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דבר ראש הישיבה
לימדונו חכמים דור  -עשרים שנה .והנה כבר חלפו יותר משנות דור מאז יצאו גיבורי כח
לייסד את ישיבתנו הקדושה בנקודה נידחת במדבר יהודה .אז נראה היה כי תעו בישימון
דרך .אבל היום רואים הכל כי עיר מושב מצאו .עינינו הרואות ולא זר איך מן הצוקים
הצחיחים צמח יישוב פורח המונה כעת כמעט שלושים אלף נפש כ"י ,וקריית הישיבה
מתנוססת לתפארת בראש גבעה שכולה הפכה ירוק וממנה בוקעים קרני אור למרחקים.
בחסדי ה' נתקיים בנו ממדבר הרים .הישיבה הק' התרחבה בתלמידים מבני ציון
המסולאים בפז הצמאים לדבר ה' ,וכולנו משתאים לדעת איך ישם מדבר לאגם מים וארץ
ציה למוצאי מים  -אין מים אלא תורה .אין זאת אלא למען ייראו וידעו וישימו וישכילו
יחדיו כי יד ה' עשתה זאת.
ב"ה זכינו בזמן האחרון למוסדות תורה וחינוך חדשים ,וכל אחד והייחוד שלו והגוון שלו.
ואנו מודים לנותן התורה ,שמיום היווסדה ועד עתה ישיבתנו הק' מצויינת בכך כי היה שם
מסלול ודרך ודרך הקודש יקרא לה .היא הדרך אשר סללוה מקבלי התורה ומעתיקי
השמועה מדור דור ,ממשה רבינו עד רבנו משה ומרבנו משה עד כי יבוא שילה.
הספר הנוכחי היוצא לציון שנת העשרים של הישיבה ,כמו קודמיו המתפרסמים מדי שנה
בשנה ,מדגים את המתרחש בבית מדרשנו  -לימוד ועיון מעמיק בכל מקצועות תורתנו
הקדושה כפי שהורנו מורה הדורות .כולנו אסירי תודה לעורכים הרב אלחנן סמט וה"ה
אייל פישלר שבעמל רב ריכזו וערכו את החומר שבספר הזה ,שדרכו ניתן להציץ לבין כותלי
בית המדרש ולהשתתף בשמחת הלימוד .הם הם שהגישו לנו בצורה נאה ומתקבלת עיונים
תורניים שבעז"ה יהיה להם ערך גם ללומדי תורה רציניים בעתיד .מחברי המאמרים הינם
מגידולי פאר של ארצנו הק' ,כולם בוגרי צבא ,בני חיל הבאים לעזרת ה' בגיבורים ,כורכי
ספרא וסייפא.
יהיו לרצון אמרי פינו וכתבי ידינו לפני אדון כל ,ויזכנו כולנו יחד לאותו הזמן שיהיו ישראל
חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם,
שנאמר" :כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
עש"ק כ' טבת ,שבע מאות ותשעים וארבע שנים מיום שעלה בו רבנו משה למרום.

נ .א .ר
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בפתח הקובץ
בישיבתנו ,ישיבת ברכת משה ,שקובץ זה מציין מלאת שני עשורים לקיומה ,עוסקים תדיר
במשנתו של רבנו משה בן מימון ז"ל .ספרו הגדול של רבנו ' -משנה תורה'  -על נושאי כליו
הראשונים והאחרונים ,מנחה את רבני הישיבה ואת תלמידיה בלימודם היומיומי את
סוגיות התלמוד .רבים השיעורים המוקדשים לבירור שיטת הרמב"ם בסוגיה הנלמדת ,או
לתירוצו של "רמב"ם קשה" ,ואף השיעור הכללי ,הניתן על ידי ראש הישיבה בכל שבוע,
מוקדש כמעט בתמידות ללימוד שיטת הרמב"ם  -עד שניתן לומר כי ספרו של רבנו אינו
מהוה עבורנו ספר הלכות פסוקות בלבד ,אלא הוא משמש לנו גם מדריך שיטתי המובילנו
בנתיבות התלמוד ואתגר לימודי בלתי פוסק.
אף יצירתו המחשבתית של הרמב"ם מלוה את תלמידי הישיבה :זה שנים הונהג כי עם
כניסתם לישיבה עוסקים הם בשיעורים קבועים בהקדמות הרמב"ם למשנה ,ובשנים
הבאות בשאר כתביו המחשבתיים.
עיסוק שיטתי זה במשנת הרמב"ם נושא פירות ספרותיים :מאמרים רבים בעשרים הכרכים
של "מעליות"  -בטאונה של הישיבה ,פרי עטם של תלמידי הישיבה ורבניה ,מוקדשים
לבירור שיטת הרמב"ם בעניינים שונים ,או שבירור שיטתו מהוה על כל פנים חלק נכבד
בתוכם )אנו מפנים את תשומת הלב למפתח המאמרים במעליות א-כ שבסוף כרך זה
ולמדור הרמב"ם שבו ,עמודים .(322-316
הוצאת הספרים של "מכון מעליות" הפועל לצד הישיבה ,עוסקת בהוצאה לאור של פירושו
המקיף של ראש הישיבה ,הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א' ,יד פשוטה' על משנה תורה
לרמב"ם ,והרב יצחק שילת שליט"א  -ר"מ בישיבה וממניחי היסוד שלה ,עוסק בהוצאת
חיבוריו המחשבתיים של הרמב"ם בתרגום חדש מערבית ועם ביאור רחב )ושוב נפנה את
תשומת הלב לרשימת הספרים בהוצאת 'מעליות' ,עמודים  ,305-304שרובם המכריע הם
ספרי רבנו או כאלו הקשורים למשנתו( .
לא יפלא אפוא ,כי בבואנו להוציא את מעליות כ  -ספר העשור השני לישיבתנו ,ובבקשנו
לגבש את הספר סביב ציר מרכזי אחד ,בחרנו להקדישו לעיונים ,ביאורים ומחקרים
העוסקים במשנתו של רבנו הרמב"ם ,שהרי יש בכך ביטוי נאמן למתרחש בבית מדרשנו בכל
ימות השנה זה כעשרים שנה.
נסקור בקצרה את המאמרים המופיעים בקובץ זה ,אשר אך טבעי הדבר שרובם נסובים על
כתביו ההלכתיים של הרמב"ם ,שבהם בעיקר עוסקים אנו בבית המדרש.
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החלק הפחות מוכר ביצירתו ההלכתית של הרמב"ם הוא חיבור ביכוריו בתחום זה  -פירוש
המשנה .כשנות דור עברו מאז זיכנו ר"י קאפח שליט"א בתרגומו החדש של פירוש המשנה,
ועדיין רבה המלאכה למעיינים בשדה לא-עובד זה .בקובץ זה מתפרסמת מהדורה חדשה של
פירוש המשנה למסכת הוריות :המקור הערבי נעתק לראשונה מצילום כתב ידו של
הרמב"ם עצמו ותורגם מחדש  -כל זאת מעשה ידיו של הרב יצחק שילת .את פירוש המשנה
מעטר ביאורו הלמדני של הרב חיים סבתו .מהדורה זו משמשת דוגמה למלאכה הנחוצה
עדיין בלימוד וההדרת פירוש המשנה.
במאמרו של הרב כרמיאל כהן" ,יוסף הכהן הביא בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו" ,נידונה
חזרה שחזר בו הרמב"ם ביד החזקה ממה שכתב בפירוש המשנה .הרמב"ם אמנם תיקן את
דבריו בפירוש המשנה )שבכתב ידו( במקום אחד ,אך במקום אחר הותיר את דבריו על פי
הבנתו הראשונה.
בנספח למאמר זה מאת העורך ישנו ניסיון להבין מה סבר הרמב"ם בתחילה ,כשכתב את
פירוש המשנה  ,ומה סבר לבסוף ,כשכתב את היד החזקה.
מאמרו של ר' צבי הבר "נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה" בענין גזל הגר ,עוסק בהרחבה
בפירוש המשנה של הרמב"ם על משנה במסכת בבא קמא תוך השוואה לפסקו ביד החזקה.
השוואה זו וניתוח סוגיית הירושלמי מלמדים כיצד שינה הרמב"ם את דעתו על היחס בין
סוגיית הבבלי למקבילתה בירושלמי ,ומכחו של שינוי זה חזר בו ביד החזקה ממה שכתב
בפירוש המשנה.
מאמרים רבים בכתבי עת תורניים באים לתרץ "רמב"ם קשה" ,וכמה כאלה גם בקובץ
שלפנינו .יש מהם שאינם פותרים קושי מקומי בלבד ,אלא שהם גם חושפים את שיטתו
המיוחדת של הרמב"ם בלימודו את מקורותיו ובפסיקתו על פיהם .במאמרו של ראש
הישיבה בראש הקובץ "לשון ערומים" מודגמת רגישותו הלשונית של הרמב"ם לשאלת
הסגנון והשפה של המקור שעמד לפניו ,כמפתח להבנת פסקיו.
במאמרו של הרב אלחנן סמט" ,המל ופירש אינו חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה",
נידונה דוגמה לשיטת פסיקה של הרמב"ם שעל פיה מקור אחד יכול לשמש לשתי הלכות
שונות :הלכה אחת המבוססת על מקור זה כפי שנתפרש בסוגיית התלמוד ,והלכה נוספת
המבוססת על העולה מפשוטו של אותו מקור.
הרב צבי שמשוני עוסק בשיטת הרמב"ם בהגדרת כרמלית  -הרשות הפחות מוגדרת בין
רשויות השבת בסוגיית התלמוד ,ומבהיר את טעמה של גזרת כרמלית ואת סוגֶיה על פי
הרמב"ם.
ר' יצחק ספיר )מהוגי רעיון הישיבה ומיוזמי הקמתה( מברר את שיטת הרמב"ם בוסתות
הגוף ,שהיא שונה משיטתם של ראשונים אחרים ,והיא נובעת מנטייתו של הרמב"ם לפסוק
כפשוטה של ברייתא.
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הרב ישראל רוזנברג מבאר שני מקומות קשים ברמב"ם בשני מאמרים קצרים :במאמרו
בענין "חצי נזק צרורות" הוא מיישב את שיטת הרמב"ם בענין זה ,ומסביר את פסקו ההולך
בעקבות הרי"ף בלימוד ה"הלכתא" של צרורות ובהבנת הספיקות הנידונים בגמרא בקשר
לכך ,אך סוטה מפסק הרי"ף בדבר אחד .במאמרו השני" ,שיטת הרמב"ם לגבי תנאי
בירושה" ,מצביע המחבר על סוגיה בסנהדרין כפי שהיא מתפרשת על ידי רבנו חננאל כמקור
לדרשה לא מוכרת שמביא הרמב"ם בהלכות נחלות.
העיסוק במשנת הרמב"ם כולל הידרשות לשאלת יחסו של הרמב"ם אל קודמיו והשפעתו על
הבאים אחריו .במכון מעליות עוסקים בימים אלה בההדרת פירוש התורה של הרלב"ג
לספר שמות .העוסקים במלאכה זו מדגימים בשני מאמרים את יחסו של הרלב"ג אל
הרמב"ם :במאמר הראשון מראה הרב כרמיאל כהן כיצד משקף קטע בפירוש הרלב"ג
לפרשת משפטים את הבנת הרלב"ג הלכה אחת במשנה תורה.
במאמר השני מתאר הרב ברוך ברנר את יחסו המורכב של הרלב"ג לשיטת הרמב"ם במנין
המצוות :מצד אחד קבלת העקרונות שניסח הרמב"ם ביחס למנין זה )הם י"ד השורשים(,
ומצד שני הסתייגות מן המחוייבות הקשוחה למנין המדויק של תרי"ג מצוות המחולקות
לרמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה.
שני המאמרים האחרונים נוגעים ביצירתו המחשבתית של הרמב"ם :הרב אלחנן סמט
מעיין בשני מקומות קשים בהלכות דעות ומנסה ליישבם .בעיון הראשון נידונה סוגיה
בתחום תורת המדות של הרמב"ם  -שאלת דרך האמצע במדות גובה הלב והכעס .בעיון
השני מודגם כיצד התאים הרמב"ם את פסקיו בהלכות דעות למציאות ול'דרך ארץ' של
זמנו.
הרב יצחק שילת חותם את הקובץ בבירור היחס בין שיטת הרמב"ם לשיטת ריה"ל בענין
סגולת ישראל ,ומראה שהפער ביניהן אינו כה גדול כפי שנדמה במבט ראשון.
העורכים מודים לכל המסייעים בהוצאת ספר זה לאור:
לכותבים עצמם ,שנהגו טובת עין בעיוניהם ובביאוריהם וטרחו להעלותם על הכתב לתועלת
הרבים; לגברת טובה פוטש ,המזכירה המסורה המדפיסה את דברי התורה של תלמידי
הישיבה ורבניה מיום הקמת הישיבה ,כולל חלק ניכר מן המאמרים שבספר זה; וכן לבני
הישיבה שסייעו בהוצאת הספר :לאיציק יעקובוביץ על עזרתו הרבה בכלל ובהתקנת פירוש
המשנה למסכת הוריות בפרט ,ולאשר זברובסקי שלא חסך מזמנו וטרח בהגהת כל הספר
ובהתקנת המפתחות.
העורכים

-

-
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הרב נחום אליעזר רבינוביץ
ראש הישיבה

לשון ערומים
הבחנת הרמב"ם באופיים הלשוני של מקורותיו
א .פתיחה
ב .בענין נר חנוכה
ג .בלע מצה ומרור
ד .מנינא פרסאה

א .פתיחה
כאשר עלה במחשבה לפני רבנו הגדול לחבר "קובץ שיכלול את כל דיני התורה ומעשיה"
)הקדמה לספר המצוות( ,הקדיש תשומת לב מיוחדת לשאלה באיזו שפה לחבר את הספר.
שלא כרוב המחברים שקדמוהו ,פיתח רבנו רגישות לדקויות הלשון ,ותלה חשיבות יתרה
בעניינים לשוניים עד שבתארו את תכנית הספר המיועד פתח דבריו בדיון על השפה שבה
יכתוב )שם(:
ראיתי לנכון שלא אחברנו בלשון כתבי הקדש ,כיון שאותו הלשון המקודש
מצומצם בשבילנו היום להשלים בו כל עניני הדינים .גם לא אחברנו בלשון
התלמוד ,כיון שאין מבינים אותו היום מבני עמנו אלא יחידים ,וישארו מלים
רבות שהן קשות אפילו לבקיאים בתלמוד .אלא אחברנו בלשון המשנה כדי
שיהא קל לרוב בני אדם.
בעיית הלשון העסיקה את רבנו רבות ,עד שגם בהקדמה לספר משנה תורה חזר והדגיש:
דרך התלמוד ...עמוקה דרכו עד למאד .ועוד שהוא בלשון ארמי מעורב עם
לשונות אחרות ...אין אדם מכיר אותה לשון עד שמלמדין אותו.
בכך רמז לנו רבנו שכדי לעמוד על מטמוניותיו ,צריך הקורא המחפש את מקורות פסיקתו,
להיות ער לחילופי משמעויות העולות מזיהוי מונחים בשפות שונות .בחושו החד הבחין רבנו
בין מקורות בארמית לבין אלה הכתובים עברית או לשון המשנה ,ויש אשר הבחנה זו יש לה
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השלכות ונפקותות לדין.
כדי להמחיש דבר זה אציין דוגמאות של הלכות שנחלקו בהן ראשונים אחרים על רבנו,
ובקל יש להווכח שהמחלוקת נובעת מהבנה שונה במקורות בגלל גישה שונה לבעיית הלשון.

ב .בענין נר חנוכה
בשבת כא ,ב הובאה ברייתא:
תנו רבנן :מצות נר חנוכה איש וביתו; והמהדרין  -נר לכל אחד ואחד;
והמהדרין מן המהדרין  -בית שמאי אומרים ,יום ראשון מדליק שמנה ,מכאן
ואילך פוחת והולך; ובית הלל אומרים ,יום ראשון מדליק אחת ,מכאן ואילך
מוסיף והולך.
רש"י ז"ל מפרש:
נר איש וביתו  -נר אחד בכל לילה; ואיש וכל בני ביתו סגי להו בנר אחד.
והמהדרין  -אחר המצוות עושין נר אחד בכל לילה  -לכל אחד ואחד מבני
הבית.
התוספות מתקשים לפרש על מי מוסבת מחלוקתם של בית הלל ובית שמאי ,ומסיקים בשם
ר"י:
דבית שמאי ובית הלל לא קיימי אלא אנר איש וביתו ...דאיכא היכרא
כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים .אבל אם
עושה נר לכל אחד ,אפילו יוסיף מכאן ואילך ,ליכא היכרא ,שיסברו שכך יש
בני אדם בבית.
אולם אם כך הוא למה נקראו הללו "מהדרין מן המהדרין"? יתכן שהם מהדרין יותר ,אבל
לפי התוספות מדובר על שני סוגי מהדרין ,ואין חברי הקבוצה האחת נמנים בשנייה .אבל מן
הביטוי "מהדרין מן המהדרין" ,משמע ,שמתוך קבוצת המהדרין ניכרת קבוצה שחבריה הם
מהדרין יותר .ברם לרש"י יש ליישב קושיית התוספות ,שהרי ניתן לפרש שכל אחד ואחד
מבני הבית הם מהדרין אחר המצוות ,ולפיכך כל אחד ואחד מדליק את שלו במקום מיוחד
לעצמו ,וממילא יתכן שבין המהדרין הללו יימצאו מהדרין מן המהדרין שכל אחד ואחד
מדליק מספר נרות כנגד הימים הנכנסים או היוצאים )וכך פסק הרמ"א או"ח תרעא ,ג(.
ברם פירוש זה לא יתכן לאמרו ברמב"ם שפסק בהלכות מגלה וחנוכה ד ,א:
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כמה נירות הוא מדליק בחנוכה? מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד,
בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד .והמהדר את
המצוה מדליק נירות כמניין אנשי הבית ,נר לכל אחד ואחד ,בין אנשים בין
נשים .והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד
בלילה הראשון ,ומוסיף והולך בכל לילה ולילה אחד .כיצד? הרי שהיו אנשי
הבית עשרה  -בלילה הראשון מדליק עשרה נירות ,ובליל שני עשרים ,ובליל
שלישי שלשים ,עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים.
הרי שפתיו ברור מללו שרק אחד מדליק ,ועליו מדובר שהוא מהדר או שהוא מהדר יתר .על
כרחך שלדעתו אין צורך שיהא היכר כמה לילות נכנסו או יצאו ,אלא העיקר למהדרין מן
המהדרין הוא שיהא הריבוי כנגד הימים היוצאים או הנכנסים .ונראה טעמו ,שבכל אופן,
גם אם נעשה כדעת התוספות ,אין אפשרות להיכר כמה לילות כבר עברו ,כיון שיש
מדליקים כמספר אנשי הבית ויש מדליקים כמנין הלילות ,והרואה לא ידע אם כך הוא
מספר בני ביתו או כך הוא מנין הלילות . 1
מהו יסוד המחלוקת בין רש"י לרמב"ם? ראינו שרש"י ז"ל מפרש "והמהדרין  -אחר
המצוות" .זאת אומרת ,לדעתו התיבה מהדרין היא ארמית ,ופירושה :מחזרין  -כלומר,
מחזרין אחר המצוות .וכיון שכל אחד ואחד מחזר אחר המצוות ,רוצה כל אחד להדליק
לעצמו ,ואינו מסתפק בנר שהדליק בעל הבית .אבל רבנו מבחין בין ברייתא הכתובה בלשון
משנה ,דהיינו עברית ,לבין הדיון בגמרא שהוא בארמית .לפיכך לא ניתן לפרש מהדרין כמו
שפירש רש"י ,אלא הפירוש הוא מלשון "הדר" ויופי ,כלומר ,בלשונו של רבנו " -המהדר את
המצוה" .לפיכך האריך רבנו במתק לשונו להשמיענו את הפירוש הנכון בעברית  . 2מעתה
נמצא שיתכן גם "מהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר"  -כלומר ,הוא מוסיף הידור
על ההידור הראשון ,ולא רק שמדליק כמספר אנשי ביתו אלא מדליק כנגד כל אחד ואחד
כמנין הלילות .נמצא שהמהדרין מן המהדרין הם מתוך קבוצת המהדרין ,כפשוטו.

ג .בלע מצה ומרור
יש להביא גם דוגמא בכיוון ההפוך.
למדנו בפסחים קטו ,ב:
.1

.2

ונראה שזהו הטעם של "מנהג פשוט" שכתבו רבנו בהמשך ,שכל אחד ואחד בבית מדליק במקום נפרד
כמנין הלילות ,והוא אף מנהגנו ,ובכך יש היכר גם למספר בני הבית וגם למנין הלילות .ועיין מה שכתבתי
בזה בספרי "מלומדי מלחמה" ,מעלה אדומים ה'תשנ"ג ,עמודים .231-230
וכן הוא גם בפירוש ר"ח כאן" :פירוש המהדרין  -מהדרי מצוות .כדאמרינן )בבא קמא ט ,ב( :ולהידור
מצוה עד שליש במצוה".
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אמר רבא :בלע מצה  -יצא; בלע מרור  -יצא; בלע מצה ומרור  -ידי מצה
יצא ,ידי מרור לא יצא.
זאת היא גירסת רש"י ,ואף רבנו גרס כך שהרי העתיק כך בהלכות חמץ ומצה ו ,ב:
בלע מצה  -יצא; בלע מרור  -יצא  ; 3בלע מצה ומרור כאחד  -ידי מצה יצא,
ידי מרור לא יצא ,שהמרור כטפלה למצה.
את הפיסקה האחרונה "שהמרור כטפלה למצה" הוסיף רבנו לכאורה מדעתו ,ויש שואלים,
מניין לו זאת? ועוד מקשים מן הסוגיה בפסחים קטו ,א:
אמר רבינא ,אמר לי רב משרשיא בריה דרב נתן ,הכי אמר הלל משמיה
דגמרא :לא ניכרוך איניש מצה ומרור בהדי הדדי וניכול ,משום דסבירא לן
מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ,ואתי מרור דרבנן ומבטיל ליה למצה
דאורייתא .ואפילו למאן דאמר מצות אין מבטלות זו את זו  -הני מילי
דאורייתא בדאורייתא או דרבנן בדרבנן; אבל דאורייתא ודרבנן  -אתי דרבנן
ומבטיל ליה לדאורייתא.
ברוב כת"י כתוב" :ואתי מרור דרבנן ומבטל לה למצה דאורייתא" .וכך גם מעתיקים
התוספות )ד"ה אתי( ומסבירים:
אתי מרור דרבנן ומבטל למצה דאורייתא  -וכל שכן דאי לא הוי מרור אפילו
מדרבנן דמבטל להמצה ...והא דשרי בהקומץ )מנחות כג ,ב( מצה מתובלת,
לא אתו בשמים ומבטלו למצה  -דאין מן הבשמים כי אם דבר מועט.
היוצא מדבריהם הוא ,שהם הבינו שטעם המרור מתגבר על טעמה של המצה ומבטלו,
ונמצא כאילו המצה עצמה מבוטלת .מעתה לכאורה ,נמצא דין זה סותר לנאמר בעמוד הבא
שהבולע מצה ומרור  -ידי מצה יצא .והרי רבינא מסביר שהמרור מבטל למצות מצה ואינו
יוצא ידי מצה! תירוצים שונים נאמרו לתרץ סתירה זו ,ואפילו שינויי גירסה הוצעו .ברם כל
אלה לא יועילו לרבנו ,הואיל והוא השמיט לגמרי את דינו של רבינא ,על אף שהרי"ף הביאו.
והרי גם זו היא תמיהה שרבנו יחלוק על רבו הרי"ף ,וידחה מהלכה סוגיה שהרי"ף מעתיקה.
ברם סוגיה זו של רבינא קשה מכמה פנים ,ובעיקר בענין מהות הביטול ,כאשר כבר עמד על
כך בחידושי רבינו דוד ועוד .ולולא מסתפינא הייתי אומר שכל הקושיות נובעות מחילופי
קריאה קלים .ראינו שהתוספות גורסים" :מרור מבַ טֵּ ל למצה"  -כלומר הם מבינים שיש
כאן פועל בעברית בבנין פיעל ,והוא פועל יוצא .זאת אומרת ,המרור מבטל )= מכלה( את

.3

כך הגרסה בכתה"י וברוב הדפוסים הישנים ,אך בנדפס' :לא יצא'.
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המצה כאילו אין כאן עוד מצה ,כדין הרוב המאבד את המיעוט ,ונמצא שאינו מקיים עוד
מצוות מצה )יתכן גם לקרוא בארמית בבנין הכבד ,אבל לא נראה כך מהתוספות(.
אבל נראה שלדעת רבנו ,כיון שמדובר בסוגיה שהיא בארמית ,יש לקרוא כאן צורת המקור
ומבְ טל לה למצה" -
של פועל בארמית בבנין הקל ,והוא פועל עומד" :אתי מרור דרבנן ִ
כלומר ,המרור שהוא מדרבנן בטל הוא לגבי המצה ,ונמצא המרור כמי שאינו .דוגמאות
למבנה דקדוקי כזה מצאנו במקומות נוספים ,כגון )ירושלמי חלה א ,ו(" :אתי מיסב לידוי",
או )ירושלמי חגיגה ג ,א(" :מי אתי מיזל לון" ,ועוד.
ברם עדיין טעון ביאור מדוע באמת בטל המרור לגבי המצה? אי אפשר לומר שמדובר כאן
ברוב ומיעוט ,שהרי מיעוט הניכר במקומו אינו בטל!
בתוספת שהוסיף בדבריו על לשון הגמרא פירש לנו רבנו  , 4כי אין מדובר פה על ביטול ברוב
שהרי ביטול כזה אינו שייך ,אלא שכאן מדובר על ביטול מסוג אחר ,שמצינו טפל בטל לגבי
העיקר .למשל" :זה כלל בברכות :כל שהוא עיקר ועמו טפילה  -מברך על העיקר ופוטר את
הטפילה ,בין שהיתה הטפילה מעורבת עם העיקר ,בין שלא היתה מעורבת" )הלכות ברכות
ג ,ה(.
נמצא שבאמת שתי הסוגיות עולות בקנה אחד .הבולע מצה ומרור כאחד  -ידי מצה יצא ,ידי
מרור לא יצא .הטעם מפורש על ידי רבינא מפני שהמרור בטל הוא לגבי המצה ,וכדי שלא
נטעה במשמעות הביטול ,העתיק רבנו דבר זה ושינה לכתוב :שהמרור כטפלה למצה .נמצא
שלא רק שלא השמיט רבנו דינו של רבינא אלא אדרבה הביאו ופירשו די הצורך .שתי
הסוגיות משלימות זו את זו והאחת מפרשת את השנייה ,ורבנו מבאר את שתיהן כאחת.
הדוגמאות הללו מספיקות להוכיח שצריך הקורא להיות ער לזהות את שפת המקור ממנו
שאב רבנו את דינו .השם לב לחשיבות זיהוי זה ,יוכל בקל להבין את טעמו של רבנו בכל
מקום שישנם ביטויים דומים בעלי משמעות שונה בעברית ובארמית .אולם יש סוג אחר של
קשיים ברמב"ם ,שאין הפתרון להם כה פשוט ,ואף הם מקורם בהתעלמות מרגישותו של
רבנו לבעיות לשוניות.

ד .מנינא פרסאה
למדנו בבכורות ס ,א שנחלקו אמוראים בענין מעשר בהמה:
.4

ראה ספרי עיונים במשנתו של הרמב"ם )עמודים לב-לה( שם ביארתי ,שכך היא דרכו של רבנו כאשר יש
קושי בהבנת הטעם המוזכר בגמרא  -הוא סומך על הקורא החכם שיודע את המבואר בגמרא והוא
מוסיף ביאור קצר שבשילוב עם הטעם בגמרא מסביר את הענין.
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רב מארי אמר :למנין שלו הוא קדוש )מנין עשרה שהוא מונה הוא קדוש,
ואם יצאו זוגות זוגות ומנאם כך ,הזוג הראשון קראו אחד ,הזוג השני קראו
שנים וכו' ,הזוג שמנאו עשירי  -שניהם קדושים(; רב כהנא אמר :למנין
בהמות הוא קדוש )דלא אזלינן בתר מנין שלו ,אלא כשמנה חמשה זוגות
בהמות ,שהם עשר בהמות ,הוי מיד האחרון שבזוג החמישי מעשר(...
תא שמע :מנאן למפרע )שלראשון קרא עשרה ,לשני תשעה וכו' עד שלעשירי
קראו אחד(  -עשירי שבמנין הוא קדוש .בשלמא למאן דאמר למנין בהמות
הוא קדוש שפיר )שהרי עשירי הוא( ,אלא למאן דאמר למנין שלו הוא קדוש -
עשירי? חד קרי ליה! אמר רבא ,הואיל ואיתיה במנינא פרסאה דקרו לעשרה
חד.
ופסק רבנו בהלכות בכורות ח ,ה כרב מארי:
התחיל למנות ויצאו תחלה שנים ,שהן ראשון ושני ,הרי זה מונה הכל זוג זוג
ומקדש זוג עשירי; וכן אם ְמ ָניָין שלשה שלשה בכל פעם ופעם ,או חמשה
חמשה - ,מקדש הכת העשירית.
אבל להלן שם )הלכה ז( כתב:
ְמ ָניָין למפרע ,כגון שיצא ראשון ואמר עשרה ,ויצא שני ואמר תשעה ,עד
שיצא העשירי ומנה אחד  -הרי זה קדוש ,שהעשירי מאליו יתקדש.
לכאורה דבריו תמוהים מאד .הרי בגמרא מסביר רבא למאן דאמר למנין שלו הוא קדוש,
שהמונה למפרע קדוש בגלל שהוא קראו "חד" ובלשון פרסי עשרה = חד .לא רק שרבנו
התעלם מדברי רבא אלא שהוא מספק לנו טעם חדש משלו "שהעשירי מאליו יתקדש"!
)ראה רש"ש בהגהותיו על הגמרא שם ,ועוד(.
אולם הרואה יראה ,שסוגיית הגמרא עצמה טעונה ביאור .וכי משום שיש איזו שפה בעולם
שהתיבה "חד" משמעה עשרה ,נאמר שהוא מנה על נכון ,והלא הוא אינו מכיר לשון פרסי
ולא לכך נתכוון? ועוד האם דין הברייתא מוגבל אך ורק למי שמנה בלשון ארמי ואמר על
העשירי "חד" ,אבל אם מנה למפרע ביוונית ,באנגלית או בצרפתית לא יהיה הדין כך? ואם
הברייתא לא ביארה ,איך זה שרבנו לא חש לבאר מגבלה זו? ועוד ,הרי רבנו העתיק הלכה זו
שקרא לעשירי "אחד" ,ואם "חד" הוא עשרה בלשון פרסי ,מניין שגם "אחד" משמע עשרה?
והאחרון הכביד ,שהחוקרים הבקיאים בלשונות עמדו על כך ,שבלשון פרסי אין התיבה
"חד" משמעה עשרה ,אלא עשרה בלשון פרס הוא "דח" )ראה ערוך השלם ערך חד )(1
ובתוספות הערוך השלם ערך חד ) (1כתב שנתחלפו לשון ארמי "חד" בלשון פרסי "דח".
והוא תמוה(.
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כבר ביארתי בספרי "הדר איתמר" )ירושלים תשל"ב ,עמוד רטז( שלדעת רבנו "מנינא
פרסאה" אינו ענין ללשון פרסי .בין אם ידע רבנו שבפרסית אין "חד" עשרה בין אם לאו,
ברור שאין כך הפירוש בגמרא .אלא שישנם שני אופנים במנין .יש שמתחיל מאחד ומוסיף,
וזה מתאים לכל מספר שרוצה למנות .אבל כאשר מדובר על מספר של סכום ידוע מראש ,יש
ומונה 'עוד כך וכך עד הסכום המיועד' .וכגון שמצינו גבי חנוכה )שבת כא ,ב( כנגד הימים
הנכנסים וכנגד הימים היוצאים .כאשר אדם פורס ככר גדולה ויש לפניו עשרה אוכלים,
יתכן להתחיל כך :הוא אומר 'עשר' וחותך פרוסה אחת ,שוב אומר 'תשע' וחותך פרוסה
שנייה ,וכן הלאה עד שמגיע לפרוסה האחרונה ואומר 'אחת' .זאת אומרת ,המונח "מנינא
פרסאה" יסודו בשורש פרס בארמית מקראית )דניאל ה ,כה-כח(" :מנא מנא תקל ופרסין...
פרס פריסת מלכותך" .הרי מנין ,שקילה ופריסה .מעתה נמצא שכל שאדם המונה ממספר
גדול ולמטה הרי הוא פורס וחותך מן הסכום הכולל עד שיורד לאחד .ובימינו נתפרסמה
שיטת ספירה זו בהקשר לשיגור טילים ולוויינים ,ואנו קוראים לה "ספירה לאחור" והיא
היא "מנין למפרע" או "מנינא פרסאה".
רבא משמיענו שאין צריך דווקא מנין רגיל אלא כל שיש כאן ספירה מובנת ומקובלת ,הרי
זה מספיק .לפיכך אף מנינא פרסאה מנין הוא ,ואין הבדל אם מנה למפרע בארמית או
ביוונית או בפרסית  -כל ֶשמנה ספירה כזאת הרי זה מנין שלו והעשירי קדוש .אלא שעדיין
יש לשאול :שמא בכל זאת צריך שיקרא שם עשרה על העשירי? והלא במנין למפרע נמצא
שקרא שם על העשירי  -אחד ,ודווקא על הראשון או האחד עשר קורא שם עשרה! והלא
הטועה וקרא לאחד עשר עשירי אף הוא קדוש )משנה; וברמב"ם שם ,הלכה א( ,ולמה כאן
אין אומרים כך?
לפיכך משמיענו רבנו שאין כאן טעות כלל ,וכשקורא לראשון או לאחד עשר בשם עשרה אינו
קדוש בכך ,שהרי ספירה אמיתית יש כאן ,והוא יודע שאינו העשירי ,ולא לכך נתכוון .ואף
שקרא לעשירי אחד אין בכך עקירת שם עשירי ,כי היות שהספירה היא ספירה מובנת
ומקובלת ,אפילו שתק בעשירי הרי הוא קדוש מאליו ,כיון שבא אחר מנין תשעה .וזהו
שמטעים רבנו" :שהעשירי מאליו יתקדש" .האריך רבנו בדיבורו לתאר לנו בפרוטרוט איך
נעשית הספירה למפרע ,וכיון שברור הוא שזאת היא פעולת מנין מקובלת ורגילה בהקשרים
שונים ,אין צורך להזכיר שרבא קרא לספירה כזאת "מנינא פרסאה" ,כי אין בזה שום
תועלת . 5
דומני שהדוגמאות הנ"ל מספיקות להאיר פן חשוב בדרכו של רבנו שהקפיד מאד על דיוק
הלשון ,ובכך הורה לנו איך לבחור לשון ערומים ושפתיו יענו תורת אמת.
.5

וכדרך שבהערה הקודמת ,ועיין שם בהמשך ,עמודים לז-סו.
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מסכת הוריות
]הקדמה[

נקדים לזאת המסכתא עיקרים ,שהם
הכרחיים להבנתה .וזה ,ששלושים
ואחת מצוות לא תעשה ,יתחייב בזדון
כל אחת מהן כרת ,והוא לשון התורה,
ויתחייב בשגגת כל אחת מהן קרבן
חטאת ,והן כולן מנויות בראש מסכת
כרתות ,1ושם נבארן .ומכלל אלו
השלושים ואחת עבודה זרה .ואם שגג
א
יחיד באחת מאלה השלושים מצוה,
הרי החטאת המחויבת לו כשבה או
שעירה ,כמו שהתבאר בפרשת ויקרא,
באומרו" :ואם נפש אחת תחטא
בשגגה מעם הארץ וכו' והביא קרבנו
שעירת עזים וכו' ואם כבש יביא קרבנו
נקבה תמימה יביאנה" .2ואם שגג זה
היחיד בעבודה זרה בייחוד ,הרי
החטאת המחויבת לו שעירה דוקא,
והוא אומרו בפרשת שלח לך" :ואם
נפש אחת תחטא בשגגה והקריבה עז
בת שנתה לחטאת" ,3לפי שהדברים
שם אמנם הם בשגגת עבודה זרה
בייחוד ,לאומרו" :וכי תשגו ולא תעשו
את כל המצות" 4וכו',

נקדם להד'ה אלמסכתא אצול הי
צ'רוריה פי פהמהא .וד'לך אן אחדי
ות'לאת'ין מצות לא תעשה ילזם פי
זדון כל ואחדה מנהא כרת והו נץ
אלתורה ,וילזם פי שגגת כל ואחדה
מנהא קרבן חטאת ,והי כלהא מעדודה
פי אול מסכת כרתות והנאך נבינהא.
ומן ג'מלה הד'ה אלאחדי ות'לאת'ין
עבודה זרה .פאד'א שגג יחיד פי
א
ואחדה מן הד'ה אלת'לאת'ין מצוה
פאלחטאת אללאזמה לה כשבה או
שעירה כמא תבין פי פרשת ויקרא פי
קולה ואם נפש אחת תחט' בשגג' מעם
הארץ וכו' והביא קרבנו שעירת עזים
וכו' ואם כבש יביא קרבנו נקב' תמימ'
יביאנה .ואן שגג הד'א אליחיד בעבודה
זרה כ'אצה פאלחטאת אללאזמה לה
שעירה צ'רורה והו קולה פי פרשת
שלח לך ואם נפש אחת תחטא בשגגה
והקריבה עז בת שנתה לחט' ,לאן
אלכלאם הנאך אנמא הו פי שגגת
עבודה זרה כ'אצה לקולה וכי תשגו
ולא תעשו את כל המצו' וכו',

א .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'מאלה'( :מהאחת
ושלושים ,ותוקן.

א .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'הד'ה'( :אלאחדי
ות'לאת'ין ,ותוקן.

 .1פרק א ,משנה א.
 .2ויקרא ד ,כז; כח; לב ,ושם" :יביא קרבנו לחטאת".
 .3במדבר טו ,כז.
 .4שם ,שם ,כב.
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אמרו :5מצוה שהיא שקולה כנגד כל
המצוות ,וכבר ביארו בספרי 6שאותה
הפרשה בשגגת עבודה זרה היא .וזה
דין היחיד משאר בני האדם ,כמו
שאמר" :מעם הארץ" .ואם בית דין
הגדול של שבעים ואחד הוא אשר שגג
ב
באחת מאותן השלושים מצוה ,והורו
בהיתר דבר מהן ,ועשו בני האדם
בהוראתם ,ושוב התבארה להם הטעות
אחר כך ,הרי יתחייב בית דין פר
לחטאת ,כמו שנאמר בויקרא" :ואם
כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני
הקהל" ,7רצונו לומר :הסנהדרין,
"והקריבו הקהל פר" ,8והקהל כולו אשר
עשו בהוראתם פטורין .ואם שגגו בית דין
בהיתר דבר מעבודה זרה ,ושגגו בני
האדם גם כן ועשו על פיהם ,הרי יתחייב
בית דין פר ושעיר ,פר עולה ושעיר
לחטאת ,כמו שביאר בפרשת שלח לך
בשגגת עבודה זרה ,באומרו" :והיה אם
מעיני העדה נעשתה לשגגה" וכו'.9
והפר אשר יקריבו בית דין על שאר
מצוות ,רצוני לומר שגגת אחת מאלה
ג
השלושים  ,נקרא 'פר העלם דבר'.10

קאלוא מצוה שהיא שקולה כנגד כל
המצוות ,וקד בינוא פי ספרי אז תלך
אלפרשה בשגגת עבודה זרה הי .פהד'א
חכם אליחיד מן סאיר אלנאס כמא
קאל מעם הארץ .פאן כאן בית דין
הגדול שלשבעים ואחד הו אלד'י שגג
ב
פי אחדי תלך אלת'לאת'ין מצוה
ואפתוא בתחליל שיא מנהא ועמלוא
אלנאס בפתואהם ת'ם באן להם
אלגלט בעד ד'לך ,פילזם בית דין פר
לחטאת כמא נץ פי ויקרא ואם כל עדת
ישראל ישגו ונעלם דב' מעי' הקה',
יעני אלסנהדרין ,והקריבו הקהל פר,
ואלעאמה כלהא אלתי עמלוא
בפתואהם פטורין .ואן כאן שגגו בית
דין פי תחליל שי מן עבודה זרה
וגלטוא אלנאס איצ'א ועמלוא עלי
מד'הבהם ,פילזם בית דין פר ושעיר,
פר עולה ושעיר לחטאת כמא בין פי
פרשת שלח לך פי שגגת עבודה זרה פי
קולה והיה אם מעיני העדה נעשתה
לשגגה וכו' .ואלפר אלד'י יקרבון בית
דין על שאר מצוות אעני שגגת אחדי
ג
הד'ה אלת'לאת'ין יתסמי פר העלם
דבר.

ב .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'מאותן'( :מהאחת
ושלושים ,ותוקן.
ג .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'מאלה'( :מהאחת
ושלושים ,ותוקן.

ב .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'תלך'( :מן אלאחדי
ות'לאת'ין ,ותוקן.
ג .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'הד'ה'( :מן אלאחדי
ות'לאת'ין ,ותוקן.

 .5הוריות ח ,א.
 .6ספרי שלח לך פיסקה קיא.
 .7ויקרא ד ,יג.
 .8שם ,יד.
 .9במדבר טו ,כד.
 .10יומא מד ,א ועוד.
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הקדמה
והשעיר אשר יקריבו חטאת בשגגת
עבודה זרה נקרא 'שעיר עבודה זרה'.11
ויהיה גם כן כל מי שעשה בהוראתם
פטור מן הקרבן .וזה אשר אמרנו
שיתחייב בית דין הקרבן אם שגגו
והורו ,וכל מי שעשה בהוראתם פטור
מן הקרבן ,יש לזה תנאים רבים .12אם
ישלמו כולם ,אז יהיו בית דין חייבין
בקרבן וכל העם פטורין ,ואם יחסר
מהם אפילו תנאי אחד ,הרי יסתלק
חיוב פר העלם או פר ושעיר של עבודה
זרה ,ויהיה הדין דין היחידים :כל מי
שעבר ועשה בשגגה יביא קרבן יחיד
המחויב לזה החטא ,בין שהיה העושה
מבית דין עצמם או משאר בני אדם,
וכל מי שלא עשה לא יתחייב כלום.
אבל אם ישלמו התנאים אשר יתבארו
בזה הפרק ,הרי כל בני האדם פטורין
על מה שעשו ,והקרבן מחויב לבית דין
בגלל שגגתם בהוראה ,ואף על פי שהם
לא עשו כלום ,לפי שהם אמנם חייבים
הקרבן על שבני האדם עשו בהוראתם,
והעיקר אצלנו :מעשה תלוי בקהל
והוראה בבית דין .13ואף על פי שאלו
התנאים יתבארו בזה הפרק ,מכל
מקום אזכרם ,כדי שיהיו מצויים
תמיד.

ואלשעיר אלד'י יקרבון חטאת פי
שגגת עבודה זרה יתסמי שעיר עבודה
זרה .ויכון איצ'א כל מן עמל
בפתואהם פטור מן הקרבן .והד'א
אלד'י קלנא אן ילזם בית דין אלקרבן
אד'א שגגו והורו וכל מן עמל
בפתואהם פטור מן הקרבן ,פלד'לך
שראיט כת'ירה ,אד'א כמלת כלהא
חיניד' יכון בית דין חייבין בקרבן וכל
העם פטורין ,ומתי מא נקץ מנהא ולו
שריטה ואחדה פארתפע לזום פר
העלם או פר ושעיר שלעבודה זרה
ויכון אלחכם חכם אליחידים ,כל מן
תעדי ועמל בשגגה יביא קרבן יחיד
אללאזם לד'לך אלד'נב ,סוי כאן
אלעאמל מן בית דין אנפסהם או מן
סאיר אלנאס ,וכל מן לם יעמל לא
ילזמה שי .אמא אד'א כמלת
אלשראיט אלתי תתבין פי הד'א
אלפרק פאן כל אלנאס פטורין פימא
עמלוא ,ואלקרבן לאזם לבית דין
לגלטהם פי אלפתוי ועלי אנהם לם
יעמלוא שיא ,לאנהם אנמא ילזמהם
אלקרבן לכון אלנאס עמלוא
בפתואהם ,ואלאצל ענדנא מעשה תלוי
בקהל והוראה בבית דין .ומע כון הד'ה
אלשראיט תבין פי הד'א אלפרק לכני
אד'כרהא לתכון חאצ'רה דאימא.

 .11שם.
 .12ועיין בפירוש רבנו ברוך בפתיחה לפרק א ולפרק ב ,שכתב בסגנון דומה.
 .13הוריות ג ,א.

24

הרב יצחק שילת ,הרב חיים סבתו

הקדמה
התנאי הראשון ,שיהיה ראש ישיבה
נמצא בהוראה ,ובית דין כולם
השבעים נמצאים עמו.
התנאי השני ,שלא יהיה בהם פסול,
אלא יהיו כולם ראויין להוראה
בסנהדרי גדולה.
והתנאי השלישי ,שישגגו כולם ,ולא
תהיה ביניהם מחלוקת בהיתר מה
שיתירוהו.
והתנאי הרביעי ,שישגגו במה שתתכן
שגגה בשכמותו ,לא שישגגו בכתוב ,או
במה שיורה עליו הכתוב ,כמו
שיתבאר.14
והתנאי החמישי ,שיעשו בהוראתם כל
יושבי ארץ ישראל או רובן ,רצוני לומר
רוב מנין האנשים 15או רוב מנין
השבטים השנים עשר ,רצוני לומר
שאפרים ומנשה אינם נחשבים שני
שבטים לזה הענין ,ואמנם נעשו שני
שבטים לנחלה בלבד.
והתנאי השישי ,שיהיו אלו העושים
בהוראתם שוגגים ,חושבים שבצדק
הורו ,לא שידעו שהם שגגו ויעשו
בהוראתם.
והתנאי השביעי ,שידעו בית דין
בעצמם הדבר אשר שגגו בו ,לא
שיתעלם מהם ,אף על פי שאלו שעשו
בהוראתם ידעוהו.

אלשרט אלאול ,אן יכון ראש ישיבה
חאצ'רא ללהוראה ,ובית דין כלהם
אלסבעין חאצ'רין מעה.
ואלשרט אלת'אני ,אן לא יכון פיהם
פסול בל יכונון כלהם ראויין להוראה
בסנהדרי גדולה.
ואלשרט אלת'אלת' ,אן יתוהמוא
באג'מעהם ולא יכון בינהם כ'לאף פי
אבאחה מא יביחונה.
ואלשרט אלראבע ,אן יגלטוא פי מא
ימכן אלגלט פי מת'לה ,לא אן יגלטוא
פי נץ או מא ידל עליה אלנץ עלי מא
יבין.
ואלשרט אלכ'אמס ,אן יעמלוא
בפתואהם כל יושבי ארץ ישראל או
רובן ,אעני אכת'ר עדד אלאשכ'אץ או
אכת'ר עדד אלשבטים אלאת'ני עשר,
אעני אן אפרים ומנשה לא יחסבון שני
שבטים להד'א אלמעני ואנמא ג'עלוא
שני שבטים לנחלה פקט.
ואלשרט אלסאדס ,אן יכונוא האולא
אלעאמלין בפתואהם שוגגים יט'נון אן
באלחק אפתוא ,לא אן יעלמוא אנהם
גלטוא ויעמלון בפתואהם.
ואלשרט אלסאבע ,אן יכונוא בית דין
אנפסהם יעלמון אלשי אלד'י גלטוא
פיה לא אן יד'הב ענהם ,ואן כאן
אללד'ין עמלוא בפתואהם יערפונה.

 .14רבנו השמיט את התנאי שיורו במקצת דבר ולא בכל הגוף ,עיין לפנינו פרק א משנה ג,
הערה  25שם נבאר מדוע.
 .15כתב הרב קאפח כאן" :בנדפס נשמט' :רוב מנין האנשים' " .ועיין בשער-יוסף )ה ,ב(
שתמה מאוד על רבנו מדוע לא הזכיר זאת ,ולפי הנוסחה המקורית סרה הקושיה.
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הקדמה
משל זה :אם יתירו מקצת החלבים
האסורים ,ויאמרו שהוא מותר ואינו
נקרא חלב ,ואכלוהו רוב הקהל על
פיהם ,ואחר כן נזכרו שהם הורו
בשגגה ,ולא ידעו האם מקצת החלבים
האסורים הוא אשר התירו ,או מקצת
הדמים האסורים ,הרי לא יתחייבו פר
העלם ,ואפילו בני אדם כולם אומרים
להם :החלב התרתם לנו ,ובהוראתכם
אכלנו החלב הפלוני ,למאמר הכתוב:
"ונודעה החטאת אשר חטאו עליה",16
ולא שידעו החוטאים.17
וכל זמן שחסר אפילו תנאי אחד
מאלה התנאים נפל דין קרבן בית דין,
ויהיה דין כל מי שעבר ועשה דין יחיד
ששגג בלא הוראת בית דין ,אשר
יתחייב חטאת :או שעירה דוקא ,או
כשבה או שעירה ,כמו שביארנו .וקנה
אלה העיקרים ,שהם מפתח זאת
המסכתא .ועתה אתחיל בפירוש.
אמר:

 .16ויקרא ד ,יד.

מת'אל ד'לך אן יחללוא בעץ' אלשחום
אלחראם ויקולון אנה חלאל ולא
יתסמי שחם ,ת'ם אכלה רוב הקהל על
פיהם ,ובעד ד'לך תד'כרוא אנהם הורו
בשגגה ,ולם יעלמוא הל בעץ' אלשחום
אלחראם הו אלד'י חללוא או בעץ'
אלדמא אלחראם ,פלא ילזמהם פר
העלם ועלי אן אלנאס כלהם יקולון
להם אלשחם חללתם לנא ובפתואכם
אכלנא אלשחם אלפלאני ,לקול
אלכתאב ונודעה החט' אשר חטאו
עליה ולא שידעו החוטאים.
פאד'א מא נקץ ולו שרט ואחד מן
הד'ה אלשראיט סקט חכם קרבן בית
דין ,וכאן חכם כל מן תעדי ועמל חכם
יחיד ששגג בלא הוראת בית דין אלד'י
ילזמה חטאת ,אמא שעירה כ'אצה או
כשבה או שעירה עלי מא בינא .פחצל
הד'ה אלאצול פהי מפתאח הד'ה
אלמסכתא ,ואנא אלאן אבתדי
באלשרח .קאל,

 .17תנאי זה שכתב רבנו חידוש יש בו שאף שיודיעו העם לבית הדין במה חטאו אינה חשובה
ידיעה ופטורים .וכן כתב רבנו בהלכות שגגות )פרק יד הלכה ד(" :בית דין שהורו בשגגה
ושכחו עצמו של חטא שהורו בו ,אע"פ שהן יודעים בודאי שחטאו בשגגה ואע"פ שהעם
מודיעין אותן ואומרים להן בכך וכך הוריתם לנו ,הם פטורין והעושים על פיהם חייבין בפני
עצמן ,שנאמר' :ונודעה החטאת אשר חטאו עליה' לא שיודיעו אותו החוטאים ,כיצד שגגו
והתירו חלב שעל גבי הקיבה ואכלוהו רוב העם ואחר שידעו ששגו בהוראה ושהתירו דבר
שחייבים על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת קבועה נסתפק להם אם מקצת החלבים התירו או
מקצת הדמים התירו הרי אלו פטורין וכל מי שאכל מביא חטאת קבועה" .מקור המימרא
בספרא )ויקרא ,דבורא דחובה פרשה ד(" :ידעו שהורו וטעו )ולא ידעו( מה הורו יכול יהו
חייבים? ת"ל' :ונודעה החטאת' לא שיוודעו החוטאים".
ועיין בשנויי נוסחאות הובאו במהדורת פינקלשטיין שהמילים 'ולא ידעו' נוספו לנוסחה
המופיעה בגירסאות המדוייקות )עוד עיין שם שנויי נוסח' :ידעו' או 'יוודעו'(.
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הקדמה
הברייתא מובאת בגמרא הוריות דף ה עמוד א ושם" :ת"ר :ידעו שהורו וטעו מה הורו ,יכול
יהו חייבין? ת"ל' :ונודעה החטאת' ,ולא שיודעו החוטאין".
ושם" :אמר מר' :ונודעה החטאת'  -ולא שיודעו החוטאין .מאן תנא? אמר רב יהודה אמר
רב ,ואיתימא רבא :דלא כרבי אליעזר; דתנן :אמר ר' אליעזר :מה נפשך? אם חלב אכל
חייב ,נותר אכל חייב .רב אשי אמר :אפילו תימא רבי אליעזר ,שאני הכא ,דכתיב' :אשר
חטאו עליה' .התם נמי הכתיב' :אשר חטא בה'! ההוא מיבעי ליה :פרט למתעסק".
ובתלמוד ירושלמי )הוריות פרק א ה"ח( תירצו באופן אחר את המימרא שתעמוד אף לפי
רבי אליעזר" :רבי זעירא בשם רב חסדאי תניי תמן הורו בית דין ועשו הן וידעו מה הורו
טעו מה הורו שגו מה הורו יכול יהו חייבין? תלמוד לומר' :ונודעה החטאת' לא שיוודעו
החוטאין .מה נפשך חלב כרבי יהושע אתיא היא? בשהורו ולא ידעו מה הורו אם עבודה זרה
אם שאר כל המצות אם עבודה זרה בפר אם שאר כל המצות בשעיר ספק פר ושעיר שינוי
קרבן הוא והוא פטור" ,כלומר היות והספק הוא בסוגי קרבנות שונים גם רבי אליעזר יודה
כאן שאי אפשר לחייב ממה נפשך )ועיין בתוספות בבבלי שם שהקשו מעצמם ממקרה זה
בלא שהזכירו את הירושלמי(.
ויש להבין מה פירוש הדרשה' :ולא שיוודעו החוטאים' .המיוחס לרש"י פירש שם" :דלא
סגי בידיעה דחוטאין דאע"ג דעשו בהוראה ,דממה נפשך חד מנייהו בהוראה הוה ,דהא
אכלי לתרווייהו חלב ודם ,אפילו הכי פטורין דצריך שיברר להם אותו חטא שעשו
בהוראה".
ניתן לפרש כוונתו שהביטוי 'החוטאין' מוסב כאן על בית דין ,כלומר שאף שהם יודעים
בוודאות שהם חטאו בהוראה היות ואינם יודעים את פירוט החטאת שבשגגה לפיכך הם
פטורים .והחידוש בזה שאף שהשגגה כאן היא בהוראה ובדבר זה ודאי חטאו ויודעים
שחטאו ,עדיין יש צורך שידעו במה שגגו ובפרט שישנם סוגי חטאים שונים בהוראה
שעליהם יש קרבנות שונים )בע"ז(.
וניתן גם לפרש שהכונה בביטוי 'החוטאים' על העם ,כלומר למרות שעושי המעשה יודעים
במה חטאו וניתן היה לסבור שסוף סוף בית דין מביאים קרבן על שגגתם ועל מעשי העם
בעקבות שגגתם ולכן די בידיעת החוטאים ,קמ"ל שבית דין הם החוטאים ולפיכך הם
צריכים לידע את חטאתם ולא העם.
אבל הרמב"ם פירש שאף שיודיעום העם במה חטאו אין זו נקראת ידיעה .וכן כתב המאירי
כאן" :אע"פ שהעם ידעו במה שגגו ושבמה ששגגו הורו ומודיעים להם אין זה בדין ההוראה
שנאמר' :ונודעה החטאת' ,ר"ל שיוודע למורים ולא שיודע לחוטאים" .ויש להבין מנין להם
דבר זה .ייתכן שהוא מן הסברא שאם לא מדובר שהודיעום מה איכפת לן בידיעת החוטאים
הרי בית דין הם המביאים קרבן.
ויתכן שהרמב"ם גרס' :ולא שיודיעום החוטאים' .ויש עד אחד לגירסה זו והוא בירושלמי
שהודפס עם הבבלי הוריות שם כתוב' :ולא שיודיעו החוטאים'.
והלחם משנה ,בהלכות שגגות שם ,הקשה על הרמב"ם מן הגמרא שבהווה אמינא תלתה את
הברייתא במחלוקת ר"א ור"י בשגגה רגילה ,ואם כדברי הרמב"ם הרי בין כך יש כאן חידוש
מיוחד של התורה שלכו"ע אין זה דומה לשגגה רגילה מפני ששם" :היכא דאכל חלב אם
מודיעים לו אחרים ואינו מכחישם הוא חייב קרבן" )לשון הלחם משנה( .אמנם ראייתו זו
אינה מוכרחת מפני ששם אמנם הם מודיעים אותו אבל הכוונה שהוא אינו מכחישם ,אבל
אין ראיה שלא ידע בעצמו גם קודם שהודיעוהו .ובאמת שיש לעיין לדברי רבנו מה
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הקדמה
יהיה אם העם מודיעים אותם ובעקבות זאת הם נזכרים .והכסף משנה בהלכות שגגות )פרק
יב הלכה ב( הביא את סוגייתנו כמקור לדברי הרמב"ם שם ,על בית דין שנסתפק להם אם
שגגו בהוראה או לא שגגו שאינן חייבים באשם תלוי .וכבר השיגוהו המשנה למלך והלחם
משנה שמסוגייתנו מוכח שהיא עוסקת במקרה אחר ,כלומר ,שבית דין יודעים שהורו טעות
אלא שאינם יודעים במה שגגו וכמו שנתבאר.
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פרק א משנה א

פרק ראשון
)א( הורו בית דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה ,והלך
היחיד ועשה שוגג על פיהם ,בין שעשו ועשה עמהן ,ובין שעשו ועשה
אחריהם ,ובין שלא עשו ועשה ,הרי זה פטור ,מפני שתלה בבית דין.
הורו בית דין וידע אחד מהם שטעו ,או תלמיד שראוי להוראה ,והלך
ועשה על פיהם ,בין שעשו ועשה עמהן ,ובין שעשו ועשה אחריהם ,ובין
שלא עשו ועשה ,הרי זה חייב.א זה הכלל ,התולה בעצמו חייב ,והתולה
בבית דין פטור.
)א( תואר ההוראה אשר בה יתחייבו
בית דין ,שיאמרו לבני האדם :מותרין
אתם לעשות דבר כזה .1ואומרו 'ועשה
שוגג על פיהם' ,לפי שאם היה שוגג
שלא על פיהם חייב בקרבן ,ומשל זה,
2
אם יהיה שהורו בית דין שחלב הקרב
מותר,

]א[ צפה' אלהוראה אלתי בהא
יתחייבו בית דין אן יקולוא ללנאס
מותרים אתם לעשות אמר כד'א.
וקולה ועשה שוגג על פיהם ,לאנה מתי
מא כאן שוגג שלא על פיהם חייב
בקרבן ,ומת'אל ד'לך אן יכונוא קד
הורו בית דין אן חלב הקרב מותר,

א .בתחילה היה כתוב כאן בכה"י :זה הכלל א')?(
תלה בבית דין .ונמחק תוך כדי הכתיבה ותוקן
כבפנים.

 .1בגמרא ב ,א ,מחלוקת רב דימי ושמואל האם די שבית-דין יאמרו" :מותרים אתם" ,או
שאינם חייבים עד שיאמרו" :מותרים אתם לעשות" ,כדי שתיגמר הוראה .ושתי לשונות
חלוקות שם מה דעת רב דימי ומה דעת שמואל .את פסק רבנו ניתן לבאר או כלשון
הראשונה וכרב דימי ,או כלשון השנייה וכשמואל .הכסף-משנה )הלכות שגגות יב ,ב; יג ,א(
כתב שפסק רבנו כשמואל ,והוסיף שכן משמע מדיוק האמוראים .וכתב החיד"א בשער-
יוסף ,שהכסף-משנה כתב כך מפני שדרך רבנו לפסוק כלשון אחרונה ,והוסיף שאף ללשון
הראשונה יש לפסוק כן ,ועיין בבאר-שבע כאן .ורבנו ברוך בפירושו )ב ,ב( כתב" :וקי"ל
כשמואל וכלישנא בתראה ,דדיקי מתניתין הכי" ,וכוונתו :שאביי ,רבי אבא ורבינא דייקו
מן המשניות כדיעה זו ,וכן הסיקה הגמרא שם" :ותו לא מידי" .ולא ידעתי למה כתב הרב
קאפח כאן שרבנו פסק כרב דימי.
 .2בגמרא ב ,א מוזכר 'חלב' סתם ,ורבנו כתב' :חלב הקרב' כדי שלא יקשה שאם הורו
בחלב סתם ,נמצא שהורו לעקור את כל הגוף ופטורים )כמו שמפורש לפנינו במשנה ג(! וכן
מפורש בתוספתא )א ,ו(" :אמרו אין חלב וכו' הרי אלו פטורין" ,אלא שבחלק מנוסחאות
התוספתא היא העמידה את המקרה שחייבין כשאמרו" :אין חלב אלא הקרב לשלמים"
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הרי אם נתכוון לאכול חלב הקרב
ואכלו על פיהם ,אינו חייב קרבן ,אבל
אם נתכוון לאכול שומן ואכל חלב
הקרב ,חייב קרבן ,לפי שהוא לא שגג
על פיהם ,כי הוא לא אכלו בגלל היתר
בית דין .3אבל אם אכל בהוראתם
אינו חייב כלום,

פמתי מא קצד לאכל חלב הקרב
ואכלה על פיהם פלא ילזמה קרבן,
אמא אד'א נתכון לאכל שומן ואכל
חלב הקרב חייב קרבן לאנה לא שגג
על פיהם ,לאנה לם יאכלה מן אג'ל
אבאחה בית דין ,אמא אד'א אכל
בפתואהם פלא ילזמה שי

)עיין תוספתא הוצאת צוקרמאנדל ובחילופי הנוסחאות שם( ,ורבנו פירש שהורו ב'חלב
הקיבה' )ועיין במיוחס לרש"י שם שמשמע שגרס' :חלב הקרב' ,וכן כתב במסורת הש"ס,
ועיין דקדוקי סופרים שכן הגירסה בכת"י מינכן ,ועיין בבאר-שבע(.
גם רבנו ברוך בפירושו )ב ,ב( הקשה על סוגייתנו :כיצד הובאה דוגמה של 'חלב' והרי אם
הורו לעקור את כל הגוף פטורים? ותירץ :שהורו ב'חלב הקרב לשמים' )ואולי כך גרס
בתוספתא במקום 'לשלמים'( ,והוסיף" :אי נמי חלב שעל גבי הקיבה והדקין" .וגם רבנו
בהלכות שגגות )יג ,א ,וכן יג ,ט( כתב' :חלב הקיבה'.
שאלה זו חשובה לדין איסור אכילת חלב הקיבה ,והאם חייבים עליו כרת .ועיין במשנה-
למלך )הלכות שגגות יג ,ה( ,שדן בה בהרחבה .אחת ההוכחות היא מהדוגמה בהוריות ,שהרי
דין הוראת בית-דין אינו אלא בדבר שחייבים על זדונו כרת .הוכחה זו תלויה בגירסה
ובלשונות הרמב"ם שהבאנו כאן ,ועיין בשער-יוסף )ב'אחורי-תרעא'( שהאריך בענין זה.
 .3ב ,א .ושם שתי לשונות בדעת רבא ,ופסק רבנו כלשון אחרונה ,וכן פסק בהלכות שגגות
)יג ,ה( .ובאותו נושא מובאת שם בגמרא מחלוקת רב ורבי יוחנן ,ואם כן פסק כרבי יוחנן נגד
רב .ורבנו ברוך כתב )ג ,ב(" :וקי"ל דתנא דמתניתין כרבי יוחנן ,דאף על גב דאינה משנה,
מיהו שקלו וטרו לטעמיה" .והבאר-שבע הוסיף ,שכן סברה הגמרא לפשוט מלשון המשנה,
ואף שרמי בר חמא דחה את הדיוק" ,לא שבקינן משמעות פשטא דלישנא של המשנה בשביל
דחיית רמי בר חמא".
ובהלכות שגגות )שם( הוסיף רבנו" :ואינו מצטרף למנין השוגגים על פיהם ,שנאמר' :לכל
העם בשגגה' ,עד שתהיה שגגה אחת לכל" ,וכן כתב המאירי בפירושו .ודבריהם תמוהים:
שהרי דבר זה אומר רבא לדעת רב הפוטר" :מודה רב שאינו משלים לרוב ציבור מאי טעמא
וכו' " ,אבל לדעת רבי יוחנן המחייב ,אין צורך כלל לומר זאת ,מפני שאיך יעלה על הדעת
שישלים לרוב ציבור? ורבנו הלוא פסק כרבי יוחנן! וכן הקשה החפץ-ה' ,עיין שם ,ועיין עוד
בשער-יוסף ,בקרן-אורה ובפירוש אור-גדול )על המשניות( מה שתירצו.
ויש שהקשו :כיון שאף לדעת רב ,אינו מצטרף עם הציבור ,אם כן ראוי שנחשוב אותו כיחיד
שעשה על פי בית-דין ,שחייב .ואם כן מה טעם מחלוקת רב ורבי יוחנן? והוכיח מכאן החזון-
איש )הוריות יז( שהעושה עם הציבור אף שאינו מצטרף עמהם להשלים ,אינו נחשב כיחיד,
ועיין בקהילות-יעקב )הוריות א( .לעומת זאת עיין בבאר-שבע ובחפץ-ה' )ב ,א( מה שתירצו
על קושיה זו.

פרק א משנה א
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אפילו היתה עשייתו עם עשייתם ביחד
או לפני 4עשייתם ,וכן אפילו עשה והם
לא עשו כלום היה פטור ,למה
שהקדמנו 5מאומרם :מעשה תלוי
בקהל והוראה בבית דין .6וזאת
המשנה לר' יהודה הסובר שיחיד
שעשה בהוראת בית דין פטור ,7אבל
שיטת החכמים ,והיא הנכונה ,8שיחיד
שעשה בהוראת בית דין חייב ,עד שרוב
יושבי ארץ ישראל יעשו על פיהם ,ואז
יהיו העושין פטורים

ולו כאן עמלה מע עמלהם מעא או
קבל עמלהם וכד'לך לו עמל ולם
יעמלוא הם שי לכאן פטור למא
קדמנא מן קולהם מעשה תלוי בקהל
והוראה בבית דין .והד'ה אלמשנה לר'
יהודה אלד'י יעתקד אן יחיד שעשה
בהוראת בית דין פטור .אמא מד'הב
אלחכמים והו אלצחיח אן יחיד שעשה
בהוראת בית דין חייב ,חתי יכון רוב
יושבי ארץ ישראל עשו על פיהם
וחיניד' יכונון העושים פטורין

 .4הנוסח שכתב רבנו במשנה" :הורו בית-דין לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה,
והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם ,בין שעשו ועשה עמהן ,ובין שעשו ועשה אחריהם ,ובין
שלא עשו ועשה הרי זה פטור מפני שתלה בבית-דין" .וכן היא הנוסחה בכל הנוסחאות של
המשנה שבדקתי.
אבל בפירושו למשנה כתב רבנו" :אפילו היתה עשייתו עם עשייתם ביחד או לפני עשייתם".
הרב קאפח במהדורתו לא העיר כלום על שינוי זה ,והרב סופר בהערותיו על המאירי הבחין
בכך אבל לא פירש .והמעיין בגמרא יראה שדבר גדול לימד אותנו הרמב"ם בפירושו כאן.
לפי דבריו מובנת היטיב הצריכותא שעושה הגמרא )ב ,א(" :רישא  -לא זו אף זו קתני" .לפי
הנוסחה הרגילה שבמשנה ,דברי הגמרא קשים :מה חידוש יש אם עשה אחריהם יותר
מאשר אם עשה עמהם? והרי עושה הוא בעקבות המעשה של בית-דין! ועיין ברש"י על
הגמרא ,ובפירוש רבינו עובדיה מברטנורה למשנה שנדחקו לבאר .אבל לדברי רבנו בפירושו,
הצריכותא מובנת היטב ,שכן לדבריו כך היא נלמדת :אפילו עשה הוא והם יחד )ולא
אחריהם בלבד( ,ואפילו עשה לפני שעשו ,שאז עשה על פי הוראתם אבל לא בעקבות
מעשיהם ,ואפילו לא עשו כלל ,שאין כאן מעשה אלא הוראה .אם אכן עמדה גירסה כזו של
המשנה לפני הרמב"ם בשעה שכתב את פירושו  -ודאי שהיא עדיפה )עיין מבואו של הרב
קאפח לפיהמ"ש כולו עמוד  ,14שלפעמים נוסח המשנה שהעתיק רבנו במשנה עצמה אינו
הנוסח שעליו סמך בפירושו ,וזה של הפירוש היה עדיף בעיניו(.
 .5בהקדמה לפני התנאי הראשון.
 .6ג ,א.
 .7ב  ,ב.
 .8וכן פסק רבנו בהלכות שגגות )יג ,א( .וכן פסק רבנו ברוך )ד ,א( ,ועיין מה שהעיר בחפץ-
ה' )ג ,א( על פסק זה.
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ובית דין חייבין בקרבן ,9כמו
שביארנו .אמר" :10וכל ישראל עמו
מלבוא חמת עד נחל מצרים" ,רוצה
בזה שאלה אשר בזה המקום הם כל
ישראל ,11ואין להשגיח ביוצאים מן
הארץ .וזה 12אשר ידע שטעו ועשה על
פיהם ,שאמר כאן שהוא חייב ,רוצה
לומר חייב בקרבן ,יש עליו קושיה,
והיא :אם ידע שטעו הרי הוא מזיד,
והמזיד אינו חייב קרבן.
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ובית דין חייבין בקרבן כמא בינא,
קאל וכל ישראל עמו מלבוא חמת עד
א
נחל מצרים ,יריד בד'לך אן אלד'ין פי
הד'א אלמוצ'ע הם כל ישראל ולא
ילתפת ללכ'ארג'ין ען אלבלאד .והד'א
אלד'י ידע שטעו ועשה על פיהם אלד'י
קאל הנא אנה חייב יעני חייב בקרבן,
ילזמה אעתראץ' ,וד'לך אנה קד ערף
שטעו פהו מזיד ואלמזיד לא ילזמה
קרבן.
א .מילה זו נוספה בין השיטין.

 .9כשכותב רבנו שבית-דין חייבים אין הוא נכנס לשאלה האם בית-דין מביאים פר או
שהקהל מביא פר .שאלה זו נידונית בסוף הפרק ושם פסק רבנו כרבי יהודה ,שהציבור
מביא פר ולא בית-דין .כוונת רבנו כאן אינה אלא שיש חיוב קרבן על הוראת בית-דין .וכן
כתב הכסף-משנה )הלכות שגגות יב ,א( ,והלחם-משנה )שם ,טו ,ד( ,והמלאכת-שלמה בדעת
הרע"ב )א ,א ד"ה' :והלך היחיד'( .אבל הבאר-שבע )ב ,א( כתב לחדש מכאן שגם לשיטת רבי
יהודה שהציבור מביא ,החובה מוטלת על בית-דין להביא משל ציבור.
 .10מלכים א ח ,סה.
 .11ג ,א" :אמר רב אסי :ובהוראה הלך אחר רוב יושבי ארץ ישראל ,שנאמר' :ויעש שלמה
בעת ההיא וגו' וכל ישראל עמו קהל גדול מלבוא חמת ועד נחל מצרים' ,מכדי כתיב' :וכל
ישראל עמו'' ,קהל גדול מלבוא חמת עד נחל מצרים' ,למה לי? שמע מינה הני הוא דאיקרי
קהל אבל הנך לא איקרי קהל".
מן הלשון משמע שדרשתו של רב אסי בנויה על המלה' :קהל' ,ולכן דין זה הוא דוקא
בהוראה ששם נאמר" :ונעלם דבר מעיני הקהל" ,וכן כתב רבנו בפירוש משנה ה" :אמרו כל
הקהל וכן רובו ,רצוני לומר רוב יושבי ארץ ישראל לפי שהם אשר ייקראו 'קהל' כמו
שביארנו".
וכן כתב בפירוש המשנה בכורות )ד ,ג(" :לפי שבני ארץ ישראל הם הנקראים' :קהל',
והקב"ה קרא אותן' :כל הקהל' ,ואפילו היו עשרה אנשים ,כמו שביארנו בהוריות" .וכן כתב
בהלכות שגגות )יג ,ב(" :שאין רוב קהל אלא בני ארץ ישראל".
והקשה החיד"א בשער-יוסף )ה ,ב( :אם כן כיצד לומד רבנו בבכורות דין זה לענין 'סמיכה',
שאין כתוב בה 'קהל'? אבל מלשון רבנו בפירוש משנתנו משמע שדייק מן הכתוב בפסוק:
'כל ישראל' ,שכן כתב" :רוצה בזה שאלה אשר בזה המקום הם כל ישראל" ,ולפי זה סרה
קושיית החיד"א.
 .12אף על פי שבמשנה כתוב" :וידע אחד מהם" ,כתב רבנו" :וזה" ,ולא הזכיר שהוא אחד
מהדיינים ,ונראה שהתכוון שהוא הדין אם היה אחד מן הקהל.
ובהלכות שגגות )יג ,ה( כתב בפירוש" :וידע אחד מן הקהל שטעו ,בתנאי שלא יהא עם-
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ויישוב זאת הקושיה כמו שביארו,
שהוא שגג באמרו יתעלה "על פי
התורה אשר יורוך" ,13וחשב שהוא
חייב לעשות על פיהם אפילו טעו וידע
בטעותם ,14ולפיכך עשה על פיהם
אע"פ שידע שהם טעו ,ולכן חייב
בקרבן יחיד ,ואינו מצטרף לאלה אשר
עשו בשגגה על פיהם .15ואומרו
'התולה בעצמו' ,ואפילו לא התבאר
אצלו שהם טעו ,אלא שאין דרכו
לסמוך על הוראתם ואינה מקובלת
עליו ,16וגם לא התברר אצלו ביטולה,
ונשאר הדבר אצלו כאילו לא הורו ,אם
עשה חייב.

וחל הד'א אלאעתראץ' כמא בינוא
אנה שגג פי קולה תעלי על פי התורה
אש' יורו' וט'ן אנה ילזם אלעמל על
פיהם ולו טעו ועלם בגלטהם ולד'לך
עשה על פיהם מע מערפתה אנהם טעו,
ולד'לך חייב בקרבן יחיד ולא ינצ'אף
ללד'ין עשו בשגגה על פיהם .וקולה
התולה בעצמו ,ולו לם יבן ענדה אנהם
טעו ,גיר אנה ליס מן שאנה אן יעול
עלי פתואהם ולא יסתחסנה ,ולא
איצ'א ת'בת ענדה בטלאנה ,ובקי
אלאמר ענדה מת'ל לו לם יפתוא ,אם
עשה חייב.

הארץ שאין ידיעתו באיסור ידיעה ודאית".
וכתב בחסדי-דוד על התוספתא ,שהרמב"ם שינה בכוונה את לשון המשנה מפני שלפי פשט
הלשון שזה שידע שטעו היה אחד מהדיינים ,היה לו לומר לחבריו' :טועים אתם' ,ואם אכן
אמר' :טועים אתם' ,פטורים מטעם שלא הורו כולם ,כמו שמפורש במשנה ד.
ומצאתי לו חבר לרמב"ם .בפסקי הרי"ד הזקן כתב" :והנכון בעיני ,דלא גרסינן' :אחד מהן',
אלא' :וידע אחד שטעו' ,ועל אחד מן הקהל אומר" .ובספר הורה-גבר הביא מעצמו ראיה
לרמב"ם ששינה את לשון המשנה ,ועיין עוד בקרן-אורה שדייק מהמיוחס לרש"י להיפך,
שדוקא אחד מהדיינים ולא מהקהל ,ועיין בחזון-איש )הוריות ד ,א(.
 .13דברים יז ,יא.
 .14ב ,ב" :דטעה במצוה לשמוע דברי חכמים".
 .15למרות שהוא חייב ראה רבנו צורך לומר שאינו מצטרף לשאר השוגגים על פי בית-דין,
אף שלכאורה פשוט הוא ,ועיין הערה .3
 .16במשנה" :זה הכלל התולה בעצמו חייב ,והתולה בבית-דין פטור" ,והגמרא בדף ב ,ב
כתבה" :זה הכלל :תולה בעצמו חייב לאיתויי מאי? לאיתויי מבעט בהוראה" .ורבנו כתב:
"ואומרו' :התולה בעצמו' ואפילו לא התבאר אצלו שהם טעו ,אלא שאין דרכו לסמוך על
הוראתם ואינה מקובלת עליו ,וגם לא התברר אצלו ביטולה" ,נראה שכך מפרש רבנו את
הביטוי' :מבעט בהוראה' ,אבל בהלכות שגגות )יג ,ה( כתב" :וכן אם תלה בעצמו ואכל חלב
הקיבה ,שהורו להתירו ,לא מפני הוראתן אלא מפני שהוא מותר בדעתו ,הרי זה חייב חטאת
קבועה בפני עצמו" .וכתב הכסף-משנה שם שנראה לו שכך פירש רבנו את הביטוי' :מבעט
בהוראה' ,כלומר שאינו צריך להוראתם .ועיין בבאר-שבע ,שהבחין בהבדל זה.

פיהמ"ש הוריות
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)ב( הורו בית דין וידעו שטעו וחזרו בהן ,בין שהביאו כפרתן ובין שלא
הביאו כפרתן ,והלך ועשה על פיהם ,ר' שמעון פוטר ,ור' אלעזר אומר
ספק .אי זה הוא ספק ,ישב לו בתוך ביתו חייב ,הלך לו למדינת הים,
אמר ר' עקיבה רואה אני בזה שהוא קרוב לפטור מן החובה ,אמר לו בן
עזאי מה שנה זה מן היושב בביתו ,שהיושב בביתו איפשר היה לו
שישמע ,וזה לא היה איפשר לו שישמע.
)ב( 'ר' שמעון פוטר' את זה אשר עשה
מן הקרבן ,לפי שהיא הוראה שפשטה
ברוב הציבור ,17וזה עשה בכלל רוב
ציבור אשר עשו.18

]ב[ ר' שמעון פוטר הד'א אלד'י עשה מן
הקרבן לאנהא הוראה שפשטה ברוב
הצבור והד'א עמל פי ג'מלה' רוב צבור
אלד'י עמל.

ורבינו עובדיה מברטנורה )פרק א ,משנה א( הרכיב את שני הפירושים ,ונראה מדבריו
שהבין שהם פירוש אחד )וכבר העיר עליו הלשון-הזהב על המשניות( ,ובספר הורה-גבר,
ִהשווה את דברי רבנו בהלכות שגגות לדבריו בפיהמ"ש ,והסברו צ"ע.
ורבנו ברוך )ג ,ב( פירש" :מי שהיה דרכו לעולם לבעט בהוראת חכמים ושלא לסמוך עליה,
והשתא עושה על פיהם" ,והמאירי הוסיף על כך ביאור" :שדרכו לבעט בהוראה תמיד ואכל
עכשיו חלב אחר הוראה זו ,ודאי לא אכלו אלא על דעת עצמו שסובר בו שהוא מותר".
וקרובים דבריהם לדברי רבנו בפירוש המשנה כאן.
בגמרא שם הסבירו גם את הייתור שבסיפא" :התולה בבית-דין פטור ,לאיתויי הורו בית-
דין וידעו שטעו וחזרו בהם" .ורבנו השמיט את הפירוש שהרי הגמרא הסבירה שדין זה
עתיד להתבאר במשנה מפורשת ,ו"תני והדר מפרש".
 .17ג ,ב ,ושם שתי לשונות בדברי רב יהודה בשם רב )על ההבדל שבין שתי הלשונות
שבגמרא ,עיין בבאר-שבע ובחזון-איש כאן( .ורבנו ביאר כלשון השנייה ,כדרכו ,ופירש:
"יצאה" " -פשטה" ,ונראה שכך גרס שכן גם בפירוש רבנו ברוך )ד ,ב( ובפסקי הרי"ד
הגירסה היא" :שפשטה ברוב ציבור".
 .18הוצרך רבנו לפרש :שעשה 'בכלל רוב ציבור אשר עשו' ,כדי להתאים את רבי שמעון
להלכה שיחיד שעשה בהוראת בית-דין חייב )עיין בפירושו למשנה א(.
ועיין במאירי כאן שהביא שבמקצת נוסחאות במסכת שבת )צג ,א( כתוב בפירוש" :רבי
שמעון לטעמיה דאמר יחיד שעשה בהוראת בית-דין חייב" ,וכן כתב רש"י שם )ד"ה :יחיד(.
אבל התוספות שם )בד"ה ה"ג( כתבו" :הכי גרסינן :ורבי שמעון ,יחיד שעושה הוראת בית-
דין לא צריך קרא" )כיון שפשוט שפטור( ,והוכיחו זאת מפשט משנתנו" :דהא תנן בהדיא
בהוריות' :והלך ועשה על פיהם וכו' רבי שמעון פוטר' " ,ושלא כדברי רבנו  .וגם רבנו חננאל
גרס שם כתוספות .אלא שעל שיטתם קשה :מדוע נדחקה הגמרא לתלות את התנא שבמשנה
הראשונה של הוריות הסובר" :יחיד שעשה בהוראת בית-דין  -פטור" ,כר"י או כר"מ מתוך
דיוק דבריהם בברייתות שונות ,ולא אמרה שהוא רבי שמעון כמו שמפורש,
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פרק א משנה ב
'ור' אלעזר אומר ספק' לפי שהיה צריך
לשאול ,19והרי הוא אצלו כמי שאכל
ולא ידע האם חלב או שומן אכל,
שחייב אשם תלוי ,כמו שיתבאר עיקר
זה בתחילת כרתות ,20ולפיכך זה אשר
עשה אחר שנודע להן מביא אשם
תלוי .21והתבאר בתלמוד 22שר' אלעזר
מכריע .אחר כך אמר שספק אצל ר'
אלעזר הוא אשר ישב בביתו ,ולפיכך
הוא חייב באשם תלוי ,אבל הנוסע
אינו חייב כלום לדברי הכל .ומחלוקת
ר' עקיבה ובן עזאי אמנם היא במי
שעומד לנסוע ועדיין לא נסע ,אבל הוא
יוצא לנסיעה ועשה,

ור' אלעזר אומר ספק לאנה כאן ינבגי
לה אן יסאל ,פכאנה ענדה מת'ל מן
אכל ולם יעלם הל חלב או שומן אכל
אלד'י ילזמה אשם תלוי כמא יבין
אצל ד'לך פי אול כרתות ,פלד'לך הד'א
אלד'י עשה אחר שנודע להן מביא
אשם תלוי .ובאן פי אלתלמוד אן ר'
אלעזר מכריע .ת'ם קאל אן ספק ענד
ר' אלעזר הו אלד'י ישב בביתו ולד'לך
הו חייב באשם תלוי ,אמא אלמסאפר
פלא ילזמה שי לדברי הכל .ואכ'תלאף
ר' עקיבה ובן עזאי אנמא הו פי מן
נאשב אלספר ולם יסאפר אלי אלאן
לכנה כ'ארג' ללספר ועשה,

לדברי התוספות ורבנו חננאל ,במשנה השניה של הוריות? וזו ראיה גדולה לדברי הרמב"ם.
ועיין עוד ברש"י ,יבמות צא ב ,ד"ה" :ולא" ,ובתוספות שם ,ד"ה" :רבינא" .ועל פירושו של
רבנו קשה :איך אותו יחיד מצטרף עם הציבור ,והרי המשנה אמרה שפטור אף אם חטא
אחר שידעו והביאו כפרתן?
והוכיח החזון-איש )הוריות יד ,ס"ק ה( מכאן ,שאם רוב ציבור עשו על פי הוראת בית-דין,
כל מי שעשה על פיהם ,אף אם אינו מצטרף עמהם ,פטור .והקהילות-יעקב )הוריות ,א(
ביאר דבר זה ,שהפטור הזה אינו הפטור הרגיל משום שעשה ברשות בית-דין אלא מפני
שהוא כאנוס כיון שפשטה הוראה ברוב ציבור ,והוא 'כעושה על פי קבלת הציבור' .ואולי
דבר זה תלוי בשתי הלשונות בגמרא דף ג ,ב ,ואכן רבנו כתב כאן כלשון השנייה שהטעם
אינו מפני שעשה ברשות בית-דין אלא מפני שפשטה ההוראה ברוב הציבור .ועיין בחידושי
רבי חיים הלוי על הרמב"ם )הלכות שגגות יד ,ד( שפירש את דעת רבנו באופן אחר.
 .19ד ,א" :אי הוה שאיל הוו אמרין ליה".
 .20כריתות א ,ב.
 .21ג ,ב" :אמר רבי זירא משל דר"א למה הדבר דומה לאדם שאכל ספק חלב ספק שומן
ונודע לו שמביא אשם".
 .22לא מצאתי בתלמוד בפירוש .ופירש הרב קאפח בהערותיו" :נראה שכונתו למה שנזכרו
שם שלש שיטות ,ר"מ מחייב ור"ש פוטר ור"א אומר ספק דהוה ליה מכריע" ,ואכן במשנה
מופיעות שיטות ר"ש ור"א בלבד ,ורק בברייתא המובאת בתלמוד מופיעות שלוש השיטות
ולפיכך כתב רבנו שרק מן התלמוד ניתן להסיק שר"א מכריע.
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)ג( הורו בית דין לעקור את כל הגוף ,אמרו אין נדה בתורה ,אין שבת
בתורה ,אין עבודה זרה בתורה ,הרי אלו פטורין .הורו לבטל מקצת
ולקיים מקצת ,הרי אלו חייבין .כיצד ,אמרו יש נדה בתורה ,אבל הבא
על שומרת יום כנגד יום פטור ,יש שבת בתורה ,אבל המוציא מרשות
היחיד לרשות הרבים פטור ,יש עבודה זרה בתורה ,אבל המשתחוה
פטור ,הרי אלו חייבין ,שנאמר ונעלם דבר מעיני הקהל ,דבר ולא כל
הגוף.
ר' עקיבה אומר לפי שהוא עסוק
בנסיעה 23אי אפשר לו לשאול וכאילו
הוא במדינת הים ,ובן עזאי אומר
הואיל והוא בעיר מה שנה מן היושב
בביתו .והלכה כר' אלעזר 24וכר'
עקיבה.
)ג( לא יתחייב בית דין קרבן ויהיו
העושים על פיהם פטורין עד שיהיה
הדבר אשר שגגו בו אין צדוקין מודים
בו ,אבל אם היה מבואר עד כדי
שצדוקין מודים בו הרי בית דין
פטורין,

ר' עקיבה יקול לאשתגאלה באלספר
לא ימכנה אלסואל וכאנה פי מדינת
הים .ובן עזאי יקול אד' והו פי
אלמדינה מה שנה מן היושב בביתו.
והלכה כר' אלעזר וכר' עקיבה.
]ג[ לא ילזם בית דין קרבן ויכון
העושים על פיהם פטורין חתי יכון
אלשי אלד'י גלטוא פיה לא יקר בה
צדוקין ,אמא אן כאן מן אלביאן פי
חיז יקר בה צדוקין פבית דין פטורין,

 .23ד ,א" :רבא אמר :החזיק בדרך איכא בינייהו ,לבן עזאי חייב דהא בביתיה איתיה,
לר"ע פטור דהא החזיק בדרך" ,וביאר רבנו את טעם הפטור לר"ע ,שמחמת עיסוקו בנסיעה
לא היה אפשר לו לשאול .וכן כתב רבנו ברוך בפירושו" :מטרד טריד" .גם בפירוש ר"י
מלוניל כתוב" :מטרד טריד" ,ורבנו בהלכות שגגות )יד ,ה( כתב" :נבהל לצאת" )וכן במאירי
כאן( ,והיא לשון הכוללת את המושג 'החזיק בדרך' עם טעם הטירדה.
 .24וכן פסק בהלכות שגגות )יד ,ה(" :והיושב בביתו מביא אשם תלוי"  -כר"א )ועיין
במאירי שיש שפסקו כסומכוס המובא בברייתא ג ,ב" :משום סומכוס אמרו :תלוי"(.
והקשה הבאר-שבע על הגמרא מן הסוגיה בכריתות )יז ,ב( שמוכח שם שרק בחתיכה שבין
שתי חתיכות חייבים אשם תלוי מפני שרק אז הוקבע האיסור ,ותירץ :שר"א כאן הוא
לשיטתו בכריתות שאף בחתיכה אחת חייבים באשם תלוי ,וכן כתב בספר הורה-גבר.
אך תירוץ זה לא יעלה ארוכה לרמב"ם שפסק כאן כר"א ,ולעומת זאת בפירושו לכריתות
)א ,ב( ,וגם בהלכות שגגות )ח ,ב( פסק שדוקא בחתיכה משתי חתיכות חייב.
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לפי שאין זו נקראת שגגה ,אלא היא
שכחה ,והוא ענין אומרם :זיל קרי בי
רב אמרינן ליה,25

לאן לא יתסמי הד'א גלט ואנמא הו
נסיאן ,והו מעני קולהם זיל קרי בי רב
אמרינן ליה,

ועיין ביביע-אומר על הוריות ,שכתב שכאן נחשב הדבר ל'הוקבע האיסור' ,היות והוקבע על
פי בית-דין והם שחזרו בהם.
 .25ד ,א" :אמר רב יהודה אמר שמואל :אין בית-דין חייבין עד שיורו בדבר שאין הצדוקין
מודין בו ,אבל בדבר שהצדוקין מודין בו ,פטורים .מאי טעמא? זיל קרי בי רב הוא".
רבנו בפירושו למשנה דן במאמר של שמואל המובא בגמרא ,אבל לא ביאר את עיקר דין
המשנה המובא גם בספרא.
וקשה ,הרי יש כאן שני דינים :הדין האחד המפורש במשנה ובספרא שאין בית-דין חייבים
אם הורו לעקור את כל הגוף .דין זה נלמד מן הפסוק' :ונעלם דבר' ,והלימוד נתפרש על ידי
שלשה אמוראים; עולא" :קרי ביה' :ונעלם מדבר' " ,חזקיה' " :מכל מצוות' ולא 'כל
מצוות' " ,ורב אשי' " :דבר דבר' מזקן ממרא".
ואילו רב יהודה בשם שמואל אומר בגמרא דין שני :שגם כשבית-דין אינם עוקרים את כל
הגוף אלא מבטלים מקצת  -אינם חייבים אלא אם כן הורו לבטל דבר שאין הצדוקין מודים
בו ,ודין זה נוסף על דין המשנה ואינו נלמד מפסוק אלא מסברה ,וכפי שפירש כאן רבנו:
"לפי שאין זה נקראת שגגה ,אלא היא שכחה" )ומהמיוחס לרש"י משמע שהטעם הוא שאין
זה שוגג אלא קרוב למזיד ,ונפקא מינה לזקן ממרא(.
ואכן בהלכות שגגות )יד ,א-ב( ,מפרש רבנו את שני הדינים; דין המשנה ,וחידושו של רב
יהודה בשם שמואל.
ואולי אפשר לומר שרבנו בפירוש המשנה סבר שדינו של רב יהודה בשם שמואל כולל את
הדין הראשון מפני שלא תיתכן עקירת כל הגוף בלא שכחת דברים המפורשים בתורה .וכן
משמע ממה שכתב רבנו בהקדמתו למסכת בתנאי הרביעי" :לא שישגגו בכתוב ,או במה
שיורה עליו הכתוב" ,ולא הזכיר כלל עניין עקירת כל הגוף.
וכן משמע במאירי )ד ,ב( שכתב" :שכל שעוקר מצוה של תורה סתמו זיל קרי בי רב הוא",
כלומר שהם דבר אחד .וכן כתב בקרן-אורה.
והחפץ-ה' כתב מעצמו ,בלא להזכיר את רבנו בפירוש המשנה ,ששמואל למד מדין המשנה
את דינו כיון שלשני הדינים אותו טעם ,וכתב לחדש ,שלדבריו) ,ששמואל מפרש את טעם
המשנה( ,במקרה של עקירת כל הגוף בדבר שאין הצדוקין מודין בו ,בית-דין יתחייבו! ועיין
בדוגמה שהביא שם ,אלא שסותר הוא את דבריו מכוח הרמב"ם בהלכות שגגות שהבאנו
ששני דינים הם.
אך לפי מה שהראינו בדברי הרמב"ם כאן בפירושו למשנה ,יתכנו מאד דברי החפץ-ה' ,שהרי
רבנו סמך את דברי שמואל כפירוש למשנתנו ,ואילו על דרשת' :דבר' ,לא כתב הרמב"ם כאן
דבר וחצי דבר ,וכמ"ש.
אך קשה :אם צודקים דברינו ,מדוע המשנה נזקקה לפסוק?
ואכן הבאר-שבע הוכיח מכך שאי אפשר לפרש ששמואל מפרש את המשנה ,אלא ודאי שבא

פיהמ"ש הוריות

37

פרק א משנה ג
ויהיה כל מי שעשה לפי שכחתם חייב
קרבן יחיד ,כמו שהקדמנו .26ו'שומרת
יום כנגד יום' כבר ביארנוה בתחילת
מגילה ,27ויתבארו דיניה בנדה וזבים.
ומשל שגגתם בה ,שיאמרו :לא תהיה
שומרת יום כנגד יום אלא אם ראתה
דם ביום ,אבל בלילה לא ,לפי שהזבה
לא תהיה זבה עד שתראה הדם
שלושה ימים ,ישגגו הם ויאמרו:
בשעות היום מהיממה ,28לאמרו:
"ימי זובה" ,29ואם שגגו באופן זה,
ובעלו רוב הקהל נשותיהן אשר ראו
דם בלילה ,אז יהיו חייבין פר העלם.
וכך גם בשבת ,שיאמרו :המוציא בלבד
חייב,

ויכון כל מן עמל בחסב נסיאנהם חייב
קרבן יחיד כמא קדמנא .ושומרת יום
כנגד יום קד בינאהא פי אול מגלה,
וסתבין אחכאמהא פי נדה וזבים.
ומת'אל גלטהם פיהא אן יקולוא לא
תכון שומרת יום כנגד יום אלא אן
ראת דם באלנהאר ,אמא באלליל
פלא ,לאן אלזבה לא תכון זבה חתי
תרי אלדם ת'לת'ה איאם ,יגלטון הם
ויקולון פי נהאר כל יום לקולה ימי
זובה ,פאד'א גלטוא פי הד'א אלקדר
ובעלו רוב הקהל נשותיהן אלתי ראין
אלדם באלליל חיניד' יכונוא חייבין פר
העלם .וכד'לך איצ'א פי אלשבת באן
יקולוא המוציא פקט חייב

להוסיף דין על המשנה ,ועוד הביא ראיה מכך שלא קבע שמואל את דבריו על המשנה )ועיין
הוכחות נוספות שם( .והחיד"א בשער-יוסף פירש ששמואל מפרש את טעם הפסוק המובא
במשנה .ודין זה הוצרך לביאור כיון שהוא נראה תמוה ,ועיין שם כיצד תירץ את קושיות
הבאר-שבע.
ולפי מה שכתבנו ויכוח זה תלוי במה שכתב רבנו בפיהמ"ש לעומת מה שכתב בהלכות.
 .26בהקדמה למסכת לפני התנאים.
 .27כתב הרב קאפח" :במגלה פ"א מ"ז לא פירש ,אלא ציין שכבר פירשו פסחים פ"ח מ"ד"
 וצ"ל מ"ה. .28הגמרא בדף ד ,א" :ואי בעית אימא :דאמרי זבה לא הויא אלא ביממי דכתיב' :כל ימי
זובה' " ,ופירש רבנו שהורו שאין הזבה נעשית זבה אלא על ראיית ימים ולא על ראיית
לילות .וכן פירש המאירי )ד ,א(.
אבל רבנו ברוך )ה ,ב( פירש" :מיהו אמרי זבה אינה אסורה אלא ביום דכתיב' :כל ימי זוב
טומאתה' ,אבל בלילות שריא" ,ובזה מתורצת קושית התוספות )ד ,א ד"ה :דכתיב( ,מדוע
הגמרא לא הביאה פסוק קודם" :זוב דמה ימים רבים".
ועיין בהערות הרב סופר למאירי מהדורתו )שם ,הערה  ,(12שזכה לכוון מדעתו לפירוש
קדמון זה של רבנו ברוך.
.29ויקרא טו ,כו.
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למאמר הכתוב" :אל יצא איש",30
אבל אם הושיט או זרק לא .וכך גם
בעבודה זרה ,שיאמרו :המשתחוה
הוא אשר חייב ,31לאמרו" :כי לא
תשתחוה לאל אחר" ,32ותואר
ההשתחואה שיפשוט ידיו ורגליו
וישתטח על הארץ ,אבל אם השתחוה
לעבודה זרה בלא פישוט ידים ורגלים
אינה השתחואה .ואם היתה השגגה
בכגון אלה הדברים ,אז יביאו קרבן,
והעושין על פיהם פטורין .אבל אם
שכחו כתוב מכתובי התורה ,או דבר
שיש לו היתלות חזקה בכתוב ,33הרי
הם פטורין ,והעושין על פיהם חייבין,
והוא אומרם :34עד שיורו בדבר שאין
הצדוקין מודין בו.

לקול אלנץ אל יצא איש ,אמא אד'א
הושיט או זרק פלא .וכד'לך איצ'א פי
עבודה זרה באן יקולוא המשתחוה הו
אלד'י הו חייב לקולה כי לא תשתח'
לאל אחר ,וצפה אלהשתחואה אן ימד
ידיה ורג'ליה וינבסט עלי אלארץ',
אמא אן השתחוה לעבודה זרה בלא
פשוט ידים ורגלים אינה השתחואה,
פאד'א כאן אלגלט פי מת'ל הד'ה
אלאשיא חיניד' יביאו קרבן והעושים
על פיהם פטורין ,אמא מתי מא נסוא
נץ מן נצוץ אלתורה או שי לה עלקה
קויה פי אלנץ פהם פטורין והעושין על
פיהן חייבין ,והו קולהם עד שיורו
בדבר שאין הצדוקין מודין בו.

 .30כתב הרב קאפח" :שמות טז ,כט .ופסוק זה היה בנוסחת רבנו בש"ס ,וכן כתב בהלכות
שגגות )יד ,ב( ,ונוסחה זו הובאה בתוס' מסכת עירובין יז ,ב ד"ה" :לאו" ,ולפנינו בש"ס' :לא
תוציאו משא מבתיכם' )ירמיהו יז ,כב(".
והמאירי כאן מביא את שתי הנוסחאות .ועל הנוסחה הלומדת מהפסוק בירמיהו יש לשאול
שהרי הם דברי קבלה ואינם מפורשים בתורה? וכתב המאירי שהצדוקים מודים בנבואה.
ורבנו ברוך )ה ,ב( גורס בגמרא בלא שום פסוק אלא" :והא כתיבא" ,ומפרש שהכוונה לפסוק
המובא במסכת שבת )צו ,ב(' " :ויצו משה ויעבירו קול במחנה' ,משה היכא קאי במחנה לויה
וכו' וממאי דבשבת? גמר' :העברה' 'העברה' ,מיום הכיפורים" ,אחר כך מביא הוא את
הגירסה המובאת ברמב"ם ,וכותב עליה" :והא שיבושא דספרי ,דהך קרא בתחומי שבת"
)ותירץ קושייתו ,עיין בתוספות עירובין שם( .ועל הפסוק שהביא רבנו ברוך קשה ,שהוא בנוי
על לימוד של גזירה שווה' :העברה' 'העברה' ,ולכאורה אין הצדוקים מודים בזה.
 .31בגמרא יש שני תירוצים לכל דוגמה )נדה ,שבת ועבודה זרה( ,ובכולם בחר רבנו להביא
רק את התירוץ השני.
 .32שמות לד ,יד.
 .33שהרי בחלק מן הדוגמאות שעליהן הגמרא מקשה" :והא כתיבא" ,אין הדברים
מפורשים בפסוק אלא שיש להן "היתלות חזקה בכתוב" ,והבינה הגמרא שהצדוקים מודים
בו )כמו" :שומרת יום כנגד יום? הא כתיבא' :וספרה לה' מלמד שסופרת אחד לאחד"(.
 .34ד ,א.
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)ד( הורו בית דין ,וידע אחד מהם שטעו ואמר להן טועים אתם ,או
שלא היה מופלא שלבית דין שם ,או שהיה אחד מהן גר ,או נתין ,או
ממזר ,או זקן שלא ראה בנים ,הרי אלו פטורין ,שנאמר כאן עדה ונאמר
להלן עדה ,מה עדה האמורה להלן כולם ראויין להורייה ,אף עדה
האמורה כאן עד שיהוא כולם ראויין להוראה.
)ד( 'מופלא שלבית דין' הוא ראש
ישיבה ,35ואפילו היה מנינם שלם,
רצוני לומר שבעים ואחד.36

]ד[ מופלא שלבית דין ,הוא ראש
ישיבה ,ולו כאן עדדהם כאמל אעני
ואחד וסבעין.

 .35וכן כתב רבנו בהלכות שגגות )יג ,א( ,ובהלכות סנהדרין )א ,ג(" :קובעין בתחלה בית-דין
הגדול במקדש .והוא הנקרא סנהדרי גדולה ומנינם שבעים ואחד .הגדול שבחכמה שבכולן
מושיבין אותו ראש עליהן והוא ראש הישיבה והוא שקורין אותו החכמים נשיא בכל מקום
והוא העומד תחת משה רבנו" ,וכן כתב רבנו בהלכות קדוש החודש )ד ,י(" :ראש בית-דין
הגדול שהוא ראש ישיבה של אחד ושבעים" .ורבנו אברהם בן הרמב"ם כתב בתשובה )סימן
ד(" :שראש ישיבה סמוך בא"י נשיא קרינן ליה" .וכן כתב בשו"ת תשב"ץ )א ,קמב(:
"מנהגם היה שהנשיא היה ראש ישיבה וממנה תחתיו אב"ד לכל ישראל" ,ובבאר-שבע )יג,
ב( הקשה מכתובות )קג ב( ששם משמע שנשיא אינו ראש ישיבה ,ועיין ביביע-אומר על
הוריות )יג ,ב( שדן בזה.
ובפיהמ"ש בכורות )ד ,ד( מופיע הביטוי" :ראש ישיבה" במשמעות אחרת ,עיין שם .גם
בפירוש רבנו ברוך כאן )ו ,א( נזכר" :המופלא דהיינו ראש הישיבה" .ולקמן ,פרק שני משנה
א כותב רבנו את הביטוי 'מופלא' במשמעות אחרת ,שהרי מוכח שם מן הגמרא שיכולים
להיות כמה 'מופלאים' ,ומכאן שאין זה באותה משמעות של משנתנו )ועיין בבאר-שבע(,
וכפירושו שם כתב רבנו בהלכות ממרים )ג ,ה( ש'מופלא' הוא" :חכם שהגיע להוראה סמוך
לסנהדרין" ,וכנראה שרבנו מחלק בין 'מופלא' ,ל'מופלא שלבית-דין'.
המונח 'מופלא שבבית-דין' מופיע במשנה ,בתוספתא ,בתלמוד ובמדרשים אבל עניינו לא
נתפרש .מה סמכותו מה יחוסו מה מעמדו ועל מה נקרא מופלא )ומאיזה שורש הפלאתו(.
חכמים שונים עסקו בהרחבה בביאור מושג זה והעלו בו השערות שונות ומהן גם רחוקות.
ועיין במקורות הרבים שהובאו במרגליות-הים ,סנהדרין )ג ,ב ,אות יא( ,ובהשלמות
למשניות סנהדרין מהדורת אלבק ובחכמים שהביא שם ,ובספרא )דבורא דחובה פרשה ד(
מהדורת פינקלשטיין ובמאמרו שם.
 .36שאם לא נשלם מניינם אינם חייבים אף אם היה שם מופלא ,שכן נאמר בגמרא )ג ,ב(:
"ואלא מאי 'כל עדת' דקאמר רחמנא? הכי קאמר ,אי איכא כולם ,הויא הוראה ,ואי לא ,לא
הויא הוראה" )ויש מן האחרונים שפירשו שזהו דין פשוט הנובע מדיני נפשות רגילים
והפסוק בא למשמעות אחרת ,עיין חפץ-ה' ועוד( .וכן כתב רבנו ברוך )ה ,ב(" :או שלא היה
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ואמר בשגגת בית דין" :והיה אם
מעיני העדה" וכו' ,37ואמר בבית דין:
39
"ושפטו העדה" .38וכבר ביארנו
בסנהדרין שאלו הנזכרים כולם אינן
ראויין להוראה בסנהדרין ,לאומרו
למשה" :והתיצבו שם עמך",40

וקאל פי שגגת בית דין והיה אם מעיני
העדה וכו' וקאל פי בית דין ושפטו
העדה .וקד בינא פי סנהדרין אן
האולא אלמד'כורין כלהם אינן ראויין
להוראה בסנהדרין לקולה למשה
והתיצבו שם עמך,

מופלא של בית-דין שם ,פירוש :בשעת הוראה ,ואף על גב דמניינם שלם ,דאי בו משתלם
מניינם מאי איריא מופלא ,אפילו כל דהו ,ד'כל עדת' אמר רחמנא! אלא כגון שהיו יותר
מע"א".
והמאירי כתב" :פירוש אפילו מינו אחר במקומו להוראה זו" ,ועיין במיוחס לרש"י )ד ,ב
ד"ה :או( ובתוספות )שם ד"ה :או( ,ומקושייתם נראה שגירסתם בגמרא שונה ,ועיין בבאר-
שבע .והרי"ד כתב שלעולם לא היה המופלא מן החשבון כדי שלא יחלקו על רבם ,ובלעדיו
היו שבעים ואחד .והחסדי-דוד ,הוכיח שאין כן דעת הרמב"ם.
אבל בתוספתא )א ,ב( שנינו" :הורו בית-דין ואחד מהם אין שם ,פטורים ,ורבי אומר :אומר
אני עד שיהא מופלא שבהן" .ולפי זה חלוקים ת"ק ורבי אם חסר חבר סנהדרין שאינו
מופלא ,האם חייבים או פטורים .אם כן לשיטת רבי מוסברת משנתנו כפשוטה ,שדוקא אם
חסר המופלא אין הוראתם הוראה .אבל החסדי-דוד פירש את התוספתא באופן שאין בה
מחלוקת אלא שרבי מוסיף עוד תנאי על גבי ת"ק ,ועיין בספרא מהדורת פינקלשטיין הנ"ל.
 .37רש"י במשנה )ד ,ב( כתב שהלימוד הוא מהפסוק בויקרא )ד ,יג(" :אם כל עדת ישראל",
אבל רבנו כאן וגם בהלכות שגגות )יג ,א( העדיף להביא את הפסוק" :והיה אם מעיני העדה"
)במדבר טו ,כד( .והסביר הלחם-משנה שם ,שרבנו העדיף שהגזירה שווה תהיה חזקה
מהמלים 'העדה' גבי שגגת עבודה זרה' ,והעדה' שכתוב גבי נפשות ,ולא מן הפסוק" :עדת
ישראל" שכתוב לגבי העלם דבר .ומשגגת עבודה זרה ל"העלם דבר" קיימת גזירה שווה
נוספת" :עיני" " -עיני" ,שלמדנו ממנה )ז ,ב( ,שהוראה תלויה בבית-דין ומעשה בקהל.
ובפירוש רבנו ברוך )ה ,ב( כתב כמיוחס לרש"י ,ובמאירי כתב כדברי רבנו .
ובהלכות שגגות שם הוסיף רבנו וכתב" :ומנין עד שיהיו כולם ראויים להוראה? שנאמר:
'ואם מעיני העדה' ,עד שיהיו להם כעיניים" ,ותמה הלחם-משנה שם מה צורך בדרשה זו
כיון שיש גזירה שווה ,ועיין בספר החינוך )מצוה קיח על פי הוצאת מוסד הרב קוק( שהביא
רק את הדרשה הזו ,ומקורה בירושלמי )הוריות א ,ד( לגבי מופלא וכתב החפץ-ה' שהגזירה
שווה נצרכת ללימוד שיהיו כולם ראויים להוראה ,והדרשה "עד שיהיו להם לעיניים",
נצרכת ללימוד שצריך שיהא שם המופלא כמו שמפורש בירושלמי ,והעדיף רבנו את דרשת
הירושלמי מפני שהיא פשוטה יותר ,ואין הבדל להלכה .וכן כתב בקרן-אורה ,ועיין מה
שתירץ הגר"ש ישראלי בעמוד-הימיני ,סימן ה.
.38במדבר לה ,כד.
.39במשנה ד ,ב .ובגמרא שם לו ,ב אבל לא בפירוש הרמב"ם למשנה.
.40במדבר יא ,טז.
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ובאה הקבלה :41עמך ,בדומין לך,
רוצה לומר מיוחסים .ו'זקן שלא ראה
בנים' אינו כשר לדיני נפשות ,לפי
שהוא קשה הלב ואינו מרחם על בני
אדם ,מפני שאינו יודע אהבת
הילדים.42

וג'א אלנקל עמך בדומין לך ,יעני
מיוחסים .וזקן שלא ראה בנים אינו
כשר לדיני נפשות לאנה קאסי אלקלב
פלא ישפק עלי אלנאס לכונה גיר עארף
במחבה אלאולאד.

 .41ד ,ב" :והתם מנלן? דאמר רב חסדא :אמר קרא' :והתיצבו שם עמך' ,עמך ,בדומין לך,
ואימא עמך לשכינה? אלא אמר רב נחמן בר יצחק :אמר קרא' :ונשאו אתך' ,אתך בדומין
לך" .ורבנו כתב כרב חסדא והתעלם משאלת הגמרא ומתשובת רנב"י שהלימוד הוא
מ"אתך".
ובמסכת סנהדרין )יז ,א( מפורש שדין זה נלמד ,בין לחכמים ובין לרבי יהודה ,מ"-אתך -
בדומין לך" ,אלא שרבי יהודה לומד זאת מן הפסוק "ונשאו אתך במשא העם" ,וחכמים מן
הפסוק "והקל מעליך ונשאו אתך" ,וכן כתב כאן רבנו ברוך בפירושו.
ובסנהדרין )לו ,ב( ובקדושין )עו ,ב(" :אמר רב אחא בר יעקב אמר קרא' :והתיצבו שם עמך',
עמך בדומין לך ,ודילמא התם משום שכינה? אלא אמר רנב"י אמר קרא' :ונשאו אתך' ,אתך
בדומין לך ליהוו" )ועיין מהרש"א שם שביאר את היחס שבין שני המקורות בסנהדרין(.
מכל המקורות )הוריות ,סנהדרין וקדושין( עולה שלמסקנה הדין של מיוחסים נלמד
מ"אתך" ולא מ"עמך" ,וקשה על רבנו ,ועיין כסף-משנה בהלכות סנהדרין שם ,ובבאר-שבע
)ד ,ב( ,ובתוי"ט על הרע"ב .אבל בירושלמי )א ,ה( נלמד הדין מ"עמך" ,וכנראה שזאת
הסיבה שרבנו העדיף להביא מקור זה.
 .42סנהדרין )לו ,ב(" :דתניא :אין מושיבין בסנהדרין זקן וסריס ומי שאין לו בנים" .ורבנו
בהלכות סנהדרין )ב ,ג( פסק" :אין מעמידין בכל הסנהדרין לא זקן מופלג בשנים ולא סריס
מפני שיש בהם אכזריות ולא מי שאין לו בנים כדי שיהיה רחמן".
ולפי זה גירסת רבנו' :זקן שלא ראה בנים' קשה :שהרי זקן פסול אף שיש לו בנים ,ומי שאין
לו בנים פסול אף אם אינו זקן .וכן הקשה במעשה-רוקח.
אכן בהלכות שגגות )יג ,א( כתב הרמב"ם" :או זקן או שלא ראה בנים" ,ומתאים הדבר
להלכות סנהדרין אך לא לפיהמ"ש.
ועיין במלאכת-שלמה )על המשנה א ,ד( שמצא הגהה ברמב"ם שגגות ,שנמחקה תיבת 'או'.
והמאירי גרס במשנתנו" :או זקן ר"ל מופלג בשנים ,או מי שלא ראה בנים" .וכן כתב
המאירי בסנהדרין )לו ,ב(" :שאין מושיבין בדיני נפשות זקן מופלג שכבר שכח צער גידול
בנים ,ולא סריס ,ולא מי שאין לו בנים שכל אלו האכזריות מצויה בהן".
ורבנו ברוך גרס במשנה )ה ,ב(" :זקו או שלא ראה בנים" אבל מעניין שבפירושו הוא כותב:
"זקן ,תרגמה שאין לו כבר תוחלת בנשים ...ומשום הכי לא חזי ,דהא בצירא ליה
מדאורייתא מצות פו"ר דלא קיים .ויש מפרשים מפני שאינו רחמני דלא מרחם אלא מאן
דאית ליה בני דכתיב' :כרחם אב על בנים' ,ואיכא לאקשויי :אי הכי מאי שנא זקן?",
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פרק א משנה ד
ונצטרך להסכמתם כולם על
ההוראה ,43לאומרו" :ואם כל עדת
ישראל ישגו".44

ונחתאג' אלי אג'מאעהם כלהם עלי
אלפתוי לקולה ואם כל עדת ישראל
ישגו.

ונראה מכאן שגרס כפיהמ"ש לרמב"ם" :זקן שלא ראה בנים" ,ועיין במיוחס לרש"י
בגירסתו ופירושו .גירסאות חלוקות נמצאות במקביל גם בספרא.
והרב קאפח בהערותיו תירץ שמה שכתב רבנו כאן 'זקן' היינו חכם ולא מופלג בזקנה ולכן
דווקא כשאין לו בנים אינו ראוי ,ועיין גם במה שכתב בפירושו להלכות שגגות מהדורתו )יג,
א( ,ועיין עוד במאמרו של הגר"ש ישראלי בעמוד-הימיני סימן ה בפסול זקנה בסנהדרין.
 .43גמרא ג ,ב" :אמר רבי יונתן )וי"ג רבי יוחנן( :מאה שישבו להורות אין חייבין עד שיורו
כולן ,שנאמר' :ואם כל עדת ישראל ישגו' עד שישגו כולן" .והגמרא מקשה על דבריו,
ומסיקה ש'רוב ככול' אף במקום שכתוב 'כל' ,ולפיכך אם שתק אחד מהם ולא אמר:
'טועים אתם' ,נחשבת ההוראה להוראת בית-דין ,ואף שלא הרכין ראשו .וסיכמה הגמרא:
"ותיובתא דרבי יונתן תיובתא" ,ומן הביטוי 'כל עדת' למדה דין אחר" :אי איכא כולם הויא
הוראה ,ואי לא ,לא הויא הוראה" .וקשה :איך הביא רבנו את טעמו של רבי יונתן שנשאר
בתיובתא .ואכן רבנו בהלכות שגגות )יג ,א( כתב" :ידע אחד מן הסנהדרין או מיעוטן שטעו
המתירין ,ושתקו ,הואיל והורו ולא היה שם חולק ...הרי בית-דין חייבין קרבן ,וכל שעשה
על פיהם פטור" .הרי שפסק בפירוש נגד רבי יונתן ,ולא הצריך לא הוראת כולם ולא הרכנת
ראש אלא רק שתיקה ,וכמסקנת הגמרא ,אלא שקשה שלראיה הוא מביא את הפסוק' :ואם
כל עדת ישראל ישגו' ,עד שישגו כל הסנהדרין" .וזה קשה ,שהרי מקור זה נדחה בגמרא.
ועיין בקרית-ספר ,והלחם-משנה שם הקשה כן גם על המיוחס לרש"י ,והתוי"ט )א ,ד(
הקשה כן על הרע"ב.
והנה יש להבין ,לפי סוגית התלמוד מה מקור הדין שאם אחד אמר" :טועים אתם" ,שבית-
דין פטורים וכל העם חייבים? והרי מן הפסוק" :אם כל עדת ישראל ישגו" ,לא למדנו אלא
שצריך שיהיו כולם נוכחים )ודין זה לא פסקו רבנו כאן כיוון שהוא דין פשוט בכל דיני
נפשות( ,ועיין שו"ת מהרלב"ח סי' קמ"ז ,ובבאר-שבע כאן ,ובחפץ-ה' וביתרון-האור )לגדול
ממינסק( .ותורף דברי כולם שהגמרא לא חזרה בה מעיקר לימודו של רבי יונתן שצריך
שיורו כולם אלא סברה שהוראה זו או הסכמה זו אינה צריכה להתבטא באמירה או
בהרכנת ראש כדבריו של רבי יונתן אלא די בזה שלא יהא מי שחולק בפירוש ויאמר להם:
"טועים אתם" )ועיין בחפץ-ה' שהסביר שכשאמר אחד מהם" :טועים אתם" ,משמע שיש
בידו ראיות שזו טעות ברורה ,ואם כן היה להם לשאת ולתת אתו עוד ולא לגמור הוראה ,או
שהיה לקהל להמתין עד שתתברר הטעות ,ולכן בית-דין פטורים( כדי שייחשב הדבר שאין
חולק ושההוראה יצאה מכולם ,וזה מה שנלמד מן הפסוק" :ואם כל עדת ישראל ישגו",
ולזה התכוונה הגמ' כשאמרה" :עד שיהיו כולם" .ועיין במהרש"א בחידושיו )ד ,ב ד"ה:
"ואמר להן"( ,ובשער-יוסף ,ובחזון-איש )הוריות ,סימן יד( מה שכתבו לתרץ קושיה זו .וגם
הבאר-שבע הביא עוד תירוץ אחר ע"ש.
 .44ויקרא ד ,יג.

פיהמ"ש הוריות
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)ה( הורו בית דין שוגגין ועשו כל הקהל שוגגים ,מביאין פר .מזידים
ועשו שוגגים ,מביאין כשבה או שעירה .שוגגים ועשו מזידים ,הרי אלו
פטורין.
)ה( אומרו 'כל הקהל' ,וכן רובו,45
רצוני לומר רוב יושבי ארץ ישראל,
לפי שהם אשר ייקראו קהל ,כמו
שביארנו .46והחלק הראשון ,שישגגו
בית דין במקצת מצוה מן המצוות
אשר זכרנו ,ויתירו האסור בשגגה,
ויעשה רוב קהל בהוראתם ,והוא
אומרו' :ועשו כל הקהל שוגגים' ,רצונו
לומר שוגגים על פיהם ,כמו שקדם,
ויתחייבו בית דין לבדם הקרבן ,וכל
העם פטורין ,לפי שהם תלו בבית דין.
והחלק השני ,והוא שידעו בית דין
שזה הדבר אסור ,ויתירוהו בזדון ,ואף
על פי שזה רחוק ,מכל מקום הוא
מדבר במה שנותנת החלוקה ,ועשו כל
הקהל שוגגים על פיהם ,יתחייב כל
אחד ממי שעשה קרבן יחיד ,ובית דין
פטורין מן הקרבן ,לפי שהם מזידין.
והחלק השלישי ,שיורו בית דין
בשגגה ,והורו לעשות ועשו הקהל על
פיהם ,והקהל יודעים שבית דין שגגו
ושהם טועים ,ושאין חובה לשמוע
להם בזה,47

]ה[ קולה כל הקהל ,וכד'לך רובו,
אעני רוב יושבי ארץ ישראל לאן הם
אללד'ין יתסמון קהל כמא בינא.
ואלקסם אלאול אן יוהמוא בית דין פי
מקצת מצוה מן אלמצוות אלתי
ד'כרנא ויביחון אלחראם בשגגה
ויעשה רוב קהל בפתואהם והו קולה
ועשו כל הקהל שוגגים ,יעני שוגגים על
פיהם כמא תקדם ,פילזם בית דין
וחדהם אלקרבן וכל העם פטורין
לאנהם תלו בבית דין .ואלקסם
אלת'אני והו אן יעלמוא בית דין אן
ד'לך אלשי חראם ויחללונה בזדון ,ואן
כאן הד'א בעיד לכנה תכלם פימא
תעטיה אלקסמה ,ועשו כל הקהל
שוגגים על פיהם ילזם כל ואחד ממן
עמל קרבן יחיד ובית דין פטורין מן
הקרבן לאנהם מזידין .ואלקסם
אלת'אלת' אן יפתוא בית דין בשגגה
והורו לעשות ועשו הקהל על פיהם,
ואלקהל עארפין אן בית דין גלטוא
ואנהם ואהמין ואן לא ילזם טועהם פי
ד'לך,

 .45כמו שמפורש במשנה ו.
 .46בביאורו למשנה א ,ועיין הערה .11
 .47שאילו טעו וסברו שחובה לשמוע גם לבית-דין טועה משום 'לא תסור' ,נחשבים
לשוגגים וחייבים כמ"ש לעיל משנה א ובפירוש רבנו שם.
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)ו( הורו בית דין ועשו כל הקהל או רובן על פיהם מביאין פר ,ובעבודה
זרה מביאין פר ושעיר ,דברי ר' מאיר .ר' יהודה אומר שנים עשר
שבטים מביאין שנים עשר פרים ,ובעבודה זרה מביאין שנים עשר פרים
ושנים עשר שעירים .ר' שמעון אומר שלשה עשר פרים ,ובעבודה זרה
שלשה עשר פרים ושלשה עשר שעירים ,פר ושעיר לכל שבט ,ופר
ושעיר לבית דין .הורו בית דין ,ועשו שבעה שבטים או רובן על פיהם
מביאין פר ,ובעבודה זרה מביאין פר ושעיר ,דברי ר' מאיר .ר' יהודה
אומר שבעה שבטים שחטאו מביאין שבעה פרים ,ושאר שבטים שלא
חטאו מביאין על ידיהן פר פר ,שאף אלו שלא חטאו מביאים על ידי
החוטאים .רבי שמעון אומר שמונה פרים ,ובעבודה זרה שמונה פרים
ושמונה שעירים ,פר ושעיר לכל שבט ,ופר ושעיר לבית דין .הורו בית
דין שלאחד מן השבטים ועשה אותו השבט על פיהם ,אותו השבט חייב
ושאר כל השבטים פטורין ,דברי ר' יהודה .וחכמים אומרין אין חייבין
אלא על הורית בית דין הגדול בלבד ,שנאמר עדת ישראל ישגו ,ולא
עדת אותו השבט.
אבל עשו בזדון ,הרי הכל פטורין מן
הקרבן ,בית דין פטורין מן הקרבן לפי
שלא שגגו על פיהם ולא תלו בהן,
והקהל פטורין מן הקרבן מפני
שהמזיד אינו חייב קרבן .ולא זכר את
החלק הרביעי ,והוא שיורו מזידים
ויעשו מזידים ,הואיל וזה מבואר מאד.
)ו( כבר ביארנו בהקדמת זאת
המסכתא שעל שגגת עבודה זרה קהל
מביא פר עולה ושעיר חטאת ,ויחיד
מביא שעירה ,ובשגגת השאר
משלושים ואחת מצוות 48בית דין
מביאין פר ,ויחיד כשבה או שעירה.

לכנהם פעלוא בזדון ,פאלכל פטורין מן
הקרבן ,בית דין פטורין מן הקרבן לאן
לא שגגו על פיהם ולא תלו בהן,
והקהל פטורין מן הקרבן לאן אלמזיד
לא ילזמה קרבן .ולם יד'כר אלקסם
אלראבע והו אן יורו מזידים ויעשו
מזידים אד' הד'א בין ג'דא.
]ו[ קד בינא פי מקדמה הד'ה
אלמסכתא אן על שגגת עבודה זרה
קהל מביא פר עולה ושעיר חטאת,
ויחיד מביא שעירה ,ופי שגגת בקיה
אלאחדי ואלת'לאת'ין מצוה בית דין
מביאין פר ויחיד כשבה או שעירה.

 .48הנשאר מהשלושים ואחת מצוות אחרי שמחסירין מהן עבודה זרה )ועיין לעיל בהקדמה
שרבנו תיקן הלשון כמה פעמים ,אך שם אין 'השאר'(.
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ואומרו "והקריבו הקהל" נפלה בו
מחלוקת ,ר' יהודה סובר כל קהל
וקהל ,49ור' מאיר אומר הקהל אשר
הורה בלבד ,והוא בית דין הגדול ,לפי
שהוא קהל ישראל כולו ,50ור' שמעון
אומר כל קהל וקהל ,ובית דין הגדול
גם כן נוסף על מספר השבטים אשר
חטאו ,לפי שכל שבט נקרא קהל,51
כמו שאמר" :52ויעמד יהושפט בקהל
יהודה" .53ושבעה שבטים הם רוב
המנין של שבטים ,כמו שביארנו
בהקדמה .54ואומרו 'או רובן' 55רוצה
בו רוב מנין אנשי ישראל,
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פקולה והקריבו הקהל וקע פיה
אכ'תלאף ,ר' יהודה יעתקד כל קהל
וקהל ,ור' מאיר יקול אלקהל אלד'י
אפתי פקט והו בית דין הגדול לאנה
קהל ישראל באג'מעה ,ור' שמעון יקול
כל קהל וקהל ובית דין הגדול איצ'א
מצ'אף אלי עדד אלשבטים אלד'י
חטאו ,לאן כל שבט יתסמי קהל כמא
קאל ויעמד יהושפט בקהל יהודה.
ושבעה שבטים הם רוב המנין
שלשבטים כמא בינא פי אלמקדמה.
וקולה או רובן ,יריד בה אכת'ר עדד
אשכ'אץ ישראל

.49ה ,א" :לכך נאמר 'קהל' לחייב על כל קהל וקהל דברי רבי יהודה".
.50שם" :רבי מאיר אומר ,שבעה שבטים שחטאו ,בית-דין מביאין על ידיהם פר והן
פטורים .נאמר 'קהל' למטה ונאמר 'קהל' למעלה ,מה 'קהל' האמור למעלה בית-דין ולא
ציבור ,אף 'קהל' האמור למטה בית-דין ולא ציבור".
.51שם" :רבי שמעון אומר ,שבעה שבטים שחטאו מביאין שבעה פרים ובית-דין מביאין על
ידיהן פר שנאמר למטה 'קהל' ונאמר למעלה 'קהל' מה 'קהל' האמור למעלה ,בית-דין עם
הקהל ,אף 'קהל' האמור למטה ,בית-דין עם הקהל".
.52דברי הימים ב כ ,ה.
 .53ה ,ב" :שבט אחד דאיקרי קהל מנא להו? אמרי :דכתיב' :ויעמוד יהושפט' וגו' מתקיף
לה רב אחא ב"ר יעקב וכו' אלא אמר ראב"י :דכתיב' :ויאמר אלי הנני מפרך והרביתיך
ונתתיך לקהל עמים' וגו' מאן אתיליד ליה בההיא שעתא? בנימין וכו' " ורבנו )גם כאן וגם
בהלכות שגגות יב ,א( הביא את המקור הראשון שהוזכר בגמרא ולא את הפסוק שהוזכר
למסקנה .וכתב הלחם-משנה שם שהביא ראיה זו מפני שהיא יותר פשוטה ,וכן כתב בבאר-
שבע ,ובספר זרע-יצחק תירץ על פי התוי"ט שגם הפסוק השני צריך את הראשון שהרי
אפשר להקשות שאולי כוונת הפסוק שכשיוולד בנימין יהיו שנים עשר שבטים ,שהם
הנקראים קהל! אלא שמיהושפט מוכח שאף שניים נקראים 'קהל' ,ומכאן שהפירוש בפסוק
השני הוא שבנימין לבדו נקרא קהל.
 .54בתנאי החמישי ,שיש שנים עשר שבטים ,ומנשה ואפריים נחשבים כשבט אחד לענין זה
)ומכאן נראה שאילו היו נחשבים לשניים והיו שלשה עשר שבטים לא היו שבעה שבטים
נחשבים לרוב מנין ,כיון שצריך שבט אחד שלם נוסף למחצית מנין השבטים(.
 .55הביטוי' :או רובן' ,מופיע פעמיים במשנתנו .ברישא" :ועשו כל הקהל או רובן",
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ואפילו היה זה הרוב ממיעוט מנין
השבטים ,לא מרובן .וכבר ידעת שיטת
ר' יהודה ,שהוא אומר כל קהל וקהל,
ולא יחייב לבית דין הגדול כלום ,לפי
שיש שם קרבנות רבים 56יביאו אותן
שלא חטאו על ידי החוטאים .וכן
לדעת ר' יהודה שבט אחד שעשה
בהוריית בית דין הגדול ,שאר שבטים
מביאין על ידו אם היה רוב הקהל.57

ואן כאן ד'לך אלאכת'ר מן מיעוט עדד
אלשבטים לא מרובן .וקד עלמת
מד'הב ר' יהודה אנה יקול כל קהל
וקהל ולא ילזם לבית דין הגדול שי
לאן ת'ם קראבין כת'ירה יביאו אותן
שלא חטאו על ידי החוטאין .וכד'לך
ענד ר' יהודה שבט אחד שעשה
בהוריית בית דין הגדול שאר שבטים
מביאין על ידו אד'א כאן רוב קהל,

ב .מלה זו נוספה בין השיטין.

ב .מלה זו נוספה בין השיטין.

ובסיפא" :שבעה שבטים או רובן" .על הביטוי בסיפא יש שני פירושים במפרשים :האחד -
או רובן של כל שבט ושבט משבעת השבטים ,והשני  -או רובן של כל הקהל אף על פי שהם
מיעוט שבטים .עיין בשער-יוסף ה ,ב שהאריך בזה ,ובתפארת-ישראל ובמשניות מהדורת
אלבק פירוש והשלמות.
ובדעת רבנו כאן נחלקו המפרשים .השער-יוסף הבין שדברי רבנו כאן" :ואומרו 'או רובן'
רוצה בו רוב מנין אנשי ישראל אפילו וכו' " ,מתייחסים לביטוי השני המופיע במשנה ,וכמו
הפירוש השני שהיצענו .ולפי הבנתו זו הקשה עליו כמה קושיות מרהיטת המשנה ומן
הגמרא.
אבל הבית-דוד )הובא שם( הבין שהביאור כאן של רבנו חוזר לביטוי הראשון שבמשנה' :כל
הקהל או רובן' ,ועל זה ביאר הרמב"ם" :רוב מנין אנשי ישראל" ,אבל לדעתו הביטוי' :או
רובן' השני המופיע במשנה ,מתפרש רוב כל שבט ושבט ,וכמו הביאור הראשון שהצענו
לסיפא .השער-יוסף הוכיח דבריו מרהיטת לשון רבנו שהזכיר" :ושבעה שבטים הם רוב
המנין של השבטים" ואחר כך כתב" :ואומרו 'או רובן' " ,ומשמע שהתייחס לדבריו
הקודמים .אבל בנוסחתנו מפרידות התיבות" :כמו שביארנו בהקדמה" ,ולכן בהחלט ייתכנו
דברי הבית-דוד ברמב"ם שעד כאן כתב רבנו מעין מבוא למשנה זו ועתה חוזר לבאר את
הביטוי שברישא ,ועיין .שאלה זו חשובה למה שנכתוב בהערה  59האם יש לרמב"ם מושג
של' :רוב שבט'.
 .56צריך עיון למה התכוון רבנו בסברת רבי יהודה ,ומדוע העובדה שיש קרבנות רבים,
הבאים בגרירה ,מהוה סיבה שבית-דין לא יביאו קרבן? ואולי כוונתו למה שנאמר שם )ה,
א( ,שרבי יהודה לומד גרירה מהמילה' :קהל' ,ולפיכך אינו יכול ללמוד ממלה זו לחייב את
בית -דין כפי שלמדו התנאים האחרים .ושמעתי אפשרות אחרת לפרש שרבנו מסביר מדוע
בית דין אינם מביאים כי השבטים אף שלא חטאו מביאים בגללם ובשמם )הצעת דרור
פיקסלר(.
 .57בגמרא ה ,ב בעיה שם ,ופשטה הגמרא" :תא שמע :רבי יהודה אומר :שבט שעשה
בהוראת בית דינו  -אותו השבט חייב ושאר כל השבטים פטורים .בהוראת בית-דין הגדול -
אפילו שאר שבטים חייבים" .ודעת רבנו שדין זה הוא רק כשהשבט הוא רוב הקהל ,וכן

פיהמ"ש הוריות

47

פרק א משנה ו
ולפיכך אמר כאן 'ושאר שבטים
פטורין' ,להיות זה השבט עשה
בהוראת עצמו .58ור' שמעון אומר,
כמו שאם עשו כל הקהל יקריבו בית
דין הגדול על ידיהם ,כן אם עשו רוב
הקהל יקריבו בית דין עמהם בהכרח
הקרבן המיוחד לבית דין ,לפי שהם
אשר הורו ,ולא יחויב לדעתו שיביא מי
שלא חטא בשום פנים .וייראה מן
העיון ,ואע"פ שלא בא בזה דבר
מפורש ,שאם היה קצת השבט הוא
רוב הקהל 59שעשו בהוראת בית דין
הגדול ,שבית דין הגדול לבדם מביאין
פר בלבד ,ובעבודה זרה פר ושעיר.

ולד'לך קאל הנא ושאר שבטים פטורין
לכון ד'לך אלשבט עשה בהוראת עצמו.
ור' שמעון יקול כמא אן אד'א עשו כל
הקהל יקריבו בית דין הגדול על ידיהם
כד'לך אד'א עשו רוב הקהל יקריבו
בית דין עמהם צ'רורה אלקרבן
אלמכ'צוץ בבית דין לאן הם אללד'ין
אפתוא ,ולא ילזם ענדה אן יביא שלא
חטא בוג'ה .ויט'הר מן אלנט'ר ואן
כאן לם יג' פי ד'לך נץ אן אד'א כאן
בעץ' אלשבט הו רוב הקהל שעשו
בהוראת בית דין הגדול אן בית דין
הגדול וחדהם מביאין פר פקט,
ובעבודה זרה פר ושעיר.

כתב בהלכות שגגות )יב ,א(" :והוא רוב הקהל" .אבל המאירי כתב" :ואעפ"י שאין באותו
השבט רוב הציבור" .וכתב הכסף-משנה בהלכות שגגות שרבנו פסק אמנם כרבי יהודה,
ששבט שעשה בהוראת בית-דין הגדול אפילו שאר שבטים חייבים )גרירה( ,אבל גם כרבי
שמעון בן אלעזר שצריכים שיהיו רוב הקהל ולכן הצריך תנאי זה )ובכיוון זה כתב גם החפץ-
ה' ,ועיין גם בחזון-איש( ,אך לפי פירוש רבנו למשנתנו לא ייתכן פירוש זה ,שהרי הרמב"ם
מדגיש שהוא פוסק כרבי יהודה לגמרי ,ובכל אופן דורש שיהיה רוב הקהל .ומכאן מוכח
כדברי החיד"א בשער-יוסף )ה ,ב( ,שכתב בפירוש שרבנו סובר שלדעת רבי יהודה צריך
שיהיה השבט רוב הקהל והביא ראיה מן הירושלמי ,עיין שם שהאריך.
 .58שם" :אמר רב אשי :מתניתין נמי דייקא ,דקתני' :ועשה אותו השבט על פיהם  -אותו
השבט חייב ושאר כל השבטים פטורים' ,למה לי למתני' :ושאר כל השבטים פטורים'? אלא
הא קמ"ל דבהוראת בית דינו הוא דשאר שבטים פטורים ,אבל בהוראת בית-דין הגדול
אפילו שאר שבטים חייבים .שמע מינה".
 .59מבוכה יש בדברי רבנו כאן .הנוסחה הראשונה שבדפוסים הוזכרה בכמה וכמה
מפרשים ודנו בה ,אבל ודאי שהיא משובשת ועיין ברב קאפח כאן .ועל הנוסחה כפי שהיא
במקור ,הקשה הרב קאפח" :איני מבין דברי רבנו  ,היכי דמי מקצת שבט והם רוב הקהל"?
ואכן הדברים תמוהים מאד .ואולי מחומר הקושיה ניתן לפרש בדוחק שכוונת רבנו על רוב
השבט שהם רוב הקהל .ואמנם המלה" :בעץ" בערבית שימושה דרך כלל הוא למיעוט ,או
מקצת ,אבל היא סובלת בדוחק גם משמעות של "חלק" ,ויכול להיות רוב .ואם כן אפשר
אולי להידחק ולומר שרבנו מחדש שכאשר רוב השבט הם רוב הקהל ,רק בית-דין הגדול
מביא פר ,מפני שרוב הקהל חטאו בהוראתם ,אבל השבט עצמו אינו מביא פר )וממילא גם
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והלכה כר' יהודה 60באומרו כל קהל
וקהל מביא .וזה הכלל הוא אשר
ייקרא 61פר העלם ושעירי עבודה זרה.
והלכה כחכמים .62ואמנם הדמים
אשר ייקנו בהם אלה הפרים
והשעירים ,הרי אמרו:63

והלכה כר' יהודה פי קולה כל קהל
וקהל מביא ,ותלך אלג'מלה הי אלתי
תתסמי פר העלם ושעירי עבודה זרה.
והלכה כחכמים .ואנמא אלת'מן אלד'י
תשתרי בה הד'ה אלפרים ואלשעירים

שבטים אחרים אינם נגררים אחריו( אף לדעת רבי יהודה ,מפני שלא חטא כולו אלא רובו.
והמושג רוב הנזכר במשנה ובתלמוד בהוריות הוא רק לגבי רוב הקהל או רוב מנין השבטים,
אבל לא לגבי רוב שבט ,וסובר רבנו שאין מושג של רוב שבט.
ואמנם במשניות ובתלמוד ובדברי רבנו בפירושו ובהלכותיו לא מוזכר בשום מקום" :רוב
שבט" ,ועיין בהלכות שגגות )יב ,א( שכתב" :בין שעשו כל ישראל שבארץ ישראל ...בין שעשו
רוב ישראל אעפ"י שהם מיעוט מנין השבטים ,בין שעשו רוב השבטים אעפ"י שהם מיעוט
מנין השבטים ,בין שעשו רוב השבטים אעפ"י שהן מיעוט כל ישראל ,"...הרי שהזכיר רוב
ישראל ,ורוב השבטים ,ולא הזכיר רוב של כל שבט ושבט .אולם לכאורה קשה לומר שנצריך
שכל השבט כולו יחטא ,וברבנו ברוך )סוף דף כב( מפורש" :שבט או רובו" ,וכן מפורש
בחידושי הריטב"א למו"ק )כו ,א ,ד"ה" :ואלו"(" :ויש אומרים דכל שהוא רוב משבט אחד,
רוב ציבור קרי כדאמר בהוריות לענין העלם דבר של ציבור" .וכן פשוט באחרונים בכמה
מקומות )שער-יוסף ,וחזון-איש ועוד( ,וצ"ע.
 .60שכן הכלל שהלכה כרבי יהודה לעומת ר"מ ור"ש כמוזכר במסכת עירובין )מו ,ב(.
 .61במקומות רבים בתלמוד ביניהם :יומא נ ,א; סוכה נו ,א; הוריות ג ,ב ,ועוד.
 .62לגבי הוראת בית-דין של אחד השבטים ,הלכה כחכמים נגד רבי יהודה ,ואף שהגמרא
בדף ה ,ב הקימה את חכמים כרבי שמעון )"תא שמע :וחכמים אומרים לעולם אינו חייב
אלא על הוראת בית-דין הגדול ,מאן חכמים ...רבי שמעון"( ,כיון שרבי סתם אותו בלשון
חכמים ,הלכה כמותו )וכן כתב החזון-איש הוריות יד ,כא( .ועיין בחפץ-ה' שהקשה מן
המשנה הראשונה ששם סתם רבי שיחיד שעשה בהוראת בית-דין פטור ,וכרבי יהודה ,ובכל
זאת פסק רבנו שלא כרבי יהודה? ונראה לי שמחמת קושיה זו דייק החזון-איש לומר שכאן
סתם רבי את רבי שמעון בלשון חכמים שהוא לשון רבים )והרב י .שילת העיר שגם שם היינו
פוסקים כסתם משנה אילולי דברי הגמרא" :זו דברי רבי יהודה אבל חכמים וכו' " שלשון זו
מורה שהאמורא פוסק שלא כסתם משנה(.
 .63ג ,ב מיתיבי" :פר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים בתחילה גובין עליהן דברי
רבי שמעון ,רבי יהודה אומר מתרומת הלשכה הן באים" .ושם בתירוץ אחרון :ובמנחות )נב,
א( מובאת הברייתא בשתי הנוסחאות ,ומסיקה הגמרא שלרבי יהודה בתחילה גובין עליהן,
ולר"ש באין מתרומת הלשכה ,ואם כן פסק רבנו כתירוץ האחרון בהוריות ,כדרכו,
וכמסקנת הסוגיה במנחות ,ור"י ור"ש הלכה כר"י ,וכן כתב הורה-גבר ,ועיין שם )ועיין
הערה .(60
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פר העלם דבר ושעירי עבודה זרה
כתחילה גובין להן ואינן באין מתרומת
הלשכה .ואלה הפרים והשעירים כולם
יישרפו ,כמו שנבאר בחמישי
מזבחים.64

פקאלוא פר העלם דבר ושעירי עבודה
זרה כתחלה גובין להן ואינן באין
מתרומת הלשכה .והד'ה אלפרים
ואלשעירים כלהא תחרק כמא נבין פי
כ'אמס זבחים.

)גירסתנו היא' :בתחלה' ורבנו כתב' :כתחילה' ,עיין שער-יוסף כאן .וכלשון הזאת כתב גם
בהלכות יו"ט ז ,ב; בהלכות שמיטה ויובל א ,ט; ובהלכות נחלות י ,ב(.
 .64משנה ב .ועיין שם בביאור רבנו לפרק רביעי משנה ד.
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פרק ב משנה א

פרק שני
)א( הורה כהן משיח לעצמו שוגג ,ועשה שוגג ,מביא פר .שוגג ,ועשה
מזיד ,מזיד ועשה שוגג ,פטור .שהורית כהן משיח לעצמו כהורית בית
דין לצבור.
)א( אמר בפרשת ויקרא" :אם הכהן
המשיח יחטא וכו' והקריב על חטאתו
אשר חטא פר בן בקר לחטאת" ,1וזה
הפר הוא אשר ייקרא פר הבא על כל
המצוות .2ואמרו "לאשמת העם" ,הרי
משיח כציבור ,מה ציבור אינו מביא
אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה,
כמו שקדם לנו 3שצריך שיורו בשגגה
ויהיו העושים עשו בשגגה על פיהם ,כן
המשיח לא יביא אלא על העלם דבר
עם שגגת המעשה ,4והוא עצמו אשר
יעשה בשגגה על הוראתו שהורה
6
לעצמו בשגגה .5וכבר התבאר
בהוראת בית דין לציבור ,שאם היו
בית דין שוגגים והעם מזידים ,או בית
דין מזידים והעושים שוגגים ,פטורין
בית דין בשני האפנים,

]א[ קאל פי פרשת ויקרא אם הכהן
המשיח יחטא וכו' והקריב על חטאתו
אש' חט' פר בן בקר לחט' ,והד'א
אלפר הו אלד'י יתסמי פר הבא על כל
המצוות .וקולה לאשמת העם הרי
משיח כצבור מה צבור אינו מביא אלא
על העלם דבר עם שגגת המעשה כמא
תקדם לנא אנה יחתאג' אן יורו בשגגה
ויכונון העושים עשו בשגגה על פיהם,
כד'לך אלמשיח לא יביא אלא על
העלם דבר עם שגגת המעשה ,והו
נפסה אלד'י יעשה בשגגה על הוראתו
שהורה לעצמו בשגגה .וקד תבין פי
הוראת בית דין לצבור אנה אן כאן
בית דין שוגגים והעם מזידים ,או בית
דין מזידים והעושים שוגגים ,פטורין
בית דין פי אלוג'הין ג'מיעא,

 .1ויקרא ד ,ג ושם" :פר בן בקר תמים לה' לחטאת".
 .2לפנינו ג ,ד ,וכן מגילה א ,ט.
 .3פרק א משנה ה.
 .4ז ,א" :לאשמת העם  -הרי הוא משיח כציבור ,מה ציבור אינו מביא אלא על העלם דבר
עם שגגת מעשה ,אף משיח אינו מביא אלא על העלם דבר עם שגגת מעשה".
 .5שם" :תלמוד לומר' :והקריב על חטאתו אשר חטא'  -על מה שחטא הוא מביא ,ואינו
מביא על מה שחטאו אחרים".
 .6פרק א משנה ה.

פרק ב משנה א

פיהמ"ש הוריות

כן גם הוא יהיה בכמו שני המצבים
האלה פטור מן הקרבן ,לפי שהמזיד
לא יתחייב קרבן .7ומתנאי זה הכהן
משיח שיהיה חכם מופלא ,8ויורה בפני
עצמו ,ואז יתחייב כפרה בפני עצמו.9
אבל אם לא היה מופלא ,או שהשתתף
עם בית דין בהוראה,10
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כד'לך איצ'א יכון הו פי מת'ל האד'ין
אלחאלין פטור מן הקרבן ,לאן
אלמזיד לא ילזמה קרבן .ומן שראיט
הד'א אלכהן משיח אן יכון חכם
מופלא ויורה בפני עצמו וחיניד'
תלזמה כפרה בפני עצמו .אמא אד'א
כאן גיר מופלא או שארך בית דין פי
אלפתוי

 .7טעם זה של רבנו" :לפי שהמזיד לא יתחייב קרבן" ,מספיק למקרה שהורה שוגג ועשה
מזיד ,אבל לא למקרה שהורה מזיד ועשה שוגג .במקרה זה אמנם מספיק טעם זה לפטרו
מקרבן על הוראתו לפי שהיתה במזיד ,אבל אינו מסביר למה אינו חייב קרבן חטאת על
שגגת המעשה! וההשוואה שעשה רבנו לבית-דין אינה מובנת ,שהרי כשבית-דין הורו מזידין
והקהל עשו שוגגין ברור שהם פטורים ,שהוראתם במזיד היתה ואת המעשה לא הם עשו,
מה שאין כן כאן .ולכאורה ,הטעם הנכון במקרה שלנו הוא מפני שמשיח אינו חייב על שגגת
מעשה בלא הוראה כמו שמפורש בספרא )דבורא דחובא פרשה ז ,וראה הערה " :(7מעם
הארץ  -פרט למשיח" ,וכמו שפסק רבנו בהלכות שגגות )טו ,ב-ג( ,וכן כתבו רבנו ברוך
והמאירי בפירושיהם .ואולי נאמר שכוונת רבנו בהשוואתו לבית-דין היא ,שהיות ולמדנו מן
הספרא שאין להתיחס למעשה המשיח אלא להוראתו ,לכן אם הורה מזיד ועשה שוגג ,דומה
הדבר לבית-דין שהורו מזידין ולא עשו הם כלל )אלא העם( ,שהרי מעשהו של כהן משיח
אינו נחשב לגבי קרבן.
 .8ז ,ב" :אמר רב פפא כגון שהיו מופלין שניהם )=המשיח ובית-דין("; ובירושלמי )ב ,א(:
"רבי יעקב בשם רבי לעזר והוא שיהא יודע לישא וליתן בהלכה ,דלא כן מה נן אמרין ,ויש
שוטים מורין".
וביאור רבנו כאן ל'מופלא' אינו דומה לביאורו ל'מופלא שלבית-דין' המוזכר לעיל )פרק א
משנה ד( ,שהוא הנשיא ,וכן מוכרח מן הסוגיה ומן הירושלמי )שם( .וביאורו כאן דומה
לביאורו בהלכות ממרים )ג ,ה( ,וכן העיר הבאר-שבע ,ונראה שרבנו מחלק בין המושג
'מופלא' למושג 'מופלא שלבית-דין' ,ועיין פרק א הערה .25
 .9כמו שמפורש לפנינו משנה ב.
 .10רבנו לא ביאר למה כוונתו באומרו" :שהשתתף עם בית-דין בהוראה" .ובגמרא ז ,ב:
"סבר אביי למימר חטא בפני עצמו ועשה בפני עצמו היכי דמי דיתבי בשני מקומות וקא
מורו בתרי איסורי )ועיין תוספות שם( ,אמר ליה רבא אטו שני מקומות גורמין ,אלא אפילו
יתבי בחד מקום וכיון דקא מורו בתרי איסורי חטא בפני עצמו הוא" .ולא נתבאר בפירוש
בגמרא מה הדין אם הורו באיסור אחד בשני מקומות) ,והחזון-איש )יד ,ג( דייק מן הסוגיה
שסברת רבא היא שאין המקומות גורמין ,ובאיסור אחד אפילו בשני מקומות מתכפר עם
הציבור(.

פרק ב משנה א
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ועשה בכלל מי שעשה ,סומך על
הוראתו עם הוראת בית דין ,11כמו
האיש האחד מבית דין אשר יסמוך על
הוראת הכלל 12אשר הוא מהם ,הרי
דינו כדין האיש האחד משאר בני
האדם :אם היו העושים רוב הקהל,

ועמל מע ג'מלה מן עמל מעתמד עלי
הוראתו עם הוראת בית דין מת'ל
אלשכ'ץ אלואחד מן בית דין אלד'י
יעתמד עלי הוראת אלג'מלה אלתי
הו מנהא ,פחכמה כחכם אלשכ'ץ
אלואחד מן סאיר אלנאס ,אן כאן
אלעאמלין רוב הקהל

בסוגיה שם נידונו גם בעיות שלא נפשטו לגבי הוראה ב'חלב הקרב' וב'חלב הדקים',
שקרבנם זהה ושמם זהה אבל איסורם נובע מפסוקים שונים ,ולגבי איסורים שונים
שקרבנם זהה )חלב ודם(.
ולכאורה מכל זה מוכח ,שהגמרא מבינה שהוראתו לא היתה בכלל הוראת בית-דין ,שהרי
אלו דוגמאות של הוראות שונות ,ודברי רבנו קשים.
ובספר הורה-גבר מתרץ שהרמב"ם פסק כאביי ,עיין בדבריו .ורע"ב פירש' " :הורה עם
הציבור' ,שהיה הוא אחד מן הסנהדרין ששגגו בהוראה" ,ותמה בבאר-שבע שמן הסוגיה
מוכח שאין זה תלוי כלל בשאלה אם היה מן הסנהדרין ,ועיין רעק"א על המשניות שם.
ובהמשך כתב רבנו" :סומך על הוראתו עם הוראת בית-דין כמו האיש האחד מבית-דין אשר
יסמוך על הוראת הכלל אשר הוא מהם" .ונראה שמהשוואה זו למד הרע"ב שהיה הוא אחד
מהסנהדרין ,ואכן הבאר-שבע והשער-יוסף )ז ,ב( הבינו שדעת הרמב"ם שהוא היה אחד מן
הסנהדרין ,אבל אילולי דבריהם היה אפשר לומר שדברי רבנו אינם אלא משל הבא לנמק
את הדין .ועיין בהערות שלפנינו.
יש לשים לב שתיבות אלה" :הוראתו עם הוראת בית-דין" כתבן רבנו בלשון הקודש
ומסתבר שמסתמך הוא על איזה מקור .גם בהלכות שגגות )טו ,יד( כתב רבנו" :הואיל ולא
סמך בשעת מעשה על הוראתו לבדה אלא על הוראתו עם הוראת בית-דין" .ועיין בשער-
יוסף ,ובהערה שלפנינו.
 .11ובמאירי כאן כתב" :הואיל ועל הוראת בית-דין סומך" ,ולא הזכיר "הוראתו" ,והעיר על
כך הרב סופר במהדורתו.
 .12מפורש בדברי רבנו שטעם הפטור הוא מפני שסמך על ההוראה המשותפת ,ומכאן נראה
שאם לא ידע שהורו בית-דין ,וסמך על הוראתו בלבד ,אף על פי שגם בית-דין הורו בשגגה -
חייב .וכן דייק הלחם-משנה )שגגות טו ,יד( והקשה ,שמן הגמרא משמע "דבכל גוונא קאמר
דחטא עם הציבור יביא עם הציבור" .גם מלשון רבנו ברוך משמע כמו שדייקנו ברמב"ם שכן
כתב" :חטא עם הציבור ,פירוש שעשה בהוריית בית-דין" .ועיין בחפץ ה' ובשער-יוסף שגם
הם דייקו כך מדברי רבנו וקיימו את דבריו מקושיות הבאר-שבע והלחם-משנה .והחזון-
איש )הוריות טו ,א( ביאר שהרמב"ם פסק כפשיטות הירושלמי במקום שהבבלי נשאר
בבעיה .והוא מפרש שטעם הפטור לדעת רבנו ,שבמקום שיש הוראה חזקה יותר מהוראתו,
דהיינו הוראת בית-דין ,שהיא תורה לכל ישראל ,לא חלה הוראתו .וכמו שנזכר

פיהמ"ש הוריות
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הרי יתכפר לו עם הציבור ,ואם היו
א
מיעוט ,הרי הוא פטור  .13ועוד יתבאר
לך גם כן ,14שזה הפר לא יחויב אלא
ב
על השלושים מצוה,

פהו יתכפר לו עם הצבור ,ואן כאנוא
א
מיעוט פהו פטור  .וסיבין לך איצ'א אן
הד'א אלפר לא ילזם גיר עלי
ב
אלת'לאת'ין מצוה

א .בתחילה היה כתוב בכה"י במקום 'הרי הוא
פטור' :יביא קרבן כשבה או שעירה כמו שיביא כל
מי שעשה לפי מה שקדם בפרק אשר לפני זה.
ונמחק ,ותוקן בין השיטין.
ב .בתחילה היה כתוב בכה"י :האחת ושלושים,
ותוקן.

א .בתחילה היה כתוב בכה"י )מ'פהו'( :יביא קרבן
כשבה או שעירה כמא יביא כל מן עמל עלי מא
תקדם פי אלפרק אלדי' קבל הד'א .ונמחק ,ונכתב
בין השיטין :פהו פטור.
ב .בתחילה היה כתוב בכה"י :אלאחדי
ואלת'לאת'ין ,ותוקן.

בירושלמי )פרק ב הלכה ב( "שאין הוריית אחרים אצל הורייתן" ,אבל מלשון רבנו כאן
בפיהמ"ש שכתב" :כמו האיש האחד מבית-דין אשר יסמוך על הוראת הכלל" ברור ,שאין
פירושו שהוראתו אינה הוראה אלא שהוראתו מצטרפת והופכת לחלק מהוראת הכלל כמו
הוראת אחד מן הדיינים שהורה עם כל בית הדין ,וכיון שהוראתו הפכה לחלק מההוראה
הכללית אינו חייב על הוראתו.
 .13כתב הרב קאפח במהדורתו" :פטור מפר הבא על כל המצוות ,וחייב כמו כל יחיד" ,ואיני
יודע למה כתב כן ,שהרי כהן משיח פטור לגמרי מכל קרבן כמו שכתב רבנו בהלכות שגגות
)טו ,ז ,וכסף-משנה שם( ,ומקורו בספרא )דבורא דחובא פרשה ז(' :מעם הארץ  -פרט
למשיח' ,שאין כהן משיח חייב בקרבן אלא על הוראה .וכן בהוריות יא ,א" :שיכול משיח על
העלם דבר עם שגגת מעשה מביא פר ,על שגגת מעשה לחודיה מביא כשבה ושעירה? תלמוד
לומר' :מעם הארץ' פרט למשיח" .וכן שם דף ז ,ב" :ורבנן סברי מי שחטאתו בשגגה יצא
משיח שאין חטאתו בשגגה אלא בהעלם דבר" ,ועיין במיוחס לרש"י שם .והרב קאפח עצמו
בפירושו למשנה תורה מהדורתו סמך את דברי רבנו כאן בפיהמ"ש למה שכתב שם בהלכה,
והנראה ששם הבין שפטור מכלום .וכן כתב כאן רבנו ברוך" :אבל אם הורה עמהם ולא עבד
רוב הקהל אף על גב דאיהו עבד ,לא מייתי מידי ...ובשגגת מעשה לחודא לא מיחייב" .וכן
כתב המאירי כאן" :ואם לא היה שם קרבן צבור כגון ששגגו מיעוט הקהל הוא פטור לגמרי
מכל קרבן" ,וכן מפורש בדברי רבנו לקמן בביאור משנה ח )ואולי נתכוון הרב קאפח רק
למשל של רבנו ,כלומר לאחד מבית הדין ולא לכהן משיח(.
אך מעניין שבכתב היד שלפנינו אכן כתב רבנו בתחילה במקום 'הרי הוא פטור'' :יביא קרבן
כשבה או שעירה כמו שיביא כל מי שעשה לפי מה שקדם בפרק אשר לפני זה' ,ומשפט זה
נמחק ותוקן בין השיטין' :הרי הוא פטור'.
וייתכן שבתחילה אכן התכוון רבנו על אחד מבית הדין )שאליו דימה את המשיח לפני כן(,
ואחר כך חשש שיטעו ויסברו שהוא מתייחס לכהן המשוח ולפיכך תיקן שהוא פטור.
 .14במשנה ד .מתוך דברי רבנו משמע שהלשון הכתובה במשנתנו" :שהוריית כהן משיח
לעצמו כהוריית בית-דין לציבור" ,היא המתפרשת במשניות הבאות )ב ,ג ,ד( ,וכן כתב רבנו
ברוך בפירושו )למשנה ב(' " :שאין בית-דין חייבין' וכו' חוזר על מה ששנה תחלה שהוריית
משיח לעצמו כהוריית בית-דין לציבור" ,וכן בבאר-שבע ובשער-יוסף בשם החסד-לאברהם.
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)ב( הורה בפני עצמו ועשה בפני עצמו ,מתכפר לו בפני עצמו .הורה עם
הצבור ועשה עם הצבור ,מתכפר לו עם הצבור .שאין בית דין חייבין עד
שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת ,וכן המשיח ,ולא בעבודה זרה אין
חייבין עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת.
אם הורה באחת מהן לבטל מקצת
ולקיים מקצת ,לפי מה שהותנה בבית
דין גם כן ,אבל בשגגת עבודה זרה,
הרי דינו דין היחיד בהבאת שעירה,
אבל הוא גם כן יצטרך העלם דבר עם
שגגת המעשה .ולא יתחייב אשם תלוי
אם נסתפק ולא נודע לו ,כמו בית דין
עם הציבור ,ועוד יתבאר זה.15
)ב( היה עולה בדעתנו שכהן גדול
אפילו עשה בהוראת בית דין לא
יתכפר לו עם הציבור ,הואיל ולא
יתכפר לו בכללם בצום כיפור ,אלא
בקרבן נפרד לו ,כמו שביאר הכתוב:
"פר החטאת אשר לו" ,16ולימדנו כאן
שמתכפר לו עם הציבור אם השתתף
עמהם בשגגה ,כמו שהקדמנו ,לאומרו
יתעלה" :על חטאתו אשר חטא",17
רוצה לומר שאם היה חטאו מיוחד לו
לבדו אז יביא קרבן בפני עצמו ,אבל
אם השתתף עם הציבור לא .18ולמדנו
עבודה זרה משאר מצוות ,לפי שאמר
בשאר מצוות:

אד'א הורה פי ואחדה מנהא לבטל
מקצת ולקיים מקצת עלי מא אשתרט
פי בית דין איצ'א ,אמא פי שגגת
עבודה זרה פחכמה חכם אליחיד פי
הבאת שעירה ,לכנה איצ'א יחתאג'
העלם דבר עם שגגת המעשה .ולא
ילזמה אשם תלוי אד'א שך ולא נודע
לו מת'ל בית דין עם הצבור ,וסיבין
ד'לך.
]ב[ כאן יקום בבאלנא אן כהן גדול ולו
עשה בהוראת בית דין לא יתכפר לו
עם הצבור אד' ולא יגפר לה פי
ג'מלתהם פי צום כפור אלא בקרבן
מפרד לה כמא בין אלנץ פר החטאת
אשר לו ,פאעלמנא הנא אנה מתכפר לו
עם הצבור אד'א שארכהם פי אלשגגה
כמא קדמנא לקולה תעלי על חטאתו
אשר חטא ,יעני אן אד'א כאן ד'נבה
מכ'תץ בה וחדה חיניד' יביא קרבן
בפני עצמו ,אמא אד'א שארך אלצבור
פלא .ותעלמנא עבודה זרה משאר
מצוות לאנה קאל פי שאר מצוות

 .15לפנינו במשנה ד ,ובמשנה ה.
 .16ויקרא טז ,יא.
 .17ויקרא ד ,ג.
 .18ז ,א" :לא אם אמרת בנשיא שכן מתכפר לו עם הציבור ביום הכפורים ,תאמר במשיח
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)ג( אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה ,וכן המשיח ,ולא
בעבודה זרה אין חייבין אלא על העלם דבר עם שגגת המעשה.
"ונעלם דבר מעיני הקהל" ,19ואמר
בעבודה זרה" :והיה אם מעיני
העדה" ,20כמו ששם באומרו "מעיני"
דבר ולא כל הגוף ,21כן גם באומרו
בעבודה זרה "מעיני" דבר ולא כל
הגוף .22ואין אנו צריכים לבאר שבכל
מקום שאנו אומרים 'שאר מצוות' או
'כל המצוות' בזה הענין בכל מקום
שהוא מופיע ,אמנם נרצה בו
השלושים ואחת מצוות לא תעשה
אשר חייבין על זדונן כרת ועל שגגתן
חטאת.
)ג( כבר קדם שכהן משיח לעצמו כבית
דין לציבור ,ושעבודה זרה כשאר
מצוות .ו'שגגת המעשה' הוא שיסמך
על זאת ההוראה ויעשה על פיה ,ויהיה
שוגג על פי ההוראה ,כמו שביארנו.

ונעלם דבר מעיני הקהל ,וקאל פי
עבודה זרה והיה אם מעיני העדה,
כמא אן הנאך פי קולה מעיני דבר ולא
כל הגוף כד'לך איצ'א פי קולה פי
עבודה זרה מעיני דבר ולא כל הגוף.
ולא נחתאג' אן נבין אן חית' מא קלנא
שאר מצוות ,או כל המצוות ,פי הד'א
אלגרץ' חית' מא ג'א אנא אנמא נריד
בה אלאחדי ואלת'לאת'ין מצות לא
תעשה אלתי חייבין על זדונן כרת ועל
שגגתן חטאת.
]ג[ קד תקדם אן כהן משיח לעצמו
כבית דין לצבור ,ואן עבודה זרה
כשאר מצוות .ושגגת המעשה ,הו אן
יעתמד עלי ד'לך אלפתוי ויעמל עליה
פיכון שוגג על פי ההוראה כמא בינא.

שאין מתכפר לו עם הציבור ביום הכיפורים .הואיל ואין מתכפר לו עם הציבור ביום
הכפורים ,יכול יביא פר לעצמו? ת"ל' :על חטאתו אשר חטא' .הא כיצד? חטא בפני עצמו
מביא בפני עצמו ,חטא עם הציבור מתכפר לו עם הציבור".
 .19ויקרא ד ,יג.
 .20במדבר טו ,כד.
 .21פרק א ,משנה ג.
 .22ז ,ב" :מנלן? דתנו רבנן :לפי שיצא עבודת כוכבים לדון בעצמה יכול יהו חייבין על
עקירת מצוה כולה? נאמר כאן 'מעיני' ונאמר להלן 'מעיני' ,ומה להלן 'דבר' ולא כל הגוף אף
כאן נמי 'דבר' ולא כל הגוף".
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)ד( אין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת ,וכן המשיח,
ולא בעבודה זרה אין חייבין אלא על דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת.
)ד( כבר ביארנו 23שאמרו בפרשת שלח
24
לך" :וכי תשגו ולא תעשו" וכו'
שהוא מדבר בשגגת עבודה זרה .ואמר
לפניג זה" :תורה אחת יהיה לכם
לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה ביד
רמה" ,25הוקש כל עושה בשגגה
לשגגת עבודה זרה ,מה עבודה זרה
דבר שחייבין על זדונו כרת ,ומצאנו
הכתוב חייב בשגגתו חטאת ,ואז חייב
בית דין אם הורו בו קרבן חטאת ,אף
כל עושה בשגגה עד שישגה בדבר
שחייבין על זדונו כרת ,ואז יתחייב על
שגגתו חטאת ,26ואם זה הדבר יתחייב
היחיד על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת,
אז יתחייבו בית דין אם הורו בו ,או
המשיח ,קרבן חטאת .27ויתחייב
מאומרנו ,שכל שחייבין על זדונו כרת
יתחייב היחיד על שגגתו חטאת,

]ד[ קד בינא אן קולה פי פרשת שלח
לך וכי תשגו ולא תעשו וכו' אנה
ד
בשגגת עבודה זרה יתכלם .וקאל קבל
ד'לך תורה אחת יהיה לכם לעושה
בשגגה והנפש אש' תע' ביד רמה,
הוקש כל עושה בשגגה לשגגת עבודה
זרה ,מה עבודה זרה דבר שחייבין על
זדונו כרת ווג'דנא אלנץ לזם פי שגגתו
חטאת וחיניד' לזם בית דין אד'א הורו
בה קרבן חטאת ,אף כל עושה בשגגה
עד שישגה בדבר שחייבין על זדונו כרת
וחיניד' ילזם על שגגתו חטאת ,פאד'א
כאן ד'לך אלשי ילזם אליחיד על זדונו
כרת ועל שגגתו חטאת חיניד' ילזם
בית דין אד'א הורו בו או אלמשיח
קרבן חטאת .פילזם מן קולנא אן כל
שחייבין על זדונו כרת ילזם אליחיד
על שגגתו חטאת

ג .זוהי פליטת קולמוס ,וצ"ל :אחרי.

ג .בכה"י ניכר שכל השורה נכתבה על המחק,
ונראה שהיתה שם איזו טעות טכנית בהעתקה
שתוקנה.
ד .זוהי פליטת קולמוס ,וצ"ל :בעד ,וכ"ה במהד'
הרב קאפח.

ג

 .23בהקדמת רבנו למסכת.
 .24במדבר טו ,כב.
 .25במדבר טו ,כט-ל.
 .26ח ,א" :מדמתני ליה ריב"ל לבריה' ,תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר
תעשה ביד רמה' וגו'  -הוקשה כל התורה כולה לעבודת כוכבים ,מה עבודת כוכבים שחייבין
על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ,אף כאן שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו חטאת".
 .27ח ,א ,עיין שם מחלוקת רבי וחכמים מה מקור הלימוד.
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ויתחייבו בית דין והמשיח על הוראה
בו לפי התנאים הקודמים קרבן ,זולת
ד
חמישה דברים ,והם :פסח ומילה
ומגדף ומטמא מקדש וקדשיו .לפי
שהפסח והמילה ,עם היות שניהם
בכרת" ,כי קרבן ה' לא הקריב במועדו
חטאו ישא" ,28אבל אין חייבין על
שגגתן חטאת ,לפי ששניהם מצות
עשה ,ומצאנו שהכתוב לא חייב קרבן
חטאת אלא על מצות לא תעשה ,והוא
אומרו" :אחת מכל מצוות ה' אשר לא
תעשינה" .29וכן המגדף לא יתחייב
בשגגתו חטאת לאומרו" :לעושה
בשגגה" ,30יצא מגדף שאין בו
מעשה .31וכן מטמא מקדש וקדשיו
אינו נכנס באומרו "אחת מכל מצוות
ה' " ,לפי שמבואר בכתוב 32הקרבן
המחויב לו ,שהוא בעולה ויורד .וידוע
ששלושים ושש כרתות בתורה ,כמו
שביאר מניינן בראש מסכת כרתות,
והן כולן מפורשות בכתוב ,ונשארו לנו
ה
מן הכרתות אחת ושלושים,

וילזם בית דין והמשיח על הוראה בו
עלי אלשרוט אלמתקדמה קרבן ,גיר
ה
כ'מסה אשיא והי פסח ומילה ומגדף
ומטמא מקדש וקדשיו ,לאן אלפסח
ואלמילה מע כונהמא בכרת כי קרבן
ייי לא הק' במ' חט' יש' לכנה ליס
ילזם על שגגתן חטאת לאנהמא מצות
עשה ,ווג'דנא אלנץ אנמא לזם קרבן
חטאת עלי מצות לא תעשה והו קולה
אחת מכל מצות ייי אש' לא תעש'.
וכד'לך אלמגדף ליס ילזם פי שגגתו
חטאת לקולה לעושה בשגגה יצא
מגדף שאין בו מעשה .וכד'לך מטמא
מקדש וקדשיו ליס הו דאכ'ל פי קולה
אחת מכל מצוות ייי לאנה בין אלקרבן
אללאזם לה פי אלנץ אנה בעולה
ויורד .ומעלום אן שלשים ושש כרתות
בתורה כמא באן עדדהא פי אול מסכת
כרתות ,והי כלהא נץ ,פבקי לנא מן
ו
אלכרתות אחד ות'לאת'ין,

ד .בתחילה היה כתוב בכה"י :ארבעה ,ותוקן.
ה .בתחילה היה כתוב בכה"י :שתים ,ותוקן.

ה .בתחילה היה כתוב בכה"י :ארבעה ,ותוקן.
ו .בתחילה היה כתוב בכה"י :את'נין ,ותוקן.

 .28במדבר ט ,יג.
 .29ויקרא ד ,יג ,ובספרא )שם ,פרשה א(" :אוציא את המצות שאין חייבין עליהם כרת ולא
אוציא את הפסח ואת המילה שחייבין עליהן כרת ,ת"ל' :אשר לא תעשינה' ".
 .30במדבר טו ,כט.
 .31כריתות פרק א משנה ב" :על אלו חייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת ועל לא הודע
שלהן אשם תלוי חוץ מן המטמא מקדש וקדשיו שהוא בעולה ויורד ...וחכמים אומרים :אף
המגדף שנאמר' :תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה' יצא מגדף שאין בו מעשה".
 .32ויקרא ה.
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)ה( אין חייבין על עשה ועל לא תעשה שבמקדש ,ואין מביאין אשם
תלוי על עשה ועל לא תעשה שבמקדש .אבל חייבין על עשה ועל לא
תעשה שבנדה ,ומביאין אשם תלוי על עשה ועל לא תעשה שבנדה .ואי
זו היא מצות עשה שבנדה ,פרוש מן הנדה .מצוה בלא תעשה ,אל תבוא
על הנדה.
ו

ז

ואלה האחת ושלושים הן אשר
יתחייב בשגגתן חטאת קבועה ,לפי
זאת החלוקה אשר התבארה בזו
המסכתא .וכבר התברר שהיחיד לא
יביא חטאת קבועה אלא על אחת
מאלה ,בין שהיה אותו היחיד הדיוט
או כהן גדול או נשיא .אבל שגגת
ציבור ,שהיא לא תהיה בשאר מצוות
גם כן ,אלא באחת מאלה ,הרי
למדנוהו משגגתם בעבודה זרה ,כמו
שביארנו באומרם :33אתיא מעיני
מעיני.
)ה( העיקר אצלנו שכל שחייבין על
זדונו כרת ועל שגגתו חטאת ,חייבין
על לא הודע שלו אשם תלוי ,34ולמדנו
זאת מאומרו יתעלה" :ואם נפש אחת
תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה
אחת ממצוות ה' אשר לא תעשינה
ואשם" ,35וכבר ביארנו בהלכה אשר
לפני זו שהמצוות שנרמז אליהן כאן

ותלך אלאחד ות'לאת'ין הי אלתי
ילזם פי שגגתן חטאת קבועה עלי הד'ה
אלתקאסם אלתי תבינת פי הד'ה
אלמסכתא .פקד צח אן אליחיד לא
יביא חטאת קבועה אלא עלי אחדי
הד'ה סוי כאן ד'לך אליחיד הדיוט או
כהן גדול או נשיא ,אמא שגגת צבור
אנהא לא תכון בשאר מצוות איצ'א
אלא פי אחדי הד'ה פתעלמנאה מן
שגגתם בעבודה זרה כמא בינא פי
קולהם אתיא מעיני מעיני.
]ה[ אלאצל ענדנא אנה כל שחייבין על
זדונו כרת ועל שגגתו חטאת חייבין על
לא הודע שלו אשם תלוי ,ואסתדללנא
עלי ד'לך מן קולה תעלי ואם נפש אחת
תח' בשג' מע' האר' בעשו' אחת ממצ'
ייי אש' לא תעש' ואשם .וקד בינא פי
אלהלכה אלתי קבל הד'ה אן אלמצוות
אלמשאר אליהא הנא

ו .בתחילה היה כתוב בכה"י :השתים ,ותוקן.

ז .בתחילה היה כתוב בכה"י :אלאת'נין ,ותוקן.

 .33בפירוש משנה ב.
 .34כריתות פרק ו משנה ג" :וחכמים אומרים :אין מביאין אשם תלוי אלא על דבר שזדונו
כרת ושגגתו חטאת".
 .35ויקרא ד ,כז.

פרק ב משנה ה

פיהמ"ש הוריות

הן שחייבין על זדונן כרת וחייבין על
שגגתן חטאת קבועה .ואמר באשם
תלוי" :ואם נפש אחת תחטא ועשתה
אחת מכל מצוות ה' אשר לא תעשינה
ולא ידע ואשם" ,36וזה הוא אשם
תלוי .אמרו :37דנין ואשם וממצוות ה'
אשר לא תעשינה מואשם ומצוות ה'
אשר לא תעשינה .אבל הדברים אשר
חייבין עליהן קרבן עולה ויורד ,לא
יתחייב על לא הודע שלהן אשם תלוי,
לפי שאותם הדברים אשר פירש
הכתוב בהם קרבן עולה ויורד לא
נאמר בהם ואשם ומצוות ה' אשר לא
תעשינה .והדברים אשר פירש בהם
קרבן עולה ויורד ולא חייב בהם
חטאת קבועה הם :שמיעת הקול
וביטוי שפתיים וטומאת מקדש
וקדשיו ,והוא אומרו" :ונפש כי תחטא
ושמעה קול אלה" ,עד סוף הפרשה.38
ובגלל אלה העיקרים לא יתחייב אשם
תלוי בלא הודע של מקדש וקדשיו,
ולא יתחייב בית דין פר העלם אם
הורו ושגגו בטומאת מקדש וקדשיו,
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הי שחייבין על זדונן כרת וחייבין על
שגגתן חטאת קבועה .וקאל פי אשם
תלוי ואם נפש אח' תח' ועש' אח' מכ'
מצו' ייי אש' לא תעש' ולא ידע ואשם,
והד'א הו אשם תלוי .קאלוא דנין
ואשם וממצוות ייי אש' לא תעש'
מואשם ומצות ייי אש' לא תעש' .אמא
אלאשיא אלתי חייבין עליהן קרבן
עולה ויורד פלא ילזם על לא הודע
שלהן אשם תלוי ,לאן תלך אלאשיא
אלתי נץ אלכתאב פיהא בקרבן עולה
ויורד לם יקל פיהא ואשם ומצות ייי
אשר לא תעשנה .ואלאשיא אלתי נץ
פיהא בקרבן עולה ויורד ולם ילזם
פיהא חטאת קבועה הי שמיעת הקול
ובטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו
והו קולה ונפש כי תחטא ושמע' קו'
אל' אלי אכ'ר אלפרשה ,פמן אג'ל
הד'ה אלאצול לא ילזם אשם תלוי פי
לא הודע שלמקדש וקדשיו ,ולא ילזם
בית דין פר העלם אד'א הורו וגלטוא
פי טומאת מקדש וקדשיו

 .36ויקרא ה ,יז ושם" :ואם נפש כי תחטא וכו' ".
 .37כריתות כה ,ב" :אמר רבא מאי טעמא דרבנן? ...ילפי 'מצות' 'מצות' מחטאת חלב ,מה
להלן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת ,אף כאן דבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת" .אבל רבנו
הוסיף" :דנין' :ואשם' ו'ממצוות ה' אשר לא תעשינה' " .ואמנם הלימוד שמציין רבנו מופיע
בגמרא הוריות ח ,ב אבל לעניין אחר .לגבי הדין שאשם תלוי אינו בא אלא על ספק חטאת
קבועה" :אמר רב נחמן בר יצחק :דנין 'ואם' ו'ממצות ה' אשר לא תיעשנה' ,מ'ואשם'
ו'ממצות ה' אשר לא תיעשנה' " ועיין גם בתורת כוהנים דבורא דחובה פרשה יב.
 .38ויקרא ה ,א-יג )ובהערות הרב קאפח כאן טעות הדפוס(.

פרק ב משנה ה
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לפי שהם הורו בדבר שחייבין על זדונו
כרת אבל אין חייבין על שגגתו חטאת,
רצוני לומר חטאת קבועה כמו שאר
מצוות ,כמו שנתבאר למעלה ,אלא
יתחייב בשגגתו קרבן עולה ויורד.
ועשה שבמקדש הוא שיטמא בתוך
המקדש ,שנצווהו לצאת ,וציווּיֶנו לו
לצאת היא מצות עשה שיצא ,אבל
הוא חייב לצאת בדרך קצרה ,כמו
שהתבאר בשני משבועות ,39ואם יצא
בארוכה ,אשר תאריך עמידתו
במקדש ,הרי הוא חייב כרת .ולא
תעשה שבמקדש הוא שלא ייכנס
למקדש והוא טמא ,ואם נכנס חייב
כרת .וכן לא תעשה שבנידה הוא שלא
יבוא על הנידה ,ועשה שבנידה הוא
שאם תטמא בנידה והוא בעת הביאה,
נצווהו בפרישה ממנה ,כמו שציוינו זה
ביציאה מן המקדש ,40וזו היא מצות
עשה ,אומרנו לו :פרוש ממנה .אבל
ז
יחויב עוד בזה מה שאומר ,וזה ,שהוא
ח
אם יפרוש ממנה כאשר פירשה נידה
מיד והוא בקישויו ,הרי הוא חייב כרת
אם היה מזיד או חטאת אם היה שוגג,

לאנהם הורו בדבר שחייבין על זדונו
כרת לכן אין חייבין על שגגתו חטאת
אעני חטאת קבועה מת'ל שאר מצוות
כמא תבין פוק ,ואנמא ילזם פי שגגתו
קרבן עולה ויורד .ועשה שבמקדש הו
אן ינתג'ס דאכ'ל אלמקדש אלד'י
נאמרה באלכ'רוג' ,פאמרנא לה
באלכ'רוג' הי מצות עשה ליכ'רג ,ולכן
ילזמה אן יכ'רג' בדרך קצרה כמא
תבין פי ת'אני שבועות ,פאן כ'רג'
בארוכה אלד'י יטול מקאמה במקדש
פהו חייב כרת .ולא תעשה שבמקדש
הו אן לא ידכ'ל אלמקדש והו טמא,
פאן דכ'ל לזמה אלכרת .וכד'לך לא
תעשה שבנדה הו אן לא ינכח אלנדה,
ועשה שבנדה הו אן תטמא בנדה והו
פנאמרה
ללג'מאע
מנאשב
באלאנסלאך' ענהא כמת'ל מא אמרנא
ד'לך באלכ'רוג' מן אלמקדש והד'ה הי
מצות עשה קולנא לה אנסלך' ענהא,
לכן ילזמה איצ'א פי ד'לך מא אקול,
ח
וד'לך אנה אן אנעזל ענהא מתי מא
ט
פרשה נדה עלי אלאת'ר והו מנעט'
פהו חייב כרת אן כאן מזיד או חטאת
אן כאן שוגג,

ז .מלה זו נוספה בין השיטין.
ח .נראה שמנוקד בכה"י בשין שמאלית.

ח .מלה זו נוספה בין השיטין.
ט .נראה בכה"י שיש על הש' נקודה שמאלית.

 .39משנה ג ,ופירוש רבנו שם.
 .40רבנו מסביר בזה את הקשר בין נטמא במקדש לבין בועל הנדה ,שבשניהם המצוה היא
לפרוש )אלא שבמקדש המצוה לפרוש מיד ,ובנדה אחר שהייה( ,ובשניהם העשה בא מחמת
הלאו ,ועיין במאירי כאן .ובחידושי הרמב"ן )שבועות יז ,ב( מפרש שהתנא שנה את שניהם
יחד מטעם אחר ,משום שבשניהם יש עשה המצורף ללא תעשה.

פרק ב משנה ה

פיהמ"ש הוריות

מפני שהנייה לו ביציאתו כביאתו,41
וכאילו הוא בעל נידה .אלא חייב הוא
להישאר במצבו ,ולהפסיק תנועת
התשמיש ,ונועץ צפרניו בקרקע עד
שימות האבר ,42ואם הוציא זרע אין
להשגיח בכך ,לפי שהוצאת הזרע
ט
בקביעת הגדרים בעריות אינו מוסיף
איסור ואינו ממעטו ,כמו שביארנו
בשביעי מסנהדרין ,43וכאשר יסור
קישויו אז יפרוש ממנה ,ואז נאמר לו
פרוש .ומבואר הוא שזה עשה
שבמקדש ועשה שבנידה אין הוא
י
מצות עשה גרידה  ,אלא הוא ציווי
44
המחויב מצד האזהרה  ,כמו שנאמר
לאשר עליו בגד שעטנז:
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לאן הנייה לו ביציאתו כביאתו וכאנה
נכח נדה ,ואנמא ילזמה אן יבקי עלי
חאלה ויעטל חרכה אלג'מאע ונועץ
צפרניו בקרקע עד שימות האבר ,ואן
אמני פלא יבאלי ,לאן אלאמני פי
אקאמה אלחדוד פי אלעריות לא יזיד
חרמאן ולא ינקצה כמא בינא פי סאבע
סנהדרין ,פאד'א זאל אנעאט'ה חיניד'
ינסלך' ענהא וחיניד' נקול לה פרוש.
ובין הו אן הד'א עשה שבמקדש ועשה
שבנדה ליס הו מצות עשה גרידה,
ואנמא הו אמר וג'ב מן ג'הה אלנהי,
כמא נקול ללד'י עליה ת'וב שעטנז

ט .אפשר לתרגם :הענשים.
י .כך בכה"י.

 .41שם משנה ד" :היה משמש עם הטהורה ואמרה לו נטמאתי ופירש מיד  -חייב ,מפני
שיציאתו הנאה לו כביאתו".
 .42שבועות יח ,א.
 .43משנה ד.
 .44בתוספתא הוריות )א ,י(" :אמר רבי שמעון :מפני מה חייבין על מצות עשה שבנידה?
מפני שיש בה לא תעשה" .ובספרא )דבורא דחובה פרשה א(" :או יכול שאני מוציא את
מצות עשה שבנדה? ת"ל' :מכל מצות ה''  -ריבה .מה ראית להוציא את כל המצוות ולהביא
מצות עשה שבנידה ,אחר שריבה הכתוב ומיעט .מפני מה אני מוציא את כל המצוות ,שאין
בהן בלא תעשה ,ומביא את מצות עשה שבנדה שיש בה בלא תעשה".
רבנו מבאר את הביטוי" :מפני שיש בה לא תעשה" ,שהעשה הוא מחמת הלאו .וכן כתב
הראב"ד בפירושו לספרא" :פירוש מפני שזה עצמו משורש לא תעשה הוא בא" ,וכן הבין
הבאר-שבע את הספרא" :לפי שזה הצווי דנידה סיבתו מצות לא תעשה" .וכן פירש החסדי-
דוד את התוספתא" :מפני שיש בה לא תעשה ,כלומר שהעשה עצמו לא תעשה הוא ,"...וכן
כתבו התוספות בשבועות )יז ,ב ד"ה' :אבל'(" :עשה דנידה ,לא תעביד הוא" .אבל הרמב"ן
בחידושיו למסכת שבועות )יז ,ב( כתב באופן אחר" :אבל חייבין על עשה שבנדה כגון
בפרישה דאיכא עשה ד'ותהי נדתה עליו' ,וחיוביה משום דמצטרף לא תעשה עמו ,ד'לא
תקרב' ,לא תפרוש נמי הוא" .וכן פירש שם הריטב"א בחידושיו והאריך בזה .ועיין בשיטה-
מקובצת שם.

פרק ב משנה ה
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פשוט בגד זה ,45שזה ציווי שסיבתו
האזהרה .ואין ספק שנידה בכרת
ושגגתה בחטאת קבועה ,ולפיכך
חייבין אם הורו על עשה ועל לא תעשה
שבה בשגגה .אמנם הוראתם בלא
תעשה שבה ,הרי זה מבואר ,46כגון
מה שזכרנו בפרק הראשון ,לפי
שהנידה והזבה גמורה ושומרת יום
כנגד יום אשר תיקרא זבה קטנה
והיולדת  -ביאת כולן שווה באיסור,
ומשום נידה יחויב הכרת על ביאת כל
אחת מהן ,ואמנם נחלקו דיניהן
בטומאה ובטהרה בלבד .ואמנם
הוראתם בעשה שבה ,הרי זה כגון
שיאמרו שהוא חייב לפרוש קודם
שימות האבר ,ויתירו זה ,הרי הם
חייבין פר העלם אם שלמו התנאים,
לפי שהם הורו בדבר שחייבין על זדונו
כרת ועל שגגתו חטאת.

ג'רד הד'א אלת'וב ,פאן הד'א אמר
סבבה אלנהי .ולא שך אן נדה בכרת
ושגגתה בחטאת קבועה ,פלד'לך
חייבין אד'א הורו על עשה ועל לא
תעשה שבה בשגגה .אמא הוראתם
בלא תעשה שבה פבין מת'למא ד'כרנא
פי אלפרק אלאול לאן אלנדה ואלזבה
גמורה ושומרת יום כנגד יום אלתי
תתסמי זבה קטנה ואליולדת נכאח
אלכל סוי פי אלחרמאן ,ומשום נדה
ילזם אלכרת עלי נכאח כל ואחדה
מנהן ,ואנמא אכ'תלפת אחכאמהן פי
אלטומאה ואלטהרה פקט .ואנמא
הוראתם בעשה שבה פמת'ל אן יקולוא
אנה ילזמה אן יפרוש קודם שימות
האבר ויביחון ד'לך  ,פאנהם חייבין פר
העלם אד'א כמלת אלשרוט לכונהם
הורו בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל
שגגתו חטאת.

 .45ברור מדברי רבנו ומהשוואתו לפשיטת בגד שעטנז ,שבנידה אין מצות עשה נפרדת ומה
שנקרא כאן 'מצות עשה' הכוונה לציווי לפרוש הנובע מן הלאו ,ואכן ,בספר המצוות
ובהלכות איסורי ביאה רבנו אינו מונה מצות עשה זו .אבל הר"י מיגש בשבועות )יח ,ב(
לומד את דברי חזקיה שם ,שיש מצות עשה לפרוש" :ונקרא מצוות עשה לפי שאומרים לו
שהה ,ואל תצא לאלתר ...ונלמד מן הפסוק' :ותהי נדתה עליו'  -כלומר ,כשאומרת לו
נטמאתי ,ושהה כמות שהוא ,נמצאת נידתה שוהה עליו".
וכן כתב הרמב"ן שם שיש עשה של 'ותהי נדתה עליו' ,ועיין במאירי כאן הלומד את העשה
מהפסוק' " :והזרתם את בני ישראל' ,אזהרה לפרישה סמוך לויסתה שלא תהא רואה והוא
משמש" .וכן כתבו עוד ראשונים.
 .46מפורש בדברי רבנו שהביטוי במשנה" :על עשה ועל לא תעשה שבנדה" כולל שני דינים
נפרדים .האחד :שאם נטמא בנדה בעת שהוא בא עליה ,שנצטוה לפרוש באופן מסוים ,ושגו
והורו לו לפרוש מיד .והאופן השני :שאסור לבוא על נדה ,וזבה גמורה ,ושומרת יום כנגד
יום ,והם הורו שמותר )ובאופן שלא עקרו את כל הגוף ,וכמ"ש בפרק א( ,וכן מוכיחה המלה
"על" שמפסקת.

פרק ב משנה ה
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אבל אם אמרו שהטמא מותר לו
להיכנס למקום פלוני מהעזרה ,וזו
הוראה בלא תעשה שבמקדש ,או
אמרו שמי שנטמא בעזרה מותר לו
לצאת בדרך ארוכה ,ואינו צריך לכוון
לדרך קצרה ,וזו הוראה בעשה
שבמקדש  -לא יתחייבו בזה פר העלם,
אף על פי שהם התירו דבר שחייבין על
זדונו כרת ,הואיל ואין חייבין על
שגגתו חטאת קבועה .וקנה אלה
העיקרים כולם ,שהם גדולי התועלת
בזאת המסכתא ,ובכל מה שיבוא
אחרי זה בקדשים.
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אמא אד'א קאלוא אן אלטמא יג'וז לה
אן ידכ'ל אלמוצ'ע אלפלאני מן
אלעזרה והד'ה הוראה בלא תעשה
שבמקדש ,או קאלוא אן מן אנתג'ס
בעזרה יג'וז לה אן יכ'רג' בדרך ארוכה
ולא ילזמה אן יקצד דרך קצרה והד'ה
הוראה בעשה שבמקדש ,פלא ילזמהם
פי ד'לך פר העלם ועלי אנהם אבאחוא
דבר שחייבין על זדונו כרת אד' ואין
חייבין על שגגתו חטאת קבועה .פחצל
הד'ה אלאצול כלהא אנהא עט'ימה'
אלפאידה פי הד'ה אלמסכתא ופי כל
מא יאתי בעד ד'לך פי קדשים.

וכן פירש רבנו ברוך )י ,ב(" :פרוש מן הנדה ,פירוש כשנודע לו בפנים ,איזו היא מצות לא
תעשה ,אל תבוא אל הנדה ,פירוש כשידע קודם ביאתו".
וכן פירש הרמב"ן בחידושיו לשבועות )יז ,ב( "מדקתני הכי ,ולא קתני' :על עשה ולא תעשה',
משמע דכל חד וחד איתיה בפני עצמו".
אבל הריטב"א שם בפירוש ראשון למד שזהו משפט אחד שהחלק השני שבו הוא נימוק
לחלק הראשון" :הכי קאמר :וחייבין על עשה שבנדה לפי שיש עמו לא תעשה ואשמעינן
היא גופא אגב אורחא דמשום עשה לחודיה לא הוי חיובא" )ועיין בהערות המהדיר שם,
הוצאת מוסד הרב קוק ,שהביא מקורות רבים ולא הזכיר את דברי רבנו כאן בפיהמ"ש( ,וכן
משמע בר"י מיגש שם ,שכתב לפרש את הלאו שבמשנתנו בפרישה עצמה" :דהא קיי"ל
דהפרישה נמי אית בה לא תעשה כדקתני בהדיא במתניתין דהוריות' :אבל חייבים על עשה
ועל לא תעשה שבנידה' וכן פירש שם את דברי רב פפא" :אמר רב פפא' :לא תקרב' ,לא
תפרוש הוא ,שנאמר' :האומרים קרב אליך לא תגע בי כי קדשתיך' ,כלומר ,זה שאמר
הכתוב' :ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב' ,הכי )צ"ל :קאמר( :לא תקרב אליך ,שנמצא
פירושו ואל אשה כשתבוא אליך כשהיא טהורה ,ותאמר לך אח"כ שהיא טמאה ,לא תקרב
אליך ותפרוש ממנה לאלתר ,אלא שהה עד שימות האבר ואח"כ תקרב אתה לעצמך ותפרוש
ממנה" ,נמצא שפירש שבשהייה עצמה יש מצות עשה ומצות לא תעשה ,ועליהם דברה
המשנה בהוריות ,ושלא כפירוש הרמב"ם לא לגבי העשה ולא לגבי הלאו.
ובשער-יוסף )ח ,א( הקשה על פירוש רבנו ועל פירוש הרמב"ן ,שלדבריהם אחר שאמרה
המשנה שחייבים על עשה שבנדה ,מה חידוש יש שחייבים על לא תעשה רגיל שבנדה ,ואכן
רבנו שם לבו לכך והדגיש כאן שזה מבואר.
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)ו( אין חייבין על שמיעת הקול ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקדש
וקדשיו .והנשיא כיוצא בהן ,דברי ר' יוסי הגלילי .ר' עקיבה אומר
הנשיא חייב בכולן חוץ משמיעת הקול ,שהמלך לא דן ולא דנין אותו.
)ו( אומר שבית דין וכהן משיח 47אינן
חייבין אם הורו 48בדבר מאלה ,וכבר
קדמה סיבת זה .49ור' יוסי הגלילי
אומר שהנשיא פטור גם כן באלה
הדברים ,ולא יתחייב קרבן על דבר
מהם לעולם ,ואפילו שגג בהם בלא
הוראה ,וכן כהן גדול לשיטת ר' יוסי
גם כן פטור מן הקרבן על אלה
החטאים ביחוד אם שגג בהם ,למאמר
ה' באלה החטאים" :ואם לא תגיע
ידו"" ,50ואם לא תשיג ידו" ,51מי
שבאין לידי עניות ,יצאו כהן גדול
ונשיא שאין באין לידי עניות,

]ו[ יקול אן בית דין וכהן משיח אינן
חייבין אד'א הורו פי שי מן הד'ה ,וקד
תקדמת עלה ד'לך .ור' יוסי הגלילי
יקול אן אלנשיא פטור איצ'א פי הד'ה
אלאשיא ולא ילזמה עלי שי מנהא
קרבן אבדא ולו שגג פיהא דון הוראה,
וכד'לך כהן גדול ענד ר' יוסי איצ'א
פטור עלי הד'ה אלד'נוב כאצ'ה מן
הקרבן אמא שגג פיהא לקול אללה פי
הד'ה אלד'נוב ואם לא תגיע ידו ואם
לא תשיג ידו ,מי שבאין לידי עניות,
יצאו כהן גדול ונשיא שאין באין לידי
עניות

 .47פירש רבנו שהביטוי" :שאין חייבין" ,המופיע במשנה מתייחס גם לבית-דין וגם לכהן
משיח כמו במשניות הקודמות וכהמשך למשנה ב .וזאת למרות שבמשניות הקודמות כתוב:
"וכן המשיח" ,וכאן לא כתוב .ועיין בשער-יוסף שהקשה ,מדוע לא פירש רבנו שמשנתנו
עוסקת רק בבית-דין שהרי לא כתוב בה" :וכן המשיח" )ואז לא היתה קשה קושית רבנו
בביאורו למשנה ח ,שמשנתנו סותרת למשנה ח ששם מפורש שמשיח חייב על שמיעת הקול
ובטוי שפתיים וטומאת מקדש וקדשיו( ,ועיין גם בתוספות יום-טוב ,ובבאר-שבע )ח ,ב ד"ה:
"אין חייבין"( ,כיצד דייקו את לשון המשניות.
 .48רבנו מדגיש שהרישא של המשנה עוסקת בשגגת הוראה ועל כך אין כהן משיח חייב .וכן
פירש רבנו בביאורו למשנה ח את משנתנו .אבל בשגגה שאינה בהוראה המשיח חייב ,וכמו
שסתמה משנה ח .ודברי רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא לגבי נשיא ,אינם עוסקים בשגגת
הוראה אלא בחטא רגיל ,וכמו שמוכח מהטעם המוזכר במשנה .וכן הדגיש רבנו" :ורבי יוסי
הגלילי אומר ,שהנשיא פטור גם כן באלה הדברים ולא יתחייב קרבן על שום דבר מהם
לעולם ואפילו שגג בהם בלי הוראה".
 .49בביאורו למשנה ד ולמשנה ה.
 .50ויקרא ה ,ז.
 .51שם ה ,יא.
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הואיל ומתנאי שניהם העושר .52ור'
עקיבה אומר נשיא חייב ,למאמר ה'
בו" :וכפר עליו הכהן מחטאתו",53
ואמר גם כן בסוף זאת הפרשה אשר
חייב בה קרבן על שמיעת הקול וביטוי
שפתים וטומאת מקדש" :54וכפר עליו
הכהן מחטאתו" .55אמנם כהן גדול
לא יתחייב באלה הקרבנות לדעת ר'
עקיבה ,לאומרו" :56זה קרבן אהרן"
וכו' ,ובאה הקבלה :57זו באה חובה,
רוצה לומר חביתי כהן גדול ,ואין
אחרת באה חובה ,ומצאנו שחייב
באלה החטאים אם לא תשיג ידו
עשירית האיפה סולת ,וכהן גדול כבר
נמנע ממנו שיקריב מנחה חובה זולת
החביתין ,והיות שנמנע ממנו עשירית
האיפה נמנע גם כן שתי תורים וכשבה
או שעירה ,לאומרו בסוף הפרשה:
"מאחת מאלה",58
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לאן מן שרוטהמא אלגנא .ור' עקיבה
יקול נשיא חייב לקול אללה פיה וכפר
עליו הכהן מחטאתו ,וקאל איצ'א פי
אכ'ר הד'ה אלפרשה אלתי ילזם פיהא
קרבן על שמיעת הקול ובטוי שפתים
וטומאת מקדש וכפר עליו הכהן
מחטאתו .אמא כהן גדול פלא תלזמה
הד'ה אלקראבן ענד ר' עקיבה לקולה
זה קרבן אהרן וכו' ,וג'א אלנקל זו
באה חובה יעני חביתי כהן גדול ואין
אחרת באה חובה .ווג'דנאה לזם פי
הד'ה אלד'נוב אם לא תשיג ידו
עשירית האפה סלת ,וכהן גדול קד
אמתנע עליה אן יקרב מנחה חובה גיר
אלחבתין ,ומן חית' אמתנע עליה
אלעשירית איפה אמתנע איצ'א שתי
תורים וכשבה או שעירה לקולה פי
אכ'ר אלפרשה מאחת מאלה,

 .52ח ,ב" :דתניא היה רבי ירמיה אומר :נאמר' :לא תגיע ידו' ,ונאמר' :לא תשיג ידו'  -מי
שבא לידי עניות ועשירות ,יצא נשיא ומשיח שאין באין לידי עניות .נשיא דכתיב' :ועשה
אחת מכל מצות ה' אלוקיו'  -מי שאין על גביו אלא ה' אלוקיו .משיח דכתיב' :והכהן הגדול
מאחיו'  -שהוא גדול מאחיו בנוי בכח בחכמה ובעושר".
 .53ויקרא ד ,כו.
 .54ויקרא ה ,יג .ושם" :וכפר עליו הכהן על חטאתו".
 .55לא מצאתי מקור לטעם זה של רבנו לדברי ר"ע שהוא מעין גזירה שווה ,ולא ראיתי מי
שנתן טעם לר"ע או מי שעמד על דברי רבנו אלה )מלבד רע"ב שהעתיקם( ,ועיין במלאכת-
שלמה.
 .56ויקרא ו ,יג.
 .57ט ,א" :דתניא :ר"ע אומר :משיח פטור מכולן .אמר רבא :מאי טעמא דר"ע? אמר
קרא' :זה קרבן אהרן ובניו'  -זו באה חובה לו ואין אחרת באה חובה לו" )ובירושלמי ב ,ז,
מימרא זו מובאת על ידי ר' יוסי בשם רבי יוחנן(.
 .58ויקרא ה ,יג.
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כל שאין מתכפר באחת אין מתכפר
באלה ,59רוצה לומר שלא יחויב זה
הקרבן אלא למי שנכון בו שיקריב
איזה אחד שמתאים מן השלושה
מינים ,בהמה או עוף או מנחה ,לפי
יכולת מצבו .ואין הלכה כר' יוסי ,ולא
כר' עקיבה ,60אלא כהן גדול ונשיא
יתחייבו שניהם קרבן עולה ויורד על
שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים ועל
טומאת מקדש וקדשיו ,כמו שיתבאר
אחרי זה.

כל שאין מתכפר באחת אין מתכפר
באלה ,יעני אנה לא ילזם הד'א
אלקרבן אלא למן יצח פיה אן יקרב אי
ואחד אתפק מן אלת'לת'ה אנואע
בהמה או עוף או מנחה עלי קדר
אלחאל .ואין הלכה כר' יוסי ,ולא כר'
עקיבה ,אלא כהן גדול ונשיא
ילזמהמא קרבן עולה ויורד על שמיעת
הקול ועל בטוי שפתים ועל טומאת
מקדש וקדשיו כמא יבין בעד הד'א.

 .59ט ,א " :המתכפר באחת מתכפר בכולן ,ושאין מתכפר באחת אין מתכפר בכולן".
 .60וכן פסק בהלכות שגגות )פרק י הלכה ז( .ופסק כן מפני שכך סתם משנה ח )כסף-
משנה( ,וכביאורו למשניות הללו .ואף שבמסכת פרה )יב ,ד( שנינו" :שאין כהן גדול חייב על
ביאת מקדש" ,פירש רבנו שם" :וזהו דעת רבי שמעון ואינה הלכה ,כמ"ש בשני דהוריות",
ואף שגם זו סתם משנה ,העדיף רבנו סתם משנה בהוריות" ,דמשנה בדוכתא עדיפא" )חזון-
איש הוריות טו ,יד( ,והראב"ד בהשגותיו חלק על רבנו וכתב שאין המלך חייב בשמיעת
הקול ,ולא המשיח בטומאת מקדש וקדשיו.
ורבים הקשו על פסק רבנו שנשיא חייב בשמיעת הקול ,שהרי טעמו של ר"ע הוא שהמלך לא
דן ולא דנין אותו )וכוונת משנתנו להמשך המשנה בסנהדרין )פ"ב ,משנה ב(" :לא מעיד ולא
מעידין אותו"( ,ורבנו בהלכות שבועות )י ,א( פסק :שאם היה המלך אחד מעדיו" ,שאינו
ראוי להעיד" ,וכפרו ונשבעו  -פטורין משבועת העדות ,שאילו העידו לא היו מחייבין בעדותן
ממון .ומדוע כאן לא פסק רבנו כן? )עיין באר-שבע ,תוספות יום-טוב ועוד(.
ועוד הקשו ,שהרי סתם גמרא היא במסכת כריתות )כו ,א(" :מה לנשיא שכן אינו בשמיעת
קול" )באר-שבע(.
רבו התירוצים לקושיה זו ,ועיקרם:
א( מלכי בית דוד דנים ,ודנים אותם ,שנאמר" :דינו לבוקר משפט" ,וכמו שכתב רבנו
בהלכות מלכים )ג ,ז(" :מלכי בית דוד דנים אותם ומעידים עליהם" ,תירוץ זה כתבו
המאירי ,הכסף-משנה ,והבאר-שבע.
ב( שמן התורה המלך מעיד )שער-יוסף ,ועיין ברב קאפח מהדורתו הלכות שגגות( ,ובמאירי
מפורש שלא כתירוץ זה.
ג( שבעניני איסור או לצורך ,המלך מעיד )חזון-איש( .וכמובן שהכוונה לענין איסור שיש לו
השלכה לממונות.
ד( שהשביעו כשהיה הדיוט )ועיין עוד במרומי-שדה ח ,א שחילק בין מלך ונשיא(.
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)ז( כל המצוות שבתורה שחייבין על זדונן כרת ועל שגגתן חטאת,
היחיד מביא כשבה או שעירה ,והנשיא שעיר ,ומשיח ובית דין מביאין
פר .ובעבודה זרה היחיד והנשיא והמשיח מביאין שעירה ,ובית דין פר
ושעיר ,פר לעולה ושעיר לחטאת.
)ח( אשם תלוי ,היחיד והנשיא חייבין ,ומשיח ובית דין פטורין .אשם
ודאי ,היחיד והנשיא והמשיח חייבין ,ובית דין פטורין .על שמיעת הקול
ועל בטוי שפתים ועל טומאת מקדש וקדשיו ,בית דין פטורין ,והיחיד
והנשיא והמשיח חייבין .אלא שאין כהן גדול חייב על טומאת מקדש
וקדשיו ,דברי ר' שמעון .ומה הן מביאין ,קרבן עולה ויורד .ר' אליעזר
אומר הנשיא מביא שעיר.

)ז( זה כולו מבואר ,והם פסוקי תורה,
וכבר קדם ביאורם.
)ח( אומר שהחטאים אשר חייבין על
זדונן כרת ועל שגגתן חטאת קבועה,
אם נסתפק היחיד או הנשיא באחד
מהם האם עשאו או לא עשאו ,חייב
אשם תלוי ,כמו שיתבאר בכרתות.61
אבל משיח ובית דין לא יתחייבו אשם
תלוי לעולם על הספק בהוראה ,אלא
יתחייבו קרבן חטאת אם יתאמת
החטא ,כמו שאמר" :ונודעה החטאת"
וכו',62

]ז[ הד'א כלה בין ,והי נצוץ תורה ,וקד
תקדם ביאנהא.
]ח[ יקול אן אלד'נוב אלתי חייבין על
זדונן כרת ועל שגגתן חטאת קבועה
אד'א שך אליחיד או אלנשיא פי
ואחדה מנהא הל עמלהא או לם
יעמלהא לזמה אשם תלוי כמא יבין פי
כרתות ,אמא משיח ובית דין פלא
ילזמהם אשר תלוי אבדא עלי אלשך
י
פי אלהוראה ,ואנמא ילזמהם קרבן
חטאת אד'א תחקק אלד'נב כמא קאל
ונודעה החטאת וכו',
י .מלה זו נוספה בין השיטין.

ה( כשקיבל עליו שבועה )מאירי(.
ו( שאף על פי שאינו חייב להעיד ,אם העיד עדותו כשרה ,ולכן אם נשבע חייב.
 .61כריתות ו ,ג .וגמרא שם כה ,ב.
 .62וכן כתב רבנו בהלכות שגגות פרק יב הלכה ב" :בית-דין שנסתפק להן אם שגגו בהוראה
או לא שגגו  -אינן חייבין באשם תלוי ,שנאמר' :ונודעה החטאת' עד שתודע ואח"כ יתחייבו
בקרבן" ,וכתב הכסף-משנה שם שמקורו בברייתא )ה ,א(" :ת"ר :ידעו שהורו וטעו מה
הורו ,יכול יהו חייבין? ת"ל' :ונודעה החטאת' ".
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וכבר קדמו עיקרי זה .63ואשם ודאי
יחויב על חמישה דברים שאפשר
שיעשם היחיד ,בין אם היה הדיוט או
נשיא או משיח ,ואין להוראת בית דין
בהם שייכות ,ואי אפשר שיחויב אשם
על הוראה ,כמו שקדם.64

וקד תקדמת אצול ד'לך .ואשם ודאי
ילזם עלי כ'מסה אשיא ימכן אן
יפעלהא אליחיד סוי כאן הדיוט או
נשיא או משיח ,וליס להוראת בית דין
פיהא מדכ'ל ,ולא ימכן אן ילזם אשם
עלי הוראה כמא תקדם.

והשיגוהו הלחם-משנה והבאר-שבע ועוד ,שברייתא זאת עוסקת במקרה שלא ידעו במה
הורו כמו שמוכח שם ,ופסקה רבנו בפרק יד הלכה ד.
והנה ,המקור למיעוט משיח מאשם תלוי מפורש בגמרא )ח ,א( שהוא מהפסוק" :על שגגתו
אשר שגג" מי שחטאו שוה וכו' )ועיין באר-שבע( ,והמקור למיעוט ציבור ,כתב המיוחס
לרש"י שהוא "בכל שכן ד'העלם דבר' כתיב בהו בהדיא" ,ועוד :שכתוב' :נפש' ולא ציבור.
ורבנו ברוך בפירושו )ח ,ב( כתב כדעת הרמב"ם" :אם הורו בי"ד ועשו הקהל ונסתפק להם
אם הורו אם לאו ,והוא הדין אם הורו ונסתפק לקהל אשר עשו אם לאו  -לא מייתי קרבן
ציבור תלוי דכתיב' :ונודעה החטאת' " .ולגבי כהן משיח כתב בדף ט ,א שלמסקנה אין צורך
בדרשה' :אשר שגג' ,כיון שמשיח כציבור.
וכן כתב המאירי )ה ,א(" :ומכל מקום בית-דין שהורו ונסתפק להם אם שגגו אם לאו -
אינם חייבים כלום ,שנאמר' :ונודעה החטאת' " )וכן כתב בפירוש רע"ב על המשנה ,והקשה
עליו רעק"א כנ"ל( ,ועיין בתורה שלמה )ויקרא ד ,ד אות קז( ,שכן פירש הרמב"ן על התורה
)ויקרא ד ,יד( על הפסוק 'ונודעה החטאת'" :ויתכן שיצווה שלא יתחייבו בחטאת הזו אלא
בידיעה ,לא על הספק כאשם תלוי" .ואחר כך הביא את דרשת הברייתא שהבאנו לעיל לגבי
"ידעו שהורו ולא ידעו מה הורו".
והחסדי-דוד על התוספתא ביאר את דברי רבנו :הגמרא שאלה על המקור לפטור משיח
מאשם תלוי ולא שאלה כן על בית-דין ,ומשמע ,שהיה פשוט לה מפסוק ,שציבור אינו מביא
אשם תלוי ,והם דברי הרמב"ם ,שדין זה הוא המשמעות הפשוטה של הפסוק "ונודעה
דרשה אחרת מאותו פסוק ,למקרה שלא ידעו מה הורו ,זהו
החטאת" )ואף שהגמרא ָדרשה ַ
מייתור של" :החטאת" ,ולא מהמשמעות הפשוטה( .והפסוק שהגמרא הביאה כמקור לפטור
משיח מאשם תלוי ,אינו מתאים לפטור ציבור לשיטת הרמב"ם )ושלא כמיוחס לרש"י(,
שהרי הוא פסק להלכה שהציבור מביא ולא בית-דין ,ואם כן חטאתם ושגגתם שווים,
ואחרי שיש משמעות פשוטה מן הפסוק לפטור ציבור ,אין צריך לפסוק מיוחד לפטור משיח,
כיון שיש היקש' :לאשמת העם' ,שממנו למדנו שמשיח כציבור .ומה שהגמרא הביאה פסוק
לפטור משיח זהו קודם שידענו שמשיח כציבור )וכיוון בזה לדברי רבנו ברוך( ,ועיין גם
בחפץ-ה'.
 .63בפירוש רבנו למשנה א ולמשנה ד.
 .64משנה ד.
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ואותם האשמות הם ,אשם מעילות,
אשם גזלות ,אשם נזיר ,אשם מצורע,
אשם שפחה חרופה .ואומרו כאן
שהמשיח חייב על שמיעת הקול וביטוי
שפתיים וטומאת מקדש וקדשיו ,אינו
סותר אומרו במה שקדם שמשיח ובית
דין אין חייבין על שמיעת הקול ועל
ביטוי שפתיים וכו' ,לפי ששם אמרנו
אינו חייב פר הבא על כל המצוות אם
הורה לעצמו בתנאים המוקדמים ,לפי
שאין אלה מן המצוות אשר בהן אותם
הדינים ,אבל הוא יתחייב בקרבן
הנזכר בהן אם עבר על דבר מהן.65
וטעם מאמר ר' שמעון ,אומרו יתעלה:
"ואיש אשר יטמא ולא יתחטא
ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל",66
מי שחטאו שוה לקהל ,יצא זה שאין
חטאו שוה לקהל ,67לפי שהוא אינו
חייב פר על שגגת המעשה בלבד כמו
כל הקהל,

69

ותלך אלאשמות הי אשם מעילות
אשם גזלות אשם נזיר אשם מצורע
אשם שפחה חרופה .וקולה הנא אן
אלמשיח חייב על שמיעת הקול ובטוי
יא
שפתים וטומאת מקדש וקדשיו לא
ינאקץ' קולה פי מא תקדם ען
אלמשיח ובית דין אין חייבין על
שמיעת הקול ועל בטוי שפתים וכו',
לאנא הנאך קלנא אינו חייב פר הבא
על כל המצוות אד'א הורה לעצמו
באלשראיט אלמתקדמה ,לאן ליס
הד'ה מן אלמצוות אלתי פיהא תלך
אלאחכאם ,לכנה ילזמה אלקרבן
אלמד'כור פיהא אד'א תעדי עלי שי
מנהא .ועלה קול ר' שמעון קולה תעלי
ואיש אשר יט' ולא יתח' ונכרת' הנפ'
ההי' מת' הקהל ,מי שחטאו שוה
לקהל ,יצא זה שאין חטאו שוה לקהל
לאנה אינו חייב פר על שגגת המעשה
פקט מת'ל ג'מיע אלקהל
יא .מלה זו נוספה בגיליון.

 .65רבנו מפרש את משנתנו לגבי חטא רגיל בלא הוראה ,ודיוקו הוא מהסיפא של המשנה
ומהדין שמביאין קרבן עולה ויורד ,וברור שאין זה בהוראה )כסף-משנה ,הלכות שגגות י ,ז(,
ומפרש את הרישא כסתם משנה ,והביטוי" :אלא שאין וכו' " הוא דברי ר"ש ,ועיין לחם-
משנה ,ובחזון-איש הוריות יג.
ואת משנה ו פירש הוא לצדדים :הרישא" :אין חייבין על שמיעת הקול ועל ביטוי שפתיים
ועל טומאת מקדש וקדשיו" ,היא סתם משנה שנפסקה להלכה ,והיא עוסקת ב"הוראה
דוקא" ,וכמו שביאר רבנו שם בפירושו .ואילו המשך דברי המשנה" :והנשיא וכו' " ,עד
סופה ,עוסקת בכל שגגה גם בלא הוראה ,וכמו שכתב רבנו שם .וכן מוכח מטעמו של ר"ע
שם .ובזה מתורצת שאלתו של הרב קאפח בהערותיו למשנתנו )הערה  39מהדורתו(.
 .66במדבר יט ,כ.
 .67ט ,ב" :אמר חזקיה מאי טעמא דר"ש? דכתיב' :ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל',
בשקרבנו שווה לקהל ,יצא זה שאין קרבנו שוה לקהל ,"...וביאר רבא" :מי שחטאתו שווה
ליחידים ,ומאי ניהו? 'קהל' " .וביאר רבנו שחטאתו של זה אינה שוה לקהל לפי שאינו חייב
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אלא עד שתהיה שם הוראה בהעלם
דבר ,כמו שקדם .68ור' אליעזר סובר
שנשיא ששגג בטומאת מקדש וקדשיו
מביא שעיר ,כמו שיביא אם חטא
בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל שגגתו
חטאת ,כמו שהתבאר ,הואיל וטומאת
מקדש וקדשיו בכרת .69ואין הלכה
יא
כר' אליעזר ולא כר' שמעון .

אלא חתי תכון ת'ם הוראה בהעלם
דבר כמא תקדם .ור' אליעזר יעתקד
אן נשיא ששגג בטומאת מקדש וקדשיו
מביא שעיר כמת'ל מא יביא אד'א
חטא בדבר שחייבין על זדונו כרת ועל
שגגתו חטאת כמא תבין ,אד' וטומאת
מקדש וקדשיו בכרת .ואין הלכה כר'
יב
אליעזר ,ולא כר' שמעון .

יא .ראה ההערה למקור הערבי.

יב .מ'כר' אליעזר' נכתב מאוחר יותר בגיליון בסוף
העמוד ,אך נראה שאין זה תיקון ,אלא כך היה
כתוב בראש העמ' הבא ,ונחסר ע"י קרע ונכתב
מחדש כאן.

אלא על הוראה ,וכן כתב המיוחס לרש"י ,ואיני מבין מדוע כתב הרב קאפח כאן )הערה :(41
"ושלא כרש"י".
 .68משנה א ,ועיין שם הערה .7
 .69ט ,ב" :א"ר יוחנן ...הואיל ונאמר כרת בו כבקבועה".

פיהמ"ש הוריות
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פרק שלישי
)א( כהן משיח שחטא ואחר כך עבר ממשיחותו ,וכן הנשיא שחטא
ואחר כך עבר מגדולתו ,כהן משיח מביא פר ,והנשיא מביא שעיר.
)ב( כהן משיח שעבר ממשיחותו ואחר כך חטא ,וכן הנשיא שעבר
מגדולתו ואחר כך חטא ,כהן משיח מביא פר ,ונשיא כהדיוט.
)א( אמר ה' בנשיא" :אשר נשיא יחטא
וכו' או הודע וכו' והביא את קרבנו
שעיר עזים" ,1ואומרו "על חטאתו
אשר חטא" 2יורה שהוא יביא חטאתו
המחויבת לו כשהוא נשיא אף על פי
שעבר בעת ההקרבה ,הואיל והיה
בשעת החטא נשיא.
)ב( כהן גדול אף על פי שעבר מחמת
מום או זקנה 3או כיוצא בהם הרי
הוא נשאר בקדושתו,

]א[ קאל אללה פי אלנשיא אשר נשיא
יחט' וכו' או הודע וכו' והביא את
קרבנו שעיר עזים ,וקולה על חטאתו
אשר חטא ,ידל עלי אנה יביא חטאתו
אללאזמה לה והו נשיא ועלי אנה
אנעזל וקת אלתקריב ,אד' כאן וקת
אלכ'טיה נשיא.
]ב[ כהן גדול ואן עבר בעיב או כברה
או נחוהמא פהו באק בקדושתו,

 .1ויקרא ד ,כב-כג.
 .2רבנו הביא פסוק זה כמקור גם בהלכות שגגות )טו ,ח( ,וגם הרע"ב הביאו בפירושו .ותמה
עליהם התוי"ט" :שזה הכתוב בכהן משיח כתיב ,והרי דריש ליה בברייתא בגמרא לענין כהן
משיח שעבר דכתיב' :על חטאתו' )י ,א( ,וכן הוא בתורת-כהנים"! וכתב ,שאפשר שכוונתם
היתה לפסוק' :חטאתו אשר חטא' )ויקרא ד ,כג( שאכן כתוב בנשיא ,וכן הגיה המלאכת-
שלמה.
אבל הדרשה שדורש רבנו את הפסוק לא ידעתי מה מקורה .צריך גם לשים לב שהלימוד
שהגמרא )י ,א( לומדת מן הפסוק" :על חטאתו אשר חטא" ,לא הובא ברמב"ם ,והוא לומד
אותו מסברא ,עיין לפנינו .ואולי כל זה מעיד על גירסה שונה שהיתה לו ,ועיין בספר הורה-
גבר )י ,א( ,שפירש את הגמרא שנשיא נלמד ממשיח ,וכך מפרש הוא את דברי הרמב"ם
המביא את המקור ממשיח כיון שהוא המגלה על דין הנשיא.
 .3כן כתב רבנו גםבביאור משנה ד )ושם הוסיף עוד אופן של כהן שעבר( ,וכן כתב בהלכות
שגגות )טו ,ז(" :מום או זקנה וכיוצא בהן" ,ועיין בהערות שלפנינו .גם ר"י מלוניל בפירושו
למשנה זו כתב" :כלומר שנעשה בעל מום קבוע ,שוב אינו ראוי להיות כהן גדול כלל  -מביא
משיח פר ,כמו שהיה ראוי )בשעת( חטאו".

פרק ג משנה ב
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לפי ששמן המשחה אשר ניתן עליו אין
פעלו בטל ,4ואין הבדל בינו ובין הכהן
גדול המשמש בכל הדברים אלא
בשירות בלבד 5ומה שתלוי בו ,רצוני
לומר פר יום הכיפורים ,ועשירית
האיפה אשר יקריב בכל יום,

לאן שמן המשחה אלד'י חצל עליה מא
יבטל פעלה ,ולא פרק בינה ובין אלכהן
גדול אלמשמש פי ג'מיע אלאשיא גיר
פי אלכ'דמה פקט ומא יתעלק בהא,
אעני פר יום הכפורים ועשי' האיפה
אלתי יקרב כל יום

 .4בגמרא )י ,א( נלמדים דינים אלו מדרשות פסוקים .כהן משיח מהפסוק" :והקריב על
חטאתו" " -מלמד שמביא על חטאתו משעבר" ,ונשיא מהפסוק" :אשר נשיא יחטא" -
"כשהוא נשיא אין ,כשהוא הדיוט לא" .ורבנו לא כתב מקורות אלו ,ולמד הדינים מסברא זו
ששמן המשחה לא בטלה פעולתו ,ואילו נשיא גדולתו תלויה בקיום מצותו.
ובירושלמי הוריות )ג ,ב(' " :כהן משיח שעבר ממשיחותו וכו' .אמר ר' אלעזר :כהן גדול
שחטא מלקין אותו ואין מעבירין אותו מגדולתו .א"ר מנא כתיב' :כי נזר שמן משחת אלהיו
עליו אני ה''  -כביכול ,מה אני בגדולתי אף אהרון בגדולתו" ,ואף שהירושלמי עוסק בענין
אחר ,כתב האדר"ת )הודפסו חידושיו מכת"י בספר אוצר הפירושים( כי פשוט שכוונת
הירושלמי להטעים במה שונה כהן גדול מנשיא ,שאם לא כן לא שייך ירושלמי זה לכאן,
ולמה הסמיכוהו למשנתנו?
האדר"ת לא הזכיר את דברי רבנו בפיהמ"ש ,אבל ברור לפי דבריו ,שירושלמי זה הוא מקור
דברי רבנו )גם הרב קאפח כאן הזכיר את הירושלמי כמקור( ,ומכאן דייק האדר"ת שדין זה
הוא דווקא בכהן משוח בשמן המשחה ולא במרובה בבגדים ,שאילו המרובה בגדים,
"משעבר  -חוזר להדיוטותו" ,ומסתייע בתוספות )יומא יב ,ב( שכתבו ,שכהן גדול מסתלק
בפה.
ומצאתי מפורש כדבריו וכחידושו בתשובות חת"ם-סופר )יו"ד ,ה(" :בירושלמי מסכת
הוריות איתא ,כהן גדול דכתיב' :שמן משחת אלוקיו עליו אני ה''  -מה ה' לעולם אף כהן
גדול אינו עובר לעולם ...אבל כהן גדול מרובה בגדים מסתלק בפה ,"...וברור שגם לדבריו
ירושלמי זה הוא מקור דברי הרמב"ם כאן .ועיין גם בויקרא-רבה )פרשה ב(" :כל מקום
שנאמר' :לי' אינו זז משם לעולם ,לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ...בשמן המשחה' :שמן
משחת קדש יהיה זה לי' ".
ומה שכתב רבנו שמלך תלוי בקיום מצותו ,עיין ירושלמי הוריות )ג ,ב(" :אמר רב חונא:
דכל אותן ששה חדשים שהיה דוד בורח מפני אבשלום ,בשעירה מתכפר לו כהדיוט".
ומסברת רבנו נראה שכהן שנמשח שעה אחת ,קדושת כהן משיח עליו לעולם ,וחייב בפר.
ובזה נפשט ספיקו של החזון-איש שכתב )הוריות טו ,יג(" :יש לעיין אם כהן משיח שהוסע
לגמרי מן הכהונה גדולה ,שדינו כהדיוט לשמש בד' בגדים דאינו מביא פר ,או דילמא מהכא
מרבינן מקרא דכל שהיה כהן משיח שעה אחת מביא פר על כל המצוות לעולם".
 .5מפורש כאן בדברי רבנו שכהן שעבר ממשיחותו ,שבו עוסקת משנתנו ,אינו כשר לשירות
ולכל מה שתלוי בו ,וזה תואם לפירושו שמדובר בכהן שעבר מחמת מום או זקנה ,ומכאן
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פרק ג משנה ב
כמו שיתבאר .6אבל הנשיא אין גדולה
לו אלא בקיום מצותו ,וכאשר בטל זה
הענין הרי הוא כהדיוט.

כמא סיבין .אמא אלנשיא פלא
תקדמה לה אלא בנפאד' כלמתה,
פאד'א בטל הד'א אלמעני הרי הוא
כהדיוט.

ברור שכוונתו למום קבוע ולזקנה ממש ,ולא כפי שביאר 'זרע-אברהם' ,את דברי רבנו במום
עובר ובמרתת מחמת זקנה) ,הובאו דבריו בשער-יוסף יד ,ב( ועיין בפירוש ר"י מלוניל
)שהבאנו בהערה הקודמת( שכתב בפירוש' :מום קבוע' ,וכן כתב כאן הרע"ב .ותמה התוי"ט
על דבריהם שהרי במשנה ד שנינו" :דזה וזה שוין בעבודת יום הכיפורים ,וכל שכן בעבודת
שאר הימים" .והרי רבנו כתב כאן" :כמו שיתבאר" ,ולכאורה כוונתו למשנה ד שלפנינו!
והחיד"א בשער-יוסף )יב ,ב( פירש שמה שכתב רבנו" :כמו שנתבאר" ,כוונתו למשנתנו
ולמשנה במגילה )ששם לא נאמר ששוין בעבודה( ,ולא למשנה ד .פירוש זה מתאים לגירסה
הנדפסת "שנתבאר" ,אבל במקור הערבי שלפנינו כתב רבנו" :כמא סיבין" )ולא 'כמא בין'(,
כלומר" :כמו שיתבאר" לפנינו ,וכפי שתרגמו הרב קאפח והרב שילת ,ולא "כמו שנתבאר"
כבר.
ורבים תירצו שכוונת רבנו ש"כהן שעבר" כולל גם כהן שעבר מחמת מום או זקנה ,וגם כהן
שהחליף כהן גדול שראה קרי ביום הכפורים וחזר ,וכמו שכתב בפירושו למשנה ד .ומה
שכתבה שם המשנה" :ושוין בעבודת יום הכיפורים" ,מתייחס רק לכהן שהועמד לעבודת
יום הכיפורים כשאירע פסול לכהן גדול ,שהוא עובר אחר אותו היום ,ופשוט שמשפט זה
אינו מתייחס לכהן שעבר מחמת מום או זקנה ,שהוא שווה לכהן משמש רק לשאר דברים
המנויים שם ולא לעבודה ,וכן פירש שער-יוסף.
ותירוץ זה מפורש במאירי שאת משנתנו פירש" :שעבר ממשיחותו מפני מום או זקנה",
ואילו במשנה ד פירש" :כהן שעבר ממנויו מפני המום או מפני הזקנה ...וכן נקרא כהן שעבר
כל שאירע פסול ...בכהן גדול ביום הכיפורים שהיו ממנים את הסגן תחתיו ועובד כל אותו
היום .ולמחר ...והיו מעבירין את השני ,ואותו הראשון שחזר לעבודתו נקרא כהן המשמש,
ואותו השני שהעבירוהו עכשיו נקרא כהן שעבר ,ומכל מקום הואיל ונתמנה כהן גדול אין
מורידין אותו ,והוא שאמר ששניהם שוים בעבודת יום הכפורים".
)ואולי אפשר היה לתרץ באופן אחר :רבנו למד את הנאמר במשנה ד" :זה וזה שוין בעבודת
יום הכפורים" ,כמתייחס לרישא של המשנה ,כלומר לכהן משוח בשמן המשחה ולמרובה
בגדים שאין ביניהם אלא פר הבא על כל המצוות ,ולכל שאר הדברים הם שווים .אבל בין
כהן משיח משמש לכהן משיח שעבר מחמת מום או זקנה ,יש פר יום הכפורים ועשירית
האיפה וכל שכן עבודה )וכמו שכתב רבנו כאן ,עבודה וכל התלוי בה( .ובזה תתורץ גם
קושיתו השנייה של הלחם-משנה על רבנו )עיין בהערות לפנינו( .אבל פירוש זה דחוק בלשון
המשנה וגם אינו אפשרי בגלל קושיית הגמרא בדף יב" :רישא כר"מ וסיפא כר"י?" ,אם כי
יש לשים לב שהגמרא הקשתה מדיוק ולא מהביטוי המפורש לכאורה" :ושוין בעבודת יום
הכפורים"(.
 .6לפנינו במשנה ד.
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)ג( חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו ,הרי אלו כהדיוט .ר' שמעון
אומר אם נודע להן עד שלא נתמנו חייבין ,ומשנתמנו פטורין .ואי זה
הוא הנשיא ,זה המלך ,שנ' ועשה אחת מכ' מצו' ייי אלהיו אשר נשיא,7
שאין על גביו אלא ייי אלהיו.
)ג( אמר ה'" :אשר נשיא יחטא",8
שחטא והוא נשיא .9ואמר" :אם הכהן
המשיח יחטא" ,10שחטא והוא משיח.11
ונשאר עלינו לבאר קרבן הנשיא ,ואף
על פי שאפשר להוציאו מדברינו במה
שקדם ,מכל מקום אוסיף בו ביאור עד
שלא יישארו ספקות ,וזה ,שהנשיא
אם עשה בהוראת בית דין עם הציבור,
הרי יתכפר לו עם הציבור ,אבל אם
שגג הוא עצמו באחת המצוות אשר
יתחייב ההדיוט על שגגתן חטאת
כשבה או שעירה ,הרי יתחייב הוא
שעיר חטאת ,ובזה בלבד ייבדל משאר
בני אדם .והוא אינו צריך הוראה
לעצמו כמו כהן משיח ,אלא על שגגת
מעשה בלבד יתחייב בשעיר כאשר
יעשה בשגגה ,כמו שיתחייב ההדיוט
כשבה או שעירה כאשר יעשה בשגגה.

]ג[ קאל אללה אשר נשיא יחטא,
שחטא והוא נשיא .וקאל אם הכהן
המשיח יחטא ,שחטא והוא משיח.
ובקי עלינא אן נבין קרבן אלנשיא ואן
כאן יכ'רג' מן כלאמנא פי מא תקדם
לכן אזידה ביאן חתי לא יבקי אשכאל,
וד'לך אן אלנשיא אד'א עמל בהוראת
בית דין עם הצבור פהו יתכפר לו עם
הצבור ,אמא אד'א שגג הו נפסה פי
אחדי אלמצות אלתי ילזם אלהדיוט
על שגגתן חטאת כשבה או שעירה
פילזמה הוא שעיר חטאת ,ופי הד'א
פקט יפארק סאיר אלנאס ,והו לא
יחתאג' הוראה לעצמו מת'ל כהן
משיח ,בל עלי שגגת מעשה פקט
ילזמה אלשעיר מתי מא עמל בשגגה,
כמת'ל מא ילזם אלהדיוט כשבה או
שעירה מתי מא עמל בשגגה.

 .7נוסח המשנה הזה שונה מהנוסח של הרב קאפח ומהנוסח הרגיל ,והוא מביא את הפסוק
שלא כסידרו .כלומר ,שהדרשה מקשרת בין הביטוי "אשר נשיא" שבתחילת הפסוק לבין
הביטוי "ה' אלהיו" שבהמשכו ,ודורשת :מי הוא שאמרנו "אשר נשיא"? מי שאין על גביו
אלא "ה' אלהיו".
 .8ויקרא ד ,כב.
 .9י ,א' " :אשר נשיא יחטא'  -שחטא והרי הוא נשיא ,ולא שחטא ועודהו הדיוט".
 .10ויקרא ד ,ג.
 .11י ,א' " :המשיח יחטא'  -חטא כשהוא משיח מביא ,כשהוא הדיוט אינו מביא".
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)ד( אי זה הוא משיח ,המשוח בשמן המשחה ,ולא המרובה בבגדים .אין
בין כהן המשוח בשמן המשחה למרובה בבגדים אלא פר הבא על כל
המצוות .אין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכפורים
ועשירית האיפה .זה וזה שוין בעבודת יום הכפורים ,ומצוין על
הבתולה ,ואסורין באלמנה ,ואין מטמאין בקרוביהן ,ולא פורעין ולא
פורמין ,ומחזירין את הרוצח.
)ד( 'מרובה בבגדים' הוא אשר לא
נמשח בשמן המשחה ,אלא לבש
שמונה בגדים ,ובלבישתם נתרבה על
שאר הכהנים ,לפי שהיא גם כן ממנה
אותו ,12כמו שביאר ואמר" :ומלא את
ידו ללבוש את הבגדים" ,13וכך היו
כהני בית שני אשר נעדר בו שמן
המשחה ,14וכבר זכרנו זה כמה
פעמים .15ו'עשירית האיפה' היא אשר
בא בה הכתוב" :זה קרבן אהרן וקרבן
בניו "15וכו' ,והיא נקראת גם כן חביתי
כהן גדול,17

]ד[ מרובה בבגדים הו אלד'י לם ימשח
בשמן המשחה לכנה לבש שמונה
בגדים ,ובלבאסהא נתרבה על שאר
הכהנים ,לאנא איצ'א תקדמה כמא
בין וקאל ומלא את יד' ללבו' את
הבגדים ,וכד'לך כאנוא כהני בית שני
אלד'י עדם פיה שמן המשחה ,וקד
ד'כרנא הד'א מראת ,ועשירית
א
האיפה ,הי אלתי ג'א פיהא אלנץ זה
קרבן אהרן וק' בניו וכו' ,והי תתסמי
איצ'א חביתי כהן גדול
א .מ'מראת' חסר בכה"י מחמת קרע ,והושלם עפ"י
מהד' הרב קאפח.

 .12ירושלמי )ג ,ב(" :וכפר הכהן אשר ימשח אותו .אין לי אלא משוח בשמן המשחה ,מרובה
בגדים מנין? ת"ל' :ואשר ימלא את ידו' " )והמשך הפסוק" :לכהן תחת אביו ,ולבש את בגדי
הבד בגדי הקודש"( .ועיין שם מה נקרא מנוי) .וע"ע ירושלמי יומא א ,א; מגילה א ,ב(.
 .13ויקרא כא ,י.
.14ירושלמי ג ,ב" :המשוח בשמן המשחה  -בבנין ראשון ,למרובה בגדים  -בבנין האחרון.
ואתאי דמר רב אונא בשם רב אחא :חמשה דברים היה בבית המקדש האחרון חסר מן
הראשון ...ושמן הקודש" )ועיין בנוסח קטע זה במאמר הר"ש ליברמן על ירושלמי הוריות
בספר היובל לר"ח אלבק ,הוצאת מוסד הרב קוק תשכ"ג( ,ועיין גם בבלי יומא נב ,ב.
 .15מגלה א ,ט .הרמב"ם כתב" :כמה פעמים" ,ולא ידוע לי היכן עוד הרמב"ם הזכיר זאת.
 .16ויקרא ו ,יג .בכתוב )מ'וקרבן'( :ובניו.
 .17מנחות ד ,ה; ט ,א; יא ,ג .תמורה ב ,א.
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לפי שהיא נעשית על מחבת .ואשר
יחייב שיעבור כהן ממשיחותו הוא
שיארע בו מום ,18או שימונה לעבודת
יום הכיפורים אם אירע פסול בכהן
גדול ביום צום הכיפורים ,ואחר כן
יעבור אחרי אותו היום ,כמו שקדם
ביאורו במקומו.19

ב

לכונהא תעמל על מחבת .ואלד'י יוג'ב
אן יעבור כהן ממשיחותו הו אן יארע
בו מום ,או יקדם לעבודת יום
הכפורים אד'א ארע פסול בכהן גדול
ביום צום הכפורים ,ת'ם יעבור בעד
ד'לך אלנהאר כמא תקדם ביאנה פי
מוצ'עה.
ב .בתחילה היה כתוב בכה"י :לכונה ,ותוקן.

 .18ובהלכות שגגות )טו ,ז( כתב" :כהן גדול שנמשח בשמן המשחה ועבר מעבודתו מפני מום
או זקנה וכיוצא בהן ,וחטא בשגגה זו  -מביא פר על שגגתו .לפי שאין בין כהן משוח המשמש
לכהן משוח שעבר אלא פר יום הכפורים ועשירית האיפה ."...והקשה הלחם-משנה שם:
"שדבריו מתמיהין ,שהרי זהו בכהן שעבר מחמת קריו ביום הכיפורים ומינו אחר תחתיו
וחזר אחר כך .לראשון קורא כהן משמש ולשני קורא שעבר" ,ואם כדברי רבנו" :איך נאמר
שאין בינו לכהן המשמש אלא פר יום הכיפורים והלא זה פסול לעבודה וזה כשר" ,ובזה לא
עוסקת המשנה כלל שהרי אמרה" :זה וזה שוים בעבודת יום הכיפורים"" ,ואילו עבר
מחמת מום או זקנה אינו כשר לעבודה" .ועוד" :מדשקלא וטריא בגמרא דאמרו דאתיא
כר"מ ,משמע בהדיא כפירוש רש"י ז"ל וכדכתיבנא ,וכן פירש שם רבנו ז"ל בפירוש
המשנה" .ומה שכתב" :שכן פירש רבנו בפיהמ"ש" ,כוונתו ,שהזכיר גם דוגמה זו של כהן
שעבר ,אף על פי שהזכיר גם כהן שעבר מחמת מום או זקנה.
ועוד קשה :הגמרא הקימה את משנתנו כר"מ אבל לדעת רבי יוסי ,הכהן השני אינו לא
ככהן גדול ולא ככהן הדיוט ,ואם כן רבנו שפסק בהלכות עבודת יום הכיפורים )א ,יג( כרבי
יוסי אינו יכול לפסוק את משנתנו .ועיין בהערות הרב קאפח להלכה זו במהדורתו .ובשער-
יוסף האריך בקושיות אלו ובתירוצים עליהן ,והביא תירוץ ה'זרע-אברהם' שרבנו מדבר על
מום עובר ועל מרתת מחמת זקנה שחזר והוא כשר לעבודה ,ועיין מה שהקשינו על פירוש זה
בהערה  .5ויש שתירצו שדברי רבנו בפיהמ"ש הם רק דוגמאות של כהן שעבר ,אבל ברור
שמה שכתוב ש"שוין בעבודה" ,אינו אלא בכהן שעבר מחמת שהחליף כהן גדול שראה קרי
ביום הכיפורים וחזר הראשון ,ולא מחמת מום ,ועיין מה שכתבנו בהערה  5שכן מוכח
במאירי על הוריות.
ועל הקושיה השנייה של הלחם-משנה תירצו שגם לר' יוסי ,אינו עובד לכתחילה ,משום
איבה ,אבל אם עבד עבודתו כשרה.
.19מגלה א ,ט.
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)ה( כהן גדול פורם מלמטן ,וההדיוט מלמעלן .כהן גדול מקריב אונן ולא
אוכל ,וההדיוט לא מקריב ולא אוכל.
)ה( 'פורם מלמטן' הוא שיקרע שיפולי
בגדו כנגד רגליו אם מת לו מת
שיתחייב עליו קריעה' .20וההדיוט
מלמעלן' בעליונו של הבגד כמו כל בני
האדם ,כפי שהתבאר מדיני הקריעה
במועד .21וכבר ביארנו כמה פעמים
שאנינות דאוריתא היא ביום המיתה
בלבד ,רצוני לומר אם מת לאדם מי
שהוא חייב עליו אבילות הרי הוא
א
נקרא אונן באותו היום ,והיא אנינות
דאוריתא ,ואם התעכב המת על פני
הארץ ולא נקבר הרי הוא נשאר אונן
ב
מדרבנן עד שייקבר ,וכאשר ייקבר
יהיה גם ביום הקבורה אונן ,אבל
מדרבנן ,והוא אומרם :יום מיתה
דאוריתא יום קבורה דרבנן .ואם היה
יום מיתה ויום קבורה אותו היום ,הרי
הוא באותו היום אונן מדאוריתא,
וללילה אונן מדרבנן ,לפי שיום קבורה
תופס לילו מדרבנן,

]ה[ פורם מלמטן ,הו אן יקטע אספל
ת'ובה ממא ילי רג'ליה אד'א מאת לה
מית ילזם עליה אלתקטיע .וההדיוט
מלמעלן ,פי אעלי אלת'וב מת'ל כל
אלנאס עלי מא תבין מן אחכאם
אלקריעה פי מועד .וקד בינא מראת
אן אנינות דאוריתא הי פי יום אלמות
פקט ,אעני אד'א מאת ללאנסאן מן
ג
ילזמה עליה אלאבילות פהו יתסמי
אונן פי ד'לך אלנהאר והי אנינות
דאוריתא ,פאן תאכ'ר אלמית עלי וג'ה
אלארץ' ולם ידפן פהו באק אונן
ד
מדרבנן חתי ידפן ,פאד'א דפן כאן
איצ'א פי יום אלדפן אונן לכן מדרבנן,
והו קולהם יום מיתה דאוריתא יום
קבורה דרבנן .פאן כאן יום מיתה ויום
קבורה יום בעינה פהו ד'לך אלנהאר
אונן מדאוריתא ולליל אונן מדרבנן,
לאן יום קבורה תופס לילו מדרבנן,

א .מלה זו נוספה בין השיטין.
ב .בתחילה היה כתוב בכה"י :מדאוריתא ,ותוקן.

ג .מלה זו נוספה בין השיטין.
ד .בתחילה היה כתוב בכה"י :מדאוריתא ,ותוקן
בין השיטין.

.20יב ,ב" :אמר רב למטה למטה ממש ,למעלה למעלה ממש .ושמואל אמר ,למטה למטה
מקמי שפה ,למעלה למעלה מקמי שפה ,וזה וזה בצואר" .ופסק רבנו כרב ,ופירש :למטה -
"כנגד רגליו" .וכן פסק בהלכות כלי המקדש )ה ,ו( ,וכתב הכסף-משנה שם" :פסק כרב
באיסורי" .ובירושלמי )ג ,ג( נחלקו באותה מחלוקת ,ר' לעזר בשם רב כהנא ורבי יוחנן ,ודעת
רבי יוחנן כרב.
 .21מועד-קטן פרק ג משנה ז.
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וזה הוא ענין אומרנו :אנינות לילה
ג
דרבנן ,ואפילו ביום מיתה  ,וכך עולה
מדבריהם.22

והד'א הו מעני קולנא אנינות לילה
ה
דרבנן ולו ביום מיתה  ,וכד'א יתלכ'ץ
מן כלאמהם.

ג .בתחילה נוסף כאן בכה"י :ובתנאי שיקבר,
ונמחק.

ה .בתחילה נוסף כאן בכה"י :ובשרט אן יקבר,
ונמחק בהעברת קו עבה עליו.

 .22עיין בהערת הרב קאפח כאן )הערה  .(17נושא זה נידון ברמב"ם במקומות רבים.
בפירוש המשנה :דמאי )א ,ב(; מעשר שני )ג ,ו( ,ובהלכות ביאת מקדש )ב ,ט( ובהלכות מעשר
שני .הנידון הוא :אנינות ביום המיתה ,אנינות בימים שבין המיתה לקבורה ,אנינות ביום
הקבורה ,אנינות לילה קודם שנקבר ,ואנינות לילה אחר שנקבר  -מה מהם מן התורה ומה
מדברי חכמים.
בהלכות מעשר שני ובהלכות ביאת מקדש פסק רבנו שהאנינות ביום המיתה היא מן התורה,
ובשאר הימים שעד לקבורה  -מדברי חכמים .וכן שאנינות בלילה היא מדברי חכמים ,ולא
חילק רבנו בין קודם שנקבר לאחר שנקבר ,ומשמע שבכל מקרה אנינות לילה אינה מן
התורה.
ובפירוש המשנה מהדורת הרב קאפח לדמאי )א ,ב( כתב רבנו" :ביום המיתה בלבד הוא
אונן מן התורה ,ובלילה שלאחר יום המיתה אונן מדבריהם" .והעיר שם )הערה  (29שזו
מהדורה שלישית .במהדורה הראשונה היה כתוב" :ביום המיתה והקבורה נקרא אונן".
במהדורה שנייה מחק הרמב"ם את המילים 'המיתה והקבורה' וכתב )תרגום הרב קאפח(:
"וביום קבורתו יהיה אונן מדאורייתא כל זמן שלא נקבר עד סוף יום קבורתו ,אבל הלילה
שלאחר יום הקבורה שהוא ליל שני מן האבילות הוא אונן מדרבנן" .ובמהדורה שלישית
כתב את מה שכתבנו למעלה.
ובפירושו למסכת מעשר שני )ה ,יב( כתב רבנו" :ביום הקבורה  -מדרבנן ,אבל מדאורייתא
ביום המיתה בלבד הוא שנקרא אונן" .גם שם העיר הרב קאפח )הערה  (37שבמהדורה
הראשונה לא היו כתובות המלים מן "מדרבנן" ועד "המיתה".
ובפירושו לפסחים )ח ,ו( כתב" :ביום המיתה הוא אונן מדאורייתא ,וכל זמן שהמת מוטל
על פני הארץ הוא גם כן אונן ,וכן יום הקבורה הוא אונן ,אבל מדרבנן".
כללו של דבר :לדעת הרב קאפח ,בפירוש המשנה במהדורה ראשונה כתב רבנו שגם אנינות
יום הקבורה היא מן התורה ,ושוב תיקן שרק אנינות יום המיתה היא מן התורה ,וכמו
שפסק בהלכות.
ובכת"י רבנו למסכת הוריות היה כתוב שכל זמן שלא נקבר הוא אונן מדאורייתא ונמחק
ונכתב מעליו מדרבנן.
לגבי אנינות לילה :במקורות שצויינו לעיל כתב רבנו שאנינות לילה דרבנן ,ולא חילק אם
נקבר המת אם לא נקבר .ואילו במהדורתנו להוריות בפירוש משנתנו כתוב" :ואם היה יום
מיתה ויום קבורה אותו היום  -הרי הוא באותו היום אונן מדאוריתא ובלילה אונן מדרבנן,
לפי שיום קבורה תופש לילו מדרבנן ,וזהו ענין אומרנו :אנינות לילה דרבנן ואפילו ביום
מיתה .וכך עולה מדבריהם".
ובנוסח הרב קאפח נוסף" :בתנאי שיקבר וזאת המסקנא מדבריהם" .מנוסח הרב קאפח
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ומצאנו אהרן אומר ביום מות נדב
ואביהוא ,והוא אונן" :ואכלתי חטאת
היום הייטב בעיני ה' " ,23ולא היה
מגונה בעיניו אלא אכילתה אונן ,לא
הקרבתה ,והוא לבדו ,אשר הוא כהן
גדול ,בו זה הדין ,24אבל בניו לא
אוכלין ולא מקריבין.

ווג'דנא אהרן יקול יום מות נדב
ואביהוא והו אונן ואכלתי חטאת
היום הי' בע' ייי ,פלם ינכר עלי נפסה
גיר אכלהא אונן לא תקריבהא ,והו
וחדה אלד'י הו כהן גדול פיה הד'א
אלחכם ,אמא בניו לא אוכלין ולא
מקריבין.

עולה במפורש שאם לא נקבר ,אנינות אותו לילה מן התורה.
והמאירי במסכת מועד קטן )יז ,ב( כתב שיש פוסקים שאנינות לילה מן התורה ,יש פוסקים
שהיא מדברי חכמים" ,ויש מכריעין שאם מת ביום ולא נקבר עד הלילה  -אותו לילה נתפס
לדין אבילות מן התורה ,ולא אמרו מדרבנן אלא במת ונקבר מבעוד יום" .והעירו המהדירים
של המאירי )הרב שמעון סטרליץ ,והרב בנימין צבי יהודה רבינוביץ תאומים( שם" :שיטה
זו לא מצאנו" ,והרי היא מפורשת כאן בדברי רבנו על פי מהדורת הרב קאפח.
אבל בכת"י רבנו כאן מופיע תיקון נוסף :את המלים "ובשרט אן יקבר" מחק רבנו ,כלומר,
חזר בו מסברא זו ,והסיק שאנינות לילה אינה אלא מדברי חכמים אף אם לא נקבר .ותואם
הדבר את דבריו בהלכות שלא חילק בין אם נקבר ואם לא נקבר )וכבר הזכירו מחיקה זאת
בהערות וציונים שעל הרמב"ם בהוצאת פרנקל בהלכות מעשר שני שם( ,אבל יש להעיר
שאם אמנם מחיקתו מעידה שחזר בו ,היה לו לרבנו למחוק גם את המלים" :ואם היה יום
המיתה ויום קבורה אותו היום" ,מפני שגם מכאן משמע שדווקא אם נקבר כבר האנינות
אינה מן התורה!
והרב י .שילת העיר לי ,שרבנו לא מחק משפט זה כדי להדגיש שיום קבורה שאינו יום מיתה
אין בו אנינות מדאורייתא.
מקורות סוגיה זו בש"ס ובראשונים עיין אנציקלופדיה תלמודית ערך 'אנינות'.
 .23ויקרא י ,יט.
 .24ובהלכות ביאת מקדש )ב ,ו( כתב רבנו מקור אחר" :אבל כהן גדול עובד כשהוא אונן
שנאמר' :ומן המקדש לא יצא ולא יחלל' ,כלומר ישב ויעבוד עבודה שהיה עוסק בה ואינה
מתחללת" ,וכן כתב המאירי כאן .וכן בזבחים )טז ,א(" :אונן מנלן? דכתיב' :ומן המקדש לא
יצא ולא יחלל' ,הא אחר שלא יצא חילל .רבי אלעזר אומר מהכא :הן הקריבו?  -אני
הקרבתי" .אבל כאן פירש רבנו באופן אחר.
ועיין המיוחס לרש"י מו"ק )יד ,ב( ד"ה הא" :דתנן :כהן גדול מקריב אונן מדאמר לו אהרון
למשה' :ואכלתי חטאת היום' ,לא אמר למשה 'והקרבתי' ,מכלל דהקרבה באנינות" ,והוא
כדברי רבנו כאן בפיהמ"ש.
ובבאר-שבע על משנתנו כתב" :בריש פרק שני דזבחים יליף לה ממה שמצינו באהרן ביום
שמתו נדב ואביהוא אמר' :ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'' ,שמע מינה שעל האכילה
היה מקפיד ולא על ההקרבה ,מפני שמותר לכהן גדול להקריב אפילו שהוא אונן"  -והם
דברי רבנו כאן .אבל איני מבין מה שכתב ש"בזבחים יליף לה" והרי הגמרא שם לומדת
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)ו( כל התדיר מחברו קודם את חברו .כל המקודש מחברו קודם את
חברו .פר המשיח ופר העדה עומדין ,פר המשיח קודם לפר העדה בכל
מעשיו.
)ו( אמר הכתוב" :מלבד עולת הבוקר
אשר לעולת התמיד" ,25רוצה בזה
שעולת התמיד תקדם ,ולמדנו מזה
שכל התדיר מחבירו קודם את
חבירו .26ואמר גם כן" :וקדשתו כי
את לחם" 27וכו' ,ובאה הקבלה :לכל
דבר שבקדושה ,לפתוח ראשון ולברך
ראשון וליטול מנה יפה ראשון,28
ולמדנו שרב הקדושה יקדם .ולהיות
כהן גדול הוא אשר יכפר על העדה,
יקדם קרבנו לקרבנם ,כדי שיכפר על
נפשו ואז יכפר על זולתו ,והוא
אומרם :29דין הוא שיקדם המכפר
למתכפר,

]ו[ קאל אלכתאב מלבד עולת הבוקר
אשר לעולת התמיד ,יריד בד'לך אן
עולת התמיד תתקדם ,פעלמנא מן
ד'לך אן כל התדיר מחברו קודם את
חבירו .וקאל איצ'א וקדשתו כי את
לחם וכו' ,וג'א אלנקל לכל דבר
שבקדושה לפתוח ראשון ולברך ראשון
וליטול מנה יפה ראשון ,פעלמנא אן
אלאכת'ר קדושה יתקדם .ולכון כהן
גדול הו אלד'י יסתגפר ען אלעדה
יתקדם קרבאנה לקרבאנהם חתי
יסתגפר ען נפסה וחיניד' יסתגפר
לגירה ,והו קולהם דין הוא שיקדם
המכפר למתכפר

מפסוקים אחרים ,וכמו שציטטנו.
 .25במדבר כח ,כג.
 .26יב ,ב" :מנא הני מילי? אמר אביי דאמר קרא' :מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד',
מכדי כתיב' :עולת הבקר'' ,עולת התמיד' למה לי? הכי קאמר רחמנא :כל דתדירה ,קדמה".
 .27ויקרא כא ,ח.
 .28יב ,ב" :מנלן? דתנא דבי רבי ישמעאל' :וקדשתו' ,לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון
ולברך ראשון ולטול מנה יפה ראשון".
 .29יג ,א" :מנא הני מילי? דת"ר' :ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון' ,מה תלמוד
לומר 'הראשון'? שיהא ראשון קודם לפר העדה בכל מעשיו .ת"ר :פר כהן משיח ופר העדה
עומדים  -פר כהן משיח קודם לפר העדה בכל מעשיו ,הואיל ומשיח מכפר ועדה מתכפרת,
דין הוא שיקדים מכפר למתכפר .וכן הוא אומר' :וכפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל
ישראל' " .הברייתא הראשונה היא בתורת-כהנים ,והשנייה בתוספתא .ורבנו הביא את
הטעם השני .ועיין בחסדי-דוד מה צורך יש בשני הטעמים.
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כמו מה שציוה יתעלה ביום צום
כיפור .30וכן פר העלם קודם לפר
עבודה זרה ,31להיות פר עבודה זרה
עולה ,כמו שקדם ,ומעיקרינו :כל
החטאות קודמות לכל עולות הבאות
עמהן ,ואפילו חטאת העוף לעולת
בהמה ,לאומרו" :את אשר לחטאת
ראשונה" .32ופר עבודה זרה קודם
לשעיר עבודה זרה ,אף על פי שזה
השעיר חטאת ,לפי שבאה הקבלה
לאחרו דוקא .33ושעיר עבודה זרה
לשעיר נשיא ,להיות הנשיא יחיד.34
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מת'ל מא אמר תעלי פי יום צום כפור.
וכד'לך פר העלם קודם לפר עבודה
זרה לכון פר עבודה זרה עולה כמא
תקדם ,ומן אצולנא כל החטאות
קודמות לכל עולות הבאות עמהן,
ואפילו חטאת העוף לעולת הבהמה,
לקולה את אש' לח' ראשונה .ופר
עבודה זרה קודם לשעיר עבודה זרה,
ואן כאן הד'א אלשעיר חטאת ,לאנה
ג'א נקל פי תאכ'ירה כ'אצה .ושעיר
עבודה זרה לשעיר נשיא לכון אלנשיא
יחיד.

 .30ויקרא טז ,יז.
 .31יג ,א" :פר העלם דבר של צבור קודם לפר של עבודה זרה ,מאי טעמא? האי חטאת והאי
עולה ,ותניא' :והקריב את אשר לחטאת ראשונה' מה ת"ל 'ראשונה'? אלא זה שיהיו כל
החטאות קודמות לעולות".
 .32ויקרא ה ,ח )ובהערות הרב קאפח כאן טעות הדפוס(.
 .33יג ,א" :פר עבודה זרה קודם לשעיר עבודה זרה .אמאי ,האי חטאת והאי עולה? אמרי
במערבא משמיה דרבא)ה( בר מרי :חטאת עבודה זרה חסירה אלף' ,לחטת' כתיב .רבא
אמר' :כמשפט' כתיב ביה" .ופירש המיוחס לרש"י שם את רבא' " :כמשפט' כתיב ביה  -בפר
דעבודת כוכבים ,דבתר כתיבה אזלינן ומלה ברישא כתיבא".
וכן כתב רבנו בהלכות תמידין ומוספין )ט ,ז(" :בקרבנות החג אינו כן אלא קריבין על סדר
הכתוב ,שנאמר 'כמשפטם' ...וכן בשגגת צבור בעבודה זרה שהן מביאין פר עולה ושעיר
חטאת הפר קודם ,שנאמר בו 'כמשפט' ...שכך הוא סדר הכתוב בתורה" .וכן במאירי כאן.
אבל כאן כתב רבנו שהוא ב'קבלה'.
 .34יג ,א" :שעיר עבודה זרה קודם לשעיר נשיא ,מאי טעמא? האי צבור והאי יחיד".
והקשה בשער-יוסף בשם הרא"ש שהרי במסכת ראש השנה )טז ,א( נאמר" :ואמר רב
חסדא :מלך וצבור ,מלך נכנס תחלה לדין ,שנאמר' :לעשות משפט עבדו ומשפט עמו
ישראל' " .ותירץ :ששם יש טעמים מיוחדים" :לאו אורח ארעא למיתב מלכא אבראי ,ואי
בעית אימא ,מיקמי דליפוש חרון אף" ,וטעמים אלה אינם שייכים כאן.
והקשה החסדי-דוד ,שהטעם הראשון שייך גם כאן ,כיון שמן הסתם המלך עצמו הביא
חטאתו לעזרה לסמוך עליה ,ומדוע מקדימים את הציבור? ולכן פירש באופן שונה ,שאין
הכוונה כאן שציבור קודם ליחיד ,אלא שקרבן ציבור קודם לקרבן יחיד ,שקרבן זה )שעיר
עבודה זרה( דמו ניתן לפנים ,ואילו של יחיד ,ואף אם הוא מלך ,דמו ניתן במזבח החיצון,
ולכן של ציבור מקודש יותר.
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להחיות ,ולהשב אבדה .והאשה קודמת לאיש
)ז( האיש קודם לאשה
ד
לכסות ,ולהוציא מבית השבי  .ובזמן ששניהן עומדין בקלקלה האיש
קודם לאשה.
ושעיר נשיא לשעירת יחיד .35ושעירת
יחיד לכבשת יחיד ,לפי שהשעירה באה
על שאר מצוות ועל עבודה זרה ,רצוני
לומר בחטאת יחיד ,כמו שקדם,36
והכשבה בשאר מצוות בלבד.37
)ז( כבר ידעת שהמצוות כולן מחויבות
לזכרים ,ולנקיבות מקצתן ,כמו
שהתבאר בקידושין ,38והרי הוא
מקודש ממנה,39

ושעיר נשיא לשעירת יחיד ,ושעירת
יחיד לכבשת יחיד ,לאן אלשעירה באה
על שאר מצוות ועל עבודה זרה אעני פי
חטאת יחיד כמא תקדם ואלכשבה פי
שאר מצוות פקט.
ו
]ז[ קד עלמת אן אלמצוות כלהא
לאזמה ללד'כור ,וללאנאת' בעצ'הא,
כמא תבין פי קדושין ,פהו מקודש
ממנה

ד .בתחילה היה כתוב בכה"י :האסורים .ותוקן
)תוך כדי הכתיבה הראשונה(.

ו .בשתי המשניות ז-ח יש במהד' הרב קאפח הרבה
שינויי לשון לעומת כ"י רבנו.

ועיין בירושלמי )ג ,ו(" :נדבת נשיא ונדבת ציבור  -נדבת נשיא קודמת .פר משיח ושעיר
עבודה זרה עומדים  -שעירי עבודה זרה קודמין ,מפני שדמן נכנס לפנים" ,והחסדי-דוד לא
הזכיר את הירושלמי ,וזכה לכוון אליו מדעתו )אמנם בחידושי הרח"ה כתב שדין נדבת נשיא
שקודמת לנדבת ציבור ,נובע מכך שנדבת ציבור אין לה שם של ציבור ,כיון שאינה חובה
עליו ואינה אלא שהכסף נגבה מן הציבור .ועיי"ש(.
 .35שם" :שעיר נשיא קודם לשעירת יחיד ,מאי טעמא? האי מלך והאי הדיוט".
 .36פרק ב משנה ז.
 .37יג ,א" :שעירת יחיד קודמת לכבשת יחיד ...אמר אביי :תנאי היא ,מר סבר שעירה
עדיפא שכן נתרבתה אצל עבודת כוכבים ביחיד ,ומר סבר כבשה עדיפה שכן נתרבתה
באליה" .ופסק הרמב"ם כדיעה ראשונה .וכן פסק בהלכות תמידין ומוספין )ט ,ז( ,ופירש
הכסף-משנה" :משום דסתם גמרא כוותיה" .והקשה בשער-יוסף שאין זה סתם גמרא אלא
קטעי ברייתא המתפרשים בגמרא .ובחק-נתן כתב שכוונתו באומרו" :סתם גמרא" ,שכיון
שהגמרא ניתחה את הברייתא הזו לפיסקאות ודנה בהן ,מסתבר שכולה הלכה .והחיד"א
עצמו פירש ש"ת"ר" פירושו שהיתה שגורה בבית המדרש בפי הכל כמשניות .ועוד כתב
הכסף-משנה שם" :ונראה שרבנו מפרש דהכי קאמר שכשנכתבה )שעירה( אצל עבודה זרה
ביחיד ,לא לענין זה לבדו נתייחדה ,שהרי לחטאות אחרות היא באה ונתרבית לבוא גם על
עבודה זרה דיחיד".
 .38א ,ז.
 .39שהקדושה תלויה ברבוי המצוות ,וכן כתב התורי"ד בכתובות עיין לפנינו .ובחסדי-דוד
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ולפיכך קודם להחיות .40ואומרו
'שניהן עומדין בקלקלה' ,רוצה בו
ששניהם היו בשביה ושניהם נתבעו
לתשמיש ,אזי פודים את האיש לפני
האשה ,לפי שהוא אין דרכו לכך,
ונתבע לדבר שאינו טבעי לו.41
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ולד'לך קודם להחיות .וקולה שניהן
עומדין בקלקלה יריד בה אנהמא
כאנא ג'מיעא פי שביה וכאנא ג'מיעא
יטלבאן ללנכאח פיפדי אלרג'ל קבל
אלאמראה לאנה אין דרכו לכך וטלב
באמר גיר טביעי לה.

כתב" :משום דהוי מקודש טפי שלומד תורה וחייב בכל המצוות" .והנצי"ב )'מרומי -שדה'
כתובות סז( כתב" :לא משום דאשה פטורה ממצוות עשה שהזמן גרמן ,ואם כן איש מרובה
במצוות כמו שכתב בבאר-שבע ,דאם כן נימא בהא דכהן קודם ללוי זה הטעם משום שיש בו
מצוות יתירות ,אלא הטעם משום שאיש חייב בתלמוד תורה ולא אשה" .ונתעלמו ממנו
דברי הרמב"ם כאן ודברי התורי"ד בכתובות ,ומה שהקשה ,יש לומר שאולי זאת כוונת
התורה באומרה' :וקדשתו'  -מפני שמרובה במצוות ,ואדרבה משם נלמד )אך קצת קשה
מפני שמפורש שם" :כי את לחם אלוקיך הוא מקריב"(.
 .40ובמסכת כתובות )סז ,א(" :ת"ר :יתום ויתומה שבאו להתפרנס  -מפרנסין את היתומה
ואחר כך מפרנסין את היתום ,מפני שהאיש דרכו לחזור על הפתחים ואין אשה דרכה
לחזור" .וכתב התורי"ד שם" :ואי קשיא :הא תנן בפ"ג דהוריות' :איש קודם לאשה
להחיות' ...ואין לומר האי פרנסה פרנסת כסות ,דאם כן אמאי תלי טעמא 'שאין האשה
דרכה לחזר' תיתי ליה משום שמתביישת היא בערמימותה ,אלא ברייתא מיירי בעיר ,שיכול
היתום לחזור ולהתפרנס אם לא ניתן לו מכיס של צדקה ,ומתניתין דהתם מיירי במדבר או
בספינה שאינו מוצא לחזור ואם לא יפרנסנו ימות ,התם האיש קודם שחייב במצוות,
ודייקא נמי דקתני' :להחיות'" .וכן תירץ המאירי כאן.
וכן פסק רבנו בהלכות מתנות עניים )ח ,טו(" :האשה קודמת לאיש להאכיל ולכסות
ולהוציא מבית השבי מפני שהאיש דרכו לחזר לא האשה ,ובושתה מרובה" .והב"י )טור
יורה דעה ,רנ"א( כתב" :והא דתנן בסוף הוריות' :האיש קודם לאשה להחיות' ...צריך לומר
דלהחיות היינו להצילם אם הם טובעים בנהר וכיוצא ,אבל אכילה לאו בכלל להחיות הוא
אלא דינה כדין הכסות ,ותנא כסות והוא הדין אכילה דחד טעמא הוא" .ועיין בשער-יוסף
שיש משמעות להלכה בין תירוץ המאירי לתירוץ הב"י לגבי כסות במקום שאי אפשר לאיש
לחזר.
 .41ירושלמי )ג ,ד(" :שניהם עומדים בקלון  -האיש קודם לאשה ,למה? שהאשה דרכה לכן
והוא אין דרכו לכן".
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)ח( כהן קודם ללוי ,ולוי לישראל ,וישראל לממזר ,וממזר לנתין ,ונתין
לגר ,וגר לעבד משחרר .אמתי ,בזמן שכולם שוין ,אבל אם היה ממזר
תלמיד חכמים וכהן גדול עם הארץ ,ממזר תלמיד חכמים קודם לכהן
גדול עם הארץ.
)ח( דע שהם אמרו :42חכם קודם
למלך ,ומלך לכהן גדול ,וכהן גדול
לנביא .וזה בתנאים רבים .והוא,
שענין הקדמת החכם למלך אינו אלא
באמונה 43שהחכם מועיל לאומה
ממלך,

]ח[ אעלם אנהם קולוא חכם קודם
למלך ומלך לכהן גדול וכהן גדול
לנביא ,והד'א פיה שרוט כת'ירה,
וד'לך אן מעני תקדמת אלחכם עלי
אלמלך אנמא הו באלאעתקאד פקט
אן אלחכם אפיד ללמלה מן מלך,

 .42יג ,א" :חכם קודם למלך ישראל ,חכם שמת אין לנו כיוצא בו ,מלך ישראל שמת כל
ישראל ראויין למלכות ...ומלך לכהן גדול שנאמר' :ויאמר המלך להם קחו עמכם מעבדי
אדוניכם' ,כהן גדול קודם לנביא שנאמר' :וימשח אותו שם צדוק הכהן ונתן הנביא' ,הקדים
צדוק לנתן .ואומר' :שמע נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך וגו'' ,יכול הדיוטות היו? ת"ל:
'כי אנשי מופת המה' ואין מופת אלא נביא שנאמר' :ונתן אליך אות או מופת' ".
 .43רבנו מסביר שקדימות החכם במעלתו היא באופן עיוני אבל באופן מעשי ראוי להקדים
את המלך ,מחמת החובה 'שתהא אימתו עליך' ,הנלמדת מן הפסוק" :שום תשים עליך
מלך" )סנהדרין פרק ב משנה ה( ,וכדי שתושג המטרה של משמעת המלכות.
ועיין בחסדי-דוד שהקשה" :היכי אפשר שהחכם קודם למלך ,והא במלך 'שום תשים עליך
מלך' כתיב" ,וכתב לחלק בין להחיותו )שחכם קודם כי אין לו תמורה( ,לבין לכבדו )שמלך
קודם בגלל המצוה( ,ואחר כך דחה חילוק זה והביא את תירוץ רבנו כאן לפי התרגום:
שהחכם קודם ב'אמונה בלבד' ,ומתוך כך כתב" :פליאה דעת נשגבה ממני ,מה רצונו לומר:
'באמונה'? אם רצונו לומר שאם החכם מצווה לו איזה דבר הנוגע לאמונה ,כגון דבר מצוה
מהמצוות ...וכו' " והקשה על אפשרות מוטעית זאת .והרב קאפח תרגם' :במחשבה' .וברור
שכוונת רבנו שקדימות החכם אינה אלא באופן עיוני וכמו שכתבנו .ואכן רבנו השמיט דין
זה שחכם קודם למלך כשמנה את הקדימויות של המשנה בהלכות מתנות עניים )ח ,יז-יח(.
וקרוב לזה כתב לבסוף החסדי-דוד שם" :שישים בלבו בלבד באמונה שגדולת החכם קודמת
לגדולת המלך ,אבל לא יעשה שום מעשה בפרסום שתהא מחשבתו ניכרת מתוך מעשיו
שמקדים כבוד החכם לכבוד המלך" .ומפורש כתב רבנו כן בהלכות מלכים )ב ,ה(" :וכן
מצוה על המלך לכבד לומדי התורה ...במה דברים אמורים? בענין שיהיה המלך בביתו לבדו
הוא ועבדיו יעשה זה בצינעא ,אבל בפרהסיא בפני העם לא יעשה" ,ועיין כסף-משנה שם
שמקורו מהסוגיה בכתובות .ועיין גם דברי רבנו בהלכות תלמוד תורה פרק ג הלכה א:
"בשלשה כתרים נכתרו ישראל כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות ...שמא תאמר שאותם
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פרק ג משנה ח
אבל במעשים אין שום דבר קודם
לכבוד המלך ,ואפילו היה עם ארץ,
"שום תשים עליך מלך" ,44שתהא
אימתו עליך .וכן כהן גדול קודם
לנביא אם הוא שוה לו בחכמה ,45אבל
כשיש יתרון חכמה החכם יותר קודם.
וסדר קדימת האנשים בדרגות ,אם
הם שווים בחכמה ובמעשה ,46כפי
שאתאר :משוח בשמן המשחה קודם
למרובה בבגדים ,ומרובה בגדים
למשיח שעבר מחמת קריו ,ומשיח
שעבר מחמת קריו למשיח שעבר
מחמת מומו ,ושעבר מחמת מומו
למשוח מלחמה ,ומשוח מלחמה קודם
לסגן ,וסגן לאמרכל ,ואמרכל לגזבר,
וגזבר לראש המשמר,

אמא באלאפעאל פלא יתקדם אכראם
אלמלך שי ולו כאן עם ארץ שום תשי'
עליך מלך שתהא אימתו עליך .וכד'לך
כהן גדול קודם לנביא אד'א סאואה פי
אלעלם אמא ענד אלתפאצ'ל פי
אלעלם פאלאעלם יתקדם .ורתבת
תקדמה אלאשכ'אץ פי אלמנאזל אד'א
תסאווא פי אלעלם ואלעמל עלי מא
אצף ,משוח בשמן המשחה קודם
למרובה בבגדים ,ומרובה בגדים
למשיח שעבר מחמת קריו ,ומשיח
שעבר מחמת קריו למשיח שעבר
מחמת מומו ,ושעבר מחמת מומו
למשוח מלחמה ,ומשוח מלחמה קודם
לסגן ,וסגן לאמרכל ,ואמרכל לגזבר,
וגזבר לראש המשמר,

הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר' :בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי
שרים ישורו' ,הא למדת שכתר תורה גדול משניהם".
 .44דברים יז ,טו.
 .45כמו שמפורש במשנה לגבי ממזר תלמיד חכם וכהן גדול עם הארץ ,וחידש רבנו שדין זה
אינו מתייחס לממזר וכהן גדול בלבד אלא גם לשאר הקדימויות המופיעות במשנה ,ואפילו
לגבי כהן גדול ונביא .ונראה שדייק כן מלשון המשנה" :אימתי בזמן שכולן שוין" )ולא:
'בזמן ששניהם שוין'( ,ומכאן שהמשנה מתייחסת לא לממזר וכהן גדול בלבד אלא לכל
הדרגות .וכן נראה מדברי רבנו בהלכות מתנות עניים )ח ,יח(" :וכל הגדול בחכמה קודם את
חבירו" .ועיין בבאר-שבע .ובשושנים-לדוד ,על משנתנו ,כתב" :אף על גב דלא אשכחנא גלוי
בדברי הפוסקים ,נראה לי פשוט דהוא הדין נמי אם הגר או המשוחרר הוא תלמיד חכם.
דזיל בתר טעמא' :יקרה היא מפנינים' וכו' " ,ובספר עיני כל חי )לגר"ח פלג'י( הסתפק בזה.
ובחק-נתן נטה לומר שדין זה הוא דווקא בממזר לפי שהוא ישראל .וכולם השתמט מהם מה
שהראנו שמשתמע מדברי רבנו כאן ולא ציינו אליו.
יש להעיר עוד שכפי מה שמשתמע בהלכה זו ,כהן גדול יכול להיות חכם יותר מנביא ,כי
חכמה כאן היא ידיעת התלמוד וההלכה )השווה הקדמת המשנה ,מהדורת שילת עמ' לו,
שרבנו מדבר על זה בפירוש(.
 .46רבנו הוסיף' :ובמעשה' )'ואל עמל'(  -שכן שנינו באבות )ג ,יב(" :כל שחכמתו מרובה
ממעשיו אין חכמתו מתקיימת" .אבל בהלכות מתנות עניים ח ,יח לא הזכיר 'מעשה'.
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פרק ג משנה ח
וראש המשמר קודם לראש בית אב,47
וראש בית אב קודם לכהן הדיוט ,וכהן
הדיוט ללוי ,ולוי לישראל,48
וישראל 49קודם לחלל ,50לפי שבת
חלל פסולה לכהונה ובת ישראל כשרה
לכהונה ,כמו שהתבאר בקידושין,51
וחלל קודם לשתוקי ,ושתוקי
לאסופי ,52ואסופי לממזר ,לפי
שהממזר ודאי ואלו ספק,

וראש המשמר קודם לראש בית אב,
וראש בית אב קודם לכהן הדיוט ,וכהן
הדיוט ללוי ,ולוי לישראל ,וישראל
קודם לחלל ,לאן בת חלל פסולה
לכהונה ובת ישראל כשרה לכהונה
כמא תבין פי קדושין ,וחלל קודם
לשתוקי ,ושתוקי לאסופי ,ואסופי
לממזר ,לאן אלממזר ודאי ואולאיך
ספק,

 .47סדר קדימות האישים המופיע עד כאן לקוח מן הגמרא )יג ,א( ,אבל בירושלמי )פרק ג,
הלכה ה( הסדר הוא :ראש משמר ,ראש בית אב ,מרכל ,גזבר .וכתב החסדי-דוד שנראה לו
שאין כאן חילופי גירסאות אלא מחלוקת תנאים :סברת התנא בתוספתא ובירושלמי היא
שראש משמר וראש בית אב ,כיון ששייכים בעבודה ,קודמים הם לגזבר ואמרכל ,וסברת
התנא המובא בבבלי היא שכיון שגזבר ואמרכל קבועים לכל ימי חייהם ,קודמים הם לראש
משמר וראש בית אב ,שאין גדולתם ניכרת אלא במשמרתם ובשבוע שלהם.
 .48בירושלמי )הוריות סוף פ"ג( כתוב שקדימת לוי לישראל היא מפני הדוכן ,וכך לשון
הב"י )יו"ד רנ"א(" :ובירושלמי שם אמרו' :לוי קודם לישראל ,לוי לא ישראל הוא? אמר
רבי אבין :בשעת הדוכן שנינו' ,משמע דהשתא דליכא דוכן ,אינו קודם לישראל ,אבל
בתלמודא דידן ,מדלא כתב כן ,משמע דסבירא ליה דאין לחלק בין זמן לזמן .וכן נראה דעת
הפוסקים שלא חילקו" .ורבנו לא חילק .ועיין בבאר-שבע.
גרסינן בירושלמי" :אמר רבי יהושע בן לוי מימי לא ברכתי לפני כהן ולא בירך ישראל
לפני" .והטור )או"ח ,סוף סימן ר"א( כתב" :ויראה לכאורה שיש ללוי דין קדימה לברך לפני
ישראל במקום שאין כהן ,וה"ר מאיר מרוטנברג כתב שאין לו דין קדימה )ועיין בחי' הרח"ה
על הירושלמי שביאר באופן אחר(.
 .49והקשה החסדי-דוד שהחלל קודם ,שהרי אם עבד עבודתו כשרה וישראל שעבד עבודתו
פסולה ,ולפיכך פירש טעם אחר ,שהחלל נולד בעבירה וישראל נולד בהיתר ובכשרות.
 .50סדר האישים מישראל ועד ממזר )ישראל ,חלל ,שתוקי ,אסופי ,ממזר( הוסיף רבנו,
ואיני יודע מה מקורו .גם בהלכות מתנות עניים )ח ,יז( כתב רבנו סדר זה .וכן כתב הטור
)יו"ד ,רנ"א( בשם רבנו .והב"ח שם כתב" :בתוספתא היא" ,וכתב חסדי-דוד" :לא מצאתי
מקורו לא בירושלמי ולא בתוספתא ,ואיני יודע איזו נוסחא נזדמנה לב"ח .ואולי התכוון
ותוספת היא".
 .51קדושין פרק ד משנה ו.
 .52שהשתוקי אינו מכיר את אביו והאסופי אינו מכיר גם את אמו )קדושין סט ,א(.
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פרק ג משנה ח
וממזר קודם לנתין ,לפי שהממזר
מזרע ישראל מטיפה כשרה ,53ונתין
ה
קודם לגר ,לפי שהנתין גדל עמנו
בקדושה ,54וגר שמותר לבוא בקהל
לאלתר קודם למצרי ואדומי ,ומצרי
ואדומי קודם לעמוני ומואבי,55
ועמוני ומואבי קודם לעבד משוחרר,
לפי שעבד משוחרר היה בכלל ארור,56
רצוני לומר "ארור כנען" .57ואומרו
בכהן גדול 'עם הארץ' ,כפי שביארנו
בתחילת כיפורים ,58או אם היה מעט
החכמה והממזר רב החכמה .59אמר:
"יקרה היא מפנינים" ,60יקרה היא
מכהן גדול ששימש לפני לפנים.61
בריך רחמנא דסייען

וממזר קודם לנתין ,לאן אלממזר
מזרע ישראל מטפה כשרה ,ונתין
ז
קודם לגר ,ללאן אלנתין ]גדל[ עמנו
בקדושה ,וגר שמותר לבוא בקהל
לאלתר קודם למצרי ואדומי ,ומצרי
ואדומי קודם לעמוני ומואבי ,ועמוני
ומואבי קודם לעבד משוחחר ,לאן עבד
משוחרר היה בכלל ארור ,אעני ארור
כנען .וקולה פי כהן גדול עם הארץ,
עלי מא בינא פי אול כפורים ,או אד'א
כאן קליל אלעלם ואלממזר פאיק
אלעלם .קאל יקרה היא מפנינים,
יקרה היא מכהן גדול ששימש לפני
לפנים.
בריך רחמנא דסייען

ה .ראה ההערה למקור הערבי.

ז .נחסר בכה"י מחמת קרע ,והושלם עפ"י לשון
הגמ'.

 .53יג ,א ,כלשון רבנו.
 .54יג ,א" :זה גדל עמנו בקדושה וזה לא גדל עמנו בקדושה" ,ובמהדורת הרב קאפח יש
כאן נוסח מורחב )בערבית( ונוספה בו המילה' :ונתחנך' .ובהלכות מתנות עניים )ח ,יז(
הנוסח" :גדל עמנו בקדושה".
 .55הדרגות :מצרי ,אדומי ,עמוני ,מואבי  -הוסיף הרמב"ם ,ולא ידעתי מה מקורו ,והטעם
שמצרי ואדומי קודמים לעמוני ומואבי ,מפני שמצרי ואדומי מותרים לאחר שלשה דורות
ואילו עמוני ומואבי אסורים לעולם .ורמז רבנו לטעם זה כשכתב שגר קודם למצרי ואדומי
לפי שהוא מותר לבוא בקהל לאלתר.
 .56יג ,א" :גר קודם לעבד משוחרר ,זה היה בכלל ארור ,וזה לא היה בכלל ארור".
 .57בראשית ט ,כה.
 .58פרק א משנה ג.
 .59ומשמע ,שאף אם כהן גדול חכם ואינו עם הארץ ,אלא שהממזר חכם יותר ממנו  -הוא
קודם לו .וכן מפורש בהלכות מתנות עניים )ח ,יז(" :כל הגדול בחכמה" ,וכן מדויק מלשון
המשנה" :בזמן שכולן שוין" ,ועיין גם בהלכות תלמוד תורה )ג ,א-ב(.
 .60משלי ג ,טו.
 .61יג ,א ,ושם" :שנכנס לפני ולפנים" ,ורבנו כתב" :ששימש לפני לפנים" .והעיר הרב שילת
שגירסת רבנו "לפני לפנים" הגיונית יותר :לַפְּ נים שבַ פְּ נים ,לפנימי ביותר.
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"יוסף הכהן הביא בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו"
הערה על קטע ממהדורה קמא של פירוש המשנה לרמב"ם
שנשכח ולא נמחק במהדורה בתרא
א .פתיחה
ב .הצגת המשניות
ג .פסק הרמב"ם
ד .על השגגות
נספח מאת העורך
א .הסבר פסקו של הרמב"ם במהדורה קמא כמשנה בחלה
ב .הדקדוק בסוגיה בחולין מעורר קושי
ג .ביאור אחר למשנה במסכת חלה

א .פתיחה
וממה שראוי שתדעהו ,שהאדם אין לו לדבר ולדרוש באזני העם ,עד שיחזור
מה שרצונו לדבר בו פעם ושתים ושלש וארבע ,וישנה אותו היטב ,ואחר כן
ידבר .וכן אמרו ,עליהם השלום ,והביאו ראיה על זה מלשון הכתוב" :אז
ראה ויספרה הכינה וגם חקרה" ואחר כן" :ויאמר לאדם" .הן זה נאמר על
מה שיצטרך לדבר בו בפיו ,ועל מה שירשום האדם בידו ויכתבהו  -ראוי
שיחזירהו אלף פעמים ִאלו יתכן זה . 1
נאמן לדבריו כתב הרמב"ם את ספריו ואיזן וחיקר ותיקן כל ימיו ,וזקני תורה כל זמן
שמזקינין דעתן מתישבת עליהן . 2

.1
.2

איגרת השמד ,בתוך :איגרות הרמב"ם ,מהדורת ר"י שילת ,עמודים לג-לד.
ראה :קינים פ"ג מ"ו.
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רבות כבר נאמר ונכתב על טיוטות ספריו של הרמב"ם ועל מהדורותיהם  3ומסתבר שעוד
רבות ידובר .דברים אלו שאמורים על כל ספרי הרמב"ם אמורים בפרט על פירוש המשנה
שאותו כתב בצעירותו . 4
אולם עם כל זאת ,כדרכו של עולם ,נותרו במהדורה בתרא של הפירוש שרידים ממהדורה קמא.
בדברינו הבאים נעסוק בקטע בפירוש המשנה שכנראה שכח רבנו הגדול ולא תיקנו.

ב .הצגת המשניות
שנינו במסכת תרומות פרק יא משנה ג : 5
אין עושין תמרים דבש ,ולא תפוחים יין ,ולא סתוניות חומץ ,ושאר כל
הפירות אין משנין אותן מבריתן ,בתרומה ובמעשר שני ,אלא זיתים וענבים
בלבד .ואין סופגין את הארבעים משום ערלה אלא על היוצא מן הזיתים ומן
הענבים .ואין מביאין בכורים משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים.
ואין מטמא משום משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים .ואין מקריבין
על גבי המזבח אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים.
פירות תרומה ומעשר שני אסור לעשותם משקין כיון שבכך נגרעת חשיבותם .יוצאי דופן
מכלל זה הם הזיתים והענבים שעיקרם למשקה ,והמשקה היוצא מהם הוא חשוב ואף
הוזכר בתורה במפורש שחייב בתרומה" :כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר
יתנו לה' לך נתתים"  ; 6לכן ,מותר לעשות שמן ויין מזיתים וענבים של תרומה ומעשר שני.
אגב דין זה הובאו במשנה דינים נוספים שבהם יש הבדל בין זיתים וענבים לשאר פירות,
ואנו נעסוק בענין ביכורים.

.3
.4

.5
.6

ראה :הקדמותיו של ר"י קאפח למהדורותיו לכתבי הרמב"ם ,וראה גם מה שציין ר"י שילת במהדורתו
לאיגרות הרמב"ם עמוד קצו הערה .4
ראה :משנה עם פירוש הרמב"ם ,מהדורת ר"י קאפח ,סדר זרעים ,ירושלים תשכ"ד ,עמודים  .16-15בענין
גילו של הרמב"ם בעת כתיבת פירוש המשנה ,ראה חתימתו לפירוש המשנה )מהדורת ר"י קאפח ,סדר
טהרות ,עמוד תנו( ..." :התחלתי לחבר פירוש זה הספר ואני בן שלוש ועשרים שנה ,והשלמתי אותו
במצרים ואני בן שלשים שנה ." ...וראה גם איגרות הרמב"ם ,מהדורת ר"י שילת ,עמודים שה-שו" :וזה
הגמגום שהם מגמגמים על פרוש המשנה  -הוא כולו מפני שתקנתי בו מקומות ...ואפילו הייתי אני
המשתבש אין אני טוען שהגעתי אל שלמותי האחרונה בתחילה ,ולא שאני לא טעיתי מעולם ,אדרבה :כל
מחיבורי ומטבעי.
ַ
מה שנתבאר לי חילופו חזרתי ממנו תמיד ,בכל דבר
נוסח המשנה כאן ולהלן הוא על פי נוסח הרמב"ם ,מהדורת ר"י קאפח ,ירושלים תשכ"ד.
במדבר יח ,יב.

90

הרב כרמיאל כהן

ידוע שמצות הבאת ביכורים היא משבעת המינים בלבד  , 7וכן שאין חובה להביא פירות
טריים דווקא ואפשר להביא פירות יבשים  ; 8אך מה בדבר הבאת משקין שנסחטו מאחד
מהמינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל?
9
תשובה לשאלה זו ,משום מה ,לא מובאת במסכת בכורים אלא במסכת תרומות בקטע
שצטטנו" :אין מביאין בכורים משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים".
בבבלי חולין קכ ,ב מובא שלמדים תרומה מביכורים לענין משקה היוצא מהם שדינו
כמותם  , 10ולאור זה ממשיכה הגמרא:
והא דתנן )תרומות פי"א מ"ב(' :דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סיתווניות
ושאר מיני פירות של תרומה  -רבי אליעזר מחייב קרן וחומש ,ור' יהושע
פוטר' ,במאי פליגי? בדון מינה ומינה ובדון מינה ואוקי באתרה קמיפלגי; דר'
אליעזר סבר :דון מינה ומינה ,מה בכורים  -משקין היוצא מהן כמותן ,אף
תרומה נמי  -משקין היוצא מהן כמותן ,ומינה מה בכורים  -אפי' שאר מינין,
אף תרומה נמי  -אפילו שאר מינין; ורבי יהושע סבר :דון מינה ,מה בכורים -
משקין היוצאין מהן כמותן ,אף תרומה  -משקין היוצאין מהן כמותן ,ואוקי
באתרה ,מה משקין דקדשים בתרומה  -תירוש ויצהר אין ,מידי אחרינא לא,
אף משקין היוצאין מהן כמותן  -תירוש ויצהר אין ,מידי אחרינא לא; והא
דתנן' :אין מביאין בכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים'  -מני?
רבי יהושע היא ,דאמר :דון מינה ואוקי באתרה ,וגמר להו לבכורים
מתרומה.
כיון שלימוד תרומה מביכורים הוא מוסכם ,תמהה הגמרא במאי פליגי רבי אליעזר ורבי
יהושע .ותשובתה היא שרבי אליעזר סבר 'דון מינה ומינה' ,כלומר כיון שלמדים תרומה
מבכורים לענין אחד הרי שיש ללמוד לימוד מלא גם לשאר מילי ,ואם כן ,כמו שבביכורים
המשקין היוצאין מכל המינים שמביאים מהם כמותם ,אף בתרומה המשקין היוצאין מכל
המינים שמביאים מהם כמותם .ואף על פי שמן התורה דין תרומה הוא בתירוש ויצהר
בלבד ,כיון שמדרבנן הוא הדין בשאר פירות ,אמרינן רבנן כעין דאורייתא תקון . 11

.7
.8
.9
.10
.11

בכורים פ"א מ"ג.
"הקרובים מביאים תאנים וענבים והרחוקים מביאין גרוגרות וצמוקים" )בכורים פ"ג מ"ג( ,אך כמובן
אסור שיהיו פירות רקובים )ראה שם פ"א מ"ח(.
ראה להלן הערה .16
דין ביכורים למדים מריבוי "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך" )דברים כו ,ב(.
ותרומה למדים מביכורים מכך שכתוב "ותרומת ידך" )דברים יב ,יז( והכוונה לביכורים.
ראה רש"י ד"ה אף תרומה נמי ,ותוד"ה אף.
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לעומתו סובר רבי יהושע "דון מינה ואוקי באתרה" ,דהיינו שלמדים מבכורים את העקרון
שמשקין היוצאין מהן כמותן ,אך מיישמים אותו רק בפירות הכתובים בתרומה בפירוש,
כלומר תירוש ויצהר.
לאור הדברים הנ"ל שואלת הגמרא לשיטת מי נאמרה המשנה" :אין מביאין בכורים משקה
אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים"? ומשיבה ,שלשיטת רבי יהושע נאמרה שלמד את
העקרון שמשקין היוצאין מהן כמותן מביכורים לתרומה ,וכיון שלשיטתו "דון מינה ואוקי
באתרה" למד כן רק לתרומת תירוש ויצהר ,וחזר ולמד מתרומה לביכורים ,ויצא לו שגם
בביכורים משקין היוצאין מהם כמותם רק בזיתים וענבים.
עולה ,איפוא ,שהמשנה במסכת תרומות שצטטנו לעיל לשיטת רבי יהושע נאמרה.
דין ביכורים שאינם אוכל אלא משקה ,מובא גם בסוף מסכת חלה .שם מובאות משניות
העוסקות במעשים שארעו לאנשי חוץ לארץ ומה היה יחסם של חכמי ארץ ישראל אליהם,
ובין היתר כתוב )פ"ד מי"א(:
בן אטיטס העלה בכורות מבבל ולא קבלו ממנו .יוסף הכהן הביא בכוריו יין
ושמן ולא קבלו ממנו .אף הוא העלה את בניו ואת בני ביתו לעשות פסח קטן
בירושלם והחזירוהו שמא יקבע הדבר חובה .אריסטון הביא בכוריו מאפמיה
וקבלו ממנו ,מפני שאמרו הקונה בסוריה כקונה בפרור של ירושלם.
יוצא ,שחכמים סברו שאף ביכורים מזיתים וענבים אפשר להביאם רק פירות ולא משקין,
ופליגי אדרבי יהושע.

ג .פסק הרמב"ם
בהלכות בכורים ב ,ד פסק הרמב"ם : 12
אין מביאין בכורים משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד שנאמר" :פרי
האדמה" .ואם הביא משקה  -אין מקבלין ממנו.
עולה במפורש שהרמב"ם פסק כמשנה בתרומות )= רבי יהושע( ולא כמשנה בחלה.

.12

הנוסח הוא על פי מהדורת ר"י קאפח ,ירושלים תשנ"א.
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לכן ,כתב הרדב"ז על אתר:
אין מביאין בכורים משקין וכו'  -פ' בתרא דתרומות" :אין מביאין בכורים
משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים" .וא"ת דתנן בסוף חלה" :יוסף
הכהן הביא בכורי יין ושמן ולא קבלו ממנו" ,ורבינו בפי' המשנה כתב
דההיא דתרומות אתיא אליבא דרבי יהודה  13ואינה הלכה ,והך דחלה הלכה,
והכא בפסקיו חזר בו וכתב האיך דתרומות להלכה...
והכסף משנה כתב:
ובפירוש המשנה כתב רבינו' :ומה שאמרו שהביכורים מביאים אותם יין
ושמן הוא לדעת רבי יהודה כי הוא לומד הביכורים מן התרומה .וכן אמרו:
מני ר' יהודה דאמר דון מינה ואוקי באתרה וגמר לה ביכורים מתרומה .ואין
הלכה כרבי יהודה' ,עכ"ל .ודברי רבינו נראה כאן שהוא פוסק כההיא דסוף
תרומות ולא כההיא דיוסף הכהן .ומכל מקום יליף מינה למשקין דשאר
פירות שאם הביא אין מקבלין ממנו.
נמצא ,כי בפירוש המשנה כתב הרמב"ם שאין הלכה כמשנה בתרומות אלא כמשנה בחלה,
דהיינו שאין מביאין ביכורים משקין אף מזיתים וענבים .אך בהלכותיו חזר בו הרמב"ם
מההיא ופסק כמשנה בתרומות שמביאין ביכורים משקין מזיתים וענבים אך לא משאר
מינים ,וניסח את ההלכה לענין שאר משקין על פי המשנה בחלה האמורה ביין ושמן ,דהיינו
שאם הביא משקה משאר מינים אין מקבלין ממנו.
והנה ,בפירוש המשנה ,מהדורת ר"י קאפח ,המיוסדת על מהדורה בתרא של הרמב"ם ,כתוב
במסכת תרומות כך:
ואמרו שמביאין בכורים יין ושמן ,זוהי דעת ר' יהודה שלומד לבכורים מן
התרומה .וכך אמרו' :מני ר' יהודה היא דאמר דון מינה ואוקי באתרה וגמר
לה בכורים מתרומה' .והלכה כר' יהודה.

.13

כן הוא בפירוש המשנה לרמב"ם ,אבל בנוסח הגמרא לפנינו :רבי יהושע; וכתב המלאכת שלמה )חלה פ"ד
מ"י( על נוסח הרמב"ם" :טעות הוא ור' יהושע צריך להיות" .ונראה שכוונתו לומר שהגמרא בחולין
התייחסה למשנה תרומות )פ"יא מ"ב( בה מופיעים בנוסח המשנה ,ואף בפירושו של הרמב"ם ,ר' אליעזר
ובר הפלוגתא שלו ר' יהושע .אולם יש לציין ,שהרמב"ם חזר על הנוסח 'ר' יהודה' גם במשנה חלה )ראה
להלן בפנים( וצ"ע .ויש לשים לב שראשי התיבות שוים.
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נמצאו הדברים מסכימים לפסקו של הרמב"ם בהלכות בכורים  . 14וברור ,איפוא ,שבפני
הרדב"ז והכסף משנה עמד נוסח מהדורה קמא של פירוש המשנה . 15
דא עקא ,שאף במהדורת ר"י קאפח ,במסכת חלה נוסח דברי הרמב"ם הוא בלשון זו:
ואמרו הביא בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו ,זוהי הסברא הנכונה ,ויתבאר
כל זה במסכת בכורים  16שאין מביאים בכורים משקין .ומה שנתבאר במסכת
תרומות באמרם אין מביאים בכורים משקין אלא היוצא מן הזתים ומן
הענבים בלבד ,היא סברת ר' יהודה לבדו ,שלומד לבכורים מן התרומה כמו
שביארו בתלמוד ,וכבר ביארנו את זה במסכת תרומות.
ונראה ברור שנוסח זה נותר ממהדורה קמא ,ולאור חזרתו של הרמב"ם במהדורה בתרא
של פירוש המשנה ובמשנה תורה ,יש למחקו.

ד .על השגגות
תופעה טבעית זו ,שבנוסח מהדורה בתרא נותרו נוסחים ממהדורה קמא הראויים למחיקה,
ושכח רבנו הגדול ולא מחקם ,העיר עליה ר"י קאפח במקומות רבים  : 17לעיתים נראה שהיה
צריך רבנו לתקן ולא תיקן  , 18לעיתים תיקון שתיקן היה צריך לגרור תיקון מילה נוספת או
.14
.15
.16

.17

.18

ראה דברי ר"י קאפח שם הערה  18וכן במהדורתו למשנה תורה שם.
נוסח מהדורה קמא הוא שהיה גם בפני האחרונים שעסקו בפירוש המשנה ,והוא גם הנוסח הנדפס
במהדורות המצויות של המשנה ובש"ס וילנא.
לא מצאתי שם .תופעה זו שהרמב"ם מפנה למקור ואף לביאוריו במקום אחר ,ואינו שם ,כבר העיר עליה
ר"י קאפח שליט"א במקומות נוספים ,ראה למשל :ערלה ב ,טז )עמ' רנח ,הערה  ;(30כתובות ב ,ט )עמ'
נא ,הערה  ;(32בבא מציעא ד ,ח )עמ' מז ,הערה  ;(24מנחות ג ,ו )עמ' עז ,הערה  ;(44ערכים ב ,ג )עמ' קצב,
הערה .(36
אין כוונתנו בהערות הבאות למנות כרוכל את כל הדוגמאות לתופעות שנציין ,אלא להעיר לב הלומדים
לתופעות ולשכיחותן היחסית .כל הדוגמאות שנציין הן ממהדורת ר"י קאפח ועל פי הערותיו ,ומתייחסות
רק למקומות שבהן היא מבוססת על כי"ק של הרמב"ם] .אמנם במקומנו לא העיר ר"י קאפח שליט"א
דבר ,אך בתשובה לשאלתי ,כתב לי ,שלכאורה אכן שכח הרמב"ם לתקן את ביאורו למשנה הנ"ל בחלה[.
לאחר זמן מעת כתיבת הדברים ראיתי שבמהדורת פרנקל על הרמב"ם בהלכות בכורים ב ,ד העירו
בקוצר ,על אי ההתאמה בין ביאור הרמב"ם למשנה בתרומות במהדורה בתרא לבין ביאורו למשנה
בחלה.
ברכות ז ,א )עמ' מה-מו ,הערה  ;(5שביעית ב ,ב )עמ' קלט ,הערה  ;(7פסחים ג ,ד )עמ' קט ,הערה ;(15
נדרים ד ,ו )עמ' צב ,הערה  ;(28נדרים ז ,ד )עמ' צח ,הערה  ;(7בבא קמא ט ,יג )עמ' ל ,הערה  ;(26בבא
מציעא ג ,יב )עמ' מד ,הערה  ;(34בבא מציעא ה ,י )עמ' נא ,הערה  ;(27בבא מציעא ט ,ב )עמ' ס ,הערה ;(4
בבא מציעא ט ,ג )עמ' סא ,הערה  ;(7בבא בתרא ב ,ד )עמ' סט ,הערה  ;(16סנהדרין ג ,ח )עמ' קיב ,הערה
 ;(59סנהדרין ז ,ד )עמ' קכד ,הערה  ;(89סנהדרין יא ,ב )עמ' קמח ,הערה  ;(8עדיות א ,יד )עמ' קצג ,הערה

94

הרב כרמיאל כהן

קטע באותו מקום ונשכח  , 19ולעיתים  -והוא הקרוב לענייננו  -תיקון שתיקן במסכת אחת
היה צריך לגרור תיקון קטע במסכת אחרת ונשכח . 20
למותר לציין ,שכנגד דוגמאות אלו יש שפע של דוגמאות מכל הסוגים הנ"ל ,שבהן תיקן רבנו
הגדול במקום אחד ובכל מקבילותיו.
בשולי הדברים נוסיף ,כי מצאנו שכבר רבנו אברהם בנו של הרמב"ם העיר על תיקון אחד
במהדורה בתרא של 'משנה תורה' שלא גרר אחריו ,בשגגה ,תיקון נוסף : 21
בהלכות קרבן פסח )ט ,א( פסק הרמב"ם " : 22הפסח אינו נאכל אלא בחבורה אחת," ...
ולכאורה הוא כדעת רבי שמעון בבבלי פסחים פו ,א ,הסובר שהאוכל אוכל בשני מקומות
אך הפסח אינו נאכל בשתי חבורות .אולם ,כתב רבנו אברהם )ברכת אברהם תשובה ח(:
כבר תקן אבא מארי זצ"ל הספר שלו בכתב ידו כך :כל אוכל מן הפסח אינו
אוכל אלא בחבורה אחת ,והספרים שלכם לא הוגהו יפה...
דהיינו ,כרבי יהודה בגמרא שם ,הסובר שהפסח נאכל בשתי חבורות אך האוכל אינו אוכל
בשני מקומות.
אלא ,שבהמשך הפרק )הלכה ה( פסק הרמב"ם:

.19

.20

.21
.22

 ;(56עדיות ו ,ב )עמ' רטו ,הערה  ;(3עדיות ו ,ג )עמ' ריז הערה  ;(34זבחים ב ,א )עמ' כ ,הערה  ;(16הקדמת
מנחות )עמ' סו ,הערה  ;(22בכורות ד ,ב )עמ' קס-קסא ,הערה  ;(18מדות ב ,ה )עמ' רפט-רצ ,הערה ;(20
מדות ד ,ב )עמ' רצו ,הערה  .(2ויש לציין שבמקומות לא מעטים כתובים פסוקים משובשים ככל הנראה
מתוך שיגרה שבע"פ ,ראה למשל :בכורים א ,ד )עמ' רסג ,הערה * ;(15שוטה ג ,ה )עמ' קעה ,הערה ;(27
שוטה ג ,ו )עמ' קעה ,הערה  ;(32סנהדרין א ,ה )עמ' קג ,הערה  ;(34עדיות ז ,א )עמ' ריח ,הערה  ;(1זבחים
ב ,א )עמ' כ ,הערה  ;(21הקדמת מנחות )עמ' סו ,הערה  ;(12מנחות ז ,ו )עמ' צג ,הערה  ;(43בכורות ד ,ג
)עמ' קסא ,הערה  ;(25בכורות ה ,א )עמ' קסו ,הערה  ;(5בכורות ה ,ב )עמ' קסו ,הערה  ;(7ערכים ג ,ב )עמ'
קצג ,הערה  ;(5מדות ג ,א )עמ' רצא הערה .(7
תיקון מילה :שביעית ה ,ט )עמ' קנ ,הערה  ;(18ערלה א ,ב )עמ' רמט ,הערה  ;(5מועד ג ,ז )עמ' רמז ,הערה
 ;(39יבמות טו ,ג )עמ' מא ,הערה  ;(8כתובות ט ,ז )עמ' ע ,הערה  ;(29שוטה ג ,ה )עמ' קעד ,הערה ;(21
עדיות ה ,ג )עמ' ריב ,הערה  ;(29זבחים ב ,א )עמ' כ ,הערה  ;(26הקדמת מנחות )עמ' סו ,הערה ;(21
מנחות ג ,ד )עמ' עו ,הערה  ;(27מנחות ז ,ד )עמ' צב ,הערה  ;(27בכורות ג ,א )עמ' קנח ,הערה  ;(8בכורות
ט ,ז )עמ' קפד-קפה ,הערה  ;(31ערכים ב ,א )עמ' קפט ,הערה  ;10עמ' קפט-קצ ,הערה  ;15קצ-קצא,
הערה  ;(27ערכים ו ,א )עמ' קצח ,הערה .(10
תיקון קטע :בבא בתרא ב ,א )עמ' סח ,הערה  ;(3ערכים ב ,ג )עמ' קצב ,הערה .(35
עדיות א ,ט )עמ' קצא-קצב ,הערה  ;(44עדיות ד ,ז )עמ' רח ,הערה  ;(38עדיות ו ,ב )עמ' רטז ,הערה .(14
כדי למנוע מסקנות מוטעות בדבר תיקונים מעין אלו במסכת עדיות דווקא ,נציין שהמקור השני מתייחס
לתיקון שיש לתקן בגיטין ח ,ד ,ע"ש.
דוגמה זו הוספנו בעת ההגהה האחרונה של המאמר תוך כדי לימוד תשובותיו של רבנו אברהם ,וראוי
לבדוק אם ישנן דוגמאות נוספות לתופעה זו ב'משנה תורה'.
הנוסח הוא על פי מהדורת ר"י קאפח ,שהעיר שכן הוא הנוסח בכל כתבי היד.
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שתי חבורות שנפרצה מחיצה מביניהן  -אינן אוכלין .וכן אם היתה חבורה
אחת ונעשית מחיצה ביניהם  -אינן אוכלין עד שתסתלק ,שאין הפסח נאכל
בשתי חבורות ,ואין נעקרין מחבורה לחבורה.
ולכאורה הטעם "שאין הפסח נאכל בשתי חבורות" הוא כדעת רבי שמעון! על כך כתב רבנו
אברהם:
 ...אבל זה שאמר ז"ל שאין הפסח נאכל בשתי חבורות ודאי אהך סברא
קמא ,אבל להאי סברא בתרא שתקן הספר עליו דהיא דוקא ,לא מתוקם
כלל ,ומכל מקום ראוי לפי זה הפסק האחרון ומתוקן להיות נוסח ההלכה
כך :וכן אם היתה חבורה אחת והתחילו לאכל ואח"כ נעשת מחיצה ביניהן -
אינן אוכלין עד שתסתלק המחיצה ,שאין נעקרין מחבורה לחבורה . 23

ראוי לסיים ענין זה בדברי רבנו הגדול בסוף פירושו למשנה:
כבר השלמנו חבור זה כפי שייעדנו ,והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו
שיצילני משגיאות .ומי שימצא בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה
מן ההלכות באור טוב ממה שבארתי  -יעיר על כך וידינני לזכות ,כי מה
שהטלתי על עצמי בזה אינו מעט ולא בצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה
טוב .ובפרט בהיות לבי טרוד לעתים קרובות בפגעי הזמן ומה שגזר ה' עלינו
מן הגלות והנדוד בעולם מקצה השמים ועד קצה השמים ,ואולי כבר קבלנו
שכר זה גלות מכפרת עון .יודע הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי
פירושן במסעותי בדרכים ,ומהם עניינים רשמתים בהיותי על גבי האניות
בים הגדול ,ודי במצב זה ,נוסף על היותי מעיין במדעים אחרים...

.23

אבל ראה כסף משנה על הלכה א ,ועוד מפרשים.
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"יוסף הכהן הביא בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו"
נספח מאת העורך :הסבר חזרתו של הרמב"ם לפסוק כמשנה בתרומות
א .הסבר פסקו של הרמב"ם במהדורה קמא כמשנה בחלה
ב .הדקדוק בסוגיה בחולין מעורר קושי
ג .ביאור אחר למשנה במסכת חלה

בנספח זה ננסה לבאר מדוע סבר הרמב"ם בתחילה במהדורה קמא ,שיש לפסוק כמשנה
בחלה ,ולדחות מפניה את זו שבתרומות; ומדוע שינה דעתו בי"ד החזקה בהלכות בכורים
)ב ,ד( ובמהדורה בתרא בפירוש המשנה בתרומות ,לפסוק בכל זאת כמשנה בתרומות.
1
מעיקרא מאי קסבר ,ולבסוף מאי קסבר?
.1

הרדב"ז בביאורו להלכה בהלכות בכורים עמד על כך וכתב" :ורבינו בפירוש המשנה כתב דההיא
דתרומות אתיא אליבא דרבי יהודה ואינה הלכה ,והך דחלה הלכה ,והכא בפסקיו חזר בו וכתב האיך
דתרומות להלכה ,לפי שראה בירושלמי )חלה פ"ד ה"ה( שהקשו קושיא זו ) -כלומר הסתירה בין
המשניות( ותירצו דהא דלא קבלו ממנו מפני שלא בצרן מתחילה לכך ,והא דתנן בפרק בתרא דתרומות,
ההיא בשבצרן מתחילה לכך .ומיהו היה ראוי שיחלק רבינו בין אם בצרן לכך לכתחילה ,ובין אם לא
בצרן לכך מתחילה" .אף הכסף משנה כתב דברים דומים ,ושניהם הלכו בכך כנראה בעקבות פירוש
הר"ש למשנה בחלה.
אף אם היה קיים לפנינו ירושלמי המקשה סתירה בין המשניות ומתרצן ,כפי שכתבו הרדב"ז והכסף
משנה ,לא היה זה הסבר נאות לפסקו של הרמב"ם בהלכות בכורים ,מן הטעם שכתבו הם עצמם:
שהרמב"ם לא תלה את היתר הבאת ביכורים מן היין ומן השמן בכך שבצרן מתחילה לשם כך ,ולא הזכיר
כלל חילוק זה.
אלא שכפי שכבר הראה בעל מראה הפנים )ומפרשים נוספים( בביאורו לירושלמי )תרומות פי"א ה"ג
ובעיקר חלה פ"ד ה"ה( ,מקשה הירושלמי קושיה אחרת לגמרי :הסוגיה המקורית נמצאת במסכת
תרומות על המשנה הנידונה "אין מביאין ביכורין משקין" .על משנה זו מקשה הירושלמי" :והתניָ :ד ַרך
ביכורים משקה להביאן ,מניין שיביא? תלמוד לומר 'תביא' " .הקושיה היא כך :ממשנת תרומות משמע
שאין מביאין ביכורים משקין )חוץ מיין ושמן( ,ואילו בברייתא משמע ,שמן הריבוי "תביא" לומדים
היתר כללי לדרוך ביכורים מכל המינים ולהביאן משקה .תירוץ הירושלמי" :שלקטן משעה הראשונה על
מנת כן ,וכאן )= במשנת תרומות( בשלא לקטן משעה ראשונה על מנת כן" .דיון זה אינו נוגע ביין ושמן,
שאת הבאתם ביכורים התירה המשנה ,ולפי העמדת הירושלמי את המשנה ,משמע שכך הוא אף כשלא
לקטן מתחילה על מנת לעשותן יין ושמן.
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א .הסבר פסקו של הרמב"ם במהדורה קמא כמשנה בחלה
בתחילה סבר הרמב"ם שבין שתי המשניות הסותרות יש לפסוק כמשנה בחלה .הוא נימק
זאת בכך שסוגיית הגמרא בחולין קכ ,ב מעמידה את המשנה בתרומות כדעת ר' יהודה:
"ומה שנתבאר במסכת תרומות ...היא סברת ר' יהודה לבדו ...כמו שביארו בתלמוד"
)פירושו למשנה בחלה( .נימוק זה יש בו כדי להתמיה במבט ראשון :אמנם נכון הוא
שבסוגיה בחולין העמידו את המשנה בתרומות כר' יהודה )או בגירסתנו :ר' יהושע( ,אולם
החולק עליו שם  -ר' אליעזר  -סובר שניתן להביא ביכורים מן המשקין של כל שבעת
המינים ,ואף הברייתא המובאת באותה סוגיה לעיל ,לומדת מן הריבוי "תביא" שניתן
להביא ענבים ולדרוך אותם ליין ולהביאו ביכורים .בעצם אין כל דעה בסוגיה זו האוסרת
כל עיקר הבאת ביכורים מן המשקין .ובכן למה התכוון הרמב"ם?
נראה כי בדבריו התכוון להסביר מדוע העדיף לפסוק כמשנה בחלה על פני זו שבתרומות,
כך :המשנה בחלה היא דעת חכמים ,כפי שנאמר בה "ולא קבלו ממנו" ,ואילו המשנה
בתרומות היא דעת "ר' יהודה לבדו"  -כלומר דעת יחיד ,כפי שמעידה הסוגיה בחולין .אמנם
יש דעת יחיד נוספת ,שהיא קיצונית עוד יותר מזו של ר' יהודה  -דעת ר' אליעזר ,אולם אין
הלכה כדעת יחידים אלו ,אלא כדעת חכמים שבמשנה בחלה .הרמב"ם נזקק לסוגיית
הגמרא בחולין רק כדי להפקיע את המשנה בתרומות מלהיות סתם משנה.
ניתן להוסיף עוד שיקול לפסיקת הרמב"ם כמשנה בחלה :משנה זו עוסקת בארוע שהיה
בפני הבית ,והנאמר בה הוא 'מעשה רב'" :לא קבלו ממנו"  -בפועל.

ב .הדקדוק בסוגיה בחולין מעורר קושי
המעיין היטב בסוגיית התלמוד בחולין )שעל עדותה הסתמך הרמב"ם בפירוש המשנה
במהדורה קמא ,כדי לפסוק כמשנה בחלה( ייוכח כי כל המקורות שהובאו בסוגיה זו,
סוברים כדבר פשוט שביכורים מובאין משקה )ולא נחלקו אלא בהיקפו של דין זה( .כך
מעתה ,אין חילוקו של הירושלמי מועיל לתרץ את סתירת המשניות בתרומה ובחלה .ובאמת הירושלמי
לא הקשה כלל סתירה כזו ,ובסוגיית הירושלמי בחלה ,על משנת יוסף הכהן שלא קיבלו ממנו ביכורים יין
ושמן ,מובאת הסוגיה מתרומות כלשונה ,כמעט מילה במילה .והדבר תמוה :מדוע העתיק הירושלמי
בחלה סוגיה זו ,והרי אינה שייכת לשם כלל? ועוד :מדוע אין הירושלמי מטפל בסתירה הבולטת בין
משנת תרומה למשנת חלה ,ובמקום זאת הוא מטפל בסתירה הפוכה ,בין משנת תרומה לברייתא
המתירה להביא ביכורים משקה מכל המינים?
נראה הדבר ,כי הירושלמי מזהה את האמור במשנת חלה עם האמור במשנת תרומות ,ועל כן הוא מביא
אותה סוגיה בשני המקומות .אולם ,הייתכן הדבר לזהות משניות סותרות? בהמשך דברינו אכן נטען כי
משניות אלו לא רק שאינן סותרות ,אלא שהן אומרות דבר אחד .כך ננסה להבהיר לא רק את סוגיית
הבבלי בחולין קכ ,ב )כדלהלן( ,אלא אף את סוגיית הירושלמי בתרומות ובחלה.
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אמרה סתמא דגמרא ,בחפשה מקור לכך שבעניינים שונים משקה היוצא מן המאכל דינו
כמו המאכל" :גמרינן מבכורים" ,והביאה מקור לכך מברייתא "דתני ר' יוסי ...הביא ענבים
ודרכן ,מנין? תלמוד לומר' :תביא' " ,ולא שאלה' :מניין נגמור דין זה לתנא של המשנה
בחלה ,שלא קבלו בכורים יין ושמן'.
יתירה מזאת :הסוגיה בראשיתה סברה ,שלכולי עלמא ביכורים מובאים משקה מכל שבעת
המינים ,ועל כך הקשתה "והא דתנן :אין מביאין בכורים משקה ,אלא היוצא מן הזיתים
ומן הענבים  -מני?" ובתשובתה ִחדשה הגמרא שמשנה זו יכולה להתאים לר' יהושע ,הלומד
תרומה שנעשתה יין ושמן מביכורים ,וחוזר ולומד ביכורים מתרומה ,שאף בביכורים ניתן
להביאן משקה רק יין ושמן .מדוע אין הגמרא ממשיכה לברר' :והא דתנן יוסף הכהן הביא
בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו  -מני?'
אין מנוס מן המסקנה ,שעל פי סוגיה זו אין כלל דעה השוללת הבאת ביכורים מן המשקה
כל עיקר )אף לא יין ושמן(  . 2אולם אם כך הדבר ,כיצד תתפרש המשנה בחלה?

ג .ביאור אחר למשנה במסכת חלה
אפשר שבעקבות הדקדוק בסוגיה זו בחולין ,או שמא מחמת הדקדוק בפשוטה של המשנה
בחלה ,הגיע הרמב"ם למסקנה שהסתירה בין המשנה בתרומות לזו שבחלה ,אינה אלא
סתירה מדומה .הנושא של המשנה המסיימת את מסכת חלה )משניות י-יא בסוף פרק ד(
בעיקרו הוא :מה דינן של מתנות שונות שהביאו אנשי חו"ל לארץ ישראל? המשנה פותחת:
"נתאי איש תקוע הביא חלות מבית תור  -ולא קבלו ממנו; אנשי אלכסנדריה הביאו
חלותיהן מאלכסנדריה  -ולא קבלו מהן" ,כאן בא בדרך אגב" :אנשי הר צבועים ) -שהוא
אמנם בארץ ישראל( הביאו בכוריהן קודם לעצרת  -ולא קבלו מהן ,מפני הכתוב
שבתורה ,"...אך בהמשך ,המשנה חוזרת לעניין המרכזי" :בן אטיטס העלה בכורות מבבל -
ולא קבלו ממנו; יוסף הכהן הביא בכוריו יין ושמן ולא קבלו ממנו" .נראה שמקרהו של
יוסף הכהן אינו אלא המשך המקרה של בן אטיטס :שניהם הביאו מתנותיהם מבבל או על
כל פנים מחו"ל ,זה הביא בכורות וזה הביא ביכורים  . 3אגב הזכרת יוסף הכהן ,ממשיכה

.2
.3

למסקנה דומה מביא העיון בסוגיית הירושלמי על המשנה בתרומות וכן במקבילתה על המשנה בחלה -
עמדנו על כך בהערה .1
יוסף הכהן ,שחי בסוף ימי הבית ,עומד במרכזם של כמה וכמה מעשים שמהם נלמדות הלכות שונות,
והם מצויים במשנה ,בברייתות בשני התלמודים ,בתוספתא ובעוד מקומות .בחלק מן המעשים
המספרים עליו ,נראה שהיה חי בארץ ישראל )וכנראה שכזה המעשה הבא המסופר עליו במשנתנו ,ראה
בהערה הבאה( .אולם מעשה אחד ,שמסופר עליו בברייתא החוזרת במקומות רבים ,חשוב מאד לענייננו:
"ואם היה כהן  -מטמא בחוצה לארץ ...ללמוד תורה ולישא אשה ...א"ר יוסי :מעשה ביוסף הכהן שהלך
אחר רבו לצידן ללמוד תורה") .עבודה זרה יג ,א .מקבילות :עירובין מז ,ב; תוספתא עבודה זרה א ,ח;
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המשנה ומספרת עליו ש"אף הוא העלה את בניו ואת בני ביתו לעשות פסח קטן בירושלם
והחזירוהו ,שמא יקבע הדבר חובה"  , 4אך בסיומה היא שוב חוזרת לנושא המרכזי שלה:
"אריסטון הביא בכוריו מאפמיה  -וקבלו ממנו ,מפני שאמרו הקונה בסוריה כקונה בפרור
של ירושלם" .הרי שהמסגרת הכללית של משנה זו היא :מקרים של הבאת חלה  -בכורות -
ביכורים מחוץ לארץ ישראל ,ובדרך אגב נכנסו שני עניינים אחרים ,שאינם קשורים לנושא
המרכזי הזה.
על פי הקשרו ,נראה ,כי הדין במקרהו של יוסף הכהן הוא חלק מסדרת ההלכות העיקריות
שבמשנה ,ורק מפני הטעם שהביא ביכוריו מחו"ל לא קבלו ממנו ! 5
לאחר כתבי זאת ,מצא הרב כרמיאל כהן ,שמאמרו העירני לביאור חזרתו של הרמב"ם ,כי
כיוונתי לדברי בעל ערוך השלחן העתיד רי"מ אפשטיין )הלכות ביכורים סימן קלח(:
תנן' ...אין מביאים ביכורים משקין אלא היוצא מן הזתים ומן הענבים'...
והנה במשנה בשלהי חלה תנן' :יוסף הכהן הביא ביכורי יין ושמן ולא קבלו

.4

.5

ירושלמי ברכות פ"ג ה"א; מסכת שמחות פ"ד ,ועוד( .נראה שצידן זו היא העיר צידון שבלבנון )ספר
היישוב א בערך צידן  -ציידן עמודים  ,(130-129ואפשר שמשם הביא את ביכוריו יין ושמן למקדש.
מעשה זה )המצוי גם בתוספתא פסחים פ"ח( נראה כהמשכם של שני מעשים אחרים שמסופר עליהם
בברייתות בבבלי :בזבחים ק ,א מסופר שאשתו מתה בערב פסח ולא רצה להטמא לה )כדי שיוכל להקריב
פסחו( וטמאו אותו אחיו הכהנים בעל כרחו .ובמועד קטן כג ,א מסופר עליו שמתה אשתו ,ועוד בבית
הקברות הודיע לאחותה שתכנס לביתו )להיות אשתו( לטפל בבני אחותה הקטנים .מסתבר שאת אשתו
השנייה הזאת ,אחות אשתו הראשונה ,הביא לעשות פסח שני )והיא כלולה בביטוי "בני ביתו"( שהרי
שניהם נטמאו באותה שנה בערב פסח .קישור זה עושה הר"ש ליברמן ז"ל בתוספתא כפשוטה לפסחים,
עמוד  .627מכאן יש ללמוד ,שבעת מעשה זה היה יוסף הכהן עדיין בארץ ישראל.
נראה שזו הקריאה "הפשוטה" במשנה ,ומפני כן נצרך בעל פירוש משנה ראשונה לבאר בד"ה הביא בכורי
יין ושמן " -פירוש :של ארץ ישראל" .הוא פירש כך בעקבות פרשנים שקדמוהו ,אך פירושו מלמד
שאלמלא הפירוש המקובל תיתכן קריאה אחרת של המשנה.
מן המשנה בשלמותה ניתן להביא שתי ראיות לכך שזהו אכן פשט המעשה ביוסף הכהן:
א .אם נפרש כפירוש המקובל ,שהביא ביכוריו מארץ ישראל ולא קיבלום משום שהביאן משקין ,נמצא
שחסר במשנה מעשה המלמד על כך שאין מקבלים ביכורים מחו"ל )ורק ניתן לדייק זאת מהמעשה
האחרון שבמשנה ,שקיבלו ביכורים מסוריה( .בכך נפגמת ההקבלה במשנה בין דין הביכורים לדיני החלה
והבכורות ,שלגבי שני האחרונים הובאו במשנה מעשים המלמדים שאין מקבלים מתנות אלו מחו"ל.
ב .בכל המעשים במשנתנו שבהם לא קבלו מתנות מפני שאינן נוהגות בחו"ל ,אין במשנה הנמקה לכך,
שהרי זהו הנושא שבו עוסקת משנה זו .אולם בשני המעשים שנכנסו למשנתנו בדרך אגב  -הא דלא קיבלו
את ביכורי אנשי הר צבועים ,והא דהחזירו את בני ביתו של יוסף הכהן מלעשות פסח קטן בירושלים  -יש
הנמקה מדוע עשו כן .והנה ,אם את ביכוריו של יוסף הכהן לא קיבלו מפני היותם משקה )מה שאינו
הנושא של משנתנו( היה על המשנה לנמק )בסגנון ההנמקה של דחיית ביכורי אנשי הר צבועים(' :מפני
הכתוב שבתורה :מראשית כל פרי' .מכך שאין כל נימוק לאי קבלתם ,ברור שהסיבה לכך היא אותה
סיבה שבגללה לא קיבלו את חלותיהם של בני חו"ל בראש המשנה ,ואת בכורותיו של בן אטיטס בסמוך:
כל אלה ,וגם יוסף הכהן ,הביאו מתנותיהם מחו"ל.

100

הרב אלחנן סמט

ממנו' .וצ"ל דפליגי אמשנה דתרומות .והרמב"ם פסק כמשנה דתרומות וחזר
בו מפירושו שכתב דהלכה כמשנה דחלה ,ע"ש ,כן כתבו המפרשים .ולענ"ד
נראה דהך דחלה נפרש שהביא מבבל ,וקאי אקודם ,ע"ש ,ולכך לא קבלו
ממנו.
מדוע איפוא ציינה המשנה שיוסף הכהן הביא ביכוריו יין ושמן? זאת מפני שמחו"ל לא ניתן
להביא פירות חיים לירושלים ,מחמת המרחק .על כן עמדו בפני יוסף הכהן שתי אפשרויות:
להביא גרוגרות וצימוקים ,או להביא יין ושמן .ומכיון ששנינו בסתם משנה בתרומות "אין
מביאין בכורים משקין אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים" ,בחר יוסף הכהן באפשרות זו.
על פי פירוש זה ,לא רק שאין כל סתירה בין המשנה בתרומות למשנה בחלה ,אלא אדרבה,
המשנה בחלה מבוססת על דין המשנה בתרומות ,ומוכיחה שזו שבתרומות ,הלכה רווחת
היא.
ארבעה יתרונות בפירוש זה למשנה בחלה :א .הוא מבאר באופן נאות את המשנה כפשוטה,
בהתאם להקשר שבו מופיע המעשה ביוסף הכהן .ב .הוא מונע סתירה גלויה בין שתי
משניות סתמיות בסדר זרעים .ג .הוא מבאר מדוע לא העירו כלל על סתירה זו שבין שתי
המשניות ,בסוגיית הבבלי חולין קכ ,ד ,ובכלל לא הזכירו שם את המשנה בחלה ,ואף
הירושלמי לא התקשה בסתירה בין המשניות  -ראה הערה  .1ד .על פי פירוש זה מובן הדבר
העולה מסוגיית חולין קכ ,ב ,כי לכולי עלמא מביאין ביכורים משקה ,על כל פנים יין ושמן,
ומעולם לא חלק על כך שום חכם . 6
נסכם ונאמר :עיון מדוקדק בסוגיית הבבלי חולין קכ ,ב הביא את הרמב"ם לעיון מחודש
בפשוטה של המשנה בחלה ,והוא נוכח שאין כל סתירה בין המשנה בתרומות לזו שבחלה,
7
וממילא הופכת המשנה בתרומות להלכה פסוקה.
.6

.7

אין אנו טוענים שלא קיימת כלל דעה קיצונית השוללת הבאת ביכורים אף משמן ויין .דעה כזאת נמצאת
בספרי דברים ,כי תצא רצז .על הפסוק "מראשית כל פרי האדמה" נאמר שם" :פרי  -פרי אתה מביא
בכורים ,ואי אתה מביא יין ושמן בכורים" )אולם במכילתא דרבי ישמעאל משפטים ,פרשה כ על הפסוק
"ראשית בכורי אדמתך תביא "...דעה קיצונית הפוכה" :למה נאמרה פרשה זו ,לפי שנ' 'ולקחת מראשית
כל פרי האדמה ,אין לי אלא פירות דרך ביכורים ,משקין מנין? ת"ל 'תביא בית ה' אלקיך' ,מכל מקום"(.
טענתנו היא ,כי דעה זו המובאת בספרי דברים ,נראה שלא היתה מוכרת ,לא בסוגיית הבבלי חולין קכ ,ב,
ולא בסוגיית הירושלמי תרומות פי"א ה"ג )ראה הערה  ,(1ועל כן בשני התלמודים לא דנו בסתירה שבין
המשניות בתרומה ובחלה ,ומשנת חלה נתפרשה כנראה בשופי ,כעוסקת בענין של הבאת ביכורים מחו"ל,
ונראה שאכן זהו פשוטה.
ביאור זה לחזרתו של הרמב"ם ,הופך את שכחתו לתקן את מה שכתב בפירוש המשנה בחלה לקשה יותר.
זאת ,משום שלפי דברינו חזר הרמב"ם לא רק מן הפסק שפסק במהדורה קמא ,אלא חזר בו מכל הפירוש
שפירש במהדורה קמא את המעשה של יוסף הכהן במשנה בחלה .לפיכך לא היה מספיק שם תיקון של
מילים אחדות שימירו את הפסק המנוסח בפסק אחר )כר' יהודה בתרומות( ,אלא מתבקשת מחיקה
גמורה של כל הכתוב שם ,וכתיבת פירוש חדש לגמרי.
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אולם נראה ,שביאורנו לחזרת הרמב"ם ולפירוש החדש שפירש את המשנה בחלה ,מוצא אישור מסוים
בפסקו של הרמב"ם בתחילת פרק ב מהלכות בכורים" :ואין הבכורים נוהגין אלא בפני הבית ובארץ
ישראל בלבד ...ומביאין בכורים מדבריהם מערי סיחון ועוג ומסוריה ,שהקונה בסוריה כקונה בירושלם.
אבל עמון ומואב ומצרים ובבל ,אף על פי שהן חייבין בתרומה ומעשרות מדבריהם ,אין מביאין מהן
בכורים .ואם הביא בכורים מחוצה לארץ אינן בכורים".
פרט אחד בהלכה זו  -שמביאין בכורים מסוריא ,וטעמו של דבר זה  -מקורו במשנה בחלה ,כפי שניכר
מייד .אולם התבוננות מעמיקה יותר ,חושפת יותר מכך:
א .הדוגמאות שהביא הרמב"ם לארצות חו"ל שאין מביאין מהן ביכורים הן" :עמון ומואב ומצרים
ובבל" .המקור ל'עמון ומואב' הוא התוספתא בכורים פ"א וירושלמי סוף בכורים ,כפי שציין כאן הכסף
משנה .אולם מניין נלקחו הדוגמאות של מצרים ובבל )יש להעיר שהתיבה "ומצרים" אינה מופיעה ברוב
הדפוסים של הרמב"ם(? הכסף משנה פטר שאלה זו באמרו" :ומשמע לרבינו דהוא הדין לבבל" .אולם קל
להבחין שדוגמאות אלו לקוחות מן המשנה בחלה" :אנשי אלכסנדריה הביאו חלותיהן מאלכסנדריה ולא
קבלו מהן ...בן אטיטס העלה בכורות מבבל ולא קבלו ממנו" .אפשר אמנם לטעון שהרמב"ם נטל
דוגמאות אלו ,שנשנו בקשר לחלה ולבכורות ,והעבירן להלכות בכורים ,כי כך "משמע לרבינו" .אולם לפי
מה שביארנו את הבנתו החדשה של הרמב"ם במשנה בחלה ,הרי במשנה זו נשנו שלושה דינים הקשורים
בהבאת מתנות מחו"ל :שאין מביאין משם חלה  -והדוגמה היא אלכסנדריה של מצרים )הדוגמה
הראשונה  -בית תור  -אין ידוע באיזו ארץ היא(; ושאין מביאין משם בכורות  -והדוגמה היא בבל; ושאין
מביאין משם בכורים  -ולכך לא הובאה דוגמה .כיון שברור ששלושת הדינים הללו ,המכנה המשותף
שלהם הוא ההבאה מחו"ל לארץ ישראל ,השתמש הרמב"ם בשתי הדוגמאות הראשונות לדין השלישי,
שבו לא נתפרשה דוגמה לארץ מסוימת.
לפי רוב הדפוסים ,שבהם לא מצויה התיבה "ומצרים" ,יש לומר אף יותר מכך :הדוגמה של "בבל"
נתפרשה לרמב"ם כעולה גם על מעשה בן אטיטס וגם על מעשה יוסף הכהן ,וכפי שהצענו לפרש את
משנתנו למעלה ,בגוף הדברים )וזאת ,על אף האמור בסוף הערה .(3
ב .בסוף הלכה ב כותב הרמב"ם" :ואם הביא בכורים מחוצה לארץ אינן בכורים" .מהו המקור לדבריו
אלו? מפרשי הרמב"ם על אתר לא ציינו לכך כל מקור .המאירי בבית הבחירה לחלה ,מקשר הלכה זו
שברמב"ם לסוף משנתנו בחלה ,ואלו דבריו" :אריסטון הביא בכוריו מאפמיאס ,והוא מקום שבסוריא -
וקבלו ממנו ,שכך הלכה ) -רמב"ם ,בהלכה שאנו דנים בה( מצוה מדבריהם להביא בכורים מערי סיחון
ועוג ומסוריא ,ועל זה אמרו ,הקונה בסוריא כקונה בפרואר של ירושלם ...הא ) -המשך ההלכה ברמב"ם(
בעמון ומואב ומצרים ובבל אין מביאין ,ואם הביא אינן בכורים כלל ,אלא חולין גמורים" .דיוקו של
המאירי כמקור לפסק הרמב"ם אמנם אפשרי ,אך יותר מרווח לציין כמקור ישיר לרמב"ם את מעשה
יוסף הכהן ,שהביא בכוריו יין ושמן מחו"ל )מבבל?( "ולא קבלו ממנו".
דברינו כאן מצטרפים לדברינו בסעיף הקודם ,ומהם עולה כי כמעט כל המצוטט כאן מן ההלכה הנידונה
ברמב"ם ,מקורו הישיר הוא במשנה בחלה על פי ההבנה החדשה שאנו סבורים שהבין הרמב"ם כשחזר
בו.
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"נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה"
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חלק ראשון
א .מבוא ופתיחה
הבנת דברי הרמב"ם בספרו היד החזקה ,היוותה מאז ומתמיד אתגר ללומדי התורה באשר
הם .הענין המופלא יותר בלימוד כתבי רבנו הוא הנסיון להתחקות אחר מקורותיו ,ולהבין
כיצד למד את סוגיית הגמרא .פעמים רבות ,עקב הקושי שבהבנת דבריו ,קבעו המפרשים
שדחק את סוגיית הבבלי והלך לאור ירושלמי או תוספתא ,אך לרוב לא כך הם פני הדברים,
אלא שרבנו הבין ,לאור מקורות אלו ,את התלמוד הבבלי באופן שונה ומקורי .הסוגיה בה
נדון היא דוגמה מאלפת להבנתו המעמיקה והמקורית של רבנו בסוגיות התלמוד ,תוך
קישור ואיחוד עם מקורות תלמודיים נוספים.
נדון בסוגיית גזל הגר שאין לו יורשים במסכת בבא קמא .תחילה נציע את הנושא ,הסוגיה
ופירושי הראשונים עליה ,ולאחר מכן נדון לעומק בדברי רבנו וניישבם .בחלק השני נבאר
את התוספתא והירושלמי ,שהבנתם הכרחית ,לפי דרכנו ,ליישוב דברי רבנו .כפתיחה
לביאור הירושלמי נעיין במדרשי ההלכה בנושא ,הקודמים )כרונולוגית( לסוגיית הירושלמי.
ברצוני להודות לרב יונתן רוזין שסייע לי רבות בלימוד הנושא וחקירתו ,וחלק גדול
מהרעיונות שבמאמר ממנו הם .כמו כן ,ברצוני להודות לראש הישיבה שטרח ועבר על
הדברים  -הערותיו והארותיו המחכימות היו לי לעזר רב.

ב .הצעת הנושא והמשנה
בפרשת נשא )במדבר ה( מופיע דין גזל הגר ,וזה לשון הכתוב:
וידבר ה' אל משה לאמר .דבר אל בני ישראל :איש או אשה ,כי יעשו מכל
חטאת האדם למעל מעל בה' ,ואשמה הנפש ההוא .והתודו את חטאתם אשר
עשו ,והשיב את אשמו בראשו ,וחמישתו יסף עליו ,ונתן לאשר אשם לו .ואם
אין לאיש גאל להשיב האשם אליו ,האשם המושב לה' לכהן ,מלבד איל
הכפרים ,אשר יכפר בו עליו.
פסוקים אלו נדרשים ביחס לגוזל את הגר ,נשבע לו שלא גזל ,ולאחר מכן הודה שנשבע
לשקר .גזלן זה צריך להשיב את הגזילה לגר ,להוסיף לו חומש וכן להביא קרבן  -אשם
גזילות .אם מת הגר ואין לו יורשים ,יש להביא את הכסף ,את החומש ואת האשם לכהנים.
המשניות בסוף פרק תשיעי בבבא קמא דנות בדין גזל הגר .אחת השאלות היא שאלת
'פיצול' ההבאה  -הבאת כסף הגזילה למשמר אחד והקרבן למשמר אחר .וזה לשון המשנה
בבא קמא פרק ט ,משנה יב:
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נתן הכסף לאנשי משמר ומת  -אין היורשים יכולין להוציא מידם ,שנאמר:
"איש אשר יתן לכהן לו יהיה" )במדבר ה ,י(.
נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא .אשם ליהויריב וכסף לידעיה  -אם
קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה ,ואם לא  -יחזיר ויביא אשם אחר;
שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו  -יצא ,הביא אשמו עד שלא הביא גזילו
 לא יצא.אדם זה נתן כסף למשמר אחד ואשם למשמר אחר .המשנה קובעת לנו כלל ,שהוא לכאורה
המבאר את דיני המשנה:
...שהמביא גזילו עד שלא הביא אשמו  -יצא ,הביא אשמו עד שלא הביא גזילו
 לא יצא.יש להביא את הגזילה לפני הבאת הקרבן .כלל זה מובא כנימוק לדיני המשנה .לאור כלל זה
צריכים אנו להסביר את הדוגמאות המופיעות במשנה כך:
א .נתן את הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא ,כיון שהביא גזילו לפני שהביא אשמו.
ב .אשם ליהויריב וכסף לידעיה  -לא יצא  , 1כיון שנתינת האשם קדמה לנתינת הכסף.
הפתרון במקרה זה תלוי במצב האשם :אם קיים האשם  -יינתן האשם למשמר המחזיק
בכסף ,ואם לא  -עליו להביא אשם אחר.
במשנה לא נידונה כלל שאלת מעמד אותו משמר :האם הוא המשמר העובד בשבוע זה ,או
שמא נתן למשמר שלא בזמן שבתו .לכאורה נראה שפרטים אלו חסרי משמעות ,והנתון
הרלוונטי היחידי הוא קדימת הכסף לאשם.

ג .הסוגיה בתלמוד הבבלי
הגמרא בדף קיא ,א מביאה ברייתא מקבילה ,וזה לשון הגמרא:
תנו רבנן :נתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה  -יחזיר כסף אצל אשם ,דברי רבי
יהודה ,וחכמים אומרים :יחזיר אשם אצל כסף.
היכי דמי? אילימא דיהיב ליה אשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב ,וכסף
לידעיה במשמרתו דידעיה  -זה זכה בשלו וזה זכה בשלו!
אמר רבא :הכא במאי עסקינן  -דיהיב אשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב,
וכסף לידעיה במשמרתו דיהויריב; ר' יהודה סבר :כיון דלאו משמרת דידעיה
היא  -לידעיה קנסינן ליה ,הלכך יחזיר כסף אצל אשם; ורבנן סברי :שלא

.1
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כדין הוא עבוד בני יהויריב דקיבלו אשם מקמי כסף ,הלכך לדידהו קנסינן
להו ויחזור אשם אצל כסף.
הברייתא דנה במקרה שנתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה  -מקרה זה נידון גם במשנה .שם
היה הדין :אם קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה ,ואם לא  -יחזיר ויביא אשם אחר ,ואילו
בברייתא נחלקו ר' יהודה וחכמים ,שלפי ר' יהודה הכסף מועבר לבני יהויריב ,שקיבלו את
האשם ,ואילו לפי חכמים ,האשם מועבר לבני ידעיה ,שקיבלו את הכסף . 2
הגמרא ממשיכה ומביאה ברייתות נוספות הקשורות למחלוקת ר' יהודה וחכמים:
תניא ,אמר רבי :לדברי רבי יהודה ,אם קדמו בני יהויריב והקריבו את
האשם ,יחזור ויביא אשם אחר ויקריבוהו בני ידעיה ,וזכו הללו במה שבידן.
אמרי :למאי חזי? אשם פסול הוא! אמר רבא :לעורו.
תניא ,אמר רבי :לדברי רבי יהודה ,אם קיים אשם  -יחזיר אשם אצל כסף.
והא רבי יהודה יחזיר כסף אצל אשם אית ליה! הכא במאי עסקינן  -כגון
דנפק משמרתו דיהויריב ולא תבעו ,והא קמ"ל ,דאחולי אחילו גבייהו.
תניא אידך ,אמר רבי :לדברי רבי יהודה ,אם קיים אשם  -יחזור כסף אצל
אשם.
פשיטא ,הכי אית ליה! הכא במאי עסקינן  -כגון דנפיק משמרתם דהני ודהני
ולא תבעו ,מהו דתימא אחולי גבי הדדי ,קמ"ל דאמרינן :כיון דלא תבעי
להדרו ברישא.
שלוש ברייתות לא ברורות מובאות בשם רבי יהודה הנשיא ,והגמרא מעמידה כל ברייתא
במקרה אחר .נמצא לפי העמדת הגמרא ,שישנם לר' יהודה אליבא דרבי ,מספר דינים:
א .אם קיים האשם יעבור הכסף למשמרת המחזיקה באשם ,שזהו זמן שבתה.
ב .אם קדמו והקריבוהו לפני שניתן להם הכסף ,יביא אשם אחר למשמרת המחזיקה
בכסף.
ג .אם לא תבעו את הכסף עד שעבר זמן משמרתם  -צריכים להעביר את האשם למשמר
שמחזיק בכסף ,משום שמחלו על הכסף.
ד .אם גם משמר זה לא תבע את האשם  -יחזור המצב לקדמותו ,ויעבור הכסף למשמר
שמחזיק באשם ,משום שמחלו על זכותם.
נניח כרגע לדיניו של רבי המובאים בגמרא ונתמקד במחלוקת ר' יהודה וחכמים וביחסה של
מחלוקת זו למשנה.

.2
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ד .היחס בין הברייתא למשנה
מחלוקת ר' יהודה וחכמים בברייתא היא במקרה שנתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה .לפי ר'
יהודה הכסף הולך אחר האשם ,ולפי חכמים האשם הולך אחר הכסף .הגמרא מבררת מהי
המציאות בה מדובר על דרך השלילה :אם מדובר במקרה שנתן לכל אחד בזמן משמרתו -
כל אחד זכה בשלו ,ומוכרח שלא עסקה המשנה בדין זה .על כרחך ,מדובר שנתן אשם
ליהויריב וכסף לידעיה בזמן משמרת יהויריב .במקרה זה נחלקו ר' יהודה וחכמים את מי
קונסים .לפי ר' יהודה קונסים את המשמרת שקיבלה שלא בזמן שבתה ,ולפי חכמים
קונסים את המשמרת שקיבלה אשם לפני כסף.
מקרה זה של "אשם ליהויריב וכסף לידעיה" נידון גם במשנה ושם נפסק" :אם קיים האשם
 יקריבוהו בני ידעיה ,ואם לאו  -יחזור ויביא אשם אחר" .המקרה המובא בברייתאובמשנה זהה ,לכאורה ,וצריכים אנו לדון מה היחס ביניהן .ניתן לומר שתי אפשרויות
עיקריות:
א .המשנה והברייתא דנות במקרה זהה .הילכך ,נמצא שהמשנה נקטה להלכה את שיטת
חכמים ,שהאשם הולך אחר הכסף.
ב .הברייתא והמשנה מדברות על מקרים שונים ,וצריך לבחון על איזו מציאות דן כל מקור.
בשאלות אלו התחבטו הראשונים ,ונאמרו בזה מספר שיטות.

 .1שיטת רש"י
כותב רש"י בפירושו למשנה )קי ,א(:
אם קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה  -דקנסינהו ליהויריב להחזיר האשם,
דשלא כדין עבוד בני יהויריב דקבול אשם מקמי כסף .ולידעיה ליכא למקנס
מידי ,דבמשמר דידהו קבילי .ור' יהודה דפליג אברייתא בגמרא ,במתניתין
מודה.
לפי רש"י ,המשנה והברייתא דנות במקרים שונים :המשנה דנה כאשר נתן את האשם
והכסף בשתי משמרות ,וכל משמר קיבל את הכסף או את האשם בזמן משמרתו .במקרה
זה לא נחלקו ר' יהודה וחכמים ,כי הסיבה שר' יהודה סובר שהכסף עובר למחזיקי האשם,
היא מפני שראוי יותר לקנוס את המשמרת שזכתה שלא בשבתה ,מאשר את המשמרת
שקיבלה את האשם לפני הכסף .אבל במשנה ,שכל משמרת זכתה בשבתה ,גם ר' יהודה
מודה לחכמים הקונסים את המשמרת שקיבלה את האשם לפני נתינת הכסף.
על פירושו של רש"י יש להקשות מספר קושיות:
א .יוצא מדבריו ,שמשנתנו דנה במקרה שנתן אשם ליהויריב במשמרתו וכסף לידעיה
במשמרתו ,והדין הוא שהאשם עובר למשמרת המחזיקה בכסף .דברים אלו סותרים את
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דברי הגמרא! כשהגמרא דנה במחלוקת ר' יהודה וחכמים בברייתא ,היא מנסה להעמיד
אותה בשתי משמרות ואומרת:
היכי דמי? אילימא דיהיב ליה אשם ליהויריב במשמרתו דיהויריב ,וכסף
לידעיה במשמרתו דידעיה ,זה זכה בשלו וזה זכה בשלו!
לפי הגמרא ,במקרה שנתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה במשמרותיהם ,לכל הדיעות כל
משמרת זוכה בשלה .דין זה ,לכאורה ,אינו קשור לשאלה האם קדם הכסף לאשם או לא.
לפי רש"י על מקרה זה בדיוק נשנית המשנה ,ובמשנה הדין הוא שהאשם עובר למחזיקי
הכסף  -שלא לפי הגמרא.
רש"י היה ער לבעיה זו בהסבירו את העמדת הגמרא )קיא ,א(:
זה זכה בשלו וזה זכה בשלו  -ונהי נמי לרבנן דקנסו ליהויריב דקבול אשם
מקמי כסף ,אלא לרבי יהודה מאי טעמא דקניס לידעיה.
רש"י מסביר כי הדחייה היא רק אליבא דר' יהודה ,ולפי חכמים גם כאן יש לקנוס ,כפי
שראינו במשנה .פרשנות זו תמוהה מאד .ראשית ,לא נראה מפשט לשון הגמרא שדחייה זו
היא רק אליבא דר' יהודה .יתרה מזאת ,נמצא שהגמרא דוחה את העמדתה על סמך סברות
ר' יהודה וחכמים  -סברות שעדיין אין אנו מכירים ,שהרי הן מתבררות רק בהמשך הסוגיה,
לאחר שהגמרא מעמידה את מחלוקת ר' יהודה וחכמים בשבת אחת ,וקשה לומר שסברות
ר' יהודה וחכמים הן הנחות היסוד בסוגיה .פירוש זה דחוק במקצת בגמרא  , 3אמנם לכאורה
אין מנוס מלהשתמש בו ,לשיטת רש"י.
הסבר זה קשה ,כי לא מצינו רמז בגמרא לכך שהיא חוזרת בה מההעמדתה הראשונה.
ב .לפי הסבר רש"י מודה ר' יהודה לחכמים ,שיש לקנוס משמרת שקיבלה את האשם לפני
הכסף ,אלא שאם גם המשמרת השנייה חטאה  -אנו קונסים את המשמרת השנייה .לפי
יסוד זה יש להקשות ,כיון ששתי המשמרות עשו שלא כדין ,מדוע לא נוציא גם את הכסף
וגם את האשם וניתנם למשמרת שלישית שלא חטאה בכלל ,ובזה נקנוס את שתי המשמרות
שנהגו שלא כדין?
ג .אם המשנה והברייתא דנות במקרה שונה ,מדוע השמיט רבי מהמשנה את המקרה הנידון
בברייתא? במקרה שבברייתא מצוי החידוש הגדול יותר )לפחות לפי חכמים( ,והיה מקום

.3

ה'תורת חיים' לבבא קמא קיא ,א ד"ה זה ,משנה עקב קושי זה את גרסת הגמרא כנגד כל הדפוסים
וכתבי היד .ומה שרצה להביא ראיָה לדבריו מהתוספתא אינו נראה כלל ,כי הסתמך על גירסה משובשת
בתוספתא וכן מוכח בהמשך הסוגיה ,שהמסורת בסוגיה שונה ממסורת התוספתא ,כפי שיתבאר להלן.
ויעויין גם בדברי התוספות שאנץ בשיטה מקובצת קיא ,א ד"ה ומתניתין ,שהקשה על רש"י מספר
קושיות מלשון הברייתא ובעקבותיהן הסביר את הברייתא באופן שונה .וכן במרכבת המשנה הלכות
גזלה ואבדה ח ,יב שהאריך להקשות על פירושו של רש"י.
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דווקא להביאו ,וממנו נלמד את הדין למקרה של שתי משמרות .אמנם אין זו קושיה ,אך
הדבר מצריך הסבר.
ייתכן כי הסיבה שרש"י נדחק לפרש כך את המשנה והגמרא ,למרות הקשיים שראינו ,היא
הרצון לפסוק להלכה אליבא דר' יהודה ,שהרי רבי בברייתא סובר כמותו.

 .2הסבר גאון המובא בשיטה
בשיטה מקובצת )קיא ,א ד"ה וגאון( מובאת שיטה נוספת ,לפיה המשנה עוסקת בשתי
שבתות .החידוש בשיטה זו הוא ,שהמשנה דנה במקרה שנתן אשם ליהויריב במשמרת
ידעיה ,וכסף לידעיה במשמרת יהויריב .כיון ששניהם קיבלו שלא בשבתן ,מודה ר' יהודה
לחכמים ,שיש לקנוס את המשמרת שקיבלה אשם לפני כסף ,שכן נהגה בשני דברים שלא
כדין :גם קיבלה שלא בזמנה וגם קיבלה אשם לפני כסף . 4
ישנו יתרון בשיטה זו על פני שיטת רש"י דלעיל .לפי שיטה זו נפלה הקושיה מ"זה זכה בשלו
וזה זכה בשלו" ,כי לפי הגאון אם ניתן האשם ליהויריב במשמרתו וכסף לידעיה במשמרתו -
זה זכה בשלו וזה זכה בשלו ,גם לשיטת ר' יהודה ,אלא שלא בזה דנה המשנה.
אולם ,גם פירוש הגאון אינו נותן תשובות לשתי הקושיות הנוספות שהקשינו על שיטת
רש"י . 5

 .3הסבר אחר במשנה
ניתן להסביר את המשנה באופן שונה ,העונה לכל הקשיים דלעיל .ניתן לומר ,שהמשנה
הולכת לפי שיטת חכמים בברייתא ,שפסקו שילך האשם אחר הכסף .ואם כן ביאור המשנה
כך הוא:
"נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא"  -מדובר שנתן את הכסף והאשם בזמן משמרת
יהויריב )כפי העמדת הגמרא( ,וכיון שהקדים את הכסף לאשם יצא .אין קונסים אף
משמרת ,כי לשיטת חכמים קונסים רק משמרת המקבלת אשם לפני כסף.
אשם ליהויריב וכסף לידעיה  -לא יצא  -מדובר במקרה זהה ,שנתן את שניהם בזמן משמרת
יהויריב .מוציאים את האשם מיהויריב כיון שקיבל את האשם לפני הכסף.
לפי הסבר זה המשנה היא אליבא דרבנן ,ולכאורה אין כל קושי בהעמדה זו .שיטה זו אין לה
מקום נכבד בדברי הראשונים  6והאחרונים  7ואם ניתן למצוא לה רמז הרי זה בדוחק רב,
.4
.5

בירושלמי כאן ,ישנה העמדה של ר' חזקיה ,לפיה ניתן להבין ,שהמשנה דנה במקרה מעין זה .ייתכן ומשם
לקח דבריו.
למסקנת דבריו מביא הגאון הסבר נוסף ,הדומה להסבר שמצינו ברש"י.
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וצריך להבין מדוע .ייתכן והדבר נובע מתוך תפיסה ,שההלכה היא כר' יהודה ,שהרי ראינו
בגמרא שרבי מביא מספר מימרות לפי שיטת ר' יהודה . 8
לפי הסבר זה סרו כל קשיינו דלעיל :אם נתן לכל משמרת בשבתה אכן זה זכה בשלו וזה
זכה בשלו; המשנה והברייתא דנות במקרה זהה ,ורבי לא השמיט את המקרה של הברייתא
מהמשנה . 9

ה .שיטת הרמב"ם ביד החזקה
שיטת הרמב"ם בפירוש הסוגיה שונה מהשיטות שהובאו לעיל .על פירוש זה יש לעמוד לאור
פירושו למשנה ולאור פסקיו ביד החזקה .וזה לשונו ביד החזקה )גזלה ואבדה פרק ח(:
]ה[ במה דברים אמורים בשהודה בנתים אבל אם גזל את הגר שאין לו
יורשים ונשבע לו ומת הגר הרי זה חייב לשלם הקרן והחומש לכהנים של
אותו משמר ומביא אשמו ואחר כך יתכפר לו.
]יב[ נתן את הכסף לאחת מן המשמרות ואת האשם למשמרה זו שהיא שבתה
יחזיר הכסף אצל האשם לאנשי המשמרה הקבועה ,שהמשמרה שלקחה כסף
בלא שבתה לא זכת ומוציאין מידה.
]יג[ אין מקריבין את האשם עד שיחזיר הגזלן הקרן לבעלים ,או לכהנים אם
היה גזל גר שאין לו יורשים ,נתן את הקרן והקריב אשמו נתכפר לו ואין
החומש מעכב הכפרה וחייב ליתן את החומש אחר כפרה.

.6
.7
.8

.9

ייתכן וזו כוונת ר"ש משאנץ המובא בשטמ"ק ,אלא שהוא הסביר רק את הברייתא בגמרא ולא את
המשנה ואין לדעת אם כך יסביר במשנה.
במרכבת המשנה )גזלה ואבדה ח ,יב( הביא אפשרות שהסיפא של המשנה היא דברי חכמים בלבד .הוא
תלה זאת בדברי הרמב"ם ,ואין אנו מסכימים עם דבריו ויתבאר להלן כשנעסוק בשיטת הרמב"ם.
נציין שבשאלת פסיקת ההלכה התחבטו הראשונים .בשיטה מקובצת )קיא ,א ד"ה וכתב הרמ"ה(
מובאים דברי הרמ"ה הסובר שפוסקים הלכה כחכמים ,וזה לשונו" :וקיימא לן כרבנן דיחיד ורבים
הלכה כרבים ואף על גב דדייק רבי שמעתתא אליבא דר' יהודה ,לית הלכתא כוותיה ,דקיימא לן הלכה
כרבי מחברו ולא מחבריו ,וכל שכן דמשמע דרבי לית ליה דר' יהודה מדקאמר לדברי ר' יהודה מכלל
דלדידיה לא סבירא ליה ."...לשיטת הרמ"ה ברור שניתן להסביר את המשנה אליבא דחכמים .שאר
הראשונים פסקו ככל הנראה כר' יהודה .הרמב"ם בפירוש המשנה כאן פסק כחכמים ,ואילו ביד החזקה
חזר בו ופסק כר' יהודה ,ולהלן נדון בדברי הרמב"ם בהרחבה .נציין שגם במדרש הגדול במדבר )פרשת
נשא ,עמוד מח ד"ה ר' אלעזר ברבי שמעון ,במהדורת מוסד הרב קוק( מופיע" :והלכתא יחזור הכסף אחר
האשם" ,אלא ששם בוודאי הלך הוא אחר הרמב"ם ביד החזקה ,שהרי מדרש הגדול העתיק רבות
מהרמב"ם והדברים מפורסמים )ויעויין שם במבוא לספר בעמוד .(12
בחלקו השני של המאמר נפַ תח הסבר זה ,ונראה כיצד הוא משתלב עם מדרשי ההלכה.

"נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה"

111

ראשית ,נציין להבדל בין הרמב"ם לבין רש"י; רש"י הסביר את יציאת הכסף ממשמרת
למשמרת כקנס ,ואילו לפי הרמב"ם משמע שמדובר בדבר הנובע מעיקר הדין ולא מקנס . 10
מהלכה יב נראה בבירור שהרמב"ם פסק כר' יהודה .אלא שאם פסק כר' יהודה קשה מדוע
השמיט את כל הדינים שהביא רבי בגמרא בשיטת ר' יהודה? פסיקתו של הרמב"ם נראית
חלקית ,וכאילו התעלם לחלוטין מהמשנה ומהגמרא שעליה.
האחרונים התחבטו רבות בהסבר שיטת הרמב"ם .המשנה למלך האריך בביאור הלכה זו,
אך דבריו אינם נסובים על דברי הרמב"ם אלא על יישוב הסוגיה )ללא קשר לדברי
הרמב"ם( ,ונראה שכלל לא התייחס לקשיים העולים מדברי הרמב"ם.
יש שרצו לומר שהרמב"ם למד הלכה זו מהירושלמי  , 11ולשם כך העלו הסברים שונים
בסוגיית הירושלמי .אך קשה תירוץ זה בעיני ,שהרי ממה נפשך  -אם דברי הבבלי
והירושלמי תואמים ,היה על הרמב"ם להביא גם את דברי הבבלי; ואם הסוגיות חולקות זו
על זו ,מדוע דחה את הבבלי מפני הירושלמי  -אין זו דרכו של רבנו ,ובפרט שדברי הירושלמי
אינם מוכיחים דבר כנגד הבבלי  , 12וקשה לבנות על יסוד זה את אדני שיטת רבנו .יש שרצו
לומר על סמך נוסחה מסופקת בסיפרי פרשת נשא ,שהרמב"ם למד משם שיטה חדשה
בביאור מחלוקת ר' יהודה ורבנן ,אך גם אלו דברים שאינם ניתנים להאמר כדלעיל -
הרמב"ם לא ישמיט סוגיה בבבלי עקב מדרש בספרי.
יש שרצו להכניס את כל דברי הגמרא בתוך פסק זה של הרמב"ם  . 13כיוון זה אפשרי בדברי
רבנו אך צריך להוכיח זאת מלשונו ,ולהבין מדוע עשה זאת .לא מצאתי מי שיישב את דברי
הרמב"ם באופן המניח את הדעת ,ובעיקר לא את השאלה ,מדוע השמיט את כל דברי רבי
המובאים בסתמא דגמרא.
מכל האמור נראה ,שפסיקת הרמב"ם בסוגיה חלקית ולא ברורה כל צרכה.
כמדומני שלצורך יישוב בעיות אלו ,יש לעיין בדבריו ,התמוהים לא פחות ,בפירוש המשנה,
שם לכאורה ביאר את מהלך הגמרא ,ואולי משם נלמד כיצד הבין את הסוגיה ,בבחינת רז
ברז מתבאר.

ו .דברי הרמב"ם בפירוש המשנה

.10
.11
.12
.13

וכבר עמד על כך בחידושי הגרי"ז לתמורה ז ,ב והאריך לדון בהבדלים בין רש"י לרמב"ם ובמשמעותם,
וכן ציין זאת במהרש"א בחידושי בתרא לבבא קמא קיא ,א ד"ה ר' יהודה ברש"י.
אבן האזל כאן .אמנם הוא מציין שאין הוא סובר שהרמב"ם חידש את דבריו מהירושלמי ,אלא שלא
הסביר כיצד מיושבים הדברים עם לשון הבבלי .ויש שגם לא ציינו הערה זו.
ולהלן נרחיב בביאור דברי הירושלמי.
מרכבת המשנה כאן ,והאריך בדבריו עד מאד.
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דברי הרמב"ם בפירוש המשנה קשים להבנה ונבוכו רבים בהבנת דבריו .וזה לשונו : 14
1

5

10

15

20

25

כבר ביארנו בסוף סוכה שמשמרות כהונה עשרים וארבע משמרות ,עובדים
לפי תור כל משמרת שבת אחת ,ומכלל המשמרות יהויריב וידעיה ,והזכירם
בדרך משל ,אם נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה והיתה המשמרה משמרת
ידעיה בזה נחלקו ר' יהודה וחכמים .ר' יהודה אומר משמרת יהויריב עברה
בלקחה את הכסף כיון שאין לה במשמרה כלום לפי שאינה שבתה ,ולפיכך
אומר יחזור כסף אצל אשם ויחזור כסף לידעיה שהמשמרה שלו .וחכמים
אומרים משמרת ידעיה עברה שלקחה את האשם בלי שתקח את הכסף
והחיוב הוא שיתן הכסף לפני האשם ,ולפיכך ילקח האשם מהם וינתן
ליהויריב שלקח הכסף ברישא כראוי והוא יקריב את האשם כשתבוא
משמרתו.
וכיון שהכללים הללו קיימים וידועים אמר לנו מחבר המשנה במשנה זו,
שאם נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה והיתה משמרת ידעיה  -אם ההלכה
כחכמים שאומרים יצא אשם ליהויריב כמו שקדם  -הרי הדבר ברור ואין
שם ספק; ואם ההלכה כר' יהודה שאומר יחזור הכסף לידעיה  -אם קיים
האשם יקריבוהו בני ידעיה ,ואם לאו אלא מיהרה משמרת ידעיה והקריבה
את האשם קודם שתקבל את הכסף מיהויריב ,זכו בני ידעיה בעור האשם
אבל בשרו אסור לאכלו לפי שהוא פסול ,ויחזור ויביא אשם אחר ליהויריב
אשר בידו הכסף ויקריבהו במשמרתו .ומה שהשמיענו רבינו הקדוש במשנה
זו הוא היאך צריך לנהוג לדעת ר' יהודה אם הקריבו בני ידעיה האשם ,וכך
אמרו בבריתא בדין זה אם היתה המשמרה ליהויריב ונעשה כדבר הזה ,
אמר רבי לדברי ר' יהודה אם קדמו בני יהויריב והקריבו האשם ,יחזור ויביא
אשם אחר ויקריבו בני ידעיה וזכו הלה במה שבידם .זה הוא הענין אשר
השמיענו במשנה זו .והלכה כחכמים .והרמז שצריך שהכסף יקדם את הקרבן
אמרו" :באשם אשר יכפר בו" ,ובא בקבלה שהאשם האמור כאן כסף והוא
אמרם אשם זה קרן ,וכבר ביארנו בהלכה שלפני זו ,שה' קרא את
הכסף אשם .ואמרו "יכפר בו" הוא פועל עתיד ,כלומר שכבר התחיל את
הכפרה בנתינת הכסף ,ותגמר כפרתו ולא ישאר עליו חטא בקרבן והוא איל
האשם כמו שאמר" :וכפר עליו הכהן באיל האשם" ובא בקבלה איל ואשם
מעכבין ואין החומש מעכב...

דבריו אינם בהירים וזאת ממספר סיבות:

.14

בבא קמא פרק יב ,משנה ט לפי מהד' הרב קאפח .כדי להקל על התייחסותנו לדבריו ִמספרנו את השורות.

"נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה"

113

א .כיצד מעמיד הרמב"ם את המשנה? בתחילה )שורה  (10משמע שבמשנה מופיעים גם
דברי ר' יהודה וגם דברי חכמים  -דבר זה תמוה מאד שהרי לא מצינו במשנה כל מחלוקת,
אלא שיטה אחת מופיעה בה .כמו כן ,בהמשך דבריו ,כותב הרמב"ם במפורש )שורה (17
שמשנה זו היא לפי דברי ר' יהודה .כיצד דבר זה מסתדר עם דבריו לעיל? כמו כן ,כיצד ניתן
לומר שבמשנה מופיעה דעת ר' יהודה ,הלוא המשנה אומרת דין הפוך מר' יהודה  -ר' יהודה
סובר שהכסף הולך למשמרת שזכתה באשם ,ואילו במשנה כתוב ,שהאשם הולך אחר
הכסף .וכן ,אם המשנה היא אליבא דר' יהודה מדוע פסק הרמב"ם כחכמים?
ב .נדמה שהרמב"ם לא דייק בלשונו ,שכתב בתחילה" :אם נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה
והיתה המשמרה משמרת ידעיה בזה נחלקו ר' יהודה וחכמים" ,ולכאורה ,אין זה המקרה
המופיע במשנה ובגמרא ביחס למחלוקת ר' יהודה וחכמים  -במשנה ובגמרא המקרה הוא
שנתן אשם ליהויריב וכסף לידעיה בזמן משמרת יהויריב ,ואילו כאן הביא מקרה הפוך.
וכבר עמד על כך הר"י קאפח בהערות במהדורתו וכתב " : 15ולא חש לשנות ההדגמה מכפי
שהיא בש"ס".
ג .מדוע חזר בו הרמב"ם ביד החזקה בפסיקת ההלכה ,ופסק כר' יהודה ,בעוד שבפירוש
המשנה פסק כחכמים?
באופן כללי לא מובן כיצד פירש את המשנה ,ומה בא ללמדנו בפירושו זה ,ולא נותר אלא
לסכם סקירה ראשונית זו בדברי המהרש"ל בים של שלמה : 16
והרמב"ם האריך בפירוש המשנה בדברים דחוקים וזרים שלא כדרך
המשניות .וגם יש לו סוגיה אחרת בפלוגתא דר' יהודה ורבנן מסוגיה שלנו...
והוא עצמו פסק בפירוש המשנה כחכמים ומחמת שאין תועלת בפירושו לא
הזכרתיה.
חובה עלינו לנסות ולהבין את דברי הרמב"ם וכוונותיו בפירושו זה ,שהרי זהו היסוד להבנת
פסקיו.

ז .ביאור דברי הרמב"ם בפירוש המשנה
את דברי הרמב"ם בפירוש המשנה ניתן לחלק לשלשה חלקים מרכזיים :הכללים )שורות (1-9
שהם המבוא להבנת דין המשנה ,ביאור המשנה )שורות  ,(22-10ונספחים )שורות 22-סוף(.
בחלק הכללים מקדים הרמב"ם את מחלוקת ר' יהודה וחכמים ,שלפי ר' יהודה הולך הכסף
אחר האשם ולפי חכמים האשם אחר הכסף .כמו כן מביא הרמב"ם את טעמיהם כפי
שמופיעים בגמרא .על הקדמה זו אומר הרמב"ם ש"כללים אלו קיימים וידועים"  -מה
.15

עמוד ל הערה .24
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כוונתו במשפט זה? כוונתו היא שמחלוקת ר' יהודה וחכמים ידועה לכל לכן אין צורך לבאר
אותה במשנה במפורש  . 17דבר זה הוא המפתח להמשך הבנת המשנה.
אם נעיין היטב בדברי הרמב"ם בהסבר המשנה נראה שלפנינו פרשנות חדשנית מאין כמותה
בהסבר המשנה .נעתיק שוב את דברי הרמב"ם ונדגיש מספר מלים )מצרכים פרקטיים
שיתבארו להלן נמספר כל משפט מודגש(:
וכיון שהכללים הללו קיימים וידועים אמר לנו מחבר המשנה במשנה זו:
שאם ) (1נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה והיתה משמרת ידעיה  -אם ההלכה
כחכמים שאומרים ) (2יצא אשם ליהויריב כמו שקדם  -הרי הדבר ברור ואין
שם ספק ,ואם ההלכה כר' יהודה ,שאומר יחזור ) (3הכסף לידעיה  -אם
קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה ,ואם לאו אלא מיהרה משמרת ידעיה
והקריבה את האשם קודם שתקבל את הכסף מיהויריב ,זכו בני ידעיה בעור
האשם אבל בשרו אסור לאכלו לפי שהוא פסול (4) ,ויחזור ויביא אשם אחר
ליהויריב אשר בידו הכסף ויקריבהו במשמרתו.
הרמב"ם אמר שזהו ביאור המשנה ,ואם נעיין היטב נראה שלשון המשנה מופיע בקטע.
לצורך זה הדגשנו את המלים ,כי אם נעיין במשנה נראה שהמלים המודגשות הן הן לשון
המשנה )המספרים בהתאמה(:
) (1נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה ) (2יצא אשם ליהויריב ) (3וכסף לידעיה
אם קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה ואם לא ) (4יחזיר ויביא אשם אחר
ראיָה מוכחת להבנה זו יש במקור הערבי שברשותנו; דרכו של הרמב"ם במקומות שמצטט
את המשנה להשאירה בעברית ,בעוד שאת כל פירושו כתב בערבית ,ואכן בקטע זה מלים
אלו שהבאנו מופיעות בעברית ,ואין כל ספק שלדרך פרשנות זו כיוון רבנו  . 18נמצא אם כן,
שהרמב"ם פירש את לשון המשנה אלא שעשה זאת באופן מיוחד במינו; הבעיה העיקרית
שלנו בהבנת הרמב"ם נובעת מהרגלנו בפיסוק המשנה ,שלפי הרגל זה נראה שיש במשנה
שני מקרים) :א( נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא )ב( אשם ליהויריב וכסף לידעיה -
אם קיים וכו' .אבל הרמב"ם הבין שהמשנה מתארת לנו מקרה אחד בלבד" :נתן כסף
ליהויריב ואשם לידעיה"  -המשנה מדברת על מקרה זה ,ומדובר שהיה זמן משמרת ידעיה,
והמשנה מתפרשת לפי דרכו כך:
נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה  -זה המקרה הבסיסי ומדובר שהיתה המשמרה משמרת
ידעיה :יֵצֶ א אשם ליהויריב  -זהו הדין לפי חכמים הסוברים שבמקרה מעין זה יוצא האשם
.16
.17
.18

בבא קמא פרק תשיעי אות סט.
הרעיון ,שדברים ברורים וידועים להמון אין צורך לכתבם במשנה ,מופיע גם בפירוש המשנה מנחות ד ,א,
אם כי באופן שונה במקצת.
ראיָה זו האיר עיניי בה ראש הישיבה ,הרב נחום אליעזר רבינוביץ' שליט"א.
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למשמרה שבידה הכסף .ומדוע לא נאמר "דברי חכמים"? הרמב"ם פתח ואמר שכללים אלו
קיימים וידועים לכל ,ולכן יכול מחבר המשנה לומר לנו את הדבר בקוד " -יצא אשם
ליהויריב" ויודעים אנו שמדובר בשיטת חכמים ובה אין במשנה כל חידוש .וממשיכה
המשנה:
וכסף לידעיה  -אבל לפי שיטת ר' יהודה הסובר שבמקרה מעין זה צריך לצאת הכסף
לידעיה  -יש חידוש במשנה:
אם קיים האשם יקריבוהו בני יהויריב ,ואם לאו יחזור ויביא אשם אחר.
נמצא שלפי הרמב"ם המשנה לא באה לספר לנו על מחלוקת ר' יהודה וחכמים ,שהיא ידועה
ומפורסמת ,אלא באה להגיד לנו מה הדין לפי שיטת ר' יהודה במקרה זה .והם הם דברי
הרמב"ם:
ומה שהשמיענו רבינו הקדוש במשנה זו הוא היאך צריך לנהוג לדעת ר'
יהודה אם הקריבו בני ידעיה האשם...
אם כן ,לרמב"ם היה הסבר אחר במשנה  , 19הסבר חריג ולא מקובל ,המבוסס על שינוי הגיית
המלה "יצא" .לפי שיטתו גם דברי ר' יהודה וגם דברי חכמים מופיעים במשנה ,ולכן ברור
שיש לפסוק כחכמים ,שהרי יחיד ורבים הלכה כרבים.
מדוע הסביר הרמב"ם בצורה כה משונה את המשנה? מרכבת המשנה מביא שמקורו של
הרמב"ם מהתוספתא ומצטט את התוספתא שבנדפס וזה לשונה:
נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יחזור הכסף אחר אשם דברי ר' יהודה
וחכמים אומרים אחר כסף.
זהו המקרה המופיע במשנה אליבא דהרמב"ם בפירושו .אלא שנוסח זה של התוספתא הוא
הנוסח המופיע בדפוסים ,אך בכל כתבי היד הנוסח הוא:
נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא .אשם ליהויריב וכסף לידעיה - 20
יחזור הכסף אחר אשם דברי ר' יהודה ,וחכמים אומרים אחר כסף.
ולכאורה ברור שבנדפס חלה טעות בדרך דילוג הדומות ודילג המעתיק ממילת 'לידעיה'
למלה הדומה לה .קשה לבנות מהלך לא שגרתי כזה על סמך גירסה שאינה מצויה בכתב יד
.19
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ושמחתי לראות שכבר עמדו מספר אחרונים על פירושו המיוחד במשנה והם :חזון איש בבא קמא סימן כ
אות טו; אבן האזל הלכות גזלה ואבדה ח ,יב; מרכבת המשנה שם .זה האחרון האריך לבאר את דברי
הרמב"ם ,אלא שלא שת ליבו לכך שהרמב"ם הסביר ,שכשכתוב במשנה "וכסף לידעיה" עוברת המשנה
לדבר בשיטת ר' יהודה ,ויצא לשיטתו שהסיפא של המשנה הם דברי חכמים ,ובנה על כך תילי תילים
ולענ"ד שלא כדין ,שהרי שפתי הרמב"ם שפיר מללו .והנה כל הנ"ל לא דנו די הצורך בשאלה המרכזית
והיא מה הביא את הרמב"ם להסביר בצורה כה משונה את המשנה ,ואם דנו בכך היה זה רק על צד
מקורו מהתוספתא.
וכבר העיר על כך ב'אור הגנוז' בדפוס וילנא ושינה הנוסח.
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כלשהו ,ולומר שגירסה זו )שהשיבוש בה ברור( היא זו שעמדה לפני הרמב"ם ,ובגללה שינה
את פשט המשנה .חייבים להבין את שיטת הרמב"ם מתוך עיון בסברה ו/או מתוך עיון
בתלמודים.
הרמב"ם הבין ,מן הסתם ,שפשט המשנה הוא לא כפירושו ,שהרי בפשטה היא דעת חכמים,
אלא שהסבר המשנה כפשטה היה קשה לרמב"ם .היסוד לדברי הרמב"ם הוא הברייתא
המצוטטת בתלמוד הבבלי בשם רבי ,נשוב ונעיין בברייתא:
תניא ,אמר רבי :לדברי רבי יהודה ,אם קדמו בני יהויריב והקריבו את
האשם ,יחזור ויביא אשם אחר ויקריבוהו בני ידעיה ,וזכו הללו במה שבידן.
מדוע רבי דן בשיטת ר' יהודה? אם רבי סבר כר' יהודה להלכה  -היה עליו לפסוק את הדין
כבר במשנה אליבא דר' יהודה ,ולא כחכמים .אם אין הוא סובר כר' יהודה אלא כחכמים -
לא היה עליו לדון בדברי ר' יהודה כלל ,שהרי הוא נדחה .אלא שעל כרחך ,רבי דן בדברי ר'
יהודה מפני שאינו רואה בהם שיטה דחויה.
ברייתא זו מקורה בתוספתא בבא קמא י ,יח )מהדורת ליברמן(:
נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא .אשם ליהויריב וכסף לידעיה -
יחזור הכסף אחר אשם ,דברי ר' יהודה; וחכמים אומרים אחר כסף.
אמר רבי :אם כדברי ר' יהודה וקריבו בני יהויריב את האשם לא נתכפר לו,
אלא אם כן קיים אשם  -יחזור הכסף מבני ידעיה אצל בני יהויריב ויקריבו
בני יהויריב את האשם ויתכפר לו.
עבר משמרו של יהויריב יחזור האשם מבני יהויריב אצל בני ידעיה ויקריבו
בני ידעיה את האשם ויתכפר לו.
גם כאן רואים אנו שרבי דן בדברי ר' יהודה .אם רבי סובר ששיטת ר' יהודה אינה נדחית,
ורואה צורך להסבירה ולדון בה ,היה עליו להזכיר את דברי ר' יהודה במשנה .מתוך כך
שרבי דן בדברי ר' יהודה בתוספתא ,וכן הוא בברייתא המצוטטת בבבלי ,סבר הרמב"ם כי
הכרח הוא שדברי רבי ימצאו את ביטויים במשנה.
מה בא רבי ללמדנו? רבי רוצה לחדש לנו שגם ר' יהודה מסכים לכלל של חכמים ,שהמביא
גזילו עד שלא הביא אשמו יצא .אם נעיין היטב מדגיש הרמב"ם בפירושו שרבי בא ללמדנו
יסוד זה ,שגם לפי ר' יהודה אם הוקרב האשם יחזור ויביא אשם אחר .רבי אינו בא לפסוק
הלכה כר' יהודה או כחכמים אלא בא לפרש את דברי ר' יהודה  . 21את דברי ר' יהודה
בתוספתא ניתן להבין כחולקים על חכמים ביסוד של קדימת הכסף לאשם .רבי בא לחדש
שר' יהודה אינו חולק על חכמים ביסוד זה .ואם כן ,כאשר בא לכתוב את המשנה ,מציין
הוא לנו כלל זה.
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ראה עניין זה בהרחבה בפרק הדן ביחס בין התוספתא למשנה.
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מחלוקת ר' יהודה וחכמים חייבת להופיע במשנה ,ולכן שינה רבנו את פשט המשנה בעקבות
דברי הברייתא.
נמצא לפי הסבר זה שהרמב"ם דייק מאד בלשונו  , 22והקפיד להציג בפיהמ"ש את המקרה
שבמשנה אליבא דפירושו ,שהמשמרת היא של ידעיה ונתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה.
מקרה זה הפוך למקרה המופיע בגמרא ,בו המשמרת היא של יהויריב ובני יהויריב זוכים
באשם ,והרמב"ם עצמו עמד על כך ..." :וכך אמרו בבריתא בדין זה אם היתה המשמרה
ליהויריב ונעשה כדבר הזה ."...עתה עלינו לנסות ולבאר מדוע חזר בו הרמב"ם ביד החזקה
מפסיקתו בפירוש המשנה.

ח .ביאור חזרת הרמב"ם מפסיקתו
ראינו כי בפירוש המשנה פסק הרמב"ם כחכמים ,ואילו ביד החזקה פסק כר' יהודה וצריך
להבין מדוע .כמו כן ,יש להבין מדוע השמיט הרמב"ם את כל הברייתות המובאות בגמרא
בשם רבי אליבא דרבי יהודה .שאלה זו מתחדדת לאור פירוש המשנה ,שם רואים אנו
שהרמב"ם הסביר את ר' יהודה על פי דברי רבי ,ואם כן ,מדוע השמיט את דיני רבי ביד
החזקה?
בתחילה היה בדעתי לומר ששאלות אלו קשורות זו בזו .הרמב"ם בפירוש המשנה סבר שרבי
מסביר את דברי ר' יהודה ,ובמשנה הביא רבי את דברי ר' יהודה לפי הסברו בר' יהודה )כך
כתב במפורש בפיהמ"ש( .אם כן במשנה שלפנינו מחלוקת חכמים ור' יהודה והכלל הוא
שהלכה כרבים ,ולכן הלכה כחכמים .אבל ביד החזקה הבין הרמב"ם אחרת את הגמרא.
הרמב"ם הבין שישנה מחלוקת בין התנא של הברייתא ובין רבי כיצד להסביר את ר' יהודה.
המשנה מדברת בזמן משמרת ידעיה ,ובני יהויריב קיבלו את הכסף  -לכן ,הכסף יוצא מהם
לבני ידעיה .מה יהיה הדין אם הקריבו בני ידעיה את האשם לפני שהגיע אליהם הכסף?
הגזלן לא יצא ידי חובתו וצריך להביא אשם אחר .למי יתן אשם זה? למשמרת שזהו זמן
משמרתה  -כיון שקרבן ניתן להביא רק למשמרת שזהו זמן משמרתה .לכן ,בכל מקרה
הכסף יצא למשמרת הזו כיון שהיא זוכה בו מעיקר הדין ,שהרי בכסף הגזילה זוכה
המשמרת שזהו זמן שבתה ,וקרבן יביא למשמרה שתהיה בזמן הבאתו ,ואפילו תהיה זו
אותה המשמרת שהקריבה את הקרבן בטרם הזמן  -זוהי שיטת התנא של הברייתא .ואילו
רבי חולק וסובר שאם הקריבו את הקרבן לפני שקיבלו הכסף ,הכסף נשאר אצל המשמרת
הראשונה שזכתה בו שלא כדין ,ולהם יביא אשם אחר .אם כן ,ישנה מחלוקת בין רבי ובעל
הברייתא בהסבר דברי ר' יהודה :האם בכל מקרה יוצא הכסף למשמרת שזהו זמן שבתה
ואפילו אם הקריבה כבר את הקרבן שלא כדין ,או שמא רק אם עדיין לא הקריבה את
.22

ולא כפי שהעיר הר"י קאפח בהערתו שם ,הובאה בפרק הקודם ,עמוד .113
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הקרבן יועבר אליה הכסף  . 23במשנה עצמה הביא רבי את שיטת התנא של התוספתא שהרי
כתב" :אם קיים האשם יקריבוהו בני ידעיה ,ואם לא יחזיר ויביא אשם אחר" ,ולו היה
מביא במשנה את שיטתו היה עליו לומר 'יחזיר ויביא אשם אחר לבני ידעיה' או לשון מעין
זו .לכן ברור ,שלמרות שרבי חלק על התנא בהסבר דברי ר' יהודה ,בבואו לכתוב את המשנה
נקט כשיטת אותו התנא ,ואכן אין במשנה כל רמז לשיטת רבי בדברי ר' יהודה.
עכשיו יש לדון כיצד לפסוק .בפירוש המשנה הבין הרמב"ם שאין מחלוקת בהסבר דברי ר'
יהודה ,נמצא שלפנינו מחלוקת ר' יהודה וחכמים ,וכיון שעל פי כללי הפסיקה :יחיד ורבים
הלכה כרבים  -הלכה כחכמים .אבל לפי הבנתו ביד החזקה שרבי והתנא של הברייתא
חולקים בשיטת ר' יהודה ,נמצא אם כן שישנם שני תנאים מאוחרים שחולקים בהבנת דברי
ר' יהודה ,ומכאן שיש לפסוק הלכה כר' יהודה .אם פוסקים הלכה כר' יהודה בוודאי שצריך
לפסוק אליבא דהתנא של הברייתא שהרי רבי סתם במשנה כמותו .לפי הסבר זה נמצאים
דברי הרמב"ם מבוארים:
הרמב"ם לא הביא את כל הדינים של רבי ביד החזקה כי רבי נדחה מהלכה ,ולפי הרמב"ם
אין ללכת לפי דינים אלו ,אלא רק לפי הכללים החדים והברורים שהצגנו לעיל בתחילת
דברינו ברמב"ם :המביא את הכסף לירושלים חייב ליתנו לאנשי אותו משמר; משמרת
שקיבלה ממון שלא בשבתה  -מעבירין אותו למשמרת שזוהי שבתה; אין משמעות לכך
שמשמרת מקבלת קרבן שלא בשבתה; אין להקריב קרבן לפני שמחזיר הגזלן את הכסף . 24
כך עלה בדעתי בתחילה לפרש את דברי הרמב"ם אלא שחזרתי בי בגלל שלוש סיבות
מרכזיות:
א .אין ליצור מחלוקת בגמרא בלא למצוא לה סיבה ומקור מפורש ,ולא מצאתי כאלו.
ב .ישנו דיוק בלשון הרמב"ם שגרם לי לשנות את תפיסתי ,ויבואר להלן.
ג .רבא בגמרא דן בדברי רבי .רבא הוא מרא דשמעתתא בגמרא וקשה לומר שהוא דן בדברי
רבי ,למרות שאין הלכה כמותו.
עקב סיבות אלו נראה לי שתירוץ זה דחוק ,למרות יתרונו בלשון הרמב"ם .לכן ,נציע פירוש
אחר ברמב"ם שיסודו בהבנת הירושלמי.

.23
.24

וכל המעיין בתוספתא יראה שחייבים לומר שרבי חולק על התנא הראשון ,שאם לא כן ,מה בא ללמדנו,
הרי הוא אומר בדיוק את דברי ר' יהודה.
ומצאתי בפירוש ר' דוד פדרו לספרי דבי רב שהאריך ביישוב דברי הרמב"ם ,ושמחתי לראות שכוונתי
לדבריו לגבי הענין שרבי נדחה מהלכה ,אלא שהוא תלה זאת בברייתות של רבי בגמרא ,ולכן לא הרויח
את כל שהרווחנו אנו בפירושנו ,שישנה מחלוקת בין התנא של הברייתא ובין רבי ,עובדה שאיפשרה לנו
להסביר גם את חזרתו של הרמב"ם באופן הפסיקה בדרך פשוטה.
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ט .הסבר אחר בשיטת הרמב"ם
נעיין היטב בלשון הרמב"ם בהלכה יב:
נתן את הכסף לאחת מן המשמרות ואת האשם למשמרה זו שהיא שבתה -
יחזיר הכסף אצל האשם לאנשי המשמרה הקבועה ,שהמשמרה שלקחה כסף
בלא שבתה לא זכת ומוציאין מידה.
הרמב"ם מדבר במקרה שנתן את האשם למשמרה "שהיא שבתה" ,ואחר כך אומר שיחזיר
הכסף לאנשי המשמרה "הקבועה" .מה בא ללמדנו הרמב"ם משינוי לשון זה? הרמב"ם
שינה את לשונו כדי להדגיש לנו ,שהאשם צריך להגיע לאנשי המשמרה הקבועה .דבר זה
מלמדנו ,שאם לא תקריב המשמרה את הקרבן בשבתה ,יעבור הקרבן למשמרה הבאה
אחריה ,שהרי אז היא תהיה המשמרה הקבועה .הקרבן תמיד מועבר לאנשי המשמרה
הקבועה .מה יהיה דין הכסף במקרה זה? כמדומני שדין הכסף יהיה כדין האשם .הרמב"ם
מדגיש ואומר שבמקרה זה הכסף הולך אחר האשם לאנשי המשמרה הקבועה .אמנם כסף
שניתן למשמרת בזמן משמרתה ,זכתה בו כדין ואין מוציאין אותו ממנה ,אבל כסף שהוצא
ממשמרת וניתן לאנשי משמרת אחרת ,הדבר נעשה מתוך הנחה שהם יקריבו את הקרבן.
ואם לא הקריבו את הקרבן ,הכסף ימשיך 'לנדוד' עם הקרבן ,עד שיגיע למשמרת שתקריב
את הקרבן ותכפר על הגזלן.
נמצא ,שהרמב"ם לא השמיט את דברי רבי מהלכה ,אלא שלא פירט אותם .הגמרא למדה
שלשה דינים אליבא דרבי:
א .אם הוקרב האשם יביא אשם אחר וזכו הללו במה שבידם  -הרמב"ם בהלכה ה ובעיקר
בהלכה יג מדגיש ,שאין להקריב את האשם ,עד שלא יביא את הקרן .מכאן שאם הוקרב
הקרבן ,הרי זה כקרבן שהוקרב טרם זמנו ואין צורך לפרט זאת .את דין הזכייה בעור
הפסול לא כתב הרמב"ם מפני שהרמב"ם דן בהלכות אלו בדיני הגזלן וכפרתו  -דין עור
הקרבן הפסול מקומו בספר עבודה ובספר קרבנות בדיני זכויות הכהנים ,ודין זה הוא כדין
שאר הקרבנות שנפסלו.
ב .עברה משמרתם של יהויריב ולא הקריבו את הקרבן יחזור האשם אחר הכסף  -רבי
דיבר על מקרה שנתן כסף לידעיה שלא בזמנו ואשם ליהויריב בזמן .במקרה זה מעבירים
את הכסף ליהויריב שהיא המשמרת שזמנה עכשיו .אולם ,אם לא הקריבו בני יהויריב חוזר
האשם למי שקיבל בתחילה את הכסף  -משמר ידעיה .הרמב"ם שלא הזכיר את שמות
המשמרות לא נצרך לחילוקים אלו ,כי תמיד מתנהגים לפי הכלל שהאשם והכסף מגיעים
למשמרת הקבועה.
ג .אם עברה גם משמרתם ) -של ידעיה( יחזור הכסף אחר האשם  -גם דין זה כלול בדברי
הרמב"ם שהכסף הולך אחר האשם לאנשי המשמרה הקבועה .כפי שהסברנו ,אם תתחלף
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המשמרה ,יעבור האשם לבני המשמרה החדשה ואיתו יעבור גם הכסף .בתחילה הבנו בדברי
הגמרא ש"ליהדרו לרישא" פירושו שאם גם משמרת ידעיה לא הקריבה את האשם יחזרו
הכסף והאשם לבני יהויריב .אבל הרמב"ם הבין שפירושו ששוב הכסף הולך אחר האשם
לאנשי המשמרה הקבועה .דהיינו ייתכן ששניהם יגיעו למשמרה שלישית שבתחילה לא
קיבלה דבר .הכלל הוא שהקרבן מגיע תמיד לאנשי המשמרה העובדת באותה שבת.
אם כן ,הרמב"ם לא השמיט את דברי רבי ,אלא הכניס את כל דיניו של רבי בפסקו
הקצר  . 25הרמב"ם לא הביא את כל הדינים בפרטיהם ,כיון שהם עוסקים בענייני משמרות
הכהנים ,ואין זה עיקר הדיון בהלכות גזילה ואבידה ,וניתן לתמצת את כל ענייני הכהנים
לפסק אחד כפי שעשה.
עתה צריכים אנו לבאר מדוע חזר בו הרמב"ם מפסקו בפירוש המשנה .לצורך יישוב קושי
זה יש לעמוד תחילה על הבדל מהותי בין פירוש המשנה ובין היד החזקה .בפירוש המשנה
הרמב"ם מנמק את שיטות ר' יהודה וחכמים כך:
ר' יהודה אומר משמרת יהויריב עברה בלקחה את הכסף ,כיון שאין לה
במשמרה כלום ,לפי שאינה שבתה ,ולפיכך אומר יחזור כסף אצל אשם
ויחזור כסף לידעיה שהמשמרה שלו .וחכמים אומרים משמרת ידעיה עברה
שלקחה את האשם בלי שתקח את הכסף והחיוב הוא שיתן הכסף לפני
האשם ,ולפיכך ילקח האשם מהם וינתן ליהויריב שלקח הכסף ברישא כראוי
והוא יקריב את האשם כשתבוא משמרתו.
מכאן משמע שהסיבה שהכסף עובר לבני ידעיה לר' יהודה או שהאשם עובר לבני יהויריב
לחכמים הוא מפני שהמשמרת נהגה שלא כדין .מדברים אלו משמע שמדובר פה בקנס
למשמרת שנהגה שלא כדין .יסוד זה דומה להבנת רש"י בסוגיה ,שהבין שכשהגמרא אומרת
"קנסינן" מדובר בקנס כפשוטו .אבל ביד החזקה )הלכה יב( אומר הרמב"ם:
נתן את הכסף לאחת מן המשמרות ואת האשם למשמרה זו שהיא שבתה
יחזיר הכסף אצל האשם לאנשי המשמרה הקבועה ,שהמשמרה שלקחה
כסף בלא שבתה לא זכת ומוציאין מידה.
כאן מפורש שאין מדובר בקנס ,אלא שמדובר ביסוד הנובע מעיקר הדין; המשמרה שלקחה
כסף בלא שבתה בכלל לא זכתה  -החסרון הוא בעצם הזכייה שלהם .שלא כמו בפיהמ"ש,
שם משמע שהמשמרה זכתה ,אלא שנהגה שלא כדין ולפיכך קונסים אותה  -כאן מדובר על
יישום של עיקר הדין.
מאין לקח הרמב"ם יסוד זה? אין כל ספק שמסוגיית הירושלמי .הרמב"ם העתיק בהלכה זו
את לשון הירושלמי בסוגיה:
.25

בעיקרון זה השתמש גם מרכבת המשנה כאן ,אם כי בדרך שונה.
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זאת אומרת אנשי משמר שזכו במשמר שלא בשבתן מוציאין אותו מידן.
לשון הרמב"ם זהה כמעט לחלוטין ללשון הירושלמי ,וברור שלשון זו שאלהּ הרמב"ם
משם  . 26וייתכן ובזה נוכל ליישב את הדברים :הרמב"ם בפירוש המשנה סבר ,כנראה,
שסוגיית הירושלמי חולקת על סוגיית הבבלי ,ולכן הלך לאור סוגיית הבבלי והוצרך לשנות
את פשט המשנה )כפי שהסברנו לעיל( .לפי הבבלי נראה שישנה במשנה מחלוקת ר' יהודה
וחכמים .רבי בגמרא מבאר את שיטת ר' יהודה ,אך כיון שהביא במשנה את שתי השיטות,
ברור שאין כוונתו לפסוק הלכה כאחת מהם .לפי כללי הפסיקה הרגילים ר' יהודה וחכמים
הם יחיד ורבים והלכה כרבים .מסיבה זו פסק הרמב"ם בפירוש המשנה כחכמים.
בבואו לכתוב את היד החזקה ,לאחר שהעמיק בעיון רב  27בסוגיית הירושלמי ראה הרמב"ם
שאין הסוגיה סותרת את הבבלי ,אלא שהבבלי והירושלמי אמרו דבר אחד  . 28אמנם הבבלי
לא פסק הלכה לא כר' יהודה ולא כחכמים ,אבל הירושלמי הביא את דברי רבי הפוסק כר'
יהודה ,ועליהם אמר "זאת אומרת" .בקשר ללשון זו ,ישנו כלל המופיע בשם הגאונים,
שבכל מקום המופיע "זאת אומרת" כך הלכה .דברים אלו מובאים בשיטה מקובצת בבבא
מציעא בשם רס"ג )קב ,א ד"ה זאת אומרת( : 29

.26
.27

. 28
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תחילה נסביר באופן עקרוני את דברי הרמב"ם ולהלן נציע פירוש מחודש לירושלמי שיתאים לשיטת
רבנו.
הרמב"ם העיד על עצמו באיגרתו לתלמידי ר' אפרים על השינוי בין פירוש המשנה ליד החזקה עקב
דקדוקו בכתובים ,וזה לשונו )אגרות הרמב"ם מהדורת הרב שילת ח"א עמוד ריב(" :וכאשר היה בעת
הזאת בדקדקנו בדקות העיון בכל הלכה והלכה בחבורנו הגדול ,התבאר לנו פירוש זאת המשנה ,ונתגלה
טעמה כטעמיה דרבינו הקדוש ע"ה."...
הסבר זה לירושלמי נבסס בחלק השני של המאמר.
בענין שיוך הכללים לרס"ג ,יעויין בש .אברמסון /עניינות בספרות הגאונים עמוד ) 168וכן במאמרו
בקרית ספר ,שנה נב ,עמוד  381ואילך( ,הטוען שכללים אלו אינם של רס"ג אלא של ר' שמואל בן חפני
גאון ,ולענייננו אין לכך משמעות רבה.
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זאת אומרת ...כתב רבינו סעדיה גאון בדרכי התלמוד שלו שחבר בלשון ערבי,
30
כל זאת אומרת הלכה היא...
אם כן ,לאחר עיונו בירושלמי ,ומתוך הבנתו שדברי הבבלי והירושלמי זהים הם ,פסק
הרמב"ם הלכה כר' יהודה )לפי הסברו של רבי המתבטא במשנה( ,שהרי הירושלמי פשט
הלכה כרבי באמרו "זאת אומרת" .כיון שלשון הקנס בבבלי מטעה ,העתיק הרמב"ם להלכה
את לשון הירושלמי הברורה . 31
עתה צריכים אנו להציע את סוגיית הירושלמי ואת פירושה לאור דברינו דלעיל .ונקדים לכך
דיון במקורות התנאיים המהווים בסיס לסוגיה זו.

חלק שני
י .מדרשי ההלכה ויחסם למשנה
בתהליך הדרישה של דיני גזל הגר חל שינוי כפי שניתן לראות במספר מקורות במדרשי
ההלכה .רואים אנו במספר מקומות שר' עקיבא חזר בו מאופן הדרישה של דיני גזל הגר.
נפתח בלשון הספרי במדבר : 32
"מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו"  -מנין אתה אומר בגוזל את הגר
ונשבע לו ,והלך להביא את הכסף ואת האשם ולא הספיק להביא עד שמת
שהיורשים פטורים  -ת"ל" :מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו".
כך היה ר' עקיבא שונה עד שלא בא לזפרונה ,אבל משבא מזופרין אמר:
אפילו אם נתן הכסף לאנשי משמר ומת היורשין פטורין אין מוציאים מיד
כהן ,וקורא אני עליו" :איש אשר יתן לכהן לו יהיה" ,והכהן אומר לו הבא
אשם והקרב ,והוא אומר" :האשם המושב לה' לכהן וגו' " את שצריך כפרה
יצא מת שכיפרה לו נפשו.

.30

.31
.32

ביסוד זה דן ב'יד מלאכי' כללי הזי"ן אות רסה )ודן שם בכללים נוספים ביחס לזאת אומרת ,אלא שאין
הם לעניננו( .ושם מקשה על הרמב"ם שהשמיט את הדין בו דנים .וכמדומני ,שיש לומר שהרמב"ם קיבל
כלל זה ,אך לא באופן מוחלט ,וייתכן ובמקומות שישנה סיבה שלא לפסוק כזאת אומרת ,פסק כנגדו.
'זאת אומרת' אומר שבעל הסוגיה בגמרא פוסק כדין זה ,אך אין זה מכריח אותנו לקבל סוגיה זו ,וייתכן
ויש סוגיה החולקת עליה ויש לפסוק כסוגיה השניה .במקומות שאין סיבה שלא לפסוק כלל זה נראה לי
שפסק הרמב"ם ככלל זה ,והדברים צריכים בדיקה יסודית.
ואין להקשות שהרמב"ם העתיק לכאורה רק חלק מדברי הירושלמי .כדרך שהסברנו קודם נאמר ,כי
הרמב"ם העתיק רק את הדינים השייכים לדין הגזלן וכפרתו ולא את דיני משמרות הכהנים.
ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא ד ד"ה מלבד איל )מהדורת הורביץ עמוד  (7וכן הוא בילקוט שמעוני
במדבר רמז תשא.
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ממדרש זה רואים אנו שחל שינוי באופן הדרישה .מפרשי הספרי התחבטו בביאור שינוי זה.
דעת רוב המפרשים ,וכן נראה מלשון הספרי ,שבתחילה סבר ר' עקיבא ,שאם נתן את הכסף
לאנשי משמר ,כיון שכבר התחילה הכפרה ,על היורשים להביא גם את הקרבן למרות
שהגזלן מת .ואילו לאחר שבא מזופרין סבר ,שאף אם כבר נתן את הכסף לאנשי משמר ,כיון
שמת  -אין חובה על היורשים להביא את הקרבן ,אך אין הם יכולים להוציא את הכסף מן
הכהנים שהרי כבר זכו בו  . 33וצריך להבין מדוע חזר בו ר' עקיבא מדרשתו.
כדי לענות על שאלה זו עלינו לעיין במקור המרכזי ,כמדומני ,לתהליך הדרישה של ר"ע
והוא הספרי זוטא : 34
"איש אשר יתן לכהן לו יהיה"  -לפה שאמרת משמרה שזכת בכסף תזכה
באיל  -הרי מי שנתן כסף לכהן לא הספיק להביא את האיל עד שמת האיש,
יכול יטול הכסף מכהן ויחזיר ליורשי האיש? אמר" :איש אשר יתן לכהן לו
יהיה".
אמר ר' אלעזר ביר' שמעון זו היתה משנת ר' עקיבא עד שלא בא מזפרין.
משבא מזפרין אמר :מה לי בין יהויריב נוטל את הכסף בין ידעיה נוטל את
הכסף .הרי מי שנתן כסף ליהויריב לא הספיק להביא את האיל עד שנכנסה
ידעיה יכול יטול הכסף מיהויריב ויחזיר לידעיה? אמרת" :איש אשר יתן
לכהן לו יהיה".
גם כאן רואים אנו שר' עקיבא חזר בו מדרשתו כשבא מזופרין ,אלא שהדברים אינם עולים
בקנה אחד עם השינוי כפי שהבאנוהו בספרי .הדרשה המובאת בספרי ,זו שדרש כשבא
מזופרין ,מובאת בספרי זוטא כזו שדרש לפני שבא מזופרין; ואילו לאחר שבא מזופרין
חידש שאין להוציא את הממון ממשמרת שעבר זמן שבתה .כיצד ניתן ליישב בין הדברים?
יש מתרצים שישנן מסורות שונות בדבר השינוי בדרשת ר' עקיבא  . 35יש שמשנים את סדר

.33

.34
.35

כן הסבירו :הנצי"ב מוולוז'ין בעמק הנצי"ב כאן; הגהות וביאורים לחכם קדמון המופיעים בסוף ספרי
עם פירוש רבינו הלל )הוצאת מוסד הרב קוק תש"ד(; ר"ש ליברמן בתוספתא כפשוטה בבא קמא עמוד
 ,122ואחרים .יעויין בחסדי דוד על התוספתא כאן שרצה להסביר אחרת ,וכן בפירוש עץ יוסף על במדבר
רבה ,אך דבריהם אינם נראים לענ"ד ולכן לא הבאתים.
פרשת נשא פרק ה פיסקה י )מהדורת הורביץ עמוד  (232וכן הוא בבמדבר רבה פרשת נשא ח ,ט )בנדפס(,
ובמדרש הגדול במדבר עמוד מח.
עמק הנצי"ב וכן בתולדות אדם ,אלא שהם התייחסו לבמדבר רבה ,שם מופיעה לשון הספרי זוטא.
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הפסקאות בספרי זוטא; בתחילה דרש ר' עקיבא את הדרשה המופיעה בסוף הספרי זוטא,
שאם נתן כסף למשמרת ועבר זמן שבתה ,לא יעבור הכסף למשמרת אחרת .לאחר שבא
מזופרין חזר בו ,וסבר שהפסוק "איש אשר יתן וכו' " ,בא ללמדנו את הדין במקרה שנתן
כסף לאנשי משמר ומת לפני נתינת האשם  . 36הסבר זה אינו ברור ,לטעמי ,משתי סיבות
עיקריות:
א .לא ברור מדוע חזר בו ר' עקיבא .לפירוש זה סבר ר' עקיבא כשבא מזופרין ,שאין צורך
בפסוק כדי ללמדנו שהכסף אינו עובר ממשמר למשמר .לכאורה ,אלמלי הפסוק ,מהיכן
נלמד דין זה?
ב .אין דעתי נוחה ,משינויים מרחיקי לכת ולא הכרחיים בנוסח המדרש עקב בעיות
פרשניות .מדרש זה מופיע במקורות מקבילים ובכולם בנוסח זהה ,וקשה לומר שבכולם
השתבש הנוסח או שכולם העתיקו מנוסח משובש.
ניתן להסביר את המדרש בנוסחתו זו ,ובאופן מתקבל על הדעת:
בספרי ראינו שלפני שחזר בו ,סבר ר' עקיבא ,שאם ניתן הכסף לאנשי משמר צריכים
היורשים להביא גם את האשם ,למרות שמת הגזלן .לאחר שחזר בו סבר שאין היורשים
צריכים להביא את האשם ,והכסף ישאר ביד הכהנים .מה השתנה בדרשתו? נראה לומר
שבתחילה סבר ,שהכסף והאשם כרוכים זה בזה  -שניהם נקראים 'אשם' ודין שניהם נלמד
בפסוק אחד .העובדה שהגזלן עדיין לא נתן את האשם היא מגבלה טכנית ,אך תהליך כפרתו
כבר החל ,ויש להשלימו בנתינת האשם למשמרת לה ניתן הכסף ,על אף שהגזלן עצמו מת.
לאחר שבא מזופרין סבר שניתן לנתק בין האשם ובין הגזילה ,ואין השבת אחד מהם תלויה
בשני .אמנם כפרתו תלויה בנתינת הכסף והאשם ,אבל אין קשר תלותי ביניהם .נתינת
הממון היא השבת הגזילה ומחוייבת תמיד ,ואילו האשם הוא כפרה )אלא שכדי שהכפרה
תחול צריך הוא להוציא מתחת ידיו את הממון( .לפיכך ,גם אם נתן את הכסף לכהנים ,אין
הדבר מחייב את יורשיו להביא את האשם לאחר מותו ,כי לאחר מותו אינו צריך כפרה.
העובדה שנתן את הכסף ,אינה מתחילה את תהליך הכפרה.
לפי הסבר זה מובנים דברי ר' אלעזר ברבי שמעון בספרי זוטא:
אמר ר' אלעזר ביר' שמעון :זו היתה משנת ר' עקיבא עד שלא בא מזפרין.
משבא מזפרין אמר :מה לי בין יהויריב נוטל את הכסף בין ידעיה נוטל את
הכסף .הרי מי שנתן כסף ליהויריב לא הספיק להביא את האיל עד שנכנסה
ידעיה ,יכול יטול הכסף מיהויריב ויחזיר לידעיה? אמרת" :איש אשר יתן
לכהן לו יהיה".
לפני שבא מזופרין סבר ר' עקיבא שהמשמרת הזוכה בכסף צריכה לזכות גם באשם ,כיון
שהאשם והממון כרוכים זה בזה .ולאחר שבא מזופרין סבר שאין משמעות לשאלה איזו
.36
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משמרת תקבל את הכסף  -יכולה זו להיות המשמרת הזוכה באשם או משמרת אחרת .לכן,
גם אם עבר זמן המשמרת ועדיין לא הובא הקרבן ,זוכה היא בכסף ,כי אין קשר בין הקרבן
ובין הכסף .מכאן נגזר גם ,שאם נתן את הכסף ומת לפני שנתן את האשם ,זכו הכהנים
בכסף ואין היורשים צריכים להביא קרבן ,שהרי סברה משותפת לשני דינים אלו.
הבעיה העיקרית היא הסבר הספרי זוטא ,ממנו משמע שלפני שבא מזופרין סבר שאם נתן
לכהן ומת  -זכה הכהן בכסף ואין היורשים צריכים להביא אשם .דין זה מתאים ,לדברינו,
לדרשת ר' עקיבא לאחר שבא מזופרין .אולם כמדומני ,הפיתרון לבעיה זו פשוט; דברי ר'
אלעזר ברבי שמעון אינם מתייחסים כלל לשורות שלפניו ,המדברות על גזלן שנתן כסף ומת.
לא על מקרה זה נאמר" :זו היתה משנת ר' עקיבא עד שלא בא מזפרין" .דברי ר' אלעזר בר'
שמעון נסובים על דרשה המופיעה מספר שורות קודם לכן בספרי זוטא : 37
"מלבד איל הכיפורים אשר יכפר בו עליו"  -מכאן אמרו משמרה שזכת בכסף
תזכה באיל.
זוהי הדרשה של ר' עקיבא לפני שבא מזופרין )לפי העמדתנו( ,שהמשמרת הזוכה בכסף
צריכה לזכות גם באיל ,מאחר שהם קשורים זה בזה .לאחר שבא מזופרין חזר בו ואמר:
"מה לי בין יהויריב נוטל את הכסף בין ידעיה נוטל את הכסף" .הדרשה בספרי זוטא
העוסקת במקרה שמת הגזלן ,נדרשה כרונולוגית לאחר שבא מזופרין.
לפי העמדה זו ישנו היגיון רב בחזרתו של ר' עקיבא .כמו כן גם בספרי וגם בספרי זוטא
מופיעה דרשתו לפני שבא מזופרין במפורש .לשיטתנו כל המקורות מיושבים זה עם זה,
והחשוב מכל ,לא שינינו דבר בנוסח המדרשים ,אלא רק הפרדנו פסקאות בתוך דרשת
הספרי זוטא.
לפי דברינו ניתן להבין את המשנה באופן טוב יותר .ניתן לומר שהדברים המופיעים במשנה
ובתוספתא" :נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא" ,הם דברי ר' עקיבא לאחר שבא
מזופרין .משפט זה הוא סוף משנת ר' עקיבא ובא ללמדנו שניתן לפצל את ההבאה ולתת
כסף למשמר אחד ואשם למשמר אחר ,והם אינם כרוכים זה בזה . 38
לפי דברינו תהליך הדרישה הוא מעניין ומקובל :מרא דהאי שמעתתא במדרשים הוא ר'
עקיבא :בתחילה סבר ר' עקיבא שהכסף והאשם כרוכים זה בזה ,ויש לתת את שניהם
לאותה משמרת .הילכך ,אם מת הגזלן לאחר נתינת הכסף ולפני נתינת האשם ,על היורשים
להשלים את התהליך .לאחר מכן חזר בו וסבר ,שניתן לפצל את ההבאה .לכן ,גם אם מת
הגזלן באמצע ,לא יצטרכו יורשיו להביא את האשם )והכהנים זכו בכסף( .עד כאן היא
משנת ר' עקיבא.
.37
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פרק ה פיסקה ח מהדורת הורביץ עמוד .231
נציין ,שרי"נ אפשטיין )'מבואות לספרות התנאים' עמוד  (157אמנם הסביר אחרת את היחס בין שני
המקורות ,אך גם לפי הסברו נמצא שדין "נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא" הוא סוף דברי ר'
עקיבא .ואין זו מקבילה של המשך המשנה" :אשם ליהויריב וכסף לידעיה" ,והדברים נראים לענ"ד.

126

ר' צבי הבר

בדור שאחריו נחלקו חכמים ור' יהודה ,תלמידי ר' עקיבא ,בדיני פיצול ההבאה ,האם צריך
סדר מסויים ,האם מוציאים ממי שנהג שלא כדין וכדו' .מחלוקת זו היא הנמצאת
בתוספתא ובברייתא שבבבלי ,ולפי דרכנו ,במשנה סתמו כשיטת חכמים במחלוקת זו.

יא .התוספתא ויחסה למשנה
נפתח ונדון בתוספתא ,שהיוותה ,ככל הנראה ,מקור לסוגיית הירושלמי .וזה לשון
התוספתא בבא קמא י ,יח )מהדורת ליברמן(:
נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא .אשם ליהויריב וכסף לידעיה -
יחזור הכסף אחר אשם ,דברי ר' יהודה; וחכמים אומרים אחר כסף.
אמר רבי :אם כדברי ר' יהודה וקריבו בני יהויריב את האשם לא נתכפר לו,
אלא אם כן קיים אשם  -יחזור הכסף מבני ידעיה אצל בני יהויריב ויקריבו
בני יהויריב את האשם ויתכפר לו.
עבר משמרו של יהויריב  -יחזור האשם מבני יהויריב אצל בני ידעיה ויקריבו
בני ידעיה את האשם ויתכפר לו.
יש להעיר מספר הערות על היחס בין התוספתא ובין הברייתא בגמרא:
א .בגמרא הובאה רק מחלוקת ר' יהודה וחכמים במקרה "אשם ליהויריב וכסף לידעיה",
ואילו התוספתא מביאה בתחילה את הדין "נתן את הכסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא"
הנכון לכל הדעות ,ולאחר מכן את מחלוקת רבי יהודה וחכמים שהובאה בגמרא על המקרה
ההפוך.
זוהי גם התבנית של משנתנו .בתחילה הביאה המשנה את הדין "נתן את הכסף ליהויריב
ואשם לידעיה  -יצא" ולאחר מכן את הדין ההפוך .כל המשווה בין הפרק בתוספתא ובין
הפרק במשנה ,רואה שישנה הקבלה בין הדינים המובאים בתוספתא לבין אלו שבמשנה.
נראה שמדובר כאן בתוספתא משלימה למשנה ,הדנה בהרחבה באותם מקרים שבמשנה
)ואולי אפילו היותה את המקור למשנה( . 39

.39

עובדה זו מחזקת את הדעה שמשנתנו עוסקת בדין המופיע בתוספתא ,דהיינו במחלוקת ר' יהודה
וחכמים ,ואם כן ,נמצא שפסקה כחכמים ,כהסברנו  ,אם כי אין הכרח בהסבר זה .וזאת משני טעמים:
מדובר בראיָה נסיבתית ,על צד הדמיון בין המשנה לתוספתא  -עובדה שניתן להסבירה גם באופן שונה.
ומלבד זאת כל מה שניתן להוכיח הוא שהמשנה והתוספתא דיברו במקרה דומה ,אך אין זה אומר
שהמשנה היא אליבא דחכמים .על הסוגים השונים של משניות התוספתא יעויין ב'מבואות לספרות
התנאים'  -רי"נ אפשטיין עמודים  262-246וכן 'מבוא התלמודים'  -אלבק עמודים .74-69

"נתן הכסף ליהויריב ואשם לידעיה"

127

ב .דברי רבי המצוטטים בברייתא בגמרא ודברי רבי המובאים בתוספתא אינם תואמים : 40
בגמרא מצוטטות שלוש ברייתות שונות בשם רבי ,ואילו בתוספתא מובאת מימרא אחת של
רבי.
אמנם ,ההעמדה הסופית של הגמרא בדברי רבי תואמת ,פחות או יותר ,את דיני רבי
המובאים בתוספתא .ונראה שברייתא זו הגיעה לחכמי התלמוד הבבלי באופן שונה מזו
שבתוספתא ,אבל היתה בידם מסורת של פרשנות בדברי רבי התואמת ללשון התוספתא.
נציין שבירושלמי )להלן( מצוטטים דברי רבי בדיוק כפי שהם בתוספתא .דבר זה מסתבר
מתוך הכרת היחס בין הירושלמי והתוספתא שכבר עמדו עליו רבים . 41
דברי רבי בתוספתא צריכים עיון טובא ,מה בא רבי ללמדנו? נחזור ונעיין בלשונו:
אמר רבי :אם כדברי ר' יהודה וקריבו בני יהויריב את האשם לא נתכפר לו,
אלא אם כן קיים אשם  -יחזור הכסף מבני ידעיה אצל בני יהויריב ,ויקריבו
בני יהויריב את האשם ויתכפר לו .עבר משמרו של יהויריב  -יחזור האשם
מבני יהויריב אצל בני ידעיה ,ויקריבו בני ידעיה את האשם ויתכפר לו.
מה פירוש הביטוי "אם כדברי ר' יהודה"? לכאורה בפשטות ,נראה שהוא בא לציין
מחלוקת .רבי אינו מקבל את דברי ר' יהודה במלואם ,אלא חולק עליו .נשווה זאת עם לשון
הבבלי" :לדברי ר' יהודה"  -לשון זו בוודאי באה לציין פרשנות לדברי ר' יהודה; אך הלשון
"אם כדברי ר' יהודה" נראית יותר כלשון המציינת מחלוקת.
לפיכך נראה שרבי חולק על ר' יהודה .וצריך להבין במה הוא חולק ומדוע.
מעיון בדברי ר' יהודה כשלעצמם ,נראה ,שאם הקריבו הכהנים את האשם לפני שקיבלו את
הכסף  -נתכפר לו .ר' יהודה אינו מסכים עם הכלל המופיע במשנה" :המביא אשמו עד שלא
הביא גזילו  -לא יצא" ,שהוא הקו המנחה של חכמים )והמשנה הרי נסתמה כשיטתם( .ר'
יהודה חולק על חכמים בשתי נקודות :האם האשם הולך אחר הכסף או הכסף אחר האשם,
והאם יש להביא את הכסף לפני הקרבת האשם )דינים הקשורים זה בזה לשיטת חכמים(.
הוא סובר ,כמובן ,שכפרת הגזלן תלויה בהבאת הכסף והאשם ,אבל אין שום ענין בסדר
ההבאה .נמצא שכפרתו מעוכבת עד שיגיע הכסף לידי הכהנים ,אבל אין תלות בסדר
ההבאה.
רבי מסכים עם ר' יהודה בדין אחד והוא שהכסף הולך אחר האשם ,אך חולק עליו וסובר
שהדבר צריך להיעשות לפני הקרבת הקרבן .רבי מקבל את הכלל של חכמים שנתינת הכסף
צריכה לקדום להקרבת האשם .כך ניתן לבאר את פשט דברי התוספתא .לפי העמדה זו

.40
.41

וכבר עמד על כך אלבק ב'מחקרים בברייתא ובתוספתא' )מוסד הרב קוק תש"ד( עמוד  ,106וטען
שהברייתא הגיעה לבבלי באופן משובש.
רי"נ אפשטיין שם ,עמודים  246-245ואחרים.
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סתם רבי את המשנה כחכמים ,ולא כשיטתו .זהו הסבר מחודש בתוספתא ,אך בעזרתו נוכל
ליישב את דברי הירושלמי.

יב .סוגיית הירושלמי
הירושלמי על משנה זו תמוה מאד ,וכמספר פרשני הירושלמי כן רבו הפירושים בו .הקו
המנחה של המפרשים הוא הרצון להשוות בין סוגיית הבבלי ובין סוגיית הירושלמי .רוב
המפרשים נקטו בדרך שינוי הנוסח  -יש ששינו בו שינויים מרחיקי לכת ,ויש ששינו בו
שינויים מעטים .אמנם ,מרכבת המשנה )גזלה ואבדה ח ,יב( לא שינה את הנוסח ,אך הסביר
את הירושלמי באופן שקשה להולמו עם מבנה הסוגיה .יש שפירשו את הירושלמי לאור
דברי הרמב"ם .אך יש להיזהר משינוי נוסח הירושלמי בעקבות פסיקת הרמב"ם .וכל
הפירושים הללו דחוקים ,לענ"ד ,בפשט לשון הירושלמי . 42
נוסח הירושלמי אמנם מצריך ביאור וחלקו בוודאי משובש ,אך אין הדבר מהוה היתר
לשינוי הנוסח באופן מיידי וגורף .בירושלמי נזיקין מצוי בידינו כ"י אסקוריאל ,וההבדלים
בינו ובין כ"י ליידן )ממנו הודפס הירושלמי( בלתי משמעותיים .עובדה זו גורמת לנו להניח
שיש לפרש את הירושלמי לפי הנוסח שלפנינו בלא כל תיקון משמעותי ,אלא רק במקום שבו
ישנו הכרח לעשות זאת ,והשינוי מוכח ממקורות אחרים.
אנו נסביר את הירושלמי במנותק מסוגיית הבבלי ,ובלא לשנות את הנוסח במקומות
הבעייתיים.
הנחות היסוד של דברינו תהיה הבנתנו את התוספתא כדלעיל  -שישנה מחלוקת בתוספתא
בין רבי ובין ר' יהודה.
תחילה נעיין בלשון הירושלמי )בבא קמא פ"ט הט"ז על פי הנדפס מהדורת וילנא,
ובסוגריים מרובעים שינויי הלשון המשמעותיים על פי כ"י אסקוריאל : ( 43
נתן את הכסף ליהויריב כו' .רבי חזקיה אמר בשתי שבתות פליגין ,רבי יוסי
אמר בשבת אחת .מאן דמר בשתי שבתות  -נתן את הכסף ליהויריב במשמר
ידעיה ,ואשם לידעיה במשמר יהויריב  -יצא .רבי אומר :אם כדברי רבי יודן -
אם הקריבו בני יהויריב את האשם לא נתכפר להן ,אלא יוליך את הכסף
מבני ידעיה אל בני יהויריב ויקריבו בני יהויריב את האשם ויתכפר להן .זאת
אומרת אנשי משמר שזכו במשמר ]בקרבן[ שלא בשבתן מוציאין אותו מידן.

.42
.43

הסבר מעניין לירושלמי ,לאור דברי הרמב"ם ,מצוי באבן האזל )גזלה ואבדה ח ,יב( ,אלא שלענ"ד לא כך
פירש הרמב"ם את סוגיית הירושלמי.
ירושלמי נזיקין מהדורת רוזנטל עמוד  ,38האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,תשמ"ד.
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מאן דמר בשבת אחת פליגין  -נתן את הכסף ליהויריב במשמר ידעיה ,אשם
לידעיה במשמר יהויריב  -לא יצא כו' ]רבי אומר :אם כדברי רבי יהודה  -אם
הקריבו בני יהויריב את האשם לא נתכפר להם ,אלא יוליך את הכסף מבני
ידעיה אצל בני יהויריב ויקריבו בני יהויריב את האשם ויתכפר להם[ .זאת
אומרת אנשי משמר שזכו בקרבן בשבתן אין מוציאין אותן מידן.
ואם עיבר משמר בני יהויריב כיני מתניתא ואם היה שעיבר לאחר ימים זכו
בני יהויריב את האשם ]ו[לא נתכפר להן ,אלא יוליך את הכסף מבני ידעיה
אצל בני יהויריב ויקריבו בני יהוידע ]יהויריב[ את האשם ויתכפר להן .זאת
אומרת אנשי משמר שזכו בקרבן בשבתן ,נתעצלו ולא הקריבוהו ,מוציאין
אותן מידו ]אותו מידן[.
נתמקד בשני החלקים הראשונים של הירושלמי ,הדנים במחלוקת ר' יוסי ור' חזקיה .נעיר,
שהחלק השלישי בסוגיה" :ואם עיבר וכו' " הוא החלק היחידי שבו יש לשנות בהכרח את
הנוסח  . 44אולם ,שינוי זה אינו משמעותי לעיקרם של דברים ,וליישוב הבעיות שהטרידו את
מפרשי הירושלמי.
הירושלמי הכיר את מחלוקת ר' יהודה וחכמים ,ואינו מזכירה במפורש .מכך שדברי רבי
מצוטטים כבתוספתא ,יש להניח שהתוספתא עמדה לפניו כפי שהיא לפנינו . 45
מבנה הסוגיה בירושלמי זהה הן בדיון בשיטת ר' חזקיה והן בדיון בשיטת ר' יוסי :בתחילה
מובאת שיטתו של המפרש ,לאחר מכן מנתחת סתמא דגמרא את הדין לפיו במקרה" :נתן
כסף ליהויריב במשמר ידעיה ואשם לידעיה במשמר יהויריב" ,לאחר מכן מובאים דברי רבי,
ובסוף "זאת אומרת"  -בפשטות הכוונה היא לכלל העולה מתוך דברי רבי לאור הסברו של
אותו אמורא.
לפני שנסביר את גוף דברי הירושלמי ,נקדים מספר יסודות:
א .יש להבחין בין שני דינים שונים; דין אחד הוא דין הגזלן ,והנידון הוא האם הגזלן יצא
ידי חובה או לא )דין איסורי( .הדין השני הוא דין הכהנים  -חלק מדיני משמרות כהונה,
והנידון הוא האם הכהנים זוכים בכסף ו/או באשם )דין קנייני( . 46
ב .משמעות הביטוי 'יצא' ו'לא יצא'  -משמעות הביטוי 'לא יצא' הוא שיש לעשות מעשה כדי
שיצא ידי חובה .לעומת זאת ,משמעות 'יצא' הוא שאין צורך לבצע מעשה כדי שהגזלן יצא
.44

.45
.46

כיון שהשיבוש ניכר מתוך הברייתא המובאת בירושלמי ,ולא ניתן לקשר את הכלל שמסיק הירושלמי
מהברייתא לגופם של דברים .ברור שהירושלמי מתייחס לתוספתא המצוטטת בו כלשונה ,ולכן ,לענ"ד יש
לשנות את נוסח הברייתא המצוטטת ולהכניס את הסיפא של התוספתא" :עבר משמרו של יהויריב -
יחזור האשם מבני יהויריב אצל בני ידעיה ,ויקריבו בני ידעיה את האשם ויתכפר לו" .לפי נוסח זה מיושב
לשון הירושלמי והכלל מובן מאליו וכן הגיהו בו רבים.
לענין שני החלקים הראשונים גם בבבלי הברייתא תואמת לתוספתא ,ואין להניח שהיתה ברייתא אחרת
בזה.
בבבלי קיא ,א מוכח השוני בין שני ההיבטים הללו ,וכבר הזכרנו אותו בפירושנו לדברי הרמב"ם.
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ידי חובתו .מובן שברגע הנתינה הוא עדיין לא יוצא ידי חובתו ,ורק אם יוקרב הקרבן כדין
הוא יצא ידי חובתו.
ג .משמרת אינה יכולה להקריב קרבן שלא בזמן משמרתה  -דין מפורסם ומקובל ,ויעויין
בזה ברמב"ם פרק ד מהלכות כלי המקדש.
עתה נברר את שיטות האמוראים:

 .1שיטת ר' חזקיה
מאן דמר בשתי שבתות  -נתן את הכסף ליהויריב במשמר ידעיה ,ואשם
לידעיה במשמר יהויריב  -יצא.
ר' חזקיה מניח שמחלוקת ר' יהודה וחכמים היא בשתי משמרות .מכאן נגזר ,לכאורה,
שבשבת אחת אין מחלוקת וצריך להבין הכיצד .לפנינו שלשה מקרים בהם אנו יודעים את
שיטות ר' יהודה וחכמים:
 .1נתן כסף ליהויריב במשמר יהויריב ואשם לידעיה במשמר ידעיה  -לכל הדעות יצא
)הרישא של המשנה והתוספתא( .ניתן להביא כסף ואשם בנפרד ,ובפשטות מדובר שנתן
לכל אחד במשמרתו . 47
 .2אשם ליהויריב במשמר יהויריב וכסף לידעיה במשמר ידעיה  -מחלוקת חכמים ור'
יהודה  -לפי חכמים יחזור האשם אחר הכסף ,ואם הוקרב האשם לא נתכפר לו ויביא
אשם אחר )משנה( ,ולפי ר' יהודה יחזור הכסף אחר האשם )תוספתא(.
 .3כסף ליהויריב במשמר ידעיה ואשם לידעיה במשמר יהויריב  -יצא לכל הדעות )סתמא
דגמרא אליבא דחזקיה(.
מדינים אלו יכולים אנו לגזור את הכללים במחלוקת חכמים ור' יהודה:
א .לכל הדיעות ניתן להביא כסף ואשם בנפרד.
ב .לכל הדיעות משמרת יכולה לקבל את הקרבן ואת הכסף גם שלא בזמן משמרתה .עובדה
זו נלמדת מהדין השלישי ,שלמרות ששתי המשמרות קיבלו שלא בזמן משמרתן ,יצא הגזלן
ידי חובה .ומכאן ,שהסיבה להוצאת הכסף או האשם מהכהנים אינה מצד זכיית המשמרות
שלא כדין .אמנם ,הכפרה תחול רק כאשר יוקרב הקרבן בזמן עבודת המשמרת ,וכן הכסף
יקבל משמעות של כפרה רק כאשר יגיע זמן המשמרת העובדת .נתינת כסף למשמרת שלא
בשבתה מזכה אותה בכסף אבל עדיין אינה נתינה מכפרת.
ג .במה נחלקו? ר' יהודה וחכמים נחלקו במהות קבלת הכסף בידי הכהנים ,ותפקיד הכסף
בתהליך הכפרה .לפי ר' יהודה הכסף הוא סעיף ממעשה הכפרה .הכסף אינו יכול להיות
מושב לגר שנגזל ממנו ,שהרי הוא מת .כחלק מתהליך הכפרה קבעה התורה שעל הגזלן
.47

ראה לעיל בפרק העוסק במדרשי ההלכה שזהו חידושו של ר' עקיבא שניתן להביא כסף ואשם בנפרד.
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להביא כסף ואשם לה' ,דהיינו לכהנים שלפני ה' .ברור שעיקר הכפרה היא באשם .אלא
שצריך גם להשיב את הכסף .אם הכסף הושב לכהנים )ולא משנה לאיזו משמרת( לפני
הקרבת הקרבן  -מתכפר לגזלן ,שהרי השיב את הכסף וגם הוקרב קורבנו .אולם ,אם האשם
הוקרב לפני נתינת הכסף ,נקבע שהמשמרת המכפרת היא זו שהקריבה את האשם ,ולכן
היא זוכה גם ביתר זכויות הכפרה שיגיעו ,דהיינו ,בכסף .לכן לפי ר' יהודה ,נתן אשם
ליהויריב במשמרתו וכסף לידעיה במשמרתו  -מדובר במקרה שבני יהויריב מקריבים את
האשם בזמן משמרתם ,ולכן הכסף יועבר אליהם ,שהרי הם המכפרים עליו  -הם הקריבו
את האשם .כיון שהכסף הוא סעיף במעשה הכפרה ,אין צורך שנתינת הכסף תהיה לפני
הקרבת האשם .אלא שאם האשם הוקרב לפני נתינת הכסף ,הכסף צריך להגיע למשמרת
המכפרת ,דהיינו ,למשמרת שהקריבה את האשם.
לפי חכמים ,הכהנים הפכו להיות כיורשי הגר .השבת הכסף לכהנים במשמרתם כמוה
כנתינתו לגר .הילכך ,אם הוקרב הקרבן לפני השבת הכסף ,לא הועיל כלום .עד שלא יוציא
הגזלן את הגזילה מתחת ידו ,אין הוא יכול להקריב קרבן .לכן ,לפי חכמים ,המביא אשמו
עד שלא הביא גזילו  -לא יצא .נתן אשם ליהויריב במשמרתו וכסף לידעיה במשמרתו -
יהויריב אינם יכולים להקריב את הקרבן שהרי עדיין לא הושב הכסף .אם יקריבו את
הקרבן  -לא יצא הגזלן ,ויצטרך להביא אשם אחר .לאחר שעברה משמרת יהויריב ,כיון
שלא הקריבו את הקרבן ,יעבירו אותו לבני ידעיה שהגיע זמן משמרתם .כיון שבני ידעיה
מקבלים את הכסף ,יכולים הם להקריב את הקרבן לאחר מכן ,ויתכפר לגזלן.
נמצא ,אם כן ,שחכמים ור' יהודה נחלקו בתפקיד הכסף בתהליך הכפרה ,האם הוא מעשה
מקדים בהכרח לקרבן מצד השבת הגזילה ,או שהוא מעשה נוסף על הקרבן מצד מעשה
הכפרה.
לפי סברות אלו ,ננסה לנתח מה יהיו המקרים בנתינה בשבת אחת:
נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה במשמרת יהויריב  -לפי חכמים נתינת הכסף מתבצעת לפני
נתינת האשם ולכן יצא )לאחר שידעיה יקריבו את האשם בזמנם( .לפי ר' יהודה בזמן
הקרבת האשם )במשמרת ידעיה( ,ניתן כבר הכסף לכהנים במשמרתם ,ולכן הושלמה
הכפרה ויצא ידי חובה .במקרה זה יצא לכל הדיעות.
אשם ליהויריב וכסף לידעיה במשמרת יהויריב  -לפי חכמים אם יוקרב האשם לפני הגיע
זמן משמרת ידעיה ,המחזיקה בכסף  -לא יצא ידי חובה ,שהרי צריך להשיב את הכסף
)למשמרת במשמרתה( לפני הקרבת האשם .כיון שאנו רוצים לקיים את הכפרה מיידית,
נוציא את הכסף וניתן אותו לבני המשמר העובד כרגע ,ואז יוכלו להקריב את האשם
ויתכפר לו .אין כל הגיון במקרה זה להוציא את האשם ולהמתין בהקרבתו עד המשמרת
הבאה ,שהרי אנו רוצים לקיים את כפרתו בהקדם האפשרי .נמצא ,שבמקרה זה יודו
חכמים לר' יהודה שהכסף הולך אחר האשם.
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יוצא לפי פירוש זה ,שאכן חכמים ור' יהודה נחלקו רק בשתי משמרות ,ושהבאת האשם
קדמה לנתינת הכסף .עתה נעיין בהמשך הסוגיה:
רבי אומר :אם כדברי רבי יודן  -אם הקריבו בני יהויריב את האשם לא
נתכפר להן ,אלא יוליך את הכסף מבני ידעיה אל בני יהויריב ויקריבו בני
יהויריב את האשם ויתכפר להן.
דברי רבי הם בהכרח בשבת אחת ,שהרי לאחר מכן הוא אומר "אם עיבר משמרו של
יהויריב" ומכאן שכל דבריו הם במקרה שעדיין לא עבר משמרו של יהויריב ,דהיינו בשבת
אחת .אבל אליבא דר' חזקיה הברייתא עוסקת בשתי שבתות ,אם כן מה בא רבי לומר?
ראשית ברור ,שרבי חולק על ר' יהודה ,שהרי הוא אומר שאם הקריבו את האשם לפני
נתינת הכסף לא נתכפר להם -דין הנוגד את שיטת ר' יהודה .אם כן מהי כוונת רבי באמרו
"אם כדברי רבי יודן" ,הרי הוא חולק על דבריו! רבי אומר שניתן לקיים את דברי ר' יהודה
שהכסף הולך אחר האשם ,אך רק במקרה של שבת אחת .לפי דברינו לעיל ,מסתבר לומר
שבמקרה זה גם חכמים יודו לר' יהודה שהכסף הולך אחר האשם .אלא שאם הקריבו את
האשם לפני נתינת הכסף ,לא מתכפר לו .יוצא אם כן ,שרבי סובר בעצם כחכמים ,והוא בא
להגיד לנו מה יאמרו חכמים במקרה של שבת אחת . 48
זאת אומרת אנשי משמר שזכו במשמר ]בקרבן[ שלא בשבתן מוציאין אותו
מידן.
ראשית ,יש לעמוד על שאלת הנוסח .בפשט הדברים ה"זאת אומרת" הוא נגזרת של דברי
רבי .אם כך הנוסח שבכ"י אסקוריאל )בסוגריים( פחות מחוור  ,שהרי לא משיטת ר' יהודה
ולא משיטת חכמים ניתן ללמוד שמי שזכה בקרבן שלא בשבתו מוציאין אותו ממנו .לכן יש
לומר ,שהנוסח היותר מתאים הוא דווקא 'במשמר' והכוונה היא לזכויות המשמר המקריב
דהיינו הממון )ונראה לומר שהנוסח הוא 'שזכו בממון' ,אלא שהשתבש בכה"י ,אם כי ניתן
להסתדר בדוחק גם עם הנוסח "במשמר"( . 49

.48

.49

אמנם ניתן לומר שרבי סובר כחכמים אך לא לגמרי ,וחכמים יחלקו על ר' יהודה גם בשבת אחת ,אבל אם
נסביר שרבי סובר כחכמים הדברים מתבארים בשופי ,ולכן נעדיף הסבר זה .לפי הסבר זה גם ברור מדוע
סתם רבי במשנה כחכמים.
יש ליישב את הדברים גם לפי כ"י אסקוריאל בדוחק .ניתן לומר ש"קרבן" הוא שם כללי לזכויות הקרבן
דהיינו גם לממון וגם לאשם ,והדבר דחוק .ומה שמתקבל יותר על הדעת הוא ,שהנוסח בכ"י אסקוריאל
שונה על ידי המעתיקים עקב שתי המימרות הנוספות הפותחות ב"זאת אומרת" ,ומתוך רצון ליצור
מחלוקת ברורה בין ר' יוסי ור' חזקיה.
ראיָה לכך שהנוסח הנכון הוא ממון יש להביא מדברי הרמב"ם  -יעויין בהסברנו לעיל ברמב"ם.
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ואם כן זהו בדיוק היסוד שרבי 'מוציא' מדברי ר' יהודה להלכה ,שאם משמרת זכתה בממון
שלא בשבתה )והמשמרת השנייה זכתה בשבתה( מוציאים ממנה את הכסף .דבר זה מקובל
גם לפי שיטת חכמים כי בנקודה זו מסתבר שמודים הם לר' יהודה.
לסיכום שיטת ר' חזקיה :ר' עקיבא סבר שניתן לנתק את הבאת הכסף והאשם )כמבואר
לעיל( .לאחר מכן נחלקו תלמידיו מה המשמעות של ניתוק זה .האם משמעו שהכסף והאשם
הם דינים נפרדים או שמדובר רק בניתוק כרונולוגי .מחלוקת זו באה לידי ביטוי רק כאשר
נותן את האשם לפני הכסף לשתי משמרות )ולכל משמרת במשמרתה( .מחלוקתם אינה
קשורה לדיני הזכייה של הכהנים ,אלא נסובה סביב השאלה כיצד ניתן לאפשר לגזלן לצאת
ידי חובה .הגמרא מאפיינת דבר זה באומרה" :כסף ליהויריב במשמרת ידעיה ואשם לידעיה
במשמרת יהויריב  -יצא" .מכאן אנו למדים שלא הזכייה שלא בזמנה היא הגורם למחלוקת
ר' יהודה וחכמים .רבי סובר כחכמים שיש להקדים את נתינת הכסף להקרבת האשם ,אלא
שמציין שבמשמרת אחת חכמים יסכימו עם ר' יהודה ,שיש להוציא את הכסף .רבי מלמד
אותנו דין חדש; יכולנו לחשוב שטעמם של חכמים הוא ,שמשמר הזוכה באשם לפני נתינת
הכסף מפסיד את זכותו .רבי בא להשמיע לנו ,שאין זה טעם חכמים ,אלא הם מעוניינים
לקיים את כפרת הגזלן בצורה הטובה ,ולכן כל מקרה ידוֹן מצד יעילותו מבחינת הכפרה.
לפי שיטה זו ברור שרבי סתם במשנה כחכמים שהרי סבר כמותם.

 .2שיטת ר' יוסי
נפרש באופן מקביל את שיטת ר' יוסי:
מאן דמר בשבת אחת  -נתן את הכסף ליהויריב במשמר ידעיה ,אשם
לידעיה במשמר יהויריב  -לא יצא.
ר' יוסי אינו חולק על כך שהרישא של המשנה "נתן כסף ליהויריב ואשם לידעיה  -יצא"
עוסקת בשתי שבתות .זוהי דרשת ר' עקיבא הקדומה .לשיטתו המחלוקת של תלמידי ר'
עקיבא ,נסובה רק על מקרה של נתינה בשבת אחת .גם בדבריו יודעים אנו את הדין בשלשה
מקרים ,ומהם ננסה לגזור את הכללים:
 .1כסף ליהויריב במשמרת יהויריב ואשם לידעיה במשמרת ידעיה  -יצא .נובע מהרישא של
המשנה וזו דרשת ר' עקיבא הקדומה.
 .2כסף ליהויריב במשמרת ידעיה ואשם לידעיה במשמרת יהויריב  -לא יצא .זוהי הנגזרת
של דברי ר' יוסי לפי סתמא דגמרא .משמעות לא יצא ,שאנו צריכים להעביר זכויות שבידי
הכהנים כדי לקיים את הכפרה.
 .3אשם ליהויריב וכסף לידעיה במשמרת יהויריב  -נחלקו ר' יהודה וחכמים ,לפי חכמים
הולך האשם אחר הכסף ,ולפי ר' יהודה הכסף הולך אחר האשם.
מדינים אלו ננסה ללמוד את כללי המחלוקת:
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א .לכל הדיעות ניתן להפריד בין נתינת הכסף ובין נתינת האשם .דין זה נלמד ממשנת ר'
עקיבא ,וכדלעיל.
ב .לכל הדיעות נתינת האשם ו/או הכסף למשמרת בזמן שבתה מעכבת את הכפרה .דין זה
נגזר מהעובדה ש"נתן כסף ליהויריב במשמרת ידעיה ואשם לידעיה במשמרת יהויריב  -לא
יצא" .השאלה היא מה המעכב בדיוק.
ג .נראה לומר שגם אליבא דר' יוסי נחלקו חכמים ור' יהודה בשאלת מעמד הכסף .לכל
הדיעות האשם צריך להינתן למשמרת בזמן שבתה .אשם הניתן למשמרת שלא בזמן שבתה,
מוּצא ממנה וניתן למשמרת העובדת באותה שבת .אלא שנחלקו בדבר הכסף :לפי ר' יהודה
דינו של הכסף כדין האשם ,וגם כסף שניתן למשמרת שלא בזמן שבתה מועבר למשמרת
העובדת כרגע .סברת ר' יהודה היא שכסף הוא מכפר בדיוק כמו אשם ולכן דינו זהה לדין
האשם .ואילו לפי חכמים אין דינו של הכסף כדין האשם .הכסף הוא השבת הגזילה ואינו
בגדר מכפר .אמנם הכפרה תלויה בהשבת הגזילה ,אבל אין לה דין זהה לאשם .כיון שהכסף
הוא בבחינת השבת גזילה ישנם שני דינים הקשורים בו) :א( יש להקדים את נתינת הכסף
לנתינת האשם) .ב( משמרת שקיבלה את הכסף לא ניתן להוציא אותו ממנה ,כיון שהיא
זוכה בו כאילו היא הגר עצמו .נתינה זו אליבא דרבנן אינה חייבת להיות דוקא למשמרת
בשבתה ,כיון שאינה בגדר מכפר.
במקרה של "כסף ליהויריב במשמרת ידעיה ואשם לידעיה במשמרת יהויריב  -לא יצא",
הסתפקנו מה מעכב את הכפרה .לאור פירושנו זה ,ברור שלכל הדיעות נתינת האשם
למשמרת שלא בשבתה מעכבת )ומחייבת את העברתו למשמרת העובדת( .לפי ר' יהודה גם
נתינת הכסף מחייבת את העברתו למשמרת העובדת.
לאור כללים אלו נבחן את הדין בכל המקרים:
א .כסף ליהויריב במשמרתו ואשם לידעיה במשמרתו  -יצא לכל הדעות .לפי ר' יהודה זכתה
כל משמרת בשבתה ,ולפי חכמים הכסף קדם לאשם והאשם ניתן למשמרת בשבתה.
ב .אשם ליהויריב במשמרתו וכסף לידעיה במשמרתו  -לפי ר' יהודה ניתנה כל זכות בזמנה
ולכן יכולים להקריב את הקרבן ויצא ידי חובה; לפי חכמים לא יצא ידי חובה ,שהרי הכסף
צריך לקדום להקרבת האשם ,ואם יקריבו את האשם ,לא נתכפר לו וצריך להביא אשם
אחר .כמו כן ,לא ניתן להעביר את האשם כי עדיין לא נתן את הכסף ,ואין למי להעביר את
האשם )עד סוף המשמרת יהיה ספק שמא יביא להם גם את הכסף ויוכלו להקריב את
הקרבן( .אם יעבור זמן המשמרת ,בלאו הכי הקרבן יעבור למשמר החדש ,כי אין משמר זה
יכול להקריב את הקרבן )ולא נשהה אותו בידם עד משמרתם הבאה ,שהרי רוצים אנו
בכפרת הגזלן  .( 50נמצא ,אם כן ,שגם לפי חכמים אין צורך לעשות דבר במקרה זה כדי
לקיים את הכפרה.
.50

גם ר' יהודה יודה שאם משמר לא הקריב אשם במשמרתו ,יש להעבירו למשמר העובד  -יעויין בסוף
התוספתא ,ואין סיבה לומר שיחלוק על זה.
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ג .כסף ליהויריב במשמרת ידעיה ואשם לידעיה במשמרת יהויריב  -לפי ר' יהודה בוודאי
שלא יצא ,וצריך להעביר כל זכות למשמרת העובדת באותו שבוע; לפי חכמים כיון שהאשם
ניתן למשמרת שלא בשבתה יש להעבירו למשמרת העובדת .נמצא שעל פי שתי השיטות יש
לעשות מעשה כדי לקיים את הכפרה )וזו המשמעות של "לא יצא"(.
ד .כסף ליהויריב ואשם לידעיה במשמרת יהויריב  -לפי ר' יהודה נוציא את האשם וניתן
לבני יהויריב ,וגם לפי חכמים נעשה כן ,שהרי משמרת שזוכה באשם שלא בשבתה יש
להוציאו ממנה.
ה .אשם ליהויריב וכסף לידעיה במשמרת יהויריב  -בזה נחלקו .לפי ר' יהודה יש להעביר
את הכסף למשמרת העובדת )דבר היכול להיעשות ,לכאורה ,גם לאחר הקרבת הקרבן( .לפי
חכמים לא ניתן להוציא את הכסף ממי שזכה בו ,ולכן כדי לקיים את הכפרה נעביר את
הקרבן מבני יהויריב ,למרות שזכו בו כדין.
יוצא לשיטת ר' יוסי ,שבשתי שבתות לא נחלקו חכמים ור' יהודה ,כל מחלוקתם היא
במקרה מסויים בשבת אחת.
]רבי אומר :אם כדברי רבי יהודה  -אם הקריבו בני יהויריב את האשם לא
נתכפר להם אלא יוליך את הכסף מבני ידעיה אצל בני יהויריב ויקריבו בני
יהויריב את האשם ויתכפר להם[.
כפי שהסברנו לעיל רבי בוודאי מדבר במשמרת אחת .אם כן ,לפי ר' יוסי ,אין רבי סובר
כחכמים ,שהרי הוא מדבר במקרה זהה למקרה שדנו בו ,והוא סובר שהכסף הולך אחר
האשם .אם כן ,ישנן שתי אפשרויות :א .רבי סובר כר' יהודה ,ובא ללמדנו שר' יהודה אינו
חולק על חכמים בכך שהכסף צריך לקדום לאשם ,אלא רק בשאלה האם הזכייה בכסף שלא
בשבתה שמה זכייה או לא .ב .ניתן לומר שרבי אינו סובר כר' יהודה; לפי ר' יהודה ניתן
להביא את הכסף גם לאחר הקרבת הקרבן ,ואילו לפי רבי הבאת הכסף לפני הקרבן מעכבת.
לפי הסבר זה יש לרבי שיטה עצמאית .נוח יותר לומר שרבי סובר כר' יהודה ובא להסביר
את דבריו ,במקביל למה שראינו בשיטת ר' חזקיה שרבי סובר כחכמים ,ובא להסביר את
דבריהם ולצמצם את המחלוקת .אך ישנו גם יתרון להסבר שרבי חולק על ר' יהודה ,וקשה
להכריע.
זאת אומרת אנשי משמר שזכו בקרבן בשבתן אין מוציאין אותן מידן.
זהו הכלל הנגזר מדברי רבי .זוהי נקודת המחלוקת של ר' יהודה וחכמים  -לפי רבי אנשי
משמר שזכו בקרבן בשבתן אין מוציאים מידם ולפי חכמים מוציאים .אם כן גם כאן
ה"זאת אומרת" היא הנגזרת מדברי רבי ,ועיקר סברתו במחלוקת עם חכמים.
לסיכום שיטת ר' יוסי :מר' עקיבא למדנו שניתן לפצל את ההבאה .נחלקו תלמידיו מה
משמעות נתינת הכסף .לפי חכמים זהו גדר השבת הגזילה ,ולכן הכסף לא חייב להינתן
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דווקא למשמרת העובדת ,אך חייב להינתן לפני הקרבת האשם .משמרת שזכתה בו ,אפילו
שלא בשבתה ,לא ניתן להוציאו מידה .לפי ר' יהודה זהו סעיף במעשה הכפרה ,ולכן דינו
כדין האשם ,וחייב להינתן למשמרת בזמן שבתה .אם ניתן למשמרת אחרת ,יש להוציאו
ממנה .רבי בדור מאוחר יותר ,מסביר את שיטת ר' יהודה ומצמצם את המחלוקת ,או שהוא
מחזיק בשיטה עצמאית המקבלת מחכמים דין אחד ומר' יהודה דין אחד.
לפי דברינו יוצאת סוגיית הירושלמי מבוארת :מבנה הסוגיה זהה בשיטת ר' חזקיה ובשיטת
ר' יוסי .כמו כן ,לפי שניהם נחלקו חכמים ור' יהודה בנקודה זהה :מהי משמעותו של הכסף
בכפרה  -האם הכסף הוא סעיף במעשה הכפרה ,או שהכסף הוא רק בגדר השבת גזילה עם
כל המשמעות התלויה בכך .מחלוקת ר' חזקיה ור' יוסי היא בהנחת יסוד בדין גזל הגר .לפי
ר' חזקיה אין קשר בין זכיית הכהנים ובין כפרת הגזלן .ניתן לזכות בזכויות גם שלא
בשבתן ,אלא שישנם תנאים מגבילים בסדר הכפרה .ואילו לפי ר' יוסי כפרת הגזלן קשורה
לכך שהכהנים יזכו בזכויותיהם כדין.
לאור דברינו ברור מדוע הירושלמי שרצה לאפיין את מחלוקת ר' יוסי ור' חזקיה הביא את
המקרה הספקולטיבי "נתן כסף ליהויריב במשמרת ידעיה ואשם לידעיה במשמרת
יהויריב" ,שהרי במקרה זה באה לידי ביטוי מחלוקת ר' יוסי ור' חזקיה :לפי ר' חזקיה -
יצא ,כי אין קשר בין כפרת הגזלן ובין דין זכיית הכהנים; לפי ר' יוסי  -לא יצא ,כי כפרת
הגזלן תלויה בכך שהכהנים יזכו בזכויותיהם בזמן המתאים .לאור סברותיהם ישנו הבדל
בהבנת דברי רבי ומשמעותם . 51
נעיר שסוגיית הבבלי היא אליבא דשיטת ר' יוסי ,שנחלקו ר' יהודה וחכמים בשבת אחת.
דברים אלו מסתברים שהרי ר' יוסי הוא ר' יוסי בר זבידא ,מחכמי הירושלמי שירד לבבל,
ואביי ורבא קיבלו ממנו את תורתו ,ואכן מרי דשמעתתא של כל הסוגיה בבבלי הוא רבא,
ולכן מתקבל על הדעת שקיבל מר' יוסי את פירושו לסוגיה  . 52אם נסבור שרבי אינו חולק על
ר' יהודה )בשיטת ר' יוסי( סוגיית הבבלי תואמת את סוגיית הירושלמי ואין סתירה ביניהן
)למעט לשון הברייתא ביחס לתוספתא(.

יג .סיכום
סיכום שיטת הרמב"ם :הרמב"ם פירש את המשנה בפיהמ"ש באופן ייחודי עקב ההכרח
להכליל גם את דברי ר' יהודה במשנה ,הכרח הנובע מפשט סוגיית הבבלי .הרמב"ם
בפיהמ"ש פסק כחכמים כיון שישנה מחלוקת יחיד ורבים .הצענו ,כי לאחר עיון בסוגיית
.51
.52

נציין ,שניתן להביא ראיות מהמדרשים ומהגמרא לחלק מהסברות שהעמדנו בדברי האמוראים ,אך כיון
שהדבר היה עשוי להוציאנו לגמרי ממסגרת המהלך  -נמנענו מכך.
יעויין בהיימן ,תולדות תנאים ואמוראים חלק ב' ערכים ר' יוסי ור' יוסי בר' בון עמודים .719-713
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הירושלמי ,הסיק רבנו כי אין מחלוקת בין הבבלי לירושלמי ,והבין את הבבלי לאור סוגיית
הירושלמי  . 53הירושלמי פשט להלכה כרבי ,ולכן הרמב"ם חזר בו מפסיקתו ופסק ביד
החזקה כרבי )בדברי ר' יהודה( ,תוך הביאו את הכללים השייכים לדיני גזל הגר )בהלכות
גזלה ואבדה( בתימצות .הרמב"ם העתיק את לשון הירושלמי 'זכתה' ,כי היא מבוררת יותר
מלשון הבבלי 'קנסינן' המטעה.
ניסינו במאמר זה ליישב ולהסביר את שיטת הרמב"ם המיוחדת בדין השבת גזל הגר.
בסוגיה סבוכה זו ניכרת גדלותו כמפרש וכפוסק בעל ראייה רחבה של מכלול המקורות
התלמודיים המנסה ליישב ביניהם ולזקקם .עוצמת פרשנותו מתגלה בעיקר בפירוש המשנה,
בכך שעקב הכרחים לוגיים לא מהסס רבנו לפרש את המשנה באופן יוצא דופן ומרתק.

.53

מסתבר שרבנו חזר בו גם מהסברות שבפיהמ"ש ,אך קשה לדעת זאת.
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המל ופירש אינו חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה
שני פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה
של מקור אחד )שבת קלג ,ב(
א .מבוא
ב .הצעת הסוגיה
ג .פסקי הרמב"ם וקושיות החולקים עליו
ד .שלושה תירוצי אחרונים וביקורתם
ה .תירוץ הכסף משנה וביקורתו
ו .הביאור המוצע לפסקי הרמב"ם

א .מבוא
ב"מעליות" כרך יא )תשנ"א( במאמרי "דו משמעות בפרק חזקת הבתים כמקור לפסיקה
כפולה של הרמב"ם" הבאתי דוגמאות אחדות לתופעה מיוחדת בספרו של הרמב"ם :בכמה
מקומות ביד החזקה ניתן למצוא הלכה שיש לה בת זוג במקום אחר ובעניין אחר ,ואף
ששתי ההלכות הללו שונות זו מזו ,בכל זאת הן נתלות במקור משותף אחד בתלמוד )ואין
מדובר במקור תלמודי מורכב ,המכיל בתוכו כמה עניינים שונים ,שהרמב"ם סיווג אותם על
פי נושאיהם במקומות שונים בספרו ,אלא במקור המכיל עניין אחד בלבד(.
נושאי כליו של הרמב"ם ציינו לעתים בשתי ההלכות גם יחד ,את המקור האחד שממנו
הוציא הרמב"ם את שתי ההלכות  . 1אולם הבדיקה מעלה שרק הלכה אחת תואמת את
.1

תופעה זו כמאפיינת את דרכו של הרמב"ם בספרו ,צויינה בדברי בעל אור שמח להלכות אישות ד ,כא
)תודתי לאשר זברובסקי שהעמידני על כך( ,וההסבר שהוא נתן לה הוא פרשנות כפולה שפירש הרמב"ם
את המקור בתלמוד ,וזה לשונו" :המתבונן בלשון רבינו וסידורו ,יראה דרבינו פירש שני פירושים
בברייתא דתן על גבי סלע )קידושין ח ,ב( ,חדא לעיל הלכה ד ...וכאן )= בהלכה כא( .וזה דרך רבינו לכתוב
שני פירושים בשמועה חדא .ודוק היטב" )וחבל שלא ציין דוגמאות נוספות למה שציין כ"דרך רבינו"(.
מדבריו נראה שבמקום שהסוגיה ניתנת להתפרש בשתי דרכים )וכך הדבר בברייתא ובסוגיה הנידונות
בקידושין ,ששם אכן נחלקו הראשונים בפירוש ,ראה תוספות שם ד"ה אם היה סלע שלה( פירש הרמב"ם
לעתים כשני הפירושים ,ופסק על פיהם שתי הלכות שונות .לטענה מעין זו של בעל אור שמח התייחסתי
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המקור כפי שהוא מתבאר בסוגיית הגמרא ,ואילו ההלכה האחרת ,אף שהיא דומה במובן
מה למקור ,אינה נובעת מן הסוגיה שבה מופיע המקור .ובכן מהיכן למד הרמב"ם הלכה זו?
בדברי המפרשים ניתן למצוא שני סוגים של תשובות :בסוג אחד מוצאים המפרשים מקור
"נסתר" לרמב"ם ,מקור כזה שהעיון הראשוני אינו מגלה בקלות .לעתים המקור נמצא
בתוך אותה סוגיה עצמה ששימשה מקור להלכה האחרת )זו שאין בה כל קושי( ,ולעתים
מציעים המפרשים מקור המצוי במקום אחר לגמרי.
סוג תשובה אחר הוא ,שאמנם לשתי ההלכות הנידונות מקור אחד בלבד בתלמוד ,אולם
בהלכה אחת פסק הרמב"ם ממש כפי המקור המובא בתלמוד ,ואילו ההלכה השנייה -
הבעייתית ,היא פרי היסק של הרמב"ם עצמו ,שהסיק על דרך ההיקש מאותו המקור
בתלמוד ,מה יהיה הדין בעניין אחר ודומה לו.
בחינה ביקורתית של כל היישובים הללו לקושי שברמב"ם ,מעלה בדרך כלל קשיים שונים,
כגון דוחק בביאור הסוגיה המובאת כמקור ,או דוחק בביאור דברי הרמב"ם עצמם.
ההצעה שהצענו לביאור צמדי ההלכות שמצאנו ברמב"ם ,שונה עקרונית מכל דרכי היישוב
שבדברי המפרשים  -באמת מקור אחד משמש את הרמב"ם לשתי ההלכות השונות שפסק.
מקור זה הוא כרגיל משנה ,ברייתא או מימרא .הדרך שבה הוסבר המקור בסוגיית הגמרא,
בפירוש או מכללא ,הובילה את הרמב"ם לפסוק הלכה אחת ,וזו אינה מעוררת כל קושי
בדברי המפרשים .אולם פשוטו של אותו מקור ,כפי שמורה הניתוח הלשוני והענייני שלו
במנותק מן הסוגיה שבה הוא משובץ ,מוביל למשמעות אחרת מזו שבסוגיה ,וממשמעות זו
נולדה ההלכה השנייה ,הנראית חסרת מקור.
המפרשים הקשו על הלכה זו ברמב"ם ,מכיוון שהם הכירו רק באפשרות פירוש אחת של
אותו מקור  -זו המופיעה בסוגיית התלמוד .הם לא הכירו באפשרות ,ואולי אף לא
בלגיטימיות ,של פרשנות שונה לאותו המקור ,זו הנובעת מפשוטו.
בכל הדוגמאות שהבאנו ,ניסינו להבהיר מהו הדבר שהכריח את הרמב"ם להעניק פירוש
שונה מזה של הגמרא ,למקור המופיע בסוגיה.
הדרך שאנו מציעים ,מיישבת את הקשיים בכל אותם צמדי הלכות שמצאנו ברמב"ם
כמכלול ,והיא נמצאת מחוזקת על פי המבחן הלשוני הבא :בכל צמד הלכות שיש להן מקור
משותף ,מגלה השוואת לשונן של שתי ההלכות שברמב"ם אל לשון המקור המשותף ,תופעה
דומה :ההלכה הבעייתית ,שלפי דברינו למד אותה הרמב"ם מפשוטו של המקור המופיע
בסוגיה ,דווקא היא זהה כמעט מילולית ללשון המקור .כלומר ,הרמב"ם העתיק את המקור
במאמרי ב"מעליות" יא ,בדוגמה האחרונה שבו .אף בטענה זו יש חידוש ,אך אין זו הטענה הנידונה
במאמר זה ,ראה המשך דברינו למעלה.
לעצם הענין במה שנוגע לברייתא "תנם על גבי סלע" ולגמרא שעליה ,יש לדון האם אכן יש כאן "שני
פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה של מקור אחד" כדברי האור שמח ,משום שלענ"ד אין
דבריו מוכרחים ,ובס"ד נדון בהם במקום אחר.
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כמעט כלשונו .מאידך ,בהלכה השנייה ,התואמת את מהלך הסוגיה ,שינה הרמב"ם את
לשון המקור ,לעתים לבלי הכר .זאת עשה כדי שהמקור יתפרש בהתאמה לביאור שניתן לו
בסוגיה ,שלא כפשוטו .תופעה זו חוזרת בכל הדוגמאות.
נראה כי הטעם לדרך פסיקה זו של הרמב"ם היא ,במחוייבות כפולה שיש לו :מחד,
מחוייבותו כפוסק נתונה לתלמוד ולדרך שבה פירש את המקור ,גם אם פירוש זה אינו תואם
את פשוטו של המקור .מאידך לרמב"ם ישנה מחוייבות גם לבעל המקור עצמו  -התנא
ששנה את הדין במשנה או בברייתא ,או האמורא שאמר את הדין במימרא .אם הכרתו של
הרמב"ם כפתה עליו להבין את כוונת דבריהם בדרך שונה ממה שנתפרשו בסוגיה ,הרי
חובתו כפוסק לשקף את הכוונה המקורית של דבריהם .מחוייבות זו למקור הקדום ,אינה
פחותה מן המחוייבות לסוגיית הגמרא.
האם אין סתירה בין שני הפירושים למקור האחד ,וכן בין שתי ההלכות שפסק הרמב"ם על
פיו? בכל צמדי ההלכות שמצאנו ושבדקנו התשובה שלילית .דבר זה נובע מכך ששני
הפירושים נמצאים תמיד במישורים שונים ,ועל כן גם הפסקים הנובעים מהם הם בעניינים
שונים שאין ביניהם כל סתירה.
מעתה ,כיצד ניתן לבאר את סטייתה של סוגיית הגמרא מפשוטו של המקור המובא בה?
המונחים המתאימים ביותר לבאר זאת ,ונראה שכך ראה זאת גם הרמב"ם ,הם "פשט
ודרש" .צמד מונחים זה מוכר היטב במה שנוגע למצוות התורה .חז"ל הרבו לדרוש את
פסוקי התורה שיש בהם מצוות ,ובכך יצרו הלכות הנסמכות אל המקרא .אולם אין
בדרשותיהם כל כוונה להפקיע את פשוטו של מקרא ,והם שהורו לנו ש"אין מקרא יוצא
מידי פשוטו" )יבמות כד ,א( .באופן רגיל ,אין כל סתירה בין המשמעות היסודית של הפסוק,
הנלמדת בדרך הפשט ,לבין ההלכות הנלמדות ממנו בדרך הדרש.
נראה כי אותה מתודה כפולה של לימוד פשט ודרש ,שהיתה נהוגה בידי חז"ל ביחס למקרא,
נתקיימה בידם אף בלימוד מקורות התורה שבעל-פה )אמנם בפרופורציות לגמרי שונות בין
הפשט לבין הדרש( .בבואם לפרש מקור קדום שעמד לפניהם  -משנה ,ברייתא או מימרא -
הם הכירו שיש למקור זה משמעות בדרך הפשט ,והיא ודאי המשמעות היסודית ,וממנה
נובעת ההלכה שאליה נתכוון בעל המקור .מאידך ,הם ראו עצמם רשאים לדרוש את
המקור ,להעניק לו משמעות חדשה ,באמצעות גילוי אופציה של דו-משמעות ,או ניצול
עמימות הקיימת בו .לעתים נדרש המקור באמצעות פרשנות ישירה שלו ,ולעתים באופן
עקיף ,באמצעות שיבוץ המקור בקונטקסט ,בדרך שמעניקה לו משמעות חדשה התואמת
את הקונטקסט .כך נולדו בתוך סוגיות התלמוד הלכות חדשות ,כשהן נסמכות אל דברי
תנאים ואמוראים קודמים ,כשם שהלכות מדרבנן נסמכות אל לשונם של הפסוקים
שבתורה באמצעות הדרשה.
תפיסה מעין זו של התייחסות התלמוד אל מקורותיו ,נראה שהיתה לרמב"ם ,והיא
שהביאה אותו בכמה מקומות לפסוק כפשוטו של מקור תנאי או אמוראי ,ובמקביל לפסוק
גם כמדרשו .פשוטו של המקור קיים ועומד בו עצמו ,כפי שמוכח מניתוח לשונו ועניינו,

142

הרב אלחנן סמט

ואילו מדרשו נתון בסוגיית התלמוד אשר השתמשה במקור לפי עניינה ,והוציאה ממנו
הלכה חדשה נוספת.
כל הדוגמאות שהבאנו במאמר שב"מעליות" כרך יא ,מבוססות על מקורות בפרק חזקת
הבתים .כאן נוסיף דוגמה של שני פסקים המבוססים על ברייתא אחת במסכת שבת.

ב .הצעת הסוגיה
במסכת שבת ,בפרק ר' אליעזר דמילה ,נאמר במשנה ,דף קלג ,א:
עושין כל צרכי מילה בשבת  : 2מוהלין ופורעין ומוצצין ונותנין עליה
איספלנית וכמון...
על כך שואלת שם הגמרא )עמוד ב(:
מכדי קתני כולהו' ,כל צרכי מילה' לאתויי מאי? לאתויי הא דת"ר :המל  -כל
זמן שהוא עוסק במילה  -חוזר; בין על הציצין המעכבין את המילה ,בין על
הציצין שאין מעכבין את המילה .פירש  -על ציצין המעכבין את המילה חוזר;
על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר.
רש"י פירש את דברי הברייתא ,ואת התירוץ שיש בהבאתה למה שהקשתה הגמרא:
המל  -בשבת; כל זמן שהוא עוסק בה  -שלא סילק ידו ,אם ראה שנשתיירו
בה ציצין ,בין מעכבין את המילה  -שאינה כשרה עד שיחתכם ,בין שאין
מעכבין ,חוזר וחותך ,דכולא חדא מילתא היא ,והרי ניתנה שבת לדחות
אצלה; פירש  -שסילק ידיו; על המעכבין חוזר  -שהרי הן כמילה עצמה; ועל
שאין מעכבין אינו חוזר  -דהוי כהתחלה בפני עצמה ,ועל אלו לא ניתן לחלל
את השבת .והיינו דקתני 'כל צרכי מילה'  -ואפילו ציצין שאין מעכבין חוזר
עליהם כל זמן שלא פירש.
רש"י פירש ,בדבריו המובאים בראש הציטוט ,כי ברייתא זו עוסקת במי שמל בשבת . 3
פירוש זה מחוייב) :א( הן מפאת ההקשר שבו מופיעה הברייתא בסוגיה) ,ב( הן מפאת הדין

.2

.3

כמה כת"י ודפוסים ישנים של המשנה ושל התלמוד כאן לא גרסו תיבת 'בשבת' .ראה במנגנון חילופי
הנוסחאות למשנה ב'פירוש למשנה מסכת שבת' מאת א' גולדברג ,ירושלים תשל"ו עמוד  .329בין אם
נגרוס תיבה זו ,בין אם לא ,ברור מהמשך המשנה שהמשנה מדברת בעשיית צרכי מילה בשבת.
וכן כתב סמ"ג )עשה כח(" :תנו רבנן המל בשבת כל זמן שהוא עוסק במילה ."...ומסתבר שהתיבה
'בשבת' אינה מגוף הברייתא ,אלא היא פירוש )ונלקחה כנראה מפירוש רש"י(.
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שמוציאה הגמרא מן הברייתא) ,ג( והן מחמת הפירוש שניתן לברייתא בהמשך הסוגיה.
הבה נפרט:
)א( המשנה שעליה נסבה סוגיה זו עוסקת במילה בשבת  . 4אף סוגיות הגמרא שסביב משנה
זו וחברותיה עוסקות ברובן בעניין מילה בשבת .ממילא מובן ,שבבוא הגמרא להוסיף על
צרכי המילה המפורטים במשנה 'צורך מילה' נוסף ,היא מוסיפה דין שמקורו בדיני מילה
בשבת .ובפשטות יש לומר שכך הובנה הברייתא על ידי הגמרא ,כפי שפירשהּ רש"י ,שמדובר
על המל בשבת.
)ב( הבה ננסה להניח  -בניגוד לפירושו של רש"י  -שברייתא זו נאמרה על מי שמל ביום חול,
והגמרא הביאה אותה כדי ללמוד ממנה את מה שנחוץ לצרכה ,היינו את הדין הנוסף למה
שמפורט במשנה ,בעניין עשיית כל צרכי המילה בשבת .או אז יתפרש מהלך הסוגיה כך :כמו
שביום חול "המל כל זמן שהוא עוסק במילה חוזר ...על הציצין שאין מעכבין את המילה",
כך גם בשבת ,נחשבת חזרה זו ל'צרכי מילה' הנעשין אף בשבת.
לימוד כזה מן הברייתא אינו סביר :ביום חול אין כל סיבה שלא לחזור על הציצין שאינם
מעכבין את המילה  , 5אך בשבת יש לכך סיבה :הרי יש בהורדתם משום חבלה האסורה
בשבת ,והללו הרי אינם מעכבים את המילה .הברייתא ,העוסקת במילה בחול אינה יכולה
איפוא ,לשמש מקור לחידוש דין כזה בשבת.
חידוש כזה אף אינו יכול להלמד ישירות מן הייתור שבמשנה "עושין כל צרכי מילה"
כשלעצמו ,שהרי הפעולות המפורטות במשנה שייכות לאחת משתי קטגוריות :או כאלו
שקיום המצוה תלוי בהן ) -מוהלין ופורעין( ,או כאלו שבהמנעות מעשייתן יש פיקוח נפש
) -מוצצין ונותנין עליה איספלנית וכמון( .אולם חיתוך ציצין שאינם מעכבים )להלן :צש"מ(
אינו שייך לאף אחת משתי הקטגוריות הללו ,ומניין שאף הוא שייך לכל צרכי מילה הדוחים
את השבת ,הרי אינו דומה כלל לאמור במשנה ? 6
אולם ,אם הברייתא עוסקת במילה בשבת ,אז מקור הדין שכל זמן שעוסק במילה בשבת
חוזר על צש"מ אינו בדימוי שמדמה הגמרא שבת ליום חול ,ואף לא בדיוק שאינו הכרחי
מלשון המשנה ,אלא בדברים המפורשים בברייתא .רק מכח ידיעת הדין המפורש בברייתא,
ניתן לייחס דין זה למה שנרמז בייתור שבמשנה.
.4
.5
.6

כת"י ודפוסים רבים גרסו כך במפורש .ואף אלו שלא גרסו 'בשבת'  -ראה הערה  - 2הרי מפורש בהמשך
המשנה "אם לא שחק מערב שבת."...
ואף לאחר שפירש היה ראוי לחזור עליהם ,ואין זה מובן מדוע הברייתא  -העוסקת לפי ניסיון ההבנה
הנוכחי ביום חול  -אומרת שאין לחזור עליהם .ראה על כך בהמשך ,בפרק ד.
ייתכן וניתן לחדש דין כזה מסברא ,אולם אז אין צורך לתלות את מקור הדין בברייתא העוסקת במילה
ביום חול ,וגם לא במשנה העוסקת בצרכי המילה בשתי הקטגריות האמורות .בדוחק היה אפשר לפרש
שהגמרא אכן לומדת דין זה מסברא ,והברייתא הובאה רק לצורך הצגת עצם המושג "ציצין שאינן
מעכבין" )שכן המשנה להלן קלז ,א מגדירה רק מהם ציצין המעכבין( .אולם סגנון הסוגיה "לאתויי הא
דת"ר" מורה בפשטות ,שהמשנה באמרה "כל צרכי מילה" באה ללמד את עצם הדין השנוי בברייתא,
כמות שהוא.
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)ג( בהמשך הסוגיה מנסה הגמרא לברר "מאן תנא פירש אינו חוזר" .דעת רבה בר בר חנה
בשם ר' יוחנן היא ,שזהו ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה בברייתא המובאת שם,
הסובר ש"ארבעה עשר ) -בניסן( שחל להיות בשבת מפשיט אדם הפסח עד החזה" ,ואינו
חוזר עוד להשלים את הפשטת הפסח בשבת ,לאחר שפירש מן ההפשטה לצורך פעולות
אחרות הנעשות בגופו של פסח" ,משום דכיון דפירש ,הויא חזרה מילתא דאתחלתא לנפשה,
ושלא לצורך גבוה ) -שאינו מעכב הקרבת הפסח( ,דומיא דציצין דלא מעכבין"  -רש"י.
הסוגיה דוחה את ההכרח בזיהוי זה ,בהצביעהּ על חילוק בין המקרים" :ממאי? עד כאן לא
קאמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה התם ]אלא[  7משום שלא בעינן 'זה אלי ואנוהו',
אבל הכא דבעינן 'זה אלי ואנוהו' הכי נמי?!".
רב אשי מציע לזהות את התנא של הברייתא שלנו עם ר' יוסי במשנת ראש השנה )כא ,ב(,
הסובר כי "נראה ) -החודש( בעליל ,אין מחללין עליו את השבת" .ופירש רש"י" :אלמא
אע"ג דאיכא מצוה ) -לבוא לבית הדין אף כשנראה בעליל( ,כיון דלאו לצורך גבוה הוא )-
דאין הקידוש תלוי במקרה זה בעדים( לא מחללינן ,והכא נמי :פירש ) -מן המילה( דהוי
אתחלתא דחילול כי הכא ,בלא צורך גבוה ,לא מחללינן".
שוב דוחה הסוגיה את ההכרח בזיהוי זה" :ממאי? דילמא עד כאן לא קאמר ר' יוסי התם
]אלא משום[ 6דלא ניתנה שבת לידחות ]רש"י :אפילו בהתחלתה[ אבל הכא ,דניתנה שבת
לידחות] ,רש"י :להתחיל בה המילה[ ,הכי נמי?! ]רש"י :דכי פירש והדר ,לאו אתחלתא
לנפשה היא ,והוי כמו שלא פירש ,וגומר כל מצותו[".
לבסוף מובאת דעת נהרדעי ,המזהים את התנא של הברייתא עם רבנן החולקים על ר' יוסי
במשנת מנחות )צט ,ב( בעניין החלפת לחם הפנים.
ברור איפוא ,שרבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן וכן רב אשי  , 8פירשו כי התנא של הברייתא
שלנו ,האומר שאין חוזר בצש"מ לאחר שפירש ,אומר זאת במי שמל בשבת ,ומשום איסור
חילול שבת ,והם מחפשים לזהותו עם תנא נקוב שם ,הסובר אף הוא שאין לחלל את השבת
לצורך מצוה כזו שאף אם ביסודה דוחה את השבת ,במקרה הנידון אינה דוחה ,משום
שמעשה החילול אינו נחוץ עתה לקיום המצוה.

ג .פסקי הרמב"ם וקושיות החולקים עליו

.7
.8

התוספת בתוך הסוגריים המרובעים היא על פי הגהות הב"ח כאן ,בהתאמה לסגנון המקובל בגמרא
במשפטים מעין אלה.
אמנם דברי נהרדעי כשלעצמם אינם מחייבים לפרש את הברייתא כעוסקת במי שמל בשבת ,אולם אין
בגמרא כל לרמז לכך שנהרדעי חולקים בפרשנות הברייתא על רבה בר בר חנה ועל רב אשי ,ודבריהם של
נהרדעי מתבארים יפה על פי הפירוש שפירשה הסוגיה עד עתה את הברייתא כעוסקת בשבת .נדון על כך
בפרק ד להלן.
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הרמב"ם כלל בהלכות מילה שלו הן את הלכות מילה בחול והן את הלכות מילה בשבת.
בפרק הראשון הוא דן באישים השונים שעליהם חלה מצוות מילה ,ובזמנים השונים
שהמצוה מתקיימת בהם ,ובהקשר לכך הוא דן בשאלה מילתו של מי ואיזו מילה היא
שדוחה שבת ואיזו אינה דוחה )בהלכות ט-טו( .בפרק השני דן הרמב"ם באופן ביצוע המילה,
ובהקשר לכך ,בפעולות הקשורות במעשה המילה ,המותרות והאסורות בשבת )בהלכות א-ה
תיאור מעשה המילה בחול; בהלכות ו-ט המותר והאסור במעשה המילה בשבת ויו"ט(.
את הדינים העולים מן הברייתא המובאת בסוגייתנו ,פסק הרמב"ם בפרק ב הלכה ו ,תוך
שהוא מבליע אותם בתוך שאר דיני המשנה )כפי שגם הגמרא פירשה את האמור במשנתנו
'עושים כל צרכי מילה'  -לרבות צש"מ כשלא פירש(:
עושין כל צרכי מילה בשבת :מלין ופורעין ומוצצין וחוזר על ציצין המעכבין
אע"פ שפירש ,ועל ציצין שאין מעכבין כל זמן שלא פירש .ונותן עליה
אספלנית...
המקום שבו הכניס הרמב"ם את דין הברייתא בתוך דיני המשנה  -בין 'מוצצין' לבין נתינת
האספלנית  -הוא המקום ההגיוני :אחרי המציצה שכבר נסתיים מעשה המילה ,ולפני
התחלת הטיפול הרפואי ,הוא הזמן לבדוק אם ישנם ציצין שצריך לחזור עליהם.
דברי הרמב"ם הללו תואמים את מסקנת הסוגיה ,ואין בהם כל קושי .וכיוצא בדבריו אלו
כתב גם בפירוש המשניות שלו על משנה אחרונה בפירקין : 9
וכל זמן שהוא מתעסק במילה חותך בשבת בין ציצין המעכבין ובין ציצין
שאין מעכבין .ואם מל וסילק ידו הרי זה אסור לחזור ולחתוך בשבת אלא
ציצין המעכבין בלבד .ולענין זה רמז באמרו בתחילת הפרק הזה 'עושין כל
צרכי מילה'.
אלא שדברי הברייתא שלנו הובאו פעם נוספת באותו פרק ,בחלקו הראשון העוסק באופן
ביצוע המילה ביום חול )בהלכות א-ה( .לאחר שהרמב"ם הגדיר בהלכה ג מהם ציצין
המעכבין את המילה ,ומהם שאינן מעכבין ,הוא כותב בהלכה ד:
המל  -כל זמן שעוסק במילה  -חוזר; בין על הציצין שמעכבין בין על ציצין
שאין מעכבין .פירש  -על ציצין המעכבין חוזר; על ציצין שאינן מעכבין אינו
חוזר.
כיצד איפוא ,פוסק הרמב"ם דינים אלו ביום חול ,כאשר ברור מתוך סוגייתנו שהברייתא
עוסקת במי שמל בשבת )וכפי שפירש רש"י(? ואין לענות על כך שהרמב"ם העביר בסברתו
את דיני הברייתא משבת ליום חול ,משום שהדימוי של דיני מילה ביום חול לדיני מילה
.9

מהדורת ר"י קאפח ובתרגומו ,ירושלים תשכ"ד.
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בשבת אינו אפשרי :אם אכן הברייתא עוסקת במילה בשבת ,הרי הטעם לכך שכשפירש אינו
חוזר על צש"מ ,הוא שיש כאן חילול שבת בדבר שכל מטרתו היא רק לייפות את המילה
ולהדרה )וכמבואר בדברי הגמרא" :דבעינן 'זה א-לי ואנוהו' "( אך אינו לעיכובא .אולם
ביום חול לא שייך טעם זה ,ויש לדייק מן הברייתא איפכא :שביום חול ראוי הוא לחזור על
צש"מ אף כשפירש ,כמו בלא פירש  . 10וכך אכן דייקו כמה פוסקים מסוגייתנו ,ופסקו כן
להלכה ,תוך שהם מקשים על הרמב"ם שפסק אחרת:
)א( בעל שלטי הגיבורים ,ר' יהושע בועז ,על הרי"ף בסוגיין )דף נב ,ב בדפי הרי"ף אות ב
בשלטה"ג( כותב:
ומדקאמר תלמודא כאן 'פירש אינו חוזר' ,משמע דבחול חוזר אף על ציצין
שאינן מעכבין .ומן התימה על מיימוני פרק ב מהלכות מילה ,שכתב גבי דין
מילה שמוהלין בחול ,שאם פירש וסילק ידיו מן המילה דחוזר על ציצין
המעכבין ,אבל לא על ציצין שאינן מעכבין ,והכי נמי כתב אח"כ בההוא
פרקא גבי שבת ,דנראה מדבריו דלא שנא שבת לא שנא חול ,לעולם אינו חוזר
על ציצין שאינן מעכבים )בחול(  , 11דאין סברא לאסור דבר זה בחול! וכן פירש
איהו בפירוש המשניות פרק רבי אליעזר דמילה במשנה אחרונה  . 12והטור
יו"ד סי' רס"ג נשמר מזה ,ופירש להדיא דהאי ברייתא מיירי בשבת ,דאילו
בחול חוזר על הכל ,בין מעכבים בין אינם מעכבים  . 13והכי נמי סמ"ג עשין
כ"ח לא הזכיר דין זה אלא גבי שבת . 14
.10
.11
.12
.13

טיעון זה הוא 'תמונת ראי' של הטיעון שנטען בפרק ב לעיל ,מדוע לא ניתן ללמוד דיני מילה בשבת מדיני
מילה בחול ביחס להתר חיתוך צש"מ כשלא פירש.
את התיבה 'בחול' שמתי בסוגריים משום שהיא נראית מיותרת כאן ,ונדפסה בשגגה.
לא ברורה לי כוונתו בהפנייה זו לפירוש המשניות )לשון הרמב"ם שם הובאה לעיל בפרק זה( .ונראה
שכוונתו ,כי נראה ,שאף הרמב"ם עצמו בפירוש המשניות פירש את הברייתא כעוסקת במל בשבת.
בטור מהדורת וילנא מופיעה בסימן רסד )ולא רסג כפי שנדפס בטעות בשלטה"ג( לשון זו" :יש ציצין
המעכבין המילה ויש שאינן מעכבין אותה ...המל  -כל זמן שמתעסק במילה  -חוזר ,בין על ציצין
המעכבין בין על שאינן מעכבין .פירש ממנה  -אינו חוזר אלא על המעכבין ,ואין צריך לחזור על שאינן
מעכבין .פירוש :מיירי בשבת ,אז חוזר על המעכבין ,אבל אינו חוזר על שאינן מעכבין ,אבל בחול חוזר על
הכל ,בין מעכבין בין שאינן מעכבין" .החלק הראשון של דברי הטור ,עד התיבה 'פירוש' ,הוא העתקה של
דברי הרמב"ם בהלכות ג-ד ,כמעט באותה לשון )והשינוי המשמעותי היחיד הוא שכתב "ואין צריך לחזור
על שאינן מעכבין" בעוד שברמב"ם כתוב "אינו חוזר"( .החל מן התיבה 'פירוש' ישנה הסתייגות מדברי
הרמב"ם ,ונאמר כי ההבחנה בין פירש ללא פירש נאמרה בברייתא רק במי שמל בשבת ,אך ביום חול
חוזר תמיד.
ניכר שדברי הטור כפי שצוטטו כאן ,הם שעמדו לפני בעל שלטה"ג .נוסח זה של דברי הטור עמד גם לפני
הבית-יוסף כפי הנראה מדבריו על אתר )והוא אכן מופיע בדפוס ראשון של הטור עם הב"י( ,אולם בכמה
דפוסים מופיע המשפט "פירוש "...עד סוף הציטוט ,בסוגריים .בכת"י של הטור ובכמה דפוסים קדמונים
משפט זה אינו נמצא כלל .סקירת הגירסאות השונות נמצאת בטור השלם כאן )יורה דעה כרך ה בהגהות
והערות אות נב( ,ואכן דעת הב"ח והדרישה היא ,שמשפט זה הוכנס בטעות לתוך דברי הטור ,וראה
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)ב( אף המהרש"ל ,בחידושיו וביאוריו על הטור יורה דעה סימן רסד ,כותב על לשון
הברייתא שלנו )המובאת שם בטור( : 15
נרשם בצידו :ברמב"ם כתב סתמא ,ולכאורה משמע דאיירי אף בחול .אכן
רש"י פירש להדיא דאיירי בשבת ,וכן כתב בסמ"ג ,ובגמרא משמע להדיא
דדווקא בשבת איירי ,אבל בחול לכולי עלמא חוזר על הכל ,כדי לעשות
המצוה כתיקונה ,ומשום 'זה אלי ואנוהו' כדאיתא התם ) -בדף קלג ,ב(.
יש לשים לב לכך שהמהרש"ל מעמיד את דבריו כניגוד למה שנראה שפסק הרמב"ם.
)ג( כך גם פסק הרמ"א )רסד ,ה( .על דברי המחבר שם ש"אם לא נשאר ממנו )= מעור
הערלה( אלא מעט ,ואינו חופה רוב גובהה של עטרה ,אינו מעכב המילה" מוסיף הרמ"א:
ומכל מקום אם הוא בחול ,לכתחילה יטול כל הציצים הגדולים ,אף שאינן
מעכבים . 16
)ד( הגר"א בביאורו )אות כב( מבאר את כוונת הרמ"א בדבריו אלו ,ואת מקורותיו בסוגיית
הגמרא ובראשונים ,ואגב כך דוחה את ה'דעה האחרת' ,היא דעת הרמב"ם .נביא את דבריו,
ונבארם במקום שיש צורך על ידי הוספות בסוגריים מרובעים:
]לשון הרמ"א" [:ומכל מקום אם הוא בחול ,לכתחילה יטול כל הציצים
הגדולים אף שאינם מעכבים"  -רוצה לומר :אף אם פירש .משא"כ בשבת ]-
שאם פירש אינו חוזר עוד על צש"מ[ .וכדברי רש"י קל"ג ,ב ד"ה המל ]שכתב[
"בשבת" ]וא"כ בחול חוזר תמיד[ .וכן כתב הטור ]ראה ציטוט דבריו ,והדיון

.14
.15
.16

נימוקיהם שם .אם נקבל את דעתם ואת עדות הנוסחאות התומכות בדעתם ,תהא דעת הטור קרובה לזו
של הרמב"ם.
ראה ציטוט הסמ"ג בהערה .3
הציטוט על פי הוצאת 'מאורות' ירושלים תשל"ה )היא הוצאת 'אל המקורות'( ,חידושי וביאורי מהרש"ל
נדפסו בסוף הכרך )יורה דעה ב( ,והציטוט בעמוד .32
א .המחבר לא נכנס לשאלה מה יש לעשות ביום חול בציצין שאינם מעכבין ,היינו האם להסירם כדעת
הטור )כפי שהיה לפני הב"י ,ראה הערה  (13וכדעת שלטה"ג ומהרש"ל ,או שאין להסירם ,וכדעת
הרמב"ם .רק לעניין הסרת הציצין בשבת הוא נזקק ,ופסק את הדין העולה מסוגיית הגמרא בסימן רסו
סעיף ב.
ב .במהדורות הנדפסות של השו"ע )כגון וילנא( מופיע לאחר ציטוט דברי הרמ"א כי מקורו בטור .ציוני
המקורות של הרמ"א אינם מופיעים בדפוס הראשון של השו"ע עם הגהות הרמ"א ,קרקא של"ח-ש"מ,
ולא יצאו מתחת יד הרמ"א )ראה על כך בהקדמת הרב ניסים ז"ל למהד"צ דפוס קרקא ,הוצאת קדם
ירושלים תשל"ד ,פרק ב( .לעצם השאלה ,האם מקורו של הרמ"א בטור ,ראה בהערה  13בענין הספק
בגרסה שבטור ,ובהתאם לכך בשאלה מהי דעתו.
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בנוסחתו ,בהערה  ,[13ודלא כהרמב"ם שמפרש ]הברייתא[ אף בחול ,דאין
צריך ]לחזור על צש"מ לאחר שפירש[  . 17וליתא ]לדברי הרמב"ם[ ,ממה
שנאמר שם ]קלג ,ב[" :מאן תנא פירש אינו חוזר" וכו' ]וניסו לזהות את
התנא של הברייתא הזאת עם תנא הסובר שאין לחלל שבת על מצוה הדוחה
ביסודה שבת ,במקום שקיום המצוה כבר ייעשה בלא חילול שבת .וא"כ
משמע ,שהסוגיה הבינה את הברייתא כאוסרת לחזור על צש"מ לאחר שפירש
מפני חילול שבת[.
ועוד שם ]אמרו בסוגיה[ "אבל הכא דבעינן 'זה אלי ואנוהו' הכי נמי" ]לאחר
שרבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן זיהה את התנא של הברייתא שלנו עם ר'
ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה ,האוסר להמשיך את הֶ פשט הפסח בי"ד
שחל בשבת לאחר שפירש מן ההפשטה ,דחתה הגמרא את הכרח הזיהוי,
ואמרה" :עד כאן לא קאמר ר' ישמעאל בנו של ריב"ב התם ]אלא[ משום דלא
בעינן 'זה אלי ואנוהו' ,אבל הכא דבעינן זה אלי ואנוהו הכי נמי"  -שמא יתיר
ר' ישמעאל בנו של ריב"ב לחזור בשבת על צש"מ אפילו לאחר שפירש ,כדי
להדר את מצות המילה .ואף שחילוק זה אינו להלכה ,ובשבת אסור לחזור על
צש"מ לאחר שפירש ,ברור מדברי הגמרא הללו ,שבמקום שאין בעיית חילול
שבת ,היינו ביום חול ,נותר השיקול של הידור מצות מילה ,ויש לחזור על
צש"מ אף לאחר שפירש[.
יש לציין שדברי הגר"א דומים מאד לדברי המהרש"ל אשר הובאו לעיל .דחיית פסקו של
הרמב"ם מפני הקושיות שיש על דבריו מתוך סוגיית הגמרא ,אינה פוטרת אותנו מלנסות
ולהבין כיצד למד הרמב"ם את סוגייתנו ,וכיצד הגיע לשני פסקים המבוססים על הברייתא
האחת . 18
.17
.18

הרמב"ם לא כתב "אין צריך" אלא העתיק )בהלכה ד( את לשון הברייתא "ואינו חוזר" ,והכסף משנה
הוא שפירש כן בדעת הרמב"ם )ראה דיון על כך בפרק ה להלן( .והגר"א הלך בעקבות הכסף משנה.
הברייתא שאנו עוסקים בה מצויה בנוסח שונה במקצת אף בתוספתא )מהדורת ר"ש ליברמן שבת טו ,ד(,
ובירושלמי בפירקין פעמיים )בסוף הלכה ד ובסוף הפרק( .אף במקומות אלו ניכר מן ההקשר בו מצויה
הברייתא שהיא הובנה כעוסקת במל בשבת )בירושלמי מפורש הדבר בדיון הגמרא על דברי ר' יוחנן שם(.
לכאורה צריך לבאר כיצד למד הרמב"ם גם מקורות אלו )וראה גליון הש"ס להלכה ד בירושלמי ,שבאמת
הביא משם ראיה לחולקים על הרמב"ם( .אולם באמת פטורים אנו מכך ,כיוון שניכר שהרמב"ם פסק את
פסקיו כאן על פי סוגיית הבבלי :א .בהלכה ד הוא העתיק כמעט במדוייק את לשון הברייתא שבבבלי,
בעוד שבמקורות האחרים הברייתא באה בלשון קצת שונה וקצרה יותר .ב .הרמב"ם שילב את דין
הציצין בתוך דיני המשנה )בהלכה ו( כפי שעשתה סוגיית הבבלי ,בעוד שבתוספתא ובירושלמי אין כל
קשר בין משנת "עושין כל צרי מילה" לבין דין הציצין ,והברייתא באה שם בהקשרים אחרים .מסתבר
שכשהרמב"ם פסק על פי סוגיית הבבלי ,הוא לא נזקק למקורות האחרים שבהם מופיעים מקבילות
חלקיות לסוגיית הבבלי ,ועל כן מיותר ,מן הבחינה המתודולוגית ,להתייחס למקורות אלו ככל שאנו
דנים בשיטת הרמב"ם )ולעצם העניין ראה הערה .(41
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ד .שלושה תירוצי אחרונים וביקורתם
בדבריהם של כמה אחרונים ישנם נסיונות לתרץ את הרמב"ם ,ולמצוא לו מקור בסוגייתנו
או במקום אחר .להלן נדון בשלושה ניסיונות חשובים כאלו:
)א( בגיליון הש"ס על הירושלמי )מאת הרבנים מרדכי זאב סגל איטינגא ויוסף שאול נטנזון,
שניהם מלבוב( פרק יט הלכה ד דנו בשיטת הרמב"ם .לאחר שהעירו כי מסוגיית הירושלמי
שם נראה כי על צש"מ יש לחזור ביום חול אף לאחר שפירש ,וכדעת החולקים על הרמב"ם,
הוסיפו:
אמנם בש"ס יבמות דף מז ,ב מבואר במילת גר" :נשתיירו בו ציצין המעכבין
את המילה ,חוזרין ומלין אותו" .הרי דבאינו מעכבין אין חוזרין ,אף דשם על
כרחין בחול מיירי ,דמילת גר לא דחי שבת ,ואפילו הכי אין חוזרין על שאינן
מעכבין .ומכאן ראיה גדולה לשיטת הרמב"ם דאף בחול אין חוזרין על
צש"מ . 19
את התירוץ הזה לרמב"ם דוחה מבארו של ספר העיטור ,ר' מאיר יונה ,בביאורו 'שער
החדש' לחלק ב של ספר העיטור )וילנא תרל"ד( .בשער השלישי של הספר  -הלכות מילה -
עמוד  100אות מ הוא כותב:
נראה לי כי אין ראיה מכאן ) -מן הברייתא ביבמות מז ,ב אודות גר( ,דהתם
הכי קאמר :דתיכף שמלין אותו ,ממתינין עד שיתרפא ומטבילין אותו ,יעויין
שם .וקמ"ל דאם היו ציצין המעכבין את המילה ,אין ממתינין לו עד
שיתרפא ,ולטבול אותו ,ושוב לתקן את המילה ,כדי לטובלו אחר המילה
ראשונה  , 20כיון שהוא כאילו לא מל .אבל אם היו ציצין שאין מעכבין ,שוב
אין צריך לתקן המילה קודם הטבילה ,ויכול להמתין עד שיתרפא מהמילה
הראשונה ולטובלו ,ונעשה בזה גר ,ושוב מתקנין את המילה לאחר הטבילה.
דאי יתקנו את המילה מקודם ,יש לחשוש שמא ישהה מלהתרפא ,ולא יהיה
יכול לטבול ,ו"אשהויי מצוה לא משהינן" כדאיתא התם.
.19

.20

א .בסוף דבריהם הוסיפו כי "יפלא על הגאון בעל שאגת אריה סימן נ שהאריך בענין זה ,ולא העיר מש"ס
יבמות הנ"ל" .לאחר דחיית דבריהם למעלה בהמשך ,לא יפלא עוד .דברי בעל השאג"א יידונו בהמשך
פרק זה.
ב .תירוצם של בעלי גיליון הש"ס הובא בפירושיהם של כמה מפרשים בני דורנו לרמב"ם :רנ"א רבינוביץ,
יד פשוטה ,ספר אהבה; ר"י קאפח בביאורו לספר אהבה כאן.
כוונתו :והסברא )הלא נכונה!( לעשות כן היא ,כדי שטבילתו תוקדם ותהא צמודה ככל האפשר למילה
הראשונה .זאת אין אומרים ,שהרי המילה הראשונה לא עלתה לו ,וכאילו לא מל.
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אף ר' מאיר יונה מודה שבגר אין חוזרין על צש"מ לפני הטבילה ,אולם לדעתו זהו דין מיוחד
בגר ,שיש עניין לזרז את סיום הליך הגרות שלו ,ואילו חזרה על צש"מ תגרום להשהיית
הריפוי של המילה ,וממילא של הטבילה ,המסיימת את גרותו .אולם אף בגר יש לחזור על
צש"מ לאחר שטבל ,אלא שעל כך לא דנה אותה ברייתא ביבמות ,שעניינה הוא רק בהליך
הגיור עצמו . 21
טענה זו מתקבלת על הדעת .אולם אפשר לטעון טענה יותר פשוטה :החזרה על צש"מ אינה
חיוב גמור בהליך הגיור ,אלא רק הידור מצוה ,וברייתא זו אינה יורדת לכל פרטי דיני מילה
המשותפים לגר ולמי שאינו גר ,אלא היא מתרכזת רק במה שנחוץ להפיכתו של אדם שאינו
מישראל לגר ,ושבלעדיו לא יחול הגיור .וכזה הוא דין ציצין המעכבין את המילה .על כן אין
לדייק ממנה כלל מה הדין בצש"מ ,שאין זה בתחום דיונה .תדע לך שכך הוא ,שכן אם נקבל
את דיוקם של הרבנים שהובאו לעיל בדברי הברייתא ,שבגר אין חוזרין על צש"מ לאחר
שפירש )על כל פנים באותו יום( ,הבה נשאל :ומה הדין בלא פירש? האם גם אז אין חוזרין
על צש"מ? דבר זה לא יטען שום אדם  . 22אולם בברייתא לא נאמר ,שאם לא פירש חוזר על
צש"מ .ועל כרחך טעמו של דבר הוא שהברייתא לא נחתה לכל דיני המילה בגר )שהם שוים
לדיני מילה בישראל( וממילא אין לדייק ממנה דבר ביחס לצש"מ.
ובלאו הכי יש להתייחס לתירוצים לרמב"ם כמו אלו של בעלי גיליון הש"ס לירושלמי
בפקפוק רב :הרמב"ם בהלכות מילה לא רמז כלל לכך שמקור דבריו הוא בדיני מילת גר.
אם היתה הברייתא ביבמות מקור דבריו ,היה מסמיך את ההלכה בגר )לעניין ציצין בלבד(
להלכה בישראל ,מלפניה או לאחריה ,ואז היינו לומדים על קשר ביניהן .אולם הרמב"ם
פשוט העתיק את הברייתא של ציצין ממסכת שבת ,בהקשר שממנו ברורה דעתו שדבריה
אמורים ביום חול .מבחינה מתודולוגית קשה לקבל תירוץ המגלה מקור נסתר לרמב"ם,
כזה שאינו מצוי בסוגיה שממנה שאב הרמב"ם את פסקיו ,ושהרמב"ם לא רמז אליו בכל
דרך שהיא . 23
לסיום דיון זה נעיר ,שהרמב"ם לא פסק כלל את דברי הברייתא ביבמות במה שנוגע לציצין
המעכבין בגר ,לא בהלכות מילה )אף שכמה מהלכות מילת גרים נזכרו בהלכות אלו( ולא
בהלכות איסורי ביאה פרק יד הלכות א-ו ,שם מתואר בפירוט תהליך הגיור בהתאמה
לדברי הברייתא ביבמות .אין זאת אלא שהרמב"ם לא היה סבור שכוונת הברייתא לציין
דין מיוחד במילת גרים )כפי שסבור היה ר' מאיר יונה בביאור שנתן לברייתא( ,ואף לא היה

. 21
.22

.23

ביאור דומה בגמרא ביבמות ,ודחיית הראיה שהובאה ממנה לשיטת הרמב"ם ,נמצא בשו"ת בית הלוי
ח"ב סימן מז.
שהרי לדעת בעלי גליון הש"ס דינו של גר כדינו של תינוק ישראלי בעניין צש"מ ,ואילו לדעת ר' מאיר יונה
הסיבה שבגר אין חוזרין עליהן ,משום שזהו פצע חדש שיעכב הריפוי ,ודבר זה שייך רק לאחר שפירש
והפצע הראשון החל להתרפא.
אמנם מפרשי הרמב"ם עשו זאת לא פעם ,וכמובן יש לדון בכל מקום לגופו.
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סבור שכוונת הברייתא לחדש דין כללי בהלכות מילה )כפי שסברו בעלי גיליון הש"ס( ,שכן
אם היה סבור כך או כך ,לא היה משמיט את דברי הברייתא .ודאי סבר הרמב"ם שהדין
השנוי בברייתא ,שציצין המעכבין את המילה מחייבים לחזור ולמול ,הוא דין פשוט ,המצוי
כבר בהלכות מילה ,ואין צורך לחזור עליו בדיני הגר.
)ב( בספר 'שאגת אריה' לר' אריה ליב גינצבורג ,רבה של מיץ ,הוקדש סימן נ לדיון בשיטת
הרמב"ם בענייננו:
שאלה :תינוק שנימול ,ואחר שנימול וסילק המל את ידו ממנו ,רואה
שנשתיירו בו ציצין שאין מעכבין את המילה ,אם צריך לחזור עליהן או לא.
בראש דבריו הוא מציג את מחלוקת הרמב"ם והטור )ראה הערה  (13בשאלה זו ,ולאחר מכן
הוא מקשה על הרמב"ם מן הסוגיה האומרת שהחזרה על צש"מ היא בגדר 'זה אלי ואנוהו'
)עד שאפילו בשבת מעלה הגמרא על דעתה להתיר מטעם זה את החזרה לאחר שפירש( ואם
כן בחול ודאי יהא צריך לחזור עליהם?
בתירוצו ,מתחיל בעל שאג"א לדון מהו הנראה מדברי הרמב"ם עצמו בשאלה זו :מכך
שחילק אף בחול בין פירש ללא פירש בצש"מ ,משמע שהוא סובר שדין 'התנאה לפניו
במצוות' שייך רק כל עוד לא פירש" ,אבל לאחר שפירש וסילק ידיו ממנו ,אין כאן משום
התנאה לפניו במצוות ,שיתחייב לחזור ולהתחיל מחדש .דכיון שפירש  -אתחלתא מילתא
אחריתא היא ...אין צריך לחזור ולהתחיל מחדש משום 'זה אלי ואנוהו' ".
אולם הגמרא הרי השמיעה את טענתה בעניין הידור מצות מילה ,על מקרה שכבר פירש,
ומניין נטל הרמב"ם את החילוק בגדר הידור מצוה בין פירש ללא פירש? על כך עונה בעל
שאג"א ,כי חילוקו של הרמב"ם הוא על פי מסקנת הסוגיה:
שהרי הגמרא מסיק התם אהא דבעי "מאן תנא פירש אינו חוזר ...אמרי
נהרדעי :רבנן דפליגי אדר' יוסי הוא" ) -בעניין הדרך להחלפת לחם הפנים(...
ופירש רש"י" :ולרבנן ) -התובעים שלא יתגלה השולחן כלל מלחם הפנים
שעליו( אי שקלי ושבקי ליה ,והדר מסדרי ,לא מיקרי להו 'תמיד' ,אלא
אתחלתא אחריתא ,ונמצא שמתעכב שולחן בלא לחם .וגבי פירש ) -מן
המילה( נמי כי הדר אתי ,אתחלתא אחריתא היא .ולר' יוסי דאמר כי שקלי
והדר מתחלא ,נמי תמיד הוא ,דחדא מילתא היא .הכא נמי ,פירש  -חוזר
אע"פ שאין מעכבין ,דכוליה גמר מילתא היא".
על כך שואל בעל שאג"א:
ואיכא למידק :דאע"ג דמוקי כרבנן ,דפליגי עליה דר' יוסי ,וס"ל דכל כה"ג
לא מיקרי 'תמיד' ואתחלתא אחריתא היא ,אכתי איכא לדחויי כדדחינן )-
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באוקימתא הראשונה בסוגיה שם( דעד כאן לא קאמרי רבנן אלא גבי לחם
הפנים ,דלא שייך התם היינו טעמא ד'התנאה לפניו במצוות' ,אבל גבי מילה,
דאיכא משום 'התנאה לפניו במצות' ,הכא נמי ,דאפילו פירש ,חוזר? וכדדחי
מהאי טעמא להא דר' ישמעאל ) -בעניין הפשט הפסח בי"ד שחל בשבת(.
תירוצו של השאג"א לשאלה חמורה זו ,תירוץ דחוק הוא לענ"ד ,ואנו נכתוב את התירוץ
הנראה לנו :הדבר ברור שלמסקנת הסוגיה "פירש" מעין זה שמצינו בלחם הפנים ,אינו
דומה ל"פירש" מהפשטת הפסח ,שבפסח הרי עדיין עוסק במצות הכנת הקרבן ,ורק מפעולת
הפשטת העור הוא פירש .וסברה הגמרא באוקימתא הראשונה ,שאם בפסח אינו חוזר
לסיים ההפשטה ,משום שאין הדבר נחוץ להכשר הקרבן ,ועל כן לא תדחה השבת מפני
המשך ההפשטה ,כמו כן כשפירש ממצות המילה ,אף שעדיין יום שמיני הוא ,וראוי למצות
מילה בזמנה ,בכל זאת כיון שאין הדבר לעיכובא ,אין לחלל את השבת על צש"מ .ודחתה
הגמרא השוואה זו ,משום שבמילה יש 'התנאה לפניו במצוות' מה שאין כן בהפשטת הפסח.
על כן ,כיון שעדיין לא עבר זמן מילה בזמנה ביום השמיני ,יכול להדר את המצוה ,אף
שבאופן טכני פירש ממעשה המילה שבתחילה.
מה שנתחדש בהמשך הסוגיה על פי נהרדעי הוא ,שהיות המוהל מצוי ביום השמיני ,שהוא
זמן המילה בזמנה ,אינו הופך את חזרתו לאחר שפירש ,להמשך ישיר של המצוה .שהרי גם
זמן החלפת לחם הפנים הוא בשבת ,ואף על פי כן לדעת רבנן דר' יוסי ,מרגע שפירש ,אין
החזרת לחם הפנים החדש מהווה המשך ישיר של פינוי הישן ,על אף ששניהם נעשים ביום
אחד  -בשבת  -שהוא הזמן הראוי להחלפה.
מעתה יש לומר ,שברור היה לגמרא גם קודם ,שבשני מעשים שהשני מהווה אתחלתא
חדשה ,ואינו מהווה המשך ישיר למעשה הראשון ,לא שייך בכה"ג הידור מצוה במעשה
השני ביחס לראשון .מה שנשתנה הוא רק הגדרת היחס בין תחילת המילה להמשכה -
הסרת הצש"מ .שבתחילה סברה הגמרא שמסגרת הזמן  -היום השמיני להולדת התינוק -
יוצרת רצף בין שני המעשים ,והופכתם למעשה מתמשך ,ואילו למסקנה היא סוברת שאין
זה כך ,אלא אלו שני מעשים שונים ,שאין בשני גדר הידור למעשה הראשון .על כן לא
הקשתה הגמרא שוב מן החובה להתנאות לפניו במצוות ביחס למצות מילה . 24

.24

אחרי כתבי זאת ,ראיתי שבדומה לדברים אלו ביאר בעל שו"ת בית הלוי ח"ב סימן מז את מהלך הסוגיה.
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נחזור עתה לדברי השאג"א ,המסיק מן המהלך עד כה כי:
שמע מינה מהא ,דבפירש אינו חוזר אפילו בחול ,דכיון דחשיב ליה להתחלה
אחרת ,אין כאן מעתה משום 'זה אלי ואנוהו' . 25
מעניין לציין שהשאג"א לא כתב דבריו רק לפלפול בעלמא ,אלא נטה לפסוק כך למעשה,
בתנאים מסויימים ,וזאת למרות פסק הרמ"א בשו"ע ,שהוא חולק על הרמב"ם .הוא מסיים
את דבריו בסימן נ בלשון זו:
הרי נתבארו דדברי הרמב"ם נכונים בטעמן ,שאין צריך לחזור על צש"מ
לאחר שפירש ,ואפילו בחול ,ויפה עשה הב"י בשו"ע שהשמיט לדעת הטור,
אע"פ שרמ"א מביאו שם ...הילכך נ"ל ,בתינוק חלוש קצת ,אע"פ שאין בו
משום סכנת נפשות ,אלא חשש חולי בעלמא ,ראוי לסמוך על זה שלא לחזור
על צש"מ את המילה אפילו בחול ,לאחר שפירש.
אף שביאורו של השאג"א למהלך הסוגיה נראה לנו בעיקרו ,עלינו לבדוק את התאמתו
לשמש ביאור לפסקי הרמב"ם.
הערה ראשונה :לפי דברי השאג"א יוצא שדין הצש"מ לאחר שפירש ,תלוי בשאלה אם הוא
יום חול או שבת .ביום חול "אין צריך לחזור" )כפי שכתב בסוף דבריו שהבאנו לאחרונה(
משום שאין בכך התנאות במצוות .מכיוון שאין בכך גדר התנאות במצוות ,בשבת אסור
לחזור על צש"מ ,שהרי זו עשיית חבלה בשבת שאין בה שום טעם :אין זה לעיכובא בקיום
המצוה ,ואף התנאות במצות המילה אין כאן . 26
אולם לא כך נראה מלשון הרמב"ם ,שהרי בהלכה ד העוסקת ביום חול ,העתיק את
הברייתא כלשונה וכתב" :על ציצין שאין מעכבין אינו חוזר" ,ופשטות הלשון היא שאינו
רשאי לחזור ,וכמו שמתפרשת לשון זו בברייתא שבגמרא הדנה במילה בשבת . 27
הערה שנייה :סוף סוף דין החזרה ביום חול לא נידון בסוגיה במפורש ,אלא הוא מסקנה
שמסיק בעל שאג"א )ולדעתו אף הרמב"ם( ממהלך הסוגיה .הסוגיה ,מתחילתה ועד סופה,
עסקה במילה בשבת ,ומסקנתה היא ,שלאחר שפירש ממעשה המילה ,אין החזרה נחשבת
להמשך המעשה הקודם .לכן ,אין בחזרה זו הידור המצוה הראשונה ,ועל כן היא אסורה

.25
.26
.27

בהמשך דבריו מקשה השאג"א על תירוץ זה וגם מתרץ קושייתו ,אולם לענייננו אין חשיבות בדברים
הללו .כמו כן נוקט השאג"א תירוץ נוסף בשיטת הרמב"ם ,שהוא מפולפל ביותר ,ולא הבאנו אף זאת.
ומה שכתב השאג"א בסוף דבריו "שאין צריך לחזור ...ואפילו בחול" ,לא דק :רק ביום חול אין צריך ,אך
בשבת אסור לחזור.
בנקודה זו ניתן לפרש את הרמב"ם בדרך שונה מזו של השאג"א :באמת אסור לחזור על צש"מ אף ביום
חול :כיון שאין כאן המשך המילה הראשונה והידור מצותה ,יש כאן חבלה סתם ,שאף בחול היא אסורה
משום חובל בחברו .כך פירשו את הרמב"ם כמה אחרונים שדבריהם יבואו להלן בפרק ה.
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בשבת .מה הדין ביום חול? על כך לא דנה הסוגיה כלל ,וניתן להסיק כמה מסקנות
אפשריות:
 .1אף ביום חול אסור לחזור על צש"מ מחמת שאין בכך כל מצוה ונותר איסור חבלה
בחברו.
 .2ביום חול אין צריך לחזור ,אך אם רוצה  -רשאי ,שכן אין זו חבלה ,אלא מעין מעשה
מילה חדש ,אף שאינו הכרחי .מעשה מילה שאינו הכרחי אינו דוחה שבת.
 .3ביום חול צריך לחזור ,אמנם לא מטעם הידור מצות מילה ,שהרי זו נסתיימה במעשה
הראשון ,ולאחר שפירש לא ניתן לנאות את המעשה הזה שכבר נסתיים .אולם מלבד
מעשה המילה ,יש מצוה 'להיות נימול'  , 28וביחס לכך יש בהסרת הצש"מ משום הידור
מצוה .אמנם דבר זה אינו דוחה שבת ,אך ביום חול יש לעשותו )ואולי אין צורך שהדבר
ייעשה דוקא ביום השמיני( . 29
כל אחת משלוש המסקנות אפשרית בסברא ,והבחירה באחת מהן תהא חידושו של הפוסק
שבחר בה על פי סברתו .לדעת בעל השאג"א בחר הרמב"ם באפשרות ) 2ואנו הערנו בהערה
 27שאפשרות  1יותר נוחה בלשון הרמב"ם( .אין בלשון הרמב"ם כל רמז לכך שפסקו בהלכה
ד הוא תולדת ניתוח מורכב של הסוגיה ,והוא מסקנתו שלו ,אחת מבין כמה מסקנות
אפשריות .באמצעות ניסוח ההלכה יכול היה הרמב"ם לרמוז לקוראיו ,מהי הדרך בלימוד
הסוגיה שהביאה אותו לפסוק כפי שפסק ,מהם השיקולים שאותם דלה מתוך הסוגיה,
ושעל פיהם הגיע למסקנתו .כזאת ,או מעין זאת ,היה צריך להראות פסק שמקורו
בשיקולים כמו אלה שהעלה בעל השאג"א:
'אם פירש מן המילה ,אין חזרתו המשך למעשהו הראשון ואינה הידור לו .לפיכך אינו חוזר
אלא על ציצין המעכבין את המילה ,ואינו צריך לחזור על ציצין שאינם מעכבים'.
או אז היו מפרשי הרמב"ם שואלים מניין לקח הרמב"ם את הדעה שלאחר שפירש אין
חזרתו המשך והידור למעשהו הראשון ,ובנקל היו מוצאים זאת בסוגיית הגמרא בדברי
נהרדעי .ואף שדברי נהרדעי נאמרו ביחס לאיסור החזרה על צש"מ בשבת) ,שהרי הם באו
לפרש את הברייתא העוסקת במילה בשבת( ,נקל היה למפרשים להבין ,שהרמב"ם הסיק
מדין האיסור בשבת ,את אי הצורך לחזור על צש"מ ביום חול.
במקום זאת נמצאת ברמב"ם העתקה )כמעט( מילולית של הברייתא המופיעה בגמרא
בקשר למילה בשבת ,בהקשר שונה של מילה ביום חול .ואכן ,מפרש כמו הכסף משנה,
בבואו לציין את מקורו של הרמב"ם בהלכה ד כותב" :ברייתא )קלג ,ב( כלשון רבינו" .אין

.28

.29

"בשעה שנכנס דוד לבית המרחץ וראה עצמו עומד ערום ,אמר :אוי לי שאעמוד ערום בלא מצוה ,וכיון
שנזכר במילה שבבשרו ,נתיישבה דעתו" )מנחות מג ,ב ,וראה פירוש רש"י על הפסוק )תהלים קיט ,קסב(
"שש אנכי על אמרתך"(.
בשו"ת בית הלוי ח"ב סימן מז ביאר בדרך דומה את דעת )הטור( והרמ"א החולקים על הרמב"ם בענין
צש"מ ביום חול.
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בדברי הרמב"ם כאן או בכל מקום אחר שום רמז של זיקה לדיון בהמשך הסוגיה ,העוסק
בשאלה "מאן תנא פירש אינו חוזר."...
לפיכך אין נראה פירושו של בעל השאג"א כהסבר נאות לרמב"ם.
)ג( בחידושי הגרי"ז סולובייצ'יק על הרמב"ם ,הלכות חנוכה פרק ד הלכה א ,נמצא ביאור
נוסף לדברי הרמב"ם בהלכות מילה .לאחר הציגו את מחלוקת הרמב"ם והטור )ראה הערה
 ,(13ולאחר שהוא מצטט בקיצור את הסוגיה "מאן תנא פירש אינו חוזר "...על כל שלוש
האוקימתות שבה ,הוא כותב:
והנה לפי אוקימתי קמייתי ) -המעמידות את הברייתא שלנו כר' ישמעאל
בהפשט הפסח ,או כר' יוסי בענין נראה בעליל( הלא פשיטא דכל הך ברייתא
לא מיתניא רק במל בשבת ,ולענין אם ניתנה שבת להדחות על ציצין שאינן
מעכבין .דהרי כל מילתייהו דר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה ושל ר'
יוסי הם לענין דין דחיית שבת ,ולא שייכי כלל לענין מילה בחול .ובודאי לפי
הנך אוקימתי גם ברייתא זו ,דאינו חוזר על צש"מ ,מדין דחיית שבת קמיירי,
דעל אלו לא ניתנה שבת להדחות .אולם נראה דהרמב"ם סבירא ליה דלפי
המסקנה ) -אליבא דנהרדעי( דמוקמינן לה כרבנן דפליגי עליה דר' יוסי
לענין לחם הפנים ,אם אלו נוטלין ואלו מניחין  -אם זה נקרא 'תמיד' ,אם כן
לפי אוקימתא זו לא קמיירי הברייתא כלל מדין דחיית שבת ,רק מדין עיקר
קיום המצוה ,אם שייך הידור מצוה לאחר שכבר פירש ונגמרה המצוה .וזה
לשון הר"ח שם" :מהא שמעינן שהפורש מן המצוה ,אין לו עוד לחזור עליה
להדרה" .הרי דמפרש לה להדיא הכי .וזהו דתלי לה הגמרא בפלוגתא דר'
יוסי ורבנן לענין לחם הפנים ,דעיקר השקלא וטריא היא ,אם הציצין
מצטרפין לעיקר המילה ,שיהא שייך בהציצין אח"כ עניין הידור מצוה . 30
מבחינת ההגיון ההלכתי בביאור דעת הרמב"ם ,דומה הסברו של הגרי"ז )וכן זה של בעל
בית הלוי  -ראה הערה  (30לזה של בעל השאג"א  . 31יסוד שיטת הרמב"ם לפי כולם הוא בכך
שלאחר שפירש ממעשה המצוה ,אין אפשרות להדר את המצוה עוד על ידי חזרה אליה ,ועל
כן גם בחול אין משמעות של הידור לחזרה על צש"מ ,ואין בכך כל צורך )או שאף אסור
לחזור עליהם( .עוד נקודה משותפת לכולם :דבר זה למד הרמב"ם ממסקנת הסוגיה על פי
נהרדעי ,המעמידים את הברייתא שלנו כרבנן דר' יוסי בענין החלפת לחם הפנים . 32
.30

.31
.32

בסוף דבריו הוא מוסיף" :ועיין בבית הלוי חלק שני )סימן מז( שביאר בארוכה שיטת הרמב"ם בזה,
דס"ל דדין 'ואנוהו' לא שייך רק בעיקר מעשה המצוה ,אבל כשפירש ,שוב ההידור אינו שייך למעשה
המצוה כלל" .יצויין שאת הסוגיה ביאר בעל בית-הלוי בדומה לשאג"א ולא כגרי"ז.
יצויין שבעל בית הלוי אמנם הזכיר את השאג"א בדבריו פעמים אחדות ,ולא כן הגרי"ז.
אלא שבעל השאג"א ובעל בית הלוי נזקקו לביאור יותר מורכב במהלכה של הסוגיה.
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החידוש הגדול בדברי הגרי"ז בהשוואה לשאג"א ,חידוש שבגללו מתבטלות הטענות שהעלנו
נגד השאג"א ,הוא ,שבתשובתם של נהרדעי לשאלת הגמרא "מאן תנא פירש אינו חוזר" ,הם
חוללו תפנית בכל הבנת הברייתא העומדת במרכז הסוגיה .עד לדברי נהרדעי הובנה
הברייתא ,מראשית הופעתה בסוגיה ,כעוסקת במי שמל בשבת ,וכפי שפירש זאת רש"י.
אולם נהרדעי פירשו את הברייתא כעוסקת במי שמל בחול ,והטעם שאין לחזור על צש"מ
לאחר שפירש ,אינו כמו שסברנו עד עתה ,משום חילול שבת ,אלא הטעם הוא שאין בחזרה
זו משום הידור מצוה אף ביום חול ,ועל כן היא מיותרת.
הרמב"ם פסק על פי מסקנת הסוגיה  -ביאורם של נהרדעי  -שהברייתא עוסקת ביום חול,
ועל כן העתיקהּ בהלכה ד בהקשר של מילה ביום חול.
מעתה סרות הקושיות שהקשינו על השאג"א :פְ סק הרמב"ם בצש"מ ביום חול אינו מסקנה
שהסיק מדעתו על פי מהלך הסוגיה )ושאפשר היה להסיק ממנה גם אחרת( ,אלא הוא נובע
ישירות מן הברייתא כפי שהובנה במסקנת הסוגיה עצמה . 33
לפיכך ,מעתה לא תהא הביקורת מופנית לביאורו לפסק הרמב"ם בהלכה ד במה שנוגע
למילה ביום חול ,שכן עתה מיושב פסק זה היטב ,אלא לעצם ביאורו את מהלך הסוגיה :לפי
הצעת הגרי"ז ,באים נהרדעי לשנות את כל משמעות הברייתא ,ואגב כך לעקור את כל
המהלך הקודם של הסוגיה ,הן בשלב שהברייתא שימשה כמקור לפרש את הנרמז בייתור
שבמשנה "עושין כל צרכי מילה"  , 34והן בשלב שהגמרא  35ניסתה לזהות את התנא של
הברייתא עם תנאים אחרים ,שעסקו בשאלת דחיית שבת מפני מצוות שונות .אולם קשה
לפי הסברו :לא ייתכן שהסוגיה תעבור בשתיקה על השינוי הזה ,ושאנו נצטרך ללמוד עליו
מכלל דבריהם של נהרדעי .אם צודק הגרי"ז בביאורו ,היה על נהרדעי )או על עורך הסוגיה(
לפרש ולומר' :אלא אמרי נהרדעי :האי תנא ביום חול הוא דאמר פירש אינו חוזר ,ורבנן
דפליגי עליה דר' יוסי הוא.'...
אפשר היה אולי לוותר על הקביעה שהתנא דיבר ביום חול ,אם ביאורם של נהרדעי היה
מכיל בתוכו בהכרח משמעות חדשה כזו לברייתא  . 36אולם ביאורם של נהרדעי יכול
להתפרש יפה גם לפי המהלך הקודם של הסוגיה ,שהברייתא עוסקת במי שמל בשבת ,והא
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העתקת הרמב"ם את הברייתא בהקשר למילה ביום חול ,היא היא המסקנה שאליה הגיעה הסוגיה
בדברי נהרדעי .ממילא אין צורך בכך שהרמב"ם יצביע על שיקולים שהיו לו לפסוק כפי שפסק.
וכיון שאין הברייתא יכולה לשמש עוד כמקור לביאור הייתור שבמשנה ,הרי חוזרת קושיית הגמרא
"מכדי קתני כולהו' ,כל צרכי מילה'  -לאתויי מאי?"  -והקושיה נותרת עתה חסרת תירוץ .על כך לא דנה
הגמרא כלל!
ואין זה סתמא דגמרא ,אלא אמוראים ידועים :רבה בר בר חנה בשם ר' יוחנן ורב אשי ,שאי אפשר לומר
כי דבריהם הם בגדר הוה אמינא בלבד.
ראה את הברייתא הבאה בהמשך הסוגיה " -מהלקטין את המילה ,ואם לא הילקט ענוש כרת"  -שחילופי
הפירושים שלה במהלך הסוגיה ,מכריחים את השינוי בין יום חול לשבת.
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דאינו חוזר הוא משום שאין בחזרה זו משום הידור המצוה הראשונה ,ועל כן אינה דוחה
שבת .והרי כך ביארו את סוגייתנו בעל שאג"א ובעל בית הלוי ,ויפה ביארו ,שהרי אין כל
רמז בדברי נהרדעי לשינוי כה מרחיק לכת במהלך הסוגיה.
נמצא איפוא ,כי סוגייתנו אינה מתבארת יפה לפי הגרי"ז ,ועל כן אין ביאורו הדחוק בסוגיה
יכול לשמש מקור נאות לרמב"ם.
אף פסקו של הרמב"ם בהלכה ו אינו מתיישב היטב על פי הגרי"ז :על פי ביאורו של הגרי"ז
את מהלך הסוגיה ,נמצא כי כל ראשיתה של הסוגיה ,שלפיה האמור במשנתנו "עושין כל
צרכי מילה" נאמר "לאתויי הא דת"ר המל ,"...בטלה לפי מסקנת נהרדעי שהברייתא
עוסקת ביום חול .אם כך ,מניין נטל הרמב"ם את פסקו בהלכה ו ,שבו הבליע את דיני
הברייתא בתוך המשנה העוסקת בצרכי מילה הנעשים בשבת? והרי הכנסה זו של הברייתא
לתוך המשנה בטלה במסקנת הסוגיה ! 37
מטעמים אלו אף ביאורו של הגרי"ז אינו נראה הולם את דברי הרמב"ם.

ה .תירוץ הכסף משנה וביקורתו
בביאורו להלכה ו כותב הכסף משנה יישוב שונה מכל מה שראינו עד עתה לדברי הרמב"ם:
עושין כל צרכי מילה וכו'  -משנה .וחוזר על ציצין וכו'  -ברייתא כתבתיה
בסמוך ) -בביאורו להלכה ד( ,ואם רבינו היה מפרשה בשבת דוקא ,לא היה לו
לכותבה לעיל ) -בהלכה ד ,בהקשר למילה ביום חול( ולשנותה כאן .אבל
משמע שהוא מפרשה בין בחול בין בשבת ,ולעיל קתני לה לענין חול ,ו'אינו
חוזר'  -פירוש אינו חייב לחזור ,והכא מפרש לה לענין שבת ,ו'אינו חוזר' -
פירוש אינו רשאי לחזור . 38
.37

.38

ואין לומר כי מסברא למד הרמב"ם ,שכמו שביום חול שנינו בברייתא כי אם לא פירש חוזר על צש"מ כדי
להדר את המצוה ,אף בשבת כן .שהרי בשבת יש כאן חבלה האסורה ,ומי אומר שנתיר זאת ,כשאין הדבר
לעיכובא במצות המילה עצמה? )וטענה זאת כבר כתבנו בפרק א לעיל ,כשהסברנו מה הכריח את רש"י
לבאר את הברייתא במי שמל בשבת(.
בהמשך דבריו מציע הכסף משנה ביאור אחר לרמב"ם" :ואפשר דלענין שבת דוקא הוא מפרשה ,כפרש"י,
ולעיל דהוה עסיק בדין ציצין  -קתני לה ,והכא דקא עסיק בדיני שבת  -קתני לה .והראשון נראה עיקר".
לא פירש לנו הכסף משנה מדוע הראשון נראה עיקר ,אך בשאג"א שהביא את דבריו הללו של הכסף
משנה ,הוסיף עליהם" :ודבר ברור הוא ) -ההבנה הראשונה של הכסף משנה ברמב"ם ,ששני פסקים הם
בדבריו ,אחד בחול ואחד בשבת( דפירוש השני אין לו שחר ,שיכפיל הרמב"ם דין אחד ב' פעמים" .אולם
נימוק יותר חזק לדחות את הפירוש השני הוא ,מבנה הפרק השני בהלכות מילה ,שאת חלקו הראשון -
הלכות א-ה  -הקדיש הרמב"ם לתיאור המילה ביום חול ,ואילו את חלקו השני  -הלכות ו-י  -הקדיש
הרמב"ם לתיאור המילה בשבת ויו"ט .הלכה ד נמצאת בחלק הראשון ,וברור מהקשרה שהיא שייכת
לדיני מילה ביום חול.
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האחרונים ,אשר חיפשו מקור לפסקי הרמב"ם בסוגייתנו או מחוצה לה ,לא דנו בתירוץ זה
של הכסף משנה .מסתבר שהוא נראה להם תמוה :אם סוגיית הגמרא מפרשת את הברייתא
כעוסקת במילה בשבת ,מניין לו לרמב"ם לפרשה גם על יום חול? מה לו לרמב"ם לפרש
פירוש חדש בברייתא )כזה שיש בו נפקותא לדינא( אם אינו נובע מסוגיית הגמרא?
ועוד יש לתמוה על דברי הכסף משנה :האם לדעת הרמב"ם השמיע התנא של הברייתא דין
אחד המתפרש לצדדין? כיון שיש הבדל בין דין צש"מ לאחר שפירש ביום חול  -שאינו חייב
לחזור ,לבין דין זה בשבת  -שאינו רשאי לחזור ,היה על התנא לכפול דבריו ,ולפרש דין
צש"מ ביום חול בלשון ברורה ,ודין זה בשבת בלשון אחרת וברורה אף היא .אין דרכם של
חז"ל לכלול בהגד אחד  -המנוסח בערפל דו-משמעי  -דינים שונים בפרטיהם ובטעמם.
שאלה אחרונה זו ,ניתן להקל בחומרתה ,אם נפרש את דינו של הרמב"ם ביום חול ש"אינו
חוזר" ,שלא ככסף משנה  -שאינו חייב לחזור ,אלא כפשוטן של המילים ,וכמשמעותן
בפירוש המייחס את הברייתא למל בשבת ' -אינו רשאי לחזור' .פירוש זה פירשו את
הרמב"ם בעל מרכבת המשנה על אתר  39והחת"ם-סופר בחידושיו על שבת קלג ,ב .הטעם
לאיסור החזרה ביום חול על פי ביאור החת"ס הוא ,משום איסור חבלה בחבירו :אם אין
בצש"מ עיכוב למצות המילה ,ואף הידור מצותה אין כאן ,הרי הסרתם היא בגדר חבלה
מיותרת בגוף הנימול .אם נפרש כך את דברי הרמב"ם בהלכה ד )ונראה שפירוש זה מתאים
יותר לפשט המילים( ,תתפרשנה המילים שבברייתא "אינו חוזר" על פי שני הפירושים
במשמעות אחת" :אינו רשאי" .אולם ,עדיין לא בטלה קושייתנו ,שכן "אינו רשאי" ביום
חול ,אינו מטעם ש"אינו רשאי" בשבת ,והפרש גדול יש במידת האיסור שלהם :ביום חול
אולי יש כאן איסור 'לא יוסיף להכותו' ,והדבר עדיין צריך עיון .אולם בשבת איסור החזרה
הוא משום חילול שבת ,ויש בו סקילה וכרת! על כן עדיין אין הדבר מסתבר שהתנא יכלול
שני דינים שונים בזמנם ובטעמם במשפט אחד דו-משמעי.
דברי הכסף משנה ישמשו אותנו כבסיס למה שנבקש לבאר ברמב"ם בפרק הבא .אולם
בטרם נמשיך לשם ,נציין דבר נוסף בקשר לפירושו :הכסף משנה בביאורו לרמב"ם לא נזקק
כלל להמשך הסוגיה "מאן תנא פירש אינו חוזר "...על כל שלוש האוקימתות שבה )וזאת
בניגוד לשאג"א ולגרי"ז( .הוא מתמקד רק באותו חלק של הסוגיה העוסק בשאלת הציצין
להלכה ולמעשה ,והוא :הברייתא עצמה ,ודברי הגמרא המשלבים את דין הברייתא בתוך
המשנה .ביאורו לרמב"ם הוא בהסבר הדרך שבה למד הרמב"ם חלק זה של הסוגיה בלבד.
שני טעמים יש לכך :א .אין כל רמז בדברי הרמב"ם שפסקיו מתייחסים להמשך הסוגיה .ב.
בעוד החלק הראשון של הסוגיה הוא "תלמוד ערוך" ונאמר בדרך פסקנית ,החלק השני הוא

.39

מרכבת המשנה לר' שלמה מחלמא חלק שני ,על פרק ב מהלכות מילה הלכה ד" :ואפשר דאף בחול נמי
אסור משום צערא דינוקא".
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משא ומתן שלא נאמר בדרך הלכה פסוקה ,אלא בדרך עיון וסברא .בענין זה נראה כי דרכו
של הכסף משנה הולמת את שיטתו של הרמב"ם עצמו . 40

ו .הביאור המוצע לפסקי הרמב"ם
הדרך שנציע כאן לביאור הרמב"ם ,מהווה פיתוח לזו של הכסף משנה ,ויש בה תשובות
לשתי התמיהות שהעלנו בסעיף הקודם ביחס לפירושו .אגב כך מדגימה דרכנו את גישתו
העקרונית של הרמב"ם לסוג מסויים של סוגיות ,שיש להוציא מהן שני פסקים שונים
המתייחסים למקור אחד משותף ,כמבואר במבוא שבפרק א לעיל.
נתחיל מן הקושיה הראשונה שהקשינו על הכסף משנה :מה ראה הרמב"ם לפרש את
הברייתא כעוסקת במילה ביום חול ,פירוש חדש משלו שאינו מתחייב כלל מסוגיית הגמרא?
התשובה לשאלה זו היא ,שפשוטה של הברייתא נראה כך לרמב"ם .זאת משום שברייתא,
בניגוד למשנה  , 41הינה הלכה נטולת קונטקסט .ועל כן היא חייבת להכיל בתוכה את ההקשר
שבו היא באה ללמדנו את הדין השנוי בה ,ככל שקיים הקשר כזה .דבר זה יכול להעשות או
באמירה מפורשת באיזה הקשר היא שנויה ,או שתוכן הברייתא יעיד על הקשר זה .ללא
אחד משני אלו  -מסתבר שהברייתא נשנתה בסתם.
לענייננו :מכיון שבברייתא אנו עוסקים ,שאיננה חלק ממערכת דינים שיטתית ,אם בכוונתה
ללמדנו דין בהלכות שבת ,היה עליה לשנות בפירוש "המל בשבת ."...אף תוכנה של
הברייתא אינו מלמד על שבת בדוקא ,שכן את הדינים השנויים בה ניתן לפרש בלא קושי גם
ביחס ליום חול ,כפי שפירשו כל נושאי כליו ומפרשיו של הרמב"ם את דבריו בהלכה ד .כיון
שכך ,יש ללמוד כי הברייתא שנויה בסתם  -היינו במי שמל ביום חול.
מאחר שמפשוטה של הברייתא נראה ,שהיא עוסקת במילה ביום חול ,הביא אותה הרמב"ם
כלשונה בדיני מילה בחול .שכן לרמב"ם ישנה מחוייבות לא רק כלפי סוגיית הגמרא

.40
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ראה דברי הרמב"ם בשתי תשובות לחכמי לוניל :סימן שמה וסימן שצה בתשובות הרמב"ם מהדורת
בלאו ,כרך ב ,ירושלים תש"ך.
המשנה מצויה בדרך כלל בהקשר מובהק ,המקנה לה משמעות באותו הקשר ,גם אם אין הדברים
נאמרים בה בפירוש .דרך משל :אף אם לא נגרוס במשנה קלג ,א" :עושין כל צרכי מילה )בשבת(" ,כפי
שלא גרסו כמה כת"י ,ברור מהמיקום של המשנה בפרק י"ט במסכת שבת ,שכוונתה למילה בשבת ,שכן
זהו הנושא של המשנה שלפניה ושלאחריה ,ובעצם של הפרק כולו )אמנם כאן ,גם תוכן המשנה עצמה
בהמשך מעיד על כך(.
עוד דוגמה מובהקת היא המשנה הראשונה בפירקין" :ר' אליעזר אומר :אם לא הביא כלי ."...משנה זו
עוסקת בפירוש בשבת ,אך לא נזכר בה שמדובר במילה ,ודבר זה נלמד מסמיכותה למשנה שבסוף פרק
י"ח "וכל צרכי מילה עושין בשבת") .לדעת רי"ן אפשטיין במבוא לנוסח המשנה עמוד  ,995אפשר שנפלה
טעות בחלוקת הפרקים במשנה ,והמשפט המובא במרכאות היה במקורו פתיחה לפרק יט(.
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ופרשנותה ,אלא גם כלפי התנא של הברייתא ,כפי שפרשנות הפשט של דבריו מלמדת על
כוונתו.
אולם ,סוגיית הגמרא העניקה לברייתא פירוש אחר :לכל אורך הסוגיה נתפרשה ברייתא זו
כעוסקת במילה בשבת .דבר זה ,שהגמרא נוטלת ברייתא או מימרא ,שכוונתם אינה חד
משמעית ,ומעניקה להם פירוש המקרבם לנושא הנידון בסוגיה ,אינו נדיר כלל  . 42שיבוצה
של הברייתא בסוגייתנו ,כמלמדת דין נוסף על מה ששנוי במשנה ,ואף הדיון המפורש עליה
לאחר מכן )"מאן תנא ,("...מעניקים לברייתא פרשנות מצומצמת ,ככזו העוסקת במילה
בשבת דווקא .פרשנות זו אמנם אינה בלתי אפשרית בלשון הברייתא או בהגיונה ,אולם
לכשנבודד את הברייתא ונתבונן בה כשלעצמה ,כדין בודד ומנותק מכל הקשר ,נסיק
שפרשנות הגמרא אינה מחוייבת כלל .הרמב"ם ,על כל פנים ,היה מחוייב גם לדינים
שהוציאה הגמרא ,באמצעות פרשנותה שלה לברייתא ,ועל כן פסק דינים אלו בנוגע למילה
בשבת ,בהלכה ו.
מעתה יש תשובה גם לשאלה השנייה ששאלנו על דברי הכסף משנה :אין הרמב"ם סבור
שהברייתא נשנתה כהלכה דו-משמעית במכוון .דו-המשמעות הוא תוצאת הפער בין פשוטה
של הברייתא ,השנויה בסתם  -היינו ביום חול ,לבין המשמעות שהיא קיבלה בסוגיית
הגמרא בהקשר של מילה בשבת .מחוייבותו של הרמב"ם הן לתנא של הברייתא והן
לסוגיית הגמרא ,היא שיצרה שני פסקים הנובעים ממקור משותף.
הלומד אינו שם לב בדרך כלל לכפל הפירושים הזה ,משום שפגישתו הראשונה עם הברייתא
או עם המימרא מצויה בתוך ההקשר הנתון בסוגיה ,ונדמה לו ששם ,בהקשר המסויים הזה,
'נולדה' הברייתא או המימרא ,או שעל כל פנים עורך הסוגיה הביא את המקור הקדום על פי
ידיעתו המוקדמת שמקור זה עוסק בנושא הסוגיה  . 43אולם דבר זה אינו נכון בדרך כלל.
הברייתא או המימרא היו הלכות עצמאיות ,ועל כן פירושן הפשוט נובע מתוכנן ומלשונן
כשלעצמן  . 44מציאות זו ,של דינים נטולי הקשר ,יוצרת לעתים חוסר בהירות )עמימות(

.42

.43

.44

אף מקבילתה של הברייתא שלנו ,המופיעה בתוספתא ובירושלמי בפירקין )ראה ציונים בהערה ,(18
נתבארה כעוסקת במי שמל בשבת )בתוספתא נראה כך רק על פי ההקשר ואילו בירושלמי מפורש הדבר
בגמרא( .אולם אין הדבר שונה ממה שאמרנו ביחס לבבלי :גם עורך התוספתא ,וגם סוגיית הירושלמי,
יכולים היו ליטול ברייתא שעל פי פשוטה עוסקת במילה בחול ,ולהעניק לה פירוש התואם את הנושא
שהם דנים בו  -מילה בשבת.
אין זה מן הנמנע שלעתים עורך הסוגיה יודע מה שאין אנו יודעים :שלמקור המובא על ידו ישנו הקשר
מסויים ,המתחייב משכנותו למקורות נוספים ,אף שאין הדבר מובע במילות המקור עצמו .מסתבר שדבר
זה נדיר ,וחובת ההוכחה מוטלת על הטוען טענה זו.
ניתן להדגים זאת בהמשך סוגיה זו עצמה .מייד לאחר סיום הדיון בברייתא הקודמת ,ממשיכה הסוגיה
באותו עניין" :תנו רבנן :מהלקטין את המילה ,ואם לא הילקט ענוש כרת" .רוב הפרשנים )ר"ח בפירוש
הראשון ,רש"י ועוד( פירשו את התיבה 'מהלקטין' במשמעות של הסרת הציצין המעכבים את המילה.
הגמרא שואלת "מני?" ופירש רש"י" :כרת זה ,של מי הוא?" על כך ישנן בגמרא שלוש תשובות) :א( "אמר
רב כהנא :אומן" ,ופירש רש"י" :ובשבת קאי ,שחילל שבת ולא עשה מצוה") .ב( רב פפא מקשה על פירוש
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בכוונת המקור ,ומאפשרת פרשנות יוצרת בסוגיית הגמרא ,המוציאה מתוך המקור הקדום
הלכות חדשות ,כאלו המתאימות למסגרת הסוגיה שבה משובץ אותו מקור .לעתים פרשנות
זו נאמרת בגמרא בדרך ישירה ,אך לעתים היא נעשית בעקיפין ,ללא אומר ודברים ,ורק
הקונטקסט שבו משובץ המקור הוא שמעיד על כך .לרמב"ם ישנה כמובן מחוייבות לאותה
פרשנות יוצרת של סוגיית הגמרא ,אף אם לפי הבנתו אין זה פשוטו של אותו מקור.
בדרך כלל לא תהא סתירה בין המשמעות העולה מפשוטו של המקור הנידון ,לבין
המשמעות האחרת הניתנת לו ,בהקשר שבו הוא נקבע בסוגיית הגמרא .זאת ,משום שאלו
הם בדרך כלל מישורי דיון שונים ,שאינם עומדים בסתירה .לפיכך גם שני פסקי הרמב"ם,
הנובעים מפשוטו של המקור ומן הפרשנות שניתנה לו בסוגיה ,לא יעמדו בסתירה זה לזה.
השוואת לשונם של שני פסקי הרמב"ם ללשונו של המקור האחד המשותף להם ,תגלה בנקל
איזה פסק מבוסס על הבנת פשוטו של המקור ,ואיזה פסק מבוסס על פרשנות הגמרא
שאינה כפשוטו .במקום שבו פסק הרמב"ם את המקור כפשוטו ,הוא בדרך כלל מעתיק
אותו ,וכמעט שאינו מתערב בלשון המקור .ואילו במקום השני ,המבוסס על פרשנות
הגמרא ,נמצא כי לשון הרמב"ם שונה ביותר מלשון המקור :לעתים יש בה הרחבות
ופירושים ,המשולבים בלשון המקור ומתחייבים מן הפרשנות של הגמרא שאינה כפשט
אותו מקור ,ולעתים יינתן המקור בלבוש לשוני אחר לגמרי.
כך הדבר גם במקומנו :בהלכה ד העוסקת במילה בחול ,העתיק הרמב"ם את הברייתא
כלשונה בלא כל תוספת ,וכך הוא לימדנו שברייתא זאת כשלעצמה מתפרשת במילה ביום
חול .אולם בהלכה ו ,שבה עוסק הרמב"ם במילה בשבת ,הובאו דיני הברייתא כשהם
משולבים בדיני המשנה" :עושים כל צרכי מילה בשבת ,מלין ופורעין ומוצצין ,וחוזר על
ציצין המעכבין אע"פ שפירש ,ועל ציצין שאין מעכבין כל זמן שלא פירש" .לשון המשפט
זה ודוחה אותו ,ואחר כך מציע את פירושו" :אלא אמר רב פפא :גדול" ,רש"י" :בגדול שמל מיירי,
ובחול ,וענוש כרת דקאמר ,משום מילה קאמר ,דעדיין ערל הוא") .ג( לבסוף דוחה רב אשי גם אוקימתא
זו ,וחוזר להעמיד את הברייתא באומן ובשבת בדרך שפותרת את שאלת רב פפא על אוקימתא )א(.
ברייתא זו אינה מפרשת באיזה הקשר היא שנויה  -ביום חול או בשבת .לאמוראים הדנים בה ,אין שום
נתונים חיצוניים עליה ,והם מנסים להבינה על פי תוכנה .תוכן זה " -ענוש כרת"  -רומז לכאורה להקשר
שבו היא שנויה .אך דא-עקא :במקרה זה הרמז עצמו נתון לפרשנויות שונות ,שהרי 'כרת' יכול לרמוז
לחילול שבת ,ואז נשנתה ברייתא זו בהלכות מילה בשבת ,אך 'כרת' הוא גם ענשו של הערל ,ואם כך זהו
דין כללי ,במילה בחול .ברייתא מעין זו שאנו דנים בה ,מצוייה אף בתוספתא )מהדורת ר"ש ליברמן טו,
ד(" :מהלקטין למילה .ר' יהודה אומר :אם לא הלקיט חייב מיתה" .בפירושו 'תוספתא כפשוטה' שם,
כותב הר"ש ליברמן" :מתוך לשון התוספתא מוכח שמדברים במוהל שהוא חייב מיתה על שחילל את
השבת שלא במקום מצוה ,כמסקנת הבבלי ...ורב פפא בבבלי קלג ,ב ,פירש כנראה שאין זו הברייתא
שלפנינו ,תדע לך שהוא כן ,שהרי כאן מדברים בחיוב מיתה ובבבלי החיוב הוא כרת ,כלומר מחמת שלא
מל" )ויש להעיר :מסתבר שרב פפא ,וכן רב כהנא ורב אשי ,לא הכירו את הברייתא שבתוספתא ,שתוכנה
אכן מעיד עליה שהיא באומן שמל בשבת .הברייתא שהם הכירו מנותקת מכל הקשר ,והנוסח שלה
מאפשר את מחלוקת האמוראים בבבלי .אין זה מסתבר שהברייתא בתוספתא אינה זו שבבבלי ,ועל כן
המסקנא שאנו רשאים להסיק היא ,שהנוסח המופיע בתוספתא מכחיש את פירושו של רב פפא(.
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המודגש שונה בהרבה מלשון הברייתא ,הן בסדר הדינים ,והן במידת הפירוט .בעצם ניתן
לומר ,שהמקור לדברי הרמב"ם בהלכה זו אינו הברייתא ,אלא דברי הגמרא ,שפירשה כי
האמור במשנה "עושין כל צרכי מילה" ,הוא לאתויי צש"מ כל זמן שלא פירש.
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הגדרת כרמלית  -עיון בשיטת הרמב"ם
א.
ב.

ג.

ד.

ה.

מבוא  -הבעייתיות בהגדרת הכרמלית
הרמב"ם והקשיים בדבריו
 .1דברי הרמב"ם
 .2קשיים בדברי הרמב"ם
הברייתא של ארבע רשויות וסוגיות הגמרא
 .1הסוגיות על הברייתא
 .2סוגיות נוספות
 .3סיכום
הצעה לביאור שיטת הרמב"ם
 .1מבוא
 .2קרן זוית
 .3עיון בסוגיה של "תופסת עד עשרה"
 .4האיסטוונית
סיום

א .מבוא  -הבעייתיות בהגדרת הכרמלית
הכרמלית היא רשות שנתווספה מדרבנן  . 1אולם אין הגמרא מסבירה מה הם הקריטריונים
לקביעת מקום ככרמלית .כמו כן ,אין הגמרא מסבירה מה טעם הטילו חכמים איסור על
כרמלית .בשום מקום לא מצינו שעסקה הגמרא בבירור איסור דרבנן זה ,ולמעט הברייתא
של ארבע רשויות שנדון בה להלן ,שאינה עוסקת בטעמים ,ישנו מקום אחד בגמרא בו
מוזכר הדבר בשלוש מלים בלבד ובדרך אגב .הגמרא בדף מב ,א ,מתייחסת לענין סילוק נזק
דרבים ואומרת" :אמר רבינא :הלכך )= כיון שלא גזרו שבות במקום נזק דרבים( קוץ
ברשות הרבים מוליכו פחות פחות מד' אמות ,ובכרמלית אפילו טובא".
.1

עיין בספר תוצאות חיים להגר"מ זעמבע ,סימן טז ,הדן בשאלת ההגדרה של כרמלית כרשות .המקור
לדיון הוא בדף ח ,א ,בסוגיית כוורת במחלוקת רש"י ותוספות .ועיין עוד שם סוף סימן טו על גת.
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הרמב"ם בהביאו דין זה )שבת יד ,יא( שילב טעם לגזירתם של חכמים:
רשות היחיד ומקום פטור  -מותר לטלטל בכולן .אפילו היה אורך כל אחת
משתיהן כמה מילין ,מטלטל בכולה .אבל רשות הרבים והכרמלית  -אין
מטלטלין בהן אלא בארבע אמות .ואם העביר או הושיט או זרק חוץ לארבע
שאסור הכרמלית מדבריהם
אמות  -ברשות הרבים חייב; ובכרמלית פטורִ ,
מפני שהיא דומה לרשות הרבים שמא תתחלף ברשות הרבים .לפיכך אם
לא היה צריך לגוף ההוצאה ,כגון שהעביר קוץ בכרמלית כדי שלא יוזקו בו
רבים  -הרי זה מותר ,ואפילו העבירו כמה אמות .וכן כל כיוצא בזה.
ובכן למדנו מהרמב"ם שגזרו חכמים איסור על הכרמלית שמא תתחלף ברשות הרבים .אך
לא רק טעם לגזירה יש כאן .לפי הסבר זה של הרמב"ם ההגדרה של כרמלית אמורה להיות:
'מקומות הדומים לרשות הרבים' .לפיכך יש מקום להניח שחכמים אסרו כל מקום שהוא
דומה לרשות הרבים.
אמנם יש אפשרות להגדיר את הכרמלית גם בדרך אחרת' :כל המקומות שאינם לא רשות
היחיד ולא רשות הרבים' .לפי הגדרה זו ,על כל המקומות שאינם אחת משתי הרשויות של
תורה ,גזרו חכמים שיהיו אסורים בטלטול ויקראו כרמלית .בניגוד להגדרה הראשונה
הגדרה כזו אינה אפשרית ללא תוספת של מידות .זאת גם מחמת שרשות היחיד מוגדרת
במידות ,וגם מפני שהגדרה כזו ללא מידות מכסה את כל האפשרויות ולא נשארים מקומות
פנויים להחשב מקומות פטור .לכן ,לפי הגדרה זו נהיה חייבים לומר שיש לכרמלית מידות.
המקומות שאינם נופלים תחת המידות הללו ואינם רשות היחיד הם מקום פטור.
במאמר זה נציע תחילה את ההלכות בהן מגדיר הרמב"ם את הכרמלית ונעמוד על הבעיות
שהלכות אלו מעוררות .אחר כך נסקור את הסוגיות העיקריות העוסקות בכרמלית .בעיקרו
של המאמר ננסה להתחקות אחר דרכו של הרמב"ם בהבנת סוגיות אלו ,ומתוך כך נציע
הסבר אפשרי לבעיות בדברי הרמב"ם .הסבר זה מתקשר לבעיית ההגדרה היסודית עליה
עמדנו בפתיחה זו.

ב .הרמב"ם והקשיים בדבריו
 .1דברי הרמב"ם
נציע את שלוש ההלכות בפרק יד בהן מציג הרמב"ם את הכרמלית:
]ד[ איזו היא כרמלית? תל שיש בו ארבעה על ארבעה טפחים או יתר על כן,
וגבהו משלשה ועד עשרה .שהכרמלית אינה תופסת אלא עד עשרה ואין רחבה
פחות מארבעה על ארבעה .וכן חריץ שיש בו ארבעה על ארבעה או יתר על כן,
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ועמוק משלשה עד עשרה .וכן מקום שהוקף בארבע מחיצות גבהן משלושה
ועד עשרה וביניהן ארבעה על ארבעה או יתר על כן .וכן קרן זוית הסמוכה
לרשות הרבים ,והוא המקום שמוקף שלוש מחיצות והרוח הרביעית רשות
הרבים ,כגון מבוי שאין לו לחי או קורה ברוח רביעית .וכן הימים והבקעה
בין בימות החמה בין בימות הגשמים .כל אלו כרמלית הן.
]ה[ אויר הכרמלית הרי הוא ככרמלית עד עשרה טפחים .ולמעלה מעשרה
טפחים באויר הכרמלית הרי הוא מקום פטור .לפיכך מעל פני המים שבימים
ושבנהרות :עד עשרה טפחים באויר  -כרמלית; ולמעלה מעשרה  -מקום
פטור .אבל כל העומק המלא מים הרי הוא כקרקע עבה .בור שבכרמלית הרי
הוא ככרמלית ,אפילו עמוק מאה אמה אם אין בו ארבעה.
]ו[  2רשות הרבים שהיתה עליה תקרה ,או שאין ברחבה שש עשרה אמה הרי
היא ככרמלית .אצטבה שבין העמודים ברשות הרבים הרי היא ככרמלית.
וצדי רשות הרבים ככרמלית .אבל בין העמודים ,הואיל ורבים דורסין
ִ
ביניהם ,הרי הן רשות הרבים.
הרמב"ם מחלק את כלל הדוגמאות של כרמלית
הראשונה מוצגת הכרמלית תחת השאלה "איזו
הרמב"ם על גובהה ועומקה של הכרמלית :אוירה
טפחים ,עומקה של הכרמלית ככרמלית אפילו עד
הרמב"ם את כל הדוגמאות הנוספות שהן כְ כרמלית.
 .2קשיים בדברי הרמב"ם

לשלוש הלכות .קל להבחין שבהלכה
היא כרמלית?"  . 3בהלכה השנייה דן
של הכרמלית ככרמלית רק עד עשרה
מאה אמה  . 4בהלכה האחרונה מוסיף

5

א .דוגמאות ללא מקור  -הדוגמאות הראשונות לכרמלית המובאות בהלכה ד הן :תל או
חריץ שיש ברחבם ארבעה על ארבעה וגבהם משלושה עד עשרה .דוגמאות הללו לא מצינו
בכל המקורות שלפנינו .לא בברייתא של ארבע רשויות ולא בסוגיות שעליה  . 6מפליא
.2
.3
.4
.5

.6

כך היא החלוקה המדויקת של ההלכות וכך הגרסה המדויקת של המשפט עפ"י כתבי היד .ראה מהדורת
פרנקל ומהדורת 'יד פשוטה'.
כפי שנעשה לגבי כל שלוש הרשויות האחרות .ראה הלכה א על רשות הרבים ורשות היחיד ,ובהלכה ז על
מקום פטור .ומקורו כמובן לשונה של הברייתא.
הסבר זה מחזק את החלוקה של כתבי היד בין הלכה ה והלכה ו ,ראה הערה .2
אין הכוונה למנות את כל הבעיות שעוררו דברי הרמב"ם כאן .אדרבה ,נציין שאלות שלא מצאנו
התייחסות אליהן במפרשים על אתר .על הבעיות המפורסמות כגון השגת הראב"ד בבור ,ופסיקתו בענין
האיצטבא ,ראה ספר המפתח במהדורת פרנקל ,ועיין יד פשוטה עמוד שצד ואילך.
ראה ביד פשוטה מקור לדין התל ממשנה בפרק יא משנה ב" :חולית הבור והסלע שהן גבוהין עשרה
ורחבן ארבעה הנוטל מהן והנותן על גבן חייב; פחות מכן פטור" .וכן מקור לדין החריץ מסוגיה דגומא
בדף ח .אמנם אין אנו מקשים על גופם של דברים שכן אין חולק שמקומות הללו כיון שאינם בגובה
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הדבר שבדוגמאות הללו בחר הרמב"ם להתחיל ומעדיפן על הדוגמאות השנויות בברייתא.
ב .טעמו של הרמב"ם 'תופסת עד עשרה'  -הרמב"ם נותן טעם לכך שהדוגמאות הללו הן
כרמלית ,וזה לשונו" :שהכרמלית אינה תופסת אלא עד עשרה ,ואין רוחבה פחות מארבעה
על ארבעה" .נתינת טעם זה כאן תמוהה מאוד .הרי משפט זה הוא העתק דברי רבי יוחנן
ורב ששת בסוגיה בשבת ז ,א .בסוגיה זו מסבירה הגמרא את דברי האמוראים הללו,
שכרמלית קבלה 'קוּלות' מרשות היחיד ומרשות הרבים .פירוש משפט זה לפי מסקנת
הגמרא הוא ,שאין כרמלית פחותה מארבעה טפחים ,ושאין אויר הכרמלית נידון ככרמלית
אלא עד גובה עשרה טפחים .לפי הרמב"ם עולה שהמשפט של רב ששת "ותופסת עד עשרה"
פירושו ששטח העמוק או גבוה משלושה ועד עשרה ולא עד בכלל ,הרי הוא כרמלית.
כפי שנראה להלן ,הגמרא התקשתה בהבנת דברי רב ששת ,ויש לתמוה מדוע לא הציעה
הגמרא את הבנת הרמב"ם במשפט זה ,ולוּ רק כהוה אמינא.
בעיקר יש להקשות על דברי הרמב"ם עצמם .וכי שטח שיש בו ארבעה על ארבעה וגובהו
יותר מעשרה טפחים אינו כרמלית בגלל הגדרה זו של תופסת עד עשרה? והלא שטח זה אינו
כרמלית כיון שהוא רשות היחיד!
יש לציין שאת מסקנת הגמרא בענין אויר הכרמלית לא השמיט הרמב"ם ,וכפי שראינו פסק
זאת בהלכה ה .והנה שם לא ציטט הרמב"ם את לשונו של רב ששת שכרמלית תופסת עד
עשרה .בדרך כלל אין הרמב"ם משנה את לשון המקורות אלא אם יש בכך צורך ,וכאן ציטט
את דבריו של רב ששת לכאורה שלא במקומם ,ונמנע מלצטטם במקומם.
ג .קרן זוית  -כך מפרש הרמב"ם את קרן זוית" :והוא המקום שמוקף שלוש מחיצות,
והרוח הרביעית רשות הרבים ,כגון מבוי שאין לו לחי או קורה ברוח רביעית" .פירוש זה
נשען כמובן על שיטתו )שלא כהרבה ראשונים( ששלוש מחיצות אינן מספיקות בשביל להיות
רשות היחיד מהתורה .אמנם גם בהתחשב בשיטתו זו ,מניין שקרן זוית המדוברת כאן היא
מקום כזה? יותר קשה ,שהרי הגמרא בענין קרן זוית אומרת ..." :כי אתא רב דימי אמר רבי
יוחנן :לא נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרשות הרבים .דאף על גב דזימנין דדחקי ביה
רבים ועיילי לגוה ,כיון דלא ניחא תשמישתיה  -כי כרמלית דמי" .כלומר ,על אף שאין זו
ממש כרמלית בכל זאת כיון שהשימוש במקום זה אינו נוח הוא נחשב ככרמלית .והרי לפי
הרמב"ם אין צורך להכביר במלים ,ופשוט שמקום המוקף בשלוש מחיצות הינו כרמלית
מצד עצמו ,ולא עקב אי הנוחות להשתמש בו.
ד .כרמלית וכְ כרמלית  -אין ספק שהרמב"ם דייק בלשונו והבחין בין לשון כרמלית ללשון

עשרה הרי אינם רשות היחיד ,וממילא הם או מקום פטור או כרמלית .וכיון שאין מקום פטור ברוחב
ארבעה הרי אלו כרמלית .אך מפליא הוא שהדוגמאות המובאות ראשונות ברמב"ם אינן מוצגות
בברייתא או בגמרא שעליה ,ויש לחפשן במקומות רחוקים ועקיפים.

168

הרב צבי שמשוני

ככרמלית  . 7בהלכה ד לאחר מנותו את כל הדוגמאות כתב" :כל אלו כרמלית הן" .בהלכות
הבאות כתב בעקביות "ככרמלית" או "הרי היא ככרמלית" .ואמנם אף הגמרא אמרה על
מקומות מסוימים שהם 'ככרמלית' .אך יש לתמוה עליו שנטה מדיוקי הגמרא :בהלכה ו
יחד עם האיצטבא שעליה אמרה הגמרא שהיא ככרמלית ,כלל גם את צידי רשות הרבים.
וכן הוסיף את רשות הרבים מקוּרה ,ורשות הרבים שאין ברחבה טז' אמה .ועל כולן אמר
לשון כְ כרמלית.
בניגוד להרחבה זו של המקומות שהגדרתם כְ כרמלית ,קרן זוית שהגמרא אמרה עליה שהיא
כְ כרמלית בלבד ,מקבלת אצל הרמב"ם דין של כרמלית גמורה .שהרי כלולה היא בהלכה ד.
וכן בהלכה ה מגדיר הרמב"ם את אויר הכרמלית וכן את הבור שבכרמלית כְ כרמלית .ואין
לכך סעד בלשון הגמרא שכך מסכמת הגמרא בדף ז ,ב ..." :מקולי רה"ר  -דעד י' טפחים
הוא דהויא כרמלי' ,למעלה מי' טפחים לא הויא כרמלי' ".
ה .השמטת איסטוונית  -הרמב"ם בהלכה ד מביא שלוש מהדוגמאות של הברייתא :בקעה,
ים וקרן זוית  .ונשמטה מכאן האיסטוונית )המובאת אף היא בברייתא שבדף ו ,א(.
לסיכום:
א .הרמב"ם פתח את דבריו בשתי דוגמאות שלא מצאנו להן מקור מפורש בסוגיות
שלפנינו.
ב .רבנו הטעים דוגמאות הללו ,באופן תמוה ,בדברי רב ששת שכרמלית תופסת עד עשרה.
ג .הרמב"ם פירש את קרן זוית באופן מיוחד בשונה משאר הראשונים ובניגוד לפשט
הגמרא ,וכללה בין הכרמליות ממש.
ד .הכניס הרמב"ם דוגמאות נוספות תחת הכינוי ככרמלית.
ה .השמיט הוא את האיסטוונית ולא הביאה.

ג .הברייתא של ארבע רשויות וסוגיות הגמרא
הברייתא של ארבע רשויות מופיעה בתוספתא  , 8בירושלמי  9ובבבלי תוך שינויים
אחדים .נעתיק כאן את ההגדרות של הברייתא לרשויות מהגמרא בדף ו ,א:

.7

.8
.9

דומה שאין צורך להוכיח הקפדתו של הרמב"ם על כגון דא .אמנם ראוי לציין כאן דבריו של רבי אברהם
בנו בתשובה ,סימן עח ,בענין לוקח שדה דבר מצרא ,המדייק בלשון הגמרא שאינה אומרת על לוקח
שהוא שליח ,אלא משתמשת בלשון השייכת גם על שליח .וכמו כן מדייק בלשון הרי"ף והרמב"ם
המשתמשים בכוונת תחילה בכף הדמיון.
תוספתא שבת א ,א .ראה תוספתא כפשוטה וחזון יחזקאל על אתר.
שבת פרק א הלכה א.
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ת"ר :ד' רשויות לשבת  -רה"י ,רה"ר ,כרמלית ומקום פטור .ואיזו היא רה"י?
חריץ שהוא עמוק י' ורחב ד' ,וכן גדר שהוא גבוה י' ורחב ד'  -זו היא רה"י
גמורה .ואיזו היא רה"ר? סרטיא ופלטיא גדולה ,ומבואות המפולשין  -זו
היא רה"ר גמורה ...אבל ים ובקעה ואיסטוונית והכרמלית  -אינה לא כרה"ר
ולא כרה"י...
הברייתא מגדירה את רשות היחיד כפי מהותה של רשות זו באמות מידה מספריות .חריץ
או גדר שרחבם ארבעה טפחים ועמקם או גבהם עשרה טפחים זוהי רשות היחיד .אין כאן
הגדרה שימושית ]= פונקציונלית[ .לעומת זאת ,רשות הרבים מוגדרת לפי אופיה בהתאם
לשימושים" .סרטיא ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין" אלו מקומות רחבים שנועדו
לשימוש הרבים .הכרמלית כך נראה במבט ראשון מוגדרת בעקבות רשות הרבים גם כן
בהגדרות שימושיות "ים ובקעה ואיסטוונית וכרמלית"  -אין כאן מידות כי אם מקומות
ידועים ,בדומה לדוגמאות של רשות הרבים.
ים ובקעה הם מקומות ידועים  .איסטוונית טעונה תוספת הסבר  ,אמנם גם זה כפי
הנראה מקום ידוע שכך שמו  . 10הכרמלית המוזכרת בברייתא מהוה בעיה בפשט
לשון הברייתא  .על כך כבר עמדה הגמרא ושאלה  " :אטו כולהו נמי לאו כרמלית
נינהו ? " .לפי תשובת הגמרא מילה זו באה להוסיף לרשימה את קרן זוית  .בתוספתא
מנויה הכרמלית לאחר הים והבקעה  .בתוספתא כפשוטה מציע ר " ש ליברמן ז " ל
שהכוונה לגינה או שדה עבודה  ,וזאת לפי פירוש רש " י המסביר את המילה כרמלית
מלשון ' כרמל ' שבתנ " ך  ,במשמעות חורשה או יער קטן  . 11אם נקבל פירוש זה הרי
גם המילה כרמלית מציינת מקום ידוע ברשות הרבים בדומה לים ובקעה . 12
בתוספתא וכן בירושלמי מובאת דוגמה נוספת' :והאיסקופה' .בבבלי אין האיסקופה
מוזכרת ,שמא מפני שלפי הבבלי הרי הרשות הרביעית היא מקום פטור והאיסקופה היא
.10
.11

.12

וראה להלן בסוף המאמר בירור בענין האיסטוונית.
"והיה מדבר לכרמל וכרמל ליער יחשב" ישעיהו לב ,טו .והוסף" :ויבן מגדלים במדבר ויחצב ברות רבים
כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור אכרים וכורמים בהרים ובכרמל כי אוהב אדמה היה" דברי הימים
ב כו ,י .מכאן נראה ברור שמילה זו משמעה איזור חקלאי או איזור גיאוגרפי מתאים לחקלאות .ועיין
שיטה מקובצת בבא מציעא י ,א ד"ה והרב ,בענין קנין ד' אמות ..." :פי' שדה דעלמא היינו בקעה
כרמלית או סימטא או צידי ר"ה".
אין צורך להניח שהפירוש בבבלי למילה זו מהוה סתירה לפירוש שמציע ר"ש ליברמן .יותר סביר לומר
שהאמוראים ,ביודעם שמילה זו נבחרה להיות שם הסוג של הרשות ,הניחו שאין הכרמלית נמנית כאן
בכדי ,ובוודאי מנו אותה התנאים על מנת ללמדנו דבר נוסף .שהרי סוף סוף אין התנא הולך ומונה כל
ִ
סוגי השדות והאיזורים שאינם רשות הרבים .יתר על כן ,יתכן שלא נתכוונה הגמרא להסביר את
הברייתא עצמה ,כי אם ללמדנו דבר נוסף .מן הראוי ,כך סברו ,להוסיף אף את קרן זוית לרשימת
הדוגמאות של הכרמלית ,והברייתא היא ודאי המקור הראשוני לחפש בו משענת לכך .בין כך ובין כך
מהבבלי עולה שיש להוסיף את קרן זוית לרשימת הדוגמאות של כרמלית.
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הדוגמה לכך .כך מתוארת הרשות הזו בבבא האחרונה של הברייתא כפי שהיא בבבלי:
"אדם עומד על האיסקופה נוטל מבע"ה ונותן לו נוטל מעני ונותן לו ...אחרים אומרים:
איסקופה משמשת ב' רשויות  -בזמן שהפתח פתוח כלפנים; פתח נעול כלחוץ .ואם היתה
איסקופה גבוהה י' ורחבה ד'  -ה"ז רשות לעצמה".
מכאן ברור שאיסקופה היא מפתן כל שהוא שיש לבית ,וזהו מקום בעל גובה שאינו בהכרח
עשרה טפחים וכן ברוחב שאינו בהכרח ארבעה על ארבעה .מעתה איסקופה זו יכולה להיות
או רשות היחיד או כרמלית או מקום פטור .על כל פנים לפי גירסת הירושלמי והתוספתא
מנויה כאן דוגמה נוספת לכרמלית ,ואם כך יש להעמיד כי מדובר במידות של ארבעה על
ארבעה ובגובה שעד עשרה .ואכן כך מובא בירושלמי על איסקופה זו . 13
סיכום:
הברייתא מונה ארבע או חמש דוגמאות של כרמלית .ים ,בקעה ,איסטוונית ואיסקופה
שכולם מקומות ידועים בין בשדה ובין בעיר .כמו כן נמנית הכרמלית שלפי פשוטו זהו
מקום נוסף בשדה .אמנם הבבלי למד מכאן את קרן זוית.
 .1הסוגיות על הברייתא
הגמרא כדרכה עוסקת בבירור הברייתא לפי הסדר .נסקור בתחילה את הסוגיות ללא עיון
מדוקדק בכל אחת מהן ,במגמה לכנוס את כל הדוגמאות הנוספות של כרמלית שהעלתה
הגמרא .נוסיף עליהן אף דוגמאות שאין להן התייחסות מפורשת בסוגיות שלפנינו.
הסוגיה הראשונה )דף ו ,ב( מבררת את הסתירה בין הברייתא למשנה בטהרות בנוגע
לבקעה .מסוגיה זו לא עולה דוגמה חדשה של כרמלית . 14
הסוגיה השנייה )דף ז ,א( היא המבררת את לשון הברייתא ומדייקת שהמילה כרמלית באה
ללמד על קרן זוית :
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן :לא נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרה"ר,
דאע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים ועיילי לגוה ,כיון דלא ניחא תשמישתיה כי
כרמלית דמי.

.13
.14

ירושלמי שם" :א"ר יוסה איסקופה שאמרו רחבה ארבעה ואינה גבוה עשרה" .אמנם הגרסאות שם אינן
ודאיות וראה תוצאות חיים סוף סימן טז שמסביר זאת אחרת .וראה לקמן בדברינו על איסטוונית.
אמנם לפי תירוצו של רב אשי שמדובר בקרפף יותר מבית סאתיים ,יש כאן כרמלית נוספת אלא שזו
אינה כרמלית מהתורה .המדובר ברשות היחיד מהתורה שחכמים אסרו את הטלטול בה מחמת שלא
הוקף לדירה .לרש"י אמנם שיטה אחרת כאן ,אך הדברים חורגים ממטרת מאמר זה.
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בהמשך לאותם דברים נאמרו מימרות נוספות בענין מקומות ברשות הרבים שיש לדונם
ככרמלית:
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן :בין העמודין נידון ככרמלית ...אמר ר' זירא אמר
רב יהודה :איצטבא שלפני העמודים נידון ככרמלית.
סוגיה נוספת )שם( מתחילה גם היא בדברי רבי יוחנן שנאמרו "כי אתא רב דימי" .בסוגיה זו
אנו רואים פעם ראשונה התייחסות לכרמלית בהגדרות שאינן שימושיות כי אם מספריות:
אמר רבה דבי רב שילא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :אין כרמלית פחותה
מארבעה .ואמר רב ששת :ותופסת עד עשרה.
למסקנת סוגיה זו אין כרמלית שרחבה פחות מארבעה טפחים ,ואין אויר הכרמלית
ככרמלית אלא עד עשרה טפחים.
 .2סוגיות נוספות
סוגיה נוספת על כרמלית מופיעה לפני הדיון בברייתא שלנו .בדף ו ,א דנה הגמרא על
ברייתא זו" :ת"ר :המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו  -חייב .ובן עזאי פוטר" .ומסבירה
הגמרא לבסוף שמדובר כאן במי שמוציא מרה"י לרה"ר דרך צדי רה"ר .למסקנת הסוגיה
צדי רה"ר נחשבים ככרמלית לדעת חכמים בכל מקרה ,ואילו לדעת ר' אליעזר בן יעקב רק
כאשר יש חפופי )יתידות המונעות פגיעה בכותל(.
עוד יש להוסיף את המקומות שהם רשות הרבים ,אך כיון שאינם דומים לדגלי מדבר אין
הם רשות הרבים מהתורה .בדף צח ,א אומרת הגמרא" :האמר רב שמואל בר יהודה אמר
רבי אבא א"ר הונא אמר רב :המעביר חפץ ד' אמות בר"ה מקורה  -פטור ,לפי שאינו דומה
לדגלי מדבר" )וכן מוזכר הדבר בדף ה ,א(.
בדף צט ,א לומדת הגמרא שרוחב רשות הרבים הוא שש עשרה אמות .מכאן שרשות הרבים
שאינה ברוחב זה או שהיא מקוּרה אינה רשות הרבים ,וממילא הוי כרמלית.
 .3סיכום
נערוך את רשימת כל המקומות שהוגדרו ככרמלית לפי חלוקת הופעתם בברייתא ובגמרא:
הברייתא :בקעה ,ים ,איסטוונית ,כרמלית  -קרן זוית ,איסקופה.
סוגיות הגמרא על הברייתא :בין עמודים ,איצטבא שבין העמודים ואויר כרמלית.
סוגיה נוספת  -מחלוקת תנאים :צדי רה"ר.
מסקנות מהגדרת רה"ר :רה"ר מקורה ודרך שאין בה שש עשרה אמה.
ניתן לערוך רשימה זו בחלוקה אחרת לפי אופיים של המקומות השונים:
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מקומות עצמאיים :בקעה ,ים ,כרמלית )לפי פירושה הפשוט(.
מקומות שהם בגבולות רה"ר :קרן זוית ,בין עמודים ואיצטבא ,צדי רה"ר.
רה"ר שאינה רה"ר :רה"ר מקורה ,ורה"ר שאינה רחבה טז' אמה.
שונות :איסטוונית ,איסקופה.
כמה נקודות עולות מסקירה זו:
א.לכאורה ,כל המקומות שמצאנו קשורים לרשות הרבים )רה"ר שחסרה תנאי מסוים;
גבולי רה"ר; בקעה או ים שהם רשות של הרבים אך אינן רשות הרבים לשבת(.
ב .הברייתא אינה מונה כלל מקומות שהם בגבולות רשות הרבים ,או שהם רה"ר שאינה
מהתורה .איסטוונית צריכה עדיין הסבר .קרן זוית אמנם נלמדת מהברייתא ,אך יש לזכור
שלפי הפירוש הפשוט כרמלית היא גם כן שדה או חורש ,כלומר ,אחד מהמקומות
העצמאיים שאינם רשות הרבים.
ג .על כל המקומות המנויים בברייתא ,וכמו כן על רשות הרבים שחסרה תנאי מהתורה ,לא
מצאנו מחלוקת .על הדברים בגבולות רה"ר יש מחלוקות .זאת מלבד קרן זוית.
לכל זה יש להוסיף את ההבחנה בין כרמלית וכְ כרמלית :כפי שכבר ראינו ,ברמב"ם ישנם
מקומות הקרויים כרמלית וישנם המכונים כְ כרמלית .הגמרא מקפידה בכמה מהדוגמאות
לומר לשון מיוחדת זו .כך אומרת הגמרא לגבי קרן זוית ..." :כיון דלא ניחא תשמישתיה כי
כרמלית דמי" .וכן לגבי העמודים" :כי אתא רב דימי א"ר יוחנן :בין העמודין נידון
ככרמלית .מ"ט? אף על גב דדרסי בה רבים ,כיון דלא מיסתגי להו בהדיא ככרמלית דמיא".
ושוב חוזרת הגמרא ואומרת" :איצטבא שלפני העמודים נידון ככרמלית" .בכל המקומות
הללו הקפידה הגמרא רק לדמותם לכרמלית ולא אמרה סתם שהם כרמלית.

ד .הצעה לביאור שיטת הרמב"ם
 .1מבוא
העלינו כבר בתחילת הדברים שישנן שתי אפשרויות להגדיר את הכרמלית .ההגדרה האחת
מדברת על כל המקומות הדומים לרשות הרבים .ההגדרה השנייה מתייחסת לכל המקומות
שאינם רשויות דאורייתא בין רשות הרבים ובין רשות היחיד .והנה מדברי הרמב"ם בהלכה
ד עולה בפשטות שהסכים הוא להגדרה האחרונה .שהרי בהלכה זו מתאר הוא את הכרמלית
בשלוש דוגמאות שהן מקבילות בבירור לשלוש הדוגמאות של הלכה א ,שם כתב:
ואי זו היא רה"י? תל גבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים על ארבעה
טפחים או יתר על כן .וכן חריץ שהוא עמוק עשרה ורחב ארבעה על ארבעה
או יתר על כן .וכן מקום שהוא מוקף ארבע מחיצות גבהן עשרה וביניהן
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ארבעה על ארבעה או יתר על כן.
במקביל לכך כתב כאן אותה הלשון ממש על תל וחריץ שרחבים ארבעה אך גובהם רק
משלושה ועד עשרה ,וכן על מקום שהוקף במחיצות שגובהן משלושה ועד עשרה .כלומר
בהתאמה להגדרות של רשות היחיד ,ישנם מקומות שאינם עומדים בקריטריונים של רשות
היחיד ולכן הם כרמלית.
זאת ועוד .כפי שכבר אמרנו ,בניגוד לשאר הראשונים מבאר הרמב"ם את הדוגמה של קרן
זוית כך" :והוא המקום שמוקף שלוש מחיצות והרוח הרביעית רה"ר" .נראה שאף דוגמה זו
היא בגדר של רשות היחיד שאינה גמורה .כלומר יש בהלכה זו שתי כרמליות שהן רשות
יחיד שאינה מושלמת .הראשונה עקב גובה המחיצות והשנייה עקב מספר המחיצות.
שתי הדוגמאות הנותרות שבהלכה ד הן הימים והבקעה .אלו הן אותן הדוגמאות שהגדרנו
לעיל כמקומות עצמאיים .עתה ניתן לומר שאלו הן הדוגמאות המקבילות לרשות הרבים.
כפי שרשות היחיד מיוצגת כאן על ידי הדוגמאות המקבילות לה ,כך רשות הרבים מיוצגת
כאן בדוגמאות המקבילות לה .הימים והבקעה הם מקומות פתוחים לרבים ואינם שונים
לכאורה ממדבריות יערות ושדות .המדבריות היערות והשדות הם רשות הרבים .הבקעה
והים לעומתם דומים מאוד לרשות הרבים ,אך בכל זאת אינם עונים על הדרישות של רשות
הרבים ,ולכן הם כרמלית.
בפירוש המשנה בראש המסכת מגדיר ומדגים הרמב"ם את ארבע רשויות שבת .בנוגע
לכרמלית מוצאים אנו שני דברים חשובים.
א .ההגדרה של כרמלית היא מקום שאינו רשות היחיד גמורה ואינו רשות הרבים גמורה.
ב .הדוגמאות שנותן הרמב"ם לכרמלית הן כולן מקבילות דווקא לרשות היחיד.
כך לשונו בפירוש המשנה:
 ...והשלישי הוא הכרמלית ,והוא המקום שלא נשלמו בו תנאי רשות הרבים
ולא תנאי רשות היחיד .ושיעורו כמו שאבאר ,והוא כל מקום שיש בארכו
ארבעה טפחים וברחבו ארבעה טפחים או יותר ,וגבהו שלושה טפחים או
יותר על כן עד עשרה טפחים הרי זה כרמלית ,בין שהיה חריץ בארץ או
עמוד עומד על פני הארץ ,אלא אם כן היה גובה העמוד העומד תשעה טפחים
דוקא הרי הוא רשות הרבים לפי שבני אדם משתמשין בו ונעזרין בו
כשנושאין משא על גבם .אבל פחות מתשעה טפחים עד שלשה הרי הוא
כרמלית ,וכן יותר מתשעה טפחים עד עשרה .אבל אם נשלמו העשרה טפחים
הרי זה נעשה רשות היחיד שהרי נשלמו בו כל תנאיה .ואם היה פחות
משלשה טפחים הרי הוא כרשות הרבים ,לפי שכלל הוא אצלינו בכל התורה
כל פחות משלשה כלבוד דאמי .במה דברים אמורים? כשיש באותו המקום
ארבעה טפחים אורך וארבעה טפחים רוחב ,לפי שכלל הוא  -אין כרמלית
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פחותה מארבעה .וכן כל מקום שיש לו שלש מחיצות בלי תקרה ורוח
רביעית לצד רשות הרבים הרי זה כרמלית ,והוא שיהא שם ארבעה על
ארבעה.
דבריו בפירוש המשנה מוכיחים שדוגמאות אלו שבהן פתח את הלכה ד אינן מקריות ,ובהן
ראה את הדוגמאות היסודיות של הכרמלית .אף הדוגמה של קרן זוית מובאת כאן ,וכפי
שהסברנו ,הרי זו דוגמה נוספת של רשות היחיד שאינה מושלמת .הרמב"ם למד שחכמים
גזרו על המקומות שאינם רשות היחיד גמורה ואינם רשות הרבים גמורה שיהיו כרמלית.
הים והבקעה הם מקומות שאינם רשות הרבים גמורה .הדוגמאות הללו של מחיצות שאין
בגובהן עשרה טפחים או רשות שאין לה ארבע מחיצות הן רשויות היחיד שאין גמורות.
לאחר מנותו בהלכה ד את כל הדוגמאות הבסיסיות של כרמלית ,הוסיף בהלכה ה לתחום
את העומק והגובה של הכרמלית .כל אחת מהכרמליות הללו יש לה עומק ואפילו מאה אמה
וגובה עד עשרה טפחים.
בהלכה ו מנה הרמב"ם את כל המקומות המובאים בגמרא שאינם ממש כרמלית אך
האפיונים של הדוגמאות
נחשבים כְ כרמלית .מקומות אלו אינם עונים על המידות או ִ
היסודיות .אף על פי כן מקומות אלו נידונים גם ככרמלית מסיבות שהסבירה הגמרא.
חלוקה זו עשה הרמב"ם בעקבות דיוקו בלשון הגמרא .כפי שציָינו ,הקפידה הגמרא
בדוגמאות מסוימות לומר שהן ככרמלית דמו .מכאן שאין אלו הדוגמאות היסודיות של
כרמלית ,אלא שראו חכמים מקום להחיל אף עליהן דין של כרמלית .כמו כן הראינו שבכל
הדוגמאות הללו ישנן מחלוקות .לעומת זאת בדוגמאות המובאות בהלכה ד לא מצינו
מחלוקת .מכל זאת הסיק הרמב"ם שיש הבדל עקרוני בין המקומות הקרויים 'כרמלית',
לבין המקומות המכונים 'כְ כרמלית' .כשבוחנים את הדוגמאות שבגמרא וכינוייהן ,רואים
בבירור שרק הדוגמאות שנתחדשו על ידי האמוראים ,הן המכונות ככרמלית ורק לגביהן
מצינו שיש מחלוקות . 15
חריגה אחת אנו מוצאים בהקשר זה והיא קרן זוית .מצד אחד קרן זוית היא דוגמה
הנמצאת בגמרא ואינה ידועה לנו מהברייתא ,אך מצד שני זו דוגמה שהגמרא מדייקת
מהברייתא ,ואפשר לומר שלפי הגמרא קרן זוית היא אחת מהדוגמאות של הברייתא .כמו
כן ,על קרן זוית אומרת הגמרא לשון 'כי כרמלית דמיא' ,כאותן דוגמאות שאינן עיקר
הכרמלית ,אך יש לשים לב שבקרן זוית לא מצינו מחלוקת ,וזו דוגמה מוסכמת.

.15

יוצאת מהכלל היא האיצטבא שלפי שתי הדעות בסוגיה )המובאת לקמן בעמוד הבא( היא נחשבת
כְ כרמלית.
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 .2קרן זוית
הגמרא בדף ז ,א דנה בפירוש המילה כרמלית שבברייתא:
והכרמלית  -אטו כולהו נמי לאו כרמלית נינהו? כי אתא רב דימי א"ר יוחנן:
לא נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרה"ר ,דאע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים
ועיילי לגוה ,כיון דלא ניחא תשמישתיה כי כרמלית דמי.
כפי שנאמר לעיל ,מעוררת סוגיה זו קשיים במיוחד לאור הסיווג של הכרמליות שהצענו
לשיטת הרמב"ם .אמנם הקשיים בסוגיה זו בולטים אף ללא סיווג זה .הגמרא מסבירה
שקרן זוית על אף שלפעמים נדחקים בה הרבים ,כיון ששימושה אינו נוח נחשבת ככרמלית.
הסבר זה מציב את קרן זוית במישור אחד עם הדוגמאות הנוספות המוזכרות בגמרא תחת
הסבר זה .בין העמודים ואיצטבא מוסברים בגמרא בדיוק כך:
כי אתא רב דימי א"ר יוחנן :בין העמודין נידון ככרמלית .מ"ט? אף על גב
דדרסי בה רבים ,כיון דלא מסתגי להו בהדיא ככרמלית דמיא .אמר ר' זירא
אמר רב יהודה :איצטבא שלפני העמודים נידון ככרמלית .למ"ד בין
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העמודים  -כ"ש איצטבא; למ"ד איצטבא  -איצטבא הוא דלא ניחא
תשמישתיה ,אבל בין העמודים דניחא תשמישתיה לא .לישנא אחרינא:
אבל בין העמודין ,דזימנין דדרסי ליה רבים  -כרה"ר דמיא.
בדף ז ,ב בדין חורי רשות הרבים אומרת הגמרא:
חורי רה"ר  -אביי אומר :כרה"ר דמו .רבא אומר :לאו כרה"ר דמו .א"ל רבא
לאביי :לדידך דאמרת חורי רה"ר כרה"ר דמו ,מ"ש מהא דכי אתא רב דימי
א"ר יוחנן :לא נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרה"ר? ותיהוי כחורי רה"ר!
התם לא ניחא תשמישתיה הכא ניחא תשמישתיה.
לאור זאת יש להקשות מספר קושיות:
א .התוספות וראשונים נוספים  16מעירים על העובדה שדווקא קרן זוית נלמדה מכרמלית
של הברייתא ,ומקשים הם שגם צדי רשות הרבים יכולה הגמרא ללמוד מהברייתא.
התוספות מתרצים שלא אמרה כך הגמרא כיון שבצדי רשות הרבים נחלקו התנאים .ואפילו
בצדדים שיש להם חפופי הרי הם כרשות הרבים אליבא דרבי אליעזר . 17
ב .אנו רואים שבכל הדוגמאות בהן נידון מקום מסוים ככרמלית מחמת ששימושו אינו נוח
נחלקו אמוראים או תנאים .כך בצדי רשות הרבים ,כך בעמודים וכך גם בחורי רשות
הרבים .במה שונה קרן זוית שלגביה יש תמימות דעים שהיא ככרמלית?
ג .יתר על כן ,בסוגיה בדף ז ,ב בענין חורי רה"ר נדחקים אנו לחלק חילוקים רבים בין
הרמות השונות של נוחות השימוש .כבר בגמרא נאמר שקרן זוית פחות נוחה לשימוש ,לפי
אביי ,מאשר חורי רשות הרבים .התוספות בד"ה התם מוסיפים ,שלדעת רבנן בצדי רשות
הרבים ,על אף שנוחים הצדדים לשימוש יותר מקרן זוית בכל זאת אינם נוחים כמו חורי
רשות הרבים שהם הנוחים ביותר .כלומר יש לדרג את שלושת המקומות הללו כך :חורי
רשות הרבים הם הנוחים ביותר לשימוש .צדי רשות הרבים נוחים פחות ולכן בהם נחלקו
חכמים ורבי אליעזר .קרן זוית היא הפחות נוחה מכולם ולכן אין חולק שהיא כְ כרמלית.
ד .אמנם כל זה אליבא דאביי .אך רבא חולק ,וצריך להבין לפי רבא ,כיצד חורי רשות היחיד
שהם הנוחים ביותר לשימוש נידונים ככרמלית ,ואילו על צדי רשות הרבים נחלקו חכמים
ורבי אליעזר? לשיטת התוספות יש צורך לומר שרבא אמר דבריו אליבא דרבנן.
ה .בסוגיית העמודים והאיצטבא אומרת הגמרא בלישנא קמא כי למאן דאמר "איצטבא...
נידון ככרמלית" ,בין העמודים נחשב רשות הרבים ,כיון דניחא תשמישתיה .גם כאן נזדקק
לחלק ונהא מחוּיבים לומר שיש בין העמודים שימוש נוח יותר מאשר בקרן זוית .וזה חילוק
שאינו פשוט.
.16
.17

דף ז ,א תוד"ה לא ,וראה רשב"א שם.
השוה לסוגיה המקבילה עירובין צד ,א וראה שם דברי תוספות ד"ה אבל.
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ו .מכל הסוגיות הללו עולה שההגדרה של כרמלית תלויה בנוחות השימוש .ולכאורה יש
להקשות שנתנו חכמים דבריהם לשיעורים .האם קרן זוית שאינה כל כך צרה והשימוש בה
נוח ,תהיה רשות הרבים ? 18
שיטת בעל המאור
שיטה מיוחדת בענין קרן זוית מציע בעל המאור  .לדבריו ,דווקא קרן זוית היא עיקר
הגזירה של כרמלית ובגללה גזרו חכמים דין כרמלית על כל שאר המקומות:
19

'והכרמלית  -אטו כולהו לאו כרמלית נינהו? כי אתא רב דימי אמר :לא
נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרשות הרבים' .כלומר ,זו היא עיקר
כרמלית שגזרו עליה חכמים ,משום דזימנין דדחקי רבים ועיילי להתם
ומתחזיא כרשות הרבים .ושויוה כרמלית משום דלא ניחא תשמישתא.
וכולהו הנך אחריניתא משום לתא דהך גזרו רבנן בהו ,וזו היא העיקר הגזרה.
פרשנות זו לסוגיה בוודאי אינה פשוטה ,אך יש לנסות להבין מה הביא את בעל המאור
לפרש בדרך זו .כדי להבין את שיטתו יש לברר היטב את דבריו .הגמרא אומרת על קרן
זוית" :דאע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים ועיילי לגווה ."...לפי בעל המאור משפט זה בא
להסביר את המניע לגזירתם של חכמים בכרמלית .כיון שלפעמים נדחקים אנשים רבים
לקרן זוית ,הרי שהיא נראית כרשות הרבים ,ולכן יש לגזור עליה איסור .אמנם כיון שאין
השימוש בה נוח אין קרן הזוית נעשית רשות הרבים ממש על אף שימוש הרבים בה.
אולם אין זה הפירוש הפשוט בדברי הגמרא! לפי פשוטם של דברים ,משפט זה אינו בא לתת
טעם לגזירה ,אלא להסביר את ההוה אמינא לדון קרן זוית שתהיה כרשות הרבים )אלא
שהיא בכל זאת כרמלית כיון שהשימוש בה אינו נוח(.
את דבריו מסיים בעל המאור כך" :וכל הנך אחריניתא משום לתא דהך גזרו רבנן בהו ,וזו
.18

אמנם יתכן שכך צריך לומר לפי פשוטם של דברים ,ובעיקר לפי שיטת התוספות בסוגיות .וצריך לומר
שקרן זוית אינה מוגדרת על פי צורתה אלא על פי נוחות השימוש בה ,ובדרך כלל קרן זוית היא כפי
שהתייחסה אליה הגמרא .לפי זה ,אם ישנו מקום שאף הוא קרן זוית אלא שהוא רחב דיו ורבים
משתמשים בו ,יידוֹן מקום זה על פי השימוש בו ולא על פי שמו .אמנם על הדוגמאות האחרות כמו צדי
רה"ר ובין העמודים קשה פחות .ראשית מפני שמצינו מחלוקת במקומות הללו ,ושנית מפני שבין
העמודים הוא מקום מוכר וידוע שדווקא עליו מדובר .אף צדי רה"ר זוהי מציאות קבועה שהרי לכל רחוב
או דרך יש גם צדדים ,ובאופן טבעי הרבים הולכים באמצע ולא מתחככים בכתלים .לפי התוספות יש
לומר שאף קרן זוית היא בדרך כלל בעלת רוחב כזה שאינו מאפשר שימוש נוח .בדרך אחרת אפשר לומר
שקרן זוית תמיד היא מקום שניתן להדחק אליו בשעת הדוחק אך אין נכנסים אליה שלא מפני סיבה
מיוחדת .כיון שכך אין היא משמשת את הרבים בדרך כלל .אמנם אם כך שוב קשה להסביר במה שונה
קרן זוית מצדי רה"ר או מבין העמודים.

178

הרב צבי שמשוני

היא עיקר הגזרה" .ונראה שכוונתו היא שכל גזירת כרמלית לא נגזרה אלא עקב קרן הזוית.
דבר זה תמוה ביותר שהרי הברייתא מנתה ים ,בקעה ואיסטוונית ,ולא מנתה קרן זוית
בהדיא  ! 20ועוד ,כיצד ניתן להבין שקרן זוית שהיא מציאות נדירה יותר משאר הדוגמאות
של כרמלית דווקא היא מקור כל הגזירה? וכן קשה דקדוק לשון הגמרא שאמרה "כי
כרמלית דמי" משמע שאין קרן זוית אלא רק כמו כרמלית ובוודאי שאין היא עיקר
הכרמלית.
יתכן שהיסוד לדרכו המיוחדת של בעל המאור היא המילה 'כרמלית' שבברייתא .נראה
שהוא הבין שאם הגמרא מסבירה שכרמלית של הברייתא זו קרן זוית ,משמע שקרן זוית
היא הכרמלית העיקרית ,וממנה פינה ויתד לכל הכרמליות האחרות .מעתה ,לא רק שלא
קשה עליו שאין קרן הזוית מנויה בברייתא ,אלא אדרבה מנויה היא בברייתא ואף בשם
המכובד ביותר  -כרמלית! כלומר ,כרמלית היא היא קרן זוית .שאר הראשונים יסבירו
שאין כוונת הברייתא שקרן זוית היא הקרויה כרמלית ,אלא שהמילה כרמלית של הברייתא
נשנתה כדי ללמוד ממנה ולרבות את קרן הזוית.
שמא אף קושיה נוספת השפיעה על הבנתו של בעל מאור בסוגיה :כפי שכבר אמרנו ,הפירוש
הפשוט למילים" :דאע"ג דזימנין וכו' " ...הוא ,שהן ההוה אמינא שקרן זוית תהיה רה"ר.
והרי קרן זוית אינה עומדת בהגדרות של רה"ר! ואין כלל מקום להוה אמינא כזאת! מכאן
הגיע בעל המאור להבנה שמשפט זה בגמרא בא להסביר מדוע יש לגזור דין כרמלית על קרן
זוית .כיון שנדחקים בה רבים יש מקום לאסור בה משום גזירה אטו רה"ר .לאחר שמציעה
הגמרא הסבר זה היא מסייגת את הדברים )כדי שלא נחשוב שיש מקום להגדיר קרן זוית
כרשות הרבים( ואומרת" :כיון דלא ניחא תשמישתיה כי כרמלית דמי" .כלומר ,קרן זוית
שנדחקים בה רבים דומה לרשות הרבים ,אך כיון שאין השימוש בה נוח אין היא רשות
הרבים ממש ,אלא שיש לגזור עליה גזירת כרמלית.
מעתה אף נוצר הבדל ברור בין הגדר של 'לא ניחא תשמישתיה' שנאמר לגבי קרן זוית ,לבין
הגדר הזה שנאמר בהקשר של העמודים והאיצטבא .שם מדובר במקום שהוא רשות הרבים
מצד עצמו ,ורק חוסר הנוחות בשימוש מוריד ממנו שם רשות הרבים .כיון שכך ,נחלקו
האמוראים בגדר המדויק של דין זה .ואילו קרן זוית אינה רשות הרבים כלל ,ולכן אין
מקום למחלוקת ,ואין היא דוגמה הדומה לדוגמאות האחרות שלגביהן נאמר דין 'דלא ניחא
תשמישתיה'.
.19
.20

בדף ב ,א בדפי הרי"ף.
ניתן להציע ביאור אחר בדברי בעל המאור שאין כוונתו לדוגמאות של הברייתא כי אם רק לאותן
כרמליות שנוספו בגמרא :צדי רה"ר בין העמודים וכיו"ב .אך אין הסבר כזה מתיישב עם פשטות לשונו:
"וזו היא עיקר הגזרה".
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נותר לנו לענות על השאלה המהותית :מהו ההיגיון לומר שקרן זוית היא מקור הגזירה של
כרמלית .ושמא יש להסביר את שיטתו של בעל המאור ,שאינה רק על קרן זוית ,כי אם על
כל הדוגמאות של המקומות הנמצאים בגבולות רשות הרבים .צדי רשות הרבים ,קרן זוית,
בין העמודים וכן רשות הרבים שאינה רחבה טז' אמה או המקוּרה .קרן הזוית היא דוגמה
לכל מכלול המקרים שהם בגבולות רשות הרבים ודומים מאוד לרשות הרבים ,שחכמים
ראו צורך לגזור עליהם איסור .אם נפרש כך את כוונתו ,נרוויח שברוב המקומות הללו
אומרת הגמרא שלא ניחא תשמישתיה על מנת להסביר כי על אף שבעצם אלו מקומות שיש
לרבים שימוש בהם וזוהי סיבת איסורם ,אין לדונם כרשות הרבים כיון שלא נוחים הם
לשימוש כרשות הרבים.
לקושי אחד לא מצאנו פתרון והוא לשון הגמרא" :כי כרמלית דמי" .לכן יש לומר ,שלא חש
לכך בעל המאור או שמא לא גרס כך בגמרא . 21
הבנת הרמב"ם בקרן זוית
אין ספק שהרמב"ם דקדק בלשון הגמרא שקראה למקומות מסוימים רק ככרמלית .כמו
כן ,אין ספק שעיקר גזירת כרמלית לשיטתו אינה דווקא מקום מסוים כי אם כל אותם
מקומות שאינם רשות הרבים או רשות היחיד גמורות ,כפי שהסביר בפירושו למשנה .יחד
עם זאת נראה ,שאף הרמב"ם למד שכרמלית המנויה בברייתא מזוהה על ידי הגמרא כקרן
הזוית .ממילא אין אפשרות לומר על קרן זוית שהיא רק כְ כרמלית ולא ממש כרמלית.
הרש"ש על אתר )ז ,א ד"ה גמרא( מעיר שלדעת הרמב"ם יכולה היתה הגמרא ללמוד
מהכרמלית של הברייתא ,גם את מבוי שיש לו שלוש מחיצות ,או את המדבר בזמן הזה.
בעקבות הערת הרש"ש ,יש להוסיף קושיה בסוגיה זו :הרי ישנם מקומות נוספים שיכולים
היינו ללמוד מהמילה כרמלית ,כגון רשות הרבים מקוּרה או שאין בה טז' אמה .ואם כך
שוב קשה מדוע בחרה הגמרא דווקא את קרן זוית.
על כל פנים ,מהערת הרש"ש אנו למדים ,כי הוא הבין שאין לזהות בין קרן זוית של הגמרא,
לבין מקום מוקף שלוש מחיצות שהוא כרמלית לפי הרמב"ם .אולם הרמב"ם אומר במפורש
על קרן זוית" :והוא המקום שמוקף שלוש מחיצות ,והרוח הרביעית רשות הרבים ,כגון
מבוי שאין לו לחי או קורה ברוח רביעית" .כלומר ,הרמב"ם לא דחה את הגמרא שלפנינו על
קרן זוית כי אם למד אותה באופן שונה.
מקצת ראיָה לכך שניתן לזהות בין המונח קרן זוית לבין הציור של הרמב"ם ,ניתן להביא
.21

בדברי בעל המאור מצוטטת הגמרא באופן חלקי ומילים הללו אינן מוזכרות .לוּ נמצא לכך סעד בכתבי יד
היה מקום להשערה שבגרסתו היה כתוב' :כרשות הרבים דמי' .גרסה כזו היתה מסבירה יותר מכל את
פשר שיטתו של בעל המאור.

180

הרב צבי שמשוני

מהלכות תפילה ח ,ז ,שם פוסק הרמב"ם את דין צירוף למנין בחצר שנפרצה לחצר אחרת:
וצריך להיות העשרה כולן במקום אחד ,ושליח ציבור עמהן במקום אחד.
חצר קטנה שנפרצה במלואה לחצר גדולה והיו תשעה בגדולה ויחיד בקטנה -
מיצטרפין .תשעה בקטנה ויחיד בגדולה  -אין מצטרפין .ציבור בגדולה ושליח
ציבור בקטנה  -יוצאין ידי חובתן .ציבור בקטנה ושליח צבור בגדולה  -אין
יוצאין ידי חובתן ,שהרי הוא מופלג מהן ואינו עמהן במקום אחד .מפני שיש
בגדולה פסין מכאן ומכאן הרי היא כמו מופלגת מן הקטנה ,ואין הקטנה
מופלגת מן הגדולה אלא הרי היא כקרן זוית שלה.
הציור שמדובר עליו כאן ,הוא בדיוק הציור של קרן זוית כפי שהבין הרמב"ם אצלנו.
בפירוש המשנה עירובין ט ,ב מסביר הרמב"ם ואף מצייר:
חצר גדולה שנפרצה לקטנה ,כצורה זו שלא נשאר לקטנה אלא שלושה
כתלים ,אבל הגדולה יהיה לה מקום הפרצה כעין פתח אחר כמו שמתבאר מן
הציור שציירנו] .עיין שם ציורו של הרמב"ם[.
באותה המשנה בסיפא נמצאת המחלוקת בין ר' אליעזר לחכמים על חצר שנפרצה לרשות
הרבים ,שלפי חכמים היא כרמלית .וראה במגיד משנה שבת יז ,ט שכתב שמשנה זו כפשוטה
מורה כשיטת הרמב"ם .וכן הרמב"ם עצמו בפירוש המשנה שם מסביר שלדעת חכמים חצר
זו היא כרמלית  . 22ברור מכל המקורות הללו שקרן זוית לפי הרמב"ם הוא מקום היוצא
מאחד הצדדים ובעל שלוש מחיצות .נמצאנו למדים שקרן זוית היא כרמלית בגין שלוש
המחיצות ולא נותר לנו אלא להבין מה הצורך בהמשך דברי הגמרא בדבר נוחות השימוש.
בעל השפת אמת בחידושיו כאן נדרש לביאור הגמרא שלנו לפי הרמב"ם  23וזה לשונו:
מיהו לשון הגמרא כיון דלא ניחא תשמישתיה וכו' קשה ,דהא בלאו האי
טעמא נמי כיון שיש לו ג' מחיצות וודאי לא הוי רשות הרבים על כל פנים.
ואפשר דנקט כן למאן דאמר דחורי רשות הרבים כרשות הרבים דמי ,לכך
צריך הכא לומר הטעם משום דלא ניחא תשמישתיה כדאיתא לקמן .ולפי זה
אתי שפיר נמי מה דפסק הרמב"ם כרב יהודה ,דבין העמודים הוי רשות
הרבים .ולכאורה ללשון ב' דמפרש הטעם משום דדרסי ביה רבים היה נראה
דגם בקרן זוית הוי רשות הרבים ,ור' יוחנן לטעמיה אזיל ,דסבירא ליה בין
העמודים נמי לא הוי רשות הרבים .ואם כן הרמב"ם ושו"ע דפסקו כרב
.22
.23

לשון המשנה שם "מפני שהיא ככרמלית"! וכך גרסת הרמב"ם בפירוש המשנה וכן בכת"י קופמן .לכאורה
לפי כל האמור לעיל היה צריך להיות כרמלית ממש ללא כף הדמיון ,וצ"ע.
בתחילה מציע הוא שאף הפירוש הראשון ברש"י הוא כרמב"ם ,שכיון שבית אחד נכנס  -נוצר שטח שיש
לו שלוש מחיצות.
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יהודה דבין עמודים הוי רשות הרבים ,אם כן הוא הדין בקרן זוית .וגם ללשון
א' בגמרא דהטעם הוא משום דניחא תשמישתיה ,נראה לפרש דניחא יותר
מאיצטבא ,אבל שיהיה יותר ניחא מקרן זוית אין סברא .אבל למה שפירשנו
אתי שפיר .דאנן דקיימא לן דחורי רשות הרבים לאו כרשות הרבים אין צורך
כלל לטעם דלא ניחא תשמישתיה ,אלא משום דיש לו ג' מחיצות לא הוי
רשות הרבים ,ולא דמי כלל לבין העמודים.
תמצית תירוצו של בעל השפת אמת היא ,שדברי הגמרא שלנו המסבירים את הטעם של קרן
זוית בכך שלא ניחא תשמישתיה אינם ההסבר היחיד האפשרי .הסבר זה הוא רק למאן
דאמר הסובר שחורי רשות הרבים כרשות הרבים .לשיטתו ,הגמרא שאלה מה ההבדל בין
חורי רשות הרבים לקרן זוית ותירצה שקרן זוית לא ניחא תשמישתיה .אמנם כיון שאין אנו
פוסקים כך ,ממילא אין צורך כלל בכל ההסבר הזה ,וקרן זוית היא כרמלית מכיון שיש לה
שלוש מחיצות .עולה מכאן ,שיש לפצל את הסוגיה שלנו לשני חלקים ,המימרא לחוד
והטעם לחוד .על השאלה בדבר הכרמלית ענתה הגמרא" :לא נצרכה אלא לקרן זוית
הסמוכה לרשות הרבים" .אחר כך הוסיפה הגמרא טעם" :דאע"ג דזימנין דדחקי ביה רבים
ועיילי לגוה ,כיון דלא ניחא תשמישתיה כי כרמלית דמי" )טעם זה נצרך דווקא למאן דאמר
חורי רשות הרבים כרשות הרבים(.
בדרך זו נפתרות בעיות רבות .כיון שאין הכרח לקבל את כל דברי הגמרא שבחלק השני
בסוגיה ,לא קשה יותר שאף לקרן זוית קראה הגמרא ככרמלית .לשון זו גם היא לא נאמרה
אלא למאן דאמר המסביר את קרן זוית במישור של נוחות השימוש .אמנם המימרא
ביסודה לא אמרה אלא שכרמלית האמורה בברייתא זו קרן זוית .כמו כן ,אין סתירה בין
הפסיקה כרב יהודה בבין העמודים לבין הפסיקה בקרן זוית כפי שמסביר השפת אמת .ואף
היחס בין קרן זוית לצדי רשות הרבים אינו בעייתי .בהמשך דבריו מסביר השפת אמת שר'
אליעזר הסובר שצדי רשות הרבים כרשות הרבים על אף שהשימוש בהם אינו נוח ,אינו
צריך לחלוק על כך שקרן זוית היא כרמלית ממש בגלל המחיצות )ולא מחמת אי נוחות
השימוש בה(.
הצעה נוספת להבנת הרמב"ם
שמא יש אפשרות אחרת לבאר את הסוגיה על פי דרכו של הרמב"ם ,וללא צורך לחצוץ בין
שני חלקי הסוגיה.
בסוגיה של חורי רשות הרבים )דף ז ,ב( המצוטטת לעיל ,מקשה רבא על אביי הסובר שחורי
רשות הרבים כרשות הרבים מקרן זוית" :לדידך דאמרת חורי רה"ר כרה"ר דמו ,מ"ש מהא
דכי אתא רב דימי א"ר יוחנן :לא נצרכה אלא לקרן זוית הסמוכה לרה"ר? ותיהוי כחורי
רה"ר!" .ולכאורה ,אם כהרמב"ם שכל מקום המוקף שלוש מחיצות הינו כרמלית מדוע
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נזקק רבא בקושייתו לדברי רב דימי בשם רבי יוחנן? והרי יכול היה לומר סתם מאי שנא
מקרן זוית או מחצר שנפרצה לרשות הרבים.
אף את דברי רב דימי בשם רבי יוחנן יש להוסיף ולברר :אם קרן זוית היא מקום המוקף
שלוש מחיצות ,וכמו חצר שנפרצה לרשות הרבים ,רבי יוחנן אינו מחדש כאן דין .אם כך מה
בא להשמיענו ,הרי זו משנה מפורשת! האם כל כוונתו לומר שהמילה כרמלית שבברייתא
פירושה מקום המוקף שלוש מחיצות? אין זה מסתבר .ובמיוחד אין זה מתיישב עם הלשון:
"לא נצרכה אלא לקרן זוית ."...משמעות לשון זו היא שמילה זו באה לרבות מעבר לפירושה
הפשוט את קרן זוית הסמוכה לרשות הרבים.
נראה שיש להבחין בין קרן הזוית שעליה מדבר רבי יוחנן לבין כל מקום מוקף שלוש
מחיצות כגון חצר שנפרצה וכדומה .המשנה בעירובין ,המדברת על חצר שנפרצה ,מדברת על
שטח שאינו רשות הרבים ,אך מכיון שגם אינו רשות היחיד שהרי מחיצתו הרביעית נפרצה -
הרי הוא כרמלית .היה מקום לחלק ולומר שאם ברשות הרבים נוצרה מסיבה כל שהיא קרן
זוית בעלת שלוש מחיצות לא תהיה זו כרמלית ,כיון שהיא חלק מרשות הרבים וזהו מקום
שהרבים משתמשים בו .רבי יוחנן בא ללמד שאף שטח מרשות הרבים אלא שיש לו שלוש
מחיצות נידון כְ כרמלית .לדעתו ,המילה כרמלית בברייתא באה לומר שאפילו קרן זוית
הסמוכה לרשות הרבים שלפעמים נדחקים בה הרבים אינה רשות הרבים כי אם כרמלית.
אמנם ,אילו השימוש בקרן הזוית היה נוח ממש כרשות הרבים לא היו המחיצות גורמות
להפקיע משם ֵשם רשות הרבים .למה הדבר דומה לסרטיא או פלטיא שיש לה שלוש
מחיצות ,וכי עקב מחיצות הללו אין ֵשם רשות הרבים עליהן?
כך הדבר אף בחורי רשות הרבים .וזה לשון הרמב"ם הפוסק את דין החורים )שבת יד ,י(:
חורי רשות היחיד הרי הן כרשות היחיד; אבל חורי רשות הרבים אינן כרשות
הרבים אלא הרי הן כפי מדתן .כיצד חור בצד רשות הרבים אם יש בו ארבעה
על ארבעה וגבוה עשרה הרי זה רשות היחיד; ואם אין גבוה עשרה הרי זה
כרמלית .ואם אין בו ארבעה על ארבעה הרי זה מקום פטור :והוא שגבוה
שלשה ,שכל פחות משלשה הרי הוא כארץ.
נמצינו למדים כי החורים שמדובר עליהם הם מקומות שמצד מידותיהם יכולים להיות
רשות היחיד ,כרמלית או מקום פטור .אם כן ,רבא שהקשה מקרן זוית ,הקשה ממצב דומה
בהחלט! בשני המקומות ישנו מקום שעל פי מדותיו יש לדונו ככרמלית אלא שעקב שימוש
הרבים בו יתכן שיידוֹן כרשות הרבים .אביי הסבור שהשימוש בחורים )על אף שיש להם
מידות של כרמלית( מחיל עליהם דין של רשות הרבים ,צריך להסביר מדוע לא יאמר כך גם
בקרן זוית .על כך הוא עונה שהשימוש בקרן זוית אינו נוח ואילו השימוש בחורים נוח יותר.
שמא יש להטעים את דבריו בכך שהשימוש בחורים אינו מהוה חריגה מההילוך ברשות
הרבים ,בדומה לעמוד תשעה שרבים מכתפים עליו .לעומת זאת ,השימוש בקרן זוית הוא
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בהידחקות אל קרן הזוית .ללא ההידחקות והחריגה מההילוך הרגיל אין אפשרות להשתמש
בקרן הזוית.
ישנם מקומות אחרים שהם חלק אינטגרלי מרשות הרבים .אין להם מחיצות שמפרידות
אותם להיות רשות בפני עצמה  -כרמלית .אולם ,מקומות הללו יתכן ולא יהיו מוגדרים
כרשות הרבים עקב אי נוחות השימוש בהם .כך לגבי בין העמודים וכך לגבי צדי רשות
הרבים .לרשימה זו יש להוסיף אף את רשות הרבים המקורה או שאין ברוחבה טז' אמה .כל
המקומות הללו אינם כרמלית מצד המידות שלהם ואף אינם כרמלית עקב היותם מקומות
מסוימים כמו ים או בקעה .מקומות אלו נקראים בגמרא כְ כרמלית.
הסוגיות הדנות על צדי רשות הרבים ובין העמודים דנות על מקומות מסוג זה .מקומות
הנמצאים ברשות הרבים ,אך מכיון שיש מניעה מסוימת משימוש נוח בהם כמו בשאר
השטח של רשות הרבים ,אין לדון אותם כרשות הרבים ,וממילא חל עליהם דין הכרמלית.
על מקומות אלו נחלקו האמוראים כיון שיש כאן דין שאינו עיקר הגזירה של כרמלית.
בעיקר הגזירה אין מחלוקת וכל המקומות המנויים בהלכה ד ברמב"ם אינם עומדים
במחלוקת בגמרא .אבל אותם המקומות שנחלקו בהם ,הם אותם מקומות הנמצאים
ברשות הרבים ,שיש מי שסבור שעקב השימוש הפחות נוח שלהם אין להחשיבם כרשות
הרבים .בעצם זו מחלוקת על גדרי רשות הרבים ,שבעקבותיה ,למאן דאמר שמקומות הללו
אינם רשות הרבים ,ממילא יחול עליהם דין הכרמלית.
לסיכום:
לפי הרמב"ם קרן זוית היא מקום המוקף בשלוש מחיצות ,והוא כרמלית מפני שזו רשות
היחיד שלא נגמרו מחיצותיה .הגמרא הסבירה שהמילה כרמלית בברייתא מכוונת לקרן
זוית והיא משתלבת בכל הדוגמאות של הברייתא ,שהן דוגמאות יסודיות של כרמלית .כיון
שכך אין לראות בקרן זוית דוגמה מקבילה לצדי רשות הרבים או בין העמודים .כל
המקומות הללו שנוספו בגמרא אינם כרמלית ממש אלא נידונים כְ כרמלית .מעתה ,שוב לא
קשה הבעיה שהצגנו לעיל בדבר השינויים ששינה הרמב"ם בהגדרות כרמלית וכְ כרמלית.
קרן זוית היא כרמלית ואילו כל שאר הדוגמאות שנוספו בגמרא הינן כְ כרמלית.
 .3עיון בסוגיה של "תופסת עד עשרה"
נותר לנו לברר את מקור הדוגמאות הראשונות של ארבע מחיצות שאינן גבוהות עשרה.
נראה שרמז לנו הרמב"ם את המקור בהטעימו את ההלכה במלים" :שהכרמלית אינה
תופסת אלא עד עשרה" .לצורך כך עלינו לעיין בסוגיה זו )ז ,א(:
אמר רבה דבי רב שילא כי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן :אין כרמלית פחותה
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מארבעה .ואמר רב ששת ותופסת עד עשרה .מאי ותופסת עד עשרה? אילימא
דאי איכא מחיצה עשרה הוא דהוי כרמלית ואי לא לא הוי כרמלית ,ולא?!
והאמר רב גידל אמר רב חייא בר יוסף אמר רב :בית שאין בתוכו עשרה
וקרויו משלימו לעשרה :על גגו  -מותר לטלטל בכולו; בתוכו  -אין מטלטלין
בו אלא ד' אמות! אלא מאי ותופסת עד י' ,דעד י' הוא דהויא כרמלית למעלה
מי' טפחים לא הוי כרמלית .וכי הא דא"ל שמואל לרב יהודה :שיננא ,לא
תיהוי במילי דשבתא למעלה מי' .למאי הלכתא? אילימא דאין רשות היחיד
למעלה מי' ,והאמר רב חסדא :נעץ קנה ברשות היחיד וזרק ונח על גביו
אפילו גבוה מאה אמה  -חייב ,מפני שרה"י עולה עד לרקיע! אלא דאין רה"ר
למעלה מי'? מתני' היא! דתנן :הזורק ארבע אמות בכותל  -למעלה מי'
טפחים כזורק באויר; למטה מי' טפחים כזורק בארץ .אלא אכרמלית  -דאין
כרמלית למעלה מי' .ואקילו בה רבנן מקולי רה"י ומקולי רה"ר :מקולי רה"י
 דאי איכא מקום ארבעה הוא דהויא כרמלית ,ואי לא מקום פטור בעלמאהוא; מקולי רה"ר  -דעד י' טפחים הוא דהויא כרמלית ,למעלה מי' טפחים
לא הויא כרמלית.
סוגיה זו מציעה בראשית דבריה את דבריהם של רבי יוחנן ורב ששת .רבי יוחנן אמר" :אין
כרמלית פחותה מארבעה" ,והוסיף רב ששת" :ותופסת עד עשרה" .על דברי רבי יוחנן אין
הגמרא דנה .נראה שהיו דבריו של רבי יוחנן פשוטים .רש"י מסביר" :אין כרמלית פחותה
מד'  -רוחב ,ואי לא מקום פטור הוא ."...וכך אכן מסבירה הגמרא בסוף הסוגיה" :דאי
איכא מקום ארבעה הוא דהויא כרמלית ,ואי לא מקום פטור בעלמא הוא".
על דברי רב ששת הגמרא מקשה" :מאי ותופסת עד עשרה? אילימא דאי איכא מחיצה
עשרה הוא דהוי כרמלית ואי לא לא הוי כרמלית" .ודוחה זאת מיד" :ולא?! והאמר רב גידל
וכו' " .על אף דחיית הגמרא מעוררת הצעה זו קושי גדול .הרי אין כרמלית בעלת מחיצות
של עשרה טפחים .אדרבה ,אם מקום מוקף עשרה הרי הוא רשות היחיד גמורה!
שיטות הראשונים בסוגיה
רש"י מבאר הצעה זו לאור שיטתו המיוחדת בקרפף .לשיטתו ,קרפף שלא הוקף לדירה והוא
יתר על בית סאתיים הרי הוא כרמלית ממש ואינו רשות היחיד .ממילא לרש"י יש דוגמה
של כרמלית בעלת מחיצות בגובה עשרה טפחים .התוספות מקשים על רש"י שקרפף זה הוא
רשות היחיד מדאורייתא ) 24ואינו כרמלית אלא מגזירה שגזרו על רשות היחיד הזו( ,ולא
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ברמב"ן ובריטב"א הקשו כך .והוסיפו ,שמהברייתא היתה הגמרא יכולה להקשות שחריץ או גדר בגובה
עשרה זוהי רשות היחיד גמורה .ובריטב"א הוסיף ,כי פשיטא שחריץ של הברייתא הוא גם בתוך רשות
הרבים.
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היה צורך להקשות מרב גידל .קושיה נוספת שמקשים התוספות היא :הרי לשון הגמרא
"דאי איכא מחיצה עשרה ...ואי לא לא הוי כרמלית" ,כלומר ,שמחיצות בגובה עשרה הן
נתון הכרחי לכרמלית ואם אין מחיצות עשרה אין זו כרמלית .וכיצד ניתן לומר זאת? הרי
ים ובקעה אין להם מחיצות עשרה!
לכן ,מבארים התוספות בשם ר"י את כוונת הגמרא כך:
אילימא עד דאיכא מחיצות י'  -היינו אויר הראוי למחיצות עשרה ,לאפוקי
בקעה מסוככת בפחות מי' על גבי קונדסין  -דלא הוי כרמלית ,כיון דאין
גבוהה י'.
כלומר ,ההוה אמינא של הגמרא היא שכרמלית שאוירה הוא פחות מעשרה טפחים ,כגון
שיש לה קירוי הנמוך מעשרה ,אינה נחשבת כרמלית.
גם פירוש התוספות אינו פשוט בסוגיה .הרמב"ן הקשה על פירושם שלשון הגמרא אינו אויר
מחיצות כי אם מחיצות .וברור שפשט לשון הגמרא מורה על מחיצות ממש .ותירץ הרמב"ן
לשיטתם שמפני הקושיה מרב גידל המדבר על אויר מחיצות נקטה הגמרא לשון מחיצות.
ואכן ניכר שכל שיטת התוספות בנויה על הקושיה מרב גידל .הסבר כזה בלשונו של רב ששת
"ותופסת עד עשרה" אינו הסבר מרווח כלל.
הרמב"ן וכן הריטב"א פירשו פירוש שלישי בסוגיה .הם הציעו שבהוה אמינא הגמרא
מדברת על כרמלית שהיא רשות היחיד שאינה גמורה במחיצותיה ,כגון מקום מוקף שתי
מחיצות )למאן דאמר שלוש מחיצות הוי רשות הרבים מדאורייתא( ,או שלוש מחיצות
בלבד .על כך הניחה הגמרא ,שרב ששת אומר שאין מקום כזה נחשב כרמלית אלא אם אותן
שלוש מחיצות יש בגובהן עשרה טפחים .בהוה אמינא כזו יש היגיון כיון שיש כאן מקום
שאינו רשות היחיד עקב חסרון במספר המחיצות :שמא אין זה כרמלית אלא אם המחיצות
הקיימות הן בגובה עשרה כמו דין רשות היחיד .אמנם גם על פירוש זה קשה קושיית
התוספות ,שהרי הגמרא אומרת" :ואי לא לא הוי כרמלית" .ולפי פירושם ברור שישנן
כרמליות אחרות שאינן צריכות גובה עשרה.
ביאור הסוגיה לאור דברי הרמב"ם
לפי כל הפירושים קשה מאוד להבין את קושיית הגמרא .הרי המשמעות הפשוטה של לשון
הגמרא "תופסת עד עשרה" ,היא שיש לכרמלית גובה מסוים  -עד עשרה ולא למעלה מזה.
שהרי כך הפירוש הפשוט של המילה 'עד' .כיצד זה הגיעה הגמרא לפרש את דברי רב ששת
הפוך ממשמעותם הפשוטה? הריטב"א הקשה מעין קושיה זו על הראיָה מרב גידל וזה
לשונו " : 25וא"ת ליפרוך ליה מליש' דתופסת עד עשרה ,דמשמע ,דתוך עשרה הויא כרמלית.
י"ל דאידך פירכא דרב גידל עדיפא ליה" .והדברים תמוהים מאוד ,שהרי אין הוא מקשה
.25

ד"ה אלימא ,מהדורת מוסד הרב קוק עמודה כה.
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שהגמרא יכולה היתה להקשות ממקור אחר ,אלא שהגמרא יכולה היתה להוכיח מלשון רב
ששת עצמו שאין כוונתו למה שתולים בו .ואם כך כיצד ניתן לומר שהראיָה מרב גידל
26
עדיפה?
אבל לאור דברי הרמב"ם בהלכה ד" :איזו היא כרמלית? תל ...וגובהו משלושה ועד עשרה.
שהכרמלית אינה תופסת אלא עד עשרה ," ...יש להקשות קושיה נוספת .הגמרא חזרה בה
מההבנה של ההוה אמינא ,ופירשה שכוונת דברי רב ששת היא שאויר הכרמלית הוא
ככרמלית רק עד עשרה טפחים .והנה לפי הבנת הרמב"ם במשפט הזה ,קשה מאוד מסקנת
הגמרא .מדוע הסיטה הגמרא את הדברים לאויר הכרמלית? יכולה היתה הגמרא לבאר את
דברי רב ששת ,כפי שנראה שהרמב"ם הבינם ,שגובה הכרמלית אינו מעשרה ומעלה אלא עד
עשרה!
יתכן שלשון 'תופסת' היא שדחקה בחכמים להבין את דברי רב ששת על האויר .המילה
תופסת עד עשרה היא ייחודית  . 27לוּ נתכוין רב ששת לומר שגובה הכרמלית הוא עד עשרה
טפחים לא היה נוקט לשון זו ,כי אם לשון ברורה כמו 'ואין גובהה אלא עד עשרה' .אמנם,
דיוק כזה מכביר קושי נוסף על ההוה אמינא של הגמרא :הרי הגמרא בהוה אמינא הציעה
פירוש שאינו בנוי על דיוק זה .לפי ההוה אמינא הפירוש הוא שכרמלית צריכה מחיצות
עשרה דווקא .לוּ היינו יכולים להסביר באמצעות הדיוק הזה את הסיבה להוה אמינא
הבעייתית וגם את המסקנה  -היה בכך דיוק מושלם .עתה ,שרק למסקנה יש בדיוק זה
חיזוק ,עדיין תמהים אנו על ההוה אמינא ,ואף יותר.
ונראה ,שיש להסביר גם את ההוה אמינא וגם את המסקנה בהנחה אחרת .הנחת היסוד
היא שהגמרא לא נטתה להסביר את דברי רב ששת כפשוטם .כלומר ,על אף שדברי רב ששת
אינם קשים וניתן להבינם כמשמעם ,מחפשת הגמרא משמעות נוספת לדבריו .למגמה זו
יכולות להיות שתי סיבות אפשריות:
אפשרות ראשונה  -נראה היה לבעלי הגמרא שהדברים פשוטים מדי מכדי ליַחֵ ד להם
מימרא חדשה .לא יתכן שלכך נתכוין רב ששת.
אפשרות שנייה  -יתכן שלא בדבריו של רב ששת עצמם מצאו בעלי הגמרא חסרון ,אלא
חפשו הם אילן להיתלות בו כדי ללמד דברים חדשים.
אם כאפשרות הראשונה ,צריך לומר ,שהיה נראה פשוט לאמוראים שכרמלית גובהה עד
עשרה ,כפי שמקשים הראשונים בסוגיה ,שהרי מעשרה זו רשות היחיד .לכן חפשו הם פירוש
אחר שאולי אליו נתכוון רב ששת .בהוה אמינא הם הציעו פירוש קשה שנדחה על ידי
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ושמא יש להסביר את הדברים בכך ,שלגמרא היתה כוונה מיוחדת להביא את דברי רב גידל ,ורק לשם כך
העלתה הוה אמינא קשה בדברי רב ששת.
כאן המקום היחיד שהגמרא משתמשת בלשון זו.
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הראיָה מרב גידל .למסקנה ,חפשו שוב משמעות שאינה מפורשת בברייתא ולכן הסבירו כי
מדובר על אויר הכרמלית.
אם כאפשרות השנייה ,הרי שאין צורך כלל להסביר מה קשה בדבריו של רב ששת .כל
שצריך לומר הוא ,שמטרת הגמרא היתה ללמדנו שאויר הכרמלית ,כמו אויר רשות הרבים,
תופס רק עד עשרה.
ונראה שהרמב"ם למד את הסוגיה באחת משתי דרכים אלו .אם הבין הרמב"ם כאפשרות
השנייה ,ברור שפשט דברי רב ששת הוא כפי שהביאם הרמב"ם .לכן פסק בהלכה ד
שכרמלית היא בגובה משלושה עד עשרה ,והביא את דברי רב ששת כלשונם מיד על אתר.
אחר כך בהלכה ה פסק את דין האויר שנלמד על ידי הגמרא מדברי רב ששת.
אמנם יתכן שהרמב"ם הבין כאפשרות הראשונה שהצענו .אלא שאם כך קשה עליו שחזר
והביא את דברי רב ששת במובנם הפשוט ,פירוש שהגמרא דחתה! ונראה שיש מקום ליַשב
את הדברים לאור פירוש הגאונים על הברייתא של ארבע רשויות.
באוצר הגאונים  28מובא מספר העתים כך:
ובתשובות לגאון :ד' רשויות לשבת  -מאי פירושה? כך אמרו חכמים פירושן:
ד' פנים של רשויות יש לשבת  -רה"י ורה"ר ,כרמלית ומקום פיטור.
רה"י  -בדין הוא שהיה צריך לומר בית של יחיד וחצר של יחיד ,למה אמר
חריץ עמוק יוד טפחים ורחב ד' גדר גבוה י' ורחב ד'? אלא הללו שנים שיש
לספקו בכרמלית ,ואצ"ל בית של יחיד וחצר של יחיד...
נמצינו למדים שהיה מקום לטעות ולחשוב ,שתל או חריץ אפילו גבוהים עשרה ורחבים
ארבעה ,אם הם ברשות הרבים ,יהיו כרמלית ולא רשות היחיד  . 29מעתה אין זה מופרך
להניח שבזה יש הבדל בין רב ששת לסתמא דגמרא .רב ששת הבין שיש מקום לטעות ולהבין
את הברייתא על חריץ ותל דווקא כשהם של יחיד ,ולא ברשות הרבים )ומכאן היה יוצא
שתל וחריץ ברשות הרבים הינם כרמלית( .כיון שכך ,אמר הוא את דבריו  -ללמד שכרמלית
היא מקום שיש ברחבו ארבעה וגובהו עד עשרה .הגדרה כזו לכרמלית לא נאמרה בברייתא,
והוספתה על ידי רב ששת מוציאה מכלל טעות .מעתה שרב ששת הגדיר כרמלית גם על פי
מידות מדוייקות ,ברור שכל מקום שרחבו ארבעה וגובהו למעלה מעשרה הוא רשות היחיד,
ואין כרמלית תופסת אלא עד עשרה .הסבר זה מבאר את לשונו המיוחדת של רב ששת:
"ותופסת עד עשרה"  -כיון שמטרתו העיקרית היא להגדיר את רשות היחיד ,בא רב ששת
לומר :דע שכרמלית תופסת רק עד עשרה ,וממילא מעל עשרה לעולם יהיה רשות היחיד.
.28
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חלק התשובות עמוד .1
השוה חידושי הריטב"א דף ו ,א ד"ה איזהו .אמנם שם לא ברור אם כוונתו גם לחריץ או רק לגדר ,וכן לא
נאמר שהאפשרות האחרת היא שמקומות אלו הם כרמלית.
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אמנם בעלי הגמרא שהבינו שזאת כבר אמרה הברייתא ,התקשו בדברי רב ששת ולכן פירשו
דבריו על אויר הכרמלית .הרמב"ם רצה להגדיר את הכרמלית במדויק ,ובמקביל להגדרות
של רשות היחיד ורשות הרבים .לכן השתמש בהגדרה של רב ששת ,ובכך הציב את החוליה
החסרה בברייתא ,כלומר הכרמלית שהיא רשות היחיד שאינה גמורה.
סיכום:
אם נכונים הדברים ,הרי תורצו עוד שתיים מהקושיות שהצגנו בתחילת המאמר .המקור
לדוגמאות הראשונות שבהלכה ד הוא דברי רב ששת ,וממילא ברור מדוע יש להביא את
דברי רב ששת בהלכה ד דווקא.
 .4האיסטוונית
א .ציינו בתחילה ,שהרמב"ם לא מנה את האיסטוונית בין הכרמליות .תופעה זו תמוהה
מאוד כיון שזו ההשמטה היחידה של כרמלית שהגמרא מזכירה במפורש  . 30יתר על כן,
הרי דוגמה זו מופיעה בברייתא עצמה ,וכבר ציינו שאין על הדוגמאות של הברייתא ערעור,
ולא נמנע הרמב"ם מלהביא את כל הדוגמאות של הברייתא יחדיו בהלכה ד.
לכאורה מתבקש להניח ,שהדוגמאות המפורשות אצל הרמב"ם ואינן מוזכרות בברייתא ,הן
ההסבר של המילה היחידה בברייתא שאינה נמצאת ברמב"ם .כלומר ,שהאיסטוונית אינה
אלא מקום שהוא גבוה משלושה ועד עשרה ויש ברחבו ארבעה על ארבעה .כדי לברר את
הדברים עלינו לברר מהי איסטוונית.
נחלקו המפרשים הקדמונים מהי האיסטוונית .ברור ששורש המילה מזכיר את הסטיו
שכבר מצאנו לעיל בדף ה ,ב .שם שנינו" :ת"ר המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו  -חייב; ובן
עזאי פוטר" .רבינו חננאל  31מבאר מהו הסטיו" :פי' סטיו  -איצטבא והוא איקרביטא,
ועושין כי האי גוונא בפני החנויות" .כך גם מפורש בערוך בערך איסטווה א' .והנה צמד
המלים הללו מופיע בשני מקומות בש"ס .במסכת מועד קטן דף י ,ב בענייני מלאכות
המותרות בחול המועד מובא)" :רבא( ]רב[ שרא לסרוקי סוסיא ולמיבני אקרפיטא ולמיבני
איצטבא" .ופסק הרמב"ם בהלכות יום טוב ח ,ז" :בונה אדם איצטבה לישב או לישן עליה",
כלומר ,שאיצטבא או אקרפיטא היא ספסל .כך עולה בבירור מהגמרא בקדושין דף ע ,א:
" ...א"ל :יתיב מר אקרפיטא .א"ל :ומי סני ספסל דאמור רבנן ,או איצטבא דאמרי
אינשי?" .רש"י במועד קטן שם מסביר שאיצטבא היא בנין אבנים וכך אמנם מסתבר
שמדובר בבנין אבנים מוגבה המשמש כספסל .אמנם יכולים להיות שימושים נוספים
.30
.31

אמנם ,אין הרמב"ם מעתיק אף את דין בית שיש בתוכו תשעה וקרויו משלימו לעשרה .אולם ,תוך הבית
הוא כרמלית וכבר נכלל בהגדרה של מקום מוקף מחיצות שאין בגובהן עשרה.
פירושי רבינו חננאל בר חושיאל לתלמוד ,מהדורת מכון 'לב שמח' עמוד ו.
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לאיצטבא  -לסחורה וכיוצא בזה .כך מפרש הערוך על האיצטבא שלפני העמודים )ערוך
השלם ערך אסטוה(:
פי' אסטווה שלפני העמודים  -מקום צר כאמה וגבוה כד' כה' טפחים ,וכן
עושין בפני כל החנויות .והוא סטיו והוא אקרביטא .ופעמים עושים אותה
לישיבת בני אדם...
מכל זה עולה שאיסטוונית היא מקום בנוי שגובהו פחות מעשרה ויש ברחבו יותר מארבעה
טפחים .אם כך ,איסטוונית היא המקום המוזכר בברייתא ,המקביל לרשות היחיד שלא
נגמרו מחיצותיה .מעתה יכולים אנו לומר שלא השמיט הרמב"ם את האיסטוונית כלל
וכלל .אמנם ,במקום לנקוט בדוגמה בעלמא ,העדיף הרמב"ם לקבוע את המידות
המדוייקות ,בהתאמה להגדרת רשות היחיד.
אמנם קשה על פירוש זה ברמב"ם מהסוגיה של איצטבא שבין העמודים .הרי לפי דברינו
יוצא שאיצטבא זו היא כרמלית מחמת מידותיה .אם כך מדוע נמצאת האיצטבא בדיון על
ניחא תשמישתיה כמו שאר הדוגמאות שהן כְ כרמלית? ומדוע פסק הרמב"ם את דין
האיצטבא בהלכה ו בין המקומות הנידונים ככרמליות? והלא היא כרמלית ממש!
וצריך לומר לפי פירוש זה ,שהאיצטבא שמדובר עליה בהלכה ו אינה בהכרח גבוהה שלושה
טפחים ,ולכן על פי מידותיה בלבד אינה נידונה ככרמלית .אמנם כיון שלא ניחא תשמישתיה
הוי כרמלית ,כמו בין העמודים ,שזה ודאי בגובה של רשות הרבים אבל כיון "דלא מסתגי
להו בהדיא ככרמלית דמיא" )למאן דאמר בגמרא ז ,א "בין העמודים"(.
עוד יש להקשות על פירוש זה מהירושלמי .בירושלמי מופיעים בברייתא גם האיסטווה וגם
האיסקופה .והנה האיסקופה היא בוודאי מקום מוגבה המתאים לדוגמאות שמנה הרמב"ם
בתחילת הלכה ד ,שכן בירושלמי פ"א ה"א נאמר" :א"ר יוסה :איסקופה שאמרו רחבה
ארבעה ואינה גבוהה עשרה" .אם כך הרי סביר להניח שאין האיסקופה והאיסטוונית באות
ללמד על אותו המקום ,ועלינו לחפש הסבר אחר לאיסטוונית ,על כל פנים לפי הירושלמי . 32
ב .אמנם פירוש זה של סטיו ואיסטוונית אינו הפירוש היחיד .כפי שנראה להלן ישנו הסבר
אחר במפרשים ,ונראה שיש בו כדי לפתור תמיהה המתעוררת כשמעיינים בירושלמי בסוגיה
.32

לכאורה האיסקופה של הירושלמי יכולה להיות המקור לדוגמאות של הרמב"ם בתחילת הלכה ד .אמנם
הרמב"ם נמנע מלהביא את האיסקופה כדוגמה ספציפית כיון שסתם איסקופה אינה גבוהה בהכרח ואין
פירוש מילה זו כי אם מפתן .לכן נראה שהרמב"ם קיבל את גירסת הבבלי .אמנם הירושלמי לשיטתו
ודאי מהוה ראיה נוספת לדברי הרמב"ם ,אלא שמצד עצמם הדברים אינם זקוקים לראיה ואין מי
שחולק על תוכנם.
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זו.
בירושלמי על הברייתא של ארבע רשויות )שבת פ"א ה"א( אומר רב יוסף שכל הדוגמאות
של הברייתא שנויות אף במשנתנו .ומציינת הגמרא אחת לאחת את המשניות המזכירות ים,
בקעה ,איסטוונית ,ואיסקופה:
אמר רב יוסף :אף אנן תנינן כולהן .ים  -דתנינן תמן :הזורק בים ...בקעה -
דתנינן :הבקעת בימות החמה ...אסטווה  -דתנינן :וכן גשרין המפולשין
מטלטלין תחתיהן בשבת דברי רבי יהודה וחכמים אוסרין .אסקופה -
דתנינן :המוציא אוכלין ונתנן על האסקופה בין שחזר והוציאן בין שהוציאן
אחר  -פטור ,שלא עשה מלאכתו בבת אחת...
והנה על כל הדוגמאות של הברייתא מוצא הירושלמי משנה המזכירה את הדוגמה במפורש.
ואילו על אסטווה מובאת המשנה על גשרים המפולשים .ויש לתמוה כיצד גשרים המפולשין
מהוים דוגמה לאיסטווה ? 33
בערוך )השלם( ערך סטיו מובא:
פי' זו היא איצטוות .פ"א סטיו עצמו ברחבה שיש בה עמודים הוא ועומד
בר"ה ובכרמלית הוא דקאמר אבל ים ובקעה ואסטוונית והכרמלית.
ובספר הנר כת"י מובא לשון רה"ג : 34
סטיו עצמו כרחבה )שינא( ]שיש  -עפ"י ספר העתים סי' רג[ בה עמודין ,כמו
שאמרו :הר הבית סטיו כפול היה .ודינו כדין כרמלית.
לפי המלים הלועזיות שבתחילת הערך בערוך מדובר במעין בית שכתליו פרוצים לאויר.
כלומר המדובר בשטח פרוץ אבל מקורה .והרי כך באמת מצינו שסטיו של הר הבית הוא
מקום מקורה ,בהלכות בית הבחירה פרק ה הלכה א:
הר הבית ,והוא הר המוריה ,היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה ,והיה
מוקף חומה; וכיפין על גבי כיפין היו בנויות מתחתיו ,מפני אהל הטומאה.
וכולו היה מקורה סטיו לפנים מסטיו.
וגם בירושלמי מובאת מימרא זו )תענית פ"ג ה"ט(:
 ...הדא אמרה :הר הבית מקורה היה .ותני כן אסטיו לפנים מסטיו היה . 35

.33
.34

תודתי לרב ישראל רוזנברג שליט"א שהפנה אותי לירושלמי זה .הוא הציע לבאר את כוונת הירושלמי
בכך שמתחת לגשרים השימוש אינו נוח ולכן זו דוגמה של כרמלית.
מועתק מהערת המהדיר לפירוש רבינו חננאל שם הערה 50א.
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נמצינו למדים שסטיו או איסטוונית הם מקומות מקורים ,והעמודים שהיו שם מן הסתם
תומכים היו את התקרה .מעתה יש מקום לומר שהירושלמי הבין שאסטווה הוא בעצם שם
כללי למקומות שאינם רשות היחיד אך הם מקורים .עכשיו ברור מדוע הובאה המשנה לגבי
גשרים .הרי זו דוגמה טובה ,למקום מקוּרה ברה"ר המוזכר במשנה.
אם הסבר זה נכון ,שוב לא קשה השמטת הרמב"ם .הרי בהלכה ו פסק הרמב"ם שרשות
הרבים מקוּרה היא ככרמלית ,ובכלל מאתיים מנה .אמנם שוב יש להקשות ,אם איסטוונית
היא רק ככרמלית ולא דוגמה לכרמלית ממש ,מדוע נמצאת היא בברייתא .וניתן לתרץ זאת
בכך ,שיש הבדל בין רשות הרבים מקורה לבין איסטוונית או סטיו שהם מקומות מיוחדים
בעלי הגדרה מצד עצמם והם כרמלית ממש.
אמנם נראה שיש להציע דרך אחרת ,המשלבת את שני הפירושים שמצאנו לאיסטוונית.
יתכן שאיסטוונית וסטיו הם תמיד שטח בנוי מוגבה על עמודים .אמנם ישנם מקומות
שבהם המבנה גדול והשימוש בו הוא מתחתיו כמו בהר הבית .וישנם מקומות בהם מדובר
על מבנה נמוך שהשימוש הוא על גביו כאיצטבאות או ספסלים .מעתה ,הירושלמי
שבגירסתו בברייתא נשנית גם האיסקופה חייב להסביר שאיסטוונית היא שטח מקוּרה כמו
הגשרין המפולשים .אמנם בבבלי לא נשנתה האיסקופה ולכן יתכן להסביר שאיסטוונית
היא האיצטבא ,וכיוצא בה מקומות מוגבהים שהשימוש בהם על גביהן . 36
ואולי יש לומר שהרמב"ם נמנע מלהשתמש במונח איסטוונית ,מחמת העובדה שיש מקום
לטעות בהבנת המונח .אולם ,כיון שהגדיר את הכרמלית מבחינת המידות ,הרי כלל בכך את
האיסטוונית הנמוכה .ומצד שני ,כיון שפסק את ההלכה בנוגע לרשות הרבים מקורה ,ודאי
שכלל בכך את האיסטוונית הגבוהה.

ה .סיום
על אף שהרמב"ם הסביר את הטעם של גזירת כרמלית עקב הדמיון לרשות הרבים ,מגדיר
הוא את הכרמלית כמקום שאינו רשות הרבים גמורה ואינו רשות היחיד גמורה .הגדרה זו
מחייבת להתייחס למקומות שאינם רשות היחיד או מחמת מספר המחיצות  -וזו היא קרן
הזוית ,או מחמת גובה המחיצות  -ואלו הם דברי רב ששת שהכרמלית תופסת רק עד עשרה

.35

.36

ובירושלמי סוכה )פ"ה ה"א(" :תני א"ר יודה :כל שלא ראה דיפלי איסטבא של אלכסנדריאה לא ראה
כבוד ישראל מימיו .כמין בסילקי גדולה היה ,ואסטיו לפנים מסטיו היתה ,פעמים היו בה כפלים כיוצאי
מצרים .ושבעים קתידראות של זהב היו שם מקובעות אבנים טובות ומרגליות כנגד שבעים זקנים .וכל
אחת ואחת היתה עומדת בעשרים וחמש ריבוא דינרי זהב ,ובימה של עץ באמצע וחזן הכנסת עומד עליה".
ולולא דמסתפינא הייתי אומר שסטיו הוא המקום הגדול כמו שמצינו במקורות לגבי הר הבית
ואלכסנדריה .ואילו איסטוונית היא סטיו קטן כדוגמת כרמלית שהיא כרמל קטן.
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טפחים.
וכך אומר הרמב"ם בפירוש המשנה  37בבואו להסביר את המילה 'כרמלית':
ונקראת כרמלית  -שהיא דומה לאשה אלמנה שאינה בתולה ולא אשת איש.
כך רשות זו  -אינה רשות הרבים ,ולא נשלמו בה תנאי רשות היחיד .ויהיה
עיקר השם כארמלית.
כלומר ,כרמלית כוללת את כל המקומות שאינם עונים על דרישות רשות הרבים מחד גיסא,
אבל אינם בעלי מחיצות מספיקות כדי להיות רשות היחיד מאידך גיסא .אף על פי כן ,כל
הכרמליות נמצאות ברשות הרבים כלומר ברשות שאינה רשות היחיד .שהרי כל מקום
שהוא רשות היחיד כל מה שבתוכו אף הוא רשות היחיד .ממילא בכל כרמלית יכולים
הרבים להשתמש ולכן כתב הרמב"ם כפי שהבאנו בתחילה" :שאיסור הכרמלית מדבריהם
מפני שהיא דומה לרשות הרבים שמא תתחלף ברשות הרבים"  -על אף שההגדרה של
כרמלית היא מקום שאינו רשות הרבים גמורה ואינו רשות היחיד גמורה ,בכל זאת טעם
הגזירה הוא שמא תתחלף ברשות הרבים.

.37

שבת פ"א מ"א ,בהמשך לקטע המובא לעיל עמוד .174
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וסתות הגוף
עיון בסוגיות הגמרא ובשיטת הרמב"ם
חלק ראשון :מבשרי וסת
א .הצגת הסוגיה בדף סג ,א
ב .שיטות הראשונים בסוגיה
ג .שיטת הרמב"ם
חלק שני :וסת מחמת אונס
ד .הצגת הסוגיה בדף יא ,א
 .1לישנא קמא
 .2לישנא בתרא
ה .שיטת הרמב"ם
 .1וסת מורכב
 .2הרואה מחמת תשמיש

חלק ראשון
א .הצגת הסוגיה בדף סג ,א
שנינו )נדה סג ,א(:
כל אשה שיש לה וסת דיה שעתה .ואלו הן הוסתות :מפהקת ,ומעטשת,
וחוששת בפי כרסה ובשפולי מעיה ,ושופעת ,וכמין צמרמורת אוחזין אותה,
וכן כיוצא בהן .וכל שקבעה לה שלשה פעמים  -הרי זה וסת.
ראיית הדם ונגרמים על ידה  -מבשרי וסת.
ענינה של משנה זו במקרי גוף המקדימים את ִ
המשנה קובעת שהרגשות אלו )להבדיל מהרגשת עקירת הדם בתוך גופה ,הרגשה שבה היא
טמאה מדאורייתא  ( 1אם נקבעו ג' פעמים קבעה לה וסת.

.1

משנה נדה דף מ ,א ,וגמרא שם נז ,ב; רמב"ם איסורי ביאה ה ,ב; טור ריש סימן קפג.
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והקשו בגמרא "תנינא חדא זמנא? )במשנה הראשונה במסכת(" ותרצו" :התם בוסתות
דיומי ,הכא בוסתות דגופא" .בפשטות עולה מן הסוגיה כי וסתות הגוף ווסתות הזמן שני
מיני וסת הם  -יש מי שקובעת וסתה לימים בלא הרגשה ,ויש מי שקובעת וסתה להרגשות
אלו בלא זמן קבוע .וכמובן ,יש מי שקובעת וסת המורכב מהרגשות וזמן קבוע.
על דברי המשנה" :וכן כיוצא בהן" אומרת הגמרא:
וכן כיוצא בהן  -לאתויי מאי? אמר רבה בר עולא :לאתויי אשה שראשה כבד
עליה וכו'.
בהמשך מובאים דברי שמואל:
הרי אמרו לימים שנים לוסתות אחת ,למה שלא מנו חכמים שלושה.
ובררו בגמרא:
למה שלא מנו חכמים  -לאתויי מאי? אמר רב יוסף לאתויי ראשה כבד עליה
ואבריה כבדים עליה ורותתת וגוסה.
אביי אינו מקבל את דברי רבו רב יוסף שכן אלה נתרבו כבר במשנה במלים "וכן כל כיוצא
בהן" .והוא מתרץ:
לאתויי אכלה שום וראתה ואכלה בצלים וראתה כססה פלפלים וראתה . 2
אכילת מאכלים חריפים אפשר שהיא גורמת ראיית דם ,ובזה שונה היא מוסתות הגוף
שאינן גורמות את ראיית הדם אלא נגרמות על ידה.

ב .שיטות הראשונים בסוגיה
סוגיה זו עוסקת בשלושה מיני וסתות:
א .ראייה בזמן קבוע.
ב .הרגשות מבשרות ראייה.
ג .פעולות הגורמות ראייה )בסוגיה זו  -אכילת שום בצלים ופלפלים(.
על הסוג השלישי נחלקו רב יוסף ואביי .רב יוסף לא הזכיר סוג זה של וסתות ואביי הזכירו.

.2

סוגיה זו אינה כרשב"ג הסובר שכל מיני הוסתות נקבעים בג' פעמים ,אלא כרבי .מחלוקתם היא בכמה
ראיות נקבע וסת ,אך בסוגי מקרי הוסתות אינם חלוקים ,ואם כן גם לרשב"ג )שהלכה כמותו( אשה
ִ
קובעת וסת בימים בוסתות ,וב'למה שלא מנו חכמים' .היינו ,לאביי בראייה מחמת אכילת מאכלים
חריפים ולרב יוסף בראשה כבד עליה וכו'.

-

-
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ברמב"ם ,בטור ובשו"ע לא נזכר כלל דין אכלה פלפלים וראתה ,ואילו הרמ"א הביאו )יו"ד
קפט ,כג(.
אפשר שהרמב"ם לא כתב דין הרואה מחמת אכילת מאכלים חריפים משום שהוא סובר
שראייה זו הינה כראייה מחמת קפיצה ,ובזו כמו בזו אין אישה קובעת וסת )עיין לקמן
בחלק השני( .אפשר שהרמב"ם סובר שזוהי בעצם דעת רב יוסף .המילים "למה שלא מנו
חכמים" באו לרבות מבשרי ראייה כגון ראשה כבד עליה ,ולא אונסים גורמי ראייה ,שכן
אונסים אף שהם גורמים ראיית דם אינם קובעים וסת . 3
הראב"ד בספרו בעלי הנפש  4כתב:
 ...ועוד יש לה וסתות אחרות שהן מגופה ,אלא שהן תלויים במעשה ובימים
כגון אכלה שום וראתה ...קפצה וראתה 5 ...כיון שקבעה לה שלש פעמים הרי
זו וסת .מיהו הנך )= מחמת קפיצות ומחמת אכילת מאכלים חריפים( לא
קבעה לה ,לא בימים לחודייהו ולא בקפיצות ואכילות לחודייהו.
הרי שהראב"ד סבור שראייה מחמת אכילת מאכל חריף שוה לראייה מחמת קפיצה שכן
שני המקרים גורמים ראית דם ,אלא שלא כרמב"ם הסובר שאין וסת נקבע בראייה מחמת
אונס סבור הראב"ד שבהרכבת אונס וזמן קובעת אשה וסת.
לדעת הראב"ד ישנם שלושה מיני וסת הגוף ושני דינים יש בהם:
א .מבשרי ראייה  -קובעים וסת אף בלא זמן קבוע; ב .גורמי ראייה )קפיצות ואכילת שום( -
אינם קובעים וסת בעצמם אלא בהרכבת זמן קבוע.
הרשב"א בתורת הבית )בית שביעי שער ג( סובר כראב"ד ,אך התוספות )סג ,ב ד"ה אכלה( כתבו:
אכלה שום וראתה ,הואיל ועל ידי מעשה הם ,אינו וסת גמור ולא הוה בכלל
מתניתין ) -היינו ,שונה אכילת מאכלים חריפים ממבשרי וסת( ...וא"ת אמאי
לא קאמר נמי 'קפצה וראתה' -) ?...מדוע לא אמר אביי לאתויי נמי קפצה
וראתה( ויש לומר ,דאינה קובעת וסת לקפיצות לחודייהו כדאמר בפרק קמא
)יא ,א( ...אבל אכלה שום לא חשיב אונס כמו טורח של קפיצות ,שאין
הראיה באה על ידי טורח אלא ממילא.
לדעת התוספות אכילת שום אף שהיא גורמת ראייה כקפיצה ,דינה שונה מראייה מחמת
קפיצה ,ולאכילת שום קובעת אשה וסת אף בלא זמן קבוע ,כמו במבשרי וסת.
כדברי התוספות נראים גם דברי הרא"ש )פרק תשיעי סימן א ,אחרי הלכות כלאי בגדים(.

.3

.4
.5

הרב קאפח במהדורתו הביא את דברי בעל מעשה רוקח שהקשה מדוע לא כתב הרמב"ם דין וסת הנקבע
מחמת אכילת מאכלים חריפים ,ותרץ שהרמב"ם לפי ידיעתו בחכמת הרפואה ידע ,כפי שאומרים,
שנשתנו הטבעים.
מהדורת הרב קאפח מוסד הרב קוק ירושלים עמוד נב.
סוגיית קפצה וראתה תדון לקמן בחלק השני ,עיי"ש.
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סיכום:
בסוגיה נזכרו וסת הזמן ושני מיני וסת הגוף :א .מבשרי וסת .ב .אכילת מאכלים חריפים.
רבותינו הראשונים נחלקו בדיני וסת הגוף:
א .במבשרי וסת  -אשה קובעת וסת )בג' פעמים( אף בלא זמן קבוע )עיין לקמן דעת
הרמב"ם(.
ב .אכילת שום וכיו"ב שהיא גורם ראייה  -לדעת הראב"ד והרשב"א דינה כקפיצה ,ואין
אישה קובעת בה וסת אלא בהרכבת זמן קבוע .לדעת התוספות והרא"ש אשה קובעת וסת
לאכילת שומים ופלפלים אף בלא הרכבת זמן כדינם של מבשרי וסת.
הרמב"ם לא הזכיר כלל וסת הנקבע בראייה מחמת אכילת מאכלים חריפים ,ונראה שהוא
סבור שראייה מחמת אכילת מאכלים חריפים דינה כראייה מחמת קפיצה שאין אשה
קובעת בהן וסת.

ג .שיטת הרמב"ם
כתב הרמב"ם )איסורי ביאה ח ,א-ב(:
יש אשה שיש לה וסת ויש אשה שאין לה וסת אלא לא תרגיש בעצמה עד
שיצא הדם ואין לה יום קבוע לראייתה .וזו שיש לה וסת היא שיש לה יום
קבוע ...וקדם שיבוא הדם תרגיש בעצמה מפהקת ומתעטשת וחוששת בפי
כרסה ...ויבואו לה וסתות אלו או אחד מהן בשעה הקבועה לה מיום וסתה.
דיוק בדברי הרמב " ם מגלה סתירה פנימית  ,שכן בהגדרת אשה שאין לה וסת כתב :
" ...אלא לא תרגיש בעצמה עד שיצא הדם )= אין לה מבשרי וסת( ואין לה יום קבוע
לראייתה" ,משמע ,שכדי שתיחשב אשה שאין לה וסת צריך :א .שלא יהיו לה מבשרי
ראייה .ב .שלא יהיה זמן קבוע לראייתה.
מכאן ,שאם יש לה זמן קבוע בלי מבשרי ראייה ,או מבשרי ראייה בלי זמן קבוע  -הרי יש
לה וסת קבוע.
ואילו בהגדרת אשה שיש לה וסת כתב הרמב"ם שדווקא מי שיש לה גם זמן קבוע וגם
מבשרים יש לה וסת קבוע ..." :שיש לה זמן קבוע ...וקדם שיבוא הדם תרגיש בעצמה מפהקת
ומתעטשת ,"...משמע ,שאם יש לה רק זמן קבוע או רק מבשרי ראייה  -אין לה וסת קבוע.
המגיד משנה כתב" :נראה שהוא )= הרמב"ם( מפרש ,שוסתות דגופא הם המקרים
הנמשכים אחר הוסת הקבוע בימים" .והביא את דברי הרמב"ם בפרק ג מהלכות מטמאי
משכב ומושב הלכה ו ..." :כל אשה שיש לה וסת תרגיש בעצמה מפהקת כו' " .כלומר,
המציאות היא שאשה שיש לה זמן קבוע מרגשת קודם שיצא הדם ,ואשה שאין לה זמן
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קבוע אינה מרגשת .אם כן ,אין כאן שני תנאים לקביעות או אי קביעות וסת אלא כל שיש
לה וסת היא שיש לה זמן קבוע ומרגשת ,ושאין לה וסת קבוע אינה מרגשת ואין לה זמן
קבוע .לפי זה ,הדיוקים בדברי הרמב"ם בהלכות איסורי ביאה אינם נכונים וכמובן שאין
סתירה בדבריו.
לפי דבריו של המגיד משנה ,המשנה בדף סג ,א מודיעה שלוסתות הנקבעים בזמן תקדם
הרגשה מן ההרגשות המפורטות במשנה ,ולמעשה וסת אחד הם .אך יש לעיין ,שכן כבר
הזכרנו כי בתחילת הסוגיה הקשתה הגמרא" :תנינא חדא זימנא?" ,ותירצה" :התם
בוסתות דיומי ,הכא בוסתות דגופא" ומשמע בפשטות )וכך פרשו כל המפרשים( ,כי שני מיני
וסתות שונים הם .וביותר קשה ,שכך עולה גם מדברי שמואל" :הרי אמרו לימים שנים
לוסתות אחת" ,הרי שימים ווסתות )דגופא( שני מיני וסת הם )ולרבי דיניהם שונים  -וסת
הזמן נקבע בשתי פעמים ,ווסת הגוף בפעם אחת( . 6

חלק שני :וסת מחמת אונס
ד .הצגת הסוגיה בדף יא ,א
בענין ארבע נשים שדיין שעתן שנינו )נדה ז ,א(:
ובמה אמרו דיה שעתה? בראייה ראשונה אבל בשניה מטמאה מעת לעת .ואם
ראתה הראשונה מאונס ,אף השניה דיה שעתה.
ענין ראייה מאונס נדון בגמרא בדף יא ,א .בנושא הובאו שתי לשונות משמו של רב הונא.
 .1לישנא קמא
אמר רב הונא :קפצה וראתה ,קפצה וראתה ,קפצה וראתה  -קבעה לה וסת.
למאי? אילימא לימים ,הא כל יומא דלא קפיץ לא חזאי! אלא לקפיצות?
והתניא :כל שתקבענה מחמת אונס אפילו כמה פעמים לא קבעה וסת! מאי

.6

הרב קאפח במהדורתו הביא את דברי בעל מעשה רוקח שהקשה את שתי הקושיות ותרץ ,שבמשנה ,בין
וסתות הגוף ,מופיע שופעת .ואם וסתות הגוף שונות מוסתות הזמן מדוע ערב התנא שופעת ,שהוא וסת
הנקבע בזמן ,בתוך וסתות הגוף? ואף שבגמרא נאמר שמדובר בשופעת דם טמא מתוך דם טהור) ,היינו,
לראיית הדם הטמא קודמת ראיית דם טהור שהוא כמבשרי וסת( מכל מקום אין זה בכלל שאר מקרי
הגוף.
את הקושיה מדברי שמואל הוא מתרץ בכך שרבנו הרמב"ם מרוב בקיאותו בחכמת הרפואה ידע שכן הוא
האמת לדעתו ז"ל ואף ששאר הגאונים לא הבינו כן כמו שכתב.
לענ"ד נראה ,כי הסברו זה אין בו כדי ליישב את הקושי מדברי הגמרא לשיטת הרמב"ם .וצ"ע.
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לאו ,לא קבעה וסת כלל? לא ,לא קבעה וסת לימים לחודייהו ולקפיצות
לחודייהו ,אבל קבעה לה וסת לימים ולקפיצות.
היינו ,אשה שקפצה ג' פעמים בתאריך קבוע או בהפלגה קבועה )בהפלגה צריך שתהיינה
ראיות( ,קבעה וסת המורכב מימים וקפיצות.
שלוש הפלגות שהן ארבע ִ
לימים בלבד לא קבעה שכן בלי קפיצה אינה רואה; ולקפיצות בלבד לא קבעה שכן בברייתא
נאמר" :כל שתקבענה מחמת אונס אפילו כמה פעמים לא קבעה וסת".
וממשיכה הגמרא ושואלת" :לימים לחודייהו  -פשיטא!" ,כלומר ,איזו הוה אמינא יש
שקבעה לה וסת לימים בלבד? והשיב רב אשי:
כגון דקפיץ בחד בשבת וחזאי וקפיץ בחד בשבת וחזאי ]ובשבת קפצה ולא
חזאי[ ,ולחד בשבת חזאי בלא קפיצה .מהו דתימא ,איגלאי מילתא למפרע
דיומא הוא דקגרים ולא קפיצה ) -ותקבע וסת לימים בלבד(  -קמ"ל דקפיצה
נמי דאתמול גרמה ,והאי דלא חזאי משום דאכתי לא מטא זמן קפיצה.
ללשון זו ברור שאשה קובעת וסת המורכב מימים וקפיצות ,היינו ,אשה הרואה מחמת
קפיצה בימים קבועים קבעה וסת .בסוגיה נתחדש שאף אם בפעם השלישית היתה הקפיצה
יום לפני יום הראייה ,קפיצת אתמול גרמה לראיית היום וקבעה וסת לימים ולקפיצות.
במקרה כזה היתה סברה לומר שכיון שבפעם השלישית לא קפצה ביום הראייה התברר
שהזמן בלבד גורם ולא הקפיצה )כפי שאכן הדין אם בפעם השלישית ראתה בלי קפיצה כלל
או אם קפצה יומיים לפני יום הראייה( .סברה זו נדחתה שכן ללשון זו קפיצה יום לפני
הראייה היא שגורמת לראייה.
על פי לשון זו יש דוחק מסוים בפירוש הברייתא הקובעת" :כל שתקבענה מחמת אונס ...לא
קבעה וסת" .הברייתא לא סייגה את דבריה ,ופשט לשונה הוא שבכל מצב אין וסת נקבע
בראייה מחמת אונס כולל בהרכבת זמן .הגמרא ,בלשון זו ,מצמצמת את דברי הברייתא
ומפרשת אותה שאין האשה קובעת וסת מחמת אונס בלבד ,אך קובעת היא בהרכבת אונס
וזמן.

 .2לישנא בתרא
ללשון השנייה ישנן שתי גרסאות .ראשית נדון בגרסה המתוקנת על פי הגר"א : 7
לישנא אחרינא  -אמר רב הונא :קפצה וראתה ,קפצה וראתה ,קפצה וראתה
 קבעה לה וסת לימים ולא לקפיצות .היכי דמי? אמר רב אשי :דקפיץ בחד.7

אות ]א[ בש"ס וילנא .גרסתו נתמכת על ידי כת"י מינכן ,ולדבריו "וכן הוא בכל הפוסקים".

-

-
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בשבת וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי ,ולחד בשבת )אחרינא( חזאי בלא
קפיצה .דהתם איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרים.
לשון זו אפשר לפרשה בפשטות כהשלמת הלשון הראשונה .בלשון הראשונה ,אם בפעם
השלישית קפצה בשבת וראתה בחד בשבת קבעה וסת המורכב ,שכן קפיצת אתמול גרמה
לראייה .הלשון השנייה מוסיפה ומבארת שאם בפעם השלישית ראתה בחד בשבת בלא
קפיצה כלל ,איגלאי מילתא דיומא בלבד קגרים וקבעה וסת לימים בלבד )אפשר לומר שיש
הראיות הראשונות שהיו מחמת קפיצה לא
ִ
חידוש בלשון זו ,שכן היה מקום לומר ששתי
תצטרפנה לראייה השלישית אותה ראתה בלא קפיצה ולא תקבע וסת כלל ,קמ"ל( .על פי
הסבר זה אין כמובן מחלוקת בין שתי הלשונות.
אולם ,אפשר לפרש את הלשון השנייה כך :דווקא כשראתה בפעם השלישית בלא קפיצה
)אף לא ביום שלפני יום הראייה( קבעה לה וסת )לימים בלבד( שכן נתברר שאין הקפיצה
ראיותיה .אך אם גם בפעם השלישית קפצה )ביום הראייה או אף ביום שלפניו(
גורמת את ִ
שראיותיה הן מחמת הקפיצה ,ולא קבעה לה וסת כלל! הסבר זה מתאים לפשט
ִ
הרי התברר
לשון הברייתא" :כל שתקבענה מחמת אונס אפילו כמה פעמים  -לא קבעה וסת" .אם נפרש
כך ,הרי הלשון השנייה חלוקה על הלשון הראשונה .על פי הלשון הראשונה אשה קובעת
בראיות
ִ
וסת המורכב מקפיצות וזמן ,ואילו על פי הלשון השנייה אין אשה קובעת וסת
מחמת אונס .על פי שתי הלשונות אם קפצה ביום שלפני יום הראייה ,הקפיצה היא שגרמה
את הראייה  -על פי הלשון הראשונה קבעה וסת מורכב ,וכל שכן אם קפצה ביום הראייה
שקבעה וסת מורכב; ואילו על פי הלשון השנייה אם קפצה ביום שלפני יום הראייה לא
קבעה וסת ,וכל שכן אם קפצה ביום הראייה ,שאז ברור יותר שהקפיצה גרמה ,שלא קבעה
וסת.
בגרסה זו יש קושי ,שכן בדברי רב הונא נאמר "קפצה וראתה ,קפצה וראתה ,קפצה
וראתה"  -שלוש פעמים 'קפצה וראתה' ,אך לפי גרסה זו הרי שהיא קפצה רק פעמיים שכן
בפעם השלישית ראתה בלא קפיצה  . 8קושי זה מיושב על פי גרסה שבכתב יד ותיקן Vat.
) Ebr. 111מהדורת צילום הוצאת מקור סדרה ב' תשל"ד( .הגרסה שם היא" :אמר רב הונא
9
קפצה וראתה ,קפצה וראתה ) -פעמיים!(  -קבעה לה וסת לימים .היכי דמי? אמר רב אשי
כגון דקפיץ בחד בשבא וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי  , 10ולחד בשבא אחרי' חזאי בלא
קפיצה .דהתם איגלאי מילתא דיומא דהוא קא גרים".
.8
.9
.10

גרסה זו לא תוקנה משום מה בידי הגר"א ,והיא מתאימה לגרסה השנייה )הנידונה לקמן( שנדחתה על
ידי הגר"א.
אשי  -הושלם מעל השורה.
המילים 'וקפיץ בחד בשבת וחזאי' הוספו בצד.
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הגרסה השנייה עיקרה בתוספת של ארבע מילים )המופיעות בש"ס וילנא בתוך סוגריים
עגולים(:
לישנא אחרינא  -אמר רב הונא :קפצה וראתה ,קפצה וראתה ,קפצה וראתה
 קבעה לה וסת לימים ולא לקפיצות .היכי דמי? אמר רב אשי :דקפיץ בחדבשבת וחזאי ,וקפיץ בחד בשבת וחזאי ,ובשבת קפיץ ולא חזאי ,ולחד בשבת
חזאי בלא קפיצה .דהתם איגלאי מילתא דיומא הוא דקא גרים.
בהתייחסו לגרסה זו כותב הגר"א בביאורו לשו"ע )יו"ד קפט ,אות כו(:
קפצה וראתה כו'  -כלישנא בתרא .ומפרש דפליג אלישנא קמא .אבל כל
הפוסקים כתבו דלא פליג ...דבלישנא בתרא מיירי שלא קפצה כלל ביום
השבת .ומה שכתוב בנוסחא שלנו בלישנא בתרא 'ובשבת קפצה ולא חזאי' -
טעות סופר הוא ומדברי הרמב"ם הועתקה ,אבל ליתא דבכל הנוסחאות
דידהו ליתא...
אולם ,גרסה זו מופיעה בדפוס ראשון ונציה רפ"ב ,וכן כתב במגדל עוז על הרמב"ם )איסורי
ביאה ח ,ה(" :ונוסחי ספרדים גרסי' :ולשבתא קפיץ ולא חזאי ולחד בשבא אחרינא חזאי
בלא קפיצה' " .הרי שגרסת דפוס ונציה ועדות בעל מגדל עוז מאשרים את הגרסה השנייה
בנגוד להגהת הגר"א .על כך יש להוסיף כי החזרה שלוש פעמים על המילים 'קפצה וראתה'
בכל המקורות למעט כת"י ותיקן ,מתאימה דווקא לגרסה זו.
לפי גרסה זו בלישנא בתרא ,חלוקות שתי הלשונות שבדברי רב הונא בשאלה האם הקפיצה
השלישית שקפצה בשבת היא שגרמה לראייה ביום ראשון.
הלשון הראשונה סוברת שהקפיצה בשבת היא שגרמה את הראייה ביום ראשון ולכן קבעה
וסת המורכב מימים וקפיצות ,ואילו על פי הלשון השנייה הראייה ביום ראשון לא נגרמה
מחמת הקפיצה בשבת ולכן "איגלאי מילתא דיומא קגרים" ,וקבעה וסת לימים בלבד.
אף לגרסה זו ניתן להציע שני פירושים:
 .1אם גם בפעם השלישית היתה קופצת ורואה ביום ראשון היתה קובעת וסת המורכב,
אלא שכשקפצה בשבת התברר שלא הקפיצה גרמה ,וממילא קבעה וסת לימים ולא
לקפיצות.
 .2דווקא במקרה שקפצה בשבת וראתה ביום ראשון וברור שלא הקפיצה גרמה לראייה
אלא הזמן בלבד  -קבעה לה וסת .אולם ,ראייה מחמת אונס אינה קובעת וסת אפילו
בהרכבת זמן .לכן ,אם קפצה וראתה בפעם השלישית באחד בשבת לא קבעה וסת.
פירוש זה תואם את פשט לשון הברייתא" :כל שתקבענו מחמת אונס אפילו כמה פעמים לא
קבעה וסת" )ובדומה להסבר השני שהצענו בגרסת הגר"א(.

-

-
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שני הפירושים לגרסה זו ,מסכימים שקפיצה ביום שלפני יום הראייה אינה גורמת את
הראייה )וזה בנגוד לגרסה הראשונה וללישנא קמא( ולכן קבעה וסת לימים בלבד ,אך הם
חלוקים בשאלה האם אשה קובעת וסת המורכב מימים וקפיצות .היינו ,אם אף בפעם
השלישית קפצה וראתה ביום ראשון :לפירוש הראשון  -קבעה וסת המורכב; לפירוש השני
 -לא קבעה וסת כלל.

בטבלה שלהלן מוצגות מסקנותיה ההלכתיות של הסוגיה על פי דברי רב הונא בלישנא קמא
ובלישנא בתרא )על שתי גרסאותיה( בפירושיהן השונים:
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לישנא קמא
קפצה וראתה ג' פעמים
בחד בשבת.

קבעה וסת המורכב
מימים וקפיצות.

קפצה וראתה פעמיים
באחד בשבת ,ובפעם
השלישית קפצה
בשבת וראתה באחד
בשבת.

קבעה וסת המורכב
מימים וקפיצות.

קפצה וראתה ב'
פעמים בחד בשבת,
ובפעם השלישית
ראתה בלא קפיצה

קבעה וסת לימים
בלבד.

לישנא בתרא

לישנא בתרא

)גרסה א(

)גרסה ב(

פירוש א  -קבעה
וסת המורכב מימים
וקפיצות.
פירוש ב  -לא קבעה
וסת כלל.
פירוש א  -קבעה
וסת המורכב מימים
וקפיצות.
פירוש ב  -קבעה
וסת לימים ולא
לקפיצות.
קבעה וסת לימים
בלבד.

פירוש א  -קבעה
וסת המורכב
מימים וקפיצות.
פירוש ב  -לא
קבעה וסת כלל.
פירוש א  -קבעה
וסת לימים בלבד.
פירוש ב  -קבעה
וסת לימים בלבד.
קבעה וסת לימים
בלבד.

למדנו בגמרא )נדה טו ,א-ב(:
רב אשי מתני הכי אמר רב הונא :לא שנו ) -במשנה כל הנשים בחזקת טהרה
לבעליהן( אלא שאין לה וסת לימים אלא יש לה וסת לימים ולקפיצות ,כיון
דבמעשה תליא מילתא אימא לא קפיץ ולא חזאי .אבל יש לה וסת לימים
אסורה לשמש.
גמרא זו קובעת בפשטות שלדעת רב אשי סבר רב הונא שאשה קובעת וסת לימים
ולקפיצות ,ואם כן מוכח לכאורה שהפירוש השני שהוצע לעיל לשתי הגרסאות שבלישנא
בתרא אינו נכון ,אך נעיין בזה בביאור שיטת הרמב"ם.

ה .שיטת הרמב"ם
 .1וסת מורכב

-

-
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כתב הרמב"ם )איסורי ביאה ח ,ה(:
כל וסת שנקבע מחמת אונס אפילו ראת בו כמה פעמים  -אינו וסת ,שמפני
האונס ראתה .קפצה וראתה ,קפצה וראתה  -קבעה לה וסת לימים בלא
קפיצות .כיצד? קפצה באחד בשבת וראת דם ,ולאחר עשרים יום קפצה
באחד בשבת וראת דם ,ולאחר תשעה עשר יום קפצה ביום השבת ולא ראת
דם ולאחר שבת ראת בלא קפיצה  -הרי נקבע אחד בשבת אחר עשרים ,שהרי
נודע שהיום גרם לה לראות לא הקפיצה .וכבר נקבע יום זה ג' פעמים .וכן כל
כיוצא בזה.
הרמב"ם פסק ,אם כן ,כגרסה השנייה בלישנא בתרא ,שאף אם קפצה בפעם השלישית ביום
שלפני הראייה קבעה לה וסת לימים בלבד ,לפי שלא הקפיצה גרמה .וראה בהשגת הראב"ד
שכתב" :בלבולים יש בכאן ואינן על פי הגמרא" .ונראה ,שהראב"ד לא גרס בלישנא בתרא
"ובשבת קפיץ ולא חזאי"  -היינו ,גרסתו כגרסה הראשונה שהיא הנכונה לדעת הגר"א והיא
גרסת כתב יד מינכן וכתב יד ותיקן .ואילו הרמב"ם גרס מלים אלו כגרסה שבדפוס ונציה
רפ"ב וכגרסה המצויה בנוסחי הספרדים כפי שכתב במגדל עוז . 11
אחרי שבררנו שהרמב"ם גרס ופסק כגרסה השנייה בלישנא בתרא נבדוק האם פסק כפירוש
הראשון לפיו יש וסת המורכב מימים ומקפיצות ,אלא שבמקרה דידן איגלאי מילתא דיומא
קגרים )אך אם גם בפעם השלישית קפצה וראתה בחד בשבת  -קבעה וסת המורכב מימים
וקפיצות( ,או שמא פסק כפירוש השני ,שדווקא כאשר הוברר שיומא קגרים קבעה וסת
)לימים בלבד( ,אך אם גם בפעם השלישית קפצה וראתה בחד בשבת לא ברור שיומא
קגרים ,ולכן לא קבעה לה וסת כלל ,שאין וסת נקבע מחמת אונס.
המגיד משנה כתב ,ששתי הלשונות בגמרא חלוקות כאשר בפעם השלישית קפצה בשבת
וראתה באחד בשבת .ללישנא קמא קפיצת אתמול גרמה לראיית היום .לכן ,הקפיצה
מצטרפת לראייה וקבעה וסת מורכב .ללישנא בתרא איגלאי מילתא דיומא בלבד קגרים
ולא הקפיצה ,ולכן קבעה לה וסת לימים בלבד .והרמב"ם פסק כלישנא בתרא.
בפשטות נראה ,שלדעתו ,הרמב"ם פסק שאם גם בפעם השלישית קפצה וראתה בחד בשבת
קבעה וסת מורכב ,וכסוגיה שבדף טו ,א .וכך כתב גם מרן הבית יוסף )יו"ד קפט ,בסוף ד"ה
יש( וזה לשונו ..." :אלא רב הונא בוסת מורכב איירי כברייתא ...וכן פירש רבינו חננאל...
וכן נראה שהוא דעת הרמב"ם בפרק ח' וכתב הרב המגיד שכן עיקר".
בשו"ע קפט ,יז העתיק המחבר את לשון הרמב"ם" :כל וסת שנקבע מחמת אונס אפילו
ראתה בו כמה פעמים אינו וסת ,"...עיי"ש .ובהלכה יח כתב" :קפצה ביום ידוע ,כגון בראש

.11

א .וכנגד טענת הגר"א שהרמב"ם הוא מקור הגרסה שבגמרא.
ב .ברמב"ם כתוב פעמיים קפצה וראתה  -לכאורה כגרסה הראשונה! אך נראה שכוונתו שרק פעמיים
היתה הקפיצה ביום הראייה.
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חדש או בא' בשבת ,וראתה בו ואירע כן בג' ראשי חדשים ...קבעה לה וסת" .בפשטות נראה,
שלדעתו ,לשון הרמב"ם שהוא הביאהּ בהלכה יז מתאימה לדבריו בהלכה יח ,אף שברמב"ם
אינם . 12
אם נעיין בדברי הרמב"ם נראה שהדברים אינם כה ברורים:
א .את דבריו בנושא פותח הרמב"ם בברייתא כלשונה" :כל וסת שנקבע מחמת אונס אפילו
ראתה בו כמה פעמים  -אינו וסת" ,והרמב"ם מנמק" :שמפני האונס ראתה" ,והרי אף אם
ראתה בזמן קבוע  -מחמת אונס ראתה.
ב .בכל דבריו לא הזכיר הרמב"ם כלל וסת המורכב מימים וקפיצות ,ואם כן מסתבר שאם
קפצה וראתה ג' פעמים בזמן קבוע ,לא קבעה וסת ,שאם לא כן )אלא כדברי המגיד משנה
ומרן בשולחנו שקבעה לה וסת( עיקר חסר מן הספר! אמנם המגיד משנה עמד על קושי זה
וכתב:
 ...ולא נזכר בדברי רבנו וסת המורכב מימים וקפיצות כגון שקפצה ג' פעמים
ביום ידוע וראתה .ומכל מקום מתבאר הוא מדבריו ,שכל שלא ראתה באותו
יום בלא קפיצה שאינה חוששת לו אלא אם כן תקפוץ...
אפשר שכוונתו היא שכיון שהרמב"ם פסק שאם קפצה ביום שלפני הראייה לא קבעה וסת
המורכב ,משמע ,שאם קפצה ביום הראייה קבעה .אולם ,מסקנה זו אינה מוכרחת ,שכן
אפשר לומר ,שדווקא כאשר קפצה ביום שלפני יום הראייה קבעה וסת לימים בלבד כיון
שלא הקפיצה גרמה )כמשמעות לישנא בתרא( ,אך כאשר ברור שהקפיצה גרמה  -לא קבעה
וסת כלל! מסקנה זו תואמת לפשט דברי הרמב"ם.
יתרה מזו ,לא סביר שאת ההלכה העיקרית  -קביעת וסת מורכב  -הרמב"ם לא יזכיר כלל,
והלכה זו תילמד מכללא )ובעיקר כשהדיוק אינו הכרחי!(.
לראיות שמחמת אונס ,ואפילו
ִ
לכך נראה ,לענ"ד ,שהרמב"ם פסק שאין האשה קובעת וסת
בהרכבת זמן.
הרמב"ם פסק כלישנא בתרא בגמרא על פי הגרסה הקובעת שבפעם השלישית קפצה בשבת
ולא ראתה ובחד בשבת ראתה בלא קפיצה .גרסה זו נתפרשה על ידי הרמב"ם כפרוש השני
שהצענו לעיל  -שדווקא כאשר קפצה בשבת וראתה בחד בשבת קבעה וסת )לימים בלבד(
שכן הובהר שלא הקפיצה גרמה ,אבל אם גם בפעם השלישית קפצה וראתה בחד בשבת -
הקפיצה גרמה ,ולכן לא קבעה וסת כלל.
הצעה זו בפירוש דברי הרמב"ם מסתמכת על שתי נקודות בדבריו:
.12

אף הרב קאפח במהדורתו כתב ..." :ואילו לא קפצה בשבת ובאחד בשבת השלישי קפצה וראתה ,כיון
ששלשת הפעמים היו ימים וקפיצות אפשר דלרבנו קבעה לימים וקפיצות" )תן דעתך  -אפשר ,אך לא
ודאי!(.

-

-
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א .פסק כפשט הברייתא ,ונימק שמפני האונס ראתה.
ב .לא הזכיר כלל וסת מורכב.
אך יש להקשות על מסקנתנו מן הסוגיה בדף טו ,שבה נאמר כי רב אשי מוסר בשם רב הונא
שיש וסת קבוע המורכב מימים וקפיצות!
במקומות הרבה פוסק הרמב"ם כפשט לשונה של משנה ,ברייתא או מימרא אף כאשר
במהלך הסוגיה היא מתפרשת שלא כפשוטה או כאשר סוגיה אחרת פוסקת שלא כפשט
לשון המשנה או המימרא  . 13בסוגיה שבדף יא ,א הובאה הברייתא" :כל שתקבענה מחמת
אונס אפילו כמה פעמים לא קבעה וסת" .לישנא קמא בגמרא ,הסוברת שאשה קובעת וסת
מורכב ,נאלצת לדחוק את הברייתא ולומר "מאי לאו ,לא קבעה וסת כלל? לא ,לא קבעה
וסת לימים לחודייהו ולקפיצות לחודייהו ,אבל קבעה לה וסת לימים ולקפיצות" .לפירושנו
השני בלישנא בתרא )בשתי הגרסאות( אין אשה קובעת וסת לראייה שמחמת אונס ואפילו
וסת המורכב מימים וקפיצות .פירוש זה מתאים היטב לפשט לשון הברייתא )וברור מדוע
בלישנא בתרא לא הקשתה הגמרא מן הברייתא!(.
הסוגיה שבדף טו היא כלישנא קמא שבדף יא ,א ואינה תואמת את פשט לשון הברייתא.
לכן ,העדיף הרמב"ם לפסוק כפשט לשון הברייתא וכלישנא בתרא בגמרא )על פי הפרוש
השני( . 14
 .2הרואה מחמת תשמיש
למדנו )נדה סה ,ב  -סו ,א(:
תנו רבנן :הרואה דם מחמת תשמיש  -משמשת פעם ראשונה ושניה ושלישית
ומכאן ואילך לא תשמש עד שתתגרש ותנשא לאחר ...ואם יש לה וסת תולה
בוסתה.
ופירש רש"י:
ואם יש לה וסת  -לקלקול זה ,שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא
לפרקים .תולה בוסתה  -ומשמשת בלא בדיקה בין וסת לוסת.

.13
.14

הרב אביגדר נבנצל ,בענין שיטת הפסיקה של הרמב"ם ,כתלנו ב )בטאון ישיבת הכתל( תשל"א ,עמודים
.41-40
נראה שבעל מרכבת המשנה למד כדברינו ,וזה לשונו ..." :ורבנו נראה דסבירא ליה דלישנא בתרא פליג,
וסובר בפשט הברייתא דכל שתקבענו מחמת אונס לא קבעה וסת כלל".
וכן כתב ר"ש גאנצפריד בספרו לחם ושמלה קפט ,מ .וראה שם שהקשה מהסוגיה בדף טו ,ולפי דברינו לא
קשה שהיא כלישנא קמא.

וסתות הגוף
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לדעת רש"י יש וסת המורכב מאונס )= תשמיש( וזמן ,ולכן היא מותרת בלא בדיקה בין וסת
לוסת.
הרמב"ם )איסורי ביאה ד ,כ( כתב:
 ...במה דברים אמורים ) -שאסורה לבעלה לעולם ברואה מחמת תשמיש(?
שלא היה שם דבר לתלות בו ,אבל אם שמשה סמוך לוסתה ) -וראתה( תולה
בוסת.
הרמב"ם לא פירש כרש"י שיש לה וסת לראייה מחמת תשמיש בזמן קבוע ,אלא שאם יש לה
וסת קבוע לזמן ,ושימשה סמוך לוסת זה ,תולה את ראייתה בוסתה ולא בתשמיש ומותרת
לבעלה . 15
הטור )סימן קפז( כתב כדברי הרמב"ם .ובבית יוסף )ד"ה ואם שימשה( כתב:
ודברי רבינו )= הטור( בזה הם כדברי הרמב"ם ...אבל רש"י פירש' :ואם יש
לה וסת לקלקול הזה שאינה רואה כל שעה מחמת תשמיש אלא לפרקים,
תולה בוסתה' ...ונראה ,דהני תרי פירושי הלכתא נינהו דלא פליגי אלא
בפירושא דמילתא ולא לענין דינא...
מרן בבית יוסף הולך לשיטתו לפיה לדעת הרמב"ם אשה קובעת וסת המורכב מימים
וקפיצות .אך לדברינו ,שלדעת הרמב"ם אין כלל וסת מחמת אונס ואפילו בזמן קבוע ,הרי
שהרמב"ם פירש כפי שפירש בדווקא ,שכן לשיטתו אין לה וסת לקלקול זה כמו לשאר
אונסים.

.15

וראה גם בהלכות שגגות ה ,ו.

-

-
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בענין חצי נזק צרורות
א .דין צרורות והספיקות שבו
ב .פסקי הרי"ף והרמב"ם בספיקות אלו והקושי שבדבריהם
ג .ביאור המאירי והקושי שבדבריו
ד .ביאור שיטת הרי"ף והרמב"ם באופן אחר

א .דין צרורות והספיקות שבו
בגמרא בבבא קמא יז ,ב מובאת מחלוקת לגבי תשלום נזק של צרורות .לדעת רבנן משלם
חצי נזק ולדעת סומכוס נזק שלם .מוסיפה הגמרא:
אמר רבא :בשלמא סומכוס קסבר כחו כגופו דמי ) -ולכן משלם נזק שלם(.
אלא רבנן אי כגופו דמי כוליה נזק בעי לשלם ,ואי לאו כגופו דמי חצי נזק נמי
לא לשלם .הדר אמר רבא :לעולם כגופו דמי ,וחצי נזק צרורות הלכתא גמירי
לה.
ושם יח ,א:
בעי רבא :חצי נזק צרורות  -מגופו משלם או מעלייה משלם? מגופו משלם -
דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעלייה; או דלמא מעלייה משלם  -דלא
אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה.
על ספיקו זה של רבא ,מובא בדף ג ,ב שלרב פפא פשוט שמשלם מהעלייה ,ולא מגופו.
מוסיפה הגמרא ושואלת ,לפי רבא המסתפק ,מדוע צרורות קרויים תולדה דרגל ומתרצת:
"לפוטרו ברשות הרבים".
בנושא של חצי נזק צרורות ,מובאים בגמרא עוד שני ספיקות:
שם יח ,ב:
בעי רבא :יש העדאה לצרורות ) -לשלם נזק שלם( או אין העדאה לצרורות?
לקרן מדמינן ליה ) -ויש העדאה( ,או דלמא תולדה דרגל הוא )ואין העדאה(.
ובדף יט ,א:
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בעי רב אשי :יש שינוי לצרורות לרביע נזק או אין שינוי לצרורות לרביע נזק?
תפשוט ליה מדרבא ,דבעי רבא :יש העדאה לצרורות או אין העדאה לצרורות
 מכלל דאין שינוי! דלמא רבא אם תמצי לומר קאמר  -אם תמצי לומר איןשינוי ,יש העדאה או אין העדאה .תיקו.
בביאור ספיקו של רב אשי נחלקו רש"י והרמב"ם .רש"י מבאר כי ישנם שני סוגי צרורות:
צרורות בדרך רגילה כגון מתיזה אבנים בדרך הילוכה ,וצרורות בשינוי כגון בעטה והתיזה
צרורות .במקרה של צרורות כדרכם ודאי משלם חצי נזק .אולם במקרה של צרורות בשינוי
מסתפק רב אשי  -האם משלם חצי נזק כדין קרן ,או שמשלם מחצית סכום התשלום של
קרן  -רביע נזק ,כמו שבמקרה של צרורות כדרכה משלם מחצית סכום התשלום של רגל.
לפי רש"י מבואר שצרורות בשינוי הם בוודאי תולדה דקרן והספק הוא בסכום התשלום.
אולם מהרמב"ם בהלכות נזקי ממון )ב ,ה-ו( משמע שהספק רחב יותר .זה לשונו:
]ה[ היתה מהלכת ברשות הרבים ובעטה והתיזה צרורות ,והזיקו ברשות
הרבים  -פטור .ואם תפש הניזק רביע נזק  -אין מוציאין מידו ,שהדבר ספק
הוא ,שמא שינוי הוא ואינו תולדת רגל שהרי בעטה.
]ו[ בעטה בארץ ברשות הניזק והתיזה צרורות מחמת הבעיטה והזיקו שם -
חייב לשלם רביע נזק ,שזה שינוי הוא בהתזת הצרורות .ואם תפש הניזק חצי
נזק  -אין מוציאין מידו.
ברמב"ם מבואר שרב אשי אינו סובר שצרורות בשינוי הם תולדה דקרן והספק הוא רק לגבי
גובה התשלום .אלא שרב אשי מסתפק ,האם צרורות בשינוי הם בכלל המזיק 'צרורות' ,לא
שנא כדרכו ולא שנא בשינוי; או שישנם שני סוגי צרורות :צרורות כדרכו שהם תולדה דרגל,
וצרורות בשינוי שהם תולדה דקרן .לצד הראשון :צרורות בשינוי משלם חצי נזק מהעלייה
ברשות הניזק ,ופטורים ברשות הרבים  -כרגל .ולצד השני :משלם רביע נזק מגופו ,בין
ברשות הניזק ובין ברשות הרבים  -כקרן.

ב .פסקי הרי"ף והרמב"ם בספיקות אלו והקושי שבדבריהם
הרי"ף בתחילת מסכת בבא קמא פוסק להלכה כרב פפא ,שצרורות משלם חצי נזק מהעלייה
ופטור ברשות הרבים .את שני הספיקות האחרים ,האם יש העדאה לצרורות ,והאם יש
שינוי לרבע נזק ,הרי"ף אינו מביא .מכך מסיקים הראשונים ,שלדעתו אין העדאה לצרורות
ואין שינוי לרביע נזק .על כך מקשה הרא"ש )בבא קמא פרק ב סימן ב( מדוע הרי"ף השמיט
את שני הספיקות האלו .עי"ש בדבריו.
הרמב"ם אמנם מביא את ספיקו של רב אשי ,כמצוטט לעיל ,אולם את ספיקו של רבא ,אם
יש העדאה או אין העדאה  -אין הוא מביא .וגם עליו קשה מדוע השמיט את ספיקו של רבא.
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ג .ביאור המאירי והקושי שבדבריו
המאירי )יח ,ב( מבאר את שיטת הרי"ף .לדעתו שלושת הספיקות ,האם חצי נזק משלם
מגופו ,האם יש העדאה והאם יש שינוי  -יסודם בנקודה אחת :האם צרורות הם תולדה
דרגל או תולדה דקרן .אם צרורות הם תולדה דקרן ,משלם מגופו ,יש העדאה ,ויש שינוי
לרביע נזק ,כלומר ,צרורות כדרכם משלם חצי נזק ובשינוי משלם רבע נזק  . 1אך אם צרורות
הם תולדה דרגל ,משלם מהעלייה ,אין העדאה ואין שינוי לרבע נזק .וכוונת הדברים היא
שההלכה נאמרה רק על צרורות כדרכו ,אבל צרורות בשינוי הם בכלל תולדה דקרן ,ומכיון
שאין להם דין צרורות כלל ,משלם חצי נזק מגופו אפילו ברשות הרבים ויש העדאה ככל
קרן.
וזה לשון המאירי שם ד"ה תרנגול:
 ...ואין דבריהם נראים לי ,שהרי כל אותן השאלות ,כלן סובבות,
אם הצרורות מתולדת קרן או מתולדת רגל ומאחר שנתברר
שתולדת רגל הן -) ,שהרי הלכה כרב פפא שמשלם מהעלייה( אין לנו
בהן לא העדה ולא שינוי.
המאירי מבאר ,כי מכיון שרב פפא פסק שחצי נזק משלם מהעלייה ,נפשט שצרורות הם
תולדה דרגל וממילא אין העדאה ואין שינוי לרביע נזק.
דברי המאירי צריכים ביאור .הגמרא בדף יט ,א )הובאה למעלה( כותבת שספיקו של רבא,
אם יש העדאה או אין העדאה ,הוא על הצד שאין שינוי לרביע נזק .לפי המאירי אין הדברים
מובנים .הרי כל הספיקות נובעים מאותה נקודה ,ואם אין שינוי ,משמעות הדברים
שצרורות הינם תולדה דרגל וממילא אין העדאה לצרורות .אם כן ,כיצד רבא מסתפק בדבר
זה.
מגמרא זו מבואר לכאורה ,שהספק אם יש שינוי לצרורות ,אינו זהה לספק ,אם יש העדאה
לצרורות ,אלא הספק )לפי הרמב"ם( הוא כמו שהבאתי למעלה ,האם צרורות הוא מזיק
עצמאי ,הכולל בתוכו צרורות כדרכו וצרורות בשינוי ,או שמא צרורות כדרכם הם תולדה
דרגל ,וצרורות בשינוי הם תולדה דקרן .לכן הגמרא טוענת שרבא הסתפק על הצד שאין
שינוי :מכיון שיש מזיק נפרד של צרורות ,הכולל צרורות כדרכו וצרורות על ידי שינוי,
מסתפק רבא האם יש העדאה.
אמנם לפי דרכו של המאירי ,אפשר לבאר את שיטת הרמב"ם .הספיקות ,האם משלם מגופו
והאם יש העדאה תלויים בספק האם צרורות הם תולדה דרגל או תולדה דקרן ,וכיון
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שנפשט שהם תולדה דרגל ,סובר הרמב"ם שאין העדאה לצרורות .אבל ספיקו של רב אשי
אם יש שינוי או לא ,אינו תלוי בספק זה ,אלא תלוי בשאלה האם צרורות בשינוי הם כשאר
צרורות ,2ולכן הרמב"ם הביאו.
אולם המאירי עצמו סובר ,שכל הספיקות תלויים באותה נקודה .ולכן הוא כותב )יח ,ב ד"ה
צרורות וכו'(:
וגדולי המחברים )= הרמב"ם( נראה שנסתפקו בפסק זה אם יש שינוי אם
לאו ,ומעמידין את התשלומין ברביע נזק ואם תפשׂ הרביע האחר שאין
מוציאין מידו .ואין דבריהן נראין.

ד .ביאור שיטת הרי"ף והרמב"ם באופן אחר
מתוך לשון רבא בהצגת הספיקות משמע ,שלרבא ברור כי צרורות הם תולדה דרגל .בספק
האם חצי נזק מגופו או מהעלייה מבארת הגמרא את הספק כך - ..." :דלא אשכחן חצי נזק
דמשלם מעלייה ,או דלמא מעלייה משלם  -דלא אשכחן כאורחיה דמשלם מגופיה" .הצד
לומר שמשלם מהעלייה נובע מכך שצרורות הם 'כאורחיה' וזה המאפיין את תולדת רגל . 3
ולגבי הצד השני ,לשלם מגופו ,לא מובא בגמרא דלא הוי אורחיה .נראה שהנחת היסוד היא,
שצרורות הוי אורחיה ותולדה דרגל . 4
וכך גם בספק השני ,אם יש העדאה או אין העדאה .וזה לשון הגמרא" :לקרן מדמינן ליה או
דלמא תולדה דרגל" .משמע שצרורות הוו תולדה דרגל ,אלא יש ספק האם יש בהם פן
מסוים של קרן ועד כמה הוא בא לידי ביטוי.
מההבדל בהצגה של הבעיה לגבי חצי נזק מגופו או מהעלייה והספק אם יש העדאה או אין
העדאה משמע ,שאין השוואה מחייבת בין הספיקות .הספק אם יש העדאה נובע מספק
שמא יש פן של קרן בצרורות .ואילו בספק מגופו או מהעלייה סיבת ההסתפקות המובאת
בגמרא אינה 'לקרן מדמינן ליה' ,אלא שלא מצינו חצי נזק מהעלייה .ואם כך ,יתכן שאין

.1
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לגבי הדין של העדאה ,מסתבר שיש העדאה רק בצרורות כדרכם .אבל במקרה של צרורות בשינוי אין
העדאה מרביע נזק לנזק שלם.
על הצד שיש שינוי ,צרורות בשינוי הם תולדה דקרן ,וצ"ל שיש בהם העדאה לחצי נזק )וצ"ע(.
"רגל היזקה מצוי" )ב ,ב(; "רגל  -דהיזקו מצוי" )ג ,א( ועוד .וכן" :ה"א אורחיה היא  -ותולדה דרגל היא"
)רש"י יט ,ב(.
אמנם לאחד הצדדים בספקו של רב אשי 'מזיק של צרורות' כולל בתוכו צרורות בשינוי .ואולם מסתבר
שלצד זה כל חיובי רגל על צרורות כולל צרורות בשינוי ,פטור ברשות הרבים ומשלם מהעלייה .ולכן פסק
הרמב"ם שאם תפס חצי נזק אין מוציאין מידו .משמע תפס מכל דבר ולאו דוקא מגוף המזיק .לפי זה
נראה שיסוד 'מזיק של צרורות' ,הוא במזיק כדרכו אלא שההלכה כללה בתוכו גם צרורות בשינוי .וצריך
עיון מה הסיבה.
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ההסתפקות נובעת מכך שבצרורות יש מתכוּנת קרן ,אלא מסיבה אחרת .יש אפשרות לבאר
שהסיבה היא שהנזק אינו ישיר ,ממילא הסיכוי לנזק קטן יותר ,ולכן יש צד לחייבו רק
בחצי נזק מגופו.
יתכן שהרי"ף והרמב"ם הסיקו מלשון ספיקותיו של רבא ,שגם לשיטתו צרורות הם ודאי
תולדה דרגל .אין הספיקות נובעים מדימוי של צרורות לקרן אלא מהתלבטויות לגבי
ה'הלכה'" :וחצי נזק צרורות הלכתא גמירי לה" )ג ,ב; יז ,ב( .יש לדון ,כשנאמרה הלכה
שבצרורות משלמים חצי נזק  -האם אין לי אלא מה שנאמר ב'הלכה' ,או שאמירה זו יש לה
משמעות רחבה יותר ,וכמו שמשלם חצי נזק כך התשלום הוא מגופו ויש העדאה.
בענין זה נחלקו רבא ורב פפא .רבא סובר שיתכן שה'הלכה' היא פתח לאמירה רחבה יותר.
אבל רב פפא ,שפשוט לו שצרורות משלם חצי נזק מהעלייה )למרות שאין הוא מביא ראיָה
לדבריו( ,תופס שאין לי אלא מה שנאמר ב'הלכה'.
לפי זה מבוארת שיטת הרי"ף .מכיון שנפסק כרב פפא ,שאין ב'הלכה' אלא מה שנאמר בה,
ממילא אין מקום לספיקות נוספים .לכן משלם מהעלייה ,אין העדאה ואין שינוי.
הרמב"ם ,לעומת הרי"ף ,מחלק בין ספיקותיו של רבא לספיקו של רב אשי .יתכן שהסיבה
לכך נובעת מסדר האמוראים .רבא שייך לדור הרביעי של אמוראי בבל ,רב פפא דור חמישי,
ורב אשי דור שישי .מסתבר שרב אשי הסתפק למרות שידע את דברי רב פפא .ומכיון
שהלכה כבתראי ,הביא הרמב"ם את ספיקו של רב אשי.
על פי דברינו ,יש גם חילוק בין הספיקות .ספיקותיו של רבא הם על הרחבת ה'הלכה' .האם
האמירה שצרורות משלם חצי נזק היא פתח לאמירה רחבה יותר שמשלם מגופו ויש העדאה
באותם צרורות שה'הלכה' דברה עליהם  -ועל זה נפסק כרב פפא ,שאין לי אלא מה שנאמר
ב'הלכה' .אולם ,ספיקו של רב אשי הוא ספק על מה נאמרה ה'הלכה' .האם נאמרה על כל
סוגי צרורות ,ולכן בין כדרכו ובין בשינוי ,משלם חצי נזק כרגל ,או שה'הלכה' נאמרה רק על
צרורות כדרכו ,ומזה ברור שצרורות בשינוי הם תולדה דקרן ,ומשלם רבע נזק  -מחצית
התשלום של קרן.
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שיטת הרמב"ם לגבי תנאי בירושה
א .סוגיית הגמרא והקושי בשיטת הרמב"ם
ב .סוגיית הגמרא בסנהדרין לד ,ב על פי רבינו חננאל
ג .יישוב הקושיה על הרמב"ם

א .סוגיית הגמרא והקושי בשיטת הרמב"ם
המשנה בבבא בתרא קכו ,ב אומרת:
האומר איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים ,איש פלוני בני לא יירש עם
אחיו  -לא אמר כלום ,שהתנה על מה שכתוב בתורה.
מקשה הגמרא:
לימא מתניתין דלא כר' יהודה .דאי ר' יהודה האמר בדבר של ממון תנאו
קיים ,דתניא :האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאין ליך עלי שאר
כסות ועונה  -הרי זו מקודשת ותנאו בטל ,דברי ר' מאיר .ר' יהודה אומר
בדבר של ממון תנאו קיים )  -ואם כן מדוע לא מועילים דבריו שסילק את
הבן מהירושה(.
ומתרצת הגמרא:
אפילו תימא ר' יהודה ,התם ידעה וקא מחלה הכא לא קא מחיל.
מבאר הרשב"ם )על אתר( שאין שתיקת הבן מוכיחה על מחילה" ,דאינו רוצה להכעיס את
אביו" .משמע מדבריו שאם ידוע שמחל  -הוי מחילה .על נקודה זו חלקו הראשונים וסברו
שאף אם ימחל לא תועיל מחילתו ,אלא שהגמרא כתבה לרווחא דמילתא ,אפילו אם מחילה
היתה מועילה ,כאן אין שתיקת הבן מוכיחה על מחילה.
מספר הסברים נאמרו מדוע לא יועיל תנאי האב ,כאשר ידוע שהבן מוחל .אולם אנו נעסוק
בשיטת הרמב"ם בלבד.
רמב"ם הלכות נחלות ו ,א:
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אין אדם יכול להוריש למי שאינו ראוי ליורשו ולא לעקור הירושה מן היורש
אף על פי שזה ממון הוא ,לפי שנאמר בפרשת נחלות" :והיתה לבני ישראל
לחקת משפט" )במדבר כז ,יא(  -לומר שחוקה זו לא תשתנה ואין התנאי
מועיל בה.
לפי הרמב"ם אין תנאו של האב מועיל מגזירת הכתוב של "חקת משפט" .על דברי הרמב"ם
הקשו ,היכן מצא דרשה זו .המאירי כותב שהיא רמוזה במדרשות ,אולם אין ידוע איזה
מדרשות.

ב .סוגיית הגמרא סנהדרין לד ,ב וביאורה על פי רבינו חננאל
המשנה בסנהדרין לב ,א אומרת שדיני ממונות מתחילים לדון רק ביום ,אבל גומרים את
הדין אף בלילה .הגמרא )לד ,ב( מחפשת את המקור לכך .מבאר ר' חייא בר פפא על פי דברי
רבא  -נאמר" :ושפטו את העם בכל עת" ,משמע שהמשפט יכול להתקיים אף בלילה.
ולעומת זה ,נאמר" :ביום הנחילו את בניו" ,משמע שהדין הוא ביום ולא בלילה .אלא
תחילת דין ביום וגמר דין אף בלילה .ממשיכה הגמרא ואומרת שמשנתנו היא לא כר"מ
האומר" :מה ת"ל 'על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע' ...אלא מקיש ריבים לנגעים מה נגעים
ביום ...אף ריבים ביום" .מבואר בדבריו שדיני ממונות נדונים אך ורק ביום .בהמשך
הסוגיה שואלת הגמרא:
ורבי מאיר האי "ביום הנחילו את בניו" מאי עביד ליה? ההוא מיבעי ליה
לכדתני רבה בר חנינא קמיה דרב נחמן" :והיה ביום הנחילו את בניו"  -ביום
אתה מפיל נחלות ואי אתה מפיל נחלות בלילה .א"ל אביי :אלא מעתה מאן
דשכיב ביממא ירתון ליה בניה ומאן דשכיב בלילה לא ירתון ליה בניה?!
דילמא דין נחלות קאמרת .דתניא" :והיתה לבני ישראל לחקת משפט" -
אורעה כל הפרשה כולה להיות דין .כדרב יהודה אמר רב דאמר רב יהודה
אמר רב :שלשה שנכנסו לבקר את החולה  -רצו כותבין רצו עושין דין )-
כלומר שלושה שנכנסו לבקר חולה והוא ציוה בפניהם לחלוק את נכסיו
בצורה מסוימת יכולים השלושה להיות כדיינים המקבלים את עדותם
בשמיעתם ולפסוק על פי שמיעתם בלא עדות נוספת .וכן יכולים להיות עדים,
ולמחרת להעיד בפני בית דין( ...ואמר רב חסדא לא שנו אלא ביום אבל בלילה
כותבין ואין עושין דין משום דהוו להו עדים ואין עד נעשה דיין -) .פירוש:
מכיון שדיני ממונות אין דנים אלא ביום אם כן כששמעו את דבריו ביום
יכולים לפסוק על פי שמיעתם כי היתה כאן קבלת עדות של דיינים .אבל אם
שמעו בלילה ,בלילה הם אינם יכולים לדון ,ממילא על שמיעת ציווי החולה
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לא חל דין שמיעה של דיינים ,אלא של עדים ,וכיון שאין עד נעשה דיין
למחרת הם צריכים להעיד בפני אחרים( אמר ליה :אין ,הכי קאמינא.
בביאור הסוגיה נאמרו מספר הסברים ,ולפי כולם סיום הגמרא מוסב על דברי ר"מ .אולם
מלשון רבינו חננאל בסנהדרין שם משמע אחרת )אולי היתה לו גירסה אחרת בגמרא(:
דיני ממונות דנין ביום וגומרין בלילה .אמר רבא דכתיב" :ושפטו את העם
בכל עת" ,וכתיב "והיה ביום הנחילו את בניו" עד "והיתה לבני ישראל
לחוקת משפט"  -אורעה כל הפרשה כולה להיות דין .הא כיצד? יום לתחלת
דין ,ולילה לגמר דין .וכדרב יהודה...
לפי רבינו חננאל הדרשה של הברייתא'" :והיתה לבני ישראל לחוקת משפט'  -אורעה כל
הפרשה כולה להיות דין" ,קשורה לסתירה של רבא .בלא דרשה זו לא היינו דורשים "ביום
הנחילו את בניו" שדין נחלות ביום ולא בלילה .וכך פשט הדברים לפי רבינו חננאל )דברים
אלו מבוארים יותר בפירושו לבבא בתרא קיג ,ב ,עיי"ש(  -רבא שואל :הרי יש סתירה בין
הפסוקים כתוב "ושפטו את העם בכל עת" משמע שדנים דיני ממונות אף בלילה .ונאמר
"ביום הנחילו את בניו" שמשמעו ביום ולא בלילה .אולם מניין לנו שהנחלת נחלה היא
מדיני ממונות? לכן מובאת הדרשה מהפסוק "והיתה לבני ישראל לחקת משפט" לומר
שהנחלת נחלות היא משפט ודנים ביום ולא בלילה .ועל זה מתרצת הגמרא תחילת דין ביום
וגמר דין בלילה.
בהלכות סנהדרין )ג ,ה( פסק הרמב"ם" :הנחלות כדינין שנאמר בהן' :לחוקת משפט' ,לפיכך
אין מפילין נחלות בלילה" .מלשון הרמב"ם משמע שהוא למד את הסוגיה כרבינו חננאל
שמ"לחקת משפט" לומדים שהפלת נחלות היא מדיני ממונות ולכן אין דנים בלילה.

ג .יישוב הקושיה על הרמב"ם
לפי פירוש רבינו חננאל והרמב"ם משמע ,שאם לא היה כתוב על הפלת נחלות שהיא משפט
לא היינו אומרים זאת .והדבר תמוה ,הרי לכולי עלמא אדם המצָ וֵ ה על חלוקת נחלותיו
בצורה מסוימת ,הדבר קיים .לרבנן אם עושה זאת בקנין ,כשמקנה להם מעכשיו ולאחר
מיתה; ולר' יוחנן בן ברוקה יכול אף להוריש לבן בין הבנים .אם כן איזו הוה אמינא היתה
שחלוקת נחלות לא תהיה דיני ממונות ,הרי יש כאן דיון ממוני למי שייכת הירושה ואם יש
עדים או דיינים ששמעו את צוואת המת ,הם פוסקים את הדין.
יתכן שההוה אמינא נובעת מהמלה "חקת" ,שמשמעה שסדר ירושה הוא חוק שאי אפשר
לשנותו .לכן אין כל דיון לגבי מהו סדר הירושה .אם יבואו שני יורשים לדון  -אחד יאמר
אני קודם בסדר ירושה ,והשני יאמר אבי העביר לי את הירושה כדין ,אין כאן דיון שהרי אי
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אפשר לשנות סדר ירושה וממילא עצם הנחלת נחלה אינה שאלה ממונית ,אלא שאלה
באיסור והיתר ,האם אפשר לשנות או אי אפשר לשנות.
לפי זה ,אין כוונת הפסוק "ביום הנחילו את בניו" ,שיכול להנחיל ,שהרי סדר ירושה קבוע,
אלא כאילו נאמר' :ביום שינחלו בניו' ,כלומר לאחר מותו ,לא יוכל מראש להנחיל לבן אחר
את חלק הבכורה .פסוק זה בא להוציא מההוה אמינא שאת חלק הבכורה ,אשר נחשב
כמתנה מיוחדת לבכור יוכל האב לשנות .על זה אמרה תורה "לא יוכל לבכר" .אבל סדר
הירושה קבוע ואינו ענין לדיון וממילא לא שייך לדרוש את המלה "וביום" שדיני ממונות
ביום ולא בלילה .לכן כתבה התורה "משפט" לומר שיש אפשרויות לשנות את הנחלה נגד
רצון היורשים )לרבנן על ידי מתנה בקנין מעכשיו ,ולאחר מיתה ,ולר' יוחנן בן ברוקה
להוריש לבן בין הבנים( .לפי זה המלה "משפט" היא גילוי על "ביום הנחילו את בניו" שאין
הכונה ליום שבניו נוחלים לאחר מותו ,אלא ליום שהאב מנחיל ,מכיון שעל פי דין האב יכול
לשנות את סדר הירושה .מכיון שאפשר לשנות ודאי שהדיון אם היה שינוי או לא הוא דיון
ממוני .ועל זה כתבה התורה "וביום" שהדיון הוא ביום ולא בלילה.
לפי זה אולי מצאנו מקור לשיטת הרמב"ם .המלה "חקת" מגלה שאי אפשר לשנות סדר
ירושה בכל ענין .המלה "משפט" מגלה שיש מקרים מסוימים שאפשר לשנות .אבל במקרים
שאי אפשר לשנות הסיבה היא גזרת הכתוב "חקת"  -זה סדר הירושה ואי אפשר לשנותו.
ובלשון הרמב"ם" :לומר שחזקה זו לא תשתנה ואין התנאי מועיל בה".
יתכן שיש סיוע לביאור רבינו חננאל והרמב"ם ממדרש במדבר רבה פרשת פנחס פרשה כא,
סוף פיסקא יב'" :והיתה לבני ישראל לחקת משפט' שהנחלות יוצאים בדיינים" .התורה
קראה להנחלת נחלות משפט לומר שיש מקרים שדיינים יוציאו את הנחלה מיד הקרוב
בירושה ויעבירו לאחר ,כיון שיש כוח למוריש לשנות את הירושה במקרים מסוימים.
התורה הוצרכה לומר זאת ,כיון שנאמר "חקת" שסדר ירושה הוא חוק בלא אפשרות
לשנות ,ולכך גלתה התורה כי יש מקרים שאפשר לשנות .ואולי לזה התכוון המאירי כשאמר
שהיא רמוזה במדרשות .אין כאן אמירה ישירה שסדר נחלות הוא חוק אבל זוהי תוצאה
מדרשת חז"ל על המלה "משפט".
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מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה
ביאור להלכה אחת ב'משנה תורה'
על פי הרלב"ג בפירוש התורה
א .פתיחה
ב .פסק הרמב"ם והתמיהה עליו
ג .ביאור הריב"ש לפסק הרמב"ם
ד .ביאור ערוך השלחן לפסק הרמב"ם
ה .הנפקא מינה בין שני הביאורים
ו .פרשנות הרמב"ם לאור דברי הרלב"ג

א .פתיחה
כתב רבנו בהקדמה לחיבורו הגדול משנה תורה:
ובזמן הזה תכפו צרות יתירות ודחקה שעה את הכל ,ואבדה חכמת חכמינו
ובינת נבונינו נסתתרה ...ומפני זה נערתי חצני אני משה ביר' מימון הספרדי,
ונשענתי על הצור ברוך הוא ,ובינותי בכל אילו הספרים ,וראיתי לחבר דברים
המתבררים מכל אלו החבורין בענין האסור והמותר והטמא והטהור עם
שאר דיני תורה כולן בלשון ברורה ודרך קצרה ,עד שתהא תורה שבעל פה
כולה סדורה בפי הכל בלא קושיא ולא פירוק ,ולא זה אומר בכה וזה אומר
בכה ,אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט אשר יתבאר מכל
אלו החבורין והפירושין הנמצאים מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו .עד
שיהיו כל הדינים גלוים לקטן ולגדול ,בדין כל מצוה ומצוה ,ובדין כל
הדברים שתקנו חכמים ונביאים .כללו שלדבר ,כדי שלא יהא אדם צריך
לחיבור אחר בעולם בדין מדיני ישראל ,אלא יהיה חיבור זה מקבץ לתורה
שבעל פה כולה עם התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו מימות משה רבינו
ועד חיבור התלמוד ,וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל חיבוריהן שחיברו אחר
התלמוד .לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה ,לפי שאדם קורא תורה

217

218

הרב כרמיאל כהן

שבכתב תחלה ,ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ,ואינו
צריך לקרות ספר אחר ביניהם . 1
מגמתו של הרמב"ם בחיבורו הגדול 'משנה תורה' היתה לסכם את התורה שבעל פה עד
ימיו .טבעו של סיכום שיש בו מתורת הצמצום ,שאם לא כן אין צורך בו  . 2אולם ,חיבור זה,
שכל מגמתו צמצום וקיצור ,הרחיב את היקפה של ספרות התורה שבעל פה בשיעור ניכר.
החיבור שנועד להיות 'משנה תורה' "לפי שאדם קורא תורה שבכתב תחלה ,ואחר כך קורא
בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה ,ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם" ,למעשה הוליד
ספרים רבים אין קץ .מאות ספרים נכתבו כפרשנות לדינים ה"גלוים לקטן ולגדול" ,קושיות
ופירוקים זה אומר בכה וזה אומר בכה.
אך לא רק מכוחו של הרמב"ם נכתבו ספרים ,אלא אף מכוח כוחו ,עד שדומה שלא נטעה הרבה
אם נאמר שכל הספרים בפרשנות התלמוד וההלכה ,שנכתבו אחרי שנפוץ ספרו של הרמב"ם
בעולם ,יש בהם התייחסות כלשהי לרמב"ם בין במפורש ובין במרומז ,לרחק או לקרב.
בדברינו הבאים נעסוק בהתייחסות מרומזת של אחד מחשובי פרשני המקרא בימי הביניים,
רבי לוי בן גרשום )= הרלב"ג( ,להלכה אחת של הרמב"ם .אולם ,טרם נעיין בהלכה זו נאמר:
הלומד פירושיו של הרלב"ג למקרא ימצא לא אחת איזכור של הרמב"ם וספריו הן בעניינים
פילוסופים  3והן בענייני הלכה  . 4אולם המעיין בפירושיו בתשומת לב מרובה ,יגלה
.1
.2
.3

.4

הקדמה למשנה תורה ,מהדורת מו"ר ,ראש הישיבה ,רנ"א רבינוביץ שליט"א ,ירושלים תשנ"ז ,עמודים
מח-נ.
כלשונו בקטע לעיל" :וראיתי לחבר ...בלשון ברורה ודרך קצרה" .וכן כתב בהקדמה לספר המצוות
)מהדורת ר"י קאפח ,עמוד ב(" :מטרתי בו )= בספר משנה תורה( גם הקצור עם השלימות".
ראה למשל בפירושו לפרשת בראשית ,ח"ח ,מהדורת ברנר-פריימן )הוצאת מעליות ,מעלה אדומים,
התשנ"ג( ,עמוד " :84וכבר זכר זה הרב המורה גם כן בספרו הנכבד מורה הנבוכים" .פרשת ויצא ,ח"א,
עמוד " :361מלאכי אלהים  -הם כוחות ,כי כל כח יקרא מלאך ,כמו שביאר הרב המורה" ,ועוד.
לעיתים מזכיר הרלב"ג את הרמב"ם בעניינים אלו אך חולק עליו ,ראה לדוגמה :פרשת בראשית ,ח"א,
עמוד " :37וחשך  -הוא האש היסודי אצל הרב המורה )מו"נ ח"ב ,ל( ,והביא דמיונים מהפסוקים ...וכבר
יסופק על זה הדמיון ספק חזק כמו שאבאר ."...פרשת בראשית ,ח"ב ,עמודים " :46-45רקיע  -הוא הגרם
השמיימי ...וכבר ביאר הרב המורה )מו"נ שם( 'רקיע'  -המקום אשר יתהווה בו הענן ,לפי שכבר היה זר
אצלו ִהמָ צֵ א מים למעלה מהגרם השמיימי ,אלא שכבר תמצא שדוד אמר' :הללוהו שמי השמים והמים
אשר מעל השמים' )תהלים קמח ,ד( ,וזה בלי ספק נאמר על הגרם השמיימי".
את יחסו לדברי הרמב"ם בעניינים הפילוסופיים שבפרשת בראשית מתאר הרלב"ג כך" :וראוי שלא
נקצר מלתת תודה לקודמים במה שדיברו במעשה בראשית ,כי הם  -ואם נמצאו רחוקים מאד מהכונה
אשר מצאנוה בכאן ,כמו שתראה ממה שביאר בזה הרב המורה בספרו הנכבד מורה הנבוכים ) -בעיקר
ח"ב ,ל( והחכם ר' אברהם אבן עזרא בפירוש התורה  -הנה הם היו סיבה באופן-מה להעמידנו על האמת
בזה" )פרשת בראשית ,ח"ז ,עמוד .(83
ראה למשל :פרשת משפטים ,התועלת הששי השרש הג' )כך בכ"י פירנצה לורנציאנה ] OR. 42להלן :כ"י
ד[ שבו התועלות והשרשים בפרשת משפטים מרוכזים בסוף הפרשה; ובדפוס ונציה :פו ע"ג(" :ויראה לי
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שבמקומות רבים מאד דברי הרלב"ג מבוססים על דברי הרמב"ם גם אם אינו מזכירו
בשמו . 5
6
מובן הדבר שידיעת דבר זה בתוספת עירנות ,תוליד ביאורים ומקורות לדברי הרמב"ם .
כאמור ,במסגרת זו נעסוק בהלכה אחת במשנה תורה לרמב"ם ובביאור של הרלב"ג להלכה
זו . 7

.5

.6

שכבר יתחייב על הגנבה והמכירה אע"פ שהנגנב ישן כי דרך הגנבה והמכירה בזה האופן היא יותר בישן
ממה שהיא בנעור וזה מבואר בנפשו ...ואולם הרב המורה ) -הלכות גנבה ט ,ג( יסבור בזה סברא מקבלת
לסברתנו ,ומה שידמה לנו הוא מה שכתבנו" .פרשת משפטים ,התועלת השמיני ,השרש הי"א )כך בכ"י ד;
בדפוס ונציה :פז ע"א(" :והנה יתבאר מאלו הדברים שהבושת הוא שלה וכן יראה מהתוספתא בפרק יג
מאבות נזיקין ומהמשנה בששי מכתובות ,כי החולק על זה הדעת שם הוא יחיד וכן הענין בתוספתא.
ואולם הרב המורה )הלכות חובל ומזיק ד ,טו; וראה גם :פירוש המשנה ,כתובות פ"ו מ"א( נמשך לדברי
היחיד לפי שנשאו ונתנו האמוראים להקשות ולתרץ על דעתו .והנראה בעיני שאין כח במשא ומתן ההוא
לדחות הדעת הנזכר בזה במקומו והוא מה שנתבאר בזה בחמישי מקמא אשר יחוייב ממנו שיהיה
הבושת שלה ...ולזה נראה בעיני שאין הלכה כדברי אותו היחיד כי לא נדחה תלמוד ערוך מפני שנויי
דחיקי כמו שכתב רבינו האיי ז"ל"] .הציטוטים מביאור הרלב"ג לספר שמות בהערה זו וכן להלן ,הם על
פי כ"י ד בתיקון טעויות קלות על פי כ"י פרמא ) 157הקרוב בנוסחיו לנוסח כ"י ד( ועדי נוסח נוספים[.
בעניינים פילוסופיים" :ואמנם היה אורך החיים הזה הנזכר בתורה ,לאלו האנשים אשר זכר ,לבד ,כדרך
שאר הפלאים" )פרשת בראשית ,ח"י ,עמוד  - (137השוה לרמב"ם במו"נ ח"ב ,מז" .ויאמר ה' אל לבו -
הרצון בו שלא גלה ה' יתעלה זה הסוד לנביא ,כמו שידבר האדם אל לבו ולא ישמע אחר דבריו" )פרשת
נח ,ח"א ,עמוד  - (155השוה לרמב"ם במו"נ ח"א ,כט .ומקומות כאלו רבים.
בענייני הלכה" :והוא מבואר שאם השביחה הגנבה מאליה ,לפני יאוש  -הוא לבעלים ,ולאחר יאוש  -הוא
לגנב ,כי כבר קנאה ביאוש בעלים" )שמות כב ,ג; בדפוס ונציה :פט ע"ד(  -השוה לרמב"ם הלכות גנבה א,
יא; גזלה ואבידה ב ,א-ב; וראה מגיד משנה שם שכתב שכל הברייתות בגמרא יש להעמידן לפני יאוש
"והנראה אלי שאין חלוק בזה וכל הברייתות סתם הם שנויות ...ולא ראיתי אחד מן המחברים שחלק
בזה לולי הרב ז"ל"; וכאמור ,גם הרלב"ג סבר כדברי הרמב"ם.
בין המקרים שחייב אדם בנזקי בור כותב הרלב"ג ..." :או שכיסה בורו ומסרו לחרש שוטה וקטן שאין
להם דעת ,ולזה יקרה שיגלוהו ולא יכסוהו אחר זה" )בכ"י ד :פרשת משפטים ,התועלת העשירי ,השרש
הרביעי; בדפוס ונציה :צד ע"ד( .ודבריו הם כדעת הרמב"ם )הלכות נזקי ממון ב ,ח( ולא כראב"ד שם
שכתב" :א"א אני אומר שלא היה מכוסה כראוי".
אולם ,כמובן ,יתכן גם שיחלוק הרלב"ג על דברי הרמב"ם בלי להזכירו ,ראה למשל פרשת משפטים
התועלת הי"ב ,השרש הי"ב )כך בכ"י ד; ובדפוס ונציה :צב סוף ע"ב(" :והוא מבואר שאם הכניס תרנגול
ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו ושברו בקולו  -אין זה שינוי בצרורות אם היה בכלי אוכל או משקה ,כי
כמו שדרכו להכניס ראשו שם לקחת האוכל או המשקה כן דרכו לתקוע שם .וכן הענין בסוס שצנף וחמור
שנער והזיקו בקולם בזה האופן .ואולם אם לא היה שם אוכל או משקה  -הרי זה שינוי בצרורות ,ודינו
דין השינוי בצרורות הנזכר ) -דהיינו שמשלם רביע נזק ואם תפס הניזק חצי נזק אין מוציאין מידו,
וכמבואר בדבריו לעיל שם(" .ודבריו הם כדעת הראב"ד בהשגותיו )הלכות נזקי ממון ב ,ט( ולא כרמב"ם
שם.
נסתפק בשתי דוגמאות :כתב הרלב"ג )שמות כח ,כח; בדפוס ונציה :קו ע"ג(' " :ולא יזח החושן מעל
האפוד'  -הנה זאת האזהרה היא מצות לא תעשה .והוא מבואר שזאת האזהרה היא שלא יתפרק זה
החבור דרך קלקול ,לא שיהיה עובר מי שיפרק אותו לתקנו; וזה יתבאר ממה שאמר במעיל האפוד' :לא
ִ
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ב .פסק הרמב"ם והתמיהה עליו
כתב הרמב"ם בתחילת הלכות שאלה ופקדון:
השואל כלים או בהמה וכיוצא בהן משאר מטלטלין מחבירו ואבד או נגנב,
אפילו נאנס אונס גדול כגון שנשברה הבהמה או נשבית או מתה  -חייב לשלם
הכל ,שנאמר" :וכי ישאל איש מעם רעהו וגו' ונשבר או מת ,בעליו אין עמו -
שלם ישלם" ,בד"א כשנאנס שלא בשעת מלאכה ,אבל אם שאל בהמה
מחבירו לחרוש בה ומתה כשהיא חורשת  -ה"ז פטור ,אבל אם מתה קודם
שיחרוש בה ,או אחר שחרש ,או שרכב עליה או דש בה ומתה כשהיא דשה או
בשעת רכיבה  - 8ה"ז חייב לשלם ,וכן כל כיוצא בזה; וכן השואל בהמה
מחבירו לילך בה למקום פלוני ומתה תחתיו באותה הדרך ,או ששאל דלי
למלאות בו ונקרע בבור בשעת מלוי ,או ששאל קרדום לפצל בו עצים ונשבר
בעת שפצל בו מחמת הבקוע ,וכל כיוצא בזה  -ה"ז פטור ,שלא שאל אלא
לעשות בו מלאכה זו והרי לא שינה.
וכתב הרב המגיד שם:

.7

.8

יקרע'; והנה הקריעה היא מה שיעשה דרך קלקול והשחתה .וכזה יהיה אמר ֹו 'ולא יזח החושן מעל
האפוד'  -לא יעשה זה דרך קלקול והשחתה .וג"כ הנה יתבאר מצד הוראת הגדר כי אמר ֹו 'לא יזח' ,הרצון
בו פירוק ִחבורו דרך קלקול" .וברור שמטרתו של הרלב"ג בהסברו לדין זה היא להציע מקור לדברי
הרמב"ם )כלי המקדש ט ,י( שכתב ..." :וכל המזיח חשן מעל האפוד ומפרק חבורם דרך קלקול לוקה",
ותמהו מהו מקור דבריו )ראה למשל מנחת חינוך )מצוה ק אות א( שכתב" :ונראה דהר"מ מסברא
דנפשיה כתב כן ,כמו בדין קורע בגדי כהונה ...דאין סברא דאם צריך לתקן יהיה האיסור שלא יזיח
חיבורם"(.
כתב הרלב"ג )שמות כא ,לו; בדפוס ונציה :פט ע"ב(" :והנה דין הנזקין הוא שיגבו מן המטלטלין ,שנ':
'שלם ישלם שור תחת השור' 'כסף ישיב לבעליו' " .ובדבריו מקור לדברי הרמב"ם שכתב )הלכות נזקי
ממון ח ,י(" :כשבית דין נזקקין לגבות הנזק מנכסי המזיק גובין מן המטלטלין תחלה" ,ונתלבטו
האחרונים במקור הדברים )ראה למשל לחם משנה )מלוה ולוה א ,ד( שכתב" :וצ"ע מנין לו לרבינו ז"ל
כן"(.
לדוגמאות נוספות של מקורות על פי המקרא שמציע הרלב"ג לפסקי הרמב"ם )אע"פ שאינו מזכירו
בשמו( ,ראה מאמרי :אבנטו של כהן הדיוט ,מגדים כט )אייר התשנ"ח( ,עמודים  57-55והערה  44שם.
להערות נוספות בדבר היחס בין הרמב"ם והרלב"ג בענייני הלכה ,ראה לעת עתה מאמרי הנ"ל ,עמודים
.58-51
דוגמה זו נכתבה תוך כדי לימוד וביאור דברי הרלב"ג בפרשת משפטים .נוסח ראשוני של הדברים נקרא
על ידי העורך אייל פישלר אשר העיר הערות חשובות ומחכימות .בעקבות הערותיו לובנו ותוקנו עניינים
אחדים במאמר זה .תודתי לו גם במסגרת זו.
ראה להלן הערה .19
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זה הנמצא בספרי הרב ז"ל שהחילוק )הזה( הוא בין נאנסה בשעת מלאכה
לנאנסה שלא בשעת מלאכה הוא דבר מתמיה ,שלא נזכר בגמרא שעת
המלאכה אלא מחמת מלאכה ושלא מחמת מלאכה .והכוונה שכל שלא שינה
בה מהמלאכה ששאלה ,והיא נתייגעה מחמת המלאכה שעשה בה ומתה
9
אפילו שלא בשעת מלאכה  -פטור .וכבר השיגוהו בזה הרמב"ן ז"ל
והרשב"א ז"ל  , 10והדין עמהם  , 11דודאי כל שלא עשה בה מלאכה יותר מדאי
ולא שינה בה למלאכה אחרת ,ומתה מחמת המלאכה אפילו שלא בשעת
מלאכה  -פטור ,שאל"כ היה להם להזכיר בגמרא מתה בשעת מלאכה .ועיקר.
גם הטור )חושן משפט סימן שמ( הבין דברי הרמב"ם ששואל פטור רק במתה בשעת מלאכה
ממש ,וכן כתב אחרי ציטוט דבריו : 12
ויראה מדבריו שאינו פטור אלא אם כן מתה בשעת מלאכה ממש .אבל א"א
הרא"ש ז"ל כתב מתה מחמת מלאכה היינו כגון שדרך הילוכה נכשלה ונפלה
ומתה והשואל לא שינה בה ולא פשע בה או נתייגעה ונתחממה ומתה .אבל
אם מתה בדרך ולא הרגיש בה עייפות טורח הדרך  -לא יוכל לישבע שמחמת
מלאכה מתה ,דשמא אם היתה עומדת על אבוסה היתה מתה .אבל היכא
שנכנס בה חלשות ועייפות מטורח הדרך אפילו שלא מתה מיד אלא מתנונה
והולכת זמן מרובה  -מתה מחמת מלאכה קרינן בה.
נמצא ,שלדבריהם ,יש בדברי הרמב"ם חומרא על השואל.

ג .ביאור הריב"ש לפסק הרמב"ם
את סברתו של הרמב"ם בקביעתו זו ,שרק אם מתה בשעת מלאכה נפטר השואל ,ניסה
להטעים הריב"ש בתשובותיו )סימן תכג( : 13
.9
.10

.11

.12

"וראיתי בספר הר"מ ז"ל מתה בשעת מלאכה וטעות הוא" )חידושי הרמב"ן לבבא מציעא צו ,ב(.
"ופירוש מתה מחמת מלאכה ,היינו שמתה מחמת אובצנא ,ולא שמתה בעודה עושה מלאכה  -דאנן מתה
מחמת מלאכה אמרינן מתה במלאכתו לא אמרינן .והרמב"ם שכתב מתה בשעת מלאכה ,אינו מחוור"
)רשב"א; דבריו הובאו בשיטה מקובצת על אתר(.
מעניין הדבר ,שהרב המגיד נושא כלי הרמב"ם כותב כן .השוה דבריו לדברי המהרש"ל )ים של שלמה,
כתובות ,פ"ג אות ז( בענין אחר" :והרמב"ם והסמ"ג פסקו כחכמים ...וכבר השיגהו הראב"ד והטור...
ומהרי"ק רצה לישב הרמב"ם בדברים דחוקים מאוד ,וכן ראוי ,אף דדחיק נפשי' ,כדי שלא נשוה
להרמב"ם טועה." ...
הטור ציטט לשון הרמב"ם רק מ"השואל בהמה מחבירו לילך בה למקום פלוני ,"...וצריך עיון מדוע לא
ציטט את ראש הדברים ,שלכאורה ,שם מפורש יותר .וכבר העיר כן הבית יוסף שם.
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שהוא ז"ל סובר :שאינו פטור השואל ,אלא כשמתה בשעת מלאכה ממש.
ומפני זה ,כתב בלשונו" :ומתה תחתיו" ,ור"ל :בין רגליו  -בעוד שהוא רוכב
עליה .כמו" :ומת תחת ידו" .שהוא מפרש :מתה מחמת מלאכה ,מתה בשעת
מלאכה...
ונראה שלכך פירש" :מחמת מלאכה"  -בשעת מלאכה .כי הוקשה לו :איך
נדע הבהמה מחמת מה מתה ,ומי מפיס? ולכן פירש כן :שכל שמתה בשעת
מלאכה  -נתלה ונאמר :מחמת מלאכה מתה .וכשמתה שלא בשעת מלאכה -
נאמר :שלא מחמת מלאכה מתה.
ואפשר ג"כ ,שמה שכתב" :ומתה תחתיו"  -לא שמתה ונפלה שדודה בין
רגליו ,אלא שהתחיל לה החולי שמתה ממנו ,בעוד שהוא רוכב עליה .כמו:
"ומת תחת ידו"  -שלא מת ממש בין ידיו ,אלא תוך יום שהוא כיומים .ועדיין
אין דבריו מחוורין וכבר השיגו עליו הרמב"ן והרשב"א ז"ל. 14 ...
לדעת הריב"ש ,הבעיה שהתלבט בה הרמב"ם היא מציאותית :כיצד ניתן לקבוע מחמת מה
מתה הבהמה ,האם מחמת מלאכה או מחמת דבר אחר? ופתרונו של הרמב"ם הוא ,שבשעת
מלאכה יש לתלות שמחמת מלאכה מתה ,ושלא בשעת מלאכה יש לתלות שמתה מחמת דבר
אחר .נמצא ,שלדברי הריב"ש קביעת הרמב"ם שבמתה בשעת מלאכה פטור השואל ,באה
לאפוקי מתה אחרי כן דלא תלינן שמתה מחמת מלאכה ,ובאה לאתויי מתה בשעת מלאכה
אף על פי שלא מוכח שהיה זה מחמת המלאכה . 15
על פי הסברו של הריב"ש יוצא שאין בדברי הרמב"ם רק חומרא על השואל אלא חומרא
וקולא ,וכך כתב הלחם משנה:
ודע שלפי מה שפירש הריב"ש ז"ל בדברי רבינו ז"ל יש קולא וחומרא .חדא
דבעינן בשעת מלאכה דוקא .אבל אחר המלאכה חייב ,והיינו חומרא .ועוד
כשהיה בשעת המלאכה אע"פ שלא ידענו אם מחמת המלאכה הוה תלינן
דמחמת המלאכה מתה ,אבל לשאר המפרשים ז"ל בעינן שראינו שנתייגעה
ונתייעפה מחמת המלאכה ,והיינו קולא לדעת רבינו ז"ל.

.13
.14
.15

והובאו הדברים בכסף משנה ובלחם משנה ,שם.
ועיין שם בהמשך הדברים.
הריב"ש התלבט במקרה שמתה אחר כך ,אך החולי שמתה ממנו התחיל בשעת מלאכה  -האם גם כאן
נתלה שמחמת מלאכה מתה או שפטור רק כשמתה תחתיו ממש .ובסוף דבריו הוא נוטה לומר "שכל
שהתחיל לה החולי בעת רכיבתו ,ונכר בברור שמחמת אותו חולי מתה; הרי היא כמתה בשעת מלאכה;
כמש"כ למעלה; ופטור לדעת הרמב"ם ז"ל .אבל בזולת זה ,חייב".
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כלומר ,צמצום דין מחמת מלאכה לשעת מלאכה בלבד יוצר חומרא ,ואילו התלייה שהמוות
)או החולי( בשעת מלאכה הוא מחמת מלאכה יוצרת קולא.

ד .ביאור ערוך השלחן לפסק הרמב"ם
הסבר אחר בדעת הרמב"ם כתב בעל ערוך השלחן )חושן משפט סימן שמ סעיפים י-יב(:
בהפטור דמתה מחמת מלאכה כתב הרמב"ם ...וכתב עליו הטור ...וכן השיגו
כמה מהראשונים על הרמב"ם דלא פטר אלא במתה בשעת מלאכה דהא
חז"ל אמרו מחמת מלאכה ולא בשעת מלאכה.
ובודאי גם הרמב"ם אינו חולק בזה ,שהרי כתב שם" :כחש בשרה מחמת
המלאכה  -פטור ,וישבע שבועת השומרין שמחמת המלאכה כחשה" ...הרי
כתב מחמת מלאכה .וכוונתו נ"ל דה"פ  -דהנה התורה פטרה בשואל כשמתה
מחמת מלאכה ,וכשאין עדים צריך לישבע שמתה מחמת מלאכה .וזהו דבר
שקשה לידע אם הסיבה היא מחמת המלאכה או אפשר שגם בלא המלאכה
היה נארע סיבה זו ,ומי יוכל להעיד ע"ז ,והשואל איך יכול לישבע בזה?
והנה ודאי יש דברים שנוכל לעמוד עליהם ,כמו קרדום שנשבר מחמת הבקיע
ודלי שנשבר בעת המילוי ,שהכל רואים שמחמת מלאכה נשברו ,אבל בהמה
שמתה בשעת מלאכה מי יימר דבלא המלאכה לא היתה מתה?
ולכן נתן הרמב"ם כלל בזה ,והוא דדבר שאירע בשעת מלאכה אף שאפשר
לומר שגם בלא המלאכה היה כן ,מ"מ פטור ,וזהו מקרי מתה מחמת
מלאכה ,דמסתמא מתה מחמת המלאכה ויכולים עדים להעיד ע"ז ,והשואל
יכול לישבע בזה .אבל בסיבה שאירע אחר המלאכה אינו יכול לישבע אא"כ
רואים בחוץ  16שמחמת המלאכה הוא ,כמו בכחש בשר שביכולת לראות
שבכל פעם שעושים בה מלאכה נכחשת מעט מעט ,ולכן אם אח"כ בהמשך
הזמן נתכחשה לגמרי או מתה אע"פ שזמן רב הוא אחר המלאכה יכול
לישבע ע"ז שמחמת המלאכה הוכחשה ומתה .אבל אם מתה לאחר
המלאכה בלי התחלת כחישות או רפיון בעת המלאכה אף שיכול להיות
שמתה מחמת טורח ועייפות המלאכה ,מ"מ אינו יכול לישבע ע"ז.
ולפ"ז הרמב"ם מקיל יותר מהרא"ש ,דמדברי הטור משמע דכשמתה בדרך
ממש בשעה שהלך בה ,אם לא הרגיש בה עייפות  -אינו יכול לישבע שמחמת

.16

שמא צריך להיות 'בחוש'.
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מלאכה מתה .ואלו להרמב"ם בכל דבר שבשעת מלאכה  -יכול לישבע,
והעדים ביכלתם להעיד ,וזהו מקרי מחמת מלאכה.
כלי שנשבר בשעת המלאכה ודאי שמחמת המלאכה נשבר .אבל בהמה שמתה בשעת
המלאכה ,מנין שמחמת המלאכה מתה ולא מחמת דבר אחר? בא הרמב"ם וחידש את
המושג "שעת מלאכה" ,דהיינו ,שכל דבר שיארע בשעת המלאכה  -מחמת המלאכה אירע,
אף בבהמה .אולם ,אף על פי שנתחדש המושג "שעת מלאכה" ,המושג המופיע בגמרא
"מחמת מלאכה" לא זז ממקומו ,דהיינו שגם במתה שלא בשעת מלאכה יִ פָּ טר השואל אם
ברי שמחמת מלאכה מתה.
נמצא ,שלפי הסברו של בעל ערוך השלחן ,הרמב"ם להקל בא ,דהיינו שמודה בוודאי
שבמתה מחמת מלאכה )אף אם לא היה זה בשעת מלאכה(  -פטור השואל ,אלא שבא
להוסיף קולא שבמתה בשעת המלאכה יש לתלות שמחמת מלאכה מתה וגם במקרה זה
פטור.

ה .הנפקא מינה בין שני הביאורים
הריב"ש הסביר כי המושג "שעת מלאכה" שבדברי הרמב"ם ,בא להחליף את המושג הידוע
בדברי חז"ל "מחמת מלאכה"  , 17ואילו לפי הסברו של בעל ערוך השלחן המושג "שעת
מלאכה" מצטרף למושג הידוע "מחמת מלאכה".
הנפקא מינה בין הסברו של בעל ערוך השלחן להסברו של הריב"ש היא במקרה שמתה
לאחר המלאכה ובעינינו נראה שמחמת המלאכה מתה .לדעת ערוך השלחן  -פטור ,שהרי
מחמת מלאכה מתה .ואילו לדעת הריב"ש סבור הרמב"ם שחייב ,שהרי רק אם מתה )או
התחיל לה החולי( בשעת מלאכה תולים אנו שמחמת מלאכה מתה; ואם מתה שלא בשעת
מלאכה "איך נדע הבהמה מחמת מה מתה ,ומי מפיס?".

ו .פרשנות הרמב"ם לאור דברי הרלב"ג
והנה ,ישנה התייחסות לדברי הרמב"ם ,בלא להזכיר שמו ,בפירושו של הרלב"ג על התורה
)פרשת משפטים ,פרק כב ,אחרי פסוק יד(:

.17

אמנם ההחלפה אינה מוחלטת ,שהרי אם מוכח בוודאות שמתה מחמת אונס אחר ,אף אם היה זה בשעת
מלאכה ,נראה ברור שהשואל חייב.

מתה בשעת מלאכה ומתה מחמת מלאכה
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וראוי שתדע כי השואל ששאל בהמה או כלי למלאכה-מה ,ומזאת  18המלאכה
 שהיה לו רשות עליה  -מתה הבהמה או נשבר הכלי ,בשעת המלאכה -הנה הוא פטור ,כי על זה הרשוהו הבעלים .ואולם ,אם בא ההפסד שלא
בשעת המלאכה ,או שלא מחמת המלאכה שהרשוהו עליה באופן שהרשוהו
עליה  -הנה השואל חייב ,והוא חייב בכל האונסין ,כמו שנתבאר בתורה.
ביאור הדברים :אדם ששאל בהמה או כלי למלאכה מסוימת ,ואכן השתמש בהם לאותה
מלאכה ואף על פי כן מתה הבהמה או נשבר הכלי ,והמיתה או השבירה היתה בשעת
המלאכה  -פטור השואל ,שהרי לא שינה ממה שהרשוהו הבעלים .דהיינו ,הרלב"ג הוסיף
לתנאי מחמת מלאכה את הצורך שיהיה זה בשעת המלאכה.
אולם ,אם הפסד הבהמה או הכלי בא שלא בשעת המלאכה )אף אם נראה שהיה זה מחמת
המלאכה( ,או שההפסד בא שלא מחמת המלאכה ,שהרשוהו הבעלים עליה באופן שהרשוהו
עליה )אף אם היה זה בשעת המלאכה(  -השואל חייב . 19
נמצא שלדעת הרלב"ג דווקא הצטרפות שני התנאים 'מחמת מלאכה' ו'בשעת מלאכה'
פוטרים את השואל .ברור לחלוטין שבדבריו בא הרלב"ג לבאר דברי הרמב"ם ,שהרי המושג
"שעת מלאכה" ביחס לדיני שואל הוא מושג שהרמב"ם ְטבָ ע ֹו . 20
נמצא גם כן שהסבר דברי הרמב"ם שהתפרסם בשם הריב"ש ) (1408 - 1326למעשה נאמר
כבר קודם לכן על ידי הרלב"ג ) ,(1344 - 1288אלא שלא נתפרסם כראוי לו כיון שהובא
בביאור התורה ולא ב'חיבור תלמודי' מקובל )חידושים על הש"ס או שו"ת( . 21

.18
.19

.20

בכ"י פרמא  :157ומחמת.
התנאי" :באופן שהרשוהו עליה" ,הוא על פי דברי הרמב"ם" :אם שאל בהמה מחבירו לחרוש בה ומתה
כשהיא חורשת  -ה"ז פטור ,אבל אם מתה קודם שיחרוש בה ,או אחר שחרש בה ,או שרכב עליה או דש
בה ומתה כשהיא דשה או בשעת רכיבה  -ה"ז חייב לשלם .וכן כל כיוצא בזה" .דהיינו מי ששאל בהמה
כדי לחרוש בה ושינה ממה שהרשוהו הבעלים ורכב עליה או דש בה  -חייב.
הרב יחזקאל אברמסקי בפירושו 'חזון יחזקאל' לתוספתא )בבא מציעא ח ,ח( כתב שכדעת הרמב"ם
משמע גם ממכילתא דרשב"י לפרשת משפטים ,שם בענין שואל מופיע גם כן הביטוי "שעת מלאכה".
אולם ,זאת יש לדעת ,שהרב אברמסקי השתמש במכילתא דרשב"י מהדורת רד"צ הופמן )פראנקפורט
תרס"ה ,עמוד  ,(148המשוחזרת ברובה על פי מדרש הגדול )והשוה :מדרש הגדול על ספר שמות ,מהדורת
מרגליות ,עמוד תקיז(.
מדרש הגדול הוא ילקוט מדרשים תימני שחיברו רבי דוד עדני )המאה ה (14 -ואצורים בו קטעים
ממדרשים רבים שבחלקם לא שרדו בצורה אחרת; דוגמה לכך הוא המכילתא דרשב"י .דא עקא ,שבעל
מדרש הגדול לא ציין את מקורותיו ,כך שייחוס קטעים מדבריו למדרשים שלא שרדו ,הוא אך בגדר
השערה .והנה ,היו שרצו לתלות פסקים של הרמב"ם שמקורם עלום במדרשים שצוטטו במדרש הגדול.
אולם ,הענין כבר נדחה כיון שהסתבר שבין המקורות שהשתמש בהם בעל מדרש הגדול היה גם משנה
תורה לרמב"ם; ונמצא שציטוטיו אינם מייצגים את מקורותיו של הרמב"ם אלא הרמב"ם עצמו הוא
מקור ציטוטיו .במקרה דנן הענין פשוט להוכחה ,כיון שבמכילתא דרשב"י מהדורת אפשטיין-מלמד
)ירושלים ,תשט"ו( ,המבוססת בקטע זה על קטע גניזה ,הקטע הנ"ל אינו מופיע.
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בשולי הדברים נוסיף עוד ,שלוּ הכיר בעל ערוך השלחן דברים אלו של הרלב"ג ,היה יכול
לבארם כדבריו ,בשינוי הפיסוק:
וראוי שתדע כי השואל ששאל בהמה או כלי למלאכה-מה) ,ו(מזאת המלאכה
 שהיה לו רשות עליה  -מתה הבהמה ,או נשבר הכלי בשעת המלאכה -הנה הוא פטור ,כי על זה הרשוהו הבעלים .ואולם ,אם בא ההפסד שלא
בשעת המלאכה ,או שלא מחמת המלאכה שהרשוהו עליה באופן שהרשוהו
עליה  -הנה השואל חייב ,והוא חייב בכל האונסין ,כמו שנתבאר בתורה.
דהיינו ,שדייק הרלב"ג בלשונו וייחס את "שעת מלאכה" לכלי ואילו את "מחמת מלאכה"
לבהמה ,ממש כדבריו של בעל ערוך השלחן" :יש דברים שנוכל לעמוד עליהם כמו קרדום
שנשבר מחמת הבקיע ודלי שנשבר בעת המילוי  -שהכל רואים שמחמת מלאכה נשברו ,אבל
בהמה שמתה בשעת מלאכה  -מי יימר דבלא המלאכה לא היתה מתה?".
הרלב"ג חילק בין שני המושגים" :שעת מלאכה" ו"מחמת מלאכה" .דהיינו ששניהם
קיימים זה בצד זה .אולם ,כוונתו של הרלב"ג היא לנקוט דוגמאות על פי המציאות ,ולדינא
אפשר ליַחס כל אחד מהמושגים לבהמה או לכלי ,שהרי בסיפא של דבריו כבר לא חילק
בזה.
וביאור דבריו בסיפא כך הוא :אם בא ההפסד שלא בשעת המלאכה בבהמה או בכלי ,או
במקרה אחר ההפסד לא בא מחמת המלאכה בבהמה או בכלי  -השואל חייב.
החלוקה לשני מקרים שוללת למעשה את האפשרות לדייק שיש צורך בשני המושגים יחד
ודווקא בהצטרף שניהם פטור השואל.
נמצא על פי הסבר זה ,שאם מתה הבהמה מחמת מלאכה שלא בשעת מלאכה  -השואל
פטור .אולם לאידך גיסא ,אם מתה הבהמה בשעת מלאכה שלא מחמת המלאכה ,סבור
הרלב"ג ,שלא יִ פָּ טר השואל ,שהרי כתב טעם הדבר "כי על זה הרשוהו הבעלים" גם על מתה
בשעת מלאכה ,ומשמע שהיה זה מחמת מלאכה ופטור כי על זה הרשוהו הבעלים.
יוצא ,איפוא ,שדברי הרלב"ג יכולים להתפרש גם על פי הסברו של בעל ערוך השולחן,
דהיינו ,שבמתה מחמת מלאכה פטור גם אם לא היה זה בשעת מלאכה.
אולם החשוב מכל הוא שדוגמה קטנה זו ,לא על עצמה בלבד באה ללמד ,אלא על כל דברי
הרלב"ג בביאורו לתורה .ראויים דברי הרלב"ג לעיון רב בפני עצמם ,אך העיון בדבריו עשוי
גם להאיר דברי קודמיו ובמיוחד דברי רבנו הגדול.
.21

אכן ,כיון שמטרתו של הרלב"ג שם היא לבאר דברי התורה ,הובאו 'העניינים התלמודיים' לעיתים
בקוצר ,וכדבריו )פרשת משפטים ,פרק כא ,אחרי פסוק כה(" :ואין הנה מקום החקירה הזאת כי הוא
ראוי בחבורים התלמודיים".
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יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

פתיחה
מקורו של מנין תרי"ג מצוות
דעת הרמב"ם ורוב הראשונים המסכימים למנין תרי"ג
דעות ראשונים אחדים שהסתפקו במנין תרי"ג
דעות ראשונים החולקות על מנין תרי"ג
דעת הרלב"ג בביאורו לתורה ויחסו לשיטת הרמב"ם

א .פתיחה
מנין מצוותיה של תורה  -מקצוע שלם הוא בלימוד התורה .ספרים רבים נכתבו כ"ספרי
מצוות" ,או כחיבורים הדנים בספרי המצוות .גם פיוטים נתחברו על יסוד מנין המצוות,
כבר בתקופת הגאונים ,וסוג זה של פיוטים נקרא בשם "אזהרות".
יסוד מוסד בחיבורי מקצוע זה ,כמעט ללא יוצא מן הכלל ,הוא כי מספר מצוות התורה הוא
שש מאות ושלוש עשרה ,כמנין תרי"ג.
בדברינו הבאים נבחן את מקורותיו של מנין זה ,ואת דעות הראשונים לגביו .במהלך הדיון
נביא דעות ראשונים המסכימים למנין זה  -ובכך לא נאריך ,אע"פ שזאת הדעה המקובלת
ביותר; דעות ראשונים המסתפקים בדבר; ונתמקד בדעות ראשונים החולקים במפורש על
הדעה המקובלת .במרכז דעות החולקים נביא מקור חדש בענין זה ,והוא דברי הרלב"ג
בביאורו לתורה ,בקטע הלקוח מן הנוסח המאוחר של הביאור ,נוסח המופיע רק במקצת
מכתבי היד  . 1בקטע זה מתייחס הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות באופן ישיר,
וחולק עליו בתוכחת מגולה ,אך גם באהבה מגולה.

ב .מקורו של מנין תרי"ג מצוות

.1

הנוסח המלא של הדברים יופיע בע"ה במסגרת מהדורתנו לביאור הרלב"ג לספר שמות ,העומדת לצאת
לאור בקרוב על ידי מכון מֵ עליות שעל יד ישיבת ברכת משה מעלה אדומים.
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המקור העיקרי למנין המצוות המפורסם "תרי"ג מצוות" הוא במאמרו של רבי שמלאי
בסוף מסכת מכות )כג ,ב( : 2
דרש רבי שמלאי :שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה  -שלש
מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ,ומאתים וארבעים ושמונה
עשה כנגד איבריו של אדם.
אמר רב המנונא :מאי קרא? 'תורה צוה לנו משה מורשה' – 'תורה'
בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי; 'אנכי' ו'לא יהיה לך' מפי הגבורה
שמענום.
למאמר זה מקבילות במקורות רבים ,בהם עולה שוב ושוב מספר זה של תרי"ג מצוות,
המורכב מרמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה.
אמנם ,כבר העירו כי כל המקורות הללו הם מקורות אמוראיים ,או מדרשים מאוחרים
יותר ,אך "לא מצינו שום זכר למנין תרי"ג ,לא בשום מקום במשנה ,ולא בתוספתא ,ולא
בספרא ,וגם בספרי לפי הגירסא שלפנינו אין שום זכר למנין זה ,ואף בכל תלמוד ירושלמי
לא נזכר כלל מנין זה ,ולא מנין אחר למצוות" . 3
גם המכילתא והספרי ,שיש בהם לכאורה מקור תנאי למנין תרי"ג ,הוכח כבר שבאמת אין
המספר תרי"ג מצוי בגירסתם המדויקת  . 4אף על פי כן ,הָ חל בתקופת האמוראים מצוי
מספר זה במקורות רבים מאד . 5

ג .דעת הרמב"ם ורוב הראשונים המסכימים למנין תרי"ג
מנין תרי"ג מוסכם על רוב רובם של חכמי ישראל ,וכפי שכתב הרמב"ם בפתיחת ספר
המצוות : 6

.2
.3

.4
.5

לפי נוסח דפוס וילנא .וראה כמה שינויים בדקדוקי סופרים שם.
הגרי"פ פערלא )מבוא לספר המצוות לרס"ג ,פרק א ,עמוד  .(6וראה הערת א"א פינקלשטין על הספרי
במהדורתו )ניו יורק תשכ"ט( ,עמוד  141שורה  .5וראה עוד מה שכתב נ' דנציג" ,שלש מאות" וראשית
התפתחותו של מנין המצוות ,סיני כרך פג )תשל"ח( ,עמוד קנג ואילך.
ראה ר"ד הנשקה :כלום נתנו התנאים מספר למצוות? ,סיני כרך קטז )תשנ"ה( ,עמוד מז ואילך.
כפי שכבר הלך הרמב"ן ומנה בהשגותיו לספר המצוות להרמב"ם בשורש הראשון ,ובעקבותיו הרשב"ץ
בספרו זוהר הרקיע .וראה גם מבואו של הגרי"פ פערלא לספר המצוות לרס"ג פרק א ,ור"ד הנשקה הנ"ל
בהערות  1-2שלו.
על הקשר שבין תרי"ג מצוות לעשרת הדברות  -ראה מה שכתב הרב מ"מ כשר במילואים לתורה שלמה
כרך טז ,עמוד  203ואילך.
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שכל המצוות שכולל אותן ספר התורה ,שצונו ה' בהן ,הם שש מאות ושלש
עשרה מצוות  -מהן מצוות עשה מאתים וארבעים ושמונה ,כמנין אברי גוף
האדם ,ומהן מצוות לא תעשה שלש מאות וששים וחמש ,והן כמנין ימות
שנת החמה .ומנין זה נזכר בלשון התלמוד ...וזה מה שלא נעלם מאף אחד
מכל מי שמנה את המצוות ,כלומר שזהו מנינן...
ואכן ,מלבד המקורות האמוראיים והמדרשיים ניתן למצוא מנין זה בדברי הגאונים
והראשונים .מאמרו של רבי שמלאי ,עם דברי רב המנונא שבעקבותיהם ,הובאו כבר
בשאילתות סימן קסו )מהדורת מירסקי סימן קפה( .גם בעל הלכות גדולות מביא את
דרשתו של רבי שמלאי ,עם דברי רב המנונא  , 7והוא לא הסתפק במנין כולל ,אלא אף מנה
במפורט את כל תרי"ג מצוות ,לפי שיטתו המיוחדת .לאחר מנין המצוות המפורט מוסיף
בה"ג:
הרי כאן שש מאות ושלש עשרה מצות שקיבלו ישראל בסיני ,יהי רצון שנזכה
לקיימן כהלכה.
הרי שתפס את דברי רבי שמלאי ליסוד מוסד .בעקבות בה"ג באו אחרים והשרישו מנין
מפורט זה של בה"ג ,על ידי חיבור "אזהרות"  -אותם פיוטים הפורטים בחרוזים את כל
תרי"ג המצוות ,אשר הקדומים שבהם נתחברו כבר בתקופת הגאונים ,וכפי שכתב הרמב"ם
בהקדמתו לספר המצוות )עמודים ד-ה( ,התוקף את שיטתו של בה"ג במנין המצוות:
 ...תקפני צער שכבר נצטערתי בו זה שנים ,והוא ,שמנין המצוות כבר שגו בו
בענינים שלא אוכל לתאר עוצם זרותם ,כי כל מי שעסק במנינן או בחיבור
ספר על משהו מן הענין הזה  -כולם נמשכו אחר בעל הלכות גדולות ,לא נטו
מכונותיו במנינן אלא נטיה מעטה ,כאילו קפאו הדעות אצל דברי האיש
הזה ...וכן בכל עת ששמעתי את האזהרות רבות המספר שנתחברו אצלנו
בארץ ספרד ,נהפכו צירי עלי מחמת מה שראיתי מפרסום הדבר
והתפשטותו ...אבל הדבר החרוז  -נמשכו בו אחר בעל הלכות גדולות ,וזולתו
מן החכמים האחרונים . 8

.6
.7
.8

על פי תרגומו של ר"י קאפח במהדורתו ,ירושלים תשל"א ,עמוד ז .ציטוטי ספר המצוות להרמב"ם להלן
יובאו לפי מהדורה זו.
ראה מהדורת נפתלי צבי הילדסהיימר ,ירושלים תשמ"ז ,עמוד  .24וראה גם שם עמוד .112
כעין זה כתב גם הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות להרמב"ם בשורש הראשון ,לאחר שמביא את מאמרו
של רבי שמלאי" :והנה על פי זו המימרא ) -של רבי שמלאי( בא בעל הלכות ומנאן אחת אחת למצוא
חשבון ,ואחריו נתפשט מאד והוסכם בין כל החכמים והתלמידים ,ונתפרסם בהמון שזה סכום כל
המצוות ,ונתחברו בזה שירות פיוטים ואזהרות נעימי זמירות ,מהם לחכמי ספרד רבות מאד בארץ
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בין אלה שכתבו אזהרות ופיוטים על תרי"ג מצוות נמצא גם רב סעדיה גאון ,וכפי שכתב : 9
ומצאתי שאנשי דורנו רגילים שיאמרו להם במוסף עיקרי תרי"ג המצוות
אשר צוה ה' ית' את בני ישראל ,בחיבור המתחיל "אתה הנחלתה" .ובדקתי
אותם ומצאתי שאינם מכילים תרי"ג בשלמות ...וראיתי לשים דבר אחר
במקומם...
המאמצים את מנין תרי"ג כמנין מדויק למצוות התורה.
נמצא שגם את רס"ג יש לשבץ בין ְ
היֵה
שׁמֹר לִבִּ י מַ ֲענֶהֱ ,
אחד מפיוטי האזהרות המפורסמים ביותר הוא הפיוט המתחיל " ְ
10
ִב ְמאֹד נַ ֲענֶה ,יְ ָרא הָאֵ ל ו ְּמנֵהְ ,דּבָ ָריו הַ יְ ָשׁ ִרים" ,שחיברו ר' שלמה אבן גבירול  .פיוט זה,
הנאמר עד היום בחג השבועות בכמה מקהילות ישראל ,שימש יסוד לספרו של הרשב"ץ )ר'
שמעון בר צמח( "זוהר הרקיע" ,וכפי שכתב בהקדמתו : 11
ולפי שרוב המקומות נהגו לקרות אזהרותיו של החכם הגדול ר' שלמה בר'
יהודה בן גבירול ז"ל הספרדי ...על כן סידרתי הדברים על דרך האזהרות
הנזכרות ,כדי שיעיין בהם החרד לדבר השם פעם אחת בשנה...
גם פיוט זה מיוסד על מנין תרי"ג מצוות ,ובפרטי המנין אחז מחברו בשיטתו של בה"ג.
על יסוד מאמרו של רבי שמלאי בנה גם הרמב"ם את ספר המצוות שלו ,כפי שציין
בהקדמתו ,וכפי שציטטנו בראשו של פרק זה .אמנם בפרטיו של המנין נחלץ הרמב"ם
לסתור באריכות את שיטתו של בה"ג ,ולשם כך הקדים הרמב"ם את ארבעה עשר
השורשים ,על פיהם יש לדעתו לקבוע מה ראוי להיכלל במנין תרי"ג ,ומה אינו ראוי לכך.
מענין לציין כי בדברי הראשונים המסכימים למנין תרי"ג ,בולטת נטייה לציין ולהדגיש את
העובדה שמנין זה מוסכם בכל ישראל ,ואין בו מחלוקת .כך עולה מדברי הרמב"ם שהובאו
לעיל בראש הפרק; כך עולה מדברי הרמב"ן שהובאו לעיל בהערה  ;8וכך גם בדברי המאירי
והרשב"ץ שיובאו להלן .דומני ,שמדברים אלה ניתן לשמוע  -גם מצד מקבלי מנין תרי"ג -
הודאה במקצת בכך שבסיסו של מנין זה במסגרת המקורות התלמודיים אינו כה יציב .ואלו
הם דברי המאירי בספרו בית הבחירה למסכת סוטה )ג ,א(:

.9
.10
.11

אנדלוס כאשר הזכיר הרב זצ"ל )= הרמב"ם( ,ומהם בארצות אחרות בכל פינות הגולה .וכבר אמר הרב
שזה דבר שלא יסכל אותו אחד מכל מי שמנה המצוות שזה הוא מנינם".
ציטוטי הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות הם על פי מהדורת רח"ד שעוועל ,ירושלים תשמ"א.
סדור רב סעדיה גאון ,ירושלים תש"ל ,עמוד קנו.
שירי הקודש לרבי שלמה אבן גבירול ,מהדורת ד"ר דב ירדן ,ירושלים תש"מ ,עמ'  392ואילך.
על פי מהדורת בית תורה שלמה ,ירושלים תשל"ז )צילום דפוס וילנא תרל"ט ,בתוספת הערות ותיקונים(.
כמו כן נדפס עוד עם פירוש זיו הזוהר ,בירושלים תשמ"ז.
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תרי"ג מצוות נאמרו לו למשה בסיני ,ומנין זה בכללו לא מצינו עליו חולק הן
בפחות הן ביתר ,וכבר סמכו כלל חשבון זה מן המקרא במסכת מכות :תורה
צוה לנו משה ,תורה בגימטריא תרי"א הוו ,ואנכי לא יהיה לך ששמעו מפי
הגבורה ,הרי תרי"ג .וכן במנין ציצית וחוליותיו וקשריו .ומכל מקום מנין
פרטי המצוות לא נתברר ,אלא הרבה נחלקו בהם הגאונים והחכמים ,ואף
רבותינו ע"ה מצינו שנחלקו בקצת מקראות שלדעת קצתם רשות ולדעת
קצתם מצוה .וודאי האומר בהם רשות צריך להשלים מנין התרי"ג מצד
אחר.
מהלך דומה מצוי גם בדברי הרשב"ץ בהקדמתו ל"זוהר הרקיע"  -ספר מצוות הבנוי
כפירוש על האזהרות שחיבר ר' שלמה אבן גבירול ,כפי שהזכרנו לעיל  -וזה לשונו:
דבר מוסכם הוא בכל ישראל שמנין המצוות הוא תרי"ג ,ולא נמצא בזה
מחלוקת כלל .ושורש דבר זה הוא מה שאמרו בסוף מכות' :דרש ר' שמלאי
תרי"ג מצוות נאמר למשה בסיני' ...ולא נמצא מחלוקת לא בתלמוד ולא
במדרשות על ר' שמלאי ...כי אף על פי שהמדרש של 'תורה צוה לנו' אינו
מוסכם מהכל ,אבל המספר של ר' שמלאי הוא מוסכם מהכל ,ואף על פי שלא
מצאו בו סמך מהכתוב ,נאמר כי כך היתה קבלה בידם שכן הוא מספר
המצוות .ויש לנו לומר כן ,לפי שראינו שנתפשט בתלמוד ובמדרשות זה
המספר...
ולאחר שמפרט מקורות רבים הנוקטים מספר זה מוסיף:
והרי זו הסכמה גדולה שזה המספר הוא הראוי למנות בו המצוות ,ואין בו
ספק כלל בסוגיות התלמוד והמדרשות ,וכן תפסוהו עיקר הגאונים
הראשונים ז"ל ,וגדולי האחרונים ,וסמכו עליהם המשוררים ועשו בהם
שירות ופיוטים ,ונפל המנהג לקרותם בעצרת בבתי כנסיות בכל גלות ישראל,
ואין מי שפקפק בזה . 12
האמנם "אין מי שפקפק בזה"?

ד .דעות ראשונים אחדים שהסתפקו במנין תרי"ג

.12

ראה להלן הערה .20
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הרמב"ן בהשגותיו לספר המצוות להרמב"ם בשורש הראשון ,לאחר שהביא ,כאמור ,את
מאמרו של רבי שמלאי ,ולאחר שכתב שמנין זה הוסכם על כל החכמים והתלמידים,
ונתפרסם בהמון וכו' ,לאחר כל זאת הוסיף:
ואני בעניי ,עם כל זה ,עלה בלבי ספק על זו המימרא אם היא דברי הכל או
יש בה מחלוקת; וספק אחר אם היא הלכה למשה מסיני ,כלומר שנאמר
למשה מפי הגבורה :כך וכך מצוות אני מוסר לך לצוותם בישראל מורשה ,או
שהוא אסמכתא בעלמא מן הגימטריא הזאת ,שזה החכם רבי שמלאי הדורש
זה מצא המצוות כן לפי המנין שמנה בהם ונתן בהם סימנין ,ובא רב המנונא
אחריו וסמך המנין הזה לגימטריה הזו.
כלומר ,הרמב"ן מסתפק ביחס למאמרו של רבי שמלאי ,הן לגבי היקפה של דעה זו  -האם
היא מוסכמת גם על דעת שאר החכמים; והן לגבי מקור הדברים  -האם הם מתוקף מסורת
קדומה ,או שכך עלה לו בחשבונו.
הרמב"ן ממשיך ומפרט כי מה שעורר אותו להעלות ספק זה הוא מקורות רבים בהם יש
מחלוקת בגמרא על פסוקים רבים אם הם מצוה או רשות ,ונמצא שכל מחלוקת שכזו -
והוא מפרט רבות כאלה  -משנה את מנין המצוות! אילו היה מנין התרי"ג מנין מוסכם -
היה צורך לדון ,בצד כל מחלוקת שכזאת ,כיצד יישמר המנין הכולל למרות השינוי המקומי.
לשם כך יהיה צורך  -לדעת הסובר שענין פלוני הוא רשות  -להשלים עשה כנגד עשה ,ולא
תעשה כנגד לא תעשה ,כדי שלא תחסר מצוה ממנין רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא
תעשה .משימה זו קשה היא ,ועל כל פנים אינה מופיעה כלל בתלמוד כחלק מן הדיון בעניני
אותן מחלוקות.
כיון שכך ,ממשיך הרמב"ן וכותב שאין מנין זה מוסכם ,ואינו הלכה למשה מסיני ,ולפיכך
אין כל חכמי התלמוד כפופים לו .אמנם ,למרות הספקות שמעלה הרמב"ן במנין זה ,סובר
הוא בסופו של דבר כי יש לפסוק להלכה כשיטת רבי שמלאי ,וכפי המנין המפורסם
בתלמוד .וזה לשונו:
ואולי נאמר שזו המימרא של רבי שמלאי אינה דברי הכל ,ויש בה מחלוקת,
אלא רבי שמלאי מנה המצוות לפי דעתו וסברתו בהן ,ומצאן במספר הזה,
ויסד בהן הדרשה הזו...
אבל אף על פי שנביא אותה במחלוקת ,נודה שהיא הלכה ,לפי שהסוגיות
בתלמוד כן...
ואף על פי כן ,אחרי כל זאת משנה הרמב"ן את מסקנתו ,ובהמשך דבריו כותב שמנין זה
הינו מסורת ממשה מסיני ,וזה לשונו:
ומפני התפשטות החשבון הזה שם ובכל מקום ,נֹאמר שהוא מסור בידם מפי
משה רבינו מסיני ,ועם כל זה אינן נמנעין ממחלוקותיהם במצוה מן המצוות
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שזה יאמר רשות וזה יאמר חובה ,כי יודע האומר רשות שיש מצוה ממלא
החשבון ,ולא יקפידו בגמרא לשאול עליה ולמנותה מפני עומק הענין וריחוקו
שיבארו כל התורה וימנו מצוותיה...
גם הרשב"ץ ,בהקדמת זוהר הרקיע ,צעד בעקבות הרמב"ן בזה; פתח בכך שמספר זה
מוסכם בכל ישראל ,הן בתלמוד ובמדרשים ,והן בדברי הגאונים והראשונים ,ואין מי
שפקפק בזה ,וכפי שהבאנו לעיל ,והביא את קושיית הרמב"ן מן המחלוקות שבש"ס לענין
מצוות מסוימות ,אם נחשבות כמצוה או לא ,והביא את תשובתו של הרמב"ן ,שצריך לומר
שאכן היתה מסורת ממשה שזהו מנין המצוות ,והגורעים מצוה – משלימים אחרת כנגדה,
ולא חש התלמוד לפרט משום אריכות הענין.
אולם בסוף הספר כותב הרשב"ץ ..." :כמה מחלוקת וכמה בלבולים נפלו במנין המצוות,"...
וכן" :כי הרמב"ם ז"ל בכיוון החשבון )= בנסיונותיו לכוון את החשבון לתרי"ג( היתה לו
יגיעה גדולה ,וכותב וחוזר ומתקן" ,ושהרמב"ן אמר "כי הוא חושד עצמו בזה ,ואינו סומך
על מנינו ,והוא מניח את הדבר לאליהו" ,ולפיכך גם הרשב"ץ מסכם כך ,ואומר" :יונח הדבר
כן ,ותעלה בידינו מצות קריאה ,ודרוש וקבל שכר" .ואז מוסיף ואומר:
ושמא מה שהוסכם שמנין המצוות הם תרי"ג  -שס"ה ורמ"ח ,הוא לפי דעת
ר' שמלאי ,וכפי מה שפירש הוא המצוות ,ואנחנו לא נסמוך עליו בפירושו
בענין פסק הלכה ,אבל נסמוך על סוגית התלמוד .ומה שהזכירו בכל מקום זה
המנין ,הוא לפי שלא מצינו חכם אחר מנאם  -תפסנו מנינו .ואף אם יחסר או
יעדף המנין הוא הולך סביבו ,והוא כאמרם בהרבה מקומות :הוי פורתא,
ובפורתא לא דק.
נמצא שגם הרשב"ץ ,למרות דבריו בהקדמתו שאין מי שיפקפק במנין תרי"ג ,נבוך היה
בענין זה ,ואין דעתו חד-משמעית.

ה .דעות ראשונים החולקות על מנין תרי"ג
לא זו בלבד שיש מי שפקפק במנין תרי"ג כמספר המצוות המדויק ,אלא שיש החולקים על
מנין זה במפורש .הגרי"פ פערלא ,במבואו לפירושו המקיף לספר המצוות של רס"ג )פרק א(,
מזכיר את דעתו של ר' יהודה בן שמואל אבן בלעם ,פרשן מדקדק ואיש הלכה בן המאה
האחת עשרה ,שסבר כי מנינו של רבי שמלאי נאמר על דרך הקירוב  . 13את דעתו כתב ר'

.13

הגרי"פ פערלא )מבוא לספר המצוות לרס"ג ,פרק א( מקשה על דעתו של ר"י אבן בלעם מתוך דברי
הגמרא במכות" :מדפרכינן התם אדרב המנונא דדריש לה מדכתיב תורה צוה וגו' ,תורה בגמטריא
תרי"א הוי ,ואיצטריך לשנויי :אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענו" .מן העובדה שהגמרא מדקדקת
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יהודה אבן בלעם בפירושו לספר דברים שנכתב במקורו בערבית  . 14שם הוא מזכיר
מחלוקת בין רב חפץ גאון לבין רב שמואל בן חפני גאון בענין הפסוק "ושבת עד ה' א-להיך"

.14

במספרו עד דיוק של שתי מצוות מסיק הגרי"פ פערלא כי סתמא דגמרא כבר תפסה את מנינו של רבי
שמלאי כמכוון בדיוק ,ולא על דרך הקירוב.
אולם נלע"ד כי אין בכך קושיה ,כיון שגם אם רבי שמלאי אמר זאת על דרך הקירוב ביחס לחשבון
המפורט ,בכל זאת ודאי רצה להתאים את מספרו לצירוף רמ"ח ושס"ה ,ולענין דרשה זו יש להגיע אל
מספר מדויק זה דווקא .ואם כן ודאי יש להקשות על דברי רב המנונא" :תורה בגמטריא תרי"א הוי".
כמו כן ,נראה לי שאת הקטע בגמרא המביא את דברי רב המנונא אין הכרח לקרוא  -לכל הפחות לפי
גרסתנו בגמרא  -כמימרא מקורית שפרכו אותה ולאחר מכן יישבו אותה )כלשון הגרי"פ פערלא:
"ואיצטריך לשנויי"( ,אלא כולה מדברי רב המנונא עצמו ,המציג את דבריו בשני שלבים :תרי"א מצוות
הרמוזות בפסוק "תורה צוה לנו משה" ,ועוד שתי מצוות נוספות ,שלא שמענום מפי משה אלא מפי
הגבורה.
ועוד :גם אם נתייחס לדברים כאל מימרא שלאחריה קושיה ותירוץ ,עדיין ברור שאין לומר שרב המנונא
התכוון להגיע למנין תרי"א בלבד )שאז יש מקום להוכיח שמספר תרי"ג הוא מדויק מן הקושיה שהקשו
עליו( ,שהרי דבריו מוסבים על דברי רבי שמלאי ,בלשון "מאי קרא?" ,ואם כן ברור שכוונת רב המנונא
להגיע למנין תרי"ג עצמו ,אלא שהיה צורך בקושיה ובתירוץ כדי להבהיר את כוונתו המקורית .כמו כן,
ברור שהתירוץ מונח בגוף דברי רב המנונא ,הסומך את הדברים לפסוק "תורה צוה לנו משה" ,למעט את
המצוות שנשמעו מפי הגבורה.
הדברים נזכרו בתוך "זכרון לראשונים" ,מאת אברהם אליהו הרכבי ,מחברת שלישית )העוסקת בזכרון
רב שמואל בן חפני גאון ,פטרבורג תר"מ ,עמודים  ,(41-42שם הביא את המקור הערבי ולאחריו התרגום
הניתן להלן.
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)דברים ל ,ב( ,שהראשון הכליל את התשובה בכלל המצוות ,והשני כתב כי פסוק זה נאמר
על דרך הסיפור .ובהמשך דבריו כותב:
ואמנם הוכרח חפץ נ"ע להכניס זה במספר כלל המצוות ,כדי שיתמלא
המספר הנזכר אצל הקדמונים במאמר דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש
עשרה מצוות נצטוו ישראל .ולדעתי המאמר הזה נאמר על דרך הקירוב .כי
המצוות יתחלקו לשני חלקים :והחלק האחד הם המצוות שנצטוו בהן
לשעתן ובטלו אחרי עבור זמן פעולתן ,ואם היתה כוונת בעל המאמר לחשבן
כולן  -הנה ירבה מספרן רב יתר מאד מתרי"ג .כי העם נצטוה במצרים
במצוות אודות הפסח שאכלו שם ,ואחרי כן נתבטלו ,כי היו תלויות בזמן
ובמקום נודע ,כמו לקיחת הפסח מבעשור לחדש ,וכן 'וככה תאכלו אותו',
'ונתת הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות' ,וכדומה לזה .ובמן נצטוו במצוות
אשר נתבטלו כאשר נפסק המן ,וכן במעשה המשכן בכל אופניו המצוות היו
גם כן על הדרך הזה .ואולם החלק השני  -המצוות התמידיות בכל הזמנים,
הנה מספרן לא יעלה לתרי"ג .ולכן הוכרח רב חפץ וזולתו להכניס במספר
הזה גם אותן שלא נאמרו בהר סיני ובטלו אחרי עבור זמן פעולתן ,כמו
מעשה המשכן אשר היה הוראת שעה בהמשך הזמן אשר לא נבנה הבית.
וכבר היה מי שהכניס במנין המצוות ביקור חולים וניחום אבלים ,וגם את
הלא תעשה .ובכל זאת גם לפי דבריו לא נשלם בשום פנים המספר ההוא" . 15
עוד יש להזכיר את דברי ר' אברהם אבן עזרא בספרו "יסוד מורא"  , 16שהובאו גם כן
כחולקים על מנין תרי"ג כמספר מדויק .וזה לשונו שם:
בעבור שראיתי כמה חכמים סופרים שש מאות ושלוש עשרה מצוות על
דרכים רבים .יש מהם שספר בישול גדי פעם אחת ,ויש שספרו בשלוש מצות,
כנגד שנכתב שלוש פעמים וחכמינו דרשוה ,ורבות ככה .ויש מי שיספור
הכללים והפרטים .ויש שסופרים פעם הכללים לבדם ופעם הפרטים לבדם,
ויש שסופרים מצוה אחת שבאה בשתי לשונות והטעם אחד.

.15

.16

על כך הוסיף הרכבי" :ופליאה היא כי לא זכר בן בלעם כי בה"ג ורס"ג וכל חכמי ישראל קיבלו את מאמר
ר' שמלאי ליסוד מוסד ,ולפי דברי הרמב"ם 'זה דבר שלא יסכל אותו אחד מכל מי שמנה המצוות שזה
הוא מנינם'; גם הרמב"ן כשבא להטיל ספק בדבר ,אולי מאמר ר' שמלאי הוא דברי יחיד ואסמכתא ,לא
הביא אף אחד מהקדמונים שיחלוק על מספר תרי"ג .ודברי בן בלעם מענין מצוות שאינן נוהגות לדורות
מסכימים לדברי הרמב"ם בשורש ג' .ובדבריו אודות מי שהכניס ביקור חולים וניחום אבלים  -כוון
לבה"ג אשר הרמב"ם השיג עליו בשורש ב' .ואודות הלאוין אולי כוונתו ללאוין ממצוות עשה ,כדברי
הרמב"ם בשורש ט' ,כי זולת זה הלא המספר המקובל רמ"ח למצוות עשה כבר נמצא במאמר ר' שמלאי".
ירושלים תשי"ח ,השער השני ,עמוד ד.
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ועל דרך מחקר האמת אין קץ למספר המצוות ,כאמרו המשורר' :לכל תכלה
ראיתי קץ רחבה מצותך מאד' )תהלים קיט ,צו( .ואם נספור העיקרים
והכללים ומצוה שהיא עומדת לעד  -אין המצוות עשירית משש מאות ושלש
עשרה.
וממשיך שם להבהיר שיש מצוות שהן כלל למצוות אחרות ,ולהבחין בין סוגי מצוות שונים,
בין מצוות לשעה לבין מצוות לדורות ,בין מצוות לבין "פרשיות" וכו' ,עיין שם .בהמשך
דבריו הוא אף מבקר את פיוטי האזהרות על טעויות ברמיזותיהם למצוות.
מתוך דבריו הנזכרים ניתן להבין שאין הוא מסכים עם מוני המצוות :אם נמנה כמצוות את
כל הפרטים  -אין קץ למספרם .ואם נמנה רק את הכללים  -נמצא את מספרם נמוך בהרבה
מתרי"ג . 17

ו .דעת הרלב"ג בביאורו לתורה ויחסו לשיטת הרמב"ם
והנה נמצאה התייחסות מפורשת של ר' לוי בן גרשום לענין זה של מנין המצוות ,בביאורו
לתורה .ראשית נציין עובדה שאינה מפורסמת דיה ,והיא כי ביאור זה כולל דיון נרחב
בענינים הלכתיים ,בהגיעו לפרשה בעלת אופי הלכתי .נוסף על כך יש לדעת כי חומר הלכתי
זה זכה לטיפול מיוחד על ידי הרלב"ג עצמו ,בכך שחלקים נרחבים של התחום ההלכתי
עברו עריכה נוספת וגובשו כ"מהדורה בתרא" המופיעה במקצת כתבי היד של החיבור . 18
התייחסות הרלב"ג לעניננו אכן נוספה במסגרת זו של "מהדורה בתרא" ,ולפיכך אינה
מופיעה כלל בדפוסים הישנים ,ובראשם דפוס ונציה ש"ז ,אשר היה הדפוס המצוי בשנים
עברו .עקב כך נוצר מצב שגם חכמי ישראל שעסקו בביאור הרלב"ג על התורה  -ולא ידועים
רבים כאלה  - 19לא הכירו את דבריו בעניננו ,כמו גם את שאר התוספות הרבות המצויות
בכתבי היד המכילים את נוסח "מהדורה בתרא" של החיבור . 20
.17
.18

.19
.20

ראה גם ב'מאמר על זוהר הרקיע' מאת הרב מ"מ כשר ,בסוף ספר זוהר הרקיע במהדורתו.
תופעה זו ,המצויה בעיקר בחלקים ההלכתיים ,לא באה לידי ביטוי בולט בספר בראשית ,אך בהמשך
ביאורו גרמה עריכה מחודשת זו לשינויים רבים ולתוספות משמעותיות .הדברים יבוארו ויודגמו בפתח
דבר לביאורו לספר שמות במהדורתנו )ראה לעיל הערה .(1
אמנם ראה מה שכתבנו בפתח דבר לביאור הרלב"ג לספר בראשית במהדורתנו ,הוצאת מעליות ,תשנ"ג,
עמוד ו.
דומני שכך יש להבין אפילו את שתיקתו של הרשב"ץ ,שאר בשרו של הרלב"ג ,שאף שכתב ביאור על
ביאורו של הרלב"ג לתורה ,בכל זאת לא הזכיר בספרו "זוהר הרקיע" את דעתו של הרלב"ג בענין מנין
המצוות .אדרבה ,הוא מציין על מנין תרי"ג" :ואין מי שיפקפק בזה" ,כפי שהבאנו לעיל .אין הדבר סביר
שקרא הרשב"ץ את דברי הרלב"ג בזה ולא הביאם .ואף על פי שדברי הרשב"ץ בסוף ספרו קרובים במדת
מה לדברי רלב"ג ,הרי לא הביאם בשמו ,ולא הביא דעה כזו בפתיחת ספרו .לפיכך נראה לשער כי גם
הרשב"ץ לא ראה את הקטע הנידון אשר במהדורה בתרא.
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דברי הרלב"ג בעניננו כלולים בתוך "התועלת הששי" של פרשת בא חלק ב ,כאשר הוא דן
במצוות הנלוות לאכילת קרבן הפסח .הדבר שהביא את הרלב"ג לדון במנין המצוות הוא
מחלוקת שיש לו עם הרמב"ם בענין מספר הלאוים שיש למנות באכילת הפסח נא ומבושל,
שלדעת הרמב"ם יש למנות בזה לאו אחד בלבד ,ולדעת הרלב"ג יש למנות בזה שלושה
לאוים .מוצאה של מחלוקת זו הוא הגדרות שונות למושג "לאו שבכללות" ,המביא להבנות
שונות בפשטי הסוגיות הדנות בפסוק "אל תאכלו ממנו נא ובשל מ ֻבשל במים ,כי אם צלי
אש) "...שמות יב ,ט( .הרלב"ג מאריך להשיג על דברי הרמב"ם בהגדרת לאו שבכללות
בשורש התשיעי בפתיחת ספר המצוות ,ולא נרחיב בכך במסגרת זו .לאחר רשימה של טענות
עיוניות כנגד הרמב"ם על סמך המקורות התלמודיים ובעקבותיהם ,טוען הרלב"ג כלפי
הרמב"ם שמסקנותיו בענין זה נובעות מאילוצים הנובעים מן ההיצמדות למספר המדויק
של תרי"ג מצוות ,הלקוח ממאמרו של רבי שמלאי:
ואולם הרב רבינו משה ז"ל נלחץ לחץ רב במנין המצוות ,כדי שיעלה בידו
בכיוון החשבון שזכר ר' שמלאי בסוף מכות במצוות עשה ובמצוות לא תעשה,
שהם תרי"ג ,ובהם רמ"ח מצוות עשה כמנין אבריו של אדם ,ושס"ה מצוות
לא תעשה כמנין ימות החמה.
אולם פשטי הסוגיות מכריחים את המעיין ,לדעת הרלב"ג ,להתייחס לדברי רבי שמלאי כאל
דברי מדרש ,שמטרתם לקח מוסרי ,ובתור שכאלה רשאי בעל המדרש לשחרר עצמו מדיוק
מלא בפרטי הדברים .ואלו דבריו:
וכאשר חקרנו אנחנו בזה ,ומצאנו כמה ספקות עצומות במנין המצוות שזכר
הרב )= הרמב"ם( ...הנה התבאר לנו ...היות באלו המספרים שזכר ר' שמלאי
קצת קירוב ,לא חשש בו ר' שמלאי בזה הדרש .ולזה אמרנו שאין ראוי
ממנוֹת
שילחצנו זה המספר הנזכר בזה המקום לַמצוות על צד הדרשְ ,
המצוות על האופן שראוי שיִ מָּ נוּ לפי האמת .וזה ,כי כמו שיוציאו בדרש פסוק
אחד מכוונתו ,להוציא ממנו מוסר טוב ...כן הקל מעט זה החכם בזה
המספר ,להוציא ממנו אלו המוּסרים הנפלאים שיצאו מאלו המספרים,
כאילו כל אבר ואבר מאברי האדם יאמר :עשה בי מצוה ,וכל יום ויום מימות
השנה השמשית אומר :אל תעבור בי עבירה  . 21ובהיות הענין כן ,הוא מבואר

.21

קרבת המשפחה שבין הרשב"ץ לבין הרלב"ג נתבארה על ידי הרשב"ץ עצמו בשו"ת התשב"ץ ח"א סימן
קלד ,מהדורת מכון ירושלים ,תשנ"ח ,עמוד רצ ,וראה במבוא שם עמוד  .21גם העובדה שהרשב"ץ כתב
בסוף ימיו ספר על ביאור הרלב"ג על התורה מפורשת בעדות עצמו" :וחיברתי ספר אחד וקראתיו לוית
חן ,והם הגהות על פירוש התורה להחכם השלם הגדול קרובנו רבי לוי בן גרשום ז"ל" )בתוך רשימת ספרי
הרשב"ץ המופיעה בסוף שו"ת התשב"ץ ,ראה לעת עתה במבוא למהדורה הנ"ל עמוד .(53
פרשנות זו לדברי רבי שמלאי עולה כבר )בסגנון שונה( מדברי מדרש תנחומא כי תצא ב )וגם במהדורת
בובר( .כעין לשון הרלב"ג גם בפירוש רש"י על אתר ,וכן כתב הרמב"ם בהקדמתו לספר המצוות )לפני
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שאם היה מספר המצוות מסכים לזה המספר בקירוב  -די בו להוציא ממנו
זה המוסר ,ולא יצטרך להסכים לו בלי פחת ובלי יתר.
נמצא שלדעת הרלב"ג ,מנין תרי"ג  -כמורכב מרמ"ח ושס"ה על משמעויותיהם  -אינו
תוצאה נלוית לפעולת מנין מדוקדק על פי העקרונות העיוניים המדריכים אילו מצוות יש
למנות ,אלא אדרבה ,ההפך הוא הנכון :מנין תרי"ג שימש כיעד של רבי שמלאי במנותו את
המצוות ,כלומר :כאשר התברר לרבי שמלאי שמנין מצוות עשה קרוב למספר רמ"ח ,ומנין
מצוות לא תעשה קרוב למספר שס"ה ,הסתפק בכך ,ונקט חשבון זה על דרך הקירוב.
ההצדקה לכך ,לדעת הרלב"ג ,נובעת קודם כל מהגדרת מאמר זה כדרש ,כלשון הגמרא:
"דרש רבי שמלאי."...
את דבריו שאין דיוק במספר תרי"ג תומך הרלב"ג בדרך קל וחומר מסוגיא הלכתית,
שאפילו בה נאמר "לא דק":
הלא תראה כי גם במקומות אשר לא ידובר בהם על צד הדרש ,לא ידקדקו
החכמים אם יהיה במספר קצת קירוב; כבר תמצא זה מבואר בראשון
מסוכה )ח ,א( גבי סוכה העשויה ככבשן ,שאמרו שאם יש בהיקפה כדי לישב
בה עשרים וארבעה בני אדם  -כשרה .וכשהוקשה להם זה החשבון אמרו :לא
דק; וכל שכן בזה המקום שנאמר בו זה המספר על צד הדרש . 22
דומני שיש להדגיש שאף על פי שאין הרלב"ג מקבל את מנין תרי"ג כמספר מדויק ,אין
לטעות בכוונת דבריו ולהבין כאילו אין הרלב"ג מייחס חשיבות למנין המצוות בכלל.
אדרבה ,עיון בביאורו לתורה מבהיר חד-משמעית שהרלב"ג מקפיד לדייק בהגדרת המצוות,
באופן שיתברר בדיוק מה מוגדר כמצוה ומה לא .ונוכיח את דברינו:
דרכו של הרלב"ג בחלק התועלות המופיע בסוף כל חלק מחלקי פירושו ,להבחין בין סוגי
התועלות .הסוגים העיקריים הם :תועלות במידות ,תועלות בדעות ,ותועלות במצוות .והנה,
לא מצאנו בתועלות משני הסוגים הראשונים  -במידות ובדעות  -מצב שבו יגדיר הרלב"ג
קטע אחד כשתי תועלות .גם אם בתוך התועלת יִ כָּללו שני ענינים ִ -תּמָּ נֶה התועלת כתועלת
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פירוט השורשים ,וכעין זה בשורש השלישי שם(" :ואמרו עוד על דרך הדרש ,כי מה שמצוות עשה כמנין
האברים ,כלומר שכל אבר ואבר אומר לו לאדם עשה בי מצוה; ושמצוות לא תעשה כמנין ימות השנה,
כלומר כל יום ויום אומר לו לאדם אל תעש בי עברה" .עוד על מטרה מוסרית זו ראה בהקדמת המבי"ט
לספרו קרית ספר ,פרק ז ,האם זהו סימן בעלמא ,או שאכן יכול כל אחד מישראל לקיים כל תרי"ג
מצוות .וראה עוד בדברי השל"ה ,תחילת חלק שני )תורה שבכתב(.
כנגד הסיוע מן הגמרא בסוכה ,מקור שגם הרשב"ץ רמז אליו בסוף דבריו ,הקשה הגרי"פ פערלא ,וטען
שניתן לומר 'לא דק' כאשר משמיט המונה את הפורתא החורג מן המספר השלם ,ובכך מעגל את
החשבון .אך לא ניתן לומר זאת כאשר לא דק ביחידות מנייה שלמות .והואיל וכאן נקט רבי שמלאי
מספר שלם  -לא שייך לומר 'לא דק' .אולם ,יש להשיב כי הערך המדרשי של המספר תרי"ג ,המורכב
מרמ"ח ושס"ה ,נותן לו משמעות של מספר שלם ,ולפיכך ניתן "לעגל" אליו מספר קרוב.
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אחת .לעומת זאת ,בתועלות במצוות ,ישנם מצבים שנוח היה לו לנסח כמה מצוות בקטע
אחד ,אך כדי להבהיר לקורא שמדובר כאן ביותר ממצוה אחת  -פתח את התועלת בניסוח
שיבהיר זאת .למשל ,כאשר ניסח הרלב"ג בפרשת בא )חלק ב( את התועלת הדנה במצוות
תפילין של יד ותפילין של ראש ,צירף את שתיהן יחד ,וכתב" :התועלת העשרים ותשעה
והשלושים הם במצוות ,והם מה שצוה ;"...כך גם קודם לכן שם" :התועלת העשרים
ושבעה והעשרים ושמונה הם במצוות ,והם מה שהזהיר שלא יראה לנו חמץ ולא יראה לנו
שאור בכל גבולינו בשבעת ימי הפסח" .וכעין זה במקומות נוספים.
נמצא שהרלב"ג נקט מגמה לראות בכל "תועלת במצוה" אשר בביאורו לתורה  -מצוה אחת
ממנין המצוות ,ואם כן ברור שיש לדעתו חשיבות לעצם העיסוק במנין המצוות .כך ניתן גם
להבין מלשונו בפרשת בא ח"ב יב ,ט ,בענין אכילת הפסח נא ומבושל ,שם כתב" :והנה לפי
דעתי ,זה המאמר יקיף בשתי מצוות לא תעשה ...והנה נבאר אמיתת זה אצל ְמנוֹתֵ נוּ
המצוות הנכללות בזאת הפרשה"; הרי שראה ברישום התועלות שבמצוות משמעות של
מנין . 23
אכן ,ראוי לציין שדיוק זה במנין התועלות כמנין המצוות  -לא היה קיים בניסוח הראשון
של תועלות פרשת בא .במהדורה קמא ,המופיעה ברוב כתבי היד ,וגם בדפוס ונציה ,מוספרו
.23

ראה עוד מה שכתב בפרשת בהעלותך התועלת הששי והתועלת השביעי ,שם פיצל הרלב"ג את שני
השימושים של החצוצרות )תרועה בעת מלחמה וצרה ,ותקיעה על קרבן במועדות( לשתי תועלות ,כיון
שהן לדעתו שתי מצוות ,כפי שכתב שם" :וידמה שיהיה זה הענין )= התקיעה במועדות( מצוה אחרת
זולת ההרעה בחצוצרות על הצר הצורר ...והנה הפלא מהר"מ ז"ל שמנה כל זה מצוה אחת ) -עשה נט(,
והנה יתבאר מהעיקרים שזכר בזה שהם שתי מצוות .ואין זה מקום החקירה בזה ,אבל החקירה תהיה
בגזרת ה' בספר המצוות אשר לנו" .וראה עוד בזוהר הרקיע לרשב"ץ עשה סימן עד.
כעין זה ראה גם לענין הפסוק "לא תעלו עליו קטורת זרה ועולה ומנחה ,ונסך לא תסכו עליו" )שמות ל,
ט ,עיין בדברי רלב"ג שם( ,שהרלב"ג חולק על הרמב"ם בזה )לא תעשה פב( ,ומפצל זאת לשתי מצוות:
"לא תעלו עליו קטורת זרה ...והיא מצות לא תעשה; ונסך לא תסכו עליו ...והיא גם כן מצות לא תעשה,
ואולם הרב המורה לא מנאה ,ולא ידעתי למה ,כי לפי שרשיו היה ראוי שתמנה" )וראה עוד בהערות
הנוסח שם( .בהתאם לכך ניסח בתועלות" :התועלת התשיעי והעשירי הוא במצוות ."...וראה עוד בזוהר
הרקיע לרשב"ץ לא תעשה סימן סט.
אמנם ראה מה שכתב בפרשת בא ח"ב התועלת השנים עשר ,שם צירף את האזהרות מעשיית מלאכה
בראשון ובשביעי של פסח תחת תועלת הממוספרת כתועלת אחת ,למרות שבביאורו כתב במפורש שיש
למנותן כשתי אזהרות" :וראוי שתדע שאף על פי שבאה בכאן האזהרה מעשיית מלאכה בראשון ובשביעי
של פסח בלאו אחד ,הנה הם שתי מצוות לא תעשה ,כי כבר בא לאו אחד בכל אחד מאלו הימים בפרשת
אמור אל הכהנים ובזולתה"; אולם יתכן שלא ראה הרלב"ג למנותן כשתי מצוות "בכאן" ,כיון שניסוח
האיסור כאן כלל את שני הימים בלאו אחד" :כל מלאכה לא יעשה בהם" ,ויתכן שאת הלאו השני היה
מוסיף במקום אחר בתורה.
על כוונת הרלב"ג לכתוב ספר מצוות  -ראה בפתיחתו לביאורו לתורה ,עמוד  14במהדורתנו; אמנם
תכלית כתיבת ספר המצוות לפי דבריו שם אינה לברר איזו מצוה כלולה במנין המצוות ואיזו לא ,באופן
שיעלה מספרם לסך מסוים ,אלא פירוט מקור כל מצוה ומצוה בתורה ,פרטי דיניה מן התורה ומדברי
סופרים ,ומקורותיה בתלמוד.

יחסו של הרלב"ג לדרכו של הרמב"ם במנין המצוות
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צמדי-תועלות אלה כתועלת אחת .אולם הדבר אינו מפתיע :הטיפול היסודי בנושא מנין
המצוות ,הכולל את מחלוקתו של הרלב"ג עם הרמב"ם  -מופיע כולו במהדורה המאוחרת
בלבד! במהדורה הראשונה הסכים הרלב"ג עם הרמב"ם ,ומנה את איסורי נא ומבושל
כאזהרה אחת ,ורק במהדורה האחרונה חלק עליו ופיתח את הדקדוק במנין המצוות על פי
שיטתו . 24
נמצא שגם דברי הרלב"ג כנגד הרמב"ם בסוגייתנו עצמה  -כאשר מנה את איסורי נא
ומבושל כשלוש אזהרות  -מוכיחים בבירור שהרלב"ג דקדק היטב באבחנה מה ראוי
להימנות כמצוה במנין המצוות ,ומה לא ,אף על פי שלא ראה את מנין רמ"ח ושס"ה,
העולים למנין תרי"ג ,כיעד מחייב .נשים לב כי דקדוק זה נחוץ מבחינה הלכתית ,שהרי
לדעת הרמב"ם )ספר המצוות השורש התשיעי(  -והרלב"ג מסכים אתו בזה  -מספר
המלקויות בענין אחד שוה למספר האזהרות הנמנות בו ,ואם כן יש לדקדק במספר
האזהרות כדי לקבוע את מספר המלקויות באותו ענין  . 25ראוי לציין כי כתוצאה מתלות זו,
מגיע הרלב"ג בהמשך דבריו למסקנה כי בענין מלאכות שבת ,הואיל והבערה ללאו יצאת,
ויש חיוב נפרד על כל אב מלאכה ,לפיכך "יחוייב מזה שיהיה אומרו בשבת 'לא תעשה כל
מלאכה'  -תשע ושלושים אזהרות" ! 26
עוד נציין שאין לטעון שהרלב"ג מגיע למנין שונה משל הרמב"ם כתוצאה ממחלוקת בשיטת
מנין המצוות הבאה לידי ביטוי בכללים שעל פיהם מנה הרמב"ם את המצוות ,כלומר
בארבעה עשר השורשים שהקדים הרמב"ם לספר המצוות שלו; אדרבא ,הרלב"ג מתייחס
לשורשים אלה במפורש ,ומשבח אותם! ואלו דבריו:
וכאשר חקרנו אנחנו בזה ,ומצאנו כמה ספקות עצומות במנין המצוות שזכר
הרב לפי העיקרים שהשריש ,אשר אין ספק באמיתתם ,עם ראותנו שכבר
הפליג העיון בזה על כל מי שקדמהו ממי שהגיעו אלינו דבריהם ,להסכים
המספרים האלו )= רמ"ח ושס"ה( לפי מה שאפשר  -הנה התבאר לנו שלא
היה זה מפני קיצור הרב למצוא האמת בזה ,אבל מפני היות באלו המספרים
שזכר ר' שמלאי קצת קירוב ,לא חשש בו ר' שמלאי בזה הדרש .ולזה אמרנו
שאין ראוי שילחצנו זה המספר הנזכר בזה המקום לַמצוות על צד הדרש,
ממנוֹת המצוות על האופן שראוי שיִ מָּ נוּ לפי האמת.
ְ

.24
.25
.26

ראה מה שכתבנו )ראה לעיל הערה  (1בהערות הנוסח על פרשת בא חלק ב ,הערה קלד והערה קלט.
עוד על הנפקא מינה בין מנין מצוות כלאוים נפרדים לבין מנינם כלאו אחד ראה בהקדמת המבי"ט
לספרו קרית ספר ,פרק ו.
העולה מדברי הרלב"ג הוא שמספר המצוות לפי חשבונו גדול מתרי"ג .שונה הדבר ממסקנותיהם של ר'
יהודה אבן בלעם ור' אברהם אבן עזרא ,שסברו שמספר המצוות הראויות להימנות קטן מתרי"ג.
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הקשיים שמצא הרלב"ג בדברי הרמב"ם אינם בהגדרת אותם כללים ,אלא ביישומם ביחס
לכתובים וביחס לדברי חז"ל ,שהרמב"ם אילץ את עצמו להגיע אל מנין תרי"ג ,ובכך  -לדעת
הרלב"ג  -נדחק וחרג מן המתבקש מן הכללים שלו עצמו.

עיונים בהלכות דעות
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לעילוי נשמת אבי מורי
ר' אברהם יצחק ב"ר ישראל חיים סמט ז"ל
אשר היה הוגה בתמידות בספרי רבנו
נלב"ע ג' טבת תשנ"ח

עיונים בהלכות דעות
ההרחקה מגובה-לב ומכעס
אל הדרך האמצעית או עד הקצה האחר?
)עיון בהלכות דעות פרקים א-ב(
א .הסתירה הנראית בדברי הרמב"ם
ב .יישוב הסתירה :ייחודן של הדעות הנידונות
ג .בין הלכות דעות לבין ה'אתיקה' של אריסטו

א .הסתירה הנראית בדברי הרמב"ם
בפרקים הראשונים בהלכות דעות העמיד הרמב"ם תורת מידות שעל פיה יש ללכת בדרך
האמצעית בין שתי המידות הקיצוניות ששתיהן שליליות .בהלכה הראשונה מובאת רשימה
של צמדי מידות קוטביות כאלה ,ובראש הרשימה אותן שתי מידות שבהן נדון כאן : 1
דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם ,וזו משונה מזו ורחוקה ממנה
ביותר .יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד ,ויש אדם שדעתו מיושבת עליו
ואינו כועס כלל ,ואם כעס ,יכעס כעס מעט בכמה שנים .ויש אדם שהוא גבה
לב ביותר ,ויש שהוא שפל רוח עד מאד.

.1

כל הציטוטים מהלכות דעות הם על פי מהדורת ספר המדע עם פירוש יד פשוטה למו"ר הרב נ"א
רבינוביץ ראש הישיבה שליט"א ,הוצאת מעליות ,ירושלים תש"ן .מהדורה זו מבוססת על כת"י
אוקספורד המאושר בחתימת ידו של הרמב"ם.

-

-
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לאחר הביאו עוד שלושה צמדים מעין אלה ,הוא מסיים את ההלכה ואומר:
ועל דרכים אלו שאר כל הדעות ,כגון :מהולל ואונן ,וכילי ושוע ,ואכזרי
ורחמן ,ורך לבב ואמיץ לב ,וכל כיוצא בהן.
בהלכות ג ו-ד קובע הרמב"ם מהי הדרך שאין ראוי ללכה בה ,ולעומתה מהי הדרך הישרה,
והדוגמה הראשונה שהביא היא במה שנוגע למידת הכעס והפכה  -חוסר ההרגשה:
שני קצוות הרחוקות זו מזו שבכל דעה ודעה אינן דרך טובה ,ואין ראוי לו
לאדם ללכת בהן...
הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל דעות שיש לו לאדם,
והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות ריחוק שווה ,ואינה קרובה לא לזו
ולא לזו ...כיצד? לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס ,ולא כמת שאינו מרגיש ,אלא
בינוני  -לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו כדי שלא ייעשה
כיוצא בו פעם אחרת.
לאחר הביאו עוד ארבע דוגמאות להליכה בדרך האמצעית ,הוא מסיים:
...וכן שאר דעותיו .ודרך זו היא דרך החכמים.
בהלכה ה מלמדנו הרמב"ם כי בתורת המידות הזו ישנה גם מידת חסידות ולפנים משורת
הדין ,שעל הנוהג לפיהם לנטות קצת מן האמצע ,לצד שהוא הפוך מן הקצה המסוכן שאליו
נטייתו הטבעית של האדם  . 2הדוגמה שהוא מביא לכך היא מידת גובה-הלב והפכה שפלות
הרוח:
כל אדם שדעותיו כולם דעות בינוניות ממוצעות נקרא חכם .ומי שהוא
מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה ,נקרא
חסיד .כיצד? מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ,ויהיה שפל רוח
ביותר ,נקרא חסיד ,וזו היא מדת חסידות .ואם נתרחק עד האמצע בלבד
ויהיה עניו ,נקרא חכם ,וזו היא מדת חכמה .ועל דרך זו שאר כל הדעות.
וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהם מדרך האמצעית כנגד שתי
הקצוות :יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון ,ויש דעה שמטין אותה
כנגד הקצה הראשון .וזה ]הוא[ לפנים משורת הדין.

.2

דברי הרמב"ם בהלכה זו קצת סתומים :מתי על החסיד לנטות לצד זה ,ומתי לצד האחר? לפי איזה קנה
מידה יש להחליט אם דעה מסויימת יש להטותה "כנגד הקצה הראשון" או האחרון? בפרק רביעי
משמונה פרקים ביאר הרמב"ם את כוונתו ביתר בהירות ,ואנו ניסחנו דברינו על פי העולה מדבריו שם.
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עד עתה לא נראה מדברי הרמב"ם שיש הבדל בין שני צמדי המידות הללו ,מידת הכעס
והפכה  -חוסר ההרגשה ,ומידת גובה-הלב והפכה  -שפלות הרוח ,לבין שאר צמדי הדעות
המקוטבות . 3
בראש הפרק השני דן הרמב"ם בדרך ההתרפאות של "בני אדם שנפשותיהם חולות ,מאוִ ים
ואוהבים הדעות הרעות ,ושונאים הדרך הטובה ,ומתעצלים ללכת בה" .פעם נוספת מודגמת
דרך הריפוי ,בהלכה ב ,באמצעות שתי הדעות הנידונות בזאת :דרך הריפוי של בעל חמה,
ודרך הריפוי של גבה לב .ושוב נראה כי אין בין השתיים הללו לשאר הדעות דבר:
וכיצד היא רפאותם? מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם
הוכה וקולל לא ירגיש כלל .וילך בדרך זו זמן מרובה ,עד שתיעקר החמה
מלבו .ואם היה גבה לב  -ינהיג עצמו בביזיון הרבה ,וישב למטה מן הכל,
וילבש בלויי סחבות המבזין את לובשיהן ,וכיוצא בדברים אלו ,עד שיעקר
גובה הלב ממנו ויחזור לדרך האמצעית שהיא הדרך הטובה .ולכשיחזור
לדרך האמצעית ילך בה כל ימיו .ועל קו זה יעשה בשאר כל הדעות :אם היה
רחוק לקצה האחד ,ירחיק עצמו לקצה השני וינהוג בו זמן מרובה ,עד
שיחזור לדרך הטובה ,והיא מדה בינונית שבכל דעה ודעה.
אולם בהלכה הסמוכה ,הלכה ג ,עושה הרמב"ם תפנית חדה ,ומוציא את שתי הדעות
הנידונות ,מכלל שאר הדעות ,ובכך הוא סותר את כל דבריו הקודמים ,הן בהלכה ב
הסמוכה לפניה ,והן במקומות המצויינים לעיל בפרק א:
ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית ,אלא יתרחק עד הקצה
האחר .והוא גובה הלב  -שאין הדרך הטובה שיהיה האדם עניו בלבד ,אלא
שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד .ולפיכך נאמר במשה רבנו 'ענו
מאד' )במדבר יב ,ג( ולא נאמר עניו בלבד .ולפיכך צוו חכמים 'מאד מאד הוי
שפל רוח' .ועוד אמרו ,שכל המגביה לבו כפר בעיקר ,שנאמר 'ורם לבבך

.3

מלבד בדבר אחד שאליו רומז הרמב"ם במה שנוגע למידת גובה הלב :בראש הלכה ה כתב הרמב"ם כי
חסיד הוא "מי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ,ויתרחק מדעה בינונית מעט ,לצד זה או לצד זה" ,ואילו
בדוגמה שהביא הוא כותב" :מי שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ...נקרא חסיד" .משמע ,אין דינה
של חסידות במה שנוגע לשפלות רוח ,כדין חסידות בדעות אחרות .יצויין שלא כך כתב הרמב"ם בפרק
הרביעי משמונה פרקים ,ששם השוה מידותיו ,ואף על הענוה כתב שהחסידים נוטים ממנה מעט אל
שפלות הרוח .אולם בפירושו לאבות ,על המשנה )פ"ד מ"ד( "מאד מאד הווי שפל רוח" ,חזר וכתב )מסכת
אבות עם פירוש הרמב"ם בתרגום ר"י שילת ובמהדורתו ,הוצאת מעליות ,ירושלים תשנ"ד עמוד סו(:
"וכבר בארנו בפרק הרביעי ] -משמונה פרקים[ כי ראוי לאדם שייטה לאחד משני הקצוות על צד הסייג...
חוץ מזאת המידה לבדה מכל המדות ,רצוני לומר הגאוה ,כי לגודל חסרון זאת המידה אצל החסידים,
וידיעתם בנזקה ,רחקו ממנה עד הקצה האחרון ,ונטו אל שפלות הרוח לגמרי ,כדי שלא ישאירו בנפש זכר
לגאוה בשום פנים".

-

-
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ושכחת את ה' אלהיך' )דברים ח ,יד( .ועוד אמרו' ,בשמתא מאן דאית ביה
גסות הרוח' ואפילו מקצתה.
וכן הכעס דעה רעה היא עד למאד ,וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה
האחר ,וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו] .וכן[ אם
רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו או על הציבור  -אם היה פרנס  -ורצה
לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב ,יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי
ליסרם ,ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו ,כאדם שהוא מדמה איש בשעת
כעסו והוא אינו כועס .אמרו חכמים הראשונים ,כל הכועס כאילו עובד
עבודה זרה  , 4ואמרו ,שכל הכועס ,אם חכם הוא  -חכמתו מסתלקת ממנו,
]ואם נביא הוא  -נבואתו מסתלקת ממנו[ ,ובעלי כעס אין חייהם חיים .לפיכך
צוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסין,
וזו היא הדרך הטובה .ודרך הצדיקים ,הן עלובין ואינן עולבין ,שומעין
חרפתן ואינן משיבין ,עושין מאהבה ושמחים ביסורים ,עליהם הכתוב אומר
'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו' )שופטים ה ,לא(.
כמו חידה שחד הרמב"ם למעיינים בדבריו ,נראית סתירה זו  . 5שהרי לא יעלה על הדעת
שמחבר יסתור את דבריו כמעט תוך כדי דיבור :האם עקירת גובה הלב מטרתה "לחזור
לדרך האמצעית שהיא הדרך הטובה ...וילך בה כל ימיו" כמו בכל שאר הדעות ,כמבואר
בהלכה ב ,או ש"אסור לו לאדם" לנהוג בדעה זו בבינוניות ,ועליו להתרחק עד הקצה של
שפלות רוח "ותהיה רוחו נמוכה למאד" ,כמבואר בהלכה ג? האם בעל חמה צריך לנטות
לכיוון ההפוך "שלא ירגיש כלל ...עד שתעקר החמה מלבו" ואז "יחזור לדרך הטובה ,והיא
מדה בינונית שבכל דעה ודעה" ,כמשתמע מהלכה ב ,או שהכעס "דעה רעה היא עד למאד,
וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר" ובקביעות ,כמבואר בהלכה ג?
הלכה ג סותרת גם את כל האמור בפרק א ,במה שנוגע לשתי הדעות הנידונות בה :בפרק א
הלכה ד נאמר במפורש" :לא יהיה בעל חמה נוח לכעוס ,ולא כמת שאינו מרגיש ,אלא בינוני
 לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו "...ואילו בפרק ב הלכה ג נאמר" :וילמדעצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו".
בפרק א הלכה ה כתב הרמב"ם כי מי שנתרחק מגובה הלב עד האמצע "ויהיה עניו ,נקרא
חכם ,וזו היא מדת חכמה" ,והיא מדתו של "כל אדם שדעותיו כולם דעות בינוניות
ממוצעות )ש(נקרא חכם" ,כמבואר בראש אותה הלכה .ההרחקה מגובה הלב עד הקצה
.4
.5

על מקורו של משפט זה ,שאינו מופיע בצורתו זו בתלמוד ,ראה בפירוש 'רמב"ם לעם' ובפירוש 'יד
פשוטה'.
הרמב"ם העיד על עצמו ,בהקדמת מורה הנבוכים ,כי "בעניינים עמוקים מאד ,שצריך להסתיר מקצת
עניניהם ולגלות מקצתן" ,עשוי מחבר לסתור את דבריו ביודעין ,וכך הדבר בחלק מן הסתירות שבמורה.
אולם ספק אם גם בעניין הנידון למעלה יש ליישם את דבריו אלה.
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האחרון ,להיות שפל רוח ,היא מידת חסידות ,וההולך בה נקרא חסיד ,ומעצם הגדרתה ככזו
היא עניין של רשות )"לפנים משורת הדין"( ,הראוי רק ליחידי סגולה כמו "חסידים
הראשונים" .איך כתב אפוא בפרק ב הלכה ג כי "אסור לו לאדם" לנהוג במידה הבינונית
בעניין גובה הלב? וכי עובר ה'חכם' של פרק א על 'איסור' של פרק ב? וכיצד זה היות עניו
ש"היא מדת החכמה" בפרק א " ,אינה הדרך הטובה שיהיה האדם עניו בלבד" בפרק ב ? 6
מפרשי הרמב"ם האחרונים נתנו תשובות אחדות לסתירה זו שבדברי הרמב"ם  , 7ואנו נכתוב
את הנראה לעניות דעתנו.

ב .יישוב הסתירה :ייחודן של הדעות הנידונות
יש לבאר את המונח "דעות" שעל שמו נקראו ההלכות שאנו עוסקים בהן "הלכות דעות",
ושבו פותח הרמב"ם את דבריו בפרק א הלכה א "דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני
האדם ."...ודאי שאין הכוונה ל'אמונות ודעות' ,היינו לרעיונות ,ידיעות ועיקרי אמונה שעל
האדם להחזיק בהם ,שהרי אלו נידונו דווקא בהלכות יסודי התורה  , 8ואילו בהלכות דעות
אין הללו נידונים .בהלכות דעות פורש הרמב"ם את תורת המידות שלו ,והמשמעות של
המונח 'דעות' היא 'תכונות אופי ודרכי התנהגות' .את השימוש הזה במונח 'דעות' נטל
הרמב"ם מן המשנה באבות )פרק ה ,י(" :ארבע מדות בדעות :נוח לכעוס ונוח לרצות ...קשה
לכעוס וקשה לרצות "...וברור שכוונת המשנה לתכונות אופי והתנהגות .משבא הרמב"ם
לנסח את תורת המידות שלו )וכן את ההלכות הדומות באופיין להלכות דעות( בספרו

.6

.7

.8

הסתירה שבין שני הפרקים נוסחה בבהירות בדברי הלחם-משנה לפרק א הלכות ד-ה ,בתוך סדרה של
שאלות רבות נוספות שאינן נוגעות לענייננו" :יש להקשות בדבריו טובא :חדא ,דהרי בפרק שלאחר זה
כתב שאסור לנהוג במידה בינונית במידת הענוה ,אלא צריך שיהא ענו מאד ,ואיך כתב כאן ]הלכה ה[
שהעושה זה והולך בדרך בינונית נקרא חכם? ...ועוד קשה ,שהרי במידת הכעס כתב בפרק שלאחר זה,
שבמידה זו צריך להרחיק מאד ,ולא יכעוס אפילו על דבר שראוי לכעוס עליו וכו' ,וכאן ]הלכה ד[ כתב
ולא כמת וכו' לא יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו וכו'".
נציין כאן את תשובת הלחם-משנה עצמו על הקושיות שהקשה ,ובשינוי מה מדבריו ,דברי ר"י שילת
בביאורו לפרק רביעי משמונה פרקים ב'הקדמות הרמב"ם למשנה' במהדורתו ,הוצאת מעליות ,ירושלים
תשנ"ב עמוד רפא-רפג ובהערה  7שם.
כמו כן ראה ב'סדר משנה' לר' וולף מבאסקויץ בביאורו על אתר פרק א הלכה ה )הביאור לספר המדע
נדפס מחדש בירושלים תשנ"א( ,ב'עבודת המלך' לר' מנחם קרקובסקי )חידושים ובירורים על ספר המדע
להרמב"ם ,וילנא תרצ"ה ,ומהדורת צילום ירושלים תשל"א( בביאורו לפרק ב הלכה ג ובפירוש 'יד
פשוטה' )ראה הערה  (1עמוד רה-רז ועמוד רכז.
המצוה הראשונה שדן בה הרמב"ם שם היא "לידע שיש שם אלוה".

-
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ההלכתי הגדול ,ראה לנגד עיניו את התקדים של צירוף מסכת אבות למשנה ,ואף סיגל
לעצמו את מונחי המשנה לצרכיו . 9
את תורת המידות שלו ,פרש הרמב"ם בשלב מוקדם יותר ובשפה הערבית ,בהקדמתו
הרחבה לפירושו למסכת אבות "שמונה פרקים" ובפירושו לאותה מסכת .הפרקים השלישי
והרביעי בהקדמה זו הם המקבילים לפרקים א ,ב ותחילת פרק ג בהלכות דעות .בשמונה
פרקים אין הרמב"ם משתמש כמובן במונח 'דעות' שהוא מונח עברי ִמ ְשנאי ,אלא כך הוא
מגדיר את המידות האנושיות שבהן הוא עומד לדון )בראש פרק ד( : 10
הפעולות אשר הן טובות הן הפעולות השוות ,הממוצעות בין שני קצוות
ששניהם רע ...והמעלות הן תכונות נפשיות וקנינים ממוצעים בין שתי
תכונות רעות ...ומן התכונות האלה יתחיבו הפעולות ההן.
כל דיונו של הרמב"ם באותו הפרק הוא בסימן הכפילות הזו :פעולותיו של האדם מחד,
ותכונות נפשו מאידך ,והזיקה ההדדית בין שני אלו .מידה טובה של אדם פירושה תכונת
נפש מעולה המתבטאת במעשים הנכונים .הנה הדוגמה הראשונה שמביא הרמב"ם שם:
הזהירות ,שהיא מידה ממוצעת בין רוב התאוה ובין העדר ההרגשה בהנאה.
והזהירות היא מפעולות הטוב ,ותכונת הנפש אשר תתחייב ממנה הזהירות
היא מעלה ממעלות המידות...
הבחנה זו ,בין תכונת הנפש לבין הפעולות המגלמות אותה במציאות ,נטשטשה קצת
בהלכות דעות ,כששני המרכיבים הללו במידותיו של האדם נכללו במונח 'דעות' .את
ההבחנה בין שני המרכיבים הללו ,ניסח שם הרמב"ם בדוגמאות שהביא:
תכונת נפש:
"יש אדם שהוא בעל חמה
ויש אדם שדעתו מיושבת עליו
ויש שהוא בעל תאוה
ויש שהוא טהור גוף ביותר

התנהגות:
כועס תמיד
ואינו כועס כלל...
לא תשבע נפשו מהלוך בתאותה
לא יתאוה אפילו לדברים מעטים שהגוף צריך להם".

וכן בעוד דוגמאות המובאות שם.

.9

.10

הרמב"ם השתמש במונח 'דעות' במשמעות 'מידות האדם' פעמים רבות בחיבורו ההלכתי )ולא רק
בהלכות דעות אלא לכל אורך החיבור( עד שהדבר הפך אצלנו ללשון שגורה .אולם בלשונם של חז"ל
משמעות זו למילה 'דעות' אינה מצויה עוד ,מלבד במשנה המצויינת באבות .ואולי במשמעות קרובה לכך
אנו מוצאים זאת במאמרם "גרוש שנשא גרושה ארבע דעות במיטה" )פסחים קיב ,א(.
כל הציטוטים מ'שמונה פרקים' הם על פי תרגומו של ר"י שילת ב'הקדמות הרמב"ם למשנה'
שבמהדורתו ,הוצאת מעליות ,ירושלים תשנ"ב.
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נדמה כי בהבחנה זו בין שני המרכיבים של מידות האדם  -תכונות נפשו והתנהגותו בפועל -
טמון הפתרון לסתירה שבדברי הרמב"ם בהלכות דעות . 11
ביחס לרוב הדעות-המידות הראויות לאדם ,קיימת התאמה גמורה בין תכונות הנפש
המעולות' ,האמצעיות' ,שעליו לקנות בנפשו ,לבין דרכי ההתנהגות והפעולות הנגזרות
מאותן תכונות נפש  . 12אולם ישנן שתי דעות שבהן אין התאמה כזאת :אלו הן שפלות הרוח
וההמנעות מן הכעס.
הכעס ,כשהוא מתעורר על "דבר גדול שראוי לכעוס עליו" מביע אכפתיות של האדם הכועס,
ויש לו תפקיד" :כדי שלא ייעשה כיוצא בו פעם אחרת" )כלשון הרמב"ם פרק א ,הלכה ד(.
הפכו של הכעס ,שיהא האדם "כמת שאינו מרגיש"  -אינו מעלה לאדם ,שהרי הוא ביטוי
לאדישות האדם אל הסובב אותו .יש בכך גם פגם נפשי וגם חיסרון מעשי של המנעות
מתיקון המציאות כשיש בכך צורך .לפיכך כתב הרמב"ם )שם( שגם בכך ראוי לאדם לנקוט
בדרך האמצעית" :לא יהא בעל חמה נוח לכעוס ,ולא כמת שאינו מרגיש ,אלא בינוני :לא
יכעוס אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו ,כדי שלא ייעשה כיוצא בו פעם אחרת".
אולם יש בכעס ,עם כל התועלת המעשית שבו כשיש בו צורך ,פגם נפשי חמור ,שהוא רע
מוחלט ,ויש להתרחק ממנו עד הקצה :יש בכעס איבוד השליטה העצמית של האדם על
מחשבותיו ועל רגשותיו ,וזאת אף כאשר אין הכעס מתפרץ במעשה חמור .עצם המצב
הנפשי של האדם הנתון בכעס ,הוא דבר רע.
אל החיסרון הזה שבכעס ,כפגם נפשי ,כתכונה רעה ,מכוונים דברי הרמב"ם בפרק ב הלכה
ג באמרו כי "הכעס דעה רעה היא עד למאד ,וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר".
אותם מאמרי חז"ל שהביא הרמב"ם ,המגנים את הכעס ,מוכיחים כי זו הנקודה הפגומה
בו :איבוד השליטה העצמית ,אשר תוצאותיו מי ישורנו .זו משמעות המאמר שהביא
ממסכת פסחים סו ,ב "כל הכועס ,אם חכם הוא  -חכמתו מסתלקת ממנו" וכו' ,וכן" :כל
הכועס כאילו עובד עבודה זרה" )על מקורו ,ראה הערה .(4
אולם דיכוי גמור של מידת הכעס ימנע את הברכה שבו  -את השפעתו במקום שיש לו
תפקיד של תיקון והשפעה .דבר זה  -שלהתנהגות כעסנית יש לעתים תפקיד חיובי  -הביא
את הרמב"ם לסייג את דבריו בהלכה זו ולכתוב:
אם רצה להטיל אימה על בניו ובני ביתו ,או על הציבור  -אם היה פרנס -
ורצה לכעוס עליהם כדי שיחזרו למוטב ,יראה עצמו בפניהם שהוא כועס כדי

.11

.12

לאחר שסיימתי כתיבת מאמר זה ,מצאתי כי קדמני ביישוב הרמב"ם על סמך הבנה זו ,על פי דברי
הרמב"ם בפרק רביעי משמונה פרקים ,בעל נימוקי מהרא"י  -הרב אברהם יונה יֶוונין מהורדנא  -על
הרמב"ם פרק ב הלכה ג .דבריו נדפסו בין ביאוריהם של עוד אחרונים ,בסוף ספר המדע במהדורת וילנא
וצילומיה ,עמוד " ,144ואיידי דזוטר מירכס" ,ונעלם מעיני.
על השאלה מה קודם למה :תכונות הנפש הן המולידות את ההתנהגות ,או ההיפך ,ראה פרק א הלכות ב
ו -ז ופרק ב הלכה ב.

-

-
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ליסרם ,ותהיה דעתו מיושבת בינו לבין עצמו כאדם שהוא מדמה איש בשעת
כעסו והוא אינו כועס.
אין כוונת הרמב"ם בדבריו אלו לכך שהאדם יערוך 'הצגה' כאילו הוא כועס ,שאם זו
כוונתו ,מה פשר דבריו האחרונים "כאדם שהוא מדמה איש בשעת כעסו "...הרי זהו בדיוק
המקרה ,ואין מקום לכ"ף הדמיון ,וכל המשפט האחרון הזה הופך למיותר .אלא כך היא
כוונת הדברים :באמת הרי ראוי לכעוס על אותם שחטאו ושהכעס עשוי להחזירם למוטב,
אולם איבוד שליטה עצמית של הכועס אינו בא בחשבון ,ואין לקבלו בשום פנים .על כן
מוטל על האדם לבטא כעס אמיתי ,אך בלא לאבד את השליטה העצמית .במילים אחרות:
על האדם להיות מסוגל להתבונן בעצמו מן צד ,ולבקר את מעשי עצמו; לשמור על שליטה
עצמית מלאה ,גם כשהוא מביע כעס אמיתי . 13
אלא שכעס כזה עלול שלא להשפיע ,כיוון שהוא מעוקר מאותו דבר המרתיע את אלו
שהכעס מכוון כלפיהם  -הבעה רגשית עזה עד לאיבוד שליטה  -ועל כן מותר לו לאדם
'לשחק' איבוד שליטה ,אף שבאמת "דעתו מיושבת עליו בינו לביו עצמו" .רק בנקודה זו של
'הצגת איבוד שליטה' הוא "כאדם שהוא מדמה איש בשעת כעסו" ,היינו כשחקן ,אולם מצד
עצם תגובתו של האדם למעשה הרע הוא מבטא כאמור כעס אמיתי . 14
מעתה אין להקשות סתירה בין דברים אלו לדברים שכתב הרמב"ם בפרק א הלכה ד :שם
עסק הרמב"ם בהתנהגותו של הכועס ,בתגובות החיצוניות שמגיב האדם על מעשים שנחוץ
להגיב עליהם .והרי אף בפרק ב הלכה ג לא זנח הרמב"ם אספקט זה של הכעס ,כפי שראינו.
אדם נטול כעס לחלוטין ,שהוא "כמת שאינו מרגיש" ,אינו בעל מידה טובה ,שכן מוטל על
האדם להיות ער למתרחש ,ולהגיב על כך תגובות נכונות .אולם הללו אינן צריכות לנבוע
מתכונה של "בעל חמה ,נוח לכעוס" אלא משיקול דעת מלווה בשליטה עצמית" :לא יכעוס
אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו" ,ולשם תכלית ראויה "שלא ייעשה ...פעם אחרת" .וזו
היא הדרך האמצעית במה שנוגע למידת הכעס בהתגלותה כפעולה.
אולם בפרק ב הלכה ג מבאר הרמב"ם את כוונתו שהכעס כתכונה נפשית המאופיינת
באיבוד שליטה עצמית ,הוא מגונה לגמרי ,ויש להתרחק ממנו עד הקצה האחר.
נציב עתה את שני המשפטים הנטולים משתי ההלכות הנידונות ,והנראים כסותרים,
וניווכח כי באמת אינם כאלה:

.13
.14

רעיון דומה מביעים חז"ל במאמרם )בראשית רבה סז ,ח(" :הרשעים ברשות לבן ...אבל הצדיקים לבן
ברשותן".
מקורו של הרמב"ם בהלכה זו הוא במסכת שבת קה ,ב ,שם מובאת ברייתא" :המקרע בגדיו בחמתו
והמשבר כליו בחמתו ...יהא בעיניך כעובד עבודה זרה ,"...אולם הגמרא אומרת שאם "עביד למירמא
אימתא אאינשי ביתיה"  -מותר ,והיא מביאה כמה דוגמאות של אמוראים שנהגו במתוכנן להטיל אימה
במעשיהם על אנשי ביתם ,בלא לכעוס באמת עד כדי איבוד שליטה.
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פרק ב ,הלכה ג:

פרק א ,הלכה ד:

וילמד עצמו שלא יכעוס,
ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו.

לא יכעוס
אלא על דבר גדול שראוי לכעוס עליו.

לא כתב הרמב"ם בפרק ב שלא יכעוס כלל ,שהרי מייד בהמשך אותה הלכה כתב שבדבר
שראוי לכעוס עליו "יראה עצמו בפניהם שהוא כועס" ,אלא דקדק לכתוב "וילמד עצמו שלא
יכעוס" ,כלומר :ירגיל עצמו לשלוט ברגשותיו ,שלא יכעס בלבו עד לאיבוד שליטה ,אלא
יכעס רק כלפי חוץ ,יבטא התנהגות של כעס  . 15למפרע מתברר שזו היתה כוונתו גם בפרק א,
העוסק כולו בפן ההתנהגותי של דעותיו של האדם ,שאף כי ראוי לו לאדם לפעול בכעס על
דבר גדול שראוי לכעוס עליו ,יש לפעול כך בלא מעורבות רגשית.
ובאמת ,לא רק למפרע מתבררת כוונתו בפרק א ,אלא מעצם העניין שם :אדם שיכול לשקול
את כעסו ולהפעילו רק בתנאים האמורים שם ,ברור מאליו שהוא נתון בשליטה עצמית
וביכולת לשקול שיקול דעת נכון .ואם כך ,הוא נוטה מתכונת הנפש הכעסנית עד הקצה,
ומקיים את האמור בפרק ב הלכה ג.

אף בעניין הענוה ושפלות הרוח יש לדון בדרך דומה .את ההתנהגות המאפיינת שפלות רוחו
של אדם ,תאר לנו הרמב"ם בפרק ב הלכה ב :אדם שפל רוח מנהיג עצמו בבזיון הרבה,
ויושב למטה מן הכל ,ולובש בלויי סחבות המבזים את לובשיהם ,וכיוצא בדברים אלו.
התנהגות זו טבעית היא לאדם בעל דימוי עצמי נמוך .אולם האם התנהגות זו היא הראויה?
ודאי שלא:
מלבוש תלמיד חכמים  -מלבוש נאה ונקי ...ולא ילבש לא מלבוש מלכים ,כגון
בגדי זהב וארגמן שהכל מסתכלין בהם ,ולא מלבוש עניים שהוא מבזה את
לובשיו ,אלא בגדים בינוניים נאים) .דעות ה ,ט(.
בפרק ב הלכה ב יעץ הרמב"ם לאדם גבה-לב להנהיג עצמו בבזיון וללבוש בלויי סחבות
המבזים את לובשיהם ,רק כדי לרפא את מידתו הרעה .זו התנהגות זמנית בלבד "עד שיעקר
גובה הלב ממנו ,ויחזור לדרך האמצעית שהיא הדרך הטובה" ,ואז ילבש "בגדים בינוניים
נאים" כבפרק ה הלכה ט.

.15

מפרשי הרמב"ם האחרונים ציינו את מקורו במסכת תענית ד ,א" :אמר רבא ,האי צורבא מרבנן דרתח,
אורייתא הוא דקא מרתחא ליה" ,ואם כן ודאי שהוא מתרתח על דבר שראוי לכעוס עליו ,ואף על פי כן
נאמר שם בהמשך" :אמר רבינא :אפילו הכי מיבעי ליה לאיניש למילף נפשיה בניחותא ,שנאמר )קהלת
יא ,י(' :והסר כעס מלבך וגו'" .נראה שמכאן נטל הרמב"ם את דבריו "וילמד עצמו שלא יכעוס" )'יד
פשוטה'(.

-

-
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אולם דרך אמצעית זו ,אמורה רק בהתנהגותו החיצונית של האדם  -בהופעתו בחברה,
באופן לבושו וכדומה .אולם בתכונתו הנפשית הפנימית ,עליו להתרחק מדרך האמצע  -היא
הענוה  -אל שפלות הרוח והענוה היתירה .לכך מקדיש הרמב"ם את ראש ההלכה הבאה,
הלכה ג . 16
כיצד תתיישב שפלות רוח פנימית עם מלבוש נאה ונקי )בינוני( שבו מתעטף תלמיד חכמים,
ועם התנהגות מכובדת שלו בחברה )שלעיתים אף מעניקה לו כבוד(? התשובה לכך )אף
שאינה מפורשת בדברי הרמב"ם( יכולה להלמד ממה שנאמר בעניין הכעס :ההתנהגות
המכובדת צריכה להראות כלפי חוץ ,אולם בנפשו פנימה צריך האדם לראות עצמו שפל רוח
מאוד .אף כאן ,ההתנהגות המכובדת היא כעין הצגה ,שהיא נחוצה מטעמים חברתיים
וחינוכיים שונים ,אולם אל לה להשפיע על תכונת נפשו של האדם . 17
עתה עלינו לבאר את האמור בפרק א הלכה ה ,כי הנטייה מגובה הלב עד הקצה האחרון,
לצד שפלות הרוח היתרה ,היא מידת חסידות ,והעושה כן נקרא חסיד ,ואם נתרחק עד
האמצע בלבד ויהא עניו ,נקרא חכם ,וזו היא מידת חכמה .האם מדובר בהלכה זו
בהתנהגותו של האדם או בתכונת נפשו הפנימית?
כבר אמרנו כי בפרק א )וגם בתחילת פרק ב( עוסק הרמב"ם בפן ההתנהגותי של דעות
האדם .אף בהלכה זו ,כמוכח מתוכה ,מדובר בהתנהגותו של האדם ,הניכרת כלפי חוץ,
שהרי "מדת חסידות" ועשייה "לפנים משורת הדין" אינן מוגדרות כתכונת נפש פנימית,
אלא כנורמה התנהגותית גלויה ,כזו שאפשר לכנות את בעליה "חסיד" .אם כך ,במה

.16

.17

גם כאן ,מראה מאמר חז"ל שהביא הרמב"ם ממסכת סוטה ד ,ב ,כי מדובר בשפלות רוח פנימית,
הקשורה במצבו הדתי של האדם" :כל המגביה לבו כפר בעקר ,שנאמר )דברים ח ,יד(' :ורם לבבך ושכחת
את ה' אלהיך'".
הבחנה זו ,בין התנהגותו החיצונית של האדם ,המחייבתו לעתים לנהוג שררה ולדרוש שיכבדוהו ,לבין
שקידתו על תכונת נפשו פנימה ,שתהא בו שפלות רוח ,מצוייה בניסוח מחודד ,בדברי ר' אברהם בן
הרמב"ם ,בספרו "המספיק לעובדי ה'" )תרגום הרב יוסף דורי ,ירושלים תשכ"ה( בפרק על הענווה עמוד
עא-עב .נביא כאן מעט מדבריו" :מלך או נשיא ,מחייבהו הצורך למה שביארה המסורת בפירוש הפסוק
)דברים יז ,טו( 'שום תשים עליך מלך' ' -שתהא אימתו עליך' )סנהדרין ב ,ה( ...וזוהי סטיה מן הענוה
החיצונית ,סטיה הנובעת מן הנחיצות ,ורק בתנאי שתישמר הענוה הפנימית ,כמו שאמר יתעלה )דברים
יז ,כ( 'לבלתי רום לבבו מאחיו' ...ומשום נחיצות זו לטובת השלטון ...חייבו ) -חז"ל( כל מה שנזכר
בהלכה אודות כבוד הדיין והראש והמלך על קהל ישראל ...וכמה גדולה הסכנה אם ייתפס לגאוה
חיצונית המאוסה לפניו יתעלה! ולכן ...יאחז את מוסרות השלטון בדאגה ובזהירות ובמשמעת פנימית
המעניקה לו ענווה ...וכל זה כדי שישיג השליט משקל נגד לאותו כבוד חיצוני הנדרש לו בכמה מקרים,
ויהיה בטוח מפני הסטיה מן הענוה הפנימית וישמור על הענוה לפניו יתעלה".
ההבדל בין דברי ר' אברהם לבין מה שאנו מפרשים בדברי אביו הוא ,שהרמב"ם עוסק באדם רגיל ,ולאו
דווקא באנשי שררה ,וסתירה מסויימת בין ההתנהגות החיצונית המכובדת לבין שפלות רוח פנימית,
חייבת להתקיים בכל אדם ,מפני שר' אברהם עוסק באנשי שררה ,הסתירה הנידונה חריפה יותר,
ומחייבת יתר תשומת לב וזהירות מצד האדם ,ועל כך בא ר' אברהם להתריע.
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מתבטאת מידת חסידות זו בפועל? הרי ודאי אין הכוונה לביזוי עצמי מכוון ולבישת בגדים
שאינם ראויים ,שהרי כבר ראינו שבכך על האדם ללכת בדרך הבינונית.
התשובה על כך היא שישנם מעשים שאין בהם ממש ביזוי ,ובכל זאת תלמיד חכמים פטור
מלעשותם מפני כבודו .כך הוא במצות השבת אבידה בתנאים מסויימים ,ובמצוות פריקה
וטעינה:
מצא שק או קופה ,אם היה חכם או זקן מכובד ,שאין דרכו ליטול כלים אלו
בידו  -אינו חייב להטפל בהן) ...גזלה ואבדה ,יא ,יג(.
אם היה זקן שאין דרכו לטעון ולפרוק  -הואיל ואינה לפי כבודו ,פטור.
)רוצח ושמירת הנפש ,יג ,ג(
אין בכך רע אם ישמרו הזקן והחכם על כבודם בפרהסיא ,וכפי שברכושם שלהם לא היו
מטפלים ברשות הרבים ,כך הם פטורים מלעשות כן אף ברכוש זולתם ,אף במקום מצוה
)שזהו הקריטריון לפוטרם משתי המצוות הללו ,עיין שם ברמב"ם( .כל זמן שאין האדם
מסלסל בכבודו ,ואינו רודף כבוד ,ייחשב "חכם" ומידתו היא ענוה.
אולם מידת חסידות היא ,שבמקומות כמו אלו ,שאין האדם מבזה עצמו לחינם ,שהרי ניכר
שהוא עושה מעשיו לשם מצוה" ,יתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח
ביותר" ואז הוא "נקרא חסיד ,וזו היא מדת חסידות"" ,וזהו לפנים משורת הדין".
דברי הרמב"ם בהלכות דעות ,בעניין ההתרחקות מגובה הלב עד הקצה שהיא מדת חסידות
ולפנים משורת הדין ,מתבארים באותם שני מקומות בספר נזיקין בעניין מצות השבת
אבידה ומצות פריקה וטעינה:
ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין ,מחזיר את האבדה
בכל מקום ,אף על פי שאינה לפי כבודו )גזלה ואבדה יא ,יז(.
ואם היה חסיד ועושה לפנים משורת הדין ,אפילו היה הנשיא הגדול ,וראה
בהמת חבירו רובצת תחת משאה של תבן או קנים וכיוצא בהן ,פורק וטוען
עמו )רוצח ושמירת הנפש ,יג ,ד(.
העשייה לפנים משורת הדין במקרים הללו ,אינה רק בכך שהאדם מחמיר על עצמו לקיים
מצוות שהוא פטור מהן ,אלא בעיקר בכך שהוא מוחל על כבודו ,ומוכן להתנהג בפרהסיא
כשפל רוח ,כשהדבר נוגע לתוצאה טובה לזולת .זוהי אפוא מידת חסידות בתחום הדעות
והמידות . 18
.18

מפרשי הרמב"ם )מגיד משנה וכסף משנה בהלכות גזלה ואבדה ,וכסף משנה בהלכות רוצח( ציינו כמקור
לדבריו בשתי ההלכות המצוטטות באחרונה ,את המעשה המובא במסכת בבא מציעא ל ,ב" :ר' ישמעאל
בר' יוסי הוה קאזיל באורחא .פגע ביה ההוא גברא ,הוה דרי פתכא דאופי )רש"י :משאוי של עצים( ,וקא
מיתפח .אמר ליה :דלי לי .אמר ליה :כמה שוין? אמר ליה :פלגא דזוזא .יהיב ליה פלגא דזוזא ואפקרה...

-

-
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מובן שמי שאינו נוהג במידת חסידות זו ,אין כלפיו כל טענה ,והוא נקרא "חכם" .אולם כל
זאת בתחום ההתנהגות החיצונית המעשית .במה שנוגע לתכונת הנפש הפנימית ,אל לו
לאדם לנהוג במידה הבינונית ,אל לו להסתפק בענוה בלבד .בתוכו פנימה עליו להיות שפל
רוח מאד ,כמבואר בפרק ב הלכה ג .שם לא השתמש הרמב"ם במונחים "חכם" ו"חסיד" ,כי
שם אין מדובר בנורמה התנהגותית הקובעת את דרגת בעליה ,אלא בתביעה רוחנית פנימית.
אף מי שבמעשיו הולך בדרך חכמה ,והוא נקרא חכם באשר הוא נוהג בענוה ,נתבע בתוך
נפשו פנימה להיות בעל רוח נמוכה ,ואין מדובר כלל במידת חסידות . 19

ג .בין הלכות דעות לבין ה'אתיקה' של אריסטו
מן המפורסמות הוא כי תורת המידות של הרמב"ם ,כפי שהיא נפרשת לפנינו בהלכות דעות
ובפירושו למשנה )בשמונה פרקים ובפירושו לאבות( ,מצוייה בזיקה של דמיון ,היורד עד
לפרטים ,לתורת המידות של אריסטו ,כפי שהיא מנוסחת בספרו 'אתיקה'  . 20בדמיון ובשוני
דנו אחדים ,ומכיוונים שונים  . 21אף כי גלוי לעין השימוש שעשה הרמב"ם ב'אתיקה' של

.19

.20
.21

והא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו הוה? ר' ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא
דעבד" .אולם מקור זה ,לא רק שאינו מתאים לדברי הרמב"ם ,אלא נראה אף כסותר אותם .ר' ישמעאל
בר' יוסי לא מחל על כבודו ,ולא פרק וטען עם אותו אדם שתבעו על כך .התנהגותו לפנים משורת הדין
היתה בכך שלא השיב את פני ההוא גברא ריקם ,אף שהיה פטור מלעזור לו ,אלא קנה ממנו את העצים,
ובכך נמנע מלנצל את הפטור של זקן ואינה לפי כבודו .אולם הרמב"ם תובע מן החסיד" ,אפילו היה
הנשיא הגדול" ,לפרוק ולטעון ממש ,ולקיים בכך לפנים משורת הדין בגופו ובמידותיו )וכן להשיב אבידה
בכל מקום ,אף על פי שאינה לפי כבודו( .וצריך עיון אפוא מהו מקורו של הרמב"ם.
בהמשך פרק ב מופיעות דעות נוספות שבהן על האדם להתרחק מן הבינוניות עד הקצה ,אלא שהן אינן
בעייתיות ,משום שאין בהן אותה סתירה שהראינו כאן ביחס למידת הכעס וגובה הלב ,בין ההתנהגות
הראויה לאדם לבין תכונת הנפש הפנימית שעליו לסגל .מידה כזו היא השתיקה ,או הדיבור המועט
והמתון .כאן מדובר בהתנהגות ,אך זו עומדת ביחס ישר אל תכונת הנפש המולידה אותה .אף התרחקות
ממידות הקטטה והקנאה ,והדרישה להתאמה גמורה בין העניין שבלב לדבר שבפה ,שיהיה דיבורו של
אדם "שפת אמת ,ורוח נכון ,ולב טהור מכל עמל והוות" ,הן דרישות להליכה עד הקצה החיובי
והתרחקות מכל פשרה ובינוניות ,הן בתכונת הנפש והן במעשה החיצוני.
כל הציטוטים שיובאו מספר זה להלן הם מן הספר :אריסטו ,אתיקה ,מהדורת ניקומאכוס ,תירגם
מיוונית י' ליבס ,ירושלים ות"א תשל"ג.
נזכיר כאן שני מאמרים שעסקו בנושא זה כבר לפני שנים רבות :הרמן כהן' ,אופיה של תורת המידות
להרמב"ם' ,תירגם מגרמנית צבי וויסלבסקי ,בתוך אסופת מאמריו המתורגמים של כהן "עיונים ביהדות
ובבעיות הדור" ירושלים תשל"ח ,עמוד  ;59-17יצחק רפאל הלוי עציון )הולצברג(' ,שיטת המוסר של
הרמב"ם מקוריותה ומקורה' ,נדפס לראשונה ב"ההד" תרצ"ה חוברת ז ,וחזר ונדפס בתוך אסופת
מאמריו "עיונים בבעיות אמונה" בהוצאת מדרשית נעם פרדס חנה ,מהדורה שניה תשל"ד.
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אריסטו )וידיעה זו עשויה להועיל לביאור קשיים המתגלים בדברי הרמב"ם  ( 22ברור שיש
להבדיל בין שתי תורות המידות הללו הבדלה מהותית בכמה תחומים.
הן הנחות היסוד העומדות ביסוד תורת המידות של כל אחד מהם ,והן התכלית שלשמה
מוטל על האדם לתקן את מידותיו ולאזנן על פי תורת המידות ,שונות מאד מאריסטו
לרמב"ם.
23
אריסטו העמיד תורת-מידות פילוסופית היונקת את הגדרותיה מן המוסכמות החברתיות ,
ואשר תכליתה להביא את האדם למצב של "אושר" אופטימלי .לביסוס הרעיון שאושרו של
האדם הוא הטוב מכל הטובות האחרות שאליהן הוא שואף ,ושאושר זה מותנה בעיקר
ב"פעילות מסויימת של הנשמה המבוצעת בסגולה טובה" )קרי :ניהול החיים על פי
הנחיותיה של תורת המידות( ,הקדיש אריסטו את הספר הראשון של ה'אתיקה'.
נקודת המוצא והציר המרכזי להלכות דעות של הרמב"ם היא מצות עשה של תורה "והלכת
בדרכיו" )דברים כח ,ט( .זוהי המצוה הראשונה שהציב הרמב"ם בראש הלכות דעות,
"להדמות בדרכיו" ,ופירוטה ,והסבר זיקתה לתורת המידות נמצא בפרק א ,הלכה ו:
ומצווים אנו ללכת בדרכים אלו הבינוניים ,והם הדרכים הטובים והישרים,
שנאמר 'והלכת בדרכיו' ...ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכינויים
.22

הנה דוגמה לדבר :הן בראש הלכות דעות והן בראש הפרק הרביעי משמונה פרקים מדגים הרמב"ם
סדרה של מידות אנושיות שיש בהן קצוות שליליים לצד היתר והחסר .והנה בשני המקומות הללו נראה
שהוא כופל דוגמה אחת ,ומתארה פעמיים במילים שונות )והדוגמה הנכפלת ,אחת היא בשני הספרים(.
בהלכות דעות פרק א ,א ..." :ויש שהוא מסגף עצמו ברעב ,וקובץ על ידו ,ואינו אוכל פרוטה משלו אלא
בצער גדול; ויש שהוא מאבד כל ממונו בידו לדעתו .ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון ...וכילי ושוע."...
ובשמונה פרקים ראש פרק ד )מהדורת שילת עמוד רלד(" :העין היפה ממוצעת בין הקמצנות והבזבוז...
והנדיבות ממוצעת בין הפזרנות והכילות" .וכבר התקשה בכפילות זו הלחם משנה בביאורו להלכה א,
וראה תשובתו לכך ,וכן בביאורו של הרב שילת לתרגומו לשמונה פרקים )שם( הערות  6ו.9 -
כל המעיין באתיקה של אריסטו יווכח מייד שגם אריסטו כופל תכונה זו בדבריו ,אולם שם גם הסבר
רחב לדבר .לראשונה נידון הדבר בספר ב פרק ז )עמוד " :(51אשר למתן הכספים וקבלתם ,האמצע הוא
נדיבות ,מידת היתר והחסר בזבוז וקמצנות ...אשר לכספים ,מצויים לגביהם גם מערכי נפש אחרים:
אמצעי  -השועות )שכן שונה השוע מן הנדיב :הוא עוסק בגדולות ,והלה  -בקטנות( מידה יתירה :חוסר
טעם וגסות ,ומידה חסירה  -כילות .הללו הן שונות מהפלגת הנדיבות ופחיתותה" .ובספר הרביעי
בפרקים א-ב )עמודים  (95-84מרחיב אריסטו מאד בפירוטן של מידות אלה.
נראה שגם הרמב"ם כיוון להבחנה זו" :המסגף עצמו ...וקובץ על ידו" )הוא הקמצן שבשמונה פרקים(
ולעומתו "המאבד ממונו בדעתו" )הוא הבזבזן בשמונה פרקים( וכן בעל המידה האמצעית בין שני אלו -
כולם עוסקים בקטנות .ואילו ,הכילי והשוע  -עוסקים בגדולות.

.23

ראה למשל ,אתיקה עמוד " 28כמה מדעות אלו נאמרו בפיהם של אנשים רבים ,והן רווחות מדורי
דורות ...ואין זה מתקבל על הדעת שהמרובים הללו ...טעו לחלוטין ,ובודאי צדקו במה שהוא או אף
במרבית דבריהם" .ראה בעניין זה את הקדמתו של ח"י רות לתרגומו ל'אתיקה' של אריסטו ספרים א-ב
)'המדות לאריסטו' ,ירושלים תש"ג( עמודים .VII- VI

-

-
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 'ארך אפים ורב חסד'' ,צדיק וישר'' ,תמים'' ,גיבור' ו'חזק' וכיוצא בהן -להודיע שאילו דרכים טובים וישרים הם ,וחייב אדם להנהיג עצמו בהן
ולהדמות ]אליו[ כפי כוחו . 24
תכלית תיקון המידות ואיזונן הראוי לפי הרמב"ם ,אף היא בתחום הדתי:
כאשר יהיה האדם שוקל פעולותיו תמיד ומכוון לאמצען ,יהיה במדרגה
העליונה ממדרגות בני האדם ,ובזה יתקרב אל ה' וישיג מה שאצלו ,וזוהי
השלמה שבדרכי העבודה )סוף פרק ד משמונה פרקים(.
לפיכך הצמיד הרמב"ם לדיונו בתורת המידות ,הן בהלכות דעות  25והן בשמונה פרקים , 26
את החיוב להשתמש בכל תכונות נפשו של האדם ובכל הנהגותיו לשם תכלית אחת  -ידיעת
ה' .כאשר יש באדם פחיתות מפחיתויות המידות ,אין כאן רק פגיעה בשלמותו הרוחנית של
האדם )"חולי הנפש"( ובאורח חייו הנכון ,אלא זוהי מחיצה המבדילה בין האדם לבין ה',
והיא ממחיצות הנבואה . 27
הבדל נוסף ,הקשור אף הוא בהבדל העקרוני בין תורת המידות הפילוסופית של אריסטו
לבין זו הדתית של הרמב"ם ,הוא בתחום המקור שעליו הם מבססים את תורתם .אריסטו,
כפי שכבר נאמר ,מבסס את דבריו על עיונו הפילוסופי ועל המוסכמות החברתיות של מקומו
וזמנו  . 28מוסיף על אלו הרמב"ם מערכת שלמה של מקורות מן המקרא ומדברי חז"ל,
המבססים את תורת המידות ,הן בכללותה  29והן בפרטיה )וכרגיל בספרו ,לא תמיד
מצוטטים המקורות הללו בפירוש ,ונושאי כליו הם שגילו את מקורותיו(.
מפליא הדבר ,כיצד מוצאת תורת המידות הפילוסופית מיסודו של אריסטו ,ביסוס כה טבעי
במקורות התורה שבכתב ושבעל-פה ,עד שמי שאינו מכיר את האתיקה של אריסטו ,אינו
יכול לשער את קיומה ואת השפעתה ברקע דבריו של הרמב"ם ,בעת שהוא לומד אותם.

.24
.25
.26
.27
.28

.29

עיין מו"נ ח"א ,פרק נד )השורות האחרונות בפרק(.
סוף פרק ג.
פרק ה.
פרק שביעי משמונה פרקים )עמודים רמו-רמז במהדורת שילת(.
ראה האמור בהערה  .20וכך כותב ח"י רות במקום המצויין באותה הערה" :תכנו )של ספר המידות של
אריסטו( הוא סיכום של נסיון החיים היווני ...בספרים ג-ה ...נותן אריסטו תאור מקיף ומפורט של
המידות שהיו בעיני דורו טובות ורעות".
מקורות לביסוס ההנחייה הכללית להליכה בדרך האמצעית ,ראה בהלכות דעות פרק א ראש הלכה ד וכן
סוף פרק ב .לכך מוקדשת גם המחצית השנייה של פרק רביעי משמונה פרקים ,וראה פיסקא אחרונה שם.
מקורות נוספים מן המקרא ומדברי חז"ל הובאו בהערתו של הרב מ"ד רבינוביץ לראש הפרק הרביעי
משמונה פרקים )בתוך 'הקדמות לפירוש המשנה' בהוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים תשכ"א( עמוד קסח
הערה ט.
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אולם באמת ,ההבדלים בין תורת המידות האריסטוטלית לזו של הרמב"ם ,אינם רק
הבדלים בהנחות היסוד ,בתכלית ובביסוס )הבדלים המצויים כולם מחוץ לתורת המידות
עצמה( ,אלא שכתוצאה מכל אלו ,ובייחוד כתוצאה מהשימוש של הרמב"ם במקורות חז"ל
כביסוס לניסוחה של תורת המידות  -נוצרו הבדלים בהוראות )הכלולות בתורת המידות של
שניהם( עצמן .ההבדל הבולט ביותר קשור במידות הנידונות במאמר זה ,מידות הכעס והגאוה.
אריסטו אינו רואה כל הבדל בין מידות אלו לשאר המידות ,שבהן יש לחתור למידה
האמצעית .את שלוש הדרגות בשתי מידות אלו הוא מגדיר בספר ב פרק ז )עמוד :(52-51
בענין כבוד וקלון האמצע הוא 'גדלות נפש'  -ההפלגה  -מה שנקרא 'יהירות',
והמידה החסרה ' -ענוותנות' . 30
גם לגבי הכעס קיימת מידה יתירה חסרה ואמצעית ,אמנם כמעט שאין לאלה
שמות ,אך נקרא נא לאיש האמצעי 'מתון' ולמידתו 'מתינות'; ואשר לקצוות:
ייקרא נא המפריז 'כעסן' וקלקלתו 'כעסנות'; והממעט ' -אדיש' ,וליקויו -
'אדישות' . 31
אריסטו חוזר אל תכונות אלו ומפרטן בספר הרביעי החל מפרק ג בו )החל מעמוד :(94
איש החושב את עצמו זכאי לגדולות ,והוא אמנם זכאי לאלה ,הריהו בעיני
הבריות 'גדול נפש' ...ואילו החושב את עצמו זכאי לגדולות והוא איננו זכאי
כלל ,הריהו רברבן ...המחשיב את עצמו פחות מערכו ,הריהו שפל רוח...
ויותר מכל ייחשב לשפל רוח מי שמבטל את עצמו אף על פי שהוא זכאי
לגדולות' ...גדול הנפש' ...תובע לעצמו את אשר הוא זכאי לו ,והאחרים
תובעים לעצמם יותר מדי או פחות מדי.
בהמשך מסביר אריסטו כי תביעתו של גדול הנפש וזכאותו הן לכבוד:
כבוד ואי-כבוד למיניהם הנם העניינים שאליהם מתייחס גדול הנפש כראוי...
כבוד הוא תביעתם העיקרית של הגדולים ,והם תובעים תביעה זו לפי זכותם.
שפל הרוח דורש פחות מכפי זכותו ...ואילו הרברבן דורש יותר מכפי זכותו ...
על הכיבודים הגדולים ,כשהם ניתנים לו ) -לגדול הנפש( על ידי אנשים
הגונים ,הוא ישמח שמחה מתונה ,כאילו ניתן לו מה ששייך לו או אף פחות
מזה.

.30
.31

הרמב"ם מכנה את המידה האמצעית ענוה .אפשר שזהו הבדל סמנטי בלבד ,אולם אולי בכל זאת יש לו
משמעות.
עוד על הכעס ,ראה בסוף הספר השני )עמוד .(56

-

-
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אריסטו מתאר את האיש גדול  -הנפש באריכות ) 32אנו לא הבאנו אלא משפטים בודדים(,
והעולה מתיאורו הוא שאיש זה מלא בהכרת ערך עצמו ,והוא 'משדר' הכרת ערך זו גם כלפי
חוץ" :גדול הנפש הוא אפוא קיצוני מבחינת החשבתו את עצמו ,ובעל מידה אמצעית
מבחינת צדקת החשבתו זו ,שכן הוא תובע לעצמו את אשר הוא זכאי לו" )עמוד .(95
כמה רחוקים דבריו מדברי הרמב"ם ,התובע מן האדם שפלות רוח פנימית" :שאין הדרך
הטובה שיהיה האדם עניו בלבד ,אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד" .ולא רק
בהכרת ערך עצמו הפנימית עליו להיות שפל רוח ,אלא אף בהתנהגותו ,משובח החסיד
"שיתרחק מגובה הלב עד הקצה האחרון ,ויהיה שפל רוח ביותר" .החסיד הזה ,ולא רק
הוא ,אלא אף העניו ההולך בדרך החכמה ,לא יתבעו לעצמם כבוד לעולם ,אף כשזה "מגיע
להם" מצד אישיותם הנעלה . 33
פער שאינו ניתן לגישור קיים בין דברי אריסטו לדברי הרמב"ם ,במה שנוגע לתיאור דמותו
של ההולך בדרך האמצעית בעניין הכבוד ,וקל וחומר במה שנוגע לתיאור הדמות האידאלית
של החסיד .בייחוד בולט הפער בכך שלאריסטו אין בתחום זה כל מתח בין ההרגשה
הפנימית הראויה לאדם לבין דרישתו החיצונית לכבוד.
ביחס למידת הכעס והפכה אין הניגוד בין דברי אריסטו לדברי הרמב"ם כה גדול .פירוט
מידה זו מצוי בספר רביעי פרק ה )עמוד :(101
מזג טוב הוא מידה אמצעית ביחס לכעס ...את ההפלגה ניתן לכנות 'כעסנות',
שהרי ההיפעלות היא כעס ,וגורמיה רבים ושונים זה מזה .והנה האיש הכועס
על מה ועל מי שראוי לכעוס ,ונוסף על כך בדרך ובשעה הראויות ובמשך פרק
הזמן הראוי  -איש זה משבחים אותו .והוא יהיה אפוא ,בעל המזג הטוב,
מאחר שלמזג הטוב נחלק השבח .שפירושו של 'בעל מזג טוב' הוא אדם אשר
לא יזועזע ולא יידחף מכח רגשו ,אלא יציית להגיון המחשבה הן לגבי אופן
כעסו ,הן לגבי האנשים שעליהם יכעס ,הן לגבי פרק הזמן שבו יתמיד בכעס
זה...
חסרונה של תכונה זו ,בין שייקרא 'העדר כעס' ,בין שבכל שם שהוא ,הריהו
גנאי לאדם .שאנשים אשר אינם כועסים בשל מה שמן הראוי לרגוז ,רואים
אותם כטפשים ...שאיש כזה נראה כאילו אינו חש ואינו מיצר כלל.

.32

.33

לדעת י' ליבס ב'פתח דבר' שכתב ל'אתיקה' שבתרגומו ,זהו "תיאור מופלא של אדם נדיר ,ונדמה לי
שנשתמר בתיאור זה דיוקן אישיותו של אפלטון ,שבמחיצתו עשה אריסטו במשך עשרים השנים
המכריעות של חייו" )עמודים .(11-10
יוצאים מן הכלל הם בעלי תפקידים מוגדרים בהנהגת הציבור ,שתביעתם לכבוד נועדה לתכלית ציבורית
חינוכית .ראה הערה .15
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דברי אריסטו כאן דומים לדברי הרמב"ם שבפרק א מהלכות דעות .גם אריסטו דורש מן
הכועס שלא להכנע לרגש כעסו ,אלא להפעילו על פי הגיון ומחשבה המכתיבים לו את
הנסיבות הראויות והמדוייקות לכעסו.
אולם הרמב"ם בפרק ב הלכה ג ,בבואו לשלול מכל וכל את תכונת הכעס הפנימית ) -איבוד
שליטה( ,חותר לראָיה התנהגותית ליכולת האדם לדכא את כעסו .דבר זה נמצא לו בעת
שהסיבה להתעוררות כעסו של האדם היא פגיעה אישית שפגעו בו יריביו .אף שתגובה של
כעס על כך היא לגיטימית בנסיבות מסויימות ,ראוי לו לאדם למחול על עלבונו ולהבליג,
ובכך לבטא אף כלפי חוץ את יכולתו לדכא את כעסו הפנימי . 34
בנקודה זו נבדלים דברי הרמב"ם ,ההולך בעקבות מקורו בתלמוד  , 35תכלית ההבדל מדברי
אריסטו .נציב את דבריהם זה לעומת זה:
אריסטו )עמוד (101

רמב"ם פרק ב ,ג

איש כזה )'נעדר כעס'( נראה כאילו אינו חש
ואינו מיצר כלל ,ומאחר שאיננו כועס,
חזקה עליו שאף ,לא יתגונן.
ולסבול עלבונות בלי להגיב ...תכונה של
עבד היא . 36

לפיכך ציוו ) -חכמים( להתרחק מן הכעס
עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים
המכעיסין ,וזו היא הדרך הטובה.
ודרך הצדיקים  -הן עלובין ואינן עולבין,
שומעין חרפתן ואינן משיבין ...עליהם
הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש

.34

.35

ההמלצה להבלגה על עלבון וחרפה היא "דרך הצדיקים" ,והיא ודאי מידת חסידות .בכך משלים
הרמב"ם את דבריו על מידת חסידות שבפרק א ,ה .שם עסק במידת החסידות של התרחקות ממידת
גובה הלב עד הקצה האחרון ,וכאן הדגים זאת בתחום מידת הכעס ,שגם בה על הצדיק לנטות ממנה עד
הקצה האחרון .יש לציין שדוגמה זו מתאימה גם להתרחקות מגובה הלב עד הקצה ,שהרי הנעלבין ואינם
עולבין מוחלים על כבודם באופן קיצוני.
בעקבות האמור בהערה זו ,אין להקשות סתירה בין האמור בסוף הלכה ג כאן ,לבין האמור בראש הלכה
ב" :וכיצד היא רפאותם ,מי שהוא בעל חמה אומרים לו להנהיג עצמו שאם הוכה וקולל לא ירגיש כלל.
וילך בדרך זו זמן מרובה עד שתיעקר החמה מלבו" .דרך רפואה זו מוצעת לכל אדם שהוא בעל חמה
כדרך זמנית ,ואילו ל'צדיקים' ,הנוהגים במידת חסידות ,מוצעת דרך זו בתמידות גם אם אינם בעלי
חמה .ועוד יש ליישב ,שבהלכה ב מדובר על מי "שהוכה וקולל" ,ובצערא דגופא כזה ,אין אדם צריך
להבליג )אם לא משום רפואה זמנית להיותו בעל חמה( אף אם הוא הולך "בדרך הצדיקים" .רק על עלבון
וחרפה )שגם הם נחשבים לצערא דגופא( ראוי להבליג .וראה על כך בסוגית הגמרא יומא כג ,א.
דיון ישיר בענין הנידון בהערה זו מצוי בדברי ספר החינוך מצוה שלח לגבי איסור הונאת דברים" :לפי
הדומה אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חברו בדברין הרעים ,שלא יענהו השומע.
שאי אפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכים ...ובאמת לא תצוה התורה להיות האדם כאבן ,שותק
למחרפיו ...ואולם ,יש כת מבני אדם שעולה חסידותם כל כך שלא ירצו להכניס עצמם בהוראה זו להשיב
חורפיהם דבר ,פן יגבר עליהם הכעס ויתפשטו בענין זה יותר מדי ,ועליהם אמרו ז"ל 'הנעלבין ואינם
עולבין' ."...
יומא כג ,א ומקבילות.

-

-
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בגבורתו'.

ממה נובעים הבדלים אלו בין אריסטו לרמב"ם? במישור הפורמלי התשובה לכך היא
שהרמב"ם ,אף שהשתמש ב'אתיקה' של אריסטו כמצע כללי לתורת המידות שלו ,הלך אחר
מקורות התורה שבכתב ושבעל פה .במקורות אלו נמצאה שלילה גמורה של מידת גובה הלב
ושל מידת הכעס ,ונמצא שהללו שוללים את ההליכה בדרך האמצע בשתי מידות אלו,
לפחות במה שנוגע לתכונתו הפנימית של האדם )ובתור מידת חסידות ,אף בהבטים מעשיים
מסויימים בהתנהגות האדם(.
אולם על כך יש עוד לדון :במה נשתנו שתי מידות אלו משאר המידות? מה המיוחד בהן?
בדברי הרמב"ם בפרק ב ,ג נמצא המכנה המשותף להן  -והוא בתחום הדתי :בעניין גובה
הלב" :ועוד אמרו ,שכל המגביה לבו כפר בעיקר" .ובעניין הכעס" :אמרו חכמים
הראשונים :כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה" .כמו כן ,המתרחק עד הקצה משתי מידות
אלו ,מתקרב לאידיאל הדתי  -בעניין גובה הלב ..." :ולפיכך נאמר במשה רבנו ' 37ענו מאד'
ולא נאמר עניו בלבד" .ובעניין הכעס" :ודרך הצדיקים ,הן עלובין ואינם עולבין ...עליהם
הכתוב אומר 'ואוהביו כצאת השמש בגבורתו'".
הווה אומר :מידת גובה הלב ומידת הכעס אינן רק פגמים נפשיים באדם ,כשאר המידות
הרעות ,אלא הן פגומות מבחינה דתית .הגבהת לבו של האדם ,היותו מלא בהכרת ערך
עצמו ,הופכת אותו למי ששבוי בתודעת גדולתו העצמית ,וממילא למי ששוכח את ה'" :ורם
לבבך  -ושכחת את ה' אלהיך" )דברים ח ,יד( .ולאידך גיסא :הכרת ה' וידיעתו מביאים את
האדם לענווה עמוקה ,לשפלות רוח מרובה .וראוי לעיין בהקשר לכך בדברי הרמב"ם
בהלכות יסודי התורה )ב ,א(:
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו? בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו
הנפלאים הגדולים ...מיד הוא נרתע לאחוריו וירא ויפחד ,ויודע שהוא בריה
קטנה שפלה אפלה עומד בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות ,כמו שאמר
דוד' :כי אראה שמיך וגו' מה אנוש כי תזכרנו' וגו''' )תהילים ח ,ד-ה( . 38
.36
.37

.38

ואילו במשנתנו )אבות ד ,א( נאמר" :איזהו גבור? הכובש את יצרו" ,וגבורה זו עדות להיות האדם בן-
חורין אמיתי.
משה רבנו הוא הדמות האנושית השלמה ביותר מן הבחינה הדתית ,ונבואתו אינה סובלת ממחיצות
הנביאים האחרים )מלבד המחיצה האחת הבהירה ,והוא בהיותו ֶשכל מצוי לחומר( מפני ש"נשלמו בו
מעלות המידות כולם ,והמעלות השכליות כולן" )פרק שביעי משמונה פרקים ,עמוד רמז-רמח במהדורת
שילת(.
נציין כאן את שיטת בעל סמ"ג שאף שבספר המצוות שלו הלך בדרך כלל בעקבות הרמב"ם ,מנה את
איסור הגאוה בלאו מיוחד  -לאו ס"ד ,שלא כמו הרמב"ם אשר מנה את כל עניני המידות במצוות עשה
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אף תכונת הכעס ,במשמעות של כניעה לרגש המתפרץ עד לאיבוד שליטה עצמית ,יש בה פגם
דתי חמור .כך הם דברי הברייתא בתלמוד ,שבת קה ,ב ,המשמשת מקור לרמב"ם בעניין
זה:
המקרע בגדיו בחמתו ,והמשבר כליו בחמתו ,והמפזר מעותיו בחמתו  -יהא
בעיניך כעובד עבודה זרה .שכך אומנתו של יצר הרע ,היום אומר לו עשה כך,
ולמחר אומר לו עשה כך ,עד שאומר לו עבוד עבודה זרה ,והולך ועובד.
ועל כך נוסף שם בתלמוד:
אמר ר' אבין :מאי קראה? 'לא יהיה בך אל זר ,ולא תשתחוה לאל נכר'
)תהילים פא ,י(  -איזהו אל זר שיש בגופו של אדם? הוי אומר :זה יצר הרע.
נמצא שכניעתו של האדם לרגש הכעס עד לאיבוד השליטה העצמית ,יש בה יסוד של האלהת
אל זר בגופו של האדם ,והרי הוא כמי שעובד אותו אל זר.
עתה הופך ההבדל שהצבענו עליו כאן ,בין ה'אתיקה' של אריסטו ל'הלכות דעות' של
הרמב"ם  -ההבדל ביחס למידות גובה הלב והכעס  -להבדל אופייני ,שלא על עצמו בלבד בא
ללמד ,אלא על כל מגמתה הדתית של תורת המידות של הרמב"ם.

אחת "והלכת בדרכיו" .וכך כתב שם הסמ"ג'" :השמר לך פן תשכח את ה' אלוהיך' אזהרה שלא יתגאו
ישראל כשהקב"ה משפיע להם טובה ,ויאמרו שבריוח שלהם ועמלם הרויחו כל זה ,ולא יחזיקו טובה
להקב"ה מחמת גאותם ,שעל זה עונה זה המקרא בפרשת ואתחנן )דברים ו ,י-יב(' :ובתים מלאים כל טוב
אשר לא מלאת וגו' ואכלת ושבעת השמר לך פן תשכח וגו' .'...ומכאן אזהרה שלא יתגאה אדם במה
שחננו הבורא ,הן בממון ,הן ביופי ,הן בחכמה ,אלא יש לו להיות עניו ושפל ברך לפני האלוהים ואנשים,
ולהודות לבוראו שחננו זו המעלה" .הנה אף הוא רואה בגאוה פגם דתי מצד אי ההכרה במתנות ה' לאדם
וייחוסן של מתנות אלו לעצמו.

-

-
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סדר ההתבססות בחיים -
בית ,כרם ,אשה או כרם ,בית ,אשה?
)עיון בהלכות דעות פרק ה הלכה יא ( 1
א .הקושיה על הרמב"ם
ב .בין 'בית מושב עיר חומה' לבין 'בתי החצרים'
ג .דרך ארץ בתקופת המקרא וחז"ל ודרך ארץ בתקופת הרמב"ם
ד .דרך ארץ בזמננו ובמקומנו

א .הקושיה על הרמב"ם
בהלכות דעות פרק ה הלכה יא כתב הרמב"ם:
דרך בעלי דעה שיקבע לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחלה ,ואחר כך יקנה
בית דירה ,ואחר כך ישא אשה ,שנאמר )דברים כ ,ה-ז(" :מי האיש אשר נטע
כרם ולא חללו"" ,מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו"" ,מי האיש אשר
ארש אשה ולא לקחה" .אבל הטפשים מתחילין לישא אשה ,ואחר כך אם
תמצא ידו יקנה בית ,ואחר כך בסוף ימיו יחזר לבקש אומנות או יתפרנס מן
הצדקה .וכן הוא אומר בקללות )דברים כח ,ל(" :אשה תארש ...בית תבנה...
כרם תטע" ,כלומר ,יהיו מעשיך הפוכין כדי שלא תצליח דרכיך .ובברכה מה
הוא אומר? )שמואל א ,יח ,יד( "ויהי דוד לכל דרכו משכיל וה' עמו".
מקור דבריו הוא בברייתא במסכת סוטה דף מד ,א:
תנו רבנן" :אשר בנה ...אשר נטע ...אשר ארש "...לימדה תורה דרך ארץ,
שיבנה אדם בית ,ויטע כרם ,ואחר כך ישא אשה .ואף שלמה אמר בחכמתו
)משלי כד ,כז(" :הכן בחוץ מלאכתך ,ועתדה בשדה לך ,אחר ובנית ביתך".

.1

נוסח שונה וקצר יותר של מאמר זה נתפרסם ב'שמעתין'  118-117אייר-אלול תשנ"ד.

-

-
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הרב אלחנן סמט

"הכן בחוץ מלאכתך"  -זה בית; "ועתדה בשדה לך"  -זה כרם; "אחר ובנית
ביתך"  -זו אשה . 2
הרמב"ם השמיט את הדרשה המובאת בברייתא על הפסוק במשלי ,ובמקום זאת הביא
דרשה על הפסוק מן הקללות שבפרשת כי תבא ,דרשה שאין אנו מכירים את מקורה בדברי
חז"ל ,והדבר צריך עיון .אולם התמיהה העיקרית על דבריו ,היא זו שמתקשים בה מפרשיו -
מדוע שינה את הסדר המבואר הן בפסוק שבפרשת השבים מעורכי המלחמה )דברים כ ,ה-ז(
והן בברייתא שבגמרא ,והוא ')א( שיבנה אדם בית) ,ב( ויטע כרם) ,ג( ואחר כך ישא אשה',
ובמקום זאת החליף והקדים את נטיעת הכרם לבניית הבית  . 3וביותר "יש לתמוה"  -כותב
הכסף משנה " -על מה שכתב' :שנאמר מי האיש אשר נטע כרם ...מי האיש אשר בנה בית'
דקרא איפכא כתיב' :מי האיש אשר בנה בית חדש ...מי האיש אשר נטע כרם' " . 4
תירוצים אחדים נאמרו בניסיון ליישב תמיהה זו שעל הרמב"ם ,הבה נתבונן בכמה מהם.
בתירוצו הראשון אומר הכסף משנה ,שמן הפסוק בפרשת המלחמה למד הרמב"ם רק "דלא
יקח אשה תחלה ,כדכתיב בקללה ,ומינה ילפינן דאית לן גם כן למיעבד בבית וכרם הפך מה
שכתוב בקללות" .במילים אחרות :הרמב"ם ראה בפסוק שבקללות את המקור העיקרי
ללימוד דרך ארץ .אולם דבר זה קשה :מדוע העדיף הרמב"ם להסתמך על פסוק זה ,שלא
נדרש ע"י חז"ל )עד כמה שידיעתנו מגעת( ,והניח את הסדר המפורש בדברי חז"ל והמבוסס
דווקא על הפסוק בפרשת שופטים? הסדר 'בית  -כרם  -אשה' הוא הרגיל גם בעוד מקומות
במקרא ,כפי שנראה בשתי הדוגמאות הבאות .בפרשת כי תצא )דברים כב ,ח-יג( נמצאת
סדרה של מצוות הקשורות בפעולותיו ה"יישוביות" של האדם" :כי תבנה בית חדש ועשית

.2

.3

.4

מקבילה לברייתא זו נמצאת בתוספתא סוטה פרק ז ,יג" :למדה תורה דרך ארץ :נתמנתה לאדם פרנסה -
יקח לו בית; חזרה נתמנתה לו  -יקח לו שדה; חזרה ונתמנתה לו  -יקח לו אשה ,שנ'' :מי האיש אשר
בנה ...ומי האיש אשר נטע ...ומי האיש אשר ארש' .וכן שלמה אמ' בחכמתו) "...ההמשך כמו בברייתא
שבתלמוד( .ההבדלים הקלים בין שתי הברייתות מלמדים על הוראה שונה של כל אחת מהן :ההוראה
בתוספתא היא ,מה יעשה אדם בכסף שנזדמן לידו  -מהו הסדר שעל פיו ינהל את השקעותיו; ההוראה
העולה מן הברייתא שבתלמוד  -ועל פיה כתב הרמב"ם דבריו  -היא ,כיצד על האדם לסדר את חייו  -לאן
יפנה את מאמציו תחילה.
בילקוט שמעוני לספר משלי ,על הפסוק )כד ,כז( "הכן בחוץ מלאכתך "...מובאת הברייתא בלשון זו" :תנו
רבנן' :אשר בנה ,אשר נטע ,אשר ארש' ,למדתך תורה דרך ארץ שיבנה אדם בית ויטע כרם ואח"כ ישא
אשה .אף שלמה אמר בחכמתו' :הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך'  -זה כרם ובית; 'ובנית ביתך'  -זו
אשה" .חילוף הסדר בדרשת הפסוק ממשלי" :זה כרם ובית"  -במקום 'זה בית וכרם'  -נראה כשגגה,
אשר נגרמה מקיצור שקיצר בעל הילקוט את דברי הברייתא .ראיה לדבר מן החלק הראשון של
הברייתא ,ששם העתיק אף הוא" :שיבנה אדם בית ויטע כרם."...
נציין שהרמב"ם בהלכות מלכים פרק ז הלכה ב כתב על דברי משוח מלחמה" :אומר לעם 'מי האיש אשר
נטע כרם ולא חללו' וגו' ,"...והעיר על כך הרדב"ז שם" :ומה שכתב אשר נטע כרם וכו' לאו דוקא ,שהרי
במי שבנה בית חדש הוא מתחיל" .ובאמת בהלכה ג שם מביא הרמב"ם את הפסוקים שבפי משוח
מלחמה כולם כסדרם.

עיונים בהלכות דעות

265

מעקה לגגך ...לא תזרע כרמך כלאים ...לא תחרש בשור ובחמר יחדו ...כי יקח איש
אשה ."...בספר ירמיהו נמצאת נבואה המופנית אל גולי יהויכין ,ומפצירה בהם לנהוג בגולה
בדרך המתאימה לתקופת שבעים שנות הגלות העומדות לפניהם .וכך נאמר שם )כ"ט ,ה-ו(:
"בנו בתים ושבו ,ונטעו גנות ואכלו את פרין .קחו נשים והולידו בנים ובנות ...ורבו שם ואל
תמעטו" . 5
בתירוצו השני אומר הכסף משנה" :ועוד ,דכיון דגלי לן לאַחֵ ר לקיחת אשה ,ממילא משמע
דאית לן לאחר בנין בית לנטיעת כרם ,דמילתא דסברא הוא" .אולם ,אם סברא זו כה
פשוטה ,מדוע לא נקטו הפסוקים ומדרשי חז"ל בסדר הפשוט והמסתבר הזה? ואם גם
לסדרם של אלו ישנה סברא ,מדוע לא הלך הרמב"ם אחר הסדר המצוי במקורותיו?
תירוץ אחר לרמב"ם נמצא בדבריו של ר' יצחק אדרבי  , 6בשו"ת שלו 'דברי ריבות' סימן רל,
וזה לשונו:
וקשה ,שהפסוקים הם הפוכים ...ונראה לענ"ד שיתורץ זה בבחינה ,כי חינוך
הבית אינו תלוי בזמן ,כי תיכף אחר עשייתו ,יכול לחנכו .אבל חילול הכרם
תלוי בזמן ,שהיא שנה רביעית ,ומדקאמר 'ולא חללו' ,משמע דבידו לחללו,
אם כן נראה שכבר יש זה כמה שנטע הכרם ,והיה קודם בנין הבית .ומה
שאחרו הכתוב מהבית ,אינו בבחינת מציאות הנטיעה ,כי אם בבחינת
החילול ,שהוא מאותם שאע"פ שנטע הכרם תחילה ואח"כ בנה הבית ,זמן
חינוך הבית קדם לזמן חילול הכרם .זהו מה שנראה לענ"ד.
דבריו הובאו בפירוש 'מעשה-רקח' על הרמב"ם כאן ,והוא מגיב עליהם בלשון זו" :והוא
דרך חריף ,אמנם לסדר הש"ס אכתי קשה" ,וכוונתו :אם צודק חשבונו החריף של ר"י
אדרבי בפסוקי התורה ,היה על הברייתא ללמוד מן הפסוקים סדר כמו זה שברמב"ם . 7
ונוסיף ונאמר :כיון שהרמב"ם למד דבריו מן הברייתא שבתלמוד ,ולא ישירות מן
הפסוקים ,אין תירוצו מועיל גם לרמב"ם ,שכן מה שניתן לענות על קושיה זו בביאור
הברייתא ,יכול היה להתאים גם לרמב"ם . 8
.5
.6
.7

.8

את הפסוקים מירמיהו ציין בעל אור-שמח על דברי הרמב"ם כאן .וראה גם בישעיהו ס"ה ,כא-כג.
קדימת בית לכרם )ללא הזכרת אשה( מצויה בעוד מקומות ,ראה לדוגמה קהלת ב ,ד.
רבה של שלוניקי ,שביום כתיבת הדברים הללו ,ז' אייר תשנ"ח ,מלאו  421שנים לפטירתו )ז' אייר של"ז(.
תירוצו של ר"י אדרבי עם פִּ רכתו של בעל 'מעשה רקח' נמצאים בספר חידושיו של החת"ם-סופר על
התורה )'תורת משה'( על הפסוק בפרשת שופטים .לאחר הצגת הקושיה ,נאמר שם" :ולכאורה יש לומר
דהקרא ,דמיירי מילא חללו'  -היינו בשנה הרביעית ,ואם כן כבר נטעו ג' שנים קודם ,וא"כ שפיר י"ל
כהרמב"ם ,דהנטיעה קודם בנין בית .אבל לשון הגמרא קשה" .עוד כמה אחרונים תירצו כך את הרמב"ם
)מדעתם ,או לאחר שראו דברי ר"י אדרבי( ודבריהם מובאים בביאורו של ר"י קאפח לספר המדע
)בהוצאת מכון משנת הרמב"ם ,תשמ"ד( על הלכה זו.
את דברי ר"י אדרבי ניתן לדחות בשתי טענות :א .נוטע הכרם שלא חללו אינו עומד בהכרח בשנה
הרביעית לנטיעה ,אלא כל שנטע כרם "ולא חללו"  -היינו שלא הגיע עדיין לשנת החילול  -השנה
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תירוצים נוספים נאמרו בניסיון לבאר את הרמב"ם ,ועל כולם כתב ר' מנחם קרקובסקי
בספרו 'עבודת המלך' על ספר המדע )וילנא תרצ"א(" :ודברי רבנו מופלאים ,שהם נגד
הכתובים ונגד דרשת רז"ל עליהם ,וכל מה שנאמר בזה אינו אלא דרך חידוד" . 9

ב .בין 'בית מושב עיר חומה' לבין 'בתי החצרים'
בתורה ,בפרשת בהר )ויקרא כה ,כט-לא( ,מצויה הבחנה בין שני סוגי בתים:
ואיש כי ימכר בית מושב עיר חומה ,והיתה גאלתו עד תם שנת ממכרו ,ימים
תהיה גאלתו .ואם לא יגאל עד מלאת לו שנה תמימה ,וקם הבית אשר בעיר
אשר לא )קרי :לו( חמה לצמיתת לקנה אתו לדרתיו ,לא יצא ביבל .ובתי
החצרים ,אשר אין להם חמה סביב ,על שדה הארץ יחשב ,גאלה תהיה לו
וביבל יצא.
דיניהם של שני סוגי הבתים הללו נתפרטו במשנה ובגמרא בפרק תשיעי של מסכת ערכין )דף
לא ,א  -לג ,ב( ,וברמב"ם בהלכות שמיטה ויובל פרק יב.

.9

הרביעית ,הוא בין השבים מעורכי המלחמה ,אף אם הוא בשנה הראשונה ,השנייה או השלישית
לנטיעתו .ואם כך ,אין להסיק עוד שנטיעתו קדמה לבניין הבית.
ב .אף לפי חשבונם של ר"י אדרבי והחת"ם-סופר ,שנוטע הכרם עומד בשנה הרביעית ,ונטיעתו קדמה
לבניין הבית של חברו ,עדיין יש לשאול :מדוע מקדימה התורה את בונה הבית לנוטע הכרם ומארש
האשה? הרי מבחינת 'נקודת הסיום' שלושתם שווים :כולם סיימו את הכנת הדבר ,והם עומדים לפני
מימוש גמור של הכנותיהם .לפיכך למדו חז"ל מן הסדר שלהם בכתוב ) -לא במציאות ,שכן מבחינת
המציאות אין ביניהם כל הבדל בשעה זו( שכוונת התורה ללמדנו את סדר הפעולות הראוי לו לאדם.
נציין מראי מקום לכמה מהתירוצים :בכסף משנה נמצא תירוץ שלישי שלא הבאנוהו; בפירוש סדר-
משנה לספר המדע )מאת הרב וולף מבסקוויץ ,נדפס מחדש בירושלים תשנ"א(; בחיבור 'טורי אבן' )מאת
הרב אלעזר רקח ,נדפס בסוף ספר המדע במהדורת וילנא וצילומיה(; בספר 'עבודת המלך' עצמו ,בהמשך
דבריו המובאים למעלה .כמו כן נאספו תירוציהם של כמה וכמה אחרונים בביאורו של ר"י קאפח להלכה
זו )ראה ציוננו בסוף הערה  (7עמודים ריח-רכ.
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ממה נובע ההבדל בדין גאולתם של שני סוגי הבתים הללו? הרמב"ן בפירושו לתורה )ויקרא
כה ,כט ד"ה ואיש כי ימכר( כתב על כך טעם הגיוני:
בעבור כי האדם 'לשדה נעבד' וממנו יצא לחם למחיתו ,רצה שיצא השדה
ביובל .אבל הבית ,לאחר היאוש ששינה דירתו ועמד שנה בבית אחר ,לא יזיק
לו ,כי לא תמעט מחיתו אם יחלט .ובתי החצרים עשוים לשמירת השדות
ולהיותם מושב לעובדי האדמה ,ועל כן דינם כשדה הארץ.
הבחנה זו בין שני סוגי הבתים ,על פי תכלית השימוש בכל אחד מהם ,תסייע בידינו בביאור
דברי הרמב"ם בהלכות דעות.
על איזה משני סוגי הבתים מדברת התורה בפרשת השבים מעורכי המלחמה? מבחינת דין
השיבה מן המלחמה ,ברור שאין כל הבדל ,שהרי "אחד הבונה בית לישיבתו ואחד הבונה
בית הבקר ,בית העצים ,בית האוצרות ,הואיל וראוי לדירה ...הרי זה חוזר" )רמב"ם מלכים
ז ,ה על פי משנה וברייתא סוטה מג ,א( .הטעם לכך הוא שבכל בית הראוי לדירה שייך מה
שנאמר בתורה )דברים כ ,ה(" :פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו".
אולם ,מבחינת סדר הדברים שבדברי השוטרים המדברים אל העם ,ומבחינת ה'דרך-ארץ'
שלימדה התורה אגב כך על פי הארת חז"ל ,נראה כי מדובר בבית שהוא מבתי החצרים
אשר על שדה הארץ יחשב ,והוא נבנה בידי החקלאי כדי שיהא 'עשוי לשמירת השדות
ולהיות מושב לעובד האדמה' .הלה ,בבואו לטעת לו כרם ,מקדים ובונה לו בית בסמוך ,כדי
שתהא קורת גג לראשו בעת עבודתו בשדה ,וכדי שישמש מקום לשמירת הכרם מאוחר
יותר .בית כזה בנייתו זולה ומהירה ,שהרי הוא נבנה על נחלתו של בעל הכרם ,המצויה
ממילא בבעלותו ,והוא נבנה בידי בעל הכרם ובני ביתו )ולא על ידי בנאים אומנים(
המשתמשים באבנים שסיקלו קודם לכן משטח הנטיעה .בית כזה גם אינו רחב ידיים ,שהרי
מטרתו לשרת את צרכי עבודת השדה .כיון שבבית כזה מדובר ,הקדימו השוטרים בניית
בית לנטיעת כרם ,ואף חז"ל למדו מסדר התורה ,כי דרך ארץ היא "שיבנה אדם בית ויטע
כרם" .היינו :קודם יש על האדם להכין תשתית נאותה לעבודתו בשדה ,כדי שיהיו לו
התנאים הנחוצים לעבודתו  -קורת גג לראשו ומקום לשמור בו את כליו  -ואחר כך יהא פנוי
כראוי לנטיעת הכרם.
קשר זה בין בניית ביתו של החקלאי ,לבין מלאכתו בשדה אחר כך ,בא לידי ביטוי בהיר
בדרשת הפסוק שבמשלי ,בהמשכה של הברייתא" :הכן בחוץ מלאכתך  -זה בית"  -הכיצד?
בית זה ,שבו עוסקת הדרשה )על הפסוקים בתורה ובספר משלי( הוא בית הנבנה בחוץ,
בשדה ,ובנייתו משמשת הכנה למלאכתו של בעל השדה .או אז "ועתדה בשדה לך  -זה
כרם" ,ופירש רש"י" :ונצבה בשדה מלאכתך לך".
אם לא נפרש כן ,אלא שמדובר בברייתא בבית מגורים רגיל ,שאינו קשור למלאכת השדה -
'בית מושב עיר חומה'  -יקשה על סדר הדברים שבפסוק ובברייתא מה שהעיר הכסף משנה:
"דאית לן לאחר בניין בית לנטיעת כרם ,דמילתא דסברא הוא" .וביאר בעל 'מעשה רקח' את
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הסברא" :השכל מחייב לתקן תחילה מלאכה המפרנסת את האדם ...וכשיקבץ איזה ממון,
אזי יקבע בניין בית ,שזו הכנה לישא אשה".

ג .דרך ארץ בתקופת המקרא וחז"ל ודרך ארץ בתקופת הרמב"ם
דרך ארץ שלימדה תורה על פי הארת חז"ל ,מיועדת היתה לעם עובד אדמתו ,העוסק
בנטיעת כרמים ובמלאכת השדה .לעם בעל מבנה חברתי-כלכלי כזה ,סדר הפעולות
המתאים בדרך כלל ,הוא אכן הקדמת בניית הבית כהכנה למלאכת השדה.
אולם ,הרמב"ם בא להדריך את עם ישראל בתקופה שבה בניו אינם עוסקים עוד במלאכות
אלו ,הן מחמת עצם ניתוקם מארץ מכורתם ,והן מחמת סיבות היסטוריות מסויימות
שגרמו לכך שגם בגלות ,לאחר היותם בה עובדי אדמה ,כפי שמעיד התלמוד הבבלי ,ניתקו
היהודים מעבודת האדמה .מחמת זאת ,נשתנה מאד המבנה החברתי-כלכלי של עם ישראל
בתקופה זו ,ורובו ככולו הפך להיות יושב ערים ועוסק במשלחי יד של יושבי ערים  -מסחר
ומלאכה.
העיר בנויה בצפיפות ,הקרקעות בה יקרות ,והבתים הנקנים בה עולים בדמים מרובים.
הבית בעיר נועד בעיקרו למגורים ,ואינו משמש הכנה וסיוע למלאכתו של בעליו ולפרנסתו
)בזאת הוא דומה ל'בית מושב עיר חומה' שבארץ ישראל ,ולא ל'בתי החצרים' ,על פי הבחנת
הרמב"ן ביניהם( .מובן אפוא ,שביחס לאפשרות רכישת בית כזה ,יש להקדים עבודה
ממושכת שחיסכון כספי בצידה ,עד שהעובד יהא מסוגל להגיע לבית משלו .ועל כן ,דרך ארץ
לזמנו של הרמב"ם )כמו לדורות רבים שלפניו ושלאחריו( היא" :שיקבע לו אדם מלאכה
המפרנסת אותו תחילה ,ואחר כך יקנה בית דירה".
"הלא אוזן מלין תבחן" :השוואת לשונו של הרמב"ם ללשון הברייתא ששימשה לו מקור,
תגלה מיד כיצד 'תרגם' הרמב"ם את המושגים החקלאיים שדיברו בהם חז"ל בעקבות
הפסוקים ,למושגים עירוניים המתאימים לדורו :בברייתא נאמר" :יבנה אדם בית" ואילו
הרמב"ם כתב" :יקנה בית דירה".
בברייתא נאמר":יטע כרם" ואילו הרמב"ם כתב":יקבע מלאכה המפרנסת אותו".
השוני בין מי שנוטע כרם למחייתו לבין מי שקובע לו מלאכה לפרנסתו ,מתבטא בין השאר
בכך שהראשון בונה לו בית בשדהו ,ואילו השני קונה לו בית דירה בעיר מגוריו .הבדל כפול
זה בין השניים ,הוא שגרם לשינוי סדר הפעולות בדברי הרמב"ם ,מכפי שהוא בברייתא
ובפסוקים המשמשים לה מקור.
נותרה עדיין השאלה ,כיצד מוכיח הרמב"ם את דבריו ,המתאימים אמנם לבני דורו ,מן
הפסוק בפרשת שופטים ,שנאמר במציאות אחרת ,תוך שהוא משנה את סדר הכתובים
)והיא קושיית הכסף משנה שהובאה בתחילת הדברים(?
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"דון מינה ואוקי באתרה"  -הוא הכלל שהשתמש בו הרמב"ם .ההבדל בין הסדר שבדברי
הרמב"ם לזה הנתון בדברי הברייתא ובפסוקים ,הרי אינו הבדל עקרוני ,אלא הוא נובע
מנסיבות החיים השונות .ממילא מובן ,שהפסוקים בפרשת שופטים אכן יכולים לשמש
מקור לדברי הרמב"ם ,שהרי ההוראה הכללית הנלמדת מהם ,זהה להוראה שאליה מתכוון
הרמב"ם :להקדים ולבנות בסיס כלכלי לפני הקמת המשפחה ,כדי שחיי האדם יתנהלו
בדרך הגיונית ומוצלחת ,וכדי שלא יפיל עצמו ומשפחתו לטורח על הציבור  . 10אם היה
הרמב"ם מביא את הפסוקים כסדרם ,היה יוצר סתירה גלויה לעין בין הרישא של דבריו,
לבין הסדר האחר של הפסוקים ,ובכך היה מבלבל את דעתו של הקורא .על כן העדיף להביא
את הפסוקים בסדר שיתאים לדבריו הקודמים ,שהרי גם התורה היתה עושה כן אם היתה
מדברת על 'בית מושב עיר חומה' ולא על 'בתי החצרים' .הראיה שכך אכן היתה נוהגת
התורה ,נמצאה לו לרמב"ם בפסוק שבפרשת הקללה ,ששם הסדר המהופך הוא :אשה  -בית
 כרם .מסתבר ששם מדברת התורה על 'בית מושב עיר חומה' ,שבנייתו ראויה להעשותלאחר נטיעת הכרם .הרמב"ם לא חשש לשנות את סדר הפסוקים שהביא מפרשת שופטים,
מתוך הנחה מסתברת שהפסוקים כצורתם ידועים לכל ,ו"זיל קרי בי רב הוא".
התאמה כזאת ,באמצעות שינוי הסדר בלבד ,לא יכול היה הרמב"ם לעשות לדרשה השנייה
המובאת בברייתא ,זו שעל הפסוק במשלי "הכן בחוץ מלאכתך  -זה בית" .בדרשה זו ,כפי
שהוסבר לעיל ,נובעת קדימת הבית למלאכת השדה מעצם לשונו של הפסוק ומעצם עניינו,
ולא רק מסדר חלקיו ,שהרי על פי דרשה זו ,רומז הפסוק לבית הנבנה בחוץ ,כהכנה
למלאכת השדה )והוא אפוא מבתי החצרים( .לפיכך השמיט הרמב"ם דרשה זו ,ובמקומה
הביא את הפסוק מן הקללה שבפרשת כי-תבא ,וממנו הוכיח דבריו.

ד .דרך ארץ בזמננו ובמקומנו
אם כנים אנו בהסבר דברי הרמב"ם ,עלינו להמשיך ולדון בשאלה ,מהי ה'דרך-ארץ' הראויה
לזמננו ולמקומנו בעניין הנידון כאן .בחסד ה' עלינו ,זכינו לשוב לארצנו ,ונתקיימה בנו
נבואת ירמיה "עוד תטעי כרמים" .ברם ,המבנה החברתי-כלכלי של עמנו כאן ,אינו דומה
לזה של אבותינו בתקופת המקרא ובתקופת חז"ל ,אלא דומה יותר לזה של אבותינו
.10

ראה בהמשך דבריו של הרמב"ם בהלכה זו ,בתארו את הטיפש ש"בסוף ימיו יחזור לבקש אומנות ,או
יתפרנס מן הצדקה" .זהו ההקשר שבו מצויה ההלכה הנידונה :כיצד על האדם לנהוג בדרך שחייו יצליחו
מבחינה כלכלית ולא יפול לטורח על הציבור .בהלכה הקודמת" :תלמיד חכם מכלכל דבריו במשפט...
כפי ממונו והצלחתו" .ובהלכה הבאה" :ואסור לו לאדם להפקיר או להקדיש כל נכסיו ויטריח על
הבריות ...ישים מגמתו להצליח נכסיו."...
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בתקופות שבהן דן הרמב"ם .לפיכך נראים לכאורה דברי הרמב"ם כמתאימים לנו" :שיקבע
לו אדם מלאכה המפרנסת אותו תחילה ,ואחר כך יקנה בית דירה ,ואחר כך ישא אשה".
אך דא עקא :ההכשרה המקצועית אשר לה זקוק אדם כיום ,בתנאים השוררים בארצנו,
מסתיימת בגיל מאוחר ,לכל המוקדם באמצע שנות העשרים .יוקר מחירי הדירות בארץ
גורם לכך ,שאם ימתין האדם עד שיהיו בידו מלאכה המפרנסת אותו בכבוד ובית דירה
משלו לגור בו ,יצטרך להתאחר מלשאת אשה עד גיל שאינו תואם בשום פנים את הוראות
ההלכה.
אולם כנגד זאת ,קיימים בארץ תנאים כאלו ,שבהם יכול אדם לשאת אשה ולקנות בית
דירה עוד בהיותו בשלב ההכשרה המקצועית ,תוך שהוא מסתייע בהלוואות ממשלתיות
המיועדות לזוגות צעירים .תוך כדי התבססותו הוא פורע את חובותיו מעט מעט.
אף שסדר חיים זה אינו זהה להנחיית חז"ל ואף לא לזו שברמב"ם ,הרי המטרה מושגת גם
בדרך זו :שלא ליפול לטורח על הציבור ,ולהגיע ליכולת כלכלית לפרנס משפחה .מה שאמר
בעל מעשה-רקח על הרמב"ם כאן" :שכבר ידוע שבאלו ההלכות )= דעות( לא הלך רבינו על
פי הש"ס באיזה דברים ,דהכל לפי המקום ולפי הזמן" ,יש לומר גם על התנאים שנתחדשו
בזמננו ובמקומנו.
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סגולת ישראל  -שיטות הכוזרי והרמב"ם
א .פתיחה
ב .הצגת שיטת הכוזרי בענין סגולת ישראל
ג" .מין חמישי" בשיטת הרמב"ם?
ד .נבואה באומות העולם לשיטות הרמב"ם והכוזרי
ה .נבואה בגרים לשיטות הרמב"ם והכוזרי
ו .סגולת ישראל אצל הרמב"ם
ז .מקור ההבדל בין שיטות הרמב"ם והכוזרי
ח .תהליך בחירת ישראל לפי הרמב"ם והכוזרי
ט .סיכום

א .פתיחה
אחד הנושאים המרכזיים בספר הכוזרי לר' יהודה הלוי הוא הנושא המכונה "סגולת
ישראל"  . 1הכוזרי מציג בצורה שיטתית תפיסה המעמידה את עם ישראל במעמד שונה
משאר בני המין האנושי ,מעמד של מעין "דרגה חמישית" במציאות ,הבאה אחרי ארבע
הדרגות הידועות :דומם ,צומח ,חי ,מדבר )= אדם( .את מהותה של הדרגה החמישית הזאת
הוא מכנה "הענין האלהי" ,בהבדל מ":הענין השכלי" ,שהוא מהות האדם בכלל" ,הענין
הנפשי" ,שהוא מהות בעלי החיים ,ו"הענין הטבעי" ,שהוא מהות עולם הצומח .בדברים
הבאים נשתדל בע"ה לעמת את דברי הכוזרי בנושא זה עם דברי הרמב"ם ,לראות האם יש
ביניהם הבדלי גישות ,ואם כן ,להגדירם ,ולנסות לברר את מקורותיהם.

.1

ראה לקמן הערה .4
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ב .הצגת שיטת הכוזרי בענין סגולת ישראל
נפתח בדברי הכוזרי במאמר הראשון בהגדרת מעלת ישראל ומהותה : 2
)כו( אמר הכוזרי :אם כן אני רואה שתורתכם אינה נתונה כי אם לכם) .כז(
אמר החבר :כן הוא ,וכל הנלוה אלינו מן האמות בפרט יגיעהו מן הטובה
אשר ייטיב הבורא אלינו ,אך לא יהיה שוה עמנו  . 3ואילו היה חיוב התורה
מפני שבראנו  -היה שוה בה הלבן והשחור ,כי הכל בריאותיו .אך התורה
מפני שהוציאנו ממצרים והתחברות כבודו )לפי המקור :והתחברותו( אלינו,
מפני שאנחנו נקראים הסגולה  4מבני אדם.
לאמור :התורה לא ניתנה לאדם באשר הוא אדם ,אלא רק לאותו חלק של מין האדם
שהתחברה אליו האלהות ,שהוא עם ישראל .כל אדם באופן פרטי יכול להצטרף אל עם
ישראל ,אך לא יהיה לגמרי שווה אליו )כי חסירה לו הסגולה הישראלית התורשתית ,כדלהלן(.
)לא( אמר החבר :בדין הענין הטבעי נתחייב לקיחת המזון והגידול וההולדה
וכחותם וכל תנאיהם ,והתייחד בזה הצמח ובעלי החיים מבלעדי האדמה
והאבנים והמוצאים והיסודות) ...לג( ובענין הנפשי התיחדו בעלי החיים
כולם ,ונתחייבו ממנו תנועות וחפצים ומידות  5וחושים נראים ונסתרים
וזולת אלה) ...לה( ובדין הענין השכלי התיחד המדבר מכל החיים ,והתחייב
ממנו תיקון המדות והמעון והמדינה  , 6והיו הנהגות ונימוסים מנהגיים...
)לז( ואיזו מדרגה אתה חושב למעלה מזאת? )לח( אמר הכוזרי :מעלת
החכמים הגדולים) .לט( אמר החבר :איני רוצה לומר אלא מעלה תפריד את
בעליה פרידה עצמית ,כהפרד הצמח מן הדומם והפרד אדם מן הבהמה ,אבל
הפרידה ברב ומעט אין לה תכלית ,מפני שהיא פרידה מקרית ,ואינה מעלה
על דרך אמת) .מ( אמר הכוזרי :אם כן אין מעלה במורגשים  7יתרה על מעלת
.2

.3
.4

.5
.6
.7

הציטוטים מספר הכוזרי הם מתרגום ר' יהודה אבן תיבון במהדורת צפרוני )הוצאת מחברות לספרות(.
במידה שיש חשיבות לענייננו לדיוקי תרגום על פי המקור הערבי )מהדורת בנעט  -בן שמאי ,הוצאת
מאגנס( ,הערנו על כך בסוגריים.
הערת הרב קאפח במהדורת הכוזרי החדשה שלו" :איני יודע במה ולא מה כוונת ריה"ל" .אך הדברים
מפורשים בסוף המאמר הראשון )קטו( ,וכמובא להלן בפנים.
מלה זו אינה מופיעה בעברית במקור ,אלא פירוש המלה הערבית שבמקור הוא :המבחר ,הדבר הנברר,
או המזוקק ,מתוך הפחות ממנו .השימוש במונח 'סגולה' על ידי אבן תיבון הוא בהשפעת הפסוקים
בתורה שמופיע בהם הביטוי 'סגולה' ,אך הכוזרי אינו מביא את הפסוקים האלה ,ולא ידוע כיצד פירשם.
= תכונות של "הכח המתעורר" )השוה שמונה פרקים לרמב"ם פרק א(.
אצל האדם מדובר על תיקון המידות ,בהנהגת האדם את עצמו ,את ביתו ואת החברה ,והוא מן "הכח
השכלי" השולט על "הכח המתעורר" )השוה רמב"ם שם ו'מלות ההיגיון' שער יד(.
= בדברים המושגים בחושים.
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בני אדם) .מא( אמר החבר :ואם ימָ צא אדם שיבוא באש ולא יזק בו ,ויעמד
מבלי מאכל ולא ירעב ,ויהיה לפניו זהר שאין העין יכולה להסתכל בו ,ולא
יחלה ולא יחלש ,וכאשר יגיע אל תכלית ימיו ימות לרצונו כמי שיעלה על
מיטתו לישון ויישן בעת ידוע ובשעה ידועה ,עם ידיעת העבר והעתיד מה
שהיה ומה שיהיה ,הלא המעלה הזאת נפרדת בעצמה ממעלת בני אדם) .מב(
אמר הכוזרי :אבל המעלה הזאת אלהית מלאכותית )= מלאכית( אם היא
נמצאת ,וזה מדין הענין האלהי ,לא מן השכלי ולא מן הנפשי ולא מן הטבעי.
)מג( אמר החבר :אלה קצת תארי הנביא אשר אין עליו חולק ,אשר נראה על
ידו להמון התחברות הדבר האלהי בהם ,ושיש להם א-לוה מנהיגם כרצונו
וכפי עבודתם והמרותם.
סיכום הדברים :החכמה והמוסר היא תכונת מין האדם בכלל ,והיא "הענין השכלי".
תכונתם של ישראל" ,הענין האלהי" ,קשורה למושג הנבואה ,ולמושג ההשגחה .שתי אלה
מתוארות כמצבים שמעל לטבע העולמי הרגיל.
כדרכו בכל הספר ,אין הכוזרי דן בנושא שהתחיל בו במקום אחד עד גמירא ,אלא הוא שוזר
בדרך הרצאתו נושאים אחרים ,וחוזר שוב ושוב בהמשך לנושאים המרכזיים .נעקוב איפוא,
אחר פיתוחו של רעיון סגולת ישראל בהמשך הספר.
במענה לטענת הכוזרי בענין חטא העגל ,פותח החבר במעלתם של ישראל:
)צה( אמר החבר :הרפה לי מעט עד שאבאר אצלך גדולת העם ,ודי לי לעד
שהשם בחרם לעם ולאומה מבין אומות העולם וחול הענין האלהי על המונם,
הדבור ועבר הענין אל נשיהם והיו מהן נביאות,
עד שהגיעו כולם אל מעלת ִ
אחר שלא היה חל הענין האלהי כי אם ביחידים מבני אדם אחר אדם
הראשון .כי אדם היה שלם מבלתי תנאי ,כי אין טענה בשלימות מעשה,
מעושה חכם יכול ...והוא אשר קיבל הנפש על תומה ,והשכל על תכלית מה
שביכולת האנושי ,והכח האלהי אחר השכל ,רצוני לומר המעלה אשר בה
ידבק באלקים וברוחניים וידע האמיתות מבלי לימוד אבל במחשבה קלה...
והוליד בנים רבים ,ולא היה מהם ראוי להיות במקום אדם אלא הבל ,כי הוא
היה דומה לו ,וכאשר הרגו קין ...נתן לו תחתיו שת ,והיה דומה לאדם והיה
סגולה ולב וזולתו כקליפה ,וסגולת שת אנוש ,וכן הגיע הענין עד נח ביחידים
היו לבבות ...וכן מנח ועד אברהם .ואפשר שהיה מהם מי שלא דבק בו הענין
האלהי ,כתרח ,אבל אברהם בנו היה תלמיד לאבי אביו עבר ...ועבר היה
סגולת שם ושם היה סגולת נח מפני שהוא יורש האקלימים השוים אשר
אמצעיתם וחמדתם ארץ כנען אדמת הנבואה ...וסגולת אברהם מכל בניו
יצחק ...וסגולת יצחק יעקב ...ובני יעקב כולם סגולה ,כולם ראויים לענין
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האלהי ,והיה להם המקום ההוא המיוחד בענין האלהי ,וזה היה תחילת חול
הענין האלהי על קהל ,אחרי אשר לא היה נמצא כי אם ביחידים ,וישמרם
האלקים ויפרם וירבם ויגדלם במצרים כאשר יגודל האילן אשר שרשו טוב...
ואז היו ראויים להֵ ראות האור עליהם וההשגחה ההיא הריבונית ...ונזהרים
באב הממרה בעבור מה שיתערב בו מן הסגולה אשר תֵ ראה בבנו או בבן בנו
כפי מה שתזדכך הטיפה ,כמו שאמרנו בתרח וזולתו ממי שלא נדבק בו הענין
האלהי אך בשורש תולדתו שיוליד סגולה ,מה שלא היה כן בתולדת כל הנולד
מחם ויפת .ונראה כזה בענין הטבעי ,כי כמה יש מבני האדם שאינו דומה
לאב כלל אך הוא דומה לאבי אביו.
סיכום הדברים :הענין האלהי ,המתואר במונחים של דבקות באלקים ,השגה נבואית
והשגחה מיוחדת ,הוא תכונה תורשתית ,אשר היתה קיימת באדם הראשון ,אך לא עברה
אל כל צאצאיו .ה"גֶנים" הרוחניים הללו עברו אל יחידים מזרעו ,ורק אחרי תהליך שנמשך
דורות התפתח זן של בני אדם שבו הענין האלהי הוא תכונה בלתי הפיכה :כל בני הזן הזה
נושאים את התכונה הגנטית ,אשר גם אם אינה יוצאת אל הפועל ונראית לעין ביחיד כלשהו
 מכיון שאדם יכול למרוד בתכונתו ולהתנהג בבחירתו החופשית כאילו אינה קיימת בו -הריהי עוברת בתורשה אל זרעו ,ובו היא תוכל לצאת אל הפועל .התהליך של יצירת "המין
החמישי" המתואר כאן מזכיר את תורות ההתפתחות בביולוגיה החדשה.
על טענת הכוזרי בענין נתינת התורה לעם ישראל" :והלא היה יותר טוב שיישר הכל ,והיה
זה יותר נכון וראוי בחכמה" ,עונה החבר:
)קג( אמר החבר :והלא היה יותר טוב שיהיו החיים כולם מדברים .אם כן
כבר שכחת מה שקדם בהמשך זרע אדם ,והיאך חל הענין האלהי באיש שהיה
לב האחים וסגולת האב מקבל לאור ההוא ,וזולתו כקליפה איננו מקבל
אותו ,עד שבאו בני יעקב כולם סגולה ולב ,נבדלים מבני אדם בענינים
מיוחדים אלהיים שמים אותם כאילו הם מין אחר ,מַ לאכותי ,מבקשים כולם
מעלת הנבואה ורובם )לפי המקור :ורבים מהם( מגיעים אליה ,ומי שלא יגיע
אליה ,קרוב לה במעשים הנרצים והקדשה והטהרה ופגיעת הנביאים.
ולהלן:
)קט( אמר החבר :אבל יעודינו ִהדבקנו בענין האלהי בנבואה ומה שהוא קרוב
לה והתחבר הענין האלהי בנו בגדולה )לפי המקור :בהשגחה( ובכבוד
ובמופתים ...ויהיה נוהג כל העולם על המנהג הטבעי זולתכם ,כי תראו ,עם
שכינתי שתהיה בתוככם ,מטוב אדמתכם וסדר גשמיכם ...מה שתכירו בו כי
אין ענינכם נוהג על המנהג הטבעי ,אבל הרצוני ,כאשר תראו אם תמרו
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מהבצורת והנגף ...ואז תדעו כי ענינכם מנהיג אותו דבר שהוא גדול מן הענין
הטבעי.
כמסקנה עקבית מן התפיסה התורשתית של סגולת ישראל ,מגיע הכוזרי בסוף המאמר
הראשון לקביעה המפורסמת ביחס למעמדו של הגר:
)קטו(  ...ומי שדבק בדרך הזה )ר"ל :שקיבל עליו עול המצוות והתגייר( יהיה
לו ולזרעו חלק גדול מן הקרבה אל ה' יתברך ,ועם כל זה לא ישתוה הגר
הנכנס בתורתנו עם האזרח ,כי האזרחים לבדם הם ראויים לנבואה ,וזולתם
תכלית ענינם שיקבלו מהם ,ושיהיו חכמים וחסידים ,אך לא נביאים.

ג" .מין חמישי" בשיטת הרמב"ם?
ניגש עתה לבירור שיטת הרמב"ם בשאלת סגולת ישראל . 8
בהלכות יסודי התורה מתאר הרמב"ם את מבנה העולם ,ומבחין בין הדרגות השונות של
הנמצאים:
כל מה שברא הקב"ה בעולמו נחלק לשלשה חלקים .מהם ברואים שהם
מחוברין מגולם וצורה והם נהוים ונפסדים תמיד ,כמו גופות האדם,
והבהמה ,והצמחים ,והמתכות .ומהם ברואים שהם מחוברים מגולם וצורה
אבל אינם משתנים ...והם הגלגלים והכוכבים שבהן ,ואין גלמם כשאר
גלמים ולא צורתם כשאר צורות .ומהם ברואים צורה בלא גולם כלל ,והם
המלאכים )יסודי התורה ב ,ג-ד(.
ארבעה גופים האלו שהן אש ורוח ומים וארץ ,הם יסודות כל הנבראים
למטה מן הרקיע ,וכל שיהיה מאדם ומבהמה ועוף ורמש ודג וצמח ומתכת
ואבנים טובים ומרגליות ושאר אבני בנין והרים וגושי עפר ,הכל גלמו מחובר
מארבע יסודות האלו ...והא-ל נותן לכל גולם וגולם צורה הראויה לו ...נפש
כל בשר היא צורתו שנתן לו הא-ל ,והדעת היתירה המצויה בנפשו של אדם
היא צורת האדם השלם בדעתו ,ועל צורה זו נאמר בתורה "נעשה אדם
בצלמנו כדמותנו" ,כלומר שתהיה לו צורה היודעת ומשגת הדעות שאין להם
גולם עד שידמה להן )שם ד ,א-ח(.

.8

הציטוטים מ'משנה תורה' הם לפי מהדורת 'יד פשוטה' של ראש הישיבה שליט"א ,ובמקום שאינה  -לפי
מהדורת הרב קאפח שליט"א .הציטוטים מ'מורה הנבוכים' הם מתרגום ר' יהודה אבן תיבון במהדורת
אבן שמואל.

276

הרב יצחק שילת

המושג 'צורה' הנזכר כאן ,מוגדר ב'מילות ההיגיון' )שער ט( כך" :נקרא 'צורה' בענינים
הטבעיים הענין המעמיד לאותו המין ,המיוחד בו ,אשר אילו יכלת לסלקו מן הדבר ההוא -
לא יהיה הדבר ההוא מאישי אותו המין" .ובפרק הראשון של 'מורה הנבוכים'" :הצורה
הטבעית - ...הענין אשר בו נתעצם הדבר והיה מה שהוא ,והוא אמיתתו מאשר הוא הנמצא
ההוא" .כלומר :התכונה האופיינית של המין היא ה'צורה' שלו .אצל הרמב"ם ,כמו אצל
הכוזרי" ,הענין הנפשי" היא צורת בעלי החיים )"נפש כל בשר היא צורתו שנתן לו הא-ל"(,
ו"הענין השכלי" הוא צורת האדם )"הדעת היתירה המצויה בנפשו של אדם היא צורת
האדם"( .ומה לגבי "הענין האלהי"? בדברי הרמב"ם בענין הנבואה יש ,לכאורה ,סמך
לראיית הנביאים כמין אחר:
ִ
מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם .ואין הנבואה חלה אלא על
חכם גדול בחכמה גיבור במידותיו ...אדם שהוא ממולא בכל המדות האלו,
שלם בגופו ,כשיכנס לפרדס וימשך באותן העניינות הגדולים הרחוקים
ותהיה לו דעת נכונה להבין ולהשיג ,והוא מתקדש והולך ופורש מדרכי כלל
העם ...ומסתכל בחכמתו שלקב"ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ
ויודע מהם גדלו  -מיד רוח הקדש שורה עליו .ובעת שתנוח עליו הרוח תתערב
נפשו במעלת המלאכים הנקראים 'אישים' ,ויהפך לאיש אחר ,ויבין בדעתו
שאינו כמות שהיה ,אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים ,כמו
שנאמר בשאול" :והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר" )יסודי התורה ז ,א(.
כזכור ,הגדיר הכוזרי את מעלת ישראל כמעלה "אלהית מלאכותית )= מלאכית(" ,ו"כאילו
הם מין אחר מלאכותי" .גם הרמב"ם מדבר על התערבות במעלת המלאכים והיהפכות
לאיש אחר .מקום נוסף שבו מזכיר הרמב"ם את המעלה המלאכית הוא בענין נבואת משה
רבנו:
ושהוא עליו השלום הפליג בהתעלות מן האנושות עד שהשיג המדרגה
המלאכית ונהיה במדרגת המלאכים ,לא נשארה לו מחיצה שלא קרעה...
ונשאר שכל בלבד ) 9הקדמת חלק ,היסוד השביעי(.
מדברי הרמב"ם במקומות אחרים בענין הנבואה עולה ,כי אפשרות חלות הנבואה על האדם
תלויה לא רק במאמציו הלימודיים והמידותיים המתוארים בהלכות יסודי התורה הנ"ל,

.9

נראה כאן ש"המדרגה המלאכית" אינה קשורה אצל הרמב"ם לכח המדמה ,שהרי משה רבנו לא השתמש
בו בנבואתו ,עיין מו"נ ח"ב סוף פרק מה ,אלא היא התקרבות למצב של שכל נבדל ,טהור .עיין בכוזרי א,
א שגם הפילוסוף מדבר על "המדרגה המלאכותית" במובן השכלי הזה ,ולאו דוקא אצל נביא; וראה להלן
הערה .24
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אלא גם בתכונות מולדות מסוימות ,המצויות בו מטבע ברייתו .ההגדרה היסודית של
הנבואה בהקדמה לפרק חלק היא:
היסוד הששי  -הנבואה .והוא ,לידע שזה המין האנושי ימצאו בו אנשים שיש
להם טבעים מעולים מאד ושלמות רבה ,ויכונו נפשותיהם עד שיקבלו צורת
השכל ,ואחר כן ידבק אותו השכל האנושי בשכל הפועל ,וישפע עליהם ממנו
שפע נכבד ,ואלה הם הנביאים ,וזו היא הנבואה.
הרי שלא מספיק שהאדם ירצה להכין את נפשו לקיבול הצורה השכלית ,אלא שהוא זקוק
לטבע מעולה מאד כדי להיות נביא .וכן הוא בפרקי הנבואה ב'מורה' .הרמב"ם מדבר שם
)ח"ב פרק לב( על כך שהנבואה דורשת השתלמות שכלית ומידותית ,והוא מוסיף:
ולא יטעך אמרו "בטרם אצרך בבטן ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך",
כי זה ענין כל נביא ,אי אפשר לו מבלתי הכנה טבעית בעיקר יצירתו ,כמו
שיתבאר.
מהי אותה הכנה טבעית? בפרק לו שם כותב הרמב"ם:
דע כי אמיתת הנבואה ומהותה הוא שפע שופע מאת האלו-ה ית' וית'
באמצעות השכל הפועל על הכח הדברי )= השכלי( תחילה ,ואחר כן ישפע על
הכח המדמה ...והענין ההוא הוא תכלית שלימות הכח המדמה ,וזה ענין אי
אפשר בכל איש בשום פנים ,ואינו ענין יגיעו אליו בשלמות בחכמות העיוניות
והטבת המדות ,ואפילו יהיו כלם בתכלית מה שיוכלו להיות מן הטוב והנאה
שבהם ,עד שיחובר אל זה שלימות הכח המדמה בעיקר היצירה בתכלית מה
שאפשר .וכבר ידעת ששלימות אלו הכחות הגופיות ,אשר מכללם הכח
המדמה ,אמנם הוא נמשך לטוב שבמזגים שיהיה לאבר ההוא הנושא לכח
ההוא ולטוב שבשעורים שיהיה לו ולזכה שבלחות שתהיה לו ,וזה ענין אי
אפשר שיתמלא חסרונו בהנהגה בשום פנים.
כלומר :התכונה של שלימות הכח המדמה היא תכונה מולדת ,התלויה בטבע הגוף ,ואי
אפשר להשיגה על ידי בחירה חפשית ,ומבלעדיה אין אדם יכול להיות נביא .ונראה שאין
הדברים אמורים רק בתכונת הכח המדמה .גם השלימות השכלית והמידותית הדרושה
לנבואה איננה רק שלימות סובייקטיבית ,דהיינו הוצאת הכישורים השכליים והמידותיים
של האדם מן הכח אל הפועל אל הדרגה הגבוהה ביותר האפשרית לו ,אלא היא שלימות
אובייקטיבית ,הדורשת כישורים גבוהים מסוימים מלידה ,הן בתחום השכלי והן בתחום
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המידותי .כדי שתוכל לחול הנבואה צריך הנביא להוציא כישורים אלה מן הכח אל הפועל
ולהגיע בהם לדרגה אובייקטיבית גבוהה . 10
אם נרצה להשתמש במינוח של הכוזרי ,נוכל איפוא לדבר על "מין חמישי" לפי הרמב"ם,
דהיינו לראות באותה תת-קבוצה של מין האדם שיש לה "הטבעים המעולים" הדרושים
לנבואה " -דרגה חמישית" של הנמצאים שתחת גלגל הירח .השאלה היא האם הרמב"ם
סבור שהסגולות המיוחדות של קבוצה זו מצויות רק בעם ישראל ,או שמא הן מפוזרות
בהתפלגות סטטיסטית רגילה במין האנושי כולו .אפשרות שלישית היא ,שאמנם התופעה
קיימת בכל המין האנושי ,אך בריכוז גבוה במיוחד היא מצויה בעם ישראל.
לפני שננסה לענות על שאלה זו ,יש לעמוד על עוד נקודה חשובה בתפיסת הנבואה של
הרמב"ם .במובן מסוים ,הרמב"ם רואה את הנבואה כתוצאה טבעית של ההשתלמות
ההשכלתית והמוסרית ,על ידי מי שיש לו הכישורים המולדים המתאימים לה ,כאמור
בדבריו בהלכות יסודי התורה המצוטטים לעיל:
ואין הנבואה חלה אלא על חכם גדול בחכמה גיבור במידותיו ...אדם שהוא
ממולא בכל המידות האלו ,שלם בגופו ,כשייכנס לפרדס ויימשך באותן
העניינות הגדולים ...והוא מתקדש והולך ...דעתו תמיד פנויה למעלה...
ומסתכל בחכמתו של הקב"ה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע מהם גדלו
 מיד רוח הקודש שורה עליו.את הסתירה שיש לכאורה בין קביעה זו ,לבין האמור בהמשך הפרק )הלכות ד-ה(" :כל
הנביאים אין מתנבאין בכל עת שירצו אלא מכוונין דעתן ...אלו שהם מבקשים להתנבא הם
הנקראים בני הנביאים ,ואף על פי שמכוונין דעתן  -אפשר שתשרה עליהן שכינה ואפשר
שלא תשרה"  , 11יש ליישב על פי דברי הרמב"ם ב'מורה' לגבי יסוד האמונה בנבואה ,וזה
לשונו )ח"ב פרק לב(:
דעות בני אדם בנבואה ...הדעת הראשון  -והוא דעת המון הפתאים ממי
שיאמין בנבואה ,וקצת המון אנשי תורתנו גם כן יאמינהו ,והוא שהאלו-ה
ית' יבחר מי שירצה מבני אדם וישרה בו הנבואה וישלחהו ,אין הפרש בין
שיהיה האיש ההוא אצלם חכם או סכל ...והדעת השני  -דעת הפילוסופים,
והוא שהנבואה שלמות אחד בטבע האדם ,והשלמות ההוא לא יגיע לאיש
מבני אדם אלא אחר לימוד יוציא מה שבכח המין לפעל אם לא ימנע מזה
מונע מזגי או סיבה אחת מחוץ ,כמשפט כל שלמות שאפשר מציאתו במין
.10
.11

עיין היטב בפרק לח שם ,וראה מה שכתבנו ב'הקדמות הרמב"ם למשנה' עמודים רעד-רעה ,שה-שז.
עיין לחם משנה שהעיר על כך.
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אחד שלא יתכן מציאות השלימות ההוא עד תכליתו וסופו בכל איש מאישי
המין ההוא ...ולפי זה הדעת אי אפשר שיינבא הסכל ,ולא יהיה האדם מלין
בלתי נביא ומשכים נביא ,כמי שימצא מציאה ,אבל הענין כן והוא שהאיש
המעלה ,השלם בשכליותיו ובמידיותיו ,כשיהיה כחו המדמה כפי מה שאפשר
להיות מן השלמות ויזמין עצמו ההזמנה ההיא אשר תשמענה  -הוא יתנבא
בהכרח ,שזה שלימות הוא לנו בטבע ,ולא יתכן לפי זה הדעת שיהיה איש
ראוי לנבואה ויכין עצמו לה ולא יתנבא ...והדעת השלישי  -והוא דעת
תורתנו ויסוד דתנו ,הוא כמו זה הדעת הפילוסופי בעצמו ,אלא בדבר אחד,
וזה ,שאנחנו נאמין שהראוי לנבואה המכין עצמו לה אפשר שלא יתנבא ,וזה
ברצון אלוהי .וזה אצלי הוא כדמות הנפלאות כולם ונמשך כמנהגם ,שהענין
הטבעי  -שכל מי שהוא ראוי לפי בריאתו ,והתלמד לפי גידולו ולימודו,
שיתנבא ,והנמנע מזה  -אמנם הוא כמי שנמנע מהניע ידו  -כירבעם ,או נמנע
הראות  -כמחנה מלך ארם בענין אלישע.
לאמור :מה שכתב הרמב"ם שאדם הממולא בכל המידות הדרושות ,הנכנס לפרדס והולך
ומתקדש ,מיד רוה"ק שורה עליו  -זה לפי הטבע ,כך צריך להיות בפשטות לפי טבע האדם
וטבע הרוח ,אך לפעמים קורה שאין השכינה שורה עליו ,אם הקב"ה מונע אותה מלשרות,
כמו שבידו להתערב בכל ענין טבעי ולמונעו.

ד .נבואה באומות העולם לשיטות הרמב"ם והכוזרי
עתה נפנה לשאלה האם הנבואה מצויה רק בישראל או גם בגויים .באיגרת תימן )מהדורתנו
עמוד קלה ואילך( מתייחס הרמב"ם לדברי השואל ,שהציג בפניו את טענת הפושע )= המשומד(
שכביכול נביא האיסלאם נרמז בתורה בפסוק" :נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה'
אלקיך" ,ושמקצת אנשים סתרו טענתו באומרם :הלא כתוב "מקרבך" .הרמב"ם כותב
שמהתבוננות בהקשר הפסוק מובן שאין בטענת הפושע שום ממש ,שכן התורה מבטיחה
שעם ישראל לא יצטרך למעוננים וקוסמים שיגידו לו את העתידות ,אלא הוא ידע באופן
צודק ובטוח מה שהוא צריך לדעת מן העתידות ,על ידי נביא שה' יקים לו .ויהיה זה באופן
קל ,כי הנביא יהיה "מקרבך" ,ולא נצטרך לשוטט אחריו לארצות אחרות .והרמב"ם מוסיף:
ואחר כן הודיענו ענין אחר ,ואמר שעם היותו קרוב לכם ובקרבכם  -יהיה
מכם גם כן ,כלומר מישראל ,עד שתהיה זאת המעלה ,שהיא הקדמת הידיעה
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בעתידות ,מיוחדת לכם  , 12ולזה ִחזק הענין ואמר "כמוני" ,כי אחרי שאמר
"מאחיך" היה אפשר לומר שיהיה מעשו ומישמעאל ,כמו שאמר לבני עשו
"כה אמר אחיך ישראל" ,על כן חזק ההוא באמרו "כמוני" ,כלומר מבני יעקב.
ולכאורה התמיהה רבה ,שכן מיד הרמב"ם ממשיך:
ואולם היותנו בלתי מאמינים בנבואת עמר וזיד אינו מפני היותם מזולת
ישראל ,כמו שיחשבו ההמון ,עד שנצטרך ללמוד מאמרו "נביא מקרבך
מאחיך"  , 13כי איוב ואליפז ובלדד וצופר ואליהוא כולם אצלנו נביאים ואף על
פי שלא היו מישראל ,וכן חנניה בן עזור נביא שקר ארור אף על פי שהיה
מישראל .ואולם נאמין בנביא או נכזיבהו מצד טענתו לא מצד יחוסו ...כל
נביא שיבוא יהיה ייחוסו כהן או לוי או עמלקי שיאמר שאחת מכל מצוות
שבתורה בטל חיובה  -כבר הכזיב משה רבנו האומר "לנו ולבנינו עד עולם",
על כן נכזיבהו ...ואם כן אם יעמוד נביא ,מישראל או מאמות העולם ,ויקרא
אל תורת משה רבנו ויזרז עליה ...נבקש ממנו מופת ,ואם יתנהו נאמין בו,
ונגדילהו הגדלת הנביאים.
הרי שלמרות הכתוב "נביא מקרבך מאחיך כמוני" ,המורה שהנביא יהיה מישראל ,אין
הרמב"ם שולל את האפשרות שיקום נביא אמת מאומות העולם .כדי להבין את פשר הדבר,
עלינו לפנות לגמרא המהווה מקור לקביעה בדבר אי-יהדותם של איוב וחבריו .בבבא בתרא
דף טו ,דנה הגמרא האם איוב היה אישיות היסטורית או משל ,ואם אכן היה  -מתי היה .על
הדעה שאיוב היה מעולי בבל והתיישב בטבריה ,מקשה הגמרא:
מיתיבי שבעה נביאים נתנבאו לאומות העולם ואלו הן :בלעם ואביו ואיוב
אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי ואליהוא בן ברכאל הבוזי.
וליטעמיך ,אליהוא בן ברכאל לאו מישראל הוה? והא כתיב ממשפחת רם ! 14
אלא אינבוי אינבי לאומות העולם ,הכי נמי איוב אינבוי אינבי לאומות
העולם .אטו כולהו נביאי מי לא אינבוי לאומות העולם? התם  -עיקר
נביאותייהו לישראל ,הכא  -עיקר נביאותייהו לאומות העולם .מיתיבי חסיד
היה באומות העולם ואיוב שמו ...תנאי היא דתניא רבי אלעזר אומר איוב
בימי שפוט השופטים היה ...רבי יהושע בן קרחה אומר איוב בימי אחשורוש
היה ...רבי נתן אומר איוב בימי מלכות שבא היה ...וחכמים אומרים איוב
.12

.13
.14

מילולית :בכם ,וכן תירגם הרב קאפח .אין אפשרות לפרש לשון זו במשמעות של :שיהיה לכם נביא
משלכם )בלי לשלול אפשרות של נביא באומות אחרות( ,אלא פירושה הוא ללא ספק :שהמעלה הזאת
תהיה מיוחדת רק לכם ,ראה להלן.
משמע :אפשר אמנם ללמוד זאת מהפסוק ,כנ"ל בהערה הקודמת.
על הקושיה שיש מכאן על הרמב"ם שמנה גם את אליהוא  -ראה להלן בסוף הפרק.
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בימי כשדים היה ...ויש אומרים איוב בימי יעקב היה ...וכולהו תנאי סבירא
להו דאיוב מישראל הוה לבר מיש אומרים ,דאי ס"ד מאומות העולם הוה,
בתר דשכיב משה מי שריא שכינה על עובדי כוכבים והא אמר מר ביקש משה
שלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים וניתן לו ,שנאמר" :ונפלינו אני ועמך".
הגמרא קובעת איפוא שמחלוקת תנאים היא האם איוב היה מישראל או מאומות העולם,
וכל אלה המאחרים את זמנו למשה רבנו סוברים שמישראל היה ,כי מאחרי משה רבנו לא
היתה יותר נבואה באומות העולם .מגמרא זו יש ללמוד שני דברים:
א .עקרונית ,אפשרית נבואה גם בגויים ,כמו שמצינו בבלעם ,וגם באיוב וחבריו לדעת
תנאים אחת.
ב .הנבואה פסקה מאומות העולם בגלל בקשתו של משה רבנו "ונפלינו אני ועמך".
לפי שיטת הרמב"ם ,שהנבואה היא תוצאה טבעית של נתונים אישיותיים מסוימים ופעילות
אנושית מסוימת ,והקב"ה יכול למנוע אותה ברצונו  -מובנת היטב הגמרא :משה רבנו ביקש
מהקב"ה שימנע את שריית רוח הקודש גם מן הראויים לה באומות העולם ,והקב"ה נענה
לו .הרמב"ם הבין שאם בקשה היא זו ,ומניעת התוצאה הטבעית יש כאן  -אין הדבר מוכרח
להיות כך לעולם ועד .תדע ,שהרי משה רבנו ביקש ביחד עם זו עוד שתי בקשות ,כדברי
הגמרא בברכות )ז ,א( שהסוגיה בבבא בתרא הנ"ל רומזת אליה:
וא"ר יוחנן משום ר' יוסי שלושה דברים בקש משה מלפני הקב"ה ונתן לו,
בקש שתשרה שכינה על ישראל ונתן לו ,שנאמר" :הלא בלכתך עמנו" ,בקש
שלא תשרה שכינה על עכו"ם ונתן לו ,שנאמר" :ונפלינו אני ועמך" ,בקש
להודיעו דרכיו של הקב"ה ונתן לו ,שנאמר" :הודיעני נא את דרכיך".
הגמרא בבבא בתרא הבינה שהשראת שכינה שמדובר בה היא הנבואה ,והנה ,כשם שבקשת
השראת השכינה בישראל התקיימה למשך דורות רבים ,אבל בשלב מסוים פסקה הנבואה
מישראל ,והיא עתידה לחזור לעתיד לבוא ,כך ,הבין הרמב"ם ,גם לגבי נבואה בגויים :משה
רבנו ביקש שמזמנו ואילך לא תשרה נבואה על אומות העולם ,אבל אולי יבוא זמן שהדברים
ישתנו ,לפי מצב עם ישראל ומצב אומות העולם ,כי מילוי בקשותיו של משה רבנו פירושו
היה התרצות והארת פנים ,אך אינו בהכרח דבר קיים לעולם.
על כן אומר הרמב"ם ,מחד ,שכאשר משה אומר לישראל "נביא מקרבך מאחיך כמוני" ,הוא
מבשר להם שהנבואה תהיה מיוחדת להם ,לפחות למשך תקופה מסוימת ,שהרי הקב"ה
נענה לבקשתו .אך ,מאידך ,כאשר באים אנו לדון ,אחרי דורות רבים ,האם ייתכן שפלוני
שאינו מישראל יהיה נביא  -אומר הרמב"ם שסיבת החלטתנו שפלוני אינו נביא אינה משום
שאינו מישראל ,כי עקרונית יכולה להיות נבואה גם בגויים ,ומדובר בתקופה שכבר פסקה
הנבואה מישראל ,ואם כן אולי נתחדשה באומות העולם ,אלא שמצד תוכן דבריו אינו יכול
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להתקבל כנביא אמת .ולעתיד לבוא אולי באמת תתחדש הנבואה לא רק בישראל ,אלא גם
בגויים.
ובזה מובן מדוע הרמב"ם ,בהגדירו את הנבואה ,משתמש בביטויים המורים על פוטנציאל
נבואי הקיים במין האנושי בכלל ,ולאו דוקא בעם ישראל ,כמצוטט לעיל )בפרק הקודם(:
היסוד השישי  -הנבואה .והוא ,לידע שזה המין האנושי ימצאו בו אנשים
שיש להם טבעים מעולים ...ואלה הם הנביאים) ...הקדמת חלק(.
מיסודי הדת לידע שהא-ל מנבא את בני האדם )הלכות יסודי התורה(.
שהנבואה שלימות אחד בטבע האדם ,והשלימות ההוא לא יגיע לאיש מבני
האדם אלא אחר לימוד )מו"נ(.
הכוזרי ,לעומת זאת ,הבין את הגמרא בדבר בקשותיו של משה רבנו כענין יותר מהותי :עם
ישראל כבר הפך לענף מיוחד של המין האנושי ,שבו קיים הפוטנציאל של חול הענין האלהי,
דהיינו של השראת השכינה והנבואה ,ואילו שאר העמים כבר התרחקו ואיבדו את התכונה
הזאת .משה רבנו מבקש מחד שהשכינה תשרה בישראל בפועל" ,הלא בלכתך עמנו",
ומאידך הוא מבקש שלא תשרה באומות העולם ,כלומר :שלא יופיעו עוד שרידי התכונה
האלוהית אפילו ביחידים מאומות העולם ,בדרך של התעוררות התכונה בנכד אחר שלא
היתה בבן ,אלא שכיון שפסקה מהם והתנוונה אצלם התכונה הזאת  -שתפסוק כליל .מעתה
הופך ההבדל שבין ישראל לאומות העולם לענין קבוע וכללי . 15
כך ייחלקו הכוזרי והרמב"ם גם לגבי דברי הספרי )לדברים יח ,טו(:
"נביא מקרבך"  -ולא מחוצה לארץ" ,מאחיך"  -ולא מאחרים )= נכרים(,
"יקים לך ה' אלקיך"  -ולא לגויים ,ומה אני מקיים "נביא לגויים נתתיך",
בנוהג )גירסת רבנו הלל והגר"א :בנוהגין( מנהג גויים.
לפי הכוזרי "מאחיך ולא מאחרים" זוהי קביעה מהותית ובלתי-משתנה :רק מאחיך יוכל
להיות נביא ,ולא מאחרים ,וגם הנביא שיעמוד מאחיך  -עיקר עמידתו היא בשביל ישראל,
ולא בשביל הגויים .הרמב"ם יפרש ש"ולא מאחרים" זוהי ההיענות לבקשת משה רבנו )וכך
כתב הנצי"ב בפירושו לספרי( ,אך אין היא שוללת עקרונית נבואה בגויים ,ו"לך ...ולא

.15

לכאורה יש להביא ראיה לדעת הרמב"ם מהכתוב ביואל )ג ,א(" :והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר
וניבאו בניכם ובנותיכם" .אך עיין במדבר רבה סוף פרשה טו" :אמר הקב"ה :בעולם הזה נתנבאו
יחידים ,ולעולם הבא כל ישראל נעשין נביאים שנאמר' :והיה אחרי כך אשפוך רוחי' וכו'" .ועיין עוד על
פסיקת הנבואה מאומות העולם בויקרא רבה )א ,יב( ובבמדבר רבה ראש פרשת בלק ,והלשונות שם
יכולים להתפרש על ידי הרמב"ם והכוזרי כל אחד לפי דרכו.
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לגוים" יוכל להתפרש על הנביא מישראל דוקא ,שהוא אינו עומד לכתחילה אלא בשביל
ישראל ,אבל נביא מאומות העולם אפשר שיעמוד במיוחד בשביל אומות העולם.
מקור נוסף שבו מופיע ענין זה הוא ה'סדר עולם רבה' )סוף פרק כא(:
בלעם ואביו ואיוב מארץ עוץ ואליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי
ואליהוא בן ברכאל הבוזי אלו הנביאים שנתנבאו לאומות עד שלא ניתנה
התורה לישראל ,אבל משניתנה תורה לישראל פסקה רוח הקודש מן
האומות .וכן במשה הוא אומר" :ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך וגו' ".
מנין שעשה הקב"ה רצונו? שנאמר" :הנה אנכי כורת ברית וגו' "  -באותה
שעה פסקה רוח הקודש מן האומות.
והנה ,ב'סדר עולם רבה' מפורש ששבעת הנביאים היו מאומות העולם ,כולל אליהוא בן
ברכאל הבוזי ,שלא כגמרא בבבא בתרא שהוכיחה מהביטוי "ממשפחת רם" שאליהוא היה
מישראל .הסדר עולם רבה כנראה הבין את הביטוי "ממשפחת רם" באופן אחר .ואכן,
מצינו בירושלמי סוטה )פ"ה ה"ו( שנחלקו תנאים בזהותו של אליהוא ,ור' עקיבא מזהה
אותו עם בלעם ,ומפרש את "ממשפחת רם" כקשורה לארם .אמנם ,הסדר עולם רבה אינו
סובר כן ,שהרי מונה את בלעם ואת אליהוא ,אך מכל מקום הוא סובר כר' עקיבא שאליהוא
היה גוי ,ועל זה סמך הרמב"ם שהזכיר את אליהוא בכלל נביאים מאומות העולם באיגרת
תימן הנ"ל.

ה .נבואה בגרים לשיטות הרמב"ם והכוזרי
נפקא מינה גדולה וברורה בין שיטות הכוזרי והרמב"ם היא בשאלת אפשרות הנבואה
לגרים .שכן אם תכונת הפוטנציאל הנבואי נשארה קיימת באופן "גנטי" רק בזרע ישראל,
ואבדה מאומות העולם  -גם גר אינו יכול להיות נביא ,שהרי הצטרפותו לעם ישראל אינה
משנה את תכונותיו הגנטיות .וכך אכן סובר הכוזרי ,כנ"ל פרק א .לעומת זאת ,לפי הרמב"ם
פוטנציאל הנבואה קיים בכל המין האנושי ,ומניעתה מאומות העולם היא "החלטה"
אלקית למנוע אותה מהם אפילו יהיו בהם כאלה הראויים לה ,אבל משהצטרף אדם לעם
ישראל אין הגזירה הזאת חלה עליו ,ואם הוא ראוי לנבואה לא תהיה סיבה למנוע אותה
ממנו.
בענין אפשרות הנבואה אצל גרים ,הקשו על הכוזרי קושיה גדולה ,מגמרא מפורשת
בסנהדרין .וזה לשון הפירוש לכוזרי 'קול יהודה' לר' יהודה מוסקטו:
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אכן נודע דברם ז"ל פ' אחד דיני ממונות )סנהדרין לט ,ב(" :אמר אפרים
מקשאה תלמידו של ר' מאיר משום ר' מאיר עובדיה גר אדומי הוה ,והיינו
דאמרי אינשי :מיניה וביה אבא ליזיל ביה נרגא" .פי' אבא  -יער ,והכוונה
לומר שמן היער עצמו יכנס בתוך הגרזן בית יד לקצוץ בו את היער ,וכן היה
עובדיה הנביא לאדום .אמנם להסתלק מן הספק ראוי לומר ,שאף אמנם
יחשב גרותו של עובדיה לדעת מוסכם אצל חז"ל ,כמו שייראה מדבריהם ,הן
הכלל הזה אשר הציב החבר באמרו כי האזרחים לבדם היו ראויים לנבואה
וכו'  -לא ישחת בעבור האחד היוצא מכללו ,ואולי היה מעשה נס והוא פלאי
על גדולת מעשהו להחיש מפלט למאה נביאים ,כדבר רבי יצחק פ' אחד דיני
ממונות" :מפני מה זכה עובדיה לנביאות מפני שהחביא מאה נביאים במערה
וכו' " ...אפס כי חזקו עלי מאד דבריו של חבר באמרו מאמר החלטי
שהאזרחים לבדם הם ראויים לנבואה ,וזולתם תכלית ענינם שיקבלו מהם
ושיהיו חכמים וחסידים אך לא נביאים .ראה כמה דיו שפך לחרוץ משפטו
בגזירה מוחלטת עד בלתי השאיר לו שריד כמעט להמצא שם אפילו גר אחד
עולה אל מדרגת נבואה לאיזו סיבה שתהיה ואם רבה ,על כן חוששני לו
מחטאת הנטיה מדעת חז"ל.
על כך יש לומר ,קודם כל ,כי גם אם לא היינו יודעים כלום על מחברו של ספר הכוזרי ,הרי
ספר שהגר"א אמר עליו" :שילמדו ספר הכוזרי ,שהוא קדוש וטהור ,ועיקרי אמונת ישראל
ותורה תלויים בו" )תוספות ל'מעשה רב' ,סימן סא(  -אי אפשר לתלות בו חטאת של נטייה
מדעת חז"ל .קל וחומר כשאנו יודעים שריה"ל היה נאמן ביתו ומקורבו של ראש חכמי
התורה בספרד ,אשר הרמב"ם אמר עליו " 16כמוהו לא היה לפניו מלך" ,הלא הוא הר"י
מגאש  . 17ולא עוד ,אלא שאחת ממטרותיו העיקריות של ספר 'הכוזרי' היא להשיב על
ה"מינים" )= הקראים( ,הכופרים בדברי חז"ל ,כמבואר בפתיחת הספר ובתוכו.
ועתה לעצם דברי ה'קול יהודה' .מה שכתב שהכוזרי "שפך הרבה דיו לחרוץ משפטו בגזירה
מוחלטת וכו' "  -בזה נכון הרגיש ,שאצל הכוזרי מדובר בענין מהותי ,בדבר שבעצם ולא
במקרה ,או כפי שניסחנו זאת :בתופעה גנטית .אשר על כן אי אפשר לדבר על יוצא מן
הכלל ,שהרי זכות אינה יכולה לשנות את המוצא הגנטי ,וגם קשה לתלות זאת בנס ופלא.
אולם ,לו עיין יותר במהלך הדברים בכוזרי ,דהיינו בתיאור שתיאר הכוזרי את הענין
האלהי כתכונתו של אדם הראשון ,שעברה ליחידים בכל דור עד ששבה בקהל ,ושלפעמים
התכונה ניכרת בצאצא רחוק אף על פי שאינה ניכרת בקרוב  -לא היה צריך למעשה ניסים,
.16
.17

עיין הקדמת המשנה ,עמוד סא.
ריה"ל כתב שיר הספד על אביו של ר"י מגאש ,וניסח מכתב של הר"י מגאש אל חכמי נרבונה ,ר'
בדיואנים של ברודי ושל ירדן .במכתבים של ריה"ל שנמצאו בגניזת קהיר הוא דורש בשלום "נר ישראל",
הלא הוא הר"י מגאש.
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אלא היה אומר שבאופן נדיר באמת היתה יכולה התכונה להתגלות גם בצאצא בודד של עשו
)"גר אדומי"( ,שהרי מבני אברהם ויצחק הוא .העובדה שהתכונה פסקה כליל ממי שאינו
מזרע יעקב  -אינה הכרחית מצד הטבע ,אלא חז"ל אומרים שהיא מצד היענות הקב"ה
לבקשת משה רבנו ,ואם כן ייתכן לומר שזכות גדולה תגרום ליוצא מן הכלל.
אולם באמת אין צורך בכך ,כי יש ללכת בדרך אחרת ,ש'קול יהודה' עצמו רומז אליה
באומרו שנראה מדברי חז"ל שגירותו של עובדיה מוסכמת אצלם .מעיון בסוגיה בסנהדרין
נראה שיש מקום גדול לומר שחז"ל דוקא נחלקו בדבר .כי כך הוא מהלך הסוגיה בסנהדרין:
א"ר יצחק :מפני מה זכה עובדיהו לנביאות? מפני שהחביא מאה נביאים
במערה ...חזון עובדיהו כה אמר ה' אלקים לאדום וגו' מאי שנא עובדיה
לאדום ,אמר רבי יצחק אמר הקב"ה יבא עובדיהו הדר בין שני רשעים ולא
למד ממעשיהם וינבא על עשו הרשע שדר בין שני צדיקים ולא למד
ממעשיהם .אמר אפרים מקשאה תלמידו של ר' מאיר משום ר' מאיר:
עובדיה גר אדומי היה ,והיינו דאמרי אינשי מיניה וביה אבא ניזיל ביה נרגא.
השאלה "מאי שנא עובדיה לאדום" ,ותשובתו של ר' יצחק עליה ,מורות לכאורה שסתמא
דגמרא ור' יצחק לא סברו שעובדיה גר אדומי היה .כי אם כן  -הלא התשובה על השאלה
מדוע דוקא עובדיה מדבר על אדום פשוטה ,וכמו שאמר אפרים מקשאה ,וכדאמרי אינשי
"מיניה וביה אבא" וכו' ,ומדוע נזקק ר' יצחק לטעם דרשני .והראה לי תלמידנו יהודה מורג
נ"י שמפורש בילקוט שמעוני )ישעיהו רמז שפה; והדברים נמצאים ב'אגדת בראשית' פרק
יד(:
חזון ישעיהו  -שני נביאים נתנבאו בלשון זה ,ישעיה ועובדיה ,ישעיה גדול
שבנביאים ועובדיה קטן שבנביאים ,ויש אומרים גר היה.
הרי שלא לדברי הכל היה עובדיה גר ,ושאלת הגמרא ותירוצו של ר' יצחק נאמרו על בסיס
ההנחה שלעובדיה לא היה קשר אישי לאדום ,ורק אחר כך הביאה הגמרא את דברי אפרים
מקשאה ,המחדש שעובדיה גר אדומי היה .ומעניין ,שבויקרא רבה )יח ,כ( ,וכן בתנחומא
בובר )תזריע י( מצינו'" :ממנו משפטו ושאתו יצא'  -זה עובדיה ,אמר ר' יצחק עובדיה גר
אדומי היה ומתנבא על אדום 'ולא יהיה שריד לבית עשו' " .ואם לא נפל שיבוש בשמות
באחד המקורות ,צריך לומר שאחרי ששמע ר' יצחק את דברי אפרים מקשאה בשם ר' מאיר
 קיבלם ,ודרשם על הפסוק "ממנו משפטו" .ומכל מקום ,דברי ה'אגדת בראשית' והילקוטבמקומם עומדים שדעת אפרים מקשאה היא בגדר "יש אומרים" ,ולאו כולי עלמא מודו
בה . 18
.18

יתכן שהסיבה לכך שה'אגדת בראשית' מתייחס לדברי אפרים מקשאה בשם ר' מאיר כ"יש אומרים",
היא בגלל העובדה שדברי ר' מאיר אינם נמסרים בגמרא בשם עצמו ,אלא בשם יחיד מתלמידיו שאמר
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אמנם ,גם אם נמצא דעה מפורשת לפיה עובדיה לא היה גר  -עדיין צריכים אנו לראיה שזהו
ענין עקרוני ,כלומר :שלדעה זו גר אינו יכול להיות נביא ,ורק אז נוכל לומר שהכוזרי סובר
כדעה זו .ואכן ,יש למצוא מקור לענין העקרוני בגמרא בקידושין )ע ,ב(:
אמר ר' חמא ברבי חנינא :כשהקב"ה משרה שכינתו אין משרה אלא על
משפחות מיוחסות שבישראל ,שנאמר" :בעת ההיא נאם ה' אהיה לאלקים
לכל משפחות ישראל"  -לכל לישראל לא נאמר אלא לכל משפחות" .והמה
יהיו לי לעם"  -אמר רבה בר רב הונא :זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים,
דאילו בישראל כתיב בהו" :והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם" ,ואילו
בגרים כתיב" :מי הוא זה ערב את לבו לגשת אלי נאם ה' והייתם לי לעם
ואנכי אהיה לכם לאלקים".
מכך שהגמרא דורשת את סוף הפסוק לענין ההבדל שבין ישראל לגרים  -יש מקום להבין
שגם מימרת ר' חמא בר' חנינא ,בדבר השראת השכינה רק על המשפחות המיוחסות
שבישראל ,ממעטת גרים .וכך אמנם הבין רש"י ,שפירש בסנהדרין לט ,ב" :מפני מה זכה
]עובדיה[ לנביאות  -שהרי גר היה ואין השכינה שורה אלא על המיוחסין שבישראל ,כדכתיב
'להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך' " .וזהו מה שפירש גם בקידושין" :משפחות ישראל -
משפחות שהם ישראל גמורים" ,כלומר :למעט גרים .באשר לפסוק שרש"י מביא בסנהדרין,
שאינו הפסוק שהגמרא בקידושין דורשת  -מקורו של רש"י הוא ב'במדבר רבה' )יב ,ד(:
"והוא אין משרה שכינתו אלא על המיוחסים שבישראל ,וכן הוא אומר' :להיות לך לאלקים
ולזרעך אחריך'  -בזמן שזרעך ניכר אחריך הקב"ה הווה לך לאלקים" . 19

.19

בשמו .עיין חולין קלד ,א שריש לקיש לומד מסתם משנה שספק מתנות כהונה אין חייבים לתתן לכהן,
והוא מקשה על כך מדברי ר' מאיר במסכת פאה" :ספק לקט לקט" ,והרי זו סתירה לפי הכלל "סתם
משנה ר' מאיר" .משיב לו ר' יוחנן" :אל תקניטני ,שבלשון יחיד אני שונה אותה ,דתניא ר' יהודה בן
אגרא אומר משום ר' מאיר ספק לקט לקט" .הרי שאם דברי ר' מאיר נאמרו בשם תלמיד אחד  -אפשר
להניח שחבריו לא הסכימו עמו ,ואין צורך לומר שסתם משנה זו אינה כר' מאיר )אף על פי שהכלל "סתם
משנה ר' מאיר" אינו כלל מוחלט כידוע( .והוא הדין בעניננו :הבאת דברי ר' מאיר בשם תלמיד אחד
נותנת מקום לומר שאין הדבר מוסכם על כל תלמידי ר' מאיר.
יש לציין כי רש"י הבין שאין מחלוקת בגמרא בסנהדרין שעובדיה היה גר אדומי ,שהרי גם את שאלת ר'
יצחק "מפני מה זכה עובדיהו לנביאות" פירש" :שהרי היה גר" ,וממילא צריך לומר לשיטתו שעובדיה
היה יוצא מן הכלל ,והדבר אפשרי גם לשיטת הכוזרי ,כנ"ל .אולם לפי מה שרצינו לומר ,שמחלוקת היא
בגמרא בסנהדרין ,אפשר לפרש שהשאלה "מפני מה זכה עובדיהו לנביאות" אינה בגלל היותו גר ,אלא
מפני שעולה מהכתוב במלכים שעובדיהו לא היה נביא מעיקרו )וכדברי הילקוט שמעוני" :קטן
שבנביאים"( ,ויש לומר שעד דברי אפרים מקשאה נקטה הגמרא בשיטה שגר אינו יכול להיות נביא כלל,
וכדברי ר' חמא בר' חנינא בקידושין.
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ולדעת הרמב"ם יש לומר שאין שום מקור בחז"ל המורה שגר אינו יכול להיות נביא ,כי
מימרת ר' חמא בקידושין בדבר משפחות מיוחסות שבישראל יכולה להתפרש כממעטת
משפחות שנתערבו בהן פסולי חיתון ,שזה הוא נושא הסוגיה בקידושין )ע"ש( ,ואינה
ממעטת גרים ,ודרשת סוף הפסוק "והמה יהיו לי לעם" מובאת בדרך אגב ,ואינה קשורה
למימרת ר' חמא .וכן מוכח בבמדבר רבה ,שאחרי הלשון הנ"ל" :והוא אין משרה שכינתו
אלא על המיוחסים שבישראל ,וכן הוא אומר' :להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך'  -שזרעך
ניכר אחריך הקב"ה הווה לך לאלקים" ,מסיים המדרש" :ובזמן שאין זרעו ניכר אחריו,
שהם מערבים זרעם בנשי חבריהם ,אין הווה להם לאלקים" ,הרי שמדובר בממזרים
ובפסולי קהל.

ו .סגולת ישראל אצל הרמב"ם
הרמב"ם סובר איפוא ,שבאופן עקרוני יכולה הנבואה לשרות גם באומות העולם ,ואין
לראות בה תכונה גנטית המיוחדת רק לעם ישראל .עם זאת ,עדיין לא נשללה האפשרות
ששכיחות התכונות הדרושות לנבואה גבוהה בעם ישראל יותר מאשר בעמים אחרים.
אמנם ,עצם העובדה ההיסטורית שבעם ישראל היו הרבה יותר נביאים מאשר באומות
העולם  -אינה מוכיחה דבר לדעת הרמב"ם ,כי ייתכן שמסיבות מסוימות נמנעה הנבואה גם
מן הראויים לה באומות העולם )בקשת משה רבנו( .השאלה היא האם יש סיבה לחשוב
שמספר הראויים לנבואה בישראל עולה על זה שבכל אומה אחרת ,ואם כן  -מהי הסיבה.
ננסה לבדוק האם אכן קיימות לדעת הרמב"ם תכונות אופי מיוחדות לעם ישראל ,כלומר:
האם קיים אצלו המושג של "סגולת ישראל" במובן שאנו עוסקים בו .ראינו שהכוזרי
מייחס לענין האלהי שבישראל שתי תופעות עיקריות :הנבואה וההשגחה .בענין ההשגחה
כותב הרמב"ם )מאמר תחיית המתים ,עמוד שע(:
וכבר זכר בתורה שהוא מופת מתמיד בדורות ,רצוני לומר :תיקון הענינים
עם העבודה והפסדם עם המרי .אמר" :והיו בך לאות ולמופת ובזרעך עד
עולם" .ומפני זה אמרו" :אין מזל לישראל" ,רצונם לומר שתיקונם והפסדם
אינו לסיבה טבעית ,ולא על מנהג המציאות ,אלא נתלה בעבודה ובמרי ,וזה
אות יותר גדול מכל אות .וכבר בארנו )נ"א :ביארו  ( 20שזה בדין ציבור ובדין
יחיד ...וזה הענין בעצמו הוא המכון גם כן באמרו ביחוד האומה" :אשר חלק
ה' אלקיך אותם לכל העמים וכו' ואתכם לקח ה' " ,ר"ל שעניניהם אינם

.20

עיין הערה  88במהדורתנו.
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נוהגים מנהג עניני שאר האמות ,אבל יחדם בזה המופת הגדול שיהיו
פעולותיהם תמיד נקשרות בתיקון עניניהם או בהפסדם.
הדברים מקבילים לגמרי ,לעיתים גם בלשונם ולא רק בתוכנם ,לדברי הכוזרי א ,קט
המצוטטים לעיל פרק א ,ע"ש .ההשגחה הפרטית שבעקבותיה נקבעים מאורעות העם לפי
זכויותיו וחובותיו ,היא תכונה המיוחדת לישראל ,האמורה בלשון התורה שמזכיר
הרמב"ם" :ואתכם לקח ה' ויוציא אתכם מכור הברזל ממצרים להיות לו לעם נחלה כיום
הזה" )דברים ד ,כ(.
והנה ,במו"נ )ח"ג פרק יז ,שאליו רומז הרמב"ם לפי הגירסה "וכבר ביארנו"( מבואר
שההשגחה הפרטית היא לדעת הרמב"ם תוצאה של השגת ה':
ההשגחה נמשכת אחר השכל ומדבקת בו ...כפי מה שישיגהו מן השכל ישיגהו
מן ההשגחה.
ולהלן )פרק יח(:
נודע גם כן שהשפע האלוהי הנמצא מדובק במין האדם ,רצוני לומר  -השכל
האנושי ,אמנם הוא מה שנמצא מן השכלים האישיים והוא מה ששפע על
ראובן ושמעון ...כי איזה איש מאישי בני אדם שהשיג מן השפע ההוא חלק
יותר גדול ,כפי הכנת החומר שלו וכפי התלמדו  -תהיה ההשגחה עליו יותר
בהכרח ...ולפי זה העיון יתחייב בהכרח שתהיה השגחתו ית' בנביאים עצומה
מאד ,ולפי מדרגותם בנבואה ,ותהיה השגחתו בחסידים ובטובים כפי
חסידותם וישרונם ,אחר שהשיעור ההוא משפע השכל האלוהי הוא אשר שם
דבר בפי הנביאים והוא אשר ישר מעשי הטובים והשלים חכמות החסידים
במה שידעו .ואמנם הסכלים הממרים ,כפי מה שחסרו מן השפע ההוא היה
ענינם נבזה וסדרו בסדר שאר אישי מיני בעלי החיים.
נמצא שהקביעה שיש השגחה פרטית מיוחדת בישראל ,פירושה הוא ,שבישראל ישנה רמה
גבוהה יותר של שפע אלהי שכלי ,המתבטא ביתרון חכמה ומוסר בפועל .היתרון הזה מקורו
הן ב"הכנת החומר" )תכונות מולדות( ,והן ב"התלמדות" )המאמץ המושקע להוציאן אל
הפועל(.
נעקוב עתה אחר התבטאויות נוספות של הרמב"ם ,הקובעות את יתרון החכמה והמוסר
בישראל כתכונה לאומית ,העוברת בירושה מאבות לבנים:
חייבין אנו להזהר במצות צדקה יתר מכל מצות עשה ,שהצדקה סימן
לצדיקי ,זרע אברהם אבינו ,שנאמר" :כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו
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ואת ביתו אחריו לעשות צדקה" ...וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יחוש
ליחוסו ,שאין האכזריות מצויה אלא בגויים ,שנאמר" :אכזרי המה לא
ירחמו" )מתנות עניים י ,א-ב(.
ואין האכזריות והעזות מצויה אלא בגוים הערלים ,אבל זרעו של אברהם
אבינו והם ישראל שהשפיע להם הקב"ה טובות התורה וצוום בחקים
ומשפטים צדיקים ,רחמנים הם על הכל )עבדים ט ,ח(.
אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס ,אלא יהיה נוח לרצות ...לא יקום ולא
יטור ,וזהו דרכם של זרע ישראל ולבם הנכון ,אבל הגוים ערלי הלב אינם כן
אלא "ועברתו שמרה נצח" ,וכן הוא אומר על הגבעונים שלא מחלו ולא
נתפייסו" :והגבעונים לא מבני ישראל המה" )תשובה ב ,י(.
כל המשפחות בחזקת כשרות ומותר לישא מהן לכתחלה ...כל מי שיש בו
עזות פנים ואכזריות ושונא את הבריות ואינו גומל להם חסד חוששין לו
ביותר שמא גבעוני הוא ,שסימני ישראל האומה הקדושה ביישנים רחמנים
וגומלי חסדים ,ובגבעונים הוא אומר" :והגבענים לא מבני ישראל המה" ,לפי
שהעיזו פניהם )איסורי ביאה יט ,יז(.
התכונות המוסריות של ביישנות רחמנות וגמילות חסדים הן תכונות אופייניות לישראל
שהם זרעו של אברהם אבינו שהשפיע להם הקב"ה טובות התורה .וכך מנסח הרמב"ם את
הדברים בפירושו לאבות ,על המשנה )ה ,יח(" :עז פנים לגהנם ובוש פנים לגן עדן ,כן יהי
רצון מלפניך ה' אלקינו שתבנה עירך בימינו" )הגירסה "כן יהי רצון" היא גירסת המשנה
שהרמב"ם כתבה בעצם כתב ידו(:
וכבר חנן ה' זאת האמה ,רצוני לומר ישראל ,בהיותם בעלי בשת פנים ,וכך
אמרו שסימן זרע אברהם  -ביישנין רחמנין וגומלי חסדים .ואמר" :בעבור
תהיה יראתו על פניכם" ,אמרו :זו בושה .וכאלו אמר כאשר סיפר מעלת
הבושה ,אלקים ,כשם שחנותנו בזאת המעלה כן חן אותנו שתבנה עירך
בימינו.
מציאות התכונות הנעלות בעם ישראל היא חנינה ,מתנת חינם ,אלוהית ,שניתנה לעם
ישראל בשני שלבים :בעצם היותם מזרע אברהם אבינו )"שסימן זרע אברהם ביישנין
וכו' "( ,ובעומדם על הר סיני לקבל את התורה .הפסוק "ובעבור תהיה יראתו על פניכם"
שמביא הרמב"ם ,ואומר עליו בשם חז"ל :זו בושה ,נאמר לישראל במעמד הר סיני ,אחרי
שאמרו למשה" :דבר אתה עמנו ןנשמעה ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות" .לאמור :לצורך
נתינת המצוות די בכך שמשה רבנו יקבלן מאת ה' וימסרן לנו ,וכל המעמד של שמיעת קול
ה'" ,אנכי ולא יהיה לך  -מפי הגבורה שמענום" ,היה רק בשביל להטביע בנפש הישראלית
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את תכונת יראת ה' והבושה .יתר על כן ,הרמב"ם אומר ב'מורה' )ח"ב פרק לג( שהקול
האלהי שהשמיע לכל ישראל את "אנכי ולא יהיה לך"  -לא השיגו ממנו ישראל מילים
ודברים ,אלא הם שמעו רק קול ,ומשה רבנו הוא שהשיג את המילים והשמיען לעם .הקול
האלהי ששמעו ישראל בא כדי להרגיל אותם לאמונה וליראה ולהשריש אותן בהם )עיין
פירוש הרמב"ן ל"בעבור נסות אתכם"( .וכך מבקשים אנו מה' שיחון אותנו גם בבנין
ירושלים ,ויש הקבלה בין הדברים ,כי להוצאת המתנה האלוהית אל הפועל דרושה גם
פעילות אנושית :הקב"ה הטביע בישראל את כשרון המידות המעולות ,אך כל אחד ואחד
מישראל צריך להוציא את הכשרון הזה מן הכח אל הפועל ,וכן בבנין ירושלים :הקב"ה
מסובב את הסיבות ומזמן את האמצעים ,ואת הבנין בפועל מבצעים בני אדם.
לא רק לגבי מידות ,אלא גם לגבי אמונה וידיעת ה' ,יש בישראל תכונה העוברת בירושה:
וכבר ערב לנו ה' יתברך ,ודי בו ערב ,והודיענו שכל מי שעמד במעמד הר סיני
יאמינו במשה רבנו ובכל מה שאמר ,הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל
הדורות ,והוא אומרו יתעלה" :הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע
העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם" .לכך יִ ודע שכל מי שיצא מהדת
הנתונה במעמד ההוא  -שאינו מזרע האנשים ההם .וכן אמרו רבותינו ז"ל על
כל המסתפק בתורת משה" :לא עמדו אבותיו על הר סיני" )איגרת תימן
עמוד קכו(.
גם אם נניח )בצדק ,ראה להלן( ששני המשפטים האחרונים אינם אמורים להיות תיאור
עובדתי מדויק ,אלא דברי חיזוק ועידוד לקהל הנמצא במצוקה רוחנית נוראה )חיזוק
שפירושו :אתם ,אלה שיחזיקו מעמד ולא יתפתו לשמד ,אתם בני ישראל האמיתיים(  -מכל
מקום עצם הרעיון שמעמד הר סיני הטביע בעם ישראל הטבעה רוחנית ,המתבטאת בדבקות
בסיסית בתורה ,בדעותיה ובאמונותיה ,שאינה עלולה לחלוף ולהיעלם במשך הדורות ,היא
קביעה שהרמב"ם קובע וחוזר וקובע בהחלטיות ,כפי שהוא כותב לפני ואחרי הדברים
הנ"ל:
וכבר דימה שלמה ע"ה האומה לאשה יפה ...ודימה אלו אנשי הדתות
והאמונות אשר ירצו למשכה אליהם ולהשיבה לאמונתם בזונים המסיתים...
והסתכל חכמת המשל וסודותיו שהוא כפל מלת 'שובי' ארבע פעמים בזה
הפסוק ,רומז להיותנו מבוקשים לצאת מן הדת ולהתאחד בהם בכל אחת
מארבע מלכויות ,אשר אנחנו היום באחרונה מהן .וכבר יעדנו ה' ...בהיותם
מכריחים אותנו להאמין בדעותם ,והוא אמרו" :ועבדתם שם אלהים מעשה
ידי אדם עץ ואבן" .ואמנם עם זה לא יהיה כולל בכל הארץ ולא יכרית ה'
תורתו מאתנו לעולם ,ערב לנו ואמר" :כי לא תשכח מפי זרעו" .ובאר לנו על
ידי ישעיהו מבשר האמה שהאות בינינו ובינו יתעלה ,והמופת המורה שאנחנו
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לא נאבד ,הוא השאר תורת ה' ודברו בינינו ,אמר" :ואני זאת בריתי אותם
אמר ה' רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך וגו' " )עמודים קכח-קכט(.
הרי שמקצת מאיתנו ייכנעו לגויים ויעבדו עץ ואבן )ומכאן שהדברים דלעיל אכן נאמרו רק
בדרך חיזוק ,שהרי כאן משמע בפירוש שחלק מעם ישראל כן יתפתה וייאנס( ,אבל בשום
אופן לא כולנו .רוח ה' אשר על כלל ישראל לא תמוש מזרעם ומזרע זרעם עד עולם ,וכניסוח
הרמב"ם בתחילת הדברים:
וכבר ערב לנו ה' יתעלה על ידי נביאיו שלא נאבד ולא נכלה ולא נחדל מהיות
אמה חשובה ומעולה ...כי מן הנמנע אצלו שימאס בנו כולנו ואף על פי
שנמרה את פיו ונעבור על מצוותיו ...אמר" :ואף גם זאת בהיותם בארץ
איביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם" )עמוד קכה(.
הביטוי "אומה חשובה ומעולה" פירושו אומה שיש לה מעלות שכליות ומידותיות בולטות
)השוה לעיל שם עמוד קכב" :ויקנו מעלות מידות ומעלות שכליות ,להמון כפי שכלם
ולסגולות כפי השגתם ,ובהם יהיה הקיבוץ האלהי חשוב ומעולה"( .ההבטחה האלהית,
הברית האלהית ,הקובעת שעם ישראל יהיה תמיד עם חשוב ומעולה ,ושגם אם יהיו מקצת
אנשים או מקצת דורות שיהיו ממרים ועוברי עבירות ,התכונה המעולה של כלל ישראל לא
תשתנה  -ברית זו היא ברית אבות וברית סיני הנזכרות במקורות דלעיל ,ופירוש הדבר
שהיתה בבריתות אלה מעין הטבעה רוחנית ,אשר יצרה לכלל ישראל טבע קיים-יציב ,אשר
גם אם לעיתים אין הוא מתגלה באישים או בדורות  -בכלל ישראל הוא נשאר קבוע תמיד,
"לא נחדל מהיות אומה חשובה ומעולה".
על פי זה מובנת היטב הקביעה )תשובה ג ,יא(" :הפורש מדרכי ציבור ,אף על פי שלא עבר
עבירות אלא נבדל מעדת ישראל ואינו עושה מצוות בכללם ולא נכנס בצרתם ולא מתענה
בתעניתם אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהם  -אין לו חלק לעולם הבא".
הרצון לפרוש מכלל לישראל הוא רצון לפרוש מן הקדושה .והשוה גירושין ב ,כ ,שהרצון
להיות מישראל  -הוא רצון להיות כלול בדרך המוסרית של התורה והמצוות ,לעומת היצר
הרע התוקף לפעמים את האדם מישראל כפרט ,ע"ש היטב.
נמצא שייחודו של עם ישראל בהשגחה ,שעליו מדבר הרמב"ם ,נובע מתכונה של יתרון
שלימות שכלית ומוסרית ,הקיים בישראל ממורשת אבות וממעמד הר סיני .מציאותה של
תכונה זו מסבירה גם את הריכוז הגבוה של נביאים בישראל ,שכן גם אם שלימות הכח
המדמה הדרושה לנבואה קיימת בהתפלגות שווה אצל כל בני אדם  -השלימות השכלית
והמוסרית המיוחדת בעם ישראל ,מגדילה לאין ערוך את הסיכויים שיימצאו בו לא רק
חכמים צדיקים וחסידים אלא גם נביאים יותר מאשר בכל אומה ולשון ,שהרי השלימות
השכלית והמידותית היא תנאי הכרחי לנבואה .והשוה מו"נ ח"ב פרק לה ,אודות נבואת
משה רבנו" :הנה כבר התבאר שהשגתו נבדלת מהשגת כל מי שיתאחר אחריו בישראל ,אשר
הם ממלכת כהנים וגוי קדוש ,ובתוכם ה' ,וכל שכן בשאר האומות".
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אמנם ,כאמור ,הרמב"ם אינו רואה בנבואה תכונה בלעדית לישראל .גם באשר להשגחה
הפרטית מוצאים אנו דברים מאלפים אצל הרמב"ם .בסוף ספר זרעים ,בדברו על שבט לוי
שהם "חיל ה' " ,העוסקים בעבודתו והוא מזכה להם חלקם בעולם הזה ,כותב הרמב"ם:
ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו
והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו ,לדעת את ה' ,והלך ישר
כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני
האדם  -הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי
עולמים ,ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו כמו שזיכה לכהנים ללויים.
הרי דוד אומר" :ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי".
ונראה כי הלשון "כל איש ואיש מכל באי העולם" פשוטה כמשמעה ,והיא מתייחסת גם
לגויים  , 21ומורה שגם יחידים מאומות העולם יכולים להגיע לדרגת 'קדש קדשים' ולזכות
להשגחה פרטית מיוחדת .והדברים מעוגנים ב'תנא דבי אליהו רבה' )ראש פרשה ט :( 22
"ודבורה אשה נביאה וגו' "  -וכי מה טיבה של דבורה שהיא ששפטה את
ישראל ומתנבאת עליהם ,הלא פנחס בן אלעזר עומד ,מעיד אני עלי את
השמים ואת הארץ ,בין גוי ובין ישראל בין איש ובין אשה בין עבד בין שפחה
הכל לפי מעשה שעושה כך רוח הקודש שורה עליו.
ובפשטות יש ללמוד מדברי ה'תנא דבי אליהו' שגם על גוי יכולה לשרות נבואה ,כמו שהיא
יכולה לשרות על אשה ,שהרי השאלה שפתח בה היא בדבר נבואת דבורה ,ועל כך הוא
אומר" :בין גוי ובין ישראל בין איש ובין אשה" .והרי זה כשיטת הרמב"ם שעקרונית גם גוי
יכול להיות נביא ,ואף אם לפי שעה נמנעת הנבואה מן הגויים בגלל בקשת משה רבנו ,מכל
מקום הדבר יכול להשתנות ,ובוודאי שבכל זמן גוי יכול להיות ראוי לנבואה )ואולי "רוח
הקודש שורה עליו" היינו בדרגה שאינה נבואה ממש ,עיין מו"נ ח"ב פרק מה ,ולא בדיוק
כמו לגבי דבורה ,וכך מן הסתם יפרש הכוזרי .( 23
לסיכומו של ענין "המין החמישי" :נראה כי הרמב"ם לא היה משתמש במונח "מין חמישי"
להגדרת עם ישראל .מעלתם של ישראל היא מסוג המעלות האנושיות )עיין פרק ב משמונה
פרקים( .התכונות של דעת אלקים ומידות מעולות ,וההשגחה הפרטית הבאה בעקבותיהם,
.21
.22
.23

כך הבינו מו"ר הרצי"ה זצ"ל ב'לנתיבות ישראל' א עמוד  121בהערה ,הרב קאפח שליט"א בפירושו שם,
ועוד.
במהדורת איש שלום :פ"י.
עיין רד"ק ליואל ג ,ב ,שמחלק בין "אשפוך רוחי" לבין "וניבאו" )עיין לעיל הערה  ,(15וממילא האמור
בפסוק ג שם על העבדים והשפחות  -שלכאורה הוא קשה לשיטת הכוזרי שגר אינו יכול להיות נביא והוא
הדין לעבד ושפחה  -הוא גם כן פחות מנבואה.
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הן בעצם מעלות האדם ,ואם תכונות אלה קיימות בעם ישראל כתכונות לאומיות ,ובגויים
הן קיימות רק אצל יחידים  -אפשר לומר ,כפי שאכן אומרים חז"ל" :אתם קרויין אדם,
ואין עכו"ם קרויין אדם" )בבא מציעא קיד ,ב( ,וכך כותב הרמב"ם בעקבותיהם ,בענין "שור
של ישראל שנגח לשור של נכרי" )בבא קמא פרק ד משנה ג(" :ואל יקשה בעיניך דבר זה...
לפי שמי שלא נשלמו בו התכונות האנושיות אינו אדם באמת" )פיהמ"ש שם ,תרגום הרב
קאפח( .ובאשר לנבואה  -ראינו שהנביא הוא אכן "איש אחר" ,שאינו כשאר החכמים )לעיל
פרק ב( ,כך שאפשר לומר על הנביאים שהם "מין חמישי" מעל לכלל המין האנושי ,אבל :א.
ראינו שלדעת הרמב"ם התכונות הדרושות לנבואה הן התכונות האנושיות של המעלות
השכליות ומעלות המידות )ושלימות הכח המדמה( ,ובעצם הנבואה היא תוצאה טבעית של
שלימות אנושית זו .ב .שלימות זו תיתכן גם בגויים ולא רק בישראל .כך שיותר פשוט לומר
לפי הרמב"ם שהנבואה היא מעלה אנושית גבוהה ,או :הגבוהה שבמעלות האדם . 24
אמנם ,גם הכוזרי טוען ,כזכור ,שאדם הראשון נברא עם השלימות של "הענין האלהי",
שאחר כך התנוונה בחלק מזרעו ,ומשום כך הוא אומר על ישראל שהענינים האלהיים
"שמים אותם כאילו הם מין אחר" ,כי באמת אין זו אלא תכונת האדם ,שנעלמה משאר
האנושות ונותרה רק בישראל )ולא שעל גבי מין האדם נוצר עוד מין נוסף ,מעולה יותר( .כך
יוכל גם הכוזרי לבאר כנ"ל את מאמר חז"ל "אתם קרויים אדם" ,ומבחינה זאת קרובים
דברי הרמב"ם והכוזרי להיות שווים .להלן ננסה בע"ה להגדיר את שורש ההבדל שבין
שיטות הרמב"ם והכוזרי ,ולמצוא את מקורו בדברי חז"ל.

ז .מקור ההבדל בין שיטות הרמב"ם והכוזרי
נראה כי שורש ההבדל שבין גישות הרמב"ם והכוזרי ,הוא בשאלה מה טיבה של ההטבעה
האלוהית אשר נֵחנה בה האומה הישראלית .ראינו שהכוזרי מתאר אותה כתכונה רוחנית
גנטית ,והוא רואה את השלב של לידת שנים עשר בני יעקב ,שלא היתה בהם קליפה,
כנקודת ה"אל-חזור" של התהליך התורשתי ,דהיינו כשלב שבו הימצאות "הענין האלהי"
בזרע יעקב היתה לעובדה קבועה ובלתי-הפיכה .הרמב"ם ,לעומת זאת ,מדגיש את חשיבותו
של מעמד הר סיני ,בנוסף על מורשת האבות ,בקביעת תכונות באופי של האומה .מעמד הר
סיני הוא במהותו מאורע רוחני חד-פעמי ,ולא סיומו של תהליך טבעי ,ויש לדבר משמעות
רבה ,כפי שיתברר להלן.

.24

עיין לעיל הערה  .9ונראה כי שימושו של הרמב"ם במונח "מדרגה מלאכית" הוא בדרך של ייחוד
המשמעות הפילוסופית הכללית של דבקות בשכל הפועל  -שהיא פעולת כל משכיל  -לדרגה הגבוהה של
הנביא ,ה"מתערב במעלת המלאכים" בעודו בגוף )ועיין הקדמת חלק עמוד קלו שההתערבות בחברה
המלאכית היא תיאור ההישארות הנפש המשכלת אחרי הפרידה מהגוף(.
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הרמב"ם אומר במפורש כי מורשת האבות מצד עצמה היתה עדיין בגדר של מציאות הפיכה
עד למעמד הר סיני:
 ...ועל דרך זה היה העולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא
אברהם אבינו .כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו ...עד שהשיג דרך
האמת ...והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש א-לוה
אחד ...ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר בו ספרים ,והודיעו ליצחק בנו,
וישב יצחק מלמד ומחזיר ,ויצחק הודיעו ליעקב ...ויעקב אבינו למד בניו
כולם ...והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלוים אליהם ונעשת בעולם
אומה שהיא יודעת את ה' .עד שארכו הימים לישראל במצרים ,וחזרו ללמוד
מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן חוץ משבט לוי ...וכמעט קט היה,
והעיקר ששתל אברהם נעקר וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותעייתם.
ומאהבת ה' אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו ,עשה משה רבנו ורבן
של כל הנביאים ושלחו ,כיון שנתנבא משה רבנו ובחר ה' בישראל לנחלה
הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו )עבודת כוכבים א ,ב-ג(.
הרמב"ם מדגיש שהיתה אמנם מחויבות אלקית מאז ימי האבות להמשך בחירת ישראל
)"השבועה לאברהם אבינו"( ,אבל גמרו של תהליך הבחירה היה בסיני .עם ישראל הפך
לנחלת ה' עם שליחותו של משה רבנו  . 25ואכן ,הרמב"ם רגיל להתבטא שעם ישראל הוא
'עדת משה ואברהם' )עיין איגרת תחיית המתים עמוד שסז; מו"נ ח"ב פרקים יג ,יז ,כג,
וח"ג פרק נא(.
ונראה כי הבדל הגישות הנ"ל שבין הרמב"ם לכוזרי מעוגן במחלוקת אמוראים בגמרא.
הגמרא )שבת קמה ,ב( מספרת על תלמידי ר' יוחנן שישבו לפניו ,והעלו כמה שאלות בעניני
עולם ומלואו ,וביניהן" :מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים?" ,אמר להם ר' יוחנן:
מפני מה עובדי כוכבים מזוהמין? שלא עמדו על הר סיני .שבשעה שבא נחש
על חוה הטיל בה זוהמא ,ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן ,עובדי
כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן .א"ל רב אחא בריה דרבא
לרב אשי :גרים מאי? א"ל :אע"ג דאינהו לא הוו מזלייהו הוו ,דכתיב" :את
אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני ה' אלקינו ואת אשר איננו פה וגו' ".
ופליגא דר' אבא בר כהנא ,דא"ר אבא בר כהנא :עד שלושה דורות לא פסקה
זוהמא מאבותינו ,אברהם הוליד את ישמעאל ,יצחק הוליד את עשו ,יעקב
הוליד י"ב שבטים שלא היה בהן שום דופי.

.25

ראה להלן פרק ח.
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פירש רש"י" :ופליגא  -הא דאמרן דלא פסקה זוהמא עד סיני" .כלומר :ר' יוחנן ור' אבא בר
כהנא נחלקו מתי פסקה הזוהמא מישראל .לפי ר' יוחנן במעמד הר סיני ,ולפי ר' אבא בר
כהנא כאשר נולדו שנים עשר השבטים שלא היה בהם דופי .ברור ש"פסיקת הזוהמא" היא
במשמעות רוחנית ,כמו הטלת הזוהמא על ידי הנחש ,והשאלה הנדונה בגמרא היא מתי היה
השלב המכריע של הופעת סגולת ישראל :לפי ר' אבא בר כהנא  -בעת גמר ההתבררות
הגנטית ,כאשר נולד זרע שכולו "פרי ללא קליפה" ,שאין בו שום דופי ,ו"שבה האלהות
בקהל" ,כשיטת הכוזרי .לפי ר' יוחנן  -במעמד הר סיני ,כשיטת הרמב"ם.
מאלפת ביותר ,בהקשר זה ,שאלת הגמרא" :גרים מאי?" .לפי ר' יוחנן ,שמעמד הר סיני
קבע את סגולת ישראל ,גם הגרים ,ששורש נשמתם )"מזלייהו"( היה במעמד הר סיני ,זכו
להיכלל בסגולה זו .לפי ר' אבא בר כהנא שאמר "עד שלושה דורות וכו' " ,אין הגמרא
שואלת "גרים מאי?" ,כי מחד ,גם לפי ר' אבא בר כהנא יש לומר שהגרים קיבלו את התורה
בסיני ביחד עם ישראל ,וכל מעלות מתן התורה חלות גם עליהם ,אך מאידך ,ברור שהגרים
אינם בכלל ההתבררות הגנטית של זרע אברהם יצחק ויעקב ,והגמרא הבינה שלפי ר' אבא
בר כהנא ייתכן שבאמת יש הבדל בין גרים לישראל ,הבדל שאין לו תקנה בגיור ,ולפי דעת
הכוזרי הוא הוא ההבדל שציין ר' חמא בר חנינא במימרתו שאין הקב"ה משרה שכינתו
אלא על משפחות מיוחסות שבישראל.
עתה נראה שהרמב"ם מדגיש שאין לגרים הפסד מעלה בגלל העובדה שאינם מזרע אברהם
יצחק ויעקב ,ואת הנימוק שהוא נותן לכך .בתשובה לר' עובדיה הגר ,ששאל האם יש לו
לומר בתפילה "אלקינו ואלקי אבותינו" וכדו' ,כותב הרמב"ם )איגרות עמודים רלג-רלה(:
יש לך לומר הכל כתקנן ואל תשנה דבר ,אלא כמו שיתפלל ויברך כל אזרח
מישראל כך ראוי לך לברך ולהתפלל ...ועקר הדבר ,שאברהם אבינו הוא
שלמד כל העם והשכילם והודיעם דרך האמת ויחודו של הקב"ה ובעט
בעבודה זרה והפר עבודתה והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם
וציוה בניו ובני ביתו לשמר דרך ה' כמו שכתוב בתורה 'כי ידעתיו למען אשר
יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'' וגו' .לפיכך ,כל מי שיתגייר עד
סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקב"ה כמו שכתוב בתורה  -תלמידיו
של אברהם אבינו ובני ביתו הן ...וודאי יש לך לברך 'אשר בחר בנו' ו'אשר נתן
לנו' ו'אשר הבדילנו' שכבר בחר בך הקב"ה והבדילך מן האמות ונתן לך
התורה ,שהתורה לנו ולגרים נתנה ...ודע כי אבותינו שיצאו ממצרים רובן
עובדי עבודה זרה היו במצרים ,נתערבו בגוים ולמדו ממעשיהם ,עד ששלח
הקב"ה משה רבנו ורבן של כל הנביאים והבדילנו מן העמים והכניסנו תחת
כנפי השכינה ,לנו ולכל הגרים ,ושם לנו חקה אחת .ואל יהי יחוסך קל
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בעיניך ,אם אנו מתיחסים אל אברהם יצחק ויעקב ,אתה מתייחס למי שאמר
והיה העולם.
הייחוס אל אברהם יצחק ויעקב ,שהוא עובדה ביולוגית ,אינו נותן לישראל עדיפות רוחנית
על פני הגרים  , 26שהרי :א .כל עצמה של מעלת הייחוס נובעת מ"כי ידעתיו למען אשר יצוה
את בניו" וכו' ,וכיון שהגר קיבל על עצמו מדעתו את דרך ה' כפי שלימדה אברהם אבינו
הריהו בכלל בית אברהם .ב .עד למתן תורה היה גם זרע אברהם אבינו בסכנת התבוללות
ועקירה ,כפי שכתב הרמב"ם גם במשנה תורה ,ורק עם שליחת משה רבנו ומתן תורה ,שאז
נבחרו ישראל לנחלה ,נקבעה מעלתם הנצחית של ישראל ,ובמתן תורה היו גם הגרים,
כדברי הגמרא בשבת הנ"ל.
יתר על כן :קבלת התורה על ידי עם ישראל מתוארת בגמרא בכריתות )ט ,א( במונחים של
התגיירות .הגמרא משווה שם את תהליך ההתגיירות של גר לתהליך ההכנה למתן תורה
בסיני .וכך מנסח הרמב"ם את הדברים בהלכות איסורי ביאה )יג ,א-ד(:
בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית ,במילה וטבילה וקרבן .מילה היתה
במצרים ,שנאמר" :וכל ערל לא יאכל בו" מל אותם משה רבנו ,שכולם ביטלו
ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי ...וטבילה היתה במדבר קודם מתן
תורה ...וקרבן ...וכן לדורות ,כשירצה הגוי להיכנס לברית ולהסתופף תחת
כנפי השכינה ויקבל עליו עול תורה צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן...
שנאמר" :ככם כגר" ,מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן אף הגר לדורות
במילה וטבילה והרצאת קרבן.
הדברים מתאימים לדברי הרמב"ם בהלכות עבודה כוכבים אודות מצב בני ישראל במצרים,
סכנת ההיעקרות של העיקר ששתל אברהם אבינו ,והצורך בכניסה מחדש לברית באקט
רוחני ,חד-פעמי ,אלוקי ,של מעמד הר סיני .במעמד הר סיני "בחר ה' בישראל לנחלה"
)לשון הרמב"ם שם( ,והמאפיין של נחלה הוא ש"נחלה אין לה הפסק" )גמרא ראש השנה יב,
ב( .ההטבעה הרוחנית של סיני הופכת למציאות קבועה ובלתי משתנה ,וכפי שהוכח לעיל
מדברי הרמב"ם במקומות אחדים פירושה הוא לא רק הטלת חובה בלתי-מתפשרת" :זאת
התורה לא ימלט ממנה איש מבני יעקב לעולם לא הוא ולא זרעו ולא זרע זרעו ירצה או לא
ירצה" )איגרת תימן ,עמוד קל( ,ולא רק מציאות תרבותית-חינוכית התלויה ברצון בני אדם,
אלא גם הטבעה אלוקית של מעלות רוחניות של דעת-אמונה ומוסר  -וההשגחה המיוחדת
הקשורה אליהן  -על כלל ישראל לדורותיו" :לא נחדל מהיות אומה חשובה ומעולה".

.26

ההבדלים ההלכתיים המסוימים הנובעים מ"מקרב אחיך" וכדו'  -שהרמב"ם כמובן פוסק אותם להלכה
 -אינם מסיבות רוחניות ,ויש להבין אותם על פי טעם "מקומי" לאותו ענין ,ואכמ"ל.
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ח .תהליך בחירת ישראל לפי הרמב"ם והכוזרי
באשר למהות ההבדל שבין תקופת האבות לתקופה שאחרי מתן תורה לפי שיטת הרמב"ם -
לכאורה אפשר לראותו כהבדל שבין "אתערותא דלתתא" ל"אתערותא דלעילא" ,ולשון
הרמב"ם תומכת לכאורה בהבנה כזו ,שכן את עניינם של האבות הוא מתאר כך )עבודת
כוכבים א ,ג(:
כיון שנגמל איתן זה התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן ולחשב ביום ובלילה...
ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר ...וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך
האמת והבין קו הצדק מדעתו הנכונה ...והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול
לכל העם ולהודיעם שיש א-לוה אחד לכל העולם ...ושתל בלבם העיקר הגדול
הזה וחבר בו ספרים ,והודיעו ליצחק בנו ,וישב יצחק מלמד ומחזיר ,ויצחק
הודיעו ליעקב ומינהו ללמד ,וישב מלמד ומחזיר כל הנלוים אליו ,ויעקב
אבינו לימד בניו כולם ...וציוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר
ממונה כדי שלא ישתכח הלימוד .והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב
ובנלוים עליהם ונעשת בעולם אומה שהיא יודעת את ה'.
ואילו את עניינו של משה רבנו הוא מתאר כך )שם(:
ומאהבת ה' אותנו ,ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו ,עשה משה רבינו
ורבן של כל הנביאים ושלחו .כיון שנתנבא משה רבנו ובחר ה' בישראל
לנחלה ,הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו.
לפי ראייה זו אפשר יהיה לומר שעד מתן תורה עוד לא היתה שום "הטבעה" מלמעלה על עם
ישראל ,אלא הכל היה פרי השתדלותם האישית ומאמציהם החינוכיים של האבות ,ועל כן
בעת גלות מצרים ,כשחזרו ללמוד מן הגויים" ,כמעט קט היה והעיקר ששתל אברהם נעקר
וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותעייתם" ,ורק ממתן תורה ,כשה' "עשה משה רבינו ...ובחר
בישראל לנחלה"  -חלה ההטבעה האלהית על לישראל מלמעלה ,שהפכתם לעם סגולה נצחי.
אך נראה ,שהמשפט הקצר שהוא החוליה המקשרת בין שתי התקופות" :ומאהבת ה' אותנו
ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו"  -מקפל בתוכו תפיסה קצת שונה" :אהבת ה'
אותנו"  -הקודמת בלשון הרמב"ם לשבועה לאברהם אבינו ,ומהווה את סיבתה ולא את
תוצאתה  -מתפרשת בהכרח כרעיון בחירת ישראל ,אשר מצד עצת ה' קדם להשתדלותם של
האבות .השבועה לאברהם אבינו שמאמציו החינוכיים לא יירדו לטמיון אף היא מעידה
שמבחינת הקב"ה היתה כבר מעלת ישראל הנצחית מציאות הקיימת בכח וזקוקה רק
להוצאה אל הפועל.
אחת ההתבטאויות של הכוזרי בנושא סגולת ישראל היא )מאמר ב ,נ(:
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וראה היאך שב הענין האלהי הדבק באברהם ואחר כן בהמון סגולתו...
ונקרא זה ממנו אהבה ,והיא אשר נקבעה לנו ונתחיבנו להאמינה ולהודות
עליה ב"אהבת עולם אהבתנו' ,כדי שנשים אל לבבנו שההתחלה ממנו לא
ממנו אנחנו.
נראה כי הרמב"ם מסכים עם קביעה זו ,שהתחלת בחירת ישראל ומעלתו היא ממנו -
מהקב"ה ,ולא ממעשי האדם .כה דברי הרמב"ם ב'מורה' )ח"ב פרק כה(:
ודע כי עם האמנת חידוש העולם יהיו האותות כולם אפשריות ,ותהיה
התורה אפשרית ,ותיפול כל שאלה שתשאל בזה הענין ,עד שאם ייאמר :למה
שם האלו-ה נבואתו בזה ולא נתנה לזולתו ,ולמה נתן ה' תורתו לאמה
מיוחדת ולא נתנה לאמה אחרת ,ולמה נתנה בזה הזמן ולא לפניו ולא
לאחריו ,ולמה ציוה באלו המצוות והזהיר באלו האזהרות ...יהיה מענה אלו
השאלות כלם שיאמר :כן רצה ,או כן גזרה חכמתו ,כמו שהמציא העולם
כשרצה על זאת הצורה.
אילו היתה בחירת עם ישראל תוצאה של מעשיו הטובים של אברהם אבינו ,ושכר לו על
עבודת ה' שלו ,לא היה מקום לשאלה למה נתן ה' תורתו לאומה זו דוקא ולא לאחרת .בחירת
ישראל מתוארת כאן כהחלטה אלוהית בלבדית שאין אדם יודע את סתרה .מאמציהם של
האבות ושל משה רבנו "להמציא אומה שתדע ה' ותעבדהו" )מו"נ ח"ג פרק נא( ,היו בבחינת
הפעילות האנושית המצטרפת אל הבחירה האלוהית " -בחר ה' בישראל לנחלה"  -ומגשימה
אותה במציאות )השוה לעיל פרק ו על בנין ירושלים בחנינה אלוהית ובידי אדם(.
]אין צריך לומר שדברי הרמב"ם ,בפרק כה הנ"ל ,אינם מורים על כך שאין לעם ישראל
תכונות מיוחדות ביחס לשאר העמים ,ובחירתם היא "שרירותית" כביכול .אדרבה ,משם
ראיה :כשם שבחירת פלוני לנביא פירושה בראש ובראשונה בריאתו בתכונות מסוימות
ההכרחיות לנבואה  -כנ"ל פרק ג  -כך גם בחירת ישראל פירושה קודם כל יצירת תכונות
מיוחדות בעם ישראל שיתאימו אותו לקבלת התורה .כך גם לגבי המצוות :הרמב"ם הרי
מתנגד בתוקף לסברה שהמצוות הן "שרירותיות" וחסרות תוכן פנימי ,אלא כוונת השאלה
היא שאת התכנים של המצוות היה אפשר ליצוק גם במעשים אחרים ,כגון מצוות הזכירה
התמידיות היו יכולות להתקיים במקום בתפילין ובמזוזה במעשים אחרים ,וכד'[.
באשר ליכולתם של הגרים להצטרף אל עם ישראל מסיני ואילך ,ללא השלב של מורשת
האבות  -יש לשים לב לכך שהרמב"ם מדגיש בעקביות את מציאותם של גרים גם לפני מתן
תורה ,בזמן האבות )עבודת כוכבים א ,ג(:
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היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת ,עד שנתקבצו
אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ...ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו
ללמד ,וישב מלמד ומחזיר כל הנלוים אליו ...והיה הדבר הולך ומתגבר בבני
יעקב ובנלוים עליהם ונעשת בעולם אומה שהיא יודעת את ה'.
האומה הישראלית כללה גרים כבר בזמן התהוותה בימי האבות .אפשרות ההצטרפות אל
זרע ישראל מתוך רצון "להסתופף תחת כנפי השכינה" היא חלק מן החוק האלוהי של טבע
הקדושה .העובדה שאין בין הגרים שבזמן האבות לבין הגרים שאחר מעמד הר סיני רצף
גנטי  -אינה משמעותית לדעת הרמב"ם ,שכן גם את היציאה מן הכח אל הפועל של בחירת
זרע אברהם עצמו אין הוא רואה כתהליך של השבחה גנטית ,אלא כהחלטה אלוהית רוחנית
טהורה ,נבדלת מן החומר" :אהבת ה' אותנו"" ,שומרו את השבועה" .וכשם שהקב"ה אוהב
אותנו כך "הקב"ה עצמו אוהב גרים ,שנאמר 'ואהב גר' " )דעות ו ,ד( .על כן ,הפתח שנפתח
לדורות בתורה לקבל גרי צדק יוצר את ה"ישראל בכח" בנשמותיהם של הגרים ,ההופך
ל"לישראל בפועל" על ידי פעולת הגיור כהלכתה של תורה .חוקות שמיים הם ולא חוקות
ארץ.
לשיטת הכוזרי ,לעומת זאת ,בחירת ישראל היא בבחינת תהליך טבעי של התבררות גנטית,
מאדם הראשון אשר קיים בו "הענין האלהי" כתכונת-ברירה ,אשר איננה עוברת באופן
אוטומטי לכל זרעו ,אלא הולכת ומתייחדת ,הולכת ומתבררת ,במשך הדורות ,עד לאברהם
יצחק ויעקב ,ובזרע יעקב היא כבר נהיית לתכונה בלתי-הפיכה ,המייחדת תת-קבוצה של
המין האנושי למעין "מין חמישי" .לפי תפיסה זו גם אהבת הגר ,והאפשרות להצטרף אל עם
ישראל בדרך רוחנית ,מותירות בעינו הבדל כלשהו בין הגרים לישראל ,הבדל שמקורו
בתכונה תורשתית ,ושהכוזרי מסמנו ביכולת להגיע לדרגת הנבואה .הברית והשבועה
לאברהם אבינו אינן אלא האופן שבו מגלה הקב"ה לאדם את בחירתו אשר הוטבעה כבר
בטבע המציאות .את פעולות ההכנה למתן תורה ,הדומות לפעולות ההתגיירות ,יפרש
הכוזרי כדמיון בצד אחד ומבחינה מסוימת בלבד :אלה הן ההכנה וההזדמנות האנושית
לקראת קבלת התורה .שייכותה של התורה לעם ישראל מצד נותן התורה  -היתה כבר
מציאות קבועה וקיימת.
כשבאים אנו למיצוי הדברים ,מתגלה לנגד עינינו תמונה של "תקבולת כיאסטית" מרהיבה
בין שיטות הכוזרי והרמב"ם:
הכוזרי מתחיל בכך ש"הענין האלהי" שבישראל חורג מן הטבע האנושי הרגיל .הוא אינו
שייך ל"ענין השכלי" ,שהוא מהות האדם ,אלא הוא מגלה תכונות על-טבעיות ,כהשגחה
פרטית שלא כמנהג הטבע ,וכנבואה ,שהיא אינה מדין "הענין השכלי" .אך בהמשך נוקט
הכוזרי בהסבר טבעי-מדעי של מציאות "הענין האלהי" דוקא בישראל :התכונה האלהית
היא שלימות שהיתה קיימת באדם הראשון מעיקר הבריאה ,והופעתה באנושות שהתפתחה
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ממנו חלה בדרך של ברירה טבעית ,תורשתית ,כהופעתן של תכונות פיסיות מסוימות בזנים
מסוימים.
הרמב"ם ,לעומת זאת ,רואה את הסגולות המיוחדות של עם ישראל כשייכות לתחום
המעלות האנושיות :המעלות השכליות ומעלות המידות .גם הנבואה וההשגחה הן לדעתו
תוצאות טבעיות של מעלות אלה )לנבואה דרושה גם שלימות הכח המדמה ,אך זו יכולה
להימצא בכל מין האדם( ,ועל כן באופן עקרוני גם הן יכולות להיות שייכות למין האנושי
בכללו ,וביחידים מכל באי העולם הן אכן יכולות להופיע בפועל .לעומת זאת ,מציאותה של
מעלה לאומית קבועה וקיימת בעם ישראל לדורותיו ,מתפרשת על ידי הרמב"ם כהתערבות
אלוהית נעלמה ,על טבעית ,המשפיעה על ישראל ועל הגרים הנלוים אליהם את המעלות
האנושיות בשפע החורג מחוקי ההתפלגות הסטטיסטית הרגילה ,שפע שהוא "ברצון אלהי...
כדמות הנפלאות כולן" . 27

ט .סיכום
ננסה לסכם בנקודות מתומצתות את עיקרי הדברים:
א .הכוזרי רואה ב"ענין האלהי" שבישראל תכונה החורגת מן "הענין השכלי" שהוא
מאפיין האדם בכלל.
ב .ביטוייה העיקריים של תכונה זו הן הנבואה ,וההשגחה הפרטית שלא כמנהג הטבע.
ג" .הענין האלהי" היה קיים אצל אדם הראשון ,אך לא הורש לכל זרעו ,אלא התייחד
בדרך של התבררות גנטית-רוחנית לענף מסוים במין האנושי ,הלא הוא עם ישראל.
ד .הגרים המצטרפים אל עם ישראל נכללים בכלל ישראל ,ויכולים להגיע לדרגות רוחניות
גבוהות ,אך לא להיות נביאים ,בגלל חסרון הצד התורשתי מהאבות.
ה .קל וחומר שלא תיתכן נבואה באומות העולם מאז התבררות "הענין האלהי" והתייחדו
בעם ישראל.
ו.
ז.
ח.

ט.

.27

הרמב"ם ,אף הוא ,סובר שיש מעלה לאומית נצחית בעם ישראל ,אבל הוא רואה אותה
כשייכת לסוג המעלות האנושיות ,האפשריות באופן פרטי גם אצל הגויים.
אף הנבואה וההשגחה הפרטית הן תוצאות של המעלות האנושיות ,ואף הן יכולות
להיות קיימות אצל יחידים מכל באי עולם.
סגולת ישראל מתבטאת בתכונות של דעת אלקים ומידות נעלות המוטבעות בעם
ישראל לדורותיו ,ומתוך כך בהשגחה פרטית על עם ישראל ,ובריכוז גבוה של חכמים
וצדיקים בישראל.
הנבואה יכולה להימנע מאדם הראוי לה ברצון אלוהי ,והיא פסקה מן הגויים כליל
לתקופה מסוימת )"בקשת משה רבינו"( ,אך לא בהכרח לתמיד.
כלשון הרמב"ם הנ"ל פרק ג אודות מניעת הנבואה מן הראוי לה ,שהיא המסבירה את הפסקת הנבואה
מאומות העולם לפי בקשת משה רבנו.
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י .גרים יכולים להיות נביאים.
יא .דרך חלותה של סגולת ישראל על כלל לישראל לדורותיו ,ועל הגרים המצטרפים אליו,
היא בהתערבות אלהית נסתרת ,ושייכת לסוג הנפלאות.
יב .יש למצוא מקור לחילוק הגישות הכללי של הכוזרי והרמב"ם במחלוקת האמוראים
בשבת קמו ,ב בענין פסיקת הזוהמא מישראל ,האם היא מהולדת בני יעקב או מסיני.
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