דבר ראש הישיבה
הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט"א
"אמר רבי אסי :דרש רבי שילא איש כפר תמרתא :ומה כתב שלמטה שלזכותן של ישראל
אינו נמחק  -כתב שלמעלה לא כל שכן?" )מגילה טז,א( ,ואין לך כתב שלמעלה אלא דברי
תורה.
גדול ערכה של המלה הכתובה ,עד שאפילו כתב שלמטה ,כלומר גם כתב של הדיוטות
וזכרונות ואפילו רכילויות ביתו של מלך טפש אם יש בהם זכות לישראל ,זכות זו מעניקה
להם כח לשרוד ולא להימחק .אף שבזמננו נזדלזל הכתב ונתקיים בנו "ולהג הרבה יגִ עת
בשר" )קהלת יב ,יב( ,מכל מקום משנה לא זזה ממקומה וקביעת חז"ל איתנה וקיימת וכתב
שלזכותן של ישראל לא נמחק .וקל וחומר בן בנו של קל וחומר בדור זה של קיבוץ גלויות
ועיצוב דיוקנו הרוחני של עם ישראל  -כח היצירה המתבטא בכתב שלמעלה ,של הגיגי
תורה ,הוא הוא הערובה לעתידנו כעם עולם.
מידי שנה בשנה בוקע ועולה אור התורה מבית מדרשנו ומופיע בראש בחוצות בכתב .עתה
זכינו לראות בדפוס את הכרך האחד ועשרים של שנתון מעליות ,המכיל מגוון מטעמים פרי
קודש הלולים של תלמידי חכמים צעירים אשר לשון לימודים להם ועט סופרים בידם,
ובכלי זה מגישים הם לנו בכורי כל מרוב מקצועות התורה .כתב זה מעיד על שקידה
והעמקה ,ועל עלייה מתמדת ברמת הלימוד .ועל כך אנו מודים לנותן התורה ,ששם חלקנו
בין יושבי בית המדרש ונתן לנו כלי חמדה ,והרחיב גבולנו בתלמידים כולם יוצאי צבא,
אחוזי חרב ,מלומדי מלחמה  -מלחמה תרתי משמע.
תודה מיוחדת נודעת להני תרתי צורבי מרבנן שלא חסכו שום מאמץ כדי להוציא מתחת
ידם מוצר מתוקן ,ה"ה איתן רותם ואחיה אורבך הי"ו שערכו את הקובץ הנוכחי בטוב טעם
ודעת ,והמציאו לנו מגדים חדשים וגם ישנים.
יתברכו מן השמים כל המחברים וכל העוסקים בהוצאת הספר והמעיינים ,ויזכו להגדיל
תורה ולהאדירה.
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פתח דבר
תנו רבנן :שמונים תלמידים היו לו להלל הזקן ...גדול שבכולן  -יונתן בן עוזיאל,
קטן שבכולן  -רבן יוחנן בן זכאי .אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הניח מקרא
ומשנה ,תלמוד ,הלכות ואגדות ,דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים ,קלים וחמורים
וגזרות שוות ,תקופות וגימטריאות ,שיחת מלאכי השרת ושיחת שדים ושיחת
דקלים ,משלות כובסין ,משלות שועלים ,דבר גדול ודבר קטן ...וכי מאחר שקטן
שבכולן כך ,גדול שבכולן  -על אחת כמה וכמה .אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל ,בשעה
)סוכה כח,א(
שיושב ועוסק בתורה  -כל עוף שפורח עליו מיד נשרף.

חז"ל משבחים את רבן יוחנן בן זכאי על הקיפו את כל מקצועות התורה שבכתב והתורה
שבעל פה.
שבחו של הגדול בתלמידי הלל ,יונתן בן עוזיאל ,לכאורה אינו ברור .מה פירוש "כל עוף
שפורח עליו מיד נשרף"? מו"ר ראש הישיבה שליט"א ביאר שכוונת חז"ל היא ,שכל סברה
או פירוש שאין להם אחיזה באדני ההגיון ,אלא הם כ"עוף פורח" ,היו "נשרפות" מלימודו.
בלימודנו בישיבה ,אמנם לא זכינו להגיע למדרגת ה"קטן שבכולן" וכל שכן שלא למדרגתו
של ה"גדול שבכולן" ,אך משנתם היא נר לרגלי רבני הישיבה ותלמידיה.
בקובץ זה נאספו מאמרים מפרי עטם ועתם של רבני הישיבה ותלמידיה ,אשר משקפים את
ההעמקה בלימוד ומציגים את התחומים המגוונים בהם עוסקים בישיבתנו ,וחילקנום
לשישה שערים.
מטבע הדברים השער הפותח הוא שער העיון ,אשר בו מושקעים מירב הזמן והכֹחות
בלימוד בישיבה.
לאחריו ,שער ההלכה ,לקיים את מה שאמר רבי ישמעאל "...והלומד על מנת לעשות
מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות") .מסכת אבות ד ,ה(
התנ"ך אשר נלמד בישיבה בבקיאות ובעיון מופיע בשער השלישי.
שלושת השערים האחרונים  -שער המדרש ,שער המחשבה ושער מחשבת ההלכה -
עוסקים בהגות היהודית ,אשר גם לה מיוחד מקום נכבד בישיבתנו.
חובה נעימה היא לנו להודות למספר אנשים שסייעו לנו בהוצאת קובץ זה.
בראש ובראשונה ,תודה מיוחדת לדותן אגמון ,אשר עשה לילות כימים ,ועבודתו המסורה,
בהגהה ובעריכה הטכנית במחשב ,אפשרה לנו להוציא קובץ זה בצורתו הנוכחית.
למזכירתנו הנאמנה ,הגברת טובה פוטש ,על עזרתה בהקלדת המאמרים.
לגדי כהן שהחל בעריכת קובץ זה ,ולאייל פישלר על עצותיו המועילות.
"שגיאות מי יבין מנסתרות נקני"
איתן רותם אחיה אורבך

5

הרב משה צבי נריה זצ"ל

*

קידושין ו,ב  -ממשות בהנאת קידושין
המקדש במלוה  -אינה מקודשת ,בהנאת מלוה  -מקודשת .האי הנאת מלוה
היכי דמי? וכו' לא צריכא דארווח לה זימנא וכו'.
וכתב הרמב"ם בפרק ה מהלכות אישות הלכה יג טעמא דאינה מקודשת במלוה ש"אין כאן
דבר קיים ליהנות בו מעתה" ,ולא פירש כרש"י שכתב" :וכבר הן שלה" וכוונתו שאין הוא
נותן בשעת הקידושין דבר שלו .ועיין תוס' ר"י הזקן שרצה להשוות שיטת רש"י והרמב"ם
וגרס ברמב"ם "שכבר הוציא הדינר" ולא כגירסה שלנו "שכבר הוציאה אותו דינר ועברה
הנאתו" )ואע"פ שהרמב"ם מסיים "ועברה הנאתו" ,שהכונה להנאת הדינר ,וזה לא כפירוש
תוס' ר"י הזקן  -אפשר לומר שהכוונה להנאת הנותן כלומר להנאה הבאה מן הנותן ,שהיא
עברה ואיננה( .ברם פיסקא הקודמת "שאין כאן דבר קיים ליהנות בו מעתה" ודאי אינה
מתפרשת כשיטת רש"י ,שהיה לו לומר פשוט 'שכבר הן שלה' ,כלשון רש"י.
ושיטת הרמב"ם ברורה ,כפי שביארה באבני מילואים )סימן כח ס"ק טז( ,שהוא אזיל בתר
הנאה וכמו שהרמב"ם מפרש במתנה על-מנת להחזיר שאינה מקודשת והטעם הוא מפני
שלא נהנית  . 1ברם ,יש צורך להוסיף שדעת הרמב"ם היא ,שאע"פ שנתינה בלי הנאה לאו
כלום היא ,והעיקר הוא שתיהנה ,הרי יחד עם זה יש צורך שההנאה תהיה קשורה עם דבר
ממשי.
וראיה לזה מדברי הרשב"א )בחידושיו לדף יט,א( במלוה שיש עליה משכון ,שבמקרה זה גם
המקדש במלוה עצמו מקודשת "שהרי היא נהנית במנה של מלוה שהיא מתקדשת בו,
דהיינו הנאת )חזרת( המשכון" .עיין שם שכתב שכן היא דעת הרמב"ם.
ולכן ,ב"ארווח לה זימנא" פירש הרמב"ם )שם ,טו( שדמי ההלוואה הם עכשיו בידה .בנקודה
זו של צורך בדבר ממשי מודה גם הראב"ד ,ואעפ"י שנחלק על הרמב"ם בפרט אחד ,בכל
זאת אף הוא פירש שמעות ההלוואה מזומנים בידה לפרוע .וטעם הדבר ,דכיון דכסף ילפינן
משדה עפרון ,צריך שההנאה תהיה קשורה עם דבר של ממש ,ולכן ב'שחוק לפני ורקוד לפני'
)קידושין סג,א( מתקדשת שהרי השחוק והריקוד דברי ממש הם ,מה שאין כן ב"ארווח לה
זימנא" לכספי מלוה שאינם בעולם  -ההנאה קשורה עם כסף שאינו ממשי.

* מאמר זה והבא אחריו הם כתבים מתוך מחברותיו של מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל ,הנמצאות בידי
המשפחה ,וטרם זכו לראות אור .הדברים שנאמרו כשיעורים כלליים ונרשמו בצורה תמציתית על ידי
אומרם ,נערכו ונסדרו ע"י אייל פישלר ,תוך השתדלות רבה לשמור על סגנונו המקורי של הרב .כל הערות
השוליים בשני המאמרים ,למעט הערה  2במאמר זה ִהנן תוספת של המסדר.
 .1אישות ה ,כד" :הרי לא נהנית ולא הגיע לידה כלום"  -מכאן שצריך שתגיע לידה הנאה ולא רק שוה פרוטה.
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מעליות כא

ובזה מיושבת קושיית הר"ן על הרמב"ם )ב,ב בדפי הרי"ף( שכתב:
נראה שהוא ...וסובר שאילו הלוה אותה כבר אע"פ שהוא מאריך לה עכשיו
הזמן ,כיון דהשתא לא יהיב לה מידי  -אינה מקודשת .ולא ידעתי למה.
שאפילו הוא מלוה אותה עכשיו אינה מקודשת במעות עצמן אלא בהנאת
מלוה זו ,וכיון שכן אפילו קדמה מלוה לקידושין מה בכך ,והרי מכל מקום
הוא מהנה אותה עכשיו בהרווחת זמן וכו'.
שכן כשקדם המלוה לקידושין ,ההנאה קשורה לדבר ממשי שהמעות בעין ,מה שאין כן
במקרה של הרי"ף "דמטא זימניה למגבא מינה" .וכן כתב הברכת שמואל )סימן ד ס"ק א(,
עיין שם . 2
ו"בתן מנה לפלוני ואקדש אני לך" דמקודשת מדין ערב ,הדגיש הרמב"ם שאומר לה שהיא
מקודשת בהנאה זו שהוא נותן לפלוני )אישות ה ,כא( ,ומלשון הרא"ש )סימן ו( נראה לכאורה
שחולק על הרמב"ם שכתב הרי את מקודשת במנה שנתתי לפלוני .והנה יקשה על הרמב"ם,
שכיון שמקדשה בהנאה שהיא מקבלת ,מה אנו צריכים לדין ערב? הא לא גרע מ"שחוק לפני
ורקוד לפני"! וכך הקשה בפני יהושע )ז,א ד"ה אמר( על הריטב"א שגם הוא כתב )ז,א ד"ה ערב(
דמתקדשת בהנאה זו.
ולפי דברינו בביאורו של הרמב"ם במלוה ,ניחא כאן .שהרי אמרנו שההנאה צריכה להיות
קשורה בדבר ממשי ,ו"בתן מנה לפלוני" ,אמנם הנאה יש כאן ,אבל צריכה היא להיות
קשורה עם דבר ממשי ,ואלמלי דין ערב ,הנתינה של המנה מה קשר לה עם האשה ,והנאה
גרידא לאו כלום היא .והשתא שיש דין ערב ,שפיר אמרינן שנתינת המנה לפלוני יש לה קשר
עם ההנאה שהיא מקבלת ,ולכן היא מקודשת .ושוב אין צורך לומר שהרא"ש חולק על
הרמב"ם ,ושפיר יכול לומר דמקודשת במנה שנתן לפלוני.

*

*

*

וביסוד זה של ממשות בקידושין ,יוסבר לנו הא דלא מצינו שתועיל אמירתו של אדם חשוב
שתתקדש לו אשה בהנאת הקידושין עצמם .ומלשונו של הריטב"א יש ללמוד שהנאה זו יש
לה ערך לגבי הקידושין ,שכתב )ז,א ד"ה איתמר נמי(" :שבאדם חשוב יש לה שתי הנאות :קבלת
המתנה והנאת נשואין" ,ואם כן מדוע באמת לא תועיל הנאה זו לבדה?
ולכאורה יש לפשוט שאלה זו מדברי המהרי"ט
סוף ד"ה גרסינן פרק האיש מקדש(" :ואנן בעינן שתהא הנאה קיימת קודם קידושין שתתקדש על
ידו" ,ובמקדשה בהנאת קידושין עצמן הרי ההנאה באה רק עם הקידושין ולכן אי אפשר
לקדש בהנאה זו.

)בחידושי קידושין על הרי"ף הר"ן ושאר המפרשים,

 .2ועיין חילוק אחר בזה בפסקי הלכות יד דוד ,חלק ב דף עז,ב" :התם דעיקר הנאה בדבר שלא בא בידה
מעולם ,משא"כ כשכבר הדבר ברשותה וההנאה אינה אלא שלא יבקש ממנה הלואתו ...לא מקרי הנאה
חדשה".
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ממשות בהנאת קידושין

אלא שעוד לא העלינו ארוכה לשאלתינו ,שהרי יכול לקדשה בהנאת הסכמתו לקדשה,
וההסכמה באה לפני הקידושין עצמם.
אולם על פי האמור ,שכל הנאה צריכה להתקשר לדבר ממשי ,הנה כאן הדבר הממשי הם
הקידושין עצמם ,והרי הם באים אחר כך ,ולכן שוב אין ההנאה הערטילאית שלפני זה
יכולה לשמש לנו כל עיקר )שלא דמי לשחוק לפני כמו שכתבנו(.
ומשהגענו לזה יאירו לנו דברי הריטב"א ] -אף בלא היסוד של המהרי"ט[ ,שבאמת הנאת
הנשואין הנאה היא ,ברם כל זמן שהיא קשורה רק עם הנשואין עצמם היא קיימת לעצמה
בלי שום קשר עם דבר ממשי )שכן הנישואין בפני עצמם אינם ממשות( ,ואין לה כל ערך
לגבינו ,מה שאין כן בנתינת מתנה לאדם חשוב  -שהמתנה היא כאן הדבר הממשי  -שוב לא
רק הנאת הנתינה חשובה ,אלא גם הנאת הנישואין עצמם של אחר כך מתקשרת עם הצד
הממשי ,ואף היא מוסיפה משקל להנאה שבה האשה מתקדשת.
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*

קידושין ז,א  -התפשטות בהקדש ובקידושין
אמר רבא :התקדשי לי לחציי  -מקודשת ,חצייך מקודשת לי  -אינה
מקודשת ...אמר ליה מר זוטרא בריה דרב מרי לרבינא :וניפשטו לה קידושי
בכולה ...מי דמי? התם בהמה ,הכא דעת אחרת.
בראשונים מצינו שלוש שיטות בדבר המסקנה העולה מתשובה זו של הגמרא להשוואה
שעשה מר זוטרא :שיטת התוספות )ז,ב ד"ה חצייך( שאם מתרצה אמרינן גם באשה פשטו
קידושין בכולה .שיטת הרשב"א שאפילו אם מתרצה אינה מקודשת ,ולא מפני שאין כאן
דין של התפשטות ,אלא מטעם דהיא מכנסת עצמה והרי זה "כי תלקח אשה לאיש" .שיטת
התוספות רי"ד שכאן אין באמת דין התפשטות מעיקרא ,כיון שאינה מתקדשת אלא
מדעתו והוא אינו יכול לקדשה אלא מדעתה "וכיון שהדבר תלוי בשתי דעות ,לא פשטה
קדושיה אלא במה שפירשו" )ואע"פ שהתוספות רי"ד אמרה בתשובה לשאלה שיפשטו
הקידושין גם בעל כרחה  , 1הרי הסברו אומר שאפילו אם תתרצה לא תועיל לדין
ההתפשטות(.
ובאבני מילואים )סי' לא ס"ק יח( הקשה על שיטת התוספות את קושיית התוספות רי"ד מדוע
לא נאמר שיפשטו הקידושין בעל כרחה .כיון שאם מתרצית אמרינן פשטה קדושה
לשיטתם ,וכמו במקדיש חציה של בהמה שלא נתרצה אלא לחציה ובכל זאת אמרינן דפשטו
ממילא ,עיין שם.
ונראה ליישב ,שהתוספות סוברים שדין ההתפשטות שמענוהו רק במקדיש ,ואילו במתקדש
 זו לא שמענו .ודווקא במתרצה שהסירה את המניעה של דעת אחרת ,הריהי כבהמהשהקידושין פושטים בכולה ,אולם בעל כרחה ,שמצד המקדש אין הקידושין יכולים לפשוט
 שהרי דעת אחרת מעכבתן  -הרי עיקר פשיטתם צריכה לבוא מצד המתקדשת שהסכימהלחצי  -והיכן שמענו שהסכמה להתקדש לחצי ,כוח יש בה לפשט את הקידושין בכולה?
ברם ,האבני מילואים שלא ירד לחילוק זה ,יש להסביר דעתו שהוא סובר שדין פשיטת
קדושה אינו תלוי במקדיש אלא בהקדש עצמו ,כלומר :כל דבר שנתפס בהקדש  -ממילא
הקדושה מתפשטת בו ושפיר יש לה להתפשט "שכיון שחציה נתפס בקידושין מרצונה,
יתפשטו הקידושין על כולה בעל כרחה" .אלא שאם זו היתה קושייתו של האבני מילואים,
שוב אין מקום לתירוצו ,שהוא אומר שם ביישוב דברי התוספות ,שברצון לא אמרינן פשטו
קידושין כיון דרצונה היה רק לחציה ,ולפי הסברנו שוב יקשה מדוע באמת לא יפשטו
* ראה הערת כוכבית בתחילת המאמר הקודם.
 .1וז"ל קושיית התורי"ד" :הכא דעת אחרת  -פי' ואף על פי שהאשה נתרצית לקדש חצי גופה ונימא דתיפשוט
בכולה."...
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הקידושין ,אחרי שחציה נתפס מרצונה ] -שהרי אין הדבר תלוי במקדיש אלא בקידושין
עצמם שהם תפסו כבר בחציה[ .אלא על כרחך כפי שהסברנו ,שגם במתרצה ,לא מכח רצונה
 סוברים התוספות  -שפשטו קידושין ,אלא שמתוך שביטלה את דעתה ,פשטו הקידושיןמכח המקדש ,מה שאין כן בעל כרחה אין קידושי המקדש יכולים לפשוט . 2
עיין ציונים לתורה להגר"י ענגיל זצ"ל )כלל לט ,דף נח,ב( שמסביר דברי הרשב"א הנ"ל דלא
יקשה" :דמה בכך דצריך רצונה בהפשיטות ,הא בכל קידושין צריכים רצונה"! עיין שם
שפירש שכאן צריכים רצון נוסף להתפשטות "מלבד רצונה בגוף הקידושין" )של חציה( ,וזה
כבר נקרא מכנסת עצמה.
ונראה להטעים דבריו ,שהרי לכאורה קושיית מר זוטרא תמוהה ,דלא אמרו פשטה קדושה
אלא במקדיש עולה ,שאפילו לדעת החולק ,רגלה בכל זאת מקודשת ,מה שאין כן בקידושין
כיון דאמרינן "ולא חצי אשה" הרי אין בה אחיזה כלשהי ,וכך הקשה בהמקנה )ד"ה תוספות
ד"ה חציך בפרוטה(.
אלא על כרחך צריכים לפרש שקושיית מר זוטרא היא כך ,שהוא מפרש כי דין "ולא חצי
אשה" אינו בעצם הקידושין אלא במציאות של אשת-איש לחצאין ,ולכן הוא שואל כיון
שיש דין התפשטות הרי שוב לא תשאר אחר כך חצי אשה ,ולכן יועילו קדושי חציה כיון
שאחר כך תתקדש כולה .ומה שביסודם הם קדושי חציה ,זה לא איכפת לן ,כיון שכאמור
דין 'ולא חצי אשה' לא נאמר על חלות תפיסת הקידושין שאין אשה נתפסת לחציה אלא
נאמר על מציאות הקידושין ,שאין אשה יכולה להשאר כאשת-איש לחצאין.
והשתא דאתינא להכא ,הרי ברור שלפנינו כאן רצון אחר לגמרי ,לאמור שנוסף על הרצון
הראשון שהוא שייך לעצם הקידושין ,יש כאן רצון שני המאפשר התפשטות הקידושין,
ורצון זה יש בו כבר משום "כי תלקח אשה לאיש" ] -רצון להיות אשת-איש ובכך להחיל
הקידושין ,ולא רק רצון של הסכמה לדיבורו של הבעל[.
ואולי נבין בזה את יסוד המחלוקת בין תוספות והרשב"א .שהתוספות סוברים כיון דמצד
עצם מעשה הקידושין שפיר הם חלים אפילו על חצי אשה ,אלא שרק הדעת האחרת
המונעת את התפשטותם למעשה ,היא המבטלת אותם ,לכן אם היא מתרצה ומבטלת את
המניעה שפיר הוו קידושין ,ואין בזה משום 'כי תלקח אשה לאיש' ,שלא נאמר דין זה אלא
בעצם הקידושין.

 .2נראה כי עיקר חילוקו של האבני מילואים הוא בין החלת קידושין לרצון קידושין .הבעל מחיל קידושין וזה
כמו הקדש ששייך בו התפשטות )מצד המקדש( ,ואילו אצל האשה מדובר על רצון ,שבו לא מצינו )ולא שייך
כלל( דין התפשטות .הרב מחדש ,שכיוון שברור שדין ההתפשטות איננו בהקדש עצמו אלא במקדיש ,לא
צריך בעצם להזקק לר"ן בנדרים כט,א )עליו מתבסס האבני מילואים( שכתב" :לא כל הימנה שתכניס
עצמה לרשות הבעל ...אלא מכיון שהיא מסכמת לקידושי האיש ,מבטלת דעתה ורצונה ומשוי נפשה אצל
הבעל כדבר של הפקר" ,וניתן לחלק בין הבעל לאשה בכך שהוא המקדיש והיא המתקדשת ובמתקדש לא
שמענו דין התפשטות.
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ואילו הרשב"א סובר ,כיון שלמעשה ביטול מניעה זו הוא המאפשר את הקידושין למעשה,
הרי גם בזה יש משום 'כי תלקח אשה לאיש' ולכן אינה מקודשת.

*

*

*

בשיטת התוספות רי"ד יש לחקור ,מה הדין בשותפין שהקדישו יחד חצי בהמה .אם נאמר
שכיון שהקדש זה היה תלוי בשתי דעות שוב אין בו דין פשיטת קדושה ,או שמא לא אמר
התוספות רי"ד אלא באשה ,שאפילו אחרי שנתקדשה לחציה עדיין הדבר תלוי בדעתה
ביחס לחצי השני ,מה שאין כן בבהמה שאמנם היינו צריכים לְ דעת שניהם לפני ההקדש,
אבל עכשיו שחציה קודש הרי ביחס לחצי השני שיש בו רבע לכל אחד אין האחד תלוי כלל
בדעת השני .ולא עוד אלא אפילו ביחס לחצי הראשון ,הנה באשה היה הדבר תלוי בדעת
שניהם ,מה שאין כן בשותפין הרי כל אחד הרשות בידו להקדיש את הרבע הראשון שלו בלי
הסכמתו )של השני( לכך.

 3אם נאמר כך  , 4צריך לעיין בעיקר סברתו של התוספות רי"ד ,שכן אין צורך שהקדשת כל
החפץ תהיה תלויה באדם אחד ,אלא הבעיה היא שעצם החלת הקידושין תלויה בשני
אנשים ,ובזה מה לי דעתו של אחד מה לי דעתם של שניים שהסכימו לקידושי חציה?
צריך לומר ,שגם בדברי התוספות רי"ד עיקר הבעיה היא 'דעת אחרת' ולא עצם הדבר שיש
שתי דיעות ,שהרי סוף סוף כך הוא לשון הגמרא .ועל פי דברינו ,שדין ההתפשטות תלוי
במקדיש ולא בהקדש עצמו ,נאמר כך :דעתו של המקדיש לחצאין אינה מתפשטת ,אלא
שאין אנו משגיחין בדעתו המצמצמת את הקדשתו לחצי )כיון שהקדיש והקליש תפיסתו(,
אולם בדעת אחרת משגיחין אנו .כשהאחד אינו יכול להקדיש אף את חלקו ללא רצון חבירו
) -קידושין( דעת החבר מעכבת התפשטות הקדושה מכח הקדשתו ,ולפי זה דעת האשה
מעכבת התפשטות קידושי הבעל ודעת הבעל מעכבת התפשטות צד הקידושין התלוי באשה.
היוצא מדברים אלו הוא שבמקרה של נתרצית יסבור התוספות רי"ד כתוספות )בניגוד
לדרך בה הצגנו את שיטת התוספות רי"ד בתחילת הדברים( שכן אין דעה מעכבת
מהתפשטות הקידושין מצד כח קידושיו ולא מצד כח הסכמתה .וכן נראה מלשונו שכתב:
 .3כאן נראה שחסר דף בכתב היד של הרב ,והדף הבא שבידינו פותח בפיסקה" :ומדברי התוספות בגיטין
מג,ב."...
החסר הושלם בחלקו על פי שו"ת "נאות יעקב" ,שכן בסיום דבריו העיר הרב" :והעירני מהר"א )בינובסקי(
בינה )שליט"א( ]זצ"ל[ לדברי הגר"י שפירא ז"ל בשו"ת "נאות יעקב" עמ' לא והנאני שכוונתי לדעתו גם
בסברת שותפין שהקדישו חציה וגם בהבנת דעת התוספות רי"ד ,עיין שם".
הפיסקה "עדיין יש לברר" נוספה כפתיחה הכרחית להמשך דבריו של הרב ,על פי ההקשר והסברה בלבד.
ברור שהדברים לא הושלמו במלואם ואין הם מדויקים" .שגיאות מי יבין ."...ויהי רצון שנמצא בעתיד את
האבוד וישובו דברי הרב על מכונם.
 .4ובשו"ת "נאות יעקב" )עמ' לא( הוכיח כן מהסוגיה בשבועות יא )בנושא קרבן ציבור( ,שבשותפין שהקדישו
אין לומר שכיון שיש כאן שתי דעות לא שייך התפשטות קדושה.
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"לא פשטו קדושי' אלא במה שפירשו ,אבל בהמה שאין שם דעת אחרת פשטה קדושה
בכולה" ,שמשמע ,שאם אין דעת אחרת תהיה התפשטות גם בקידושי אשה.

*

*

*

עדיין יש לברר מהי הסיבה העיקרית שממנה נובע דין ההתפשטות .האם הקדש מתפשט
בהכרח )לפחות למאן דאמר "האומר רגלה עולה  -תהא כולה עולה"( מפני שאין אנו
סובלים הקדשה לחצאין של חפץ ,או שמא הקדש מתפשט מפני כוחו של הקדש להתרחב
עד כמה שהוא יכול כשהמחזיק הקליש תפיסתו )הקדיש( .ונפקא מינה לגבי שותף שהקדיש
רק את רגלה של בהמתו האם ההקדש מתפשט על חציה השייך לו ,או נאמר שכיוון שהרי
ממילא יישאר פה חצאין אין כאן דין התפשטות כלל.
ומדברי התוספות גיטין מג,ב )ד"ה גמרו( ,נראה שכל שההקדש יכול להתפס ולעמוד בעינו,
אין הכרח של דין התפשטות ,שכתבו" :דאפשר שתרעה ויהיה חצי דמיה הקדש וחציה
חולין" .ולפי זה יש לנסח את השאלה בצורה אחרת :אם דין ההתפשטות תלוי בהקדש או
שמא הוא נובע מן הדין של קרבן ,כלומר פשטה קדושה בשביל שהבהמה תוקרב כולה
כקרבן.
והשתא דאתינא להכא ,יש לומר שהדבר תלוי בשתי הגירסאות בגמרא .בגרסא שלפנינו
נאמר ו"לקחה והקדישה" ,ובמאירי הובאה גירסא שמוחקת את ו"הקדישה" אלא כיון
שלקחה ההקדש מתפשט מאליו .והנה כאן הרי בקדושה דחויה איירינן ,שכיון שהיה בה
ִדחוי מעיקרא שוב אינה ראויה לקרבן  , 5ואף על פי כן לגירסת המאירי פשטה קדושה
בכולה ,שמע מינה שאין ההתפשטות תלויה באפשרות ההקרבה .ואילו לגירסתנו ,כל שאינה
ראויה לקרבן שוב אין אומרים בה פשטה קדושה בכולה ומשמע שזה דין בקרבן ,ועי'
בהמקנה ד"ה אלא להא ,שרוצה לומר טעם זה .ולפי זה בשותף ,שמקדיש רגל לא נאמר
פשטה קדושה בחציה.
אלא שהכרח אין לנו לומר דוקא כך ,שהרי אפשר לומר שדין התפשטות ישנו רק ברגע של
ההקדשה ולא אחר כך ,ודוקא מטעם זה ב"חזר ולקחה" אין דין פשטה קדושה ,וכך כתב
שם בהמקנה ,מה שאין כן במקדיש רגלה תהא התפשטות על חציה שברשותו.
ונראה לומר שחקירה זו אם זה דין בהקדש או דין בקרבן ,היא היא דמיבעיא ליה לרבא
בתמורה יא,ב ונפקא מינה לקרבן העוף ,וסלקא בתיקו.
אלא שקשה עיקרה של סברא זו ,דאם כן שזהו דין מיוחד בקרבן המיועד להקרבה ,מאי
שייכא להכא לענין קידושי אשה? ויש ליישב שגם דין הקרבן בעיקרו אף הוא קשור במושג
של הקדש ובלשון של הקדש ,ואחרי הכל הרי ההקדש הוא המתפשט וכתוצאה מזה בא דין
הקרבן .ואולי יש להרחיק לומר שדין ההתפשטות נובע ממה שאנו כאילו אומרים 'קרבן
 .5שכך לומדת מכאן הגמרא )ז,ב(" :ש"מ בעלי חיים נדחים ,וש"מ דחוי מעיקרא הוי דחוי ,וש"מ יש דחוי
בדמים".
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אמר רחמנא ולא הקדש' ,ודומה לענייננו" ,אשה אמר רחמנא ולא חצי אשה" ,והאישות
השלמה באשה היא כקרבן אצל בהמה.

*

*

*

בפנ"י )ז,א ד"ה גמרא( פירש שעיקר ראיית הגמרא "הא לא דמיא אלא להא" ,היא מהדין של
דיחוי מעיקרא ] -שאם היתה ההתפשטות מצד הבהמה ולא מצד דעתו ,שזוהי סברת מר
זוטרא ,לא היה דיחוי מעיקרא שכן הקדושה היתה מתפשטת בבהמה גם בזמן השותפות.
הדיחוי מעיקרא מוכיח שההתפשטות היא "דוקא בבהמה שלו ...שהיה דעתו מעיקרא
לכך ...מה שאין כן באשה דלא תליא בדעתו .["...ולפי דבריו קשה להרמב"ם שפוסק ] -כנגד
ר' יוחנן[ שאין דיחוי מעיקרא ובע"ח אינם נדחין )מעשה הקרבנות טו ,ד( ,נאמר גם באשה
פשטה קדושה בכולה  . 6ואפשר לומר שהרמב"ם יסבור כהרשב"א  7ברם יותר נוח לפרש,
שהרמב"ם סובר דעיקר ראיית הגמ' היא מהצורך להקדיש את החצי השני וגירסתו
"ולקחה והקדישה" ,כמפורש בהלכותיו )שם(" :בהמת השותפין שהקדיש אחד מהן חציה
שלו וחזר ולקח חציה האחר והקדישו  -הרי זה קדשה וקריבה."...

 .6לא הבנתי קושיית הרב ,שהרי עדיין מוכח כי ר' יוחנן שסבר דין דיחוי מעיקרא תפס את דין ההתפשטות
שלא כמר זוטרא ,ואף אם אין פוסקים כמותו )אלא כרב( בדין הדיחוי ,אין סיבה לחזור מהבנתו את דין
ההתפשטות.
 .7הרשב"א כאן דן ביחס שבין 'דיחוי מעיקרא' לבין 'דיחוי בדמים' .ולא הבנתי מה רפואה יש בדברי הרשב"א
הללו לקושייתו של הרב על הרמב"ם .על כן נראה ,שכיוון לשיטת הרשב"א שהובאה לעיל ,שהחסרון
בקידושין הוא מדין 'כי יקח איש אשה  -ולא שתלקח אשה לאיש' ,ולא מטעם שאין כאן התפשטות .אלא
שאכתי אין כאן מזור ,שכן לפי סברתו של מר זוטרא )לפחות לפי הבנת הפנ"י( קשה לומר שהאשה היא
הפועלת את הקידושין והתפשטותם )אלא שהם חלים ומתפשטים בה(.
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נתאכלו המעות  -קידושין נט,א
א .פתיחה
ב .שיטת הריטב"א
ג .דיון בשיטת הרשב"א
ד .פירוש חדש לסוגיה
ה .נספח  -בירור דברי הר"ן בדף כו,א על פי סוגייתנו

א .פתיחה
מובא במשנה במסכת קידושין נח,א:
האומר לאישה הרי את מקודשת לי לאחר שלושים יום ובא אחר וקידשה
בתוך שלושים מקודשת לשני.
ובגמרא שם נט,א:
לא בא אחר וקידשה בתוך שלשים מהו? רב ושמואל דאמרי תרוייהו
מקודשת ואע"פ שנתאכלו המעות ,מאי טעמא? הני זוזי לא למלוה דמו ולא
לפקדון דמו .לפקדון לא דמו ,פקדון ברשותא דמרא קא מתאכלי והני
ברשותא דידה קא מתאכלי .למלוה נמי לא דמו ,מלוה להוצאה ניתנה ,הני
בתורת קידושין יהבינהו ניהלה.
רב ושמואל מחדשים ,שניתן לומר לאשה "הרי את מקודשת לי לאחר שלשים יום"
והקידושין יחולו ,אע"פ שהמעות אינם קיימים ביום השלושים.
לכאורה קשה  -הרי הקידושין חלים ביום השלושים ואז "כלתה קנינו" היות שנתאכלו
המעות ,כלומר החפץ בו נעשה הקנין אינו קיים בשעת חלות הקידושין )עיין נדרים מח,ב(.
ואכן מצינו בראשונים )רמב"ן ,רשב"א ,ריטב"א ועוד ראשונים על סוגייתנו( שדין זה מיוחד
הוא לקידושי כסף ,אבל בקידושי שטר אכן הכרחי ששטר הקידושין יהיה קיים ביום חלות
הקידושין ,כלומר לאחר שלושים .הריטב"א מוסיף שהוא הדין בקנין משיכה ,מפני
שמשיכה ושטר פועלים את הקנין וחייבים להיות קיימים בשעת חלות הקידושין )ועיין
בכתובות פב,א(.
אם כן יש לעיין ,מדוע בקידושי כסף האשה מקודשת אפילו שנתאכלו המעות?
יש שביארו שבקידושי כסף הקידושין הם בהנאה שקבלת הכסף גרמה לאישה ,ואף
שהמעות נתאכלו ,ההנאה שנבעה מקבלתם אינה כלה לעולם) .עיין בתוספות רי"ד ס,ב ד"ה
"איכא"(.
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הרשב"א ,תוספות הרא"ש ועוד ראשונים ביארו ,שכיוון שאם לא תתקדש חייבת היא
להשיב את המעות שניתנו לה ,הוא מקדשה בחוב הזה .אולם על הסבר זה קשה ,הרי החוב
של האשה הוא כחוב של מלווה ,והמקדש במלווה אינה מקודשת .תירוץ הגמרא "למלוה
נמי לא דמו ,מלוה להוצאה ניתנה ,הני בתורת קידושין יהבינהו ניהלה" אינו מתאים כאן,
כי החוב לא ניתן לשם קידושין.

ב .שיטת הריטב"א
הריטב"א )ו,ב ד"ה "ופרקינן"( באר את הסוגיא בצורה שונה:
דכיון שלתורת קידושין יהביה ניהליה ,הרי הוא כאלו פירש שתתקדש לו
בהם לאחר ל' יום בהנאה שהלוה אותם לה ונפטרת מהם ,דודאי להכי
אקדימנהו ניהלה ויהיב לה רשות לאנפוקינון שתיהנה מהם ותתקדש
בהנאתה .אבל הכא דבתורת מלוה הגיע לידה ,ושלה הם לגמרי ,והוא בא
לקדשה בממון שלה אינה מקודשת.
האבני מילואים )מ,א( דייק מדבריו שמעשה הקידושין הוא בשעת הנתינה ,ואז נתן בידה
מעות לקידושין ואמר לה שתתקדש בהנאת מעות הללו .על פי הריטב"א אין בעיה של
קידושין במלווה.
הקשה האבני מילואים על דבריו ,שהרי סוף סוף לאחר שלושים יום שהיא שעת חלות
הקידושין כבר כלתה הנאתה ,ובמה מקודשת?
צריך לומר לדעת הריטב"א שאין זה נכון שכלתה ההנאה ,מפני שנפטרת היא מחובת השבת
המעות וזו ודאי הנאה גדולה .אמנם אי אפשר לקדש במחילת מלוה ,אך לא מפני שאין זו
הנאה ,אלא מפני שאין זו נתינה כלל אלא ויתור ומחילה )עיין בקהילות יעקב קידושין סימן
כא( ,וכשנתן המעות הרי נתנן למלוה ולא לקידושין ,ונמצא שלא הייתה אף פעם נתינה לשם
קידושין .כאן ,לעומת זאת ,הרי נתינת המעות היתה בתחילה לשם קידושין ,ואין להקשות
מכך שבשעת החלות כלתה ההנאה ,מפני שיש הנאה במחילת השיעבוד ,והיא שיור של
הקנין .כעין זה כתב הקהילות יעקב סימן מו.

ג .דיון בשיטת הרשב"א
כתב הרשב"א:
דכיון דלשם קידושין ניתנו בתחילתן ,אף על פי שבשעה שראויים לחול אינן
בעולם ,מכל מקום כיון שאם לא נגמר הקנין יש עליה להחזירם ,רואין אנו
אותם כאלו הן בעין ,ובאותה הנאה היא מתקדשת ,וכענין שהיא מתקדשת
בהנאת מלוה ,מה שאין כן במלוה דעלמא הואיל ובשעת מתן מעות לא ניתנו
לקידושין אלא להלואה.
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ומסתברא דהיינו טעמא ד"עשה לי שירין נזמים וטבעות" דמקודשת ,למ"ד
אין שכירות אלא לבסוף ,דאע"ג דשכירות זו אינו בעולם ,ומחוסר גוביינא
הוא ,אפילו הכי כיון שלא ירדו בו לדעת מלוה והנאת שכירות ישנה בעולם,
שאם לא תתקדש לו צריכה ליתן לו שכירותו ,רואין אנו אותו כאילו הוא
בעינו להתקדש בו.
ובמסכת יבמות )קט ,ב( כתב:
וטעמא דמלתא משום שנשאר עליה שעבוד הדינר שנתן לה בקדושיה.
אף תוספות הרא"ש )יבמות צג,ב( כתב בלשון דומה:
דאפילו נתאכלו המעות מקודשת ,והיינו טעמא דכסף חשוב כל שעה כאלו
ישנו בעין שהמעות אצל המקנה נשארו ,ואם לא נגמר הקנין היה מוטל עליו
להחזירם ,ולהכי הוו כדאיתנהו בעין לענין קדושין דהא לא למלוה דמו ולא
לפקדון דמו.
האבני מלואים )שם( ביאר את דברי הרשב"א שמעשה הקידושין הוא בהנאת מחילת החוב
ביום השלושים .אמנם בדרך כלל אינה מקודשת במחילת מלוה אלא אם כן אמר בפירוש
שמקדשה בהנאה שבמחילה ,אך כאן ,שלא היה באמת מלוה ,אלא שלשם קידושין ניתנו
המעות ואם לא תתקדש אז יווצר חוב שלה להשיב את המעות ,מקודשת היא בהנאה זו כי
האמירה שהיא מקודשת בהנאה כלולה בדבריו הראשונים כשקידשה.
בצורה דומה מתבארים גם דברי הרשב"א במי שמקדש בשכר שעשה לה שירים ונזמים ,לפי
הדעה שאינה לשכירות אלא לבסוף ,שמתקדשת ,כיוון שאם לא תתקדש תהא חייבת לשלם
לו שכר עבודתו ולכן גם כאן מתקדשת בהנאת מחילת החוב.
גם הקהילות יעקב שם פירש כך את הרשב"א ,שהקידושין הם לאחר שלושים בהנאת מניעת
היווצרות החוב .אולם ,פירוש זה קשה בלשון הרשב"א שמדגיש שהמעות הן כאילו בעין
ומה פשר ביטוי זה לפי ביאורו של האבני מילואים והסברו של הקהילות יעקב?
אולי ניתן להציע ביאור אחר לדברי הרשב"א .במלוה שלהוצאה ניתנה המעות שייכות
לגמרי ללוה אלא שכנגד מה שהוא קיבל הוא מתחייב התחייבות אחרת ,התחייבות חדשה,
לתת למלוה כסף אחר תמורת המעות שקיבל .לכן ,אי אפשר לקדש במלוה שהרי המעות של
המלוה כבר אינן ,והחוב שהוא חייב להחזיר הוא חוב חדש לגמרי ואין כאן אלא מחילה של
חוב ולא נתינה כלשהי .לעומת זאת ,במקרה של מקדש לאחר שלושים יום דומה הדבר למי
שנתן מעות לקנות והמוכר לא נתן לו את החפץ הנקנה .במקרה כזה ברור שהמוכר חייב
להשיב את המעות ,ואין זה כלל כמו חוב של מלוה שהוא התחייבות חדשה שהתחייב הלווה
למלוה תמורת מה שקיבל .ההבדל הוא ,שהקונה אינו מעוניין שמעותיו ִתהיינה הלוואה ביד
המוכר ,ולכן ברור שהמוכר משיב לקונה את מה שקיבל ואף אם אין הן אותן מעות ממש
אלא חליפיהן.
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כך גם בקידושי כסף ,אף שנתאכלו המעות ,כיוון שאם לא תתקדש חייבת היא להשיב את
מה שקיבלה "רואים את המעות כאילו הן בעין" ,וכסף הקידושין כאילו עדיין הוא כאן.
הסיבה לכך היא ,שאין זה מלווה ,אלא "המעות עצמן" הן הנמצאות לפנינו .נימוק זה הוא
הוא הטעם ב"עשה לי שירים" ,שגם שם הוא לא הלווה לה כלום ,אלא שאם לא תתקדש
תהא חייבת לשלם לו שכר עבודה ,ונמצא שהוא מקדשה במעות עצמן של שכר עבודתו ולא
במחילת חוב.
כלומר ,יש קשר בין הנתינה הראשונה שהייתה לשם קידושין לבין מה שקורה בזמן החלות.
כיוון שאם לא תתקדש היא צריכה לתת את המעות עצמן או חליפיהן ,בזה מקדשה לאחר
שלושים ,כלומר ב"צל" המעות שנתן ביום הראשון ,למרות שאז הן עדיין לא עשו דבר.

ד .פירוש חדש לסוגיה
אלולי דברי הרשב"א היה אפשר לפרש את הגמרא באופן אחר.
קניין כסף שונה מכל שאר הקניינים .בקניין שטר או בקניין משיכה ,מעשה הקנין פועל את
חלות הקניין ולכן אין שום אפשרות להפריד ביניהם באופן שהמעשה יהיה במועד אחד
והקנין במועד אחר ,אלא אם כן יש שיור למעשה בשעת הקנין .בניגוד לכך ,קנין כסף הוא
קנין של תמורה ,כלומר ,פעולת גומלין .הקונה או הבעל נותן כסף ותמורת זאת המוכר או
האישה נותנים את התמורה .הכסף אינו פועל את הקנין אלא מביא למצב שיהא בו קנין.
קנין כסף מורכב בהכרח ,מעצם טיבעו ,משני שלבים .ועל כן אפשר להפריד את שני השלבים
באופן שהקונה עושה את חלקו במעשה הקנין ,כלומר את נתינת הכסף ,היום ,ואילו המוכר
או האישה נותנים את התמורה במועד אחר .מכיוון שמעשה הקנין מחולק לשניים ,לא
מתעוררת הבעיה של "כלתה קניינו" . 1

ה .נספח  -בירור דברי הר"ן בדף כו,א על פי סוגייתנו
בסוגיא בדף כו,א על המשנה שאומרת שנכסים שיש להם אחריות נקנים בכסף ,נאמר:
"אמר רב :לא שנו אלא במקום שאין כותבים את השטר ,אבל במקום שכותבים את השטר
לא קנה".
הר"ן שם כותב )דף י,א בדפי הרי"ף( ,שמדובר הן בשטרי קנין והן בשטרי ראיה .אלא שבשטר
קנין הקנין יחול מרגע נתינת השטר ,ואילו בשטר ראיה הקנין יחול למפרע משעת נתינת
הכסף .והוא מנמק" :אי אפשר ללוקח שיתלה קנייתו בו ,שהרי אינו קונה בו ,אלא כשנכתב
אותו שטר ,קונה בכסף משעה ראשונה".

 .1הסבר מעין זה הובא על ידי הרב יחיאל דזימיטרובסקי ב"מילואי חותם" על האבני מילואים ,סימן מ,
הערה  ,348בשם ר"ש שקאפ .נראה שהוא התבסס על דברי ר"ש שקאפ בחידושיו לקידושין ,סימן ב ,ד"ה
"ולכאורה" ,ע"ש - .המערכת.
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לפי מה שראינו בסוגייתנו ,לא מובן מדוע הוצרך הר"ן לומר שהקנין חל למפרע בשעה
ראשונה .הרי גם אם השטר הוא ראיה והקנין נעשה בכסף שניתן בשעה הראשונה ,אין צורך
לומר שהקנין חל למפרע ,ואפשר לומר שאף שנתאכלו המעות ,קנין כסף יחול בשעה
שתסמוך דעתו ,דהיינו כשיקבל את שטר הראיה.
מוכח מכאן ,שדעת הר"ן היא שההלכה של "נתאכלו המעות" היא דין מיוחד בקידושין
משום שאפשר לקדש בהנאה ,וההנאה עדיין נמשכת ,אך לא בקנין כסף רגיל )שלא כדברי
הרשב"א(.
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"התקדשי לי במנה  -תנם על גבי סלע" בסלע של שניהם
)קידושין ח,ב(
*
שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד
א .פירוש ראשון לסוגיה :האם המנה הגיע לרשות האשה  -רש"י ורמב"ם
ב .פירוש שני לסוגיה :האם דברי האשה מביעים התנגדות או הסכמה  -תוספות וראשונים נוספים
ג .פסק הרמב"ם בראש פרק ד מהלכות אישות וביאורו
ד .האם לפנינו דוגמה נוספת על מה שהבאנו במאמרים קודמים?
ה .ביאור האור-שמח לשני פסקי הרמב"ם
ו .שני פסקיו השונים של הרמב"ם נובעים מפירוש אחד בסוגיה
ז .סיכום

א .פירוש ראשון לסוגיה :האם המנה הגיע לרשות האשה  -רש"י ורמב"ם
במסכת קידושין דף ח,ב מובאת ברייתא זו:
התקדשי לי במנה ,תנם על גבי סלע ,אינה מקודשת.
ואם היה סלע שלה  -מקודשת.
ועל כך נאמר בגמרא:
בעי רב ביבי :סלע של שניהם מהו? תיקו.

*
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מאמר זה ממשיך את הדיון בשיטת הפסיקה של הרמב"ם במה שנוגע לפסיקה כפולה על סמך מקור אחד
משותף .תחילת הדיון במאמרי "דו משמעות בפרק חזקת הבתים כמקור לפסיקה כפולה של הרמב"ם" )מעליות
יא תשנ"א ,עמודים  ,(52-9והמשכו במאמרי "המל ופירש אינו חוזר על ציצין שאין מעכבין את המילה  -שני
פסקים של הרמב"ם הנובעים מפרשנות כפולה של מקור אחד" בתוך :עיונים וביאורים בדברי הרמב"ם )מעליות
כ תשנ"ט ,עמודים  .(163-139להבהרת הטיעון העומד ביסוד שלושת המאמרים ,ראה בייחוד את המבוא למאמר
השני שצויין כאן ,וראה שם הערה .1

"התקדשי לי במנה  -תנם על גבי סלע"  -בסלע של שניהם
שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד

מהו העיקרון בדיון זה ,הקובע אם האשה מקודשת או לא ,ומה הם שני צידי הספק של רב
ביבי?
אם נתבונן בסוגיה קצרה זו במנותק מכל הקשר ,ניתן היה לפרשה כעוסקת בשאלת קידושי
אשה על ידי נתינה בחצירה  . 1אפשרות קידושין בדרך זו לא נידונה בשום מקום אחר במסכת
קידושין ,אולם במסכת גיטין נידונה האפשרות לגרש אשה בנתינת גט בחצירה ,במשניות
ובסוגיות הגמרא בתחילת פרק שמיני  -הזורק .במשנה המופיעה שם בדף עח,א נאמר:
היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה :קרוב לה  -מגורשת; קרוב לו  -אינה
מגורשת; מחצה על מחצה  -מגורשת ואינה מגורשת .וכן לענין קידושין.
בעמוד ב שם מבואר שהטעם להשוואת קידושין לגיטין ,הוא משום היקש "ויצאה ...והיתה".
נמצא שבאופן עקרוני כל הדרכים הנזכרות באותו פרק בגיטין לנתינת הגט כך שהאשה תהא
מגורשת ,כגון הזורק לתוך ביתה או לתוך חצירה ,לתוך חיקה או לתוך קלתה )משנה שם עז,א(
מועילות אף בקידושין ,כשהן נעשות בהסכמת האשה להתקדש בהן . 2
לפי זה ,ניתן לפרש את סוגיית "תנם ע"ג סלע" במקרה שבו ידוע כי האשה מסכימה להתקדש,
והשאלה היא אם המנה הגיע לרשותה כדי שתתקדש בו .בסלע שאינו שלה  -אינה מקודשת,
שהרי לא הגיע המנה לרשותה .בסלע שלה  -מקודשת ,שהרי הגיע המנה לרשותה ,שהסלע הוא
כחצירה ,והרי זה כמי שזרק גט לחצירה של אשתו שהיא מגורשת  . 3בהתאם לכך יתפרש אף
ספיקו של רב ביבי בסלע של שניהם :האם נכנס המנה בכהאי גוונא לרשות האשה ,או לא?
נראה שבדרך זו פירש רש"י את סוגייתנו ,שכן כתב בד"ה ואם היה סלע שלה מקודשת:
חצרו של אדם קונה ,והרי הוא כמו שמקבלתו.

 .1בראשונים כאן נידונה השאלה מדוע לא תהא האשה מקודשת בסלע שאינו שלה מדין ערב )כדלעיל ו,ב( .ראה
רש"י ח,ב ד"ה אינה מקודשת ,ותוספות ד"ה תנם לאבא ,שדנו בכך ביחס לסוגיה הקודמת .וכן ראה :רמב"ן
בחידושיו לסוגייתנו ד"ה היתה הסלע שלה מקודשת; רשב"א ד"ה ואי קשיא לך אפילו בסלע שאינו שלה אמאי
אינה מקודשת מדין ערב; ריטב"א ד"ה ת"ר התקדשי לי במנה תנם על הסלע; רא"ש כאן סי' יג וכן ראשונים
נוספים.
הרשב"א )שם ,בהמשך דבריו( מייצג גישה קיצונית אחת" :אין דין ערבות אלא במי שנותן לבר זכיה על דיבורה".
ממילא נתינה על סלע ,כמו גם זריקה לים ונתינה לכלב ע"פ דיבורה ,כל אלו אינם שייכים לדין ערב .הריטב"א
מייצג גישה הפוכה :בסלע שלה ,שעל פי האמור בסוגייתנו הרי היא מקודשת ,זהו באמת מדין ערב .אולם לדעת
רוב רובם של הראשונים ,גם אלו החולקים על העיקרון הנ"ל של הרשב"א ,לא חל בסוגייתנו דין ערב ,וסיבות
שונות ניתנו לכך .אנו לא נכנסנו כלל לדיון זה ,אלא הנחנו ,בעקבות רוב הראשונים ,שדין ערב לא שייך בסוגייתנו
מסיבה זו או אחרת.
 .2באופן עקרוני ,דרכי הקנאה אלו )בקנין חצר( אמורות לפעול בקידושי אשה ,הנעשים רק לרצונה ,ביתר קלות
מאשר בגירושי אשה ,הנעשים בעל כרחה .לכך אפשר שישנן תוצאות ,ראה בהערה הבאה.
 .3בגט ,צריכה החצר להיות משתמרת ,או שהאשה צריכה לעמוד בצד חצירה ,כדי שהגירושין יחולו .אם הדין כך
גם בקידושין ,יש להעמיד את הדין שבסלע שלה הריהי מקודשת ,על פי אחת האפשרויות שנזכרו בגט .אולם יש
מן הראשונים הסוברים שבקידושין ,שהם נעשים לרצון האשה ,חל קנין חצירה גם בלא תנאים אלו .ראה דברי
המגיד משנה והכסף משנה ,בביאורם לרמב"ם אישות ד ראש הלכה כא ,ד"ה המקדש את האשה בכסף.
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התוספות שם ,בד"ה אם היה סלע שלה מקודשת ,מקשים על רש"י:
ולא נהירא :דאם כן מאי בעי "סלע של שניהם מהו"  , 4פשיטא דאינה קונה ,כיון
דהוא חצר של שניהם ,כדאמרינן פרק המוכר את הספינה )בבא בתרא פד,ב(" :אמר
רבי ינאי :חצר של שני שותפין ,קונין זה מזה" ,ומוקי לה במודד בתוך קופתו של
לוקח ,אבל במודד על הקרקע ,לא . 5
על שאלת התוספות ניתן להשיב בכמה דרכים ,ולחלק בין מקח וממכר לקידושי אשה ,כגון מה
שכתב הרב המגיד )אישות ד ,כא(:
אף על פי שבמקח וממכר אין חצר של שניהם קונה מזה לזה ,כנזכר פרק ד
מהלכות מכירה ,בקידושין יש לחוש שמא הוא משאיל לה זכותו  , 6כיון שכבר יש
לה חלק בהם.
וכגון מה שכתב המאירי כאן )ד"ה אמר לה התקדשי(:
שאין שאר מקחים דומים לקידושי אשה .שהרי יש דברים הרבה שאתה צריך
להם בשאר קנינים ,שאין צריכין לקידושי אשה ,כגון משיכה והגבהה ודומיהם.
ששאר מקחים ,הואיל וגופו של דבר הוא קנוי ,צריך קניה חשובה יותר מן
האשה.
ובאחרונים תירוצים נוספים לשאלת התוספות . 7
אפשר אפוא שבסברא זו הסתפק רב ביבי :האם נתינת המנה על סלע של שניהם דינה כמקח
וממכר ואינה מקודשת ,או שמא שונה דין קידושי אשה ,מסיבה זו או אחרת ,והאשה מקודשת.
מדברי הרמב"ם בסוף פרק ד מהלכות אישות ,נראה שאף הוא פירש את סוגייתנו בדרך זו.
בהלכות כא-כב מובאים דינים שונים של נתינת הקידושין לרשות האשה )ולא בידה( ,דינים
שמקורם בפרק הזורק במסכת גיטין.

.4
.5
.6

.7

לתוספות ברור שרש"י אכן מפרש את ספיקו של רב ביבי כמו שהסברנו למעלה :האם כשהונח המנה על סלע של
שניהם ,נכנס לרשותה של האשה ,אם לאו.
וכאן משמע שנתן את המנה על הסלע עצמו ,ולא בכלי של האשה ,שהרי כך הורתה לו האשה.
יסוד דבריו בחידושי הרמב"ן והרשב"א ד"ה אם היה סלע שלה מקודשת .הטעם להבדל זה ,שדוקא בקידושין יש
לחוש שמא הוא משאיל לה זכותו ,כתב הרשב"א" :איהו ,כיון דמחזר לקדשה ,מושיל לה מקומו ,וקנתה
ומיקדשא" .יש לציין שהרמב"ן והרשב"א ביארו את צדדי ספיקו של רב ביבי אליבא דרש"י בשונה ממה שהוצע
למעלה.
באבני מילואים סימן ל סעיף קטן ג בסופו כתב ,שלפי דברי הראשונים הללו אין צורך במעשה הקנאה ממש,
שיקנה לאשה את חלקו בסלע ,אלא "כיון דניחא ליה לקדשה ...גמר ומשעבד נפשיה" ,וראה שם מראה מקום
לדבריו.
לדוגמה :פני יהושע כאן ,על דברי התוספות הללו .הוא אומר שבקידושין ,מפני שיכולה לשמור את הסלע הזה,
שיש לה בו חלק ,אפשר שקונה לה חצירה ,אף שבמקח וממכר ובגט אין הדין כך ,ולא תועיל שמירתה.
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כך הוא פותח את דבריו בענין זה:
המקדש את האשה בכסף או בשטר אינו צריך שיתן הקידושין לתוך ידה ,אלא
כיון שרצת לזרוק לה קידושיה וזרקן ,בין לתוך ידה בין לתוך חיקה או לתוך
חצירה או לתוך שדה שלה ,הרי זו מקודשת .היתה עומדת ברשות הבעל צריך
שיתן לתוך ידה או לתוך חיקה.
בהמשך אותה הלכה )כא( כותב הרמב"ם:
היתה עומדת ברשות שהיא של שניהן וזרק לה קידושיה מדעתה ,ולא הגיעו לידה
או לחיקה ,הרי זו מקודשת קידושי ספק .ואפילו אמרה לו :הנח קידושי על
מקום זה ,ואותו המקום של שניהם ,הרי אלו קידושי ספק.
על מקורם של דברים אחרונים אלו ,כתב הרב המגיד בד"ה היתה עומדת וכו':
זה לא נתבאר שם  8לענין גירושין ,אבל יצא לרבינו מהבעיא שהיא פרק קמא
דקידושין ...והיא על הברייתא ששנו שם :אמרה לו תנהו על גבי הסלע אינה
מקודשת ,ואם היה הסלע שלה מקודשת ,בעי רב ביבי :סלע של שניהם מהו,
תיקו . 9

ב .פירוש שני לסוגיה :האם דברי האשה מביעים התנגדות או הסכמה -
תוספות וראשונים נוספים
ההתבוננות בהקשר שבו נתונה סוגיית "תנם על גבי סלע" מורה על פירוש אחר מזה שהוצע
לסוגיה בסעיף הקודם .סוגייתנו משובצת במסגרת רחבה ,הן לפניה והן לאחריה ,של דיונים על
מקרים שונים של יוזמות קידושין מצד האיש ,הנתקלות בתגובות כאלו מצד האשה המחייבות
בירור  -האם תגובתה היא ביטוי לסירוב ,או להסכמה ,או שיש להסתפק בכוונתה .כך הוא
מהלך הסוגיה הרחבה:
" .1ת"ר :התקדשי לי במנה ,נטלתו וזרקתו לים )רש"י :בפניו ,לומר איני רוצה( או לאור או לכל דבר
האבד ,אינה מקודשת" .בגמרא מוסיפים לאמור בברייתא מקרה פשוט יותר" :שדתינהו קמיה
 קאמרה ליה שקיל לא בעינא" .אלא שהברייתא חידשה יותר מכך :אף שאיבדה את המנה,בכך שזרקתו לים וכו' ,ונתחייבה בכך לשלמו לאיש ,אין לפרש זאת כהסכמה לקידושין.
" .2ת"ר :התקדשי לי במנה ,תנם לאבא ולאביך ,אינה מקודשת
מעותיך לאחרים( .על מנת שיקבלום לי  -מקודשת".

)רש"י :משטה היא בו ,כלומר :תן

 .8כוונתו :במסכת גיטין ראש פרק הזורק )עז,א ואילך( ,שלשם ציין הרב המגיד בביאורו לראש הלכה זו ברמב"ם.
 .9בהמשך דבריו מבאר הרב המגיד את שני צדדי הספק של רב ביבי לפי דברי הרמב"ם כאן ,ודבריו הובאו למעלה,
בתירוץ שיטת רש"י מפני קושיית התוספות.

25

"התקדשי לי במנה  -תנם על גבי סלע"  -בסלע של שניהם
שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד

" .3התקדשי לי במנה ,תנם לפלוני ,אינה מקודשת .על מנת שיקבלם לי ,מקודשת )רש"י :וכי מקבל
להו ,הוה שלוחה ומקדשה(" .הגמרא עושה צריכותא בין ברייתא זו לקודמתה.

" .4ת"ר :התקדשי לי במנה ,תנם על גבי סלע" וכו'  -היא סוגייתנו.
" .5התקדשי לי בככר ,תנהו לכלב ,אינה מקודשת .ואם היה כלב שלה ,מקודשת .בעי רב מרי:
כלב רץ אחריה )רש"י :לנושכה( מהו? בההוא הנאה דקא מצלה נפשה מיניה ,גמרה ומקניא ליה
נפשה ,או דלמא מצי אמרה ליה :מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן .תיקו" . 10
 .10הברייתא בסוגיה זו דומה לברייתא בקודמתה )תנם ע"ג סלע( ,בכך שגם אותה ניתן לפרש במקרה שהאשה
הסכימה להתקדש עוד קודם לכן ,והעיקרון הנידון בה הוא אם הגיעה לאשה הנאת שוה פרוטה ממעשה הנתינה
של האיש .בכלב שאינו שלה  -לא הגיעה אליה כל הנאה )ולגבי דין ערב שלא שייך הנה לשיטת הרשב"א ,ראה
הערה  .(1אולם בכלב שלה ,שמזונותיו עליה ,חסכה את הצורך לתת לו מזונות ,ובכך נהנתה הנאת שוה פרוטה.
לדעת הרשב"א בחידושיו )ד"ה וקשיא לי דא"כ בהיה כלב( אכן מוכח משאלתו של רב מרי בהמשך סוגיה זו,
שזהו הפירוש בברייתא ,שכן אם השאלה הנידונה בברייתא ובספיקו של רב מרי היא פרשנות כוונת דברי האשה,
אם מוכנה להתקדש או שמא משטה היא בו " -לא הוה ליה ] -לרב מרי[ למימר 'בההוא הנאה דקא מציל לה
מיניה ] -בספרים שלנו הגירסה :דקא מצלה נפשה מיניה[ גמרה ומתקדשא ] -בספרינו הגירסה :גמרה ומקניא
ליה נפשה[ ,אלא הכי הוה ליה למימר' :כיון דמציל לה מיניה ,לשם קידושין קא אמרה' .דהא בכל הני ] -בכל
הסוגיות דלעיל[ לא איסתפק לן אלא אי לשם קידושין קא אמרה ,או 'לדעתך' קא אמרה .ולישנה 'דבההיא
הנאה' דקאמר ,משמע דעיקר טעמא דתנהו לכלב והניחהו ע"ג הסלע אינו אלא משום דלא שקלא מידי
דליתקדש ביה .וכי היה כלב רץ אחריה ,אע"ג דלא ממשו של ככר קא שקלא ,הא אית לה הנאת הצלה דשויא לה
כפרוטה .אלמא לאו משום דלא אמרה 'ואתקדש' הוי טעמא ,דאע"ג דקא אמרה 'ואתקדש אני לך'  -אינה
מקודשת ,דהא לא שקלא מידי".
לענ"ד נראה כי דיוקו של הרשב"א אינו הכרחי ,ואף נראה שיש לדייק ההיפך מדבריו ,בייחוד לפי הגירסה
בספרינו .השיקול "בההוא הנאה דקא מצלה נפשה מיניה ]שים לב :הנושא של פעולת ההצלה היא האשה ,ולא
האיש![ ,גמרה ומקניא ליה נפשה" ]שים לב :מדובר בפעולתה הנפשית של האשה ,ולא בתוצאה אוטומטית
"מתקדשא" .אף לפי גירסת הרשב"א " -גמרה ומתקדשא"  -התיבה 'גמרה' אינה מתאימה לדבריו[ הוא שיקול
פסיכולוגי שבאמצעותו אנו מנסים להבהיר את כוונת דבריה של האשה :זו ודאי התכוונה לשם קידושין ,שהרי
לדעתה יש לה הנאה ממעשה ההצלה שיעשה האיש למענה ,ובבקשה ממנו לפעול כך ,בודאי היא מתכוונת
להקנות לו את נפשה.
בנוסף ,עד שהרשב"א מדייק מן הרישא של ספיקו של רב מרי ,ניתן לדייק ההיפך הגמור מן הסיפא של ספיקו:
"או דלמא מצי אמרה ליה :מדאורייתא חיובי מחייבת לאצולן"  -מה עניין אמירתה של האשה להכא? לפי
פירושו של הרשב"א הרי זהו ספק משפטי אובייקטיבי ,אם יש כאן הנאת שוה פרוטה או אין כאן )והאשה ,הרי
חפיצה בקידושין עוד מקודם( ,וכך הוה ליה למימר' :או דלמא כיון דמדאורייתא מחוייב להצילה ,לאו מידי בא
לידי האשה'.
מכאן ,שספיקו של רב מרי הוא :מה סביר שחשבה האשה בלבה בשעה שאמרה לו 'תנהו לכלב' ) -הרודף אחריה
לנשכה(? האם חשבה באופן פרטי-אישי ,שהיא תהנה מהצלתה על ידו ,ועל כן התכוונה במילותיה להסכים
ולהתקדש לו ,או שמא חשבה בסגנון הלכתי-למדני ,שחובת ההצלה חלה עליו ממילא ,ולכן מילותיה ביטאו
סירוב להתקדש לו.
כללו של דבר :דוקא מדברי רב מרי נראה ,שאף סוגיה זו של תנהו לכלב ,מתבארת כעוסקת בבירור כוונת דברי
האשה בתגובתה להצעת הקידושין של האיש ,וכעניין הסוגיה הרחבה שבתוכה היא משובצת .לדבר זה השלכות
הפוכות ממה שכתב הרשב"א על פרשנות סוגייתנו 'תנם ע"ג סלע' ,שכן לא סביר עתה שסוגיית תנם ע"ג סלע
תהא החריג היחיד בסוגיה הרחבה :אף את סוגייתנו יש לבאר כעוסקת בבירור הלשון שבפי האשה ,כהסכמה או
כהתנגדות להתקדש לאיש.
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" .6התקדשי לי בככר ,תנהו לעני ,אינה מקודשת ,אפילו עני הסמוך עלה .מאי טעמא ,אמרה
ליה :כי היכי דמחייבנא ביה אנא ,הכי מחייבת ביה את" . 11
 .9-8-7שלושה מקרים בגמרא שבהם היה איש עסוק בחומרים שונים דרך מלאכתו )הכנת
תכשיטים ,מכירת יין ,השרת תמרים מן הדקל( ואשה בקשה ממנו שיתן לה מאותו הדבר שהוא
עסוק בו .האיש הגיב על כך" :אי יהבינא לך מיקדשת לי?" והיא ענתה" :הבה מיהבה" או
"אשקויי אשקיין" או "שדי מישדא"  . 12פסקו האמוראים כי כל אלו "לאו כלום הוא" ,ומבארים
התוספות )ד"ה הב(" :דמעיקרא היתה שואלת שלא בתורת קידושין ,ומשום הכי איכא למימר
כשאומרת 'הב' אדעתא דמעיקרא קאמרה".
נמצא ,כי לפנינו סוגיה שלמה העוסקת בפרשנות תגובותיה של אשה להצעות קידושין שונות
מצד האיש :מתי יש לפרשן כסירוב ,מתי כהסכמה ,ומה הם מקרי הגבול היוצרים ספק.
הברייתא "תנם ע"ג סלע" )מספר  (4דומה בסגנונה ובמבנה שלה לברייתות האחרות בסוגיה זו,
השלוש שלפניה והשתיים שאחריה .יתירה מזו :כל שש הברייתות הללו נראות קבוצה אורגנית
של ברייתות הדנות בנושא אחד . 13

 .11אף כאן ,כמו שאמרנו בסוף ההערה הקודמת ,מוכח שהגמרא הבינה את הברייתא כעוסקת בפרשנות דברי
האשה ,והיא מבארת את כוונת דבריה "תנהו לעני" = "אמרה ליה כי היכי דמחייבנא ביה אנא ,הכי מחייבת ביה
את" .משמע :סירוב להתקדש.
אף מבחינה עניינית ,מוכח שזהו פירוש הברייתא ,שכן אם מדובר באשה שהסכימה עוד קודם לכן להתקדש
לאיש זה ,מדוע לא יחול כאן דין ערב?
יצויין כאן ,שבירושלמי קידושין פרק ב הלכה א )סב,ג( מובאת ברייתא זו" :התקדשי לי בסלע זו ואמרה:
השליכה לים או לנהר ,אינה מקודשת .תניה לעני ,הרי זו מקודשת" .ובגמרא שם" :מכל מקום לא נכנס לתוך
ידה כלום ,הכא את אמר מקודשת ,והכא את אמר אינה מקודשת? אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן :רוצה היא
מקודשת ותראה עושה טובה לעני" .הראשונים )הרמב"ן ,הרשב"א ,הריטב"א ועוד( עסקו בשאלת היחס בין
הברייתא בירושלמי לזו שבבבלי .יש הסוברים שלפנינו מחלוקת התלמודים ,ויש המנסים לתרץ בדרכים שונות
את הסתירה ,ולמנוע מחלוקת.
 .12לפי מסקנת רב סמא בר רקתא ולפי פסק ההלכה בסוגיה ,אף אם אמרה "הב"" ,אשקי" ו"שדי" בלבד ,יהא הדין
אותו דין" :לאו כלום הוא".
 .13א .יצויין כאן שמעין הברייתות  1ו ,-3נמצאות יחדיו ,בזו אחר זו ,שתי ברייתות בתוספתא קידושין פב) 8 ,עמ'
 284במהדורת ר"ש ליברמן( ,והשינויים אינם משמעותיים.
ב .בירושלמי שצויין וצוטט בהערה  11לעיל ,נמצאת ברייתא אחת הכוללת בתוכה מעין ברייתות  1ו-6
שבסוגייתנו בשינויים משמעותיים.
ג .בשולחן ערוך אבן העזר סימן ל סעיף ט ,מובאים בזה אחר זה הדינים הנובעים מסעיפים  4 ,6ו -5בסוגייתנו.
בכל אחד מהם מוסיף הרמ"א )על פי דברי הרא"ש והתוספות( שלאחר דברי האשה "תנם" - "...מיירי שנתן לתוך
חיקה בשתיקה" )והדבר יידון למעלה ,בגוף המאמר( .הגר"א בביאורו שם סעיף קטן יא )השני( מסביר את שויון
האוקימתא לכל שלוש הברייתות הללו כך" :בחדא ברייתא מיתניא ,וטעם אחד לכולם".
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והנה המבנה שלהן ,והוא קבוע פחות או יותר:
א .פניית האיש" :התקדשי לי במנה" )בדוגמאות " 6-5בככר" על פי הענין(.
ב .תגובת האשה" :תנם" או "תנהו" לגורם אחר )בדוגמה  1תגובה לא מילולית .( 14
ג .הדין" :אינה מקודשת" )בכל שש הדוגמאות(.
ד .הדין האחר :בנסיבות אחרות "מקודשת" )אינו קיים בדוגמאות  1ו.(-6
כמו כן ,בדוגמאות  4ו -5מסתפקים שני אמוראים ,רב ביבי ורב מרי ,במקרה ביניים שאינו דומה
לסעיף ג ,אך גם לא לסעיף ד ,והגמרא מסיקה "תיקו" ביחס לשתי הבעיות.
ברור אפוא שהנושא של ברייתא " ,4תנם ע"ג סלע" ,הוא הנושא של קבוצת הברייתות 6-1
שבקרבן היא משובצת ,ועל כל פנים ,ודאי הוא שכך הבינה הגמרא ברייתא זו ,ועל כן שבצה
אותה בסוגיה זו.
כיצד תתפרש מעתה הברייתא הנידונה? המדובר באשה שלא הביעה עד עתה את הסכמתה
לקידושין )שלא כמו בפירוש הראשון ,לעיל פרק א ,שהניח את ההיפך מכך( והאיש "מפתיע"
אותה בהצעתו .תגובתה "תנם על גבי סלע" פירושה הוא :איני חפצה בקידושיך ,ושים את המנה
בְּ מקום בעלמא בִּ מקום לתתם לי ,ולפיכך אינה מקודשת.
אולם אם אמרה "תנם ע"ג סלע" והיה הסלע שלה  , 15ברור שאין בדבריה דחיית הצעתו של
האיש ,אלא אדרבה  -הסכמה לה ,וכשיתקבל אצלה המנה ,תהא מקודשת.
על כך שואל רב ביבי ,כיצד יש לפרש את דבריה במקרה שהסלע ,שאותו ציינה לאיש כמקום
הנחת המנה ,הוא סלע של שניהם :האם כוונתה לדחות בדבריה את הצעת האיש לקדשה ,או
להיפך  -דבריה מביעים התרצות להצעתו? ועל כך מסיקה הגמרא :תיקו.
לפי פירוש זה ,עובר משקל הכובד של הסוגיה מן השאלה המשפטית ,האם היתה פה נתינה
וכניסת מעות לרשות האשה )שזהו הפירוש הראשון ,לעיל פרק א( ,לשאלת ניתוח כוונת האשה
בדברי תגובתה להצעת האיש .בדרך זו פירשו את סוגייתנו התוספות כאן )ד"ה אם( ורוב
הראשונים.

 .14אולם בברייתא המקבילה ל ,-1זו שבירושלמי )ראה ציונה וציטוטה בהערה  (11נאמר" :התקדשי לי בסלע זו,
ואמרה :השליכה לים או לנהר ,אינה מקודשת" .אם כן גם כאן מדובר בתגובה מילולית שמשמעה :סירוב
להתקדש.
 .15והעיר על כך הרמ"ה "דהכא באמרה ליה תנם על גבי סלע פלוני ,וכל שכן על גבי סלע שלי ,דמוכחא מילתא
דלמקנא לה חצירה קא מיכונא .אבל היכא דאמרה ליה על גבי סלע סתמא ,אע"ג דאזל איהו ואותביה על גבי
סלע שלה ,אינה מקודשת ,דהא איהי לדחוייה קא מיכונא") .הציטוט הוא מנימוקי יוסף כאן ,שהביא דברי
הרמ"ה .דברי הרמ"ה הובאו בסגנונות שונים בדברי הטור סימן ל ובתלמיד הרא"ש בכתב יד ,וכל הציטוטים
הללו נאספו ביד רמה על מסכת קידושין ,מהדורת אברהם שושנה ]פרק ראשון הוכן בידי שמואל דיקמן[ ,מכון
אופק ירושלים קליבלנד ,תשנ"ו( .דברי הרמ"ה נפסקו להלכה על ידי הרמ"א בסימן ל סעיף ט.
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מעתה יש לשאול :לפי פירוש זה ,מה יהא בקשר למעשה הנתינה בסוגייתנו? כיצד הוא נעשה
בדרך שאינה מעוררת כל בעיה?
הרא"ש כאן ) 16בסימן יב( ביטל לחלוטין את קיומה של בעיית הנתינה ,באמרו:
הכא אין הדבר תלוי בקנין ,שתהא קונה על ידי הסלע ,דמיירי הכא אפילו זרק
המנה לתוך חיקה .דהא דקתני בברייתא "תנם ע"ג סלע ,אינה מקודשת" ,מיירי
אפילו זרקו לתוך חיקה וקיבלתו .דכיון דאמרה 'תנם ע"ג סלע' ,כאילו אמרה:
איני חפץ בקידושין ,ואפילו אם זרקו לתוך חיקה ושתקה ,מאחר שכבר גילתה
דעתה ,שאינה רוצה להתקדש לו ,יכולה היא שתאמר :בתורת מתנה קבלתים.
אבל בסלע שלה ,מקודשת ,שזה הלשון מורה שהיא חפיצה בקידושין .ומיבעיא
ליה לרב ביבי ,אם הסלע של שניהם מהו ,מה יש לדון בלשון זה ,ונפקא מינא אם
זרקו לתוך חיקה בשתיקה.
הרא"ש ממשיך ומפרש גם את הברייתות הבאות )תנהו לכלב ,תנהו לעני( באותה דרך .נמצא ,כי
לדעת הרא"ש והסוברים כמותו ,יש לבודד את הבעייה הנידונה בסוגייתנו ,שהיא כוונת הלשון
של האשה ,מכל בעייה אחרת ,כגון הדרך שבה היקנה האיש את המנה לאשה .הפתרון נמצא
בכך שבפועל זרק האיש את הכסף לחיקה של האשה ,והיא שתקה .במקרה כזה ,רק ביאור
כוונת הלשון שהיתה בפיה קודם לכן ,היא שתקבע האם הסכימה לקידושין ,או שמא סירבה
להם ,ואין שתיקתה עכשיו מלמדת דבר אחר.

ג .פסק הרמב"ם בראש פרק ד מהלכות אישות וביאורו
המקום שבו פוסק הרמב"ם את העולה מסוגייתנו בשלמותה ,הוא בהלכות אישות פרק ד
הלכות ג-ה .המספרים להלן לצד דברי הרמב"ם ,מציינים את חלקי הסוגיה כפי שהובאה לעיל,
בפרק ב.
הלכה ג ) (1התקדשי לי בדינר זה ונטלתו וזרקתו לפניו ,או לים או לאור או לדבר
האבד ,אינה מקודשת.
) (3-2אמרה לו :תנהו לאבא או לאביך או לאיש פלוני ונתן ,אינה מקודשת .ואם
אמרה לו :תנהו שיקבלהו לי ,ונתן ,הרי זו מקודשת.

 .16דברי הרא"ש הללו צוטטו כמעט מילה במילה בשם התוספות בדברי בעל שלטי הגיבורים על הרי"ף כאן )דף ד
ע"ב בדפי הרי"ף אות ג-ד( ובדברי הטור סימן ל .אמנם הדברים מתאימים לשיטת התוספות ד"ה אם ,אולם
בתוספות שלפנינו  -אינם.
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הלכה ד ) (4אמרה לו :הניחהו על הסלע ,אינה מקודשת .ואם היה סלע שלה,
מקודשת .היה הסלע של שניהם ,הרי זו מקודשת מספק.
17
) (6אמר לה :התקדשי לי בככר זה .אמרה לו :תנהו לעני  ,אפילו היה עני הסמוך
עליה ,אינה מקודשת.
) (5תנהו לכלב ,אינה מקודשת .ואם היה הכלב שלה ,מקודשת.
ואם היה רץ אחריה לנשכה ,ואמרה לו :תנהו לכלב זה ,הרי זו ספק מקודשת.
הלכה ה ) (9-8-7היה מוכר פירות או כלים וכיוצא בהן .באת אשה ועמדה
ואמרה :תן לי מעט מאלו ,ואמר לה :אם אתן ליך ,תהי מקודשת לי? אם אמרה:
הין ,ונתן לה ,הרי זו מקודשת .אבל אם אמרה לו :תן לי מהן ,או השלך לי ,או
דברים שעניינם :לא תשחק עמי בדברים אלו ,אלא תן בלבד ,אינה מקודשת.
כיצד יש לפרש את הנאמר בראש הלכה ד ) ,(4הכופל בחלקו ,במה שנוגע לדין סלע של שניהם,
את האמור בהלכה כא המצויה בסוף הפרק? האם לפנינו הלכה אחת ,שהרמב"ם כתבה פעמיים,
או שמא לפנינו שתי הלכות שונות?
מדברי הרב המגיד בביאורו להלכה כא ,נראה שהבין שזוהי אותה ההלכה הכתובה בראש
הפרק ,שכן כתב שם )בד"ה היתה עומדת ברשות של שניהם וכו'(:
זה ...יצא לרבינו מהבעיא שהיא פרק קמא דקידושין ,וכבר נזכר בפרק זה . 18
נראה שאף הגר"א ,בביאורו לשולחן ערוך ,הבין את דברי הרמב"ם בראש הלכה ד כזהים
לדבריו בהלכה כא .לשם הבהרת דבריו עלינו להקדים כמה משפטים .המחבר בשולחן ערוך )אבן
העזר הלכות אישות( נקט בדרך הרמב"ם ,והעתיק בסימן ל הן את דברי הרמב"ם בהלכה ד )סעיף ט
בשולחן ערוך( ,והן את דבריו בהלכה כא )סעיף ג בשולחן ערוך( .נמצא ששאלתנו ביחס לרמב"ם תקפה
גם ביחס לדברי המחבר :האם סעיפים ג ו-ט זהים ,או שמא אלו שתי הלכות שונות?

 .17יש לעמוד על סדר המקרים ברמב"ם ) -עני ,כלב( ,שהוא הפוך מזה שבסוגיית התלמוד ) -כלב ,עני( .וכתב על כך
ראש הישיבה שליט"א בפירושו "יד פשוטה" כאן" :ראה רבינו להקדים דין בן אדם ,עני ,לדינו של כלב" .מדוע
אפוא בתלמוד סודרה הברייתא של כלב לפני הברייתא של עני? נראה שמפני דמיונה לקודמותיה ,שיש בה ,כמו
בהן ,מקרה ראשון שאינה מקודשת ,ומקרה שני שבו היא מקודשת ,מה שאין כן בברייתא דעני .בייחוד דומה
הברייתא של כלב לברייתא של סלע הסמוכה לה מלפניה :האשה אמרה ע"ג/תן סלע/לכלב ,והחילוק הוא בין
סלע/כלב סתם ,שאינה מקודשת ,לבין סלע/כלב שלה ,שמקודשת .על שתי הברייתות שואלים אמוראים מה יהיה
הדין במקרה ביניים ,והגמרא נשארת בתיקו.
על פי דרכנו למדנו ,שבלתי סביר הוא שהרמב"ם יסכים לדברי הרשב"א שהובאו בהערה  ,10האומר כי
הברייתות תנם ע"ג סלע ותנהו לכלב שונות מכל שאר חלקי הסוגיה שבתוכה הן משובצות ,ששתיהן עוסקות
בשאלה אם היתה נתינה לאשה )שהסכימה להתקדש עוד לפני כן( ,בעוד שאר הברייתות בסוגיה עוסקות בשאלת
פירוש הדיבור של האשה .אם הרמב"ם היה מסכים לכך ,לא היה מפריד בין שתי ההלכות הנובעות משתי
הברייתות הללו ,אלא היה מצרפן זו לזו )כמו שהן בסוגיה( ,ואף מוציאן מתוך שאר ההלכות.
 .18בפרק ו להלן נציע ביאור שונה לדברי הרב המגיד הללו.
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על דברי המחבר בסעיף ט "ואם היה הסלע שלה ,מקודשת" ,מוסיף הרמ"א בהגהתו:
וי"א דוקא בייחדה לו הסלע ,כגון שאמרה לו ,תן על סלע פלוני ,או על סלע שלי.
אבל אמרה סתם :תן על הסלע ,ונתן על שלה ,אינה מקודשת.
דברים אלו מקורם בטור סימן ל שהביאם בשם הרמ"ה . 19
טעמם של דברי הרמ"ה מתבאר בדברי החלקת מחוקק סעיף קטן יג:
דברי הרמ"ה ,אף שכתב אותם ]-הרמ"א[ בשם י"א ,הם מוסכמים ואין חולק
עליהם .דזה דבר פשוט דאם היא אמרה תן על הסלע דרך דחיה ,מה מועיל שהוא
נתן על סלע שלה?  20הא אפילו לתוך חיקה לא מהני.
ברור מדבריו ,שהבין את סעיף ט בדברי השולחן ערוך כעוסק בבירור כוונתה של האשה שאמרה
תנם ע"ג סלע  -האם יש בכך הסכמה לקידושין או סירוב ,ולא בשאלה אם נתקיימה נתינה
בחצירה  . 21על פי הבנה זו בדברי השולחן ערוך הוסיף הרמ"א את הגהתו על פי הרמ"ה ,ועל
הגיונה של הגהה זו  -טוען בעל חלקת מחוקק  -אין חולק.
אולם הגר"א בסעיף קטן י מגיב על דברי הרמ"א הללו בד"ה וי"א דוקא בייחדה לו הסלע:
כשיטת התוספות שם ד"ה אם כו' ותליא באמירתה  , 22וכמו שכתוב בהג"ה
למטה :הרא"ש והתוספות כו'  . 23אבל שיטת רש"י והרמב"ם  -משום דקניא
חצירה ,כמו שכתוב בסעיף ג . 24
ברור אפוא מדברי הגר"א ,שלדעתו דברי הרמב"ם בהלכה ד )= שולחן ערוך סעיף ט( זהים
לדבריו בהלכה כא )= שולחן ערוך סעיף ג( ,ובשני המקומות הנידון הוא רק אם היה קנין חצר

.19
.20

.21

.22
.23

.24

ראה הערה  15לעיל.
דברים אלו אכן מפורשים בדברי הרמ"ה המצוטטים בנימוקי יוסף )לעיל הערה " :(15אבל היכא דאמרה ליה ע"ג
סלע סתמא ,אע"ג דאזל איהו ואותביה ע"ג סלע שלה ,אינה מקודשת ,דהא איהי לדחוייה קא מיכונא" .אולם
בטור אין הנימוק הזה מופיע ,ובעל חלקת מחוקק כתב ֹו מדעתו.
אפשר שבעל חלקת מחוקק יבאר כך גם את הלכה ד ברמב"ם ,המשמשת מקור לסעיף זה בשולחן ערוך .אולם
אפשר שהוא רואה בסעיף ט פסיקה של השולחן ערוך על פי שיטת התוספות ,ואז אין לדעת מה יסבור בפירוש
דברי הרמב"ם בהלכה ד.
התוספות ח,ב ד"ה אם ,פירשו את סוגייתנו שהיא דנה בכוונת אמירתה של האשה ,ולא בקנין חצר.
הרמ"א ,בהמשך סעיף ט ,כותב על דברי המחבר שבסלע של שניהם מקודשת מספק ,הגהה בלשון זו" :והרא"ש
והתוספות מפרשים דכל זה איירי שנתן אח"כ לתוך חיקה בשתיקה ,אפילו הכי אם אמרה תחילה תן על סלע,
אינה מקודשת ,ובסלע שלה וכו' ".
ומכאן שהרמ"א נוקט בשיטת התוספות והרא"ש ,וממילא גם הגהתו הראשונה בראש סעיף ט ,שרק בייחדה לו
הסלע מקודשת ,גם היא נאמרה בשיטת התוספות.
וממילא לשיטתם ,הרי מדובר באשה שהסכימה להתקדש ,וכל הדיון הוא האם המעות הגיעו לרשותה בקנין
חצר .אם כן ,אף בלא ייחדה לו סלע ,אלא אמרה לו סתם הניחהו על סלע כל שהוא ,והוא הניח על סלע שלה ,הרי
היא מקודשת ,שהרי יש כאן הסכמה קודמת לקידושין ,ויש כאן קנין חצר ,ומדוע לא תהא מקודשת?
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של האשה .ביחס לשיטה זו לא שייכים דברי הרמ"ה והגהת הרמ"א ,שכן אלו נאמרו בשיטת
התוספות והרא"ש החולקים.
אולם ביאור זה לדברי הרמב"ם בהלכה ד לא ייתכן לענ"ד:
ראשית ,אין דרכו של הרמב"ם לכפול הלכה אחת פעמיים באותו הפרק ,וללא כל צורך.
שנית ,בקראנו את הלכה ד ,עדיין אין אנו יודעים בכלל שיש אפשרות לקדש אשה בנתינת
הקידושין בחצירה .זאת ישמיענו הרמב"ם רק בראש הלכה כא" :המקדש ...אינו צריך שיתן
הקידושין לתוך ידה ,אלא כיון שרצת ...וזרקן ...לתוך חצירה או לתוך שדה שלה ,מקודשת".
רק על רקע דברים אלו ,ניתן להבין את הדין הבא בהמשך אותה הלכה ,שאם זרק את הקידושין
ברשות של שניהם ,ואפילו אמרה לו ,הנח קידושי על מקום זה ,והוא של שניהם ,הרי אלו
קידושי ספק .אולם בהלכה ד ,לא היה עולה על דעתנו לבאר את דין סלע שלה  -שמקודשת ,ואת
דין סלע של שניהם  -שמקודשת מספק ,מפני דיני קנין חצר ,שהרי לא שמענו עדיין על אפשרות
זו .השיטה הסדרנית של הרמב"ם ,אינה מאפשרת לייחס לו חריגה כה בולטת מן הסדר
הראוי . 25
שלישית ,בהלכות ג-ד-ה הביא הרמב"ם את העולה להלכה מן הסוגיה השלמה בקידושין ח,ב -
ט,א .מה שנאמר בפרק ב לעיל ,שהֶ קשר הסוגיה מחייב לפרש את הברייתא "תנם ע"ג סלע" ואת
בעיית רב ביבי ,כעוסקים בכוונת דברי האשה ,נכון באותה מידה על הלכה ד ברמב"ם :הלכה ג
)נטלתו וזרקתו ,תנהו לאבא או לאביך( ודאי עוסקת בבירור כוונת האשה ,אם יש במעשיה או
בדבריה סירוב לקבלת הקידושין ,או שמא הסכמה .אף המשך הלכה ד )תנהו לעני ,תנהו לכלב(
נראה בבירור כעוסק בשאלה זו  . 26וברור ומפורש שכך הדבר בהלכה ה )"אם אמרה לו ...דברים
שעניינם :לא תשחק עמי ...אלא תן בלבד ,אינה מקודשת"( .דברי הרמב"ם אינם אלא סיכום
מדוייק של סוגיית התלמוד ,וכשם שההקשר בתלמוד מחייב לבאר את סוגיית תנם ע"ג סלע
כעוסקת בכוונת דברי האשה ,כך הדבר גם ברמב"ם בהלכה ד.
מחמת שיקולים אלו ,נראים דבריו של בעל אור-שמח בביאורו להלכה כא ד"ה ואפילו אמרה לו
הנח קדושין על מקום זה כו' של שניהם כו':
המתבונן בלשון רבינו וסידורו ,יראה דרבינו פירש שני פירושים בברייתא דתן
ע"ג הסלע .חדא לעיל הלכה ד ,דמיירי כשלא נתרצית להתקדש לו מקודם ,רק
איהו אמר לה התקדשי לי בדינר זה ,ואמרה לו הניחהו ע"ג הסלע ,וטעמו ,דאינה
מתכוונת לשם קידושין ,רק משטה היא בו .ובזה בעי אם אמרה לו הניחה ע"ג
 .25אמנם יש להעיר ,כי בשולחן ערוך סדר הציטוטים מן הרמב"ם הפוך :בסעיף ג מובאים דברי הרמב"ם
המאוחרים )בהלכה כא( ,ואילו בסעיף ט מובאים דבריו המוקדמים )בהלכה ד( ,והגר"א הוא מבארו של השולחן
ערוך .ובכל זאת ביאורו לשולחן ערוך הוא גם ביאור למקורו  -לרמב"ם.
 .26תנהו לעני  -ראה הערה  ;11תנהו לכלב  -ראה הערה  .10משמעות שינוי הסדר ברמב"ם )עני ,כלב( ושייכות הדבר
לענייננו  -ראה מחציתה השניה של הערה .17
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הסלע והיה של שניהם ,אם אמרינן דכוונה להשטות בו .וזה ,כמו שפירש הטור
בשם התוספות ,דאפילו אם זרק אחר זה לתוך חיקה ,גם כן אינה מקודשת,
משום דלא רצתה בקידושין ,והוה בעיא דלא איפשטא בגמרא .וכאן ] -בהלכה
כא[ פירש ,שאף אם דברו שניהם מעניין הקידושין ,וידענו שנתרצית להתקדש
אליו ,בכל זה בעי שיגיע לידה ,וכי הניח ע"ג סלע הרי לא הגיע לרשות שלה.
וברשות של שניהם לא איפשיט בגמרא אם גמר ומקנה לה סלעו ,דלא ליהוי
כחצר השותפין שאין קונין זה מזה ,והוא פירוש אחר.
נמצא ,כי לפנינו שני פסקים שונים של הרמב"ם ,והם נובעים ממקור אחד המתפרש בשני
פירושים שונים.

ד .האם לפנינו דוגמה נוספת על מה שהבאנו במאמרים קודמים ? 27
לכאורה ,לפנינו מקרה נוסף שבו פוסק הרמב"ם שני פסקים :פסק אחד מבוסס על פרשנות
סוגיית התלמוד את המקור המשובץ בה ) -הברייתא "תנם ע"ג סלע" וספיקו של רב ביבי(.
פרשנות זו עולה מן ההקשר שבו שיבץ עורך הסוגיה את המקור הנידון ,בתוך הסוגיה הרחבה .זו
הרי עוסקת בניתוח תגובותיה השונות של אשה להצעת קידושין של איש ,האם אלו תגובות
סירוב או הסכמה .פסק הרמב"ם כפי פרשנות זו הוא בראש פרק ד ,בתוך הלכות ג-ד-ה ,שבהן
הוא מפרט את ההלכות הנלמדות מכללה של הסוגייה הרחבה ,ובתוכן גם את זו הנלמדת מן
הברייתא תנם ע"ג סלע ומן הספק של רב ביבי.
פסקו השני של הרמב"ם ,בסוף אותו הפרק בהלכה כא ,מבוסס על הבנת המקור הנידון כפשוטו,
ללא התחשבות בהקשר שבו הוא ניתן בסוגיית הגמרא הרחבה על ידי עורך הסוגיה .כאשר
המקור הנידון נלמד בפני עצמו ,כמקור נטול הקשר ,מתקבל פירוש אחר מזה שהעניקה לו
סוגיית התלמוד ,ופירוש זה תואם את כוונת התנא ששנה את הברייתא ,ואת כוונת רב ביבי
שהעלה בעיה בקשר לברייתא זו.
אולם ,באמת אין דוגמה זו דומה לדוגמאות האחרות שהבאנו במאמרינו הקודמים ,וקשה מאד
לפרש כך את שני הפסקים ברמב"ם.

שניים מן המאפיינים הקיימים בדוגמאות שהבאנו בעבר  , 28חסרים בדוגמה שלנו:

 .27ציונם של המאמרים הקודמים ,ראה הערת כוכבית בראש מאמר זה.
 .28על שני המאפיינים הללו עמדנו במבוא למאמר 'המל ופירש ,'...ציונו בהערת כוכבית.
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א .בדוגמאות הקודמות הצבענו על הדבר שהכריח את הרמב"ם לפרש את המקור כפשוטו ,ולא
כפירוש שנתפרש בסוגיית התלמוד .דבר זה היה בדרך כלל ניתוח לשונו של המקור או סיבה
עניינית המחייבת לפרשו אחרת ממה שנתפרש בסוגיית התלמוד  . 29במקרה שלנו ,אין כל הכרח
לפרש את הברייתא תנם ע"ג סלע ואת ספיקו של רב ביבי ,בדרך שונה ממה שפירשם התלמוד
באמצעות קביעתם בהקשר שבו נקבעו . 30
ב .בדוגמאות שהבאנו במאמרים הקודמים הצבענו על תופעה דומה החוזרת בהן :במקום שבו
הרמב"ם פוסק לפי פשוטו של המקור ,וכנגד פרשנות התלמוד ,לשון פסקו של הרמב"ם זהה
כמעט באופן מילולי ללשון המקור .מאידך ,במקום האחר ,שבו פוסק הרמב"ם על סמך אותו
המקור אך כפי שנתפרש בסוגיית התלמוד )שלא כפשוטו( ,שונה לשון הפסק מלשון המקור,
לעתים לבלי הכר .שינוי זה עשאו הרמב"ם כדי להתאים את המקור לביאור שניתן לו בסוגיה
כפשוטו.
לפי זה ,היתה צריכה לשון פסקו של הרמב"ם בהלכה כא להתאים ללשון המקור ,ואילו לשונה
של הלכה ד אמורה להיות שונה באופן בולט מלשון המקור .אולם ,אף עיון שטחי יגלה את
ההיפך הגמור :הלכה ד כוללת את שני הדינים שבברייתא )סלע סתם  -אינה מקודשת ,סלע שלה
 מקודשת( ,ואחריהם את ספיקו של רב ביבי; לעומת זאת ,הלכה כא מביאה רק את ספיקושל רב ביבי ,ולא את דיניה של הברייתא .הלכה ד משתמשת במילה "סלע" כמקום הנחת
הקידושין" :היה הסלע של שניהם" ,כמו בלשון המקור ,ואילו הלכה כא משתמשת במלה
"מקום"" :אמרה לו הנח קידושי על מקום זה ,ואותו המקום של שניהם" . 31
 .29יש להדגיש ,כי אין די בקיומה של אופציה פרשנית אחרת למקור המתפרש בסוגיית התלמוד בדרך מסויימת ,כדי
שהרמב"ם יפסוק כאותה אופציה .רק הכרח פרשני אובייקטיבי ,הוא שיגרום לרמב"ם לפסוק כאותו פירוש
הכרחי ,מתוך מחוייבות לבעל המקור עצמו ,שבוודאי התכוון לאותו פירוש פשט העולה מדבריו .מקומות כאלה
אינם כה נפוצים בתלמוד ,ועל כן גם מועטה הפסיקה הכפולה שאנו דנים עליה ,בדברי הרמב"ם.
 .30בדוחק ניתן היה לענות על כך ,שלא העיון בלשון הברייתא )ובלשונו של רב ביבי( הוא שהביא את הרמב"ם לפרש
את הסוגיה שלא כהקשרה בתלמוד ,אלא טעם אחר :בכל מסכת קידושין לא נזכרה האפשרות לקדש את האשה
באמצעות נתינת הקידושין בחצירה )ורק במשנה בגיטין עח,א ובגמרא שם עמוד ב נזכרה אפשרות זו( .הברייתא
שלנו " -תנם ע"ג סלע"  -היא היחידה שיכולה לענות על חסרון זה במסכת קידושין ,ובתנאי שנפרשנה כעוסקת
בשאלה ,אם יש בנתינה ע"ג הסלע קנין חצר של האשה כדי שתתקדש בכך .אם כן ,שיקול של ההקשר הרחב
)כרוחב כל מסכת קידושין( הוא שגרם לרמב"ם לנתק את הסוגיה שלנו מן ההקשר המצומצם יותר שבו היא
מצויה )בסוגיית קידושין ח,ב  -ט,א( ,ולהעניק לה פירוש אחר ,שאינו מתחייב מלשונה כלל.
אולם ,לא סביר בעינינו לייחס לרמב"ם את הנחת היסוד של הדברים הללו :שמסכת קידושין חייבת להכיל דין
מדיני קידושין ,המצוי משום איזו סיבה דוקא במסכת גיטין.
 .31את שני השינויים הללו שיש בהלכה כא בהשוואה לסוגיה המקורית אמנם ניתן לבאר ,אם נשים לב להקשר
שהלכה זו מצויה בתוך דברי הרמב"ם :בראש הלכה כא ניסח הרמב"ם את הדין הכללי העקרוני )שמקורו
במסכת גיטין( כי "המקדש את האשה ...אינו צריך שיתן הקידושין לתוך ידה ,אלא כיון שרצת ...וזרקן ...לתוך
חצירה ...הרי זו מקודשת" .אחר הקדמה כללית זו אין מקום עוד לדוגמאות הפרטיות הנובעות מן הברייתא
שבסוגייתנו ,שבסלע סתם אינה מקודשת ,ובסלע שלה מקודשת מדין קנין חצר ,שכן דיני הברייתא כלולים
ממילא בדברים שבראש הלכה כא .שינוי מובן זה ,גרר בהכרח שינוי בלשון הבעיה של רב ביבי :במקום "סלע"
של שניהם ,חייב הרמב"ם לנסח באופן כללי "מקום" של שניהם ,שכן 'סלע'  -מאן דכר שמיה.
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לחסרונם של שני המאפיינים הללו סיבה משותפת אחת :הנושא של הברייתא תנם ע"ג סלע ושל
בעיית רב ביבי .על פי הפשט ,נראה שהוא אכן בירור כוונת דבריה של האשה .פרשנות זו אינה
רק תוצאת פעולתו של עורך הסוגיה ,ששיבץ את הברייתא בתוך סוגייתו ,אלא היא עולה מתוך
לשון הברייתא עצמה ,בהשוואה ללשונן של הברייתות הסמוכות לה ,מלפניה ומאחריה .בפרק ב
לעיל עמדנו על הדמיון הסגנוני והמבני בין כל הברייתות המובאות בסוגיה ,כולל הברייתא תנם
ע"ג סלע המופיעה ביניהן ,ושיערנו כי כל הברייתות הללו מהוות קבוצה אורגנית של ברייתות
הדנות בנושא אחד .נושא זה ,בעל כרחנו ,הוא ניתוח תגובותיה השונות של אשה להצעות
קידושין מצד איש .הֶ קשר מקורי של ברייתא ,כמו שנראה שקיים במקומנו ,הוא שיקול בקביעת
פשט המקור . 32
לפרשה כעוסקת בשאלת קנין חצר ,כפי
אף ניתוח לשונה של הברייתא כשלעצמה ,מגלה קושי ְ
שהוצע לעיל בפרק א .הנחתו של פירוש זה היא שקיימת הסכמה מוקדמת מצד האשה
להתקדש .אולם היכן נרמז דבר זה בברייתא? לו רצתה הברייתא להשמיענו זאת ,יכלה לעשות
זאת בנקל בדרך זו :התקדשי לי במנה ,אמרה לו :הן ,תנם על גבי סלע .או אז היינו למדים,
שהשאלה הנידונה בברייתא היא ,האם הגיע המנה לרשותה .חסרונן של המילים "אמרה לו הן"
מן הברייתא ,מורה לכאורה שזה עצמו הנושא הנידון בה :האם דבריה הם בגדר אמירת "הן"
או "לאו".

ה .ביאור האור-שמח לשני פסקי הרמב"ם
הביאור שהציע בעל אור-שמח לשני הפסקים של הרמב"ם ,אינו הביאור שנידון בסעיף הקודם,
ושעמד במרכזם של מאמרינו הקודמים  . 33לאחר שציין בראש דבריו כי "המתבונן בלשון רבינו
וסידורו יראה ,דרבינו פירש שני פירושים בברייתא דתן ע"ג הסלע) "...המשך דבריו בפרק ג לעיל(,
ולאחר שפירט מהו הפירוש העולה מכל אחד משני פסקיו של הרמב"ם ,הוא מסיים ואומר:
וזה דרך רבינו ,לכתוב שני פירושים בשמועה חדא ,ודוק היטב.
כוונתו היא ,שבמקום שישנם שני פירושים אפשריים בסוגיית הגמרא ,פסק הרמב"ם לעתים
כשני הפירושים ,אע"פ שמסתבר כי כוונתה המקורית של הסוגיה היא רק לאחד משניהם )וחבל
שלא הביא דוגמאות נוספות ל"דרך רבינו" זאת(  . 34מדובר ,כמובן ,כאשר אין הפירושים

 .32במאמרנו הראשון בעניין הנידון כאן" ,דו משמעות בפרק חזקת הבתים) "...מעליות יא( ,הראינו בדוגמה
הראשונה שבו" ,האומנין אין להם חזקה" )עמוד  ,(11כיצד הקשרו של דין זה בתוך המשנה בפרק חזקת הבתים
)דף מב,א( חייב את הרמב"ם לפרשו כפשוטו ,כעוסק בחזקת ג שנים בקרקע ,אף שהגמרא )מה,א( ביארה דין זה
ביחס למטלטלין ולחזקה לאלתר.
 .33ציונם בהערת כוכבית בראש מאמר זה.
 .34אנו הבאנו דוגמה לדבר זה במאמרנו "דו-משמעות בפרק חזקת הבתים) "...מעליות יא( בדוגמה ו ,האחרונה
במאמר )עמודים " - (52-43היו לו שלושים אילנות ממטע עשרה לבית סאה" )בבא בתרא לו,ב  -לז,א(.
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סותרים זה את זה )שאם הם סותרים ,לא יפסוק הרמב"ם דבר והיפוכו(  , 35אולם במישור העיוני
של לימוד הסוגיה הם מבטלים זה את זה :אם הפירוש הנכון לספיקו של רב ביבי בסלע של
שניהם הוא "אם אמרינן דכיוונה להשטות בו" או להיפך  -נתרצתה להתקדש" ,וזה ...אפילו אם
זרק אחר זה לתוך חיקה אינה מקודשת" ,שוב אין מקור בתלמוד לספק קידושין במקרה
שוודאי התרצתה להתקדש ,והוא הניח את קידושיה על מקום של שניהם .וכן הדבר להיפך . 36
אולם אף שהפירושים מבטלים זה את זה ,הם יכולים להתקיים יחדיו מן הבחינה ההלכתית,
כשתי הלכות שאין ביניהן כל סתירה.
מה הביא אפוא את הרמב"ם לפסוק כפי שני פירושים ,אם רק אחד מן השניים מכוון לפשט
הסוגיה? ניתן לענות על כך שתי תשובות אפשריות:
א .ייתכן ששני הפירושים נראו לרמב"ם שקולים והגיוניים באותה מדה ,ומתאימים ללשון
הסוגיה .מכיוון שמכל פירוש כזה מתחדש דין הגיוני ואולי אף נחוץ ,ומאין יכולת להכריע
ביניהם ,פסק הרמב"ם כשניהם.
ב .אפשר שהרמב"ם כשלעצמו היה בוחר בפירוש אחד בלבד ,ופוסק על פיו ,אולם הוא מצא
בכתבי הגאונים והמפרשים שקדמוהו שני פירושים לסוגיה .כיוון שלא ניתן לפסול אחד מן
הפירושים כ"מוטעה" ,לא מבחינת התאמתו ללשון הסוגיה ,ולא מבחינת הגיונו ההלכתי,
החליט הרמב"ם לכלול את שני הפירושים שמצא לפניו בספרו ההלכתי . 37
אפשר שטענה זו ביחס לדרך הפסיקה של הרמב"ם נראית למעיין כטענה טריוויאלית .זאת,
משום שהוא רגיל לספרי הלכה כמו הטור והשולחן ערוך וספרי הלכה נוספים ,שהם מאספים
לשיטות הפוסקים שקדמום ,ולעתים אף אינם מכריעים בפירוש בין השיטות השונות החולקות
זו על זו ,אלא מביאים אותן זו בצד זו .בספרים מעין אלו אין כל רבותא בהבאת שני פירושים

 .35למרות זאת ,נראה בעתיד בעז"ה ,שגם שני פירושים סותרים ,שלרמב"ם היה קשה כנראה להכריע ביניהם ,יצרו
בספרו שני פסקי הלכה בהתאמה.
 .36ואין לקבל טענה על קיומה של דו-משמעות מכוונת בדברי הגמרא.
 .37יש להניח שזה הדבר שהביא את בעל האור-שמח לייחס לרמב"ם כאן שני פירושים ושני פסקים בסוגייתנו:
ברקע דבריו נמצאת מחלוקת רש"י ותוספות בביאור הברייתא תנם ע"ג סלע ובספיקו של רב ביבי .אולם ברור
שמחלוקת רש"י ותוספות לא עמדה לפני הרמב"ם ,וגם בעל האור-שמח ידע זאת כמובן.
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שונים לסוגיה המבטלים זה את זה ,כשני פסקים שונים באותו חיבור .אולם בספרו של
הרמב"ם יש בכך חידוש :הרמב"ם אינו מאסף לדברי הפוסקים שקדמוהו .לעתים רחוקות הוא
אמנם מביא שתי דעות בעניין מסויים ,אך אז הוא מציין זאת  . 38תופעה כזו ,שבה הרמב"ם
פוסק שני פסקים שונים ,הנובעים משני פירושים שונים ,ואינו מציין זאת כלל בדבריו ,היא
חידוש . 39
אף אם חידושו העקרוני של האור-שמח בעניין שיטת הפסיקה של הרמב"ם הוא נכון )ובעל
האור-שמח רומז בסוף דבריו לדוגמאות נוספות שיש בידו( ,נראה כי ביאורו לשני פסקי
הרמב"ם במקומנו קשה .קשה לטעון שלפנינו שני פירושים שקולים לסוגיית תנם ע"ג סלע.
הטענות העיקריות נגד הפירוש המיוחס להלכה כא שברמב"ם )שהסוגיה עוסקת בשאלה אם
נתקיים קנין חצר( כבר פורטו בפרק הקודם ,ונחזור עליהן בקיצור:
א .ההקשר שבו נתונה סוגיית תנם ע"ג סלע ,בתוך הסוגיה הרחבה ,מלמד שהסוגיה נתפרשה
כעוסקת בבירור כוונת דברי האשה ,אם סירבה או הסכימה לקידושין.
ב .השוואת הברייתא תנם ע"ג סלע לברייתות הסמוכות לה מלפניה ומאחריה ,מבחינת הסגנון
והמבנה ,מלמדת שהיא חלק מהן ,והנושא המשותף לכולן הוא בירור כוונת דברי האשה.
ג .לשון הברייתא אינה מורה על כך שהיתה הסכמה מוקדמת מצד האשה להתקדש .מאידך,
הפירוש המיוחס להלכה ד ברמב"ם ,שהסוגיה עוסקת בבירור כוונת דברי האשה ,הוא ברור
ומרווח ,ואין כל צורך להסתפק בינו לבין פירוש אחר.
אפשר ,בכל זאת ,שהסיבה לפסקו של הרמב"ם בהלכה כא היא בפירוש קדום שמצא לפניו
לסוגיית תנם ע"ג סלע ,שמבאר אותה כעוסקת בשאלת קניין חצר )וכמובן שאין הכוונה לפירוש

 .38לדוגמה :הלכות חנוכה ד ,א-ג )דעת הרמב"ם במהדרין מן המהדרין ,ולעומתו המנהג הפשוט בכל ערי ספרד(;
הלכות שמיטה ויובל י ,ג-ו )דעת הרמב"ם בחישוב שנת השמיטה בזמן הזה ,ולעומתו מסורת הגאונים(.
 .39חידוש זה אינו דומה לחידוש שבדוגמאות שהבאנו במאמרינו הקודמים :בדוגמאות ההן "מחדש" הרמב"ם
פירוש למקור המופיע בתלמוד ,שאינו תואם את הפירוש הניתן למקור זה בסוגיית הגמרא .אולם האור-שמח
מדבר על פסיקה של הרמב"ם שהיא צמודה לסוגיית התלמוד .אלא מחמת שפירושה של הסוגיה עצמה אינו חד-
משמעי ,נוצרו שני פסקים הנובעים משתי אופציות פרשניות.
מאידך ,יש בדברי האור-שמח חידוש ,שהוא גדול יותר מזה שבדוגמאות שהבאנו :בדוגמאות ההן ,המשמעות
שנתן הרמב"ם למקורות שעל פיהם פסק שלא כפירוש הגמרא ,נובעת מפשטם של אותם מקורות ,דהיינו
מכוונתם המקורית של התנאים והאמוראים שמפיהם יצאו הדברים לראשונה .נמצא ששני הפסקים שברמב"ם
נובעים מן המקורות המפורשים בתלמוד :פסק אחד נובע מן המקור הבסיסי על פי פשוטו ,ופסק אחר נובע מן
הפרשנות שבה נתפרש אותו המקור בסוגיית הגמרא .אולם על פי חידושו של האור-שמח יוצא שרק אחד משני
הפסקים של הרמב"ם מקורו בתלמוד ,ואילו האחר  -חסר מקור בתלמוד.

37

"התקדשי לי במנה  -תנם על גבי סלע"  -בסלע של שניהם
שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד

רש"י ,שאותו לא הכיר הרמב"ם( .מפירוש ר' חננאל  40עולה פירוש כמו זה של רש"י ,וכך הוא
פירושו לסוגייתנו:
תנו רבנן ,התקדשי לי במנה תנם על הסלע ,אם היתה סלע שלה מקודשת,
דקנתה לה חצירה ,אבל אם אינה שלה ,אינה מקודשת ,ואם היתה סלע לשניהם,
לאיש הזה המקדש ולאשה המתקדשת ,עלתה בתיקו.
עדיין הדבר קשה :לפי מה שביררנו בדברים הקודמים ,פירוש כזה אינו מכוון לפשוטה של
הסוגיה .מה ראה אפוא הרמב"ם לכלול אף אותו בספרו ולפסוק על פיו ,אחר שפסק בהלכה ד
כפירוש הפשוט והמרווח של הסוגיה ,על פי הקשרה?

ו .שני פסקיו השונים של הרמב"ם נובעים מפירוש אחד בסוגיה
הנחת היסוד שהנחתה אותנו עד עתה היתה ,ששני הפירושים לסוגיית תנם ע"ג סלע שונים זה
מזה ובלתי תלויים זה בזה .השוני ביניהם הוא) :א( בתיאור הנסיבות של המקרה הנידון
בסוגיה; )ב( בתיאור העובדות עצמן; )ג( ובמהות העיקרון הנידון בסוגיה  . 41נציג את ההבדלים
הללו תוך שימוש בלשון האור-שמח:
 לפי הפירוש האחד "מיירי כשלא נתרצית להתקדש לו מקודם ,רק איהו אמר לה התקדשי לי
בדינר זה" .לפי הפירוש האחר "דברו שניהם מענין הקידושין ,וידענו שנתרצית להתקדש אליו".
 לפי הפירוש האחד ,לאחר שאמרה לו הניחהו ע"ג סלע מדובר שזרק המעות לחיקה ושתקה
)כפירוש הרא"ש( .לפי הפירוש האחר ,לאחר שאמרה לו כנ"ל שם את המעות ע"ג הסלע,
כדבריה.
 טעם הדין שאינה מקודשת לפי הפירוש האחד "דאינה מתכוונת לשם קידושין ,רק משטה
היא בו" .הטעם לכך לפי הפירוש האחר "בעי שיגיע לידה ,וכי הניח ע"ג סלע הרי לא הגיע
לרשות שלה".

 .40פירוש ר' חננאל לש"ס עמד לפני הרמב"ם ,וידיעת דבר זה עשויה להואיל לבירור הרקע לפסיקתו של הרמב"ם,
הן במה שנוגע לגירסאות התלמוד והן במה שנוגע לפירושיו .פירוש ר' חננאל למסכת קידושין נדפס על ידי ד"ר
ב"מ לוין בסוף כרך אוצר-הגאונים למסכת זו שנערך על ידו ,ירושלים ת"ש.
כפירוש ר' חננאל )ורש"י( פירש גם רבנו חננאל בן שמואל בפירושו לרי"ף מסכת קידושין )מוסד הרב קוק,
ירושלים תשל"ה(.
 .41הבחנה מוחלטת זו בין שני הפירושים מושפעת במדה רבה מניסוחו של הרא"ש )והדברים מצוטטים בראשונים
אחדים בשמם של התוספות( ,אשר ניתק לגמרי בין שאלת כוונתה של האשה בדברי תגובתה לבין שאלת הגעת
המעות לידה ,בכך שהעמיד את הסוגיה על פי פירושו בכך ,שלאחר דברי האשה זרק את המעות לחיקה .הצעת
הקישור בין שני הפירושים ,שאנו עומדים להציע בהמשך המאמר ,אינה מחייבת לחלוק על דברי הרא"ש.
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 לפי הפירוש האחד רב ביבי "בעי אם אמרה לו הניחה ע"ג הסלע והיה של שניהם ,אם אמרינן
דכיוונה להשטות בו ...והוה בעיא דלא איפשטא בגמרא" .לפי הפירוש האחר רב ביבי בעי
במקרה שנתרצתה להתקדש ושם את המעות בפועל על סלע של שניהם )כהוראת האשה( "ולא
איפשיט בגמרא אם גמר ומקנה לה סלעו ,דלא ליהוי כחצר השותפין שאין קונין זה מזה".
לפי תיאור זה ,שני הפירושים השונים כל כך זה מזה ,מבטלים זה את זה בפרשנות הסוגיה.
טענתנו היתה שאין כל סיבה להדחק לפירוש המעמיד את סוגייתנו בשאלת קנין חצר ,כשהפשט
הניכר לעין הוא שסוגייתנו עוסקת בבירור כוונת דברי האשה.
אולם ,ניתן לפרש את הסוגיה בדרך שבה שני הפירושים מתאחדים :שאלת הפירוש של דברי
האשה ,אם יש בהם נכונות להתקדש או סירוב לכך ,תלויה בשאלת הגעת המעות לרשותה בקנין
חצר על פי דבריה .נבאר את דברינו :כשאמרה האשה תנם ע"ג סלע ,והסלע אינו שלה ,אין היא
מקודשת ,מפני שהאשה יודעת שאם אכן יתן האיש את המעות על סלע שאינו שלה ,לא יגיעו
המעות לרשותה ,וכך לא יחולו הקידושין .מתוך ידיעה זו ,שאף האשה שותפה לה מן הסתם,
מתפרשים דבריה כסירוב להתקדש . 42
אולם ,כשאמרה האשה תנם ע"ג הסלע ,והיה הסלע שייחדה לכך  43סלע שלה ,אז מתפרשים
דבריה כהסכמה לקידושין ,מכיוון שהאשה יודעת שנתינה כזאת מועילה להתקדש בה כנתינה
בחצירה.
כאן מסתפק רב ביבי כיצד נפרש את דבריה כשהיה הסלע של שניהם .הספק בפירוש דבריה נובע
מספק קודם ,המונח ברקע דבריו של רב ביבי ,ספק בעצם הדין של נתינת מעות ברשות של
שניהם  . 44כיוון שיש ספק אם נתינה ברשות של שניהם מועילה להקנות לה את המעות כדי
שתתקדש בהן ,וספק זה הוא בתחום המשפטי )ונפרש את צדדיו איך שנפרש( ,יש מקום
להסתפק למה כיוונה האשה בדבריה "תנם ע"ג סלע" :להסכמה ,שאחרת לא היתה אומרת לו
לתת המעות במקום שיש בו ספק נתינה; או לסירוב ,ועל כן אמרה לו לתת המעות במקום
שאינו ברור כל צרכו . 45
מעתה ,מותנה קיומו של הפירוש העוסק בבירור כוונת דברי האשה ,בבירור הדין האחר
המשמש לו רקע ,זה העוסק בשאלת קנין חצר .פסקו של הרמב"ם בהלכה ד " -אמרה לו הניחהו
.42
.43
.44
.45

ואז ,אף אם יזרוק את המעות בחיקה בשתיקה ,לא תהא מקודשת ,כדברי הרא"ש ,ראה בסוף ההערה הקודמת.
כדברי הרמ"ה )ראה הערה  (15וכפסק הרמ"א בהגהתו לסעיף ט בסימן ל ,ראה בפרק ג במאמר זה.
כשם ששני הדינים הקודמים ,אלו המפורשים בברייתא ,הם תוצאת דינים קודמים הקשורים בקנין חצר ,כך גם
ספיקו של רב ביבי.
התלות של הספק בפרשנות דבריה ,בספק המשפטי ,מה הדין במקום של שניהם לעניין קנין חצר ,אינו מחייב
שהאיש יתן לבסוף את המעות ע"ג אותו סלע של שניהם .אף אם זרקו בחיקה לאחר דבריה ,יהיה ספק קידושין:
כיון שהאשה אמרה דבר שאם היה מתקיים היה יוצר ספק קידושין ,נוצר לנו ספק אם הסכימה להתקדש או
סירבה לכך .מעתה אין זה משנה אם זרק את המעות בחיקה.
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על הסלע ...היה הסלע של שניהם ,הרי זו מקודשת מספק" תלוי בדין שנפסק בהלכה כא -
"היתה עומדת ברשות שהיא של שניהם וזרק לה ] -בפועל[ קידושיה מדעתה ,ולא הגיעו לידה
או לחיקה ,הרי זו מקודשת קידושי ספק" .מכוחו של ספק משפטי זה נוצר ספק נוסף ,בהבנת
כוונת דבריה של האשה . 46
נמצא כי שני פסקיו של הרמב"ם אינם נובעים משני פירושים של מקור אחד ,אלא מפירוש אחד
של אותו המקור .פירוש זה אינו תואם את פירושם של התוספות )ד"ה אם( והראשונים האחרים
המפרשים כמותם ,שהרי לדידם אין פרשנות דברי האשה תלויה בקיומו של קנין חצר .נתינת
המנה על סלע של שניהם לא היתה בגדר נתינה לאשה כלל לדעת התוספות ,משום שהשותפים
אינם יכולים להקנות זה לזה בחצר המשותפת להם )כדאמרינן במסכת בבא בתרא פד,ב( , 47
ובכל זאת ,כשהאשה אומרת לאיש להניחם על סלע כזה ,נוצר ספק אצל רב ביבי "אי סמכה

 .46לפי הביאור המוצע לשיטת הרמב"ם עדיין קשה סדר ההלכות בפרק ד :הספק בתנם ע"ג סלע )בסלע של שניהם(
בהלכה ד ,תלוי בספק אחר המופיע רק בסופו של אותו פרק ,בהלכה כא .והרי זאת היתה קושייתנו בפרק ג של
מאמר זה ,על שיטת הגר"א המזהה את הלכה ד עם האמור בהלכה כא.
אולם באמת אין חומרת הקושי כה רבה לדידנו .להבנת הדין בהלכה ד מספיק הרקע הכללי העולה מתוך
ההקשר שם :ישנן התבטאויות של האשה המביעות סירוב ,ישנן המביעות הסכמה ,וישנן הגורמות לספק בהבנת
כוונת דבריה .אחת מן ההתבטאויות הללו היא "תנם ע"ג סלע" ,שבסלע סתם משמעות דבריה סירוב ,ובסלע
שלה  -הסכמה ,ובסלע של שניהם  -ספק בדבר כוונתה .אין המעיין עומד עדיין על הסברם המדוייק של דינים
אלו ,אך טעמם הכללי מובן לו בהחלט .בהגיעו להלכה כא ,אמנם יבין את טעמן של הפרשנויות השונות הללו
לדברי האשה )שאמרה "תנם ע"ג סלע"( ביתר העמקה ודקדוק .תיאור מעין זה אינו יכול לחול על הבנת הגר"א
את דברי הרמב"ם.
 .47בכך חולקים כמובן התוספות והרא"ש על הרמב"ם .כך כתב החלקת מחוקק בסימן ל סעיף קטן ג על דברי
המחבר בסעיף ג שם ,שהם העתקת לשון הרמב"ם בהלכה כא בענין רשות של שניהם שאם זרק לה הקידושין
לשם הוי קידושי ספק ,וז"ל" :דין זה הועתק מלשון הרמב"ם ...ודעת התוספות והרא"ש אינו כן" .וכן כתב בבית
שמואל שם סעיף קטן ד" :כן כתב הרמב"ם ...ולתוספות אינה מקודשת כלל".
באבני מילואים ס"ק ג יצא לחלוק עליהם ,ולטעון שבחצר של שניהם הוי ספק מקודשת לכולי עלמא .לטענתו ,זו
משנה ערוכה בגיטין עח,א" :קרוב לה מגורשת ,קרוב לו אינה מגורשת ,מחצה על מחצה מגורשת ואינה מגורשת,
וכן לענין קידושין" .כיוון שדין "קרוב לה" מוסבר בגמרא שם שהוא מתורת חצר ,ובמשנה נאמר "וכן לענין
קידושין" ,נובע שבחצר של שניהם הוה ליה מקודשת ואינה מקודשת ,כלומר ספק קידושין.
אך מלבד זה שכמעט שלא ניתן לבאר את קושיית התוספות )ד"ה אם( על רש"י על פי דבריו )ומה שהוא כתב
בענין זה ,הוא דוחק גדול( ,יש לחלק בפשטות בין חצר השותפין ,לבין רשות שאינה של שניהם ושזרק קרוב לו
ולה :בחצר השותפין הם אינם יכולים להקנות זה לזה כלל ,משום שהדבר שהניח אחד מהם על הרשות
המשותפת לשניהם ,לא יצא כלל מרשותו ,וממילא לא חלה שום הקנאה )ואם דין הקידושין שוה למקח וממכר -
אינה מקודשת כלל ,וזוהי דעת התוספות( .מה שאין כן ,ברשות שאינה של שניהם ,ושזרק קרוב לו ולה ,מחצה על
מחצה ,אין זה ממש חצר של שניהם ,שהרי אינם בעלים על הקרקע .שם אכן יצא הדבר שזרק מרשותו של
הזורק ,בכך שאין הוא עוד היחיד שיכול לשלוט בחפץ ,כמו שהיה עד עתה .אך כיוון שהדבר לא נכנס לשליטתה
המלאה של האשה ,והוא נתון בשליטת שניהם במדה שוה ,יש כאן נתינה למחצה לאשה ,והיא מקודשת ואינה
מקודשת.

40

"התקדשי לי במנה  -תנם על גבי סלע"  -בסלע של שניהם
שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד

דעתה או לא" .אם כן "הטעם אין תלוי בקנין חצירה" ,אלא בפרשנות כוונתה של האשה ,בלא
כל קשר למצב המשפטי העשוי להתרחש אם היה האיש מקיים את דבריה.
דברי התוספות הללו צריכים הבהרה :מהו אפוא הקריטריון לכך שהאשה סמכה דעתה או לא
סמכה דעתה? נראה שהקריטריון הוא פסיכולוגי ,ואינו קשור כלל בידע ההלכתי של האשה .זו
אינה יודעת כלל מה יהיה הדין אם האיש יעשה כדבריה .אולם כשהיא מורה לו לשים את המנה
על סלע שלה ,אף אם לא יחול כאן קנין חצר )למשל ,מפני שהסלע אינו משתמר ,והיא אינה
עומדת בצידו ,בהנחה שתנאים אלו נחוצים גם בקידושין( היא בודאי מביעה הסכמה להתקדש
ו"סמכה דעתה" .ההיפך מכך ,אם הורתה לו לתת המעות על סלע שאינו שלה ,ובסלע של
שניהם ,ספק הוא כיצד יש לפרש דבריה )מן הבחינה הפסיכולוגית(.
אולם ,הרמב"ם נקט בקריטריון משפטי ברור לבחינת כוונת האשה :אם קיום הוראתה לאיש
יכול ליצור קידושין  -סימן שהביעה הסכמה ,וכן ההיפך .ואם קיום הוראתה יוצר ספק
קידושין ,ישנו ספק גם בדבר כוונתה.
מעתה יש להציע פירוש כזה גם לר' חננאל ולרש"י ,כדי שלא יהיו פירושיהם לסוגיית תנם ע"ג
סלע סוטים מן ההקשר שבו נתונה סוגיה זו ומפשוטה ,כפי שהראינו לעיל . 48
אפשר שהפירוש שאנו מציעים לדברי הרמב"ם בשני פסקיו ,עולה בקנה אחד עם דברי הרב
המגיד על הלכה כא )ולא כפי שכתבנו לעיל סעיף ג ,שזיהינו אותו שם עם ביאור הגר"א( .הוא
כותב על פסק הרמב"ם בעניין מקום של שניהם:
זה לא נתבאר שם ] -במסכת גיטין[ לעניין גירושין ,אבל יצא לרבינו מהבעיא
שהיא פ"ק דקידושין ,וכבר נזכר בפרק זה.

 .48אכן הרשב"א )ד"ה הא דתניא אם היה סלע שלה( והר"ן על הרי"ף כאן )ד"ה ת"ר התקדשי לי במנה תנם ע"ג
הסלע( בבואם לתרץ את קושיית התוספות על רש"י ,ביארו את שיטת רש"י ,שאף הוא סבר שהספק של רב ביבי
הוא בתחום פרשנות כוונתה של האשה בדבריה .וזו לשון הרשב"א" :הכי קא מיבעיא ליה :כיון דאית לה
שותפות בגויה ,הכי קאמרה ליה :הניחהו על הסלע שתקבלהו לי ,ואיהו כיון דמחזר לקדשה ,מושיל לה מקומו,
וקנתה ומיקדשא .או דילמא 'תנהו על הסלע שלך' קאמרה ,לומר שאינה רוצה בהן".
ולשון הר"ן" :מיבעיא ליה ,אי אמרינן דכיון דיש לה חלק בו ,כי אמרה ליה תנם ע"ג הסלע ,דעתה להתקדש,
ואיהו נמי ,כיון דניחא ליה לקדשה ,אקנויי אקני לה מקום באותו הסלע ,וקני לה .או דילמא ,דכיון דסלע זו
אינה שלה לגמרי ,דחיא בעלמא הוא".
מובן שפירושם אינו יכול להתאים לדברי הרמב"ם ,שהרי לדעתו אף אם האשה הביעה הסכמתה הגמורה
להתקדש ,והאיש החפץ לקדשה הניח הקידושין על מקום של שניהם ,הוי ספק קידושין.
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מהו פשר מילותיו שאותן הדגשנו? לפי הפירוש הקודם בדברי הרב המגיד ,קשה להלום מילים
אלו :פְּ סק הרמב"ם בהלכה כא לא "יצא לרבינו מהבעיא" בסוגיית קידושין ,אלא הוא עצם
הבעיה ,שנותרה בתיקו .נראה שגם הרב המגיד הבין שבעייתו של רב ביבי היתה בתחום פרשנות
כוונת דבריה של האשה .אלא מכיוון שפרשנות דבריה תלויה בשאלה ,מה יקרה אם יעשה הבעל
כדבריה ,לכן "יצא לרבינו" מבעייתו של רב ביבי פסק ההלכה שלפנינו ,בהלכה כא .באמת,
מציין הרב המגיד שבעייתו של רב ביבי כבר נזכרה בפרק זה מהלכות אישות ,בהלכה ד ,אולם
אין כוונתו לומר שפסקו של הרמב"ם בהלכה כא הוא שנזכר שם ,שכן שני פסקים שונים הם.

ז .סיכום
דוגמה זו של שני פסקים שונים של הרמב"ם הנובעים ממקור אחד בתלמוד ,נתבררה כבלתי
שייכת לנושא מאמרינו הקודמים :נתברר ששני הפסקים של הרמב"ם במקרה זה ,אינם נובעים
מ"פרשנות כפולה של מקור אחד" ,לא במשמעות שהראינו במאמרינו הקודמים ) -פרשנות
כפשוטו של מקור ,ופרשנות כ"דרשתו" בסוגיית הגמרא( ,וכנראה גם לא במשמעות שעליה דיבר
האור-שמח ) -שני פירושים אפשריים לסוגיית הגמרא עצמה(.
המסקנה העולה מדוגמה זו ומן הדומה לה ,גם היא חשובה :לא בכל מקום שנמצאים ברמב"ם
שני פסקים הנתלים במקור אחד ,יש לראות בהם "פרשנות כפולה" לאותו המקור )במשמעות
האחת או האחרת( .לעתים שני הפסקים נובעים מפרשנות אחידה של המקור המשותף ,פרשנות
שעל פיה מצויים באותו מקור עצמו שני רבדים שונים של משמעות בזיקה הדדית ,ומתוכם
עולים שני הפסקים השונים ברמב"ם . 49
מלבד זאת ,זכינו בדוגמה זו לדברי בעל אור-שמח ,שציין את התופעה העקרונית של שני
פירושים לסוגיה אחת ,המולידים שני פסקים ברמב"ם .אמנם אין דבריו זהים למה שאנו
טוענים ומנסים להוכיח בדוגמאות קודמות שהבאנו ,ואמנם אין אנו בטוחים אף ביישום דבריו
בסוגיה דידן ,אולם חשיבות דבריו העקרוניים והכלליים כי "זה דרך רבינו ,לכתוב שני פירושים

 .49אף במאמרנו הראשון "דו-משמעות בפרק חזקת הבתים) "...מעליות יא( בדוגמה ג שם "צונמא במה יקנה" )בבא
בתרא כט,ב; עמ'  31-23במאמר( הגענו למסקנה דומה למה שהגענו כאן.
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בשמועה חדא"  -לא נגרעת .לא מצאנו בדברי מפרשי הרמב"ם עוד פרשן ,שציין דבר דומה ביחס
לשיטת הפסיקה של רבינו.
נמצאנו אפוא נשכרים הרבה מן העיון בסוגיה זו . 50

 .50אם הצעתנו ,בפרק ו לעיל ,לביאור שיטת הרמב"ם אינה נכונה ,עלינו לשוב בעל כרחנו אל אחת ההצעות
הקודמות :או אל הצעת האור-שמח שנידונה בפרק ה )ולהניח אז ,שהדין בהלכה כא נכתב בהשפעת פירוש ר'
חננאל לסוגייתנו( ,או להצעה שנידונה בפרק ד ,והקושרת דוגמה זו לדוגמאות שהבאנו במאמרינו הקודמים )ואת
ההבדלים בינה לבינן ,שעליהם הצבענו באותו סעיף ,יש לבאר כפי שהצענו שם בהערות .(31-30
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קידושין מדין ערב
א .הצעת הסוגיה והבעיות בפסיקת הרמב"ם
ב .מהו "דין ערב"?
ג .השמטת הרמב"ם בהלכות מכירה
ד .הכפילות בדברי הרמב"ם
ה .סיכום

א .הצעת הסוגיה והבעיות בפסיקת הרמב"ם
במסכת קידושין בסוף דף ו,ב מובאת הסוגיה הבאה )רש"י מובא בסוגריים(:
אמר רבא' :תן מנה לפלוני ואקדש לך'  -מקודשת מדין ערב )ממה שמצינו בתורה
שהערב משתעבד למלווה אנו יכולים ללמוד( .ערב לאו אף על גב דלא מטי הנאה

לידיה קא משעביד נפשיה ,האי איתתא נמי אף על גב דלא מטי הנאה לידה
קא משעבדא ומקניא נפשה.
'הילך מנה והתקדשי לפלוני'  -מקודשת מדין עבד כנעני )דתנן במתניתין לקמן
קונה את עצמו בכסף על ידי אחרים ,שאחרים פודין אותו בממונן ,והוא קונה עצמו ויוצא
לחירות ,ואף על גב דלא חסר איהו בהאי ממונא מידי( .עבד כנעני לאו אף על גב דלא

קא חסר ולא מידי קא קני נפשיה ,האי גברא נמי אף על גב דלא קא חסר ולא
מידי קא קני לה להאי איתתא.
'תן מנה לפלוני ואקדש אני לו'  -מקודשת מדין שניהם :ערב לאו אף על גב
דלא קא מטי הנאה לידיה קא משעבד נפשיה ,האי איתתא נמי אף על גב דלא
קא מטי הנאה לידה קא מקניא נפשה .מי דמי? ערב האי דקא קני ליה קא
חסר ממונא ,האי גברא קא קני לה להאי איתתא ולא קא חסר ולא מידי!
עבד כנעני יוכיח ,דלא קא חסר ממונא וקא קני נפשיה .מי דמי? התם הך
דקא מקני קא קני ,הכא האי איתתא קא מקניא נפשה ולא קא קניא ולא
מידי! ערב יוכיח ,אף על גב דלא קא מטי הנאה לידיה משעבד נפשיה...
איתמר נמי משמיה דרבא וכן לענין ממונא )הנך שמעתא דרבא דילפינן קידושין מדין
ערב ומדין עבד כנעני ,כן לענין ממונא .מכר לו שדה ואמר לו ,תן הכסף לפלוני ושדי מכורה לך
בו קנה מדין ערב .הילך מנה ותהא שדך מכורה לפלוני קנה אותו פלוני השדה מדין עבד .תן
מנה לפלוני ותקנה לו שדי בו קונה מדין שניהם( .וצריכא :דאי אשמועינן קידושין,

משום דהא איתתא ניחא לה בכל דהו כדריש לקיש דאמר ריש לקיש :טב
למיתב טן דו מלמיתב ארמלו ,אבל ממונא אימא לא; ואי אשמועינן ממונא,
משום דאיתיהיב למחילה אבל קידושין אימא לא  -צריכא.
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החידוש במקרים אותם מביאה הגמרא הוא בכך שהקידושין אינם קידושין "לפי הספר",
שבהם הבעל נותן לאשה ממון:
במקרה הראשון המוצג בגמרא ,האשה אינה מקבלת ממון לידה .אם כן ,צריך להבין במה
היא מתקדשת ,הרי לא קבלה דבר!
במקרה השני ,הבעל איננו מוציא ממון מכיסו .שוב ,צריך להבין במה היא מתקדשת ,הרי
היא לא קבלה ממנו דבר!
במקרה השלישי והאחרון ,חוברות שתי הבעיות :האשה איננה מקבלת דבר ,והבעל איננו
מוציא כלום מכיסו .כאן השאלה קשה הרבה יותר :במה ,אם כן ,היא מתקדשת?
ישנן מספר שיטות בהבנת הסוגיה .אנו נתמקד בהבנת הרמב"ם .אמנם חסרים אנחנו את
פירוש הרמב"ם על הסוגיה ,אבל מפסיקת הרמב"ם נוכל להבין מהי דרכו ,וכך פוסק
הרמב"ם בהלכות אישות )ה ,כא-כב(:
האשה שאמרה 'תן דינר לפלוני מתנה ואתקדש אני לך' ,ונתן ואמר לה 'הרי
את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך' ,הרי זו מקודשת .אף על פי
שלא הגיע לה כלום ,הרי נהנית ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה .וכן אם
אמרה לו 'תן דינר לפלוני מתנה ואתקדש לו' ,ונתן לו וקידשהּ אותו פלוני
ואמר לה 'הרי את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שקבלתי ברצונך' ,הרי זו
מקודשת.
אמר לה 'הא לך דינר זה מתנה והתקדשי לפלוני' ,וקידשהּ אותו פלוני ואמר
לה 'הרי את מקודשת לי בהנאה זו הבאה ליך בגללי' ,הרי זו מקודשת אף על
פי שלא נתן לה המקדש כלום.
המושג החוזר ונשנה בהלכות אלו הוא ההנאה ,וזהו פירושו של הרמב"ם לסוגיה .כלומר,
בכל המקרים למרות שהאשה איננה מקבלת ממון ממש מידי הבעל ,היא מקבלת הנאה.
לכאורה ,יש מקום לבוא ולשאול כיצד יכולה ההנאה לפעול? הרי התורה קבעה שלוש
דרכים לקידושי אשה :כסף ,שטר וביאה ותו לא! אם כן ,מנין צצו להם קידושין בהנאה?
התשובה לכך היא שהנאה היא סוג של קנין כסף .יותר מכך ,ההנאה עומדת ביסוד קנין כסף
ומכוחה פועל קנין הכסף בעצמו ,שהרי כל הסיבה שכסף מועיל בקנין היא משום שגמירות
הדעת של המקנה נשלמת כשמקבל את הכסף שממנו יכול ליהנות ולעשות בו כל מה שחפץ.
לפי זה הדברים ברורים .הרי כל עניינו של כסף הוא ההנאה שיוצאת ממנו ,ולכן פשוט
שניתן יהיה לקדש בהנאה שהיא יסודו של קנין כסף ,וכיון שאת עיקרון ההנאה למדנו
מקנין כסף ,היא צריכה להיות הנאה כלכלית ששווה כסף ולא סתם הנאה פסיכולוגית.
הרמב"ם לא המציא פירוש זה .קידושין בהנאה אינם חידוש של הרמב"ם ,אלא מוכח כן
ממיקום הסוגיה .סוגייתנו נמצאת בין סוגיית המקדש במלווה ,שם אומרת הגמרא:
"בהנאת מלוה  -מקודשת" ,לבין סוגיית אדם חשוב ,שם מבררת הגמרא במה האשה
מתקדשת ומגיעה למסקנה ש"הכא באדם חשוב עסקינן ,דבההיא הנאה דקא מקבל מתנה
מינה גמרה ומקניא ליה נפשה" .על פי זה פשוט ,שגם בסוגיה שלנו ההנאה היא מה
שמקבלת האשה.
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נציג שלוש בעיות העולות מעיון בדברי הרמב"ם:
הבעיה הראשונה עולה מן ההשוואה בין פסיקת הרמב"ם אצלנו בהלכות אישות ובין
פסיקתו בהלכות מכירה .בסיכום סוגייתנו אומרת הגמרא" :איתמר נמי משמיה דרבא ,וכן
לעניין ממונא" .פשט דברי הגמרא ,וכן מוכח מפירושו של רש"י ,הוא שכל המקרים בהם
עוסקת הגמרא בענייני קידושין :קידושין מדין ערב ,מדין עבד כנעני ומדין שניהם  -שייכים
גם בענייני ממון  . 1אולם הרמב"ם בהלכות מכירה )א ,ו( פוסק:
האומר לחבירו תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך ,כיון שנתן  -קנה הבית מדין
ערב.
הרמב"ם אינו מזכיר את שני המקרים הנוספים ,היינו :מכירה מדין עבד כנעני ומכירה מדין
שניהם! נשאלת השאלה  -מדוע? הר"ן על סוגייתנו כותב )ג,א בדפי הרי"ף(:
שמא סובר הוא דדווקא לגבי קידושין גמרינן מעבד כנעני ,משום דעבד ואשה
כהדדי נינהו ,דעבד גמר 'לה' 'לה' מאשה ,אבל לעניין ממון אין למדין מעבד
כנעני .אבל אין זה מחוור וצריך עיון.
כלומר ,הר"ן אומר שאכן רבא למד את כל שלושת הדינים לעניין ממון ,אבל הרמב"ם לא
קבל את דבריו כיון שאין ללמוד ענייני ממון מדיני עבד .לימוד מעבד לאשה מצאנו ,אך
לימוד מעבד לענייני ממון לא מצאנו ,ולפיכך לא ניתן ללמוד מכירה מדין עבד ומכירה מדין
שניהם )הכוללת בתוכה דין עבד(.
הכסף משנה תוקף בחריפות את נסיון התירוץ של הר"ן:
ותמהני איך עלה בדעתו של הר"ן לומר דשמא סובר רבינו דווקא לגבי
קידושין וכו' אבל לעניין ממון אין למדין מעבד כנעני .דאטו רבינו אמורא
הוא דליפלוג על רב דאמר וכן לעניין ממונא?!
על כן הוא מנסה לתרץ תירוץ אחר:
לכן צריך לומר דרבינו הוה גריס הא דאמר רבא וכן לעניין ממונא ,סמוך לתן
לו ואתקדש אני לך מקודשת מדין ערב .וטעמא דרבא אמרה מדין ערב ולא
אמרה מדין עבד ,אפשר דהוי מטעמא דכתב הר"ן.
כלומר ,לדעת הכסף משנה לרמב"ם הייתה גירסא שונה בגמרא .בגרסתו המילים "וכן
לעניין ממונא" מוסבות רק על דין ערב ולא על דין עבד כנעני ודין שניהם.
בהמשך המאמר ננסה לתרץ את דברי הרמב"ם באופן אחר על פי גירסת הגמרא שלנו.

 .1הרמב"ן שואל :הרי הגמרא עסקה במקרה רביעי ,והוא המקרה של אדם חשוב .אם כן ,מדוע רש"י מביא
רק את שלושת המקרים שלנו ומעדיף להתעלם מהמקרה של אדם חשוב? ומתרץ :המקרה הרביעי ,מופיע
בגמרא כשאלה של רבא" :בעי רבא ,הילך מנה ואקדש אני לך מהו?" וכיון שרבא בעצמו לא פשט את
הבעיה ,לא יתכן שרבא יאמר בסוף הסוגיה "וכן לענין ממונא" על כל ארבעת המקרים ,כיון שהוא עצמו
אינו יודע מה הדין במקרה הרביעי ,ולפיכך מתעלם רש"י ממקרה זה.
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בעיה שניה מעלים המפרשים בדברי הרמב"ם בהלכות מכירה :בהלכות אישות הסביר
הרמב"ם שבכל שלושת הדינים הקידושין מתבצעים בהנאה שאותה קבלה האשה .אם כן,
כך צריך להיות גם בעניין המכירה .אבל הרמב"ם בהלכות מכירה אינו מזכיר ולו אף ברמז
את ההנאה ,אלא אומר" :קנה הבית מדין ערב" .לאן נעלמה ההנאה?
בעיה נוספת עולה מדיוק בדברי הרמב"ם בסוגייתנו" :אף על פי שלא הגיע לה כלום ,הרי
נהנית ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה" .מדוע כופל הרמב"ם את דבריו? הלא די לנו בכך
שהיא נהנתה ומדוע הוא מוסיף "ונהנה פלוני בגללה" ,מה אכפת לי בהנאתו של פלוני?

ב .מהו "דין ערב"?
נפתח בבעיה השניה .שאלנו ,מדוע הרמב"ם אינו מזכיר הנאה בהלכות מכירה ,ולעומת זאת
הוא כן מזכיר את דין ערב .מצד שני  -בהלכות אישות הרמב"ם חוזר ומדגיש את עניין
ההנאה ,ואינו מזכיר כלל "דין ערב" .ירצה המתרץ לומר שדין ערב הוא הוא ההנאה .ערב
משתעבד בגלל הנאה רצינית שיש לו  -הרי כולם רואים עכשיו שסומכים עליו והוא נתפס
בציבור כאדם אמין ,ובעבור ההנאה הגדולה שיוצאת לו מכך  -הוא מוכן להשתעבד .לפי זה
נאמר שבהלכות מכירה "תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך" ,המקנה מוכן להקנות את הבית
בהנאה שפלוני עשה את רצונו ,כשם שבקידושין האשה נקנית בהנאה שפלוני עשה את
רצונה .נמצא לפי זה שגם במכר וגם בקידושין ,המכר והקידושין חלים על ידי ההנאה,
והמילים "דין ערב" שוות לַמושג הנאה.
אולם ,מעיון בסוגיית הגמרא )בבא בתרא קעו,ב( לגבי הסיבה לשיעבוד הערב ,נראה שלא ניתן
לומר כן .הגמרא שם כותבת:
והלכתא :ערב בשעת מתן מעות  -לא בעי קנין; אחר מתן מעות  -בעי קנין.
ערב דבית דין  -לא בעי קנין ,דבההיא הנאה דמהמן ליה ,גמר ומשעבד ליה.
דברי הגמרא ברורים ובהירים :רק לערב הממונה על ידי בית דין יש הנאה שבעבורה הוא
משתעבד .מה שאין כן לגבי ערב רגיל שלא בפני בית דין ,לגביו לא מוזכרת שום הנאה .כן
מוכח גם מדברי הרמב"ם בהלכות מלוה ולווה )כה ,ב(:
אמר לו בשעת מתן מעות 'הלוהו ואני ערב'  -נשתעבד הערב ואינו צריך קנין.
וכן אם בית דין עשו אותו ערב נשתעבד אף על פי שלא קנו מידו ,כגון שהיו
בית דין רוצין לגבות מן הלוה ואמר להם 'הניחוהו ואני ערב לכם' ,הואיל ויש
לו הנאה שהאמינוהו בית דין ,באותה הנייה ִשעבד עצמו.
גם כאן ניתן לראות בבירור שכל עניין ההנאה מופיע רק אצל ערב שעשאוהו בית דין .ובמה
משתעבד ערב רגיל? רבינו גרשום על הגמרא בבבא בתרא )שם( כותב:
והלכתא ערב בשעת מתן מעות לא בעי קנין ומשתעבד ,דמצי אמר ליה ,אי
לאו את  -לא נפיק זוזי מתחת ידי.
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מה פירוש "מצי אמר ליה" ,וכי בגלל שיש לו טענה צודקת משתעבד לו הערב? אם מבחינת
הגדרים ההלכתיים הרגילים לא נוצר שיעבוד אז אין על הערב שום שיעבוד! נראה להסביר
את דבריו ,שיש פה תקנת חכמים מיוחדת .הרי ישנן כמה תקנות שנועדו להבטיח שלא
תנעול דלת בפני לווין ,וייתכן ששיעבודו של ערב נובע כתוצאה מכך .אם כשיבוא המלווה
לתבוע את הערב ,יוכל הערב להגיד לו שמעולם לא התחייב בשום צורה להחזיר לו את
הכסף ,לא ילוו בני אדם כסף זה לזה .לכן תקנו חכמים שהערב ישתעבד למלווה כדי
שימשיכו להלוות כסף ולא תנעול דלת .נסביר שוב ,למלווה יש טענה צודקת ,אותה הוא
מפנה כלפי הערב :אילולא אתה ,לא הייתי מוציא פרוטה מכיסי .הערב מסכים להשתעבד
בטענה זאת ,הואיל ומכיר בצדקתה  -אילולא הוא לא הייתה מתבצעת ההלוואה .מדוע ,אם
כן ,מועילה הסכמתו על פי ההלכה? חכמים הם אלו שנתנו תוקף להסכמה הזאת של הערב
כדי שלא תנעול דלת.
הסבר הרמב"ם בהלכות מכירה
על פי דברינו יוצא שאין הערב משתעבד בגלל ההנאה אלא בגלל תקנת חכמים .אם כן,
מדברי הרמב"ם בהלכות מכירה עולה קושי נוסף .הרמב"ם פסק" :האומר לחבירו תן מנה
לפלוני ויקנה ביתי לך ,כיון שנתן  -קנה הבית מדין ערב" .הרי שיעבודו של ערב הוא תקנת
חכמים מיוחדת בענייני הלוואה כפי שהסברנו ,ובענייננו עוסקים בדין מכר .איזו תקנת
חכמים שייכת במכר? וכי יש כלל "שלא תנעול דלת בפני מוכרין"?! וכיון שאין פה שיעבוד
מדין ערב ,מה שייך פה כלל דין ערב? ומאיזה דין מועיל המכר בשדה?
התשובה היא שהמכר מועיל מדין קנין כסף .מהו מעשה קנין? קנין אינו יכול להתבצע ללא
גמירות דעת ,ללא הסכמת שני הצדדים .ומצד שני ,גם אם גמרה דעתם של הקונה והמוכר,
הקנין לא יתבצע ללא מעשה .המעשה בקנין מועיל לשני דברים :הראשון  -רצינות ,מעשה
הקנין מראה שישנה גמירות דעת רצינית ואמיתית בין שני הצדדים לביצוע המכר; והשני -
קביעת הרגע המדוייק של העברת הבעלות .נחזור למקרה שלנו" :כיון שנתן קנה" ,מדוע?
בגלל שהתבצע קנין כסף .הקונה הוציא כסף מכיסו וזהו מעשה קנין רגיל לחלוטין ,ובכסף
נקנה לו השדה .הכסף מקיים את שתי תועליות הקנין :הוא גם מראה על רצינותו של
הקונה ,שהרי אם לא היה חפץ בקנין לא היה מוציא כסף מכיסו; והוא גם קובע את הרגע
המדוייק שבו התבצע הקנין .ישאל השואל :הרי לא המוכר קיבל את הכסף אלא מישהו
אחר ואולי זה מראה על חוסר רצינות מצד המוכר בביצוע המכר? עונה לו הרמב"ם" :כיון
שנתן  -קנה הבית מדין ערב" .כעת נבין :בערב מצאנו מציאות בה אדם מתחייב לחבירו
למרות שלא קיבל לידו דבר בתמורה .את הנקודה הזאת בלבד לומדים לעניין מכר .המכר
מתבצע בקנין כסף ,וכיצד הוא מתבצע למרות שהמוכר לא מקבל דבר לידו? זה כמו בדין
ערב! היינו ,מדין ערב למדנו שלהסכמתו הברורה של האדם ,למרות שלא נעשית "לפי
הספר" ,ניתן תוקף הלכתי .במקרה של הערב ניתנה לו "הזכות" להשתעבד ,ובמכר  -למכור.
אבל לכל אחד ניתן התוקף ההלכתי ,או נאמר  -כל אחד מהם פועל מסיבתו הוא :בערב -
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משום תקנת חכמים שלא תנעול דלת בפני לווין ,ובמכר  -משום הכסף שניתן בדומה לכל
קנין כסף רגיל.
הסבר זה ,לפיו המכר מועיל כקנין כסף רגיל ,ניתן להוכחה מסדר ההלכות בהלכות מכירה:
בהלכה ג כותב הרמב"ם" :ובמה יקנה המקח? הקרקע נקנית באחד משלושה דברים :בכסף
או בשטר או בחזקה" .כעת פורט הרמב"ם דרכים אלו .בהלכה ד פותח הרמב"ם" :כיצד
בכסף?" ,בהלכה ז" :כיצד בשטר?" ובהלכה ח" :כיצד בחזקה?" .הלכה ו ,אם כן ,נמצאת
בתוך קובץ ההלכות העוסקות בקנין כסף ,ולפיכך פעולתה מדין כסף ולא מדין הנאה.
הסבר הרמב"ם בהלכות אישות
נחזור להלכות אישות .לפי דברינו בהלכות מכירה למדנו שדין ערב משמעותו שאין צורך
שהמתחייב ,המוכר ,יקבל לידו דבר אלא די בהסכמתו .אם כן ,כך גם צריך להסביר
בקידושי האשה .כמו שראינו ,האשה מתקדשת בהנאה ,וזה לא קשור כלל לדין ערב .ההנאה
היא יסוד קנין כסף כפי שהסברנו בתחילת דברינו ,ואלו הם בדיוק דברי הרמב"ם" :הרי
נהנית ברצונה שנעשה"  -הקידושין מתבצעים בהנאה .ומה שכותב בתחילת המשפט" :אף
על פי שלא הגיע לה כלום"  -זהו דין ערב .זוהי הנקודה האחת והיחידה שנלמדת מדין ערב:
למרות שלא הגיע לה כלום היא מתחייבת ברצונה .ומה נותן להסכמתה את התוקף למרות
שלא הגיע הכסף לידה? מה מפעיל את הקידושין? ההנאה שקיבלה האשה ,הנאה שעומדת
ביסוד קנין כסף .אם נדייק נראה שאלו הם דברי הגמרא" :מקודשת מדין ערב ...האי
איתתא נמי אף על גב דלא מטי הנאה לידה קא משעבדא ומקניא נפשה" .זהו דין ערב:
השתעבדות בלי קבלת כסף בפועל .אך מה נותן את התוקף ,מהו הגדר ההלכתי שמכוחו
מתבצע העניין? כל אחד כדינו :בערב  -תקנת חכמים; במכר  -קנין כסף; ובאשה  -ההנאה.

ג .השמטת הרמב"ם בהלכות מכירה
מפרשי הרמב"ם הקשו עליו ,כפי שהזכרנו ,מדוע הרמב"ם מתעלם בהלכות מכירה משני
המקרים הנוספים שמוזכרים בסוגייתנו :דין "עבד כנעני" ודין "שניהם"? נבחן את שני
המקרים האלה בהקשר להלכות מכירה : 2
מקרה א :דין עבד כנעני " -הילך מנה ותהא שדך מכורה לפלוני" .ניתן להסביר בפשטות
מדוע הרמב"ם אינו מביא מקרה זה .הסיבה היא שזהו מקרה פשוט ,שאין בו כל חידוש,
ולא צריך להביא בשבילו את דין עבד כנעני .הרי יש פה דין זכין לאדם שלא בפניו .אדם נותן
לחבירו מנה ,ובעבור אותו מנה ,חבירו מקנה את השדה לפלוני .אין זה משנה כלל שפלוני
לא הוציא כסף מכיסו כי המוכר קיבל כסף .אמנם הקונה אינו יודע דבר על המכירה ,אך דין
"זכין לאדם שלא בפניו" פותר בעיה זו .אין שום בעיה ,אלא מתבצע קנין כסף רגיל ללא

 .2הציטוטים מפירושו של רש"י על סוגייתנו.
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שום חידוש חוץ מעניין הזכיה לפלוני .אבל זה לא שייך לדין עבד כנעני ,זה דין בהלכות
'זכין' שהרמב"ם דן בו במקום אחר!!
מקרה ב :דין שניהם " -תן מנה לפלוני ותיקנה לו שדי בו" .הרמב"ם אינו דן בכך כיון
שבמקרה זה המכר לא חל! מדוע? קנין כסף פועל בדרך זו :הקונה נותן כסף למוכר ובכך
ניקנה לו המקח .נניח שדין ערב מאפשר לבצע קנין אף על פי שהמוכר לא יקבל דבר לידו,
ונניח שדין עבד כנעני מאפשר לבצע קנין אף על פי שהקונה לא מוציא דבר מכיסו ,העיקר
שיהיה כסף "באוויר" וכך יהיה קנין כסף .אבל במקרה זה יש בעיה קשה :הכל הפוך ,כי
הקונה הוא זה שמקבל את הכסף!! זה לא יתכן! זה ודאי אינו קנין כסף .יכול להיות שרוצה
המוכר שאת הבית יקבל הקונה במתנה ,אך לשם כך צריך הקונה לעשות קנין חדש כשמגיע
השדה לידו ,אבל בַּ כסף לא יכול השדה להיקנות ,כי לא מצאנו קנין כסף שבו הקונה הוא זה
שמקבל את הכסף.
על פי דברים אלה ,קשה כעת להבין כיצד פועלים קידושי אשה ,הרי גם שם יוצא לכאורה
שהכל הפוך :במקום שהאשה תקבל כסף לשם קידושין ,הבעל מקבל!! הכיצד? תשובה
לדבר היא ,כפי שהסברנו בתחילת דברינו ,שהאשה מקבלת הנאה .לאשה יש הנאה בכך שעל
פיה קיבל בעלה המיועד מתנה ,ובהנאה היא מתקדשת ,וודאי שלא בכסף עצמו ,אותו קיבל
הבעל.
אליה וקוץ בה .לפי זה ,מדוע לא נגיד שגם במכר )במקרה השני שהבאנו( ,אמנם הקונה הוא
זה שקיבל את הכסף ,וזה הפוך מהצורה התקינה שבה אמור להתבצע המכר ,אבל סוף סוף
הרי יש פה הנאה .ולפי דברינו ,ההנאה היא יסוד קנין כסף .אם כן ,מדוע לא יִ ָקנה השדה
לקונה ,הרי המוכר קיבל הנאה בכך שעל פיו קיבל חברו מתנה כספית ,כלומר  -למעשה
קיבל המוכר הנאה שהיא דבר השווה לכסף ,ובהנאה זאת ,מדוע לא יתבצע המכר?
התשובה היא שלא מצאנו קנין הנאה במכר .בקידושין מחדשת לנו ההלכה שאשה מתקדשת
בהנאה ,אבל במכר אין קנין כזה ,אין קנין בהנאה .הסיבה לכך נעוצה בהבדל יסודי שבין
קנין לבין קידושין .שניהם אמנם יכולים להתבצע על ידי כסף ,אך בקנין  -הכסף הוא
התכלית ,ובקידושין  -לא .כלומר ,בקנין מטרת המוכר היא לקבל את הכסף כדי שיוכל
להשתמש בו ,לעומת זאת בקידושין אין מטרתה של האשה ,המתפקדת כמוכר ,לקבל את
הכסף ,מטרתה של האשה היא הקידושין ,להיות מיוחדת לאיש .הכסף הוא אחד מהדרכים
להיכנס בברית הקידושין ותו לא .לפי הבדל זה נוכל כעת להבין :בקנין רגיל אי אפשר
להשתמש בהנאה כיון שמהקנין צריך המוכר לקבל משהו בפועל ,משהו שיוכל להשתמש בו
בעתיד לצורכי ביתו ועסקיו .הנאה איננה נותנת דבר כזה .הנאה נשארת בלבו של האדם
ולכן ברור שמוכר נורמלי לא יהיה מוכן לבצע כך קנין ,ולפיכך לא מועילה הנאה בקנין .מה
שאין כן בקידושין ,שם חידשה ההלכה שהנאה יכולה להועיל )וכפי שהסברנו ההנאה נבחרה
משום שהיא זו שעומדת ביסוד קנין כסף( ,ולא צריך דווקא כסף כי בכל מקרה לא הכסף
הוא הדבר העיקרי שבו רוצה האשה אלא בעצם הקידושין.
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ד .הכפילות בדברי הרמב"ם
לא נותר לנו אלא להסביר את דיוקנו בדברי הרמב"ם שכפל את דבריו:
האשה שאמרה 'תן דינר לפלוני מתנה ואתקדש אני לך' ,ונתן ואמר לה 'הרי
את מקודשת לי בהנאת מתנה זו שנתתי על פיך' ,הרי זו מקודשת .אף על פי
שלא הגיע לה כלום ,הרי נהנית ברצונה שנעשה ונהנה פלוני בגללה.
כדי להבין פשר כפל זה ,נזדקק לעיין במחלוקתם של הרמב"ן והרא"ש .אנו דננו במקרה
שאשה אומרת לאיש "תן מנה לפלוני ואתקדש אני לך" .מה יהיה הדין אם אשה תאמר
לאיש" :תן מנה על גבי סלע ואתקדש אני לך" או" :תן ככר לכלב ואתקדש אני לך"? כותב
הרמב"ן : 3
אבל הדברים מראין שאם אמרה לו 'השלך מנה זו לים ואתקדש אני לך',
וזרק  -מקודשת ...והכא נמי קתני 'תנהו לכלב' ,אינה מקודשת .טעמא
דאמרה ליה סתם ,הא אמרה ליה 'תנהו לכלב ואתקדש אני לך'  -מקודשת.
דברי הרמב"ן ברורים .לדעתו במקרים אלה תהיה האשה מקודשת .לעומתו כותב הרא"ש : 4
ב'תנהו על גבי הסלע' ו'תנהו לכלב' איכא לספוקי אם אמרה האשה 'תן מנה
על גבי הסלע ואקדש אני לך' וכן 'ככר לכלב ואקדש אני לך' ,אם היא
מקודשת מדין ערב כמו ב'תן מנה לאבא ולאביך'' ,תן מנה לפלוני'' ,תן ככר
לעני ואקדש אני לך'; או דילמא לא אמר מדין ערב אלא דומיא דערב ,דאף
על גב דלא מטיא לידיה ,מיהו מטיא לאיניש אחרינא גמר ומשעבד נפשיה,
אבל היכא דלא מטיא הנאה לשום איניש לא דמי לערב...
ויען כי ראיתי מקצת הגדולים שכתבו דהוי מקודשת מדין ערב ,כתבתי
הנראה לי .ודעתי נוטה דלא דמי לערב כלל וראוי להחמיר בדבר.
הרא"ש חולק ,אם כן ,על הרמב"ן ,וסובר שדין ערב פועל רק אם יש מישהו שמקבל ,ולא די
בחפץ כגון אבן או בבעל חיים כגון כלב .לא נתמקד כעת בהבנת נקודת המחלוקת שבין
הרמב"ן והרא"ש כיון שדבר זה חורג מענייננו ,אך אם נתבונן שוב בדברי הרמב"ם נראה
שהרמב"ם מדייק בלשונו דיוק רב" :הרי נהנית ברצונה שנעשה" ,זהו הדין הרגיל של
ההנאה בה מתקדשת האשה ,אבל הרמב"ם מוסיף" :ונהנה פלוני בגללה" ,הרי דברי
הרמב"ם ברורים כדברי הרא"ש .הרמב"ם מדגיש שצריך שיהיה פלוני שנהנה ,ואי אפשר
להשתמש בכך בסלע או בכלב .אי אפשר להשתמש בדין ערב בחפץ או בבעל חיים ,אלא צריך
אדם שייהנה מן הכסף במקום המתחייב ,וזהו שמדייק הרמב"ם בלשונו.

 .3הדברים מופיעים בחידושיו לדף ח,ב.
 .4בסימן יג.
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ה .סיכום
במאמר זה ניסינו לברר את הבנת הרמב"ם בעניין קידושי האשה מדין ערב ,ומתוך דברים
אלו הגענו לבירור מעמיק בעניין קידושי האשה בהנאה .הסברנו מדוע התעלם הרמב"ם
משני מקרים בהלכות מכירה ,למרות שפסק אותם בעניין קידושין .בסיום המאמר דייקנו
בלשונו של הרמב"ם והראנו שדעתו נוטה לדעת הרא"ש כנגד דעת הרמב"ן בעניין השוואות
נוספות לדין ערב.
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צחי הרשקוביץ
לע"נ סבי מורי ר' חיים בן ר' שמעון הראל ז"ל
וסבתי שרה בת ר' יצחק מנחם הראל ע"ה
"שמע בני מוסר אביך ואל תטש תורת אמך.
כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרתיך"
)משלי א ,ח-ט(

ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי
א .הקדמה
ב .הגמרא בקדושין יז,א
ג .הרמב"ם בהלכות עבדים וקושיות על דבריו
ד .נסיון מחודש ליישוב הסוגיה
ה .סיכום

א .הקדמה
בספר דברים טו ,יב-יח מובאת אחת מפרשיות דיני עבד עברי )מקומות נוספים נמצאים
בשמות כא ,א-יא; ויקרא כה ,לט-נה( .פרשה זו מחדשת לנו דין בתורה והוא  -דין הענקה : 1
כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעת
תשלחנו חפשי מעמך .וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם .העניק
תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלהיך תתן לו .וזכרת כי עבד
היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום...
ואף לאמתך תעשה כן .לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה
שכר שכיר עבדך שש שנים וברכך ה' אלהיך בכל אשר תעשה.
הגמרא בקדושין )יז,א( מביאה מחלוקת תנאים משולשת בדבר סכום ההענקה .במאמר נביא
את קטעי הגמרא ,נקשה על לשונם ,ולאחר מכן ננסה לישבן מתוך תפיסה כוללת.

 .1רבים מהמפרשים עמדו על מקורה של המלה הענקה .אונקלוס מתרגם את המלים 'העניק תעניק לו' -
"אפרשא תפריש ליה" ,הוי אומר הענקה במשמעות של להבדיל לטובת צורך מסויים .לעומתו ,רש"י מבאר
את המלה הענקה כנגזרת מענק ,תכשיט ,וכלשונו" :העניק תעניק  -לשון עדי ,דבר שיהא ניכר שהטיבות
לו ."...דעה נוספת ,הדומה לדברי רש"י ,ושתיהן מתקשרות היטב לנושא המאמר ,היא זו של ר' אברהם
אבן-עזרא" :העניק תעניק  -הטעם ,עשה לו תפארת )דרך כבוד ותפארת כתכשיט( ,מגזרת 'וענקים
לגרגרתיך' ." ...יצויין ,שראב"ע אינו אומר פירוש זה ללא היסוס ,ומוסיף שיתכן שלפנינו מלה יחידאית
במקרא ,ללא אח ורע שיסייע לנו לעמוד על כוונתה.
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ב .הגמרא בקדושין יז,א
תנו רבנן :כמה מעניקים לו?
חמש סלעים מכל מין ומין ,שהן חמש עשרה סלעים ,דברי רבי מאיר.
רבי יהודה אומר :שלשים ,כשלשים של עבד.
רבי שמעון אומר :חמשים ,כחמשים שבערכין.
יש לעמוד על מספר דיוקים בגמרא :מדוע ר' יהודה ור' שמעון מנמקים את דעותיהם
בדמיון לעבד כנעני ולדיני ערכין ,ואילו ר' מאיר לא מביא סמך וסיוע לדעתו?
שאלה נוספת היא מדוע רק ר' מאיר קושר את דבריו לשלוש צורות הגבייה המפורשות
בתורה  -צאן ,גורן ויקב ,ואילו ר' יהודה ור' שמעון אינם מתייחסים לצורות אלו?
ממשיכה הגמרא:
ור' מאיר מנינא אתא לאשמועינן? הא קא משמע לן ,מיבצר הוא דלא מבצר
ליה מהאי מנינא ,ואי בצר ליה מחד מינא וטפי ליה מחד מינא לית לן בה.
מאי טעמא דר' מאיר? יליף ריקם ריקם מבכור ,מה להלן חמש סלעים ,אף
כאן חמש סלעים .אימא חמש סלעים מכולהו? אי כתיב ריקם לבסוף -
כדקאמרת ,השתא דכתיב ריקם ברישא ,שדי ריקם אצאן ,ריקם אגורן,
ריקם איקב .ונילף ריקם ריקם מעולת ראיה )רש"י  -דליתיה אלא שתי כסף ?( 2
אמר קרא" :אשר ברכך ה' אלהיך" )רש"י  -סיפא דהענק תעניק הוא ,ללמדך שתדרוש
המקרא לרבות ולא למעט(.
עד כאן דיון הגמרא בדברי ר' מאיר .גם מפיסקה זו עולות מספר בעיות ,אולם אנו נתייחס
רק לאחת מהן ,משום שהיא בעיה המקיפה את כל הסוגיא.
מה הקשר בין המלמדים לנלמד  ? 3כלומר ,מדוע בוחר ר' מאיר ללמוד על דין הענקה דווקא
מסכום פדיון הבן ,ומדוע בוחרים ר' יהודה ור' שמעון ללמוד דווקא מעבד כנעני ומסכומי

 .2על דברי רש"י אלו עולה תמיהה חמורה )המובאת כבר ברש"ש( .מעיון קצר במסכת חגיגה פ"א מ"ב עולה
כי הדעה הנוקטת כי הראיה היא שתי כסף  -היא דעת בית שמאי ,ואילו בית הלל סוברים שהשיעור
המינימלי של עולת הראיה הוא רק מעת כסף אחת ותו לא .אם כן ,לא ברור מדוע הביא רש"י דווקא את
דעת בית שמאי כאשר מקובלנו דהלכתא כבית הלל ,וצ"ע.
 .3גישתנו בהצעת הקושיות ופתרונן במאמר נובעת מהתפיסה שצריך להיות קשר מהותי בין המלמדים
לנלמדים בכל לימוד מהמידות שהתורה נדרשת בהן ,ובכללן גזירה שוה )=גז"ש( .על גישה זו יש אמנם
המערערים ,אבל אנו בחרנו בדרך זו ,תוך הכרה שאיננו יורדים לעומקם המוחלט של הלימודים אלא
מנסים להציע להם הבנה או פרשנות כלשהי ,על פי מיעוט וקוצר השגתנו.
וכדברי מורנו הרמב"ם בכלל השני של ספר המצוות" :כבר בארנו ...כי רוב דיני התורה נלמדים בשלש
עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן ...לפי שמחכמת הכתוב שאפשר למצוא בו רמז המורה על אותו הפרוש
המקובל או הקש המורה עליו."...
תפיסה זו נוסחה בבהירות ע"י ר' אהרן אבן חיים בספרו "מידות אהרן" ,המהווה הקדמה לספרו "קרבן
אהרן"  -ביאור לספרא ,העוסק בביאור יג מידות שהתורה נדרשת בהן .בבואו לדון שם בגז"ש )לה מיוחד
פרק ג בספרו( אומר ר"א אבן חיים:
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הערכין? שאלה זו מתעצמת כאשר בהמשך הגמרא מובא הנימוק הבא לסייע לדעת ר' יהודה
הלומד מעבד עברי " -עבד מעבד הוה ליה למילף" ,כלומר הגמרא תופסת שקיים קשר ברור
וישיר בין עבד כנעני ועבד עברי ,והדברים זוקקים בירור.
לענ"ד ,שאלה זו היא שאלת מפתח להבנת הסוגיא ,ופתרונה יכול להביא להבנת הדברים
בצורה מחודשת.
הגמרא ממשיכה בדיון על דברי ר' יהודה:
ר' יהודה אומר :שלשים ,כשלשים של עבד .מאי טעמא דר' יהודה? יליף
נתינה נתינה מעבד :מה להלן שלשים  -אף כאן שלשים .ונילף נתינה נתינה
מערכין :מה להלן חמשים  -אף כאן חמשים? חדא ,דתפשתה מרובה לא
תפשתה ,תפשתה מועט תפשתה; ועוד ,עבד מעבד הוה ליה למילף.
דברים אלו טעונים ביאור ,אולם כדאי לראותם בהשוואה להמשך הגמרא:
ר' שמעון אומר :חמשים ,כחמשים שבערכין .מאי טעמיה דר' שמעון? גמר
נתינה נתינה מערכין :מה להלן חמשים  -אף כאן חמשים .ואימא בפחות
שבערכין? "אשר ברכך ה' אלהיך" כתיב .ונילף נתינה נתינה מעבד :מה להלן
שלשים  -אף כאן שלשים ,חדא דתפשתה מרובה לא תפשתה ,תפשתה מועט
תפשתה  ; 4ועוד ,עבד מעבד הוה ליה למילף? ר' שמעון מיכה מיכה גמר.
מחקירת לימודי הגז"ש לעומקן עולות מספר קושיות.
הפסוק המלמד על נתינה מעבד כנעני עוסק בסכום לו זכאי אדוניו של עבד כנעני לאחר שזה
ננגח ומת ע"י שור .הפסוק אומר )שמות כא ,לב(" :אם עבד יגח השור או אמה ,כסף שלשים
"בכל מקום אנו צריכים לחקור ולדרוש במשמעות התיבה שהיא תורה על מה שרצת שנלמוד זה מזה ,רוצה
לומר כי התיבה יש בה הוראה על הדבר אשר בו תרצה התורה להשוותם בו ,וכאשר תראה השתדלותינו
בביאורינו לספר הזה )הספרא( לדרוש על זה בכל מקום אשר תמצא יד שכלינו לבארו בעזרת ה'".
אמנם ,יש צורך לבאר כיצד ניתן בכלל לערער על לימוד גז"ש ,הלא מקובלנו שגז"ש שלא נלמדה מסיני אי
אפשר ללומדה .אבל נראה כי בסוגייתנו הגמרא מערערת בעליל על לימודי גזירות שוות ומקשה במפורש
"וניליף מהכא" וכדו' ,ובאמת ניסו להשיב כבר רבים על בעייתיות זו .עיין במה שכתב הרמב"ן בהשגותיו על
השרש השני של ספר המצוות לרמב"ם; מאמרו של הרב פדרבוש על הגז"ש בספרו "בנתיבות התלמוד"
ובעוד מקומות שניסו להשיב על קושיה זו .גם בספר מידות אהרן שהובא לעיל התייחס ר"א אבן חיים
לקושיה זו ,עיין שם פרק ג ,חלק ג.
לסקירה מקפת ומעמיקה של תפיסת ההגיון הפנימי העומד בבסיס יג מידות שהתורה נדרשת בהן )וכן לב
מידות האגדה( ,יעויין בכתבי הרב הנזיר ,ר' דוד כהן זצ"ל " -קול הנבואה" עמוד פד-צו ,ובעיקר ב"קול
הנבואה" ב ,המצוי עדיין בכתב יד ,אולם עלים ממנו מתפרסמים מפעם לפעם ,ע"י פרופ' דב שוורץ )עיין
כתב עת "דעת" ,גליון  ,28עמ'  ,109-97ועוד(.
 .4דיוק ענייני שחובה לעמוד עליו הוא הסתירה הקיימת לכאורה בין שני הנימוקים שמביאה הגמרא בהפרש
של מספר שורות :מחד" ,אשר ברכך ה' אלהיך" ,שמשמעו לנקוט בשיעור הגבוה מבין שני שיעורים
העומדים לבחירה ,ומאידך ,תפסת מרובה לא תפסת ,תפסת מועט תפסת ,שמשמעו לנקוט דווקא בשיעור
הנמוך מבין שני שיעורים!
על קושיה זו עומדים כבר התוס' על אתר )ד"ה "חדא"( ,והראשונים והאחרונים דנו בדבריהם ,אולם לא
נאריך כאן בהסברים מכיוון שאין זה עיסוקנו במאמר זה .ואכמ"ל.
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שקלים יתן לאדניו והשור יסקל" .על כך יש לתמוה ,הלא בעליו של העבד הוא הזוכה
בממון בזמן שהעבד ניזק ,ואילו כאן אנו מנסים ללמוד על מצב שבו דווקא הבעלים
מוציאים מממונם לשלם לעבד! מדוע דווקא מכאן ראה ר' יהודה לבסס את לימודו?
שאלה דומה מתעוררת מלימוד 'נתינה נתינה' מערכין )שאלה זו הועלתה כבר ע"י ה'משנה
למלך' על הרמב"ם שיובא לקמן ,הלכות עבדים ג ,יד( ,משום שאם נעיין בכתובים העוסקים
בערכין )ויקרא כז ,א-כז( ,נמצא כי הפועל 'נתן' על כל הטיותיו מופיע אך ורק במקדיש שדה
מקנתו )"ונתן את הערכך ביום ההוא"( ,אשר דווקא בו אין ערך קבוע אלא "וחשב לו הכהן
את מכסת הערכך עד שנת היבל"! אולם על שאלה זו ענה כבר ה'משנה למלך' שהובא לעיל,
ע"ש ,שהנתינה כאן מתייחסת לכל הדינים שהובאו גם קודם לכן בפרשה ,ובכללם אף ערכי
אדם.
בהמשך דבריו נדחק ר' שמעון ללמוד את הגז"ש ממילת 'מיכה' .על גז"ש זו יש להקשות
שתי קושיות ,הראשונה טכנית והשניה תוכנית:
בעיון בפרשת הענקה כפי שהובאה לעיל ,לא מוזכרת המלה 'מיכה' או הטיה שלה .המקום
היחיד בו מוזכרת הטיה כזו בהקשר לעבד עברי נמצא בויקרא כה ,לט " -וכי ימוך אחיך
ונמכר לך לא תעבד בו עבדת עבד" .אם כן לא מובן כיצד למד ר' שמעון על דין הענקה
ממילה המופיעה רק בספר ויקרא )שם לא מופיע כלל דין הענקה(?
שאלה נוספת עולה כאשר מעיינים שוב בפרשיות ערכין .בפסוק ח כותבת התורה" :ואם מך
הוא מערכך והעמידו לפני הכהן והעריך אֹתו הכהן על פי אשר תשיג יד הנֹדר יעריכנו הכהן".
היוצא מכאן הוא ,שכאשר הנודר מך ,אין הוא מביא את הערך הקבוע של חמישים
השקלים אלא ערך נמוך בהרבה  -כאשר תשיג ידו .אם כן צ"ע מדוע ר' שמעון בוחר ללמוד
דווקא מהמקרה בו אין מביאים חמישים שקלים למציאות שבה הוא מעוניין שיובאו
חמישים שקלים?
תמיהה נוספת עולה מהעובדה שר' שמעון חוזר בו מלימודו המקורי )'נתינה נתינה' מערכין(
ועובר ללימוד אחר )'מיכה מיכה'( .הלא הגמרא הקשתה עליו מדוע אין הוא לומד נתינה
נתינה מעבד ,ואילו ר' שמעון במקום לענות פשוט החליף לימוד! אבל הקושיה בעינה
עומדת ,מדוע אין ר' שמעון לומד נתינה נתינה מעבד? כמו כן ,כיצד הוא מחליף את הגז"ש
ובוחר באחרת )שאלה זו מצאה לה פתרון כבר בדברי רש"י במקום ,ד"ה 'מיכה מיכה' ,ע"ש.
מכל מקום הקושיא הראשונה בעינה עומדת( . 5
 .5כאן המקום להעיר על דיוק נוסף בדברי הגמרא .בכל הנוגע ללימודיהם של ר' מאיר ושל ר' יהודה נוקטת
הגמרא לשון 'יליף' ,ואילו אצל ר' שמעון הגמרא נוקטת לשון 'גמר' )לשון זו מופיעה פעמיים ,הן לגבי 'נתינה
נתינה' ,והן לגבי 'מיכה מיכה'( .מסתבר ששינוי זה אינו מקרי ,מכיוון שהוא מופיע גם בכתבי היד של
הגמרא ובדפוסים ראשונים ,ויש לעיין .אולי ניתן לתרץ ע"פ מסכת סופרים ב,ד ,שם אומר ר' עקיבא ביחס
לדין הענקה " -בין כך ובין כך לא יפחות לו מחמשים זוז" ,ולא מובאת שם אפילו דעה אחת החולקת על
דברים אלו .אולי אפשר לתלות את המימרות זו בזו ולהגיד ,שהמסורת מבית מדרשו של ר' עקיבא היתה
שסכום ההענקה צריך להיות חמישים זוז לפחות ,ולכן ר' יהודה ור' מאיר )שגם הם ,כר' שמעון ,היו
תלמידיו של ר' עקיבא( הוצרכו ללימוד חדש לשם הוכחת טיעוניהם .בזאת תובן המלה 'יליף' המתייחסת
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בדעת ר' שמעון יש להקשות קושיה נוספת ,הלא הוא אומר שהלימוד לדין הענקה נובע
מערכין ,ולנו ידוע שהענקת אמה עבריה שווה להענקת עבד עברי  . 6אולם ,בתורה כתוב
במפורש שערכה של אשה הוא רק שלושים שקל ,ולא חמישים כערכו של גבר .אם כן ,כיצד
יכול ר' שמעון להסביר את סכום הענקתה של אמה עבריה? והשאלה קשה אף יותר ,הלא
הסכום של חמישים שקלים מתאים אך ורק לעבד זכר מבן עשרים עד גיל ששים .מה יהיה,
לדוגמא ,לגבי עבד בן שבעים שנה המשתחרר כעת ,האם יקבל רק חמשה עשר שקלים
כערכו? והלא ,לא מצינו בשום מקום חלוקה והשוואה בין סכום הערך המקביל בחיי
7
החירות ,לבין ההענקה לאותה שכבת גיל ומין?!

ג .הרמב"ם בהלכות עבדים וקושיות על דבריו
הרמב"ם כותב:
כל המשלח עבדו ואמתו ריקם עובר בלא תעשה ,שנאמר" :לא תשלחנו
ריקם" והרי הכתוב נתקו לעשה ,שנאמר" :העניק תעניק לו" ...וכמה נותן לו,
אין פחות משוה שלשים סלע בין ממין אחד בין ממינין הרבה ,כשלשים של
קנס העבד שנאמר בו" :יתן לאדוניו" .בין שנתברך הבית בגללו ,בין שלא
נתברך ,שנאמר" :העניק תעניק לו" מכל מקום .אם כן ,למה נאמר "אשר
ברכך ה' "? הכל לפי הברכה תן לו.
)הלכות עבדים ג ,יד(
הרמב"ם פסק בבירור כר' יהודה  , 8שהענקת העבד העברי תהיה בסך שלושים שקלים.
אולם ,יש לתמוה קצת על לשונו של הרמב"ם .מה ראה רבינו להזכיר שסכום ההענקה הוא
שלושים ,כשלושים של קנס עבד כנעני ,הלא אין בכך שום תוספת על הדין עצמו?

לדבריהם ולצורת לימודם .לעומתם ,ר' שמעון נסמך על דברי רבו ,ר' עקיבא ,ולכן לא היה צריך ללמוד
באופן מחודש על סכום ההענקה ,אלא הוא גמר את הדברים בלבד ,קיבלם מרבותיו ,אך עדיין היה צריך
לסמוך אותם לפסוק או לימוד כלשהו ,ולכן גמר 'מיכה מיכה' .חילוק זה מתבסס על דברי רבנו חננאל
למסכת שבת ,צז,ב )ועיין שם בתוספות ועוד( שם הוא מתייחס למימרת הגמרא " -ואלא הא גמר גז"ש )ר'
עקיבא(! גז"ש לא גמר "...באומרו" :ור' עקיבא ,שאמר מקושש זה צלפחד ,נדחו דבריו .ופירשו דלא גמר
מפי רבו גז"ש זו ,אלא הוא לעצמו דן זה ."...עולה בבירור מדבריו שהמונח 'גמר' בהתייחסו ללימוד גז"ש,
משמעותו קבלה ממסורות קדומות ,ולא לימוד עצמי.
 .6הספרי על פרשת ראה )ומובא גם בקידושין יז,ב( לומד מהמשך הפרשה " -ואף לאמתך תעשה כן" ,שגם
אמה העבריה זוכה להענקה.
 .7יתכן שאפשר להשיב על קושיה זו בכך שלדעת ר' שמעון הלימוד העקרוני לגבי הסכום נלמד מהשוואת עבד
לבן חורין ,אולם אין זה מחייב שגם לאמה נעשה לימוד מיוחד משלה אלא היא מהווה מעין 'נספח' לדין
העבד ,ועל כן תקבל כמוהו .ניתן ,לענ"ד ,לנסות לתרץ בדרך אחרת ע"פ מה שכתבנו לעיל ,הערה  .5הלא ר'
שמעון גמר את דין חמישים השקלים והיה לו להסתמך על ר' עקיבא ,א"כ ברור שבכל מקרה יקבלו העבד
או האמה חמישים שקלים ,ולימוד הגז"ש לא בא אלא לסמוך את הלימוד על פסוקים.
 .8ה'כסף משנה' על אתר דן בשיקוליו של הרמב"ם לפסוק כר' יהודה ,ומסיק שהדבר נבע מחשבון המחלוקות
בין ר' שמעון לר' מאיר ,כאשר ר' יהודה מצטרף לכל אחד מהם לדחותם ,ולכן נפסקה הלכה כמוהו משום
שהם אינם מצטרפים לדחות אותו ,כי המכנה המשותף שלהם הוא קלוש ביותר .אולם ,יעוין ב'משנה למלך'
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שאלה נוספת שצריכה להישאל על לשונו הזהב היא מדוע כתב "אין פחות משוה שלשים
סלע" ,הלא ר' יהודה בגמרא אומר רק שלושים ,ותו לא ? 9

ד .נסיון מחודש ליישוב הסוגיה
הרמב"ם כותב במורה נבוכים:
ונעשה דמי העבד באופן כללי חצי דמי בן חורין בדרך כלל ,לפי שאתה מוצא
ערכי אדם המרובה שבהן ששים שקלים  , 10ודמי עבד כסף שלשים שקלים.
)מורה נבוכים ג ,מ(

על אף הבעייתיות בחשבון זה ,אנו רואים שהרמב"ם מוצא כאן קשר מוגדר בין דמיו של
עבד כנעני לדמי ישראל בן חורין .אולי ניתן לומר ,שקשר כזה קיים ומשתקף גם בסוגייתנו.
ר' יהודה סובר שהענקה לעבד עברי צריכה להיות כפי דמיו של עבד כנעני .הקשינו כבר על
מהותו של קשר זה ,ועל אמירת הגמרא "עבד מעבד הוה ליה למילף" .אמנם ,מסתבר
שמהותו של הקשר הזה היא הקביעה שעבדות  -ערכה חלק מסויים מאדם שלם ,בן חורין.
כלומר ,ערכו של עבד הוא פונקציה של ערכו של האדם .אמנם אצלנו הגמרא עוסקת בעבד
עברי שדינו כיהודי לכל דבר ,ועבודתו של עבד עברי אינה עבודת עבד ,אלא הוא שכיר בלבד,
אך עדיין בעת שחרורו עובר העבד העברי ממצב מסויים של עבדות למצב של בן חורין.
סכום הכסף בו זוכה העבד הוא כשיעור של עבד ,עבד צרוף ללא התחשבות במוצאו כיהודי
או גוי .סכום כזה נוכל למצוא רק בעבד כנעני שמת ,ואדוניו זוכה לפיצוי בשווי שלושים
שקלים .למעשה ,הרעיון שעומד מאחורי הסכום הזה הוא שאנו רוצים להחזיר את העבד
למצב של בן חורין רגיל ,שבו הוא יוכל להשתלב כלכלית בחברה .אדוניו ,כאשר הוא נהנה
ממנו כעבד ,מפיק הנאה משוויו כעבד הכפוף לו ,וכאשר הוא משחרר אותו ראוי שיפצה
אותו בשיעור דומה .זה תורף סברת ר' יהודה.
אמנם ,יש לשאול מדוע ,אם כן ,תקבל אמה הענקה כערכו של זכר ,ולא ביחס לערך אשה
בדיני ערכין? על כך יש להשיב שהתורה הצמידה את הענקת האמה להענקת העבד ,וקבעה
שכך יהיה הסכום )עיין הערה  .(7יישוב זה תקף גם בכל הנוגע לסברת ר' שמעון המובאת
לקמן.
שכבר תמה עליו ,הלא הגמרא בערובין מו,ב מונה את כללי הפסיקה ,ושם מפורש שהלכה כר' יהודה בין
כנגד ר' מאיר ובין כנגד ר' שמעון ,ולכן קשה מדוע נצרך לחישוב זה.
יתכן לתרץ ,שהגמרא שם קובעת שהלכה כר' יהודה נגד ר' מאיר לבדו ,והלכה כר' יהודה נגד ר' שמעון
לבדו ,אך כדי לפסוק שהלכה כר' יהודה נגד ר' מאיר ור' שמעון ביחד צריך את חשבון הכסף משנה - .הערת
המערכת.
 .9ברור שאין לשאול מדוע אמר שוה שלושים ,ולא סתם שלושים ,הלא הגמרא במפורש ,ובעקבותיה
הרמב"ם ,מסבירים שההענקה צריכה לבוא מצאן ,גורן ויקב ,וישנה התלבטות בגמרא האם ניתן להביא גם
כסף בתורת הענקה .אבל ,כאמור ,לכו"ע עיקר דין הענקה אינו בכסף אלא בשוה כסף.
 .10כבר העירו על כך רבים ,ביניהם הר"י קאפח עצמו )מתרגם המורה( ,שערך אדם המרובה הכתוב בתורה
הוא חמישים שקלים ,ולא שישים כפי שכתב הרמב"ם .וצע"ג.
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כעת יובן מדוע מביא הרמב"ם בהלכות את הדמיון לקנס עבד כנעני .זאת משום שעבד כנעני
אינו רק מקור לימודו של ר' יהודה ,אלא הסבר למהות דין הענקה  -ניטרול מושג העבדות
שהיה שייך בעבד המשתחרר ומחיקתו ,והמקום היחיד בתורה בו מדובר במפורש על ערכו
של עבד כעבד נטו ,ללא תוספת חיצונית ,נמצא בקנס עבד כנעני  . 11אמנם ,בהענקה שייך גם
גדר נוסף ,הלא הוא צדקה  . 12לכן ,ניתן וגם ראוי לאדון להוסיף על הענקת העבד כאשר ברכו
ה' ,ולכן אומר הרמב"ם "ואין פחות" ,אבל להוסיף אפשר ואף ראוי . 13
רעיון זה משתלב היטב בנימוק אותו מביאה התורה לדין הענקה בפסוק טו " -וזכרת כי עבד
היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך ,על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום" .על פסוק זה
דורש הספרי דברים פסקה קכ:

 .11אולי יש מקום להעמיד כאן דיוק נוסף ברמב"ם ,אם כי הדברים טעונים ליבון ובירור מעמיקים .הרמב"ם
מדגיש בלשונו הזהב את הקשר שיש בין סכום הענקה לבין העובדה שהוא נלמד מקנס עבד כנעני )"כשלשים
של קנס העבד .("...ויש לתמוה ,מה ראה מורנו לחבר בין שני עניינים שאין כל קשר גלוי ביניהם? הלא
מהיכן נלמד שדין הענקה יהיה קשור באופן כלשהו לקנס? יכול היה הרמב"ם לומר בפשטות )וכלשון
הגמרא "מה עבד שלשים אף כאן שלשים" ,ותו לא( שמשלם שלושים כבעבד ,ולמה נצרך להזכיר את עניין
הקנס?
על קושיה זו ישנו פתח לענות על בסיס מאמרו של הגרש"י זוין זצ"ל "משפט שיילוק" ,המובא בספרו
"לאור ההלכה" .הרב זוין דן שם בסוגיית קנין בגוף אדם ,אם מצב כזה אפשרי או שמא אינו בר ביצוע כלל,
ומה גדריו של קנין זה .אמנם בשיטת הרמב"ם קשה מאוד להעמיד בעבד עברי קנין בגופו ממש )לחקירה
מעמיקה בסוגיא זו ניתן לעיין במאמריהם של איתן לשם ומנחם גרוסמן ב'מעליות' יג ,העוסקים בגדרי
קנין הגוף בעבד עברי ,ובשיטת הרמב"ם בסוגיה זו( ,הלא הוא לא הביא שום זכר ממימרה זו )"אמר רבא
זאת אומרת עבד עברי גופו קנוי"( בספרו ,אולם אין ספק שיש לאדון קנין כלשהו על עבדו ,ולא לחינם
משווה הגמרא בין קניין הקדושין לקניין העבד לאורך כל פרק ראשון במסכת קדושין.
ע"פ מה שכתב הרב זוין שם ,יש לומר שרעיון הקנין של אדם אחד על רעהו הוא פסול מעיקרו ,ואין מקום
לו בחברה מתוקנת ,ובוודאי לא בחברה הרואה עצמה כהולכת ע"פ רוח התורה .לכן ,אדוניו של העבד
המשתחרר מחוייב בתשלום שהוא מעין 'קנס' ,על כך שקנהו כעבד .אמנם ,יש לחזור ולהבהיר שאין הכוונה
שלשיטת הרמב"ם עבד עברי גופו קנוי ,אלא מדובר בתופעה חברתית שאינה רצויה ,ויתכן שיהיה מקום
לשלם מעין קנס על קניית העבד ,קנס שיתועל לשיקומו מחדש של המשתחרר) .לעניין העבדות בכלל
כתופעה חברתית פסולה ,לפחות בכל הנוגע לעבדותו של עבד כנעני ,ניתן לעיין במאמר "תפקידן של
המצוות" בספרו של מו"ר ראש הישיבה שליט"א" ,דרכה של תורה" .אמנם נראה ,לענ"ד ,שהדברים יהיו
נכונים לא פחות ,ואולי אף יותר ,לגבי עבד עברי ,מאחינו בית ישראל(.
 .12מי שהגדיר את דין הענקה כסוג של צדקה הוא הש"ך ,חו"מ סי' פו ס"ק א ,עיין שם וראה שלדעתו מדובר
בהגדרה פשוטה .להרחבה בעניין זה יעויין במאמרו של ר' אלי פריימן' ,מעליות' יב ,שם מובאים מקורות
נוספים לסברה זו ,ומוצגת שם גם תפיסה אחרת במהות ההענקה )דומה לזו שאנו מביאים כאן בדעות ר'
שמעון ור' יהודה( ,מבית מדרשו של המהרי"ט.
 .13הלשון של "לא יפחות" מופיעה כבר במסכת עבדים שצוטטה לעיל בדברי ר' עקיבא ,עיין שם .אמנם נראה
שיש ליישב הדבר ע"פ מה שכתב המאירי בסוגייתנו" :וכמה שיעור הענק? לעין בינונית שיעור שלשים
סלעים כשיעור שלשים של עבד" ,וכבר תמה עליו המהדיר )הגר"א סופר( מנין לקח לשון זו של עין בינונית,
הלא בפחות משלושים אינו יוצא ידי חובתו! ואולי יש לאחד הדברים ,ואמנם אין הכוונה לעין בינונית כלפי
השיעור ממנו אפשר לפחות ,ואכן אין ספק שבנתן פחות משלושים אין הענקתו מספקת ,אולם המאירי
רומז לנו בדבריו שגם אם נתן שלושים עדיין אין נתינה זו אלא עין בינונית בלבד ,וראוי ביותר שיוסיף עוד
וירבה לעבד ,כצדקה לכל דל ורש .ובזה מובנים דברי הרמב"ם "לא יפחות" ,אבל ראוי יהיה אם יוסיף.
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וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים  -מה במצרים הענקתי לך ובניתי לך ,אף
אתה הענק לו ושנה לו...
)וכן הוא בילקוט שמעוני פרשת ראה ,רמז תתצח(

עם ישראל יצא ממצרים וזכה להענקה כדי להחזירו למצב של תקינות חמרית ,ולכן גם על
אדון המשלח עבדו מוטלת החובה לסייע לו בעת תחילת דרכו . 14
לאחר ניתוח דברי ר' יהודה ,נעיין בדבריהם של ר' שמעון ור' מאיר.
למסקנת הגמרא ,ר' שמעון לומד את הגז"ש של 'מיכה מיכה' מערכין .כבר תמהנו קודם לכן
על פשר הלימוד הזה ,הלא בערכין מדובר דווקא על מצב שבו הנודר אינו משלם את הערך
המלא של חמישים השקלים ,אלא עקב מצבו הכלכלי הוא נפטר אף בפחות מזה ,כאשר
משיגה ידו .אכן ,זהו עיקר טעמו של ר' שמעון .העבד שלפנינו הגיע למצבו בעקבות היותו
מך ,עני" .וכי ימוך אחיך "...אומרת התורה ,והתוצאה היא מכירתו לעבדות .כאשר העבד
משתחרר ,שאיפתנו היא להוציאו ממצב של מכוּת למצב של חירות אישית וכלכלית.
תפקידו של האדון הוא לדאוג לכך שהעבד לא יהיה יותר בגדר של מך ,אלא בן חורין לכל
דבר .לכן ,דווקא מהפסוק המלמד על המך שאינו משלם כפי ערכו לומד ר' שמעון על סכום
ההענקה בערך של חמישים שקלים .הרעיון הוא להחזיר את העבד למצב של ערכו האמיתי,
חמישים שקלים כערכו של בן חורין  . 15אם כן ,אין מחלוקת עקרונית בין ר' שמעון ור' יהודה
לגבי מטרת ההענקה  -סיוע לעבד להגיע לתקינות מצבו החמרי ,אלא מחלוקתם היא לגבי
תפקידו של האדון ביישום זה .ר' יהודה מסתכל על עברו של העבד בשלב עבדותו ,ומבאר
שאת המצב הזה צריך לתקן ע"י האדון ,כלומר לפצות את העבד על מעמדו כעבד .לעומתו,
ר' שמעון סובר שצריך "ללכת אחורה" עוד יותר ,לסיבה שבגללה נמכר העבד לעבדות,
מכוּת ֹו ,ומטיל על האדון אחריות לתיקון מצב זה )אולי מתוקף אחריותה הכוללת של חברה
לכל הפרטים המרכיבים אותה ,והאדון ,בתור חלק מהחברה ,ובעל אמצעים שנהנה מדלותו
של עבדו ,מחוייב כעת לסייע בתיקון מעמדו( ,ומחייב אותו לשלם לעבד כערכו של בן חורין,
ולא מך.
ר' מאיר ,לעומת זאת ,מציג לענ"ד גישה שונה לחלוטין . 16

 .14ראה בפרשני התורה על פסוק זה שלל הסברים בדבר הקשר הרעיוני בין יציאת מצרים לבין דין הענקה,
אולם אין זו מטרתנו במאמר ,ולכן לא הארכנו.
 .15בכדי לבאר כיצד ר' שמעון חוזר בו מלימודו הראשון ,מסביר רש"י בד"ה "מיכה מיכה" שיש לתלות את
הדברים בכך שלא הוא עצמו הדובר אלא הסתמא דגמרא מחפשת מקור לדבריו ,ומשלא מצאתם ב'נתינה'
היא מוצאת אותם ב'מיכה' .ומאליו יתברר שאין כל קושי על ר' שמעון משאלת הגמרא שילמד 'נתינה
נתינה' מעבד ,כי הלא מקור לימודו הוא שונה ,ומעבר לכך מטרת לימודו היא שונה ומסקנתו גם היא אינה
עולה בקנה אחד עם הלימוד מעבד .כמו כן ,אפשר להסביר שר' שמעון אינו לומד את ערך ההענקה מהמלה
'מיכה' ,אלא הוא רק מסתייע בו לבסס את לימודו מ'נתינה' .לכן ,ברור גם מדוע לא הוכרח להביא מקור
לדבריו מפרשת הענקה ,אלא הביא מפרשיות העבד העברי האחרות המופיעות בתורה .אין זה לימודו אלא
רק סיוע לו.
 .16יתכן שהדברים קשורים אף למילים עצמן מהן לומדים התנאים את שיטותיהם ,ר' מאיר מ'ריקם' ,השייכת
ללאו הניתק לעשה של 'תתן'' .תתן' הוא לימודו של ר' יהודה ,ואילו ר' שמעון לומד מ'מיכה' ,שנמצאת
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כפי שעולה מלימודו ,ר' מאיר מתנתק לחלוטין מהשוואה חברתית כלשהי בין מצבו של
העבד המשתחרר לבין מעמדות אחרים בחברה ,אלא משווה בין שני מקומות בהם אדם
יוצא מרשות אחת ונכנס לרשות אחרת ,ליתר דיוק  -מרשות אחרת לרשותו הוא .בפדיון
הבן התורה מטילה על האב חוב לפדות את בנו )אולם יש לציין שהחיוב אינו מוטל רק על
האב אלא אף על הנפדה עצמו ,משום שאם האב לא פדה את בנו ,עליו החובה לפדות עצמו
משיגדיל ,כמו שמופיע לקמן כט,א .מכאן ,שבאמת מדובר בכניסה לרשות הנפדה ,ולא רק
לרשותו של אביו( .אבל יש לתמוה שוב ,הלא בפדיון הבן ,הפודה הוא המשלם ,ואילו כאן על
המוציא מרשותו לשלם לעבדו ,היפוכה של הסברה המתבקשת .אולם ,אין זה קשה ,שהרי
התורה מצווה על האדון להוציא את העבד מרשותו ,ואין זו החלטה עצמאית של העבד.
אילו כך היה המצב באמת לא היה מקום להעניק לו כלום  . 17אולם מכיוון שהאדון הוא
המשלח את עבדו ,הוא האחראי להוצאתו של העבד מרשותו כאדון ,ולכן עליו מטילה
התורה את החובה לפדות אותו )ע"י כך יובנו דברי התורה שצוטטו קודם לכן " -וזכרת כי
עבד היית בארץ מצרים ויפדך ה' אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום" ,הצו לדעת
ר' מאיר הוא לפדות את העבד ולשלחו(.
כעת ברור מדוע ר' מאיר הוא היחיד שאינו מנמק כבר בהתחלה את מקור דעתו ,בניגוד לר'
יהודה ור' שמעון המסבירים מיד שהתשלום הוא כמו בעבד כנעני ובערכין .כפי שהצגנו ,ר'
מאיר חולק על גישתם העקרונית של ר' שמעון ור' יהודה בכל הנוגע לחקירת מטרת
ההענקה .הוא משתמש בלימוד מדין פדיון הבכור ,לימוד טכני שלא קשור בהכרח עם תיקון
סוציאלי כלשהו .לימוד מסוג זה אינו מצריך נימוק רעיוני כמו אלו של ר' שמעון ור' יהודה.
יש לדייק ,שסיבת התשלום בבכור היא דין מן התורה ,שכאשר על האדם לפדות את בנו
מרשות גבוה לרשותו ,עליו להוציא סך מסויים מכיסו .כן גם מצוות ההענקה  -בעת העברת
העבד מרשות אדוניו לרשותו העצמית ,יש לכרוך העברה זו בתשלום מכיסו של האדון.
אמנם ההקבלה אינה זהה לגמרי ,כי העבד היה צריך לשלם לפי השוואה זו ,כמו בפדיון הבן
שם הפודה הוא המשלם ,אולם בעבד הטילה התורה את חיוב התשלום על האדון ,משום
שהוא זה שנהנה עד עתה מעבודתו של העבד במשך שש שנים .רווח נוסף העולה מכך
שהאדון משלם לעבד את סכום ההענקה נוצר אגב המצווה ,והוא שניתן לעבד סכום
התחלתי נאה לשם התחלת חייו החדשים בחירותו.

במקום אחר לחלוטין אבל באה להציג את הרקע למציאות שנוצרה ,ללא קשר לציוויים עצמם .אולם,
קצרה היריעה ,ויש לעשות מחקר מעמיק יותר בעניין זה.
 .17הדברים מפורשים ע"י ר' מאיר עצמו בדף טז,ב שם אומרת הגמרא" :דתנו רבנן יכול לא יהו מעניקים אלא
ליוצא בשש ,מנין לרבות ...ר' מאיר אומר אין מעניקין לו )לבורח מבית אדונו( דאין שילוחו מעמך ,אבל
יוצא בגרעון כסף ששילוחו מעמך )כן מעניקין לו(".
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כמו כן ,יתבהר כעת מדוע ר' מאיר חש ,כביכול ,מחוייב יותר לחלוקת התורה לצאן ,גורן
ויקב .לשיטתו ,התורה הדריכה את האדון כיצד לבצע תשלום זה ,מהיכן יש לקחת את
הכסף וכיצד יש להעבירו לידיו של העבד  -ע"פ החלוקה של שלושת המינים .מכיוון שהוא
לומד את הדברים ממצווה המחייבת סכום שרירותי ,כביכול ,הוא נצרך ללמוד את פרטי
גביית התשלום בצורה מדוקדקת יותר ,תוך דגש על הקשר המילולי בין הסכום למקור
חיובו.
לעומתו ,ר' יהודה ור' שמעון למדו את דין הענקה כמצווה שמטרתה תיקון חברתי וסיוע
למך ולנדכה ,והשתמשו בחלוקה הנ"ל לשם ביאור איכות התשלום ,מאילו מקורות יילקח -
המקורות המועילים ביותר לאדם בתחילת דרכו הכלכלית העצמאית . 18

ה .סיכום
דעותיהם של שלושת התנאים שהובאו בסוגיה ,מציגות שלוש תפיסות שונות בהבנת מושג
ההענקה ,וכפועל יוצא מכך עמידותיהם שונות ביחס לסכום ההענקה .הרמב"ם ב'מורה'
קבע יסוד מחודש והוא ,שישנו קשר בין עבד כנעני לבן חורין ,לפחות בכל הנוגע לערכם
הממוני ,ואנו השלכנו מקביעה זו לביאור דברי הסוגיה .ר' שמעון ור' יהודה סוברים
שההענקה מטרתה לסייע לעבד בחייו החדשים ,אבל מחלוקתם ניטשת סביב הפרמטרים
הקובעים את גובהו של סיוע זה .לעומתם ,ר' מאיר הבין כי התורה הגדירה מצווה ,שאמנם
תורמת כמובן למצבו הכלכלי של העבד ,אולם גדריה קשורים בעיקר בהעברת בעלות או
רשות של אדם ,העברה הדורשת פדיון ממוני לשם ביצועה.

 .18סיוע להבנת שיטתם ותפיסתם במטרת ההענקה נמצא בדבריו של הרמב"ם בספר המצוות ,עשה קצו
)תרגום הר"י קאפח(" :והמצווה השש ותשעים ומאה ,הצווי שנצטוינו להעניק לעבד עברי ולעזור לו בצאתו
לחפשי ,ולא יצא בידים ריקות ,והוא אמרו יתעלה" :תעניק לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה' אלהיך
תתן לו"."...
הרמב"ם כאן מבהיר ,שלשיטתו ,מצוות הענקה היא ללא כל ספק מצווה בעלת מימד חברתי בולט,
שמטרתה ,כאמור ,הסיוע והעזר לנזקקים.
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דיון בפסקי הרמב"ם בדין ייעוד אמה עבריה
א .מסקנות מסוגיית הגמרא
ב .עיון בפסקי הרמב"ם
ג .יישוב פסקי הרמב"ם והסבר הגמרא על פיהם
ד .סיכום

א .מסקנות מסוגיית הגמרא
במסכת קידושין )יח,א( מובאת ברייתא:
'בבגדו בה'  -כיון שפירש טליתו עליה ,שוב אין רשאי למוכרה ,דברי רבי
עקיבא .רבי אליעזר אומר 'בבגדו בה'  -כיון שבגד בה ,שוב אין רשאי
למוכרה.
עולה מהברייתא שישנה מחלוקת האם מותר לאב למכור את בתו לאחר מכירתה לשפחות
או לאחר מסירתה לאישות .רבי עקיבא סובר שאב שמסר את בתו לקידושין )פירש טליתו(
והבת חזרה לרשותו  -אסור לו למוכרה לשפחות .לעומתו רבי אליעזר סובר  -לאחר שמכר
את בתו לשפחות )כיון שבגד בה( וחזרה אליו  -אסור לו למוכרה שוב . 1
ישנה מחלוקת לגבי כסף הקידושין בקידושי ייעוד  : 2לדעת חכמים דמי מכירת האמה הם
כסף הקידושין ,ולכן ניתן לייעד עד סוף היום האחרון .בנוסף ,במקרה שקידשה אביה לאדם
אחר אחרי המכירה ,יכול האדון לייעדה  -שהרי קידושיו קדמו .רבי יוסי ברבי יהודה חולק,
ולדעתו הקניין בקידושי ייעוד חל בסכום שיש על האמה לפרוע עד שתשתחרר .לכן ניתן
לייעד רק אם יש עליה עוד חיוב עבודה בזמן ששוויו הכספי עולה על פרוטה .במקרה
 .1רש"י מסביר על פי הגרסא שמצויה בדפוסים שלנו :רבי עקיבא סובר יש אם למקרא  -ביגדו = פירש טליתו,
מסירה לאישות ,ורבי אליעזר סובר יש אם למסורת  -בוגדו = מכירה לשפחות.
ר"ת )תוד"ה רבי אליעזר( מחליף בין רבי עקיבא ורבי אליעזר וגורס" :כיוון שפירש טליתו עליה דברי רבי
אליעזר ,ורבי עקיבא אומר כיוון שבגד בה" .ודברי רבי אליעזר קודמים לדברי רבי עקיבא שהיה תלמידו,
רבי אליעזר סובר יש אם למסורת  -לשון בגד ,ולכן האיסור הוא לאחר מסירה לאישות ,רבי עקיבא סובר
יש אם למקרא  -לשון בגידה ,והאיסור הוא לאחר מכירה לשפחות .לשיטתו ,במקום " -במאי מוקים לה
כרבי אליעזר "...הוא גורס )יט,א ד"ה במאי(" :במאי מוקים לה כרבי עקיבא."...
 .2קידושין )יט,ב(" :ת"ר :כיצד מצות ייעוד? אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לי ,הרי את מאורסת לי,
אפילו בסוף שש ואפילו סמוך לשקיעת החמה ,ונוהג בה מנהג אישות ואינו נוהג בה מנהג שפחות; רבי יוסי
ברבי יהודה אומר :אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שווה פרוטה  -מקודשת ,ואם לאו  -אינה מקודשת".
וברייתא נוספת באותו עמוד" :המוכר את בתו ,והלך וקידשה לאחר  -שיחק באדון ומקודשת לשני ,דברי
רבי יוסי ברבי יהודה ,וחכ"א :אם רצה לייעד  -מייעד".
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שקידשה אביה לאדם אחר אחרי המכירה ולפני הייעוד ,היא מקודשת לשני ואי אפשר
לייעדה .בדף יט,א מובאת דעת רב נחמן בר יצחק ,הסובר שגם לפי רבי יוסי ברבי יהודה
'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'.
תוך כדי דיון בשאלה האם ייעוד נחשב כאירוסין או כנישואין ,מביאה הגמרא )יח,ב( הוכחה
מברייתא:
ת"ש :אין מוכרה לקרובים ,משום רבי אליעזר אמרו :מוכרה לקרובים;
ושוין ,שמוכרה אלמנה לכהן גדול ,גרושה וחלוצה לכהן הדיוט.
שואלת הגמרא כיצד נוצר מצב שאב יכול למכור את בתו אם היא אלמנה?
רב עמרם מסביר שהברייתא עוסקת באלמנה מקידושי ייעוד ולשיטתו של רבי יוסי ברבי
יהודה ,הסובר ש'מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו' .לכן ,המכירה הראשונה הייתה
מכירה לשפחות ואין כאן מסירה על ידי האב לאישות .כשהבת מתארסת האירוסין נחשבים
אירוסין 'שלה' ולא אירוסין 'של אביה' ומותר לו למוכרה שוב לשפחות ,שהרי לרבי עקיבא
מותר למכור לשפחות אחר שפחות . 3
הגמרא מביאה את דברי רב נחמן בר יצחק ,שאמר שגם לרבי יוסי ברבי יהודה 'מעות
הראשונות לקידושין ניתנו' .לפי זה ,הברייתא היא כרבי אליעזר הסובר שלשפחות אחר
אישות מותר למכור.
מדברים אלו עולה שאם הברייתא נפסקת להלכה )ואב יכול למכור את בתו האלמנה( ישנן
שתי אפשרויות:
 .1לפסוק כרבי עקיבא )אסור למכור לשפחות אחר אישות(  -וכרבי יוסי ברבי יהודה )'מעות
הראשונות לאו לקידושין ניתנו'(.
 .2לפסוק כרבי אליעזר )אסור למכור לשפחות אחר שפחות ,אך מותר למכור לשפחות אחר
אישות(  -וכחכמים )'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'(.

ב .עיון בפסקי הרמב"ם
בפרק הרביעי מהלכות עבדים עוסק הרמב"ם בדיני אמה עבריה:
בהלכה ז פוסק הרמב"ם:
יעד אותה האדון לעצמו או לבנו הרי היא כשאר ארוסות ואינה יוצאה באחד
מכל אלו אלא במיתת הבעל או בגט ,ומצות ייעוד קודמת למצות פדייה ,כיצד
מצות ייעוד אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי
הרי את לי לאישה אפילו בסוף שש סמוך לשקיעת החמה ,ואינו צריך ליתן
 .3ביחס לשאלה המקורית שרצתה הגמרא לפתור  -מכיוון שאלמנה מהנישואין אין לאביה רשות עליה ,ולא
שייך לחלק בנושא זה )יציאת הבת מרשות אביה בנישואין( בין נישואין 'שלו' ל'שלה'  -מוכח שייעוד
אירוסין עושה.
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לה כלום שמעות הראשונות לקידושין ניתנו ונוהג בה מנהג אישות ואינו
נוהג בה מנהג שפחות ,ואינו מיעד שתים כאחת שנאמר יעדה וכיצד מיעדה
לבנו אם היה בנו גדול ונתן רשות לאביו ליעדה לו הרי האב אומר לה בפני
שנים הרי את מקודשת לבני.
ניתן לראות שהרמב"ם פסק כחכמים ,ש'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'.
בהלכה יב הוא פוסק:
יש לאדם למכור בתו לפסולין כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן
הדיוט שאע"פ שהן בלאו קידושין תופסין בהן.
הלכה יג:
המקדש את בתו כשהיא קטנה ונתארמלה או נתגרשה אינו יכול למוכרה
שאין אדם יכול למכור את בתו לשפחות אחר אישות אבל מוכרה לשפחה
אחר שפחות ,כיצד מכרה לשפחות תחלה וייעד אותה האדון ומת האדון או
גרשה וחזרה לרשות האב כשהיא קטנה הרי האב מוכרה פעם שנייה אפילו
לכהן ,וכן אם נפלה לפני יבם מן הייעוד וחלץ לה אע"פ שהיא חלוצה פסולה
מפני שהיא קטנה הרי נפסלה מן הכהונה ויש לו למכרה לכהן הואיל
וקידושין תופסין בה כמו שנתבאר.
מהלכה זו יוצא שהרמב"ם פסק כרבי עקיבא  -שאסור למכור לשפחות אחר אישות .מהלכה
יב משמע שהרמב"ם פסק את הברייתא  -שיכול אדם למכור בתו האלמנה לכהן גדול.
מדבריו עולות שתי שאלות:
 .1מדוע מכירת אלמנה )מקידושי ייעוד( אינה נחשבת למכירה לשפחות אחר אישות ,למרות
שכסף המכירה )הראשונה( לשפחה הוא כסף הקידושין?
 .2מדוע לא פסק הרמב"ם לפי הסברי האמוראים בסוגיה?

ג .יישוב פסקי הרמב"ם והסבר הגמרא על פיהם
כדי לענות על השאלה הראשונה נציע שני כיוונים אפשריים מדוע דינו של רבי עקיבא )אין
למכור לשפחות אחר אישות( אינו חל על קידושי ייעוד גם לחכמים )הסוברים ש'מעות
הראשונות לקידושין ניתנו'( .רב עמרם בדף יח,ב ענה על שאלה זו שייעוד = אירוסין 'שלה',
אך תשובתו היא על פי שיטת רבי יוסי ברבי יהודה .ישנה אפשרות לטעון כך גם לחכמים.
אפשרות נוספת ,אם לא נקבל הסבר זה על פי שיטת חכמים ,היא לקבוע שגדר 'אישות'
בכלל "אין שפחות אחר אישות" אינו חל על ייעוד.
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נרחיב בהסבר שתי האפשרויות:
אפשרות א .מסירת אמה עבריה לייעוד נחשבת 'מסירה לאישות' ,אולם נתינת התוקף
לאישות נעשית על ידי הבת )=אירוסין 'שלה'( .דינו של רבי עקיבא חל רק על אישות
הנעשית כולה על ידי האב )=אירוסין 'שלו'(.
בגמרא רב עמרם חילק בין אירוסין 'שלו'  -שחל עליהם דינו של רבי עקיבא ,לבין אירוסין
'שלה'  -שעליהם אין דינו של רבי עקיבא חל ,כי היא מסרה את עצמה .אמנם בסוגייא שם
חילוק זה מובא רק לפי השיטה ש'מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו' ,כלומר שקניין
הקידושין הוא במחילתו של האדון לאמה על זמן העבודה הנותר ,והאמה היא זאת
ש'נהנית' מהכסף  , 4אך אם נראה שגם לשיטת חכמים )'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'( יש
סברה להגדיר את קידושי ייעוד כאירוסין 'שלה' )למרות שאביה הוא שזוכה בכסף
הקידושין( יצא שאלמנה מקידושי ייעוד ,אביה יכול למוכרה גם לרבי עקיבא.
אפשרות ב .מסירת אמה עבריה לאדון למטרת ייעוד אינה נחשבת 'מסירה לאישות' ואינה
כקידושין רגילים .אם נראה שדינו של רבי עקיבא  -אסור למכור את בתו לשפחות אחר
אישות  -אינו חל על קידושי ייעוד מכיוון שאינם נחשבים מסירה לאישות  , 5יהיה ברור
שיכול האב למכור את בתו ,אם היא אלמנה מקידושי ייעוד.
בכיוון הראשון )שגם לשיטה ש'מעות הראשונות לקידושין ניתנו' ניתן להסביר שייעוד נחשב
אירוסין 'שלה'( הלכו מרכבת המשנה  , 6המנחת חינוך  7והרדב"ז . 8
הסבר מרכבת המשנה
במרכבת המשנה מובאת מחלוקת אמוראים האם לשיטה שסוברת 'מעות הראשונות
לקידושין ניתנו' צריך את הסכמת האמה לקידושי ייעוד ) 9בסוגרים  -פרוש רש"י(:
דתני אביי בריה דרבי אבהו :אשר לא יעדה  -מלמד שצריך ליעדה )...ואם
אינו מודיעה שתקבל עליה אין כאן לשון קידושין(; הוא תני לה והוא אמר
לה :בקידושי יעוד ,ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה ,דאמר :מעות הראשונות
לאו לקידושין ניתנו .רב נחמן בר יצחק אמר :אפילו תימא לקידושין ניתנו,
שאני הכא ,דאמר רחמנא יעדה )דכתיב לשון יעדה למידרשה לשון דיעה(.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
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על פי זה הגמרא נדחקת להעמיד את רב נחמן בר יצחק כרבי אליעזר.
למרות שהכסף שקיבל האב ,הוא כסף הקידושין )'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'(.
מרכבת המשנה על הלכות עבדים פרק ד הלכה יג.
מצווה מג אות יח.
שו"ת רדב"ז חלק ב אלף תקעב.
קידושין יט,א.
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מסביר מרכבת המשנה:
אלא הנראה לי בכוונת רבנו ,דהך סוגיא דידן אזדא אליביה דרבנן ,דסבירא
להו מעות הראשונות לקידושין ניתנו לא בעינן דעתה ,דכיוון דלקידושין
ניתנו הוה לה הך מכירה לשפחות ולאישות בעל כורחה דידה ,ואם כן שפיר
הוה ליה אליביה דרבנן שפחות בתר אישות .אבל לרבי יוסי ברבי יהודה דלאו
לקידושין ניתנו להכי בעי דעתה ,ואם כן אביה לא מכרה כלל לאישות בעל
כורחה ,ולא מקרי שפחות בתר אישות ורב עמרם אית ליה כאביי.
מדבריו עולה ,שבמחלוקת האם לחכמים צריך את דעת האמה לייעוד ,רב עמרם סובר
כאביי בריה דרבי אבהו שאין צורך בדעתה ,ולכן האירוסין הם אירוסין 'שלו' ואסור לו
למוכרה אחריהם .אולם ,הרמב"ם  10פסק כרב נחמן בר יצחק ,שצריך את דעתה למרות
ש'מעות הראשונות לקידושין ניתנו':
אין האדון מיעד אמה העבריה לא לו ולא לבנו אלא מדעתה אע"פ שכבר קיבל
אביה מעותיה שהרי הוא אומר יעדה מדעתה...
אם כן ,גם לחכמים צריך את הסכמת הבת .לכן ,למרות שהאב מוסר את בתו לאישות ,זה
נחשב אירוסין 'שלה' ומותר לאב לשוב ולמוכרה .מחלוקת חכמים ורבי יוסי ברבי יהודה
היא בשאלות :האם אפשר לייעד בסוף היום האחרון ,והאם האב יכול לקדש את בתו לאחֵ ר
לאחר מכירתה ולפני הייעוד . 11
הסבר המנחת חינוך
המנחת חינוך שואל :ישנו דין ,שאסור לאב למכור את בתו לקרובי משפחה ,מפני שהם
אינם יכולים לייעד אותה .אם כן ,כיצד יתכן שהאב יכול למכור את בתו בשטר ולתתה
במתנה  , 12הרי נפסק כחכמים ש'מעות הראשונות לקידושין ניתנו' ,ובמקרים אלו אין מעות
ראשונות ,ואם כן אי אפשר לייעד?
עונה המנחת חינוך שגם לחכמים הכלל 'מעות הראשונות לקידושין ניתנו' תקף רק במקרה
שיש מעות ראשונות ואז ניתן לקדש גם בסוף היום האחרון )שאין עוד זמן עבודה שווה-
פרוטה( ,ומקודשת למפרע מזמן המכירה .אולם ,במקרה שאין מעות ראשונות )שטר או
מתנה( ניתן יהיה לייעד לפי דינו של רבי יוסי ברבי יהודה  -בפירעון זמן העבודה שנותר
לאמה .הוכחה לדבריו הוא מביא מכך שרב נחמן  13לומד מדברי רבי יוסי ברבי יהודה שני
.10
.11
.12
.13

הלכות עבדים פרק ד הלכה ח.
עיין הערה  21בהתייחסות לגמרא )יט,א( שמסבירה לפי רב נחמן בר יצחק את הברייתא כרבי אליעזר.
באות א )מצוה מג( מביא את דברי התוספות רי"ד )כא,ב ד"ה וקונה( שהאב יכול לתת את בתו במתנה.
דף יט עמוד א" :אמר רבא אמר רב נחמן :אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך ,מדרבי יוסי ברבי
יהודה ,לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה :מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו? וכי משייר בה שוה פרוטה
הוו קידושי ,הכא נמי לא שנא .ואמר רבא א"ר נחמן :המקדש במלוה שיש עליה משכון  -מקודשת ,מדרבי
יוסי ברבי יהודה ,לאו אמר רבי יוסי ברבי יהודה :מעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו? האי הלואה היא,
והיא גופא משכון היא".
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דינים )האומר לבתו 'צאי וקבלי קדושיך' ,והמקדש במלווה שיש עליה משכון( שנפסקים
להלכה ,מכאן שהעיקרון שניתן לקדש את הבת בזמן שנשאר לה לעבוד הוא מוסכם לכל
הדעות ולא רק לרבי יוסי ברבי יהודה.
ישנן אפוא שתי דרכים לבאר את הברייתא של אלמנה לכהן גדול ,מדוע קידושי ייעוד
נחשבים קידושין 'שלה' וניתן למכור אחריהם:
 .1כרבי יוסי ברבי יהודה ,ובכל מכירה של אמה עבריה הבת היא זו שמקבלת את הקידושין
במחילת האדון על זמן העבודה הנותר.
 .2כחכמים ,ודווקא בשטר או במתנה שבהם אין 'כסף קידושין' שנותן האדון לאב ,ולכן
היא זאת שמקבלת את הקידושין.
על השאלה מדוע לא העמידה הגמרא את הברייתא )"ושווין שמוכרה ("...כחכמים ,עונה
המנחת חינוך:
אך דין זה שמענו מרבי יוסי ברבי יהודה דגם בכהאי גוונא חל ייעוד ,אם כן
אין כוונת הש"ס דאתיא כרבי יוסי ברבי יהודה ,רק מביא דרבי יוסי ברבי
יהודה סבירא ליה כן ורבנן נמי סוברים כמותו ,ומשכחת לה בגוונא דלא חל
למפרע רק אחר כך והוו להו אירוסין דידה.
כלומר ,הגמרא הסבירה את הברייתא כרבי יוסי ברבי יהודה ,אבל ניתן היה גם להסבירה
כחכמים  -בשטר או במתנה.
הסבר המנחת חינוך עומד בסתירה לדברי הגמרא )יט,א(:
ולרב נחמן בר יצחק ,דאמר :אפילו לרבי יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות
לקידושין ניתנו ,במאי מוקים לה? מוקים לה כרבי אליעזר ,דאמר :לשפחות
אחר שפחות הוא דלא מצי מזבין לה ,אבל לשפחות אחר אישות מצי מזבין
לה.
מגמרא זו מוכח שלפי הדעה ש'מעות הראשונות לקידושין ניתנו' ניתן לייעד רק במעות
הראשונות ,ולכן האירוסין נחשבים אירוסין 'שלו' .המנחת חינוך מתרץ )בהתבססו על
הלחם משנה בהלכה יג  ( 14שהרמב"ם לא גרס קטע זה בגמרא.

 .14הלחם משנה מבאר שהיתה לרמב"ם גירסא אחרת בגמרא:
רב עמרם מעמיד את הברייתא בקידושי ייעוד לכל הדעות )ולא גורס אליבא דרבי יוסי ברבי יהודה( ,ואין
לגרוס את הקטע )בדף יט,א למעלה(" :ולרב נחמן בר יצחק דאמר אפילו לרבי יוסי ברבי יהודה מעות
הראשונות "...מכיוון שהברייתא מובנת גם למי שסובר 'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'.
ומסיים את דבריו " -ודברים אלו דברי טעם הם אם רבנו ז"ל גורס לפי מה שכתבתי אבל לפי גירסת ספרינו
לא מצאתי לו מקום".
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הסבר הרדב"ז
הרדב"ז מחלק את הגמרא לשני שלבים:
בתחילה מבינה הגמרא שדינו של רבי עקיבא הוא בכל מסירה לאישות ,ולכן הברייתא
מובנת רק לדברי רבי יוסי ברבי יהודה.
אולם למסקנה ,שיש חילוק בין אירוסין 'שלו' ל'שלה' ,ייעוד נחשב אירוסין 'שלה' ולא חל
עליו איסורו של רבי עקיבא .כך ניתן להסביר את הברייתא גם לחכמים.
על השאלה מדוע הגמרא העמידה לרב נחמן בר יצחק )שסובר שגם לרבי יוסי ברבי יהודה
'מעות הראשונות לקידושין ניתנו'( את הברייתא כרבי אליעזר ,ענה הרדב"ז" :יש לומר
דהוה מצי לתרוצי הכי )כרבי עקיבא ,אירוסין 'שלה'( אלא דמתרץ ליה לפי מה דקס"ד דאין
חילוק בין אירוסין דידה לאירוסין דאביה".
הרדב"ז מסביר ,שאמנם הגמרא היתה יכולה לתרץ שרב נחמן בר יצחק סובר כרבי עקיבא,
וישנו הבדל בין אירוסין 'שלו' לאירוסין 'שלה' .אולם ,הגמרא בחרה לתרץ על פי ההבנה
הראשונית שאינה מחלקת בין אירוסין 'שלו' לאירוסין 'שלה' . 15
בכיוון השני )חלוקה בין ייעוד לקידושין רגילים( הלכו בעל הקונטרסי שיעורים  16ורבי
אהרון אבן חביב )הראנ"ח(  . 17כל אחד הסביר באופן אחר מדוע הרמב"ם דחה את דברי רב
עמרם.
הסבר הקונטרסי שיעורים
ה"קונטרסי שיעורים" )אות ב( מסביר שדין ייעוד הוא חלות מיוחדת שאינה כשאר
קידושין ,כלומר שקשר האישות בייעוד אינו כמו קשר האישות בשאר קידושין.
להוכחת דבריו הוא מביא את דברי הרמב"ם בהלכות מלכים : 18
וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים ופלגשים ,נשים בכתובה וקדושין ,ופלגשים
בלא כתובה ובלא קידושין אלא בייחוד בלבד קונה אותה ומותרת לו ,אבל
ההדיוט אסור בפילגש אלא באמה העבריה בלבד אחר ייעוד...
ומסביר בעל הקונטרסי שיעורים:
הרי דמדמה רמב"ם אמה עבריה מיועדת לפילגש ,ואי נימא דייעוד הוא
כקידושין דעלמא וכיוון שיעדה היא כאישתו מאי שייכא היא לפילגש ...ועל
כורחך כנ"ל דאין ייעוד כקידושין אלא הלכה מיוחדת היא בעבדות שהאדון
יכול ליעדה והוא חלות מיוחד הנקרא ייעוד.

.15
.16
.17
.18

הרדב"ז אינו מתייחס לשאלה מדוע בחרה הגמרא לתרץ כך ,אך יש לעיין בשאלה זו.
קונטרסי שיעורים מסכתא קידושין שיעור יח.
מופיע במהדורת פרנקל בליקוטים בהלכות עבדים פרק ד הלכה ז.
פרק ד הלכה ד.
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בהמשך דבריו )אות ד( מבאר הקונטרסי שיעורים את הרמב"ם:
ונראה ליישב דברי רמב"ם גם לפי גרסא דידן והוא ,דלפי מה שביארנו שעצם
הייעוד הוא זכות שזיכתה התורה לאדון באמה שלו ,והאב אינו מיעדה אלא
מוכר לו זכות של ייעוד ,ויש להסתפק באמיתת איך אנו דנים מכירת זכות זה
אי הוי כמכירת אישות כיוון שהוא זכות של אישות דהרי זכות זה הוא הנותן
לו כוח ליעדה וממילא גם הזכות נחשב כאישות ,וכיוון דסבירא לן דאין אדם
מוכר את בתו לשפחות אחר אישות ממילא גם אחר ייעוד אין יכול למוכרה
לשפחות דגם ייעוד נחשב כאישות ,או דילמא הא דאין מוכר אחר אישות
היינו אישות ממש ,אבל ייעוד שלא מכר האב אלא זכות של אישות אין זה
אלא כשפחות.
במכירת אמה עבריה האדון מקבל אפשרות לייעד אותה .ניתן להגדיר מכירה זו כמסירה
לאישות ,שהרי היא מקנה לאדון אפשרות לייעד ,וייעוד הוא כנישואין .על פי זה ,יהיה
אסור למכור בת שחזרה לרשות אביה לאחר קידושי ייעוד )כמו שעולה מהגמרא בסוגייתנו(.
מצד שני ,ניתן לצמצם את הגדר של 'מסירה לאישות' למקרה שבו האב מכניס את בתו
לחופה לשם נישואין ,ומכירה לייעוד נחשבת כמכירה לשפחות.
כיצד יסתדר הרמב"ם עם הסוגיא שלנו ,שאומרת שלפי חכמים אין אפשרות למכור בת
אלמנה מקידושי יעוד? הקונטרסי שיעורים מתבסס על ה"שיטה לא נודע למי" בדף ה,ב
שהסביר שמחלוקת רב הונא ושאר האמוראים שם לגבי חופה קונה  19היא בעצם מחלוקת
בעניין מכירת זכות הייעוד .רב הונא סובר שמכירת זכות הייעוד היא כמסירה לאישות,
ושאר האמוראים סוברים שהיא כמכירה לשפחות . 20
הרמב"ם סובר שסוגייתנו היא על פי שיטת רב הונא ,ולכן הגמרא סוברת שאין מוכרים
לשפחות אחרי מכירה לייעוד )כי זו שפחות אחר אישות( .אולם ,להלכה נפסק לא כרב הונא,
אלא כשאר האמוראים ,ולכן הרמב"ם פוסק שניתן למכור לשפחות אחרי ייעוד )כי זו
שפחות אחר שפחות(.

 .19האם הכנסת האשה לחופה נחשבת קנין קידושין כמו כסף ,שטר וביאה .עיין שם בראשונים שנתנו פירושים
שונים למושג הכנסה לחופה.
 .20רב הונא מנסה ללמוד צד שווה מכסף ,שטר וביאה ,שכולם קונים באישות בעלמא .שטר קונה בגט ,ביאה
קונה ביבמה וכסף קונה באמה עבריה לעניין יעוד .לפי רב הונא ,כסף זה אינו בעל כורחה ,כי צריך לשאול
את האמה האם היא מסכימה לייעוד .כלומר ,רב הונא מתייחס למכירה לייעוד כמסירה לקידושין .אולם,
שאר האמוראים חולקים על רב הונא ,וסוברים שאי אפשר ללמוד צד שווה ,כי כסף באישות ישנו בעל
כורחה של האשה .כלומר ,הם מתייחסים למכירות הבת כמכירה לשפחות שנעשית בעל כורחה של הבת.
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הסבר הראנ"ח
הראנ"ח מביא את דברי רב נחמן בר יצחק ,שסובר שדינו של רבי עקיבא אינו חל על קידושי
ייעוד )קידושין יח,ב(:
תא שמע :בבגדו בה  -כיון שפירש טליתו עליה ,שוב אינו רשאי למוכרה;
זבוני הוא דלא מזבין לה ,הא ייעודי מייעד לה ,ואי אמרת נישואין עושה ,כיון
דנישאת  -שוב אין לאביה רשות בה ,אלא לאו שמע מינה אירוסין עושה .אמר
רב נחמן בר יצחק :הכא בקידושין דעלמא קאי ,וה"ק :כיון שמסרה אביה
למי שנתחייב בשארה כסותה ועונתה ,שוב אין יכול למוכרה.
מסביר הראנ"ח:
אלא ודאי דסבירה ליה לרב נחמן דאף על גב דלעולם ייעוד  -של אביה הוא
חשוב ,מכל מקום לרבי עקיבא מוכרה אחר ייעוד דלא תלי טעמא באישות
דידה או דאביה דלעולם אישות דאביה חשיב ,אלא היינו טעמא דלא אמר
דאין מוכרה לשפחות אחר אישות ,אלא אישות פשוט שקידשה לאישות
בלבד ,אבל מוכר את בתו אף על פי שמייעדה האדון לא חשיב אלא מוכר
לשפחות...
לפי שיטת רב נחמן בר יצחק ,מכירת אמה לייעוד נחשבת כמכירה לשפחות ,ובכך הוא חולק
על רב עמרם .קביעה זו אינה נובעת מהגדרת כסף המכירה ,וגם לשיטה ש'מעות הראשונות
לקידושין ניתנו'  -קידושי ייעוד אינם נחשבים 'אישות' .רבי עקיבא לא אסר למכור אלא
לאחר 'קידושין דעלמא' )קידושין רגילים( ,ואין מניעה שהאב ימכור את בתו שנתאלמנה
מקידושי ייעוד . 21

ד .סיכום
ניסינו להתאים בין פסקי הרמב"ם בפרק ד מהלכות עבדים לסוגיא בפרק ראשון בקידושין,
ונציג את סיכום הדעות בטבלה:

 .21הקושי בהסברים אלו )הראנ"ח ,קונטרסי שיעורים( הוא ,שצריך לומר שהגמרא בדף יט,א" :ולרב נחמן בר
יצחק ,דאמר :אפילו לרבי יוסי ברבי יהודה מעות הראשונות לקידושין ניתנו ,במאי מוקים לה? מוקים לה
כרבי אליעזר "...אינה כשיטתו של רב נחמן בר יצחק ,שהרי הסברנו שלרב נחמן בר יצחק ניתן להסביר את
הברייתא גם כרבי עקיבא מכיוון שרבי עקיבא שאסר למכור לשפחות אחר אישות לא דיבר בקידושי ייעוד,
והגמרא היא לפי הבנתו של רב עמרם בדברי רב נחמן בר יצחק.
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המתרץ

מדוע לא חל האיסור של רבי מדוע לא פסק הרמב"ם כגמרא
שלנו
עקיבא על קידושי ייעוד

מרכבת המשנה

מנחת חינוך

ייעוד נחשב אירוסין 'שלה' לכולי
עלמא )למנחת חינוך רק בשטר או
מתנה( ולכן לא חל עליו דינו של רבי
עקיבא.

רדב"ז
קונטרסי
שיעורים
ראנ"ח
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מכירת אמה אינה נחשבת מסירה
לאישות גם לפי השיטה ש'מעות
הראשונות לקידושין ניתנו'.

רב עמרם סובר כאביי בריה דרבי
אבהו שלחכמים אין צורך בדעת
האמה לייעוד.
הרמב"ם פסק כגמרא במקרה
שנמכרה בשטר או במתנה .הוא לא
גורס את הגמרא בדף יט,א "ולרב
נחמן."...
ההסבר בגמרא שלנו הוא להוה
אמינא ,שאין חילוק בין אירוסין
'שלה' ל'שלו'.
רב עמרם סובר כרב הונא שחופה
קונה ואין הלכה כך.
רב עמרם ורב נחמן בר יצחק
חולקים מתי חל דינו של רבי
עקיבא ,והלכה כרב נחמן בר יצחק.

הרב ברוך ברנר

עיון במלאכת ממחק וממרח ובהלכותיה
א .מבוא  -הגדרת מחיקה
ב .הגדרת מירוח
ג .פסיקת ההלכה בענייני ממחק וממרח שמופיעים בש"ס
 .1הנחת קילור עבה על העין בערב שבת
 .2גירור מנעל
 .3סתימת נקב חבית בדבר המתמרח
 .4דריסה על גבי רוק
 .5שפשוף כלי כסף בגרתקון
 .6קינוח רטיה והחזרת רטיה שפירשה
ד .עניינים שבש"ס שאינם מופיעים בשו"ע
 .1מריטת כנף
 .2משמוש בצרור
ה .עניינים נוספים בספרות ההלכה
 .1מירוח באוכלין
 .2השימוש בסבון בשבת
 .3צחצוח נעליים
 .4צחצוח שיניים במשחה
 .5מריחת משחה על גבי הגוף
 .6גירוז נשק ושימונו
ו .נספח' :השף בין העמודים'

א .מבוא  -הגדרת מחיקה
בין ל"ט אבות מלאכות ,יש שזכו לפיתוח רב ולטיפול יסודי ומסודר בספרות ההלכה
ובספרות-העזר לענייני הלכות שבת .אחת המלאכות הפחות-מטופלות היא מלאכת ממחק,
המלאכה השלושים במנין המלאכות שבמשנה .תולדתה של מלאכת ממחק היא מלאכת
ממרח ,ובשתי אלה נעסוק בדברינו.
שורש 'מחק' מופיע בש"ס בכמה הוראות .מצויה משמעות של מחיקת כתב מעל גבי קלף או
ניר ,כגון במשנה אבות )ד,כ(..." :לדיו כתובה על ניר מחוק" ,ובמשנה שבת )ז,ב(" :והמוחק על
מנת לכתוב שתי אותיות" ,ובתוספתא שבת )פרק יא ,הלכה יא(" :והמוחק לקלקל פטור; אין
לך שחייב אלא המוחק על מנת לכתוב" ,וכעין זה הרבה מאד.
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קיימת משמעות אחרת ,של מחיקת מידה ,היינו העברת דבר-מה על פני הדבר הנמדד בכלי,
כדי שיִ שוה לגמרי עם שפת כלי-המידה ולא יהיה גדוש  . 1כגון במשנה בבא בתרא )ה,יא(:
"מקום שנהגו למוד בדקה  -לא ימוד בגסה ...למחוק  -לא יגדוש ,לגדוש  -לא ימחוק",
ובתוספתא שבת )א,יז(" :בו ביום מחקו סאה"  , 2וגם שימוש זה שכיח למדי . 3
משמעות נוספת עולה מן המקורות הבאים:
במשנה מכשירין )א,ה(:
הממחק את הכרישה ...היוצאין  -ב'כי יותן' ,ואת שבו  -אינן ב'כי יותן' ,מפני
שהוא מתכוין שיצאו מכולו.
פירש הרמב"ם בפירושו למשנה:
הממחק את הכרישה  -המקנח את הכרישין מן הרטיבות שעליהן בעודן
מחוברין בקרקע ,או שנפלו עליהן שלא לרצון ,או הסוחט את שערו בבגדו כדי
לנגבו ,הרי כל המים שירד בעת הסחיטה או הנגוב  -מכשירין ,מפני שנתכוון
שירדו אותן המים; וכל מה שנשאר שם בשער או בכרישין ודומיהן  -אינו
מכשיר ,לפי שאין רצונו שתשאר בהן רטיבות . 4
כעין משנה זו מצינו בתוספתא מכשירין )א,ה(:
הממחיק את הגג ואת הכרישה ,אף על פי שהמים יורדין מצד העליון לתחתון
 אינן ב'כי יותן'; נתלשו  -הרי זה ב'כי יותן'.ובפירוש הגאונים לסדר טהרות )מהדורת רי"נ אפשטיין עמוד :(128
הממחק  -פ' כעין מוחק; כשיש מים בכרישין ,ומעביר באצבעו מראש
הכרישה ומוריד המים לסופה ,כדתניא" :הממחק את הגת ואת הכרישה."...
)המובאה  -מן התוספתא הנ"ל ,בשינוי(

ובערוך )ערך מחק(..." :פי' מדחק ידו על הכרישה להסיר ממנה הטל".
.1

.2
.3

.4
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הכלי המיועד למחיקת המידה נקרא 'מחק' או 'מחוק' )על שם הפעולה(" :ולא יעשה את המחוק עבה מצד
אחד וצר מצד אחד" )תוספתא בבא בתרא פרק ה ,הלכה ה(; "אין עושין המחק של דלעת) "...בבא בתרא
פט ,ב( .וכן ראה משנה כלים )יז,טז( .הכלי המיועד למחיקת כתב נקרא  -לפי גרסתנו  -מוחק ,ראה משנה
כלים פרק יג משנה ב ,וכן הוא גם בכתב יד קופמן .אמנם בערוך ערך מחק גרס גם שם 'מחק'.
ראה גם שבת קנג,ב; וראה גם בערוך )ערך מחק( המבאר זאת.
בלשון המקרא מופיע השורש 'מחק' פעם אחת בלבד ,בשירת דבורה )שופטים ה ,כו(..." :והלמה סיסרא
מחקה ראשו ,ומחצה וחלפה רקתו" .שם מתבקש לפרש את הלשון "מחקה" כמקבילה ל"מחצה",
במשמעות שבירה ורציצה ,ובדומה גם לשורש הארמי 'מחא' שפירושו הכאה .אמנם ראה רד"ק )שם(:
"מחקה ראשו  -הסירה ראשו ,מלשון 'מחק' בדברי רבותינו" :אין מוחקין במקום שגודשין" )בבא בתרא
פט,א( ,והמחק הוא הכלי שמעבירין על המדה שמסיר כל מה שעליה".
וכעין זה במשנה תורה ,הלכות טומאת אוכלין יג ,יד .אמנם ראה כריתות טו,ב וברש"י שם ,שפירש את
מחיקת הכרישה באופן אחר .אולם התוספות שם הקשו על פירושו ופירשו כעין הנ"ל.

עיון במלאכת ממחק וממרח ובהלכותיה

נמצא ,אם כן ,שהעברת ידו על גבי הכרישה על מנת להוריד ממנה את הרטיבות שעליה
מחשיבה את המשקים הללו כניתנו ברצונו של האדם ,ומכשירים לקבל טומאה ,ופעולה זו
נקראת גם היא 'מחיקה'.
משלוש המשמעויות הללו לפעולת המחיקה ,עולה ההגדרה הבאה :העברת חפץ ,יד ,או
אמצעי מחיקה כלשהו ,על גבי הדבר הנמחק ,כדי להסיר ממנו דבר-מה שהיה עליו.
מחיקת כתב הינה גירוד הדיו מעל גבי הקלף או הניר; מחיקת מידה הינה הסרת העודף
הגדוש על גבי כלי המידה; ומחיקת כרישה הינה העברת היד להסיר את המים הטופחים על
הכרישה.
מעתה ,לאחר הגדרת פעולת המחיקה בשלשת המקורות הנזכרים ,נבוא לעיין בנידון דידן,
במלאכה הנזכרת במשנה שבת )ז ,ב; בבלי עג,א(:
הצד צבי ,השוחטו והמפשיטו ,המולחו והמעבד את עורו ,והממחקו,
והמחתכו.
מה היא הגדרת מלאכת הממחק הנזכרת כאן? רש"י פירש" :ממחקו  -מגרר שערו" , 5
ובערוך )ערך מחק(" :פירוש משיר השער" .בפירוש המשנה לרמב"ם )שבת ז,ב(" :והמוחקו -
המעביר ממנו את השער" ,וכן במשנה תורה )הלכות שבת יא ,ה(:
וכן המוחק מן העור כדי לעשות קמיע  -חייב .ואיזה הוא מוחק? זה המעביר
השער או הצמר מעל העור אחר מיתה ,עד שיחליק פני העור.
כך גם כתב המאירי )על המשנה(" :שמגרר את שערו ומחליקו לעשותו קלף או עור".
העולה מפירושי הראשונים הוא שגם משמעות רביעית זו של השורש 'מחק' ,עולה בקנה
אחד עם המשמעויות הקודמות ,וגם היא כלולה בהגדרה שהגדרנו לעיל ,ומחיקת העור היא
הסרת השער ושאריותיו מן העור על ידי העברת כלי )או גם ביד( על גבי העור ,וכתוצאה
מכך יוחלק העור.
בירושלמי שאלו על משנתנו )פרק ז הלכה ג(:
מה מחיקה היתה במשכן? זעיר' בר חיננא בשם ר' חנינא :שהיו שפין את
העור על גבי העמוד .השף את העור על גבי העמוד  -חייב .משום מה הוא
חייב? ר' יוסה בשם ר' יהודה בן לוי ,רבי אחא בשם רבי יהודה בן לוי  -משום
מוחק.
גם בבבלי שבת )עה,ב(" :אמר רבי אחא בר חנינא :השף בין העמודים בשבת חייב משום
ממחק".
דיון נרחב יותר בענין שיפת העור בין העמודים  -להלן בנספח.

 .5וכן בר"ן על הרי"ף .בבכורות כה,א פירש רש"י" :ממחק  -מחליק" )השוה להגדרת הרמב"ם להלן(.
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כאן המקום להעיר שאין ככל הנראה יסוד להבחנה לשונית בין מלאכת ממחק )עור( לבין
מלאכת מוחק )כתב( ,שכן אף על פי שאנו רגילים ליצור בידול לשוני ,ולהגדיר את מחיקת
הכתב במונח 'מוחק'  -בבנין קל ,ואת מחיקת העור במונח 'ממחק'  -בבנין פיעל ,בכל זאת
מצאנו במקורות שונים שגם מלאכת 'ממחק' נקראת 'מוחק' . 6

ב .הגדרת מירוח
בלשון המקרא מצאנו את השורש 'מרח' במקום אחד בלבד  -בישעיהו )לח ,כא(" :ויאמר
ישעיהו ישאו דבלת תאנים וימרחו על שחין ויחי" .פירש רש"י" :וימרחו  -ויחליקוה לדבקה
על השחין" . 7
בלשון חכמים מצאנו את השורש בהוראה של גמר מלאכת התבואה לענין מעשרות ,שהיא
"משימרח" )מעשרות א ,ו(:
היינו משייפה את פני הכרי של התבואה ברחת ,כדרך שעושים כשגומרים כל
מעשיה ,שלאחר שמנקים אותה מן המוץ שלה צוברים אותה במקום אחד
בגורן ומייפים פני הצבור ומחליקים אותו ,וזהו מירוח . 8
שורש 'מרח' מצוי מאד במשמעות זו.
כמו כן ,מצוי שימוש בשורש זה במשמעות של מריחת טיט או זפת וכדומה על כלי ,לסתום
נקב או להדביקו וכיוצא בזה .ראה למשל משנה כלים )י ,ב(:
במה מקיפין )במה טחים פי הכלי או מדביקים את מכסהו ,עד שיחשב צמיד פתיל(? בסיד
ובגפסיס ובזפת ובשעוה בטיט ובצואה בחמר ובחרסית ובכל דבר המתמרח.

 .6במשנה שבת ז ,ב בפירוט אבות המלאכות ,הגירסא היא "המוחקו" ,וכן אף בחלק מגרסאות הבבלי; אמנם
יש בנוסחאות הבבלי גם "הממחקו" .ראה דקדוקי סופרים עג,א אות ר ,ופירוש למשנה מסכת שבת מאת
אברהם גולדברג עמוד  .135ראה גם בערוך השלם 'מחק' הערה  .12גם רבינו חננאל )עה,ב( נוקט לשון
'מוחק' לאב זה; וגם רש"י נקט לעתים לשון 'מוחק'  -ראה שבת נ,ב ד"ה "בגורדיתא דקני" )אמנם ראה
יעב"ץ שם שכתב שצריך לומר "ממחק"( ,ועירובין קב,ב ד"ה "אבל לא במדינה" )אמנם הב"ח שם מגיה
"ממחק"( .ראה עוד בהערה על פירוש ר' פרחיה עמוד  150הערה .31
 .7יתכן אמנם שיש לקשר לשורש זה את המונח "מרוח אשך" בויקרא כא ,כ.
 .8אנצקלופדיה תלמודית כרך ו עמוד קעה ,עיין שם .וראה הערה  29שם ,שר' הלל בפירושו לספרא קישר זאת
לפסוק הנ"ל בישעיהו .וראה כבר בערוך )ערך מרח(" :שמטהרין התבואה מן הקש ומן התבן ,ועושהו גורן
שלם; שכן מנהג ,שמתללין התבואה ועושין אותה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה ,כעין כובע ,ולוקח לוח
ומושח עמו כל הגורן .ולשון סיכה הוא ,כמו "וימרחו על השחין" .סיכה ,משיחה ,טיחה ,מריחה ,שיעה -
ענין אחד הוא".
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הרמב"ם בפירוש המשנה שם פירש:
כל דבר שמחליקין אותו ביד ויהיה חלק ושטוח על מקום ההדבקה שבכלי,
כגון מיני החמר והשרפים והדבקים שנשרו במים.
וכן במשנה )שבת כב ,ג; בבבלי  -קמו,א(..." :ואם היתה )החבית( נקובה  -לא יתן עליה שעוה ,מפני
שהוא ממרח".
מבואר ,אם כן ,ששתי המשמעויות של השורש 'מרח' דומות זו לזו ,והמשותף להן הוא
דחיקת חומר ביד או בכלי ,כדי שיתפשט ויוחלק.
כעין זה מצאנו עוד לשון 'ממרח' לענין מירוח רטיה ואספלנית  , 9כגון" :לא יקנח באספלונית
מפני שבא לידי מרוח ,והממרח בשבת חייב חטאת" )תוספתא שבת ה ,ו; מובא להלן פרק ג ,6 ,ביחד
עם מובאות נוספות(.
הממרח בשבת חומר המתמרח  -חייב משום ממחק ,כמופיע במסכת שבת )עה,ב(" :הממרח
רטיה בשבת  -חייב משום ממחק" ,כלומר המירוח ִהנו תולדה של אב המלאכה ממחק.
על פי ההגדרות שהתקבלו מן ההופעות השונות של שתי המלאכות ,לא קשה להבין את
הקשר שביניהן :בשתיהן ישנה החלקה של פני משטח מסוים כתוצאה של העברת כלי )או
יד( על פני המשטח  . 10מאידך ,גם ההבדל בין המלאכות נראה ברור :הממחק מסיר חומר
שהיה מונח על פני המשטח המוחלק ,ועל ידי הסרתו גורם להחלקתו; ואילו הממרח מחליק
את המשטח ללא הסרת חלק ממנו ,אלא על ידי פיזור אותו החומר באופן שווה עד שייוצר
משטח חלק.
בהמשך הדברים נראה שנחלקו האחרונים בהגדרת מלאכת ממרח ,אם אכן לא יעבור אדם
על איסור ממרח אלא אם כן החליק חומר באופן שתישאר ממנו שכבה ניכרת וחלקה ,כפי
שעולה מדברינו הקודמים ,או שמא כוללת המלאכה גם החלקה שגרמה בסופו של דבר
להבלעת החומר הנמרח בתוך המשטח שתחתיו.

ג .פסיקת ההלכה בענייני ממחק וממרח שמופיעים בש"ס
הרמב"ם מפרט במשנה תורה את ל"ט המלאכות בצורה מסודרת ,בהלכות שבת פרקים ו-
יב .בפרק יא הלכות ה-ו הוא כותב:
וכן המוחק מן העור כדי לעשות קמיע  -חייב .ואיזה הוא מוחק? זה המעביר
שיער או הצמר מעל העור אחר מיתה עד שיחליק פני העור ...וכן הממרח
 .9ראה להלן הערה .23
 .10ראה "פירוש קדמון ממצרים" על הרמב"ם )הלכות שבת יא ,ו ,עמוד תקלא במהדורת פרנקל(" :המריחה
היא הטיחה ,כדכתיב "וימרחו על השחין" שפירושו טחו ומעכו ...ומאחר שידענו שהמוחק שיער מעל העור
כוונתו להחליק העור ,יהיה התולדה של אב זה כל החלקת פנים".
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רטיה כל שהוא או שעוה או זפת וכיוצא בהן מדברים המתמרחין עד שיחליק
פניהם  -חייב משום מוחק.
בסמוך לדינים אלה ,מוסיף הרמב"ם ומונה את המעשים הנוספים הנזכרים בגמרא שחייב
עליהם משום מוחק .כמו כן ,בפרקים כא-כג מונה הרמב"ם את המעשים האסורים מדרבנן
משום סרך מלאכה ,ובפרק כג הלכה יא מביא את איסור סתימת נקב בשעוה ובשומן "שמא
ימרח".
שלא כהרמב"ם ,המפרט את לט המלאכות ,נקט ר' יעקב בעל הטורים דרך אחרת .בתחילת
סימן שא כותב הטור:
אם באתי לכתוב כל הלכות שבת  -תרבה עלי המלאכה ,כי הלכתא רבתי
לשבתא; וגם כי כל ארבעים אבות מלאכות חסר אחת ותולדותיהן  -ידועות,
ואיני צריך להאריך בהם ,ולא בשיעוריהם ,שלא נאמרו שיעורים אלא לחיוב,
אבל איסורא איכא בכל שהוא ,על כן לא אכתוב אלא דברים הצריכין,
ואסדר יחד דברים הדומים.
וממשיך שם ומבאר את הסדר שינקוט בפירוט הלכות שבת .התוצאה משיטה זו היא
שענייני מלאכת ממחק וממרח אינם מנוסחים ומוגדרים במפורש ,ואינם מרוכזים במקום
אחד ,לא בטור אורח חיים ,ולא בשו"ע הבנוי בעקבותיו.
נסקור כעת את הופעות מלאכה זו בהלכות שבת בטור ובשו"ע ,ויחד עם זה נעיין במקורות
כל דין ובהסתעפויותיו.
 .1הנחת קילור עבה על העין בערב שבת
הטור בסימן רנב ,בין הדינים השייכים לערב שבת ,כותב:
ומותר לפתוח מים לגִ נה והם נמשכין והולכין בכל השבת ,ולהניח קילור עבה
על העין ,אף על פי שאסור בשבת משום ממרח  . 11אבל קילור רך וצלול -
אפילו בשבת מותר להניחו על גב העין.
מקור דין זה  -בשבת יח,א על פי התוספתא סוף פרק א ,וכן נפסק ברמב"ם שבת ג ,ב,
ובשו"ע רנב סעיף ה .דינו של קילור צלול  -מתבאר בסימן שכח סעיף כא . 12

 .11אמנם יש לציין שהמלים "משום ממרח" אינן מופיעות בחלק מן הדפוסים הישנים של הטור ,ראה 'הטור
השלם' עמוד מו הערה טו .כמו כן ישנו טעם נוסף לאיסור ,מלבד חשש מירוח ,והוא "משום גזירת שחיקת
סממנין" )לשון הרא"ש פרק א סי' לג( .וראה גם ב"ח על אתר.
 .12וברמב"ם  -פרק כא הלכה כה .החילוק בין עבה לצלול ,הוא חילוקם של הרא"ש והר"ן בין הדין של קילור
בערב שבת המופיע בשבת יח ,א ,לבין הגמרא שבת קח ,ב ,המתירה לשרות סממנים מערב שבת ולתת על
גבי עיניו בשבת עצמה .עיין בבית יוסף לסי' שכח שם ,ובב"ח לסי' רנב שם ,ואין כאן מקום להאריך.
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 .2גירור מנעל
דין ממחק מופיע גם בסימן שב ,בין דיני הטיפול בבגדים בשבת" :אין מגררין לא מנעל חדש
ולא מנעל ישן ,מפני שקולף העור והוי ממחק".
מקור הדין  -בשבת קמא ,א-ב:
א"ר אבהו א"ר אלעזר אמר ר' ינאי :מגררין מנעל חדש אבל לא ישן .במה
מגררו? א"ר אבהו :בגב הסכין .אמר ליה ההוא סבא :סמי דידך מקמי הא
דתני רבי חייא :אין מגררין לא מנעל חדש ולא מנעל ישן...
וכן נפסק ברמב"ם כב ,יח  , 13ובשו"ע סימן שב ,סעיף ח.
ענין הנובע מדין זה הוא ניקוי הנעלים מן הבוץ בברזל הנתון בכניסה לבית ,כיון שלפי מה
שעולה מן הגמרא יש איסור אפילו בגירוד על ידי גב הסכין .עיין שם בט"ז אות ג ,ובמגן
אברהם אות יז ,ובמשנה ברורה אות כו.
יש לדון בגירוד נעל שסוליתה עשויה מחומר פלסטי ,שהוא דבר המצוי מאד בימינו.
בפשטות ,גדר ממחק אינו קשור בהכרח דוקא לעור )וכמו שמצאנו לגבי הממרט את
השערות מעל הנוצה שחייב משום ממחק; וראה גם להלן סעיף  ,5שפשוף כלי כסף
בגרתיקון לשיטת רש"י( ,וכל החלקת פני משטח על ידי שפשוף וכיוצא בזה הינה בכלל
ממחק .אולם ניתן לטעון שאין בגירוד מנעל בעל סוליה פלסטית משום מחיקה ,שהרי
החומר ממנו עשויה הסוליה הינו עמיד במיוחד ,וברבים מן המקרים לא ניכר שפשוף אף
לאחר הליכה מרובה .וגם אם ניכר שפשוף לאחר הליכה מרובה ,מסתבר לענ"ד שלפחות
מגדר 'פסיק רישיה' יצאנו .אולם ,לא כל סוליות הפלסטיק אכן עמידות כל כך ,ומידת
השחיקה תלויה גם בדרכי הליכתו של כל אחד ,ולפיכך איני יודע אם ניתן להסתמך על
סברה זו להקל.
נוסיף עוד ,שאם השפשוף גורם למחיקה בודאות כפסיק רישיה ,אין לטעון שהמדובר
במקלקל ,ואינו מתכוון ,ופסיק רישיה דלא ניחא ליה )שהרי מייצרים את הסוליות בדוגמא
מחוספסת ,למניעת החלקה( ,ולפיכך יהיה מותר; שכן מצינו בסימן שלז סעיף ב ברמ"א,
שאסר לכבד הבגדים על ידי מכבדות העשויות מקיסמים ,שלא ישתברו קיסמיהם ,מפני

 .13נוסח כתבי היד הקדומים שונה מן הנדפס בדין זה ,ומסיר את קושיות הראב"ד והמגיד משנה על הרמב"ם;
ויש חילוק בין גירוד לבין קינוח .ראה נימוקי מהרא"י ,ופירושו של הר"י קאפח על אתר ,ומה שכתב מו"ר
ב'יד פשוטה' על אתר.
וראה עוד בביאור הלכה סי' שב ד"ה אין מגרדין ,שטוען שהרמב"ם חולק על רש"י בטעם איסור הגירוד,
וסובר שהאיסור אינו משום ממחק ,אלא משום תיקון הבגד ,ומביא ראיה ממקומו של הדין ,שהובא
במסגרת שבוּתים הקשורים לכיבוס וליבון ,ולא בפרק כג הלכות י-יא בענייני ממחק.
ושמא ניתן לומר שגם לדעת הרמב"ם האיסור הוא משום ממחק ,אך הואיל ובתחילת הלכה יח דן בניקוי
המנעל או הסנדל על ידי שכשוך במים או על ידי כיבוס ,המשיך ודן גם על גירודם ,אף על פי שנכנס בזה
איסור אחר.
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שהוא כסותר כלי; ושם נאסר לכתחילה ,למרות שהוא מקלקל והוי אינו מתכוין ופסיק
רישיה דלא ניחא ליה ,וכפי שכתב בשער הציון שם )אות י(.
 .3סתימת נקב חבית בדבר המתמרח
בטור סימן שיד ,מופיע הדין העולה מן המשנה בשבת לענין סתימת נקב של חבית בשעוה:
"אסור ליתן שעוה או שמן שהוא עב בנקב החבית ,מפני שהוא ממרח".
וזו לשון המשנה )שבת כב ,ג; בבלי קמו,א(:
ואם היתה )החבית( נקובה  -לא יתן עליה שעוה ,מפני שהוא ממרח .אמר ר'
יהודה :מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי בערב ,ואמר :חוששני לו מחטאת.
המשנה דנה בסתימת הנקב בשעוה ,ובו יש ודאי דין מירוח .לעומת זאת דין שמן שהוא עב
אינו מופיע במשנה הנ"ל ,ומקורו בגמרא )קמו,ב(:
מישחא )רש"י :שמן עב( ,רב אסר ושמואל שרי .מאן דאסר  -גזרינן משום שעוה,
ומאן דשרי  -לא גזרינן.
להלכה פסקו רבינו חננאל ,הרי"ף והרא"ש הלכה כרב ,על פי הכלל "הלכה כרב באיסורי" . 14
גם הרמב"ם )כג ,יא( כותב:
הממרח רטייה  -חייב משום מוחק את העור .לפיכך אין סותמין נקב בשעוה
וכיוצא בה ,שמא ימרח .ואפילו בשומן אין סותמין את הנקב ,גזרה משום
שעוה.
מעתה ,כיון שגזרו חכמים גם על שמן עב אטו שעוה ,נמצא דינם שוה למעשה ,ולפיכך השוה
הטור בין שעוה לשמן עב .וכן פסק השו"ע )סי' שיד סעיף יא(.
העולה מסוגיא זו הוא שבשעוה ישנו דין מירוח" ,ויש כאן משום ממחק" )רש"י על המשנה
קמו,א( ,כלומר שמירוח הוא תולדה של אב המלאכה ממחק )או :מוחק( ,והממרח שעוה -
 .14אמנם ספר היראים פוסק כשמואל דשרי במישחא ,בניגוד לכל הפוסקים .וזו לשונו" :ומשחא  -קיימא לן
כמאן דשרי ,דלא גזרינן משום שעוה" )מהדורת תועפות ראם עמוד קלט( .כנראה שלמד כן מהמשך הגמרא:
"אמר ליה רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף :בפירוש אמרת לן משמיה דרב  -מישחא שרי" .ואמנם כתב על
כך הבית יוסף" :ואף על גב דאיתא בגמרא :אמר ליה - ...לא חשו ליה הרי"ף והרא"ש ,משום דלישנא
דסתם תלמודא דאמר דרב אסר עדיף טפי" .אולם הגר"א בביאורו )סי' שיד אות לב( הוכיח מפסקי
הראשונים בדין כלילא )סי' שג סעיף ה( שכאשר יש מימרא כזו )של רב שמואל בר בר חנה לרב יוסף:
"בפירוש אמרת לן משמיה דרב - ("...פוסקים כדבריו! ולכן מסיק שהרי"ף לא גרס בסוגייתנו את הסיום
הזה ,שאם היה גורס זאת היה פוסק להיתר בסתימת החבית בשמן עב .לעומת זאת ,דעת היראים מובנת
אם אכן גרס הוא כפי שמופיע אצלנו בגמרא .ועיין גם בפירוש "סביב ליראיו" על היראים ,קב אות סד.
שוב ראיתי בשו"ת יביע אומר )חלק ד אורח חיים ראש סי' כז( ,שגם הראבי"ה )סי' שמ( פסק להקל
כשמואל ,ולאחר העיון שם מתברר שאכן הטעם לפסוק לקולא ִהנו המשך הגמרא .וזו לשון הראבי"ה" :אם
היתה נקובה לא יתן עליה שעוה ,מפני שהוא ממרח .וכן למרח במשחא אסור ,דגזירה אטו שעוה ,דהילכתא
כרב .וכן פירש רבינו חננאל ורבינו אלפסי .ולי נראה כיון דשמואל שרי במשחא ורב יוסף פליג ואמר דרב
נמי שרי  -הילכתא כוותיה דשרי".
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חייב חטאת  . 15לעומת זאת ,הממרח שמן עב  -אמנם יש בו דמיון למירוח ,אך הוא רך מדי
בשביל שיהיה בו מירוח ממשי ,ולכן איסורו הוא מדרבנן ,גזירה אטו מירוח שעוה וכיוצא
בזה . 16
 .4דריסה על גבי רוק
דין מירוח נזכר בטור גם בסוף סימן שטז ,אגב דין "נחש ועקרב דורסן לפי תומו ."...מוסיף
שם הטור:
וכן ברוק שלפניו יכול לדרוס עליו ,אף על גב דממילא ממרח ומשוה גומות,
כיון שאינו מכוין לכך ואיכא מאיסותא .וכתב ה"ר מאיר מרוטנבורק שאין
לשפשפו ברגליו ,דלא קאמר אלא דורסו ,אבל לא לשפשף .וכן כתב הרמב"ם
ז"ל.
וזו לשון הרמב"ם )כא ,ב; וכעין זה כו ,יג(:
לא ירוק בקרקע וישוף ברגלו ,שמא ישוה גומות; ומותר לדרוס הרוק שעל
גבי קרקע והולך לפי תומו.
מקור הדין  -בשבת )קכא,ב(" :דאמר רב יהודה :רוק  -דורסו לפי תומו" ,ופירש שם רש"י:
שאין מתכוין למרח ולאשוויי גומות; דאף על גב דממילא ממרח הוא ,כי לא
מכוין  -שרי משום מאיסותא.
בפשטות יש לומר שבדריסת הרוק לפי רש"י יש שתי בעיות :מירוח הרוק ,והשוואת גומות.
אף על פי כן הותר הדבר כאשר אינו מתכון לכך ,משום מאיסותא .וכעין זה פסק השו"ע
)שטז ,יא(:

 .15הממרח שעוה  -חייב חטאת ,ובזה אין מחלוקת או ספק .לשון הספק המצויה בסיום דברי המשנה:
"חוששני לו מחטאת"  -אינה מחמת ספק בדין זה ,אלא מחמת ספק במעשה ,כי בסתימת הנקב אין הכרח
שימרח ,אך ישנו חשש סביר שאם סתם את הנקב בשעוה  -גם מירח.
 .16ומה הדין בחֵ לב ושומן? האליה רבה בסימן שיד ס"ק יח )ומובא בבאר היטב ס"ק י ,ובמשנה ברורה סוף
ס"ק מה( מביא בשם הראב"ן סימן שפ ,שחלב ושומן דינם כשעוה .בפשטות הבנתי שאין הכוונה שחלב
ושומן הם ממש כמו שעוה ששייך בה מירוח ממש ,אלא שהם כמו מישחא ,ודינם שוה לאיסור מדרבנן;
וכשם ששמן עב נזכר בדברי השו"ע יחד עם שעוה" :אסור ליתן שעוה או שמן עב ,"...ולא חש לחלק בין מצב
של חיוב חטאת למצב של איסור דרבנן ,כך גם השוה הראב"ן את דין חלב ושומן לשעוה מצד האיסור
המשותף לשניהם.
אבל ראיתי שבחיי אדם כלל לד-לה סעיף ד סובר שהממרח חלב  -חייב .גם בשומן ,לדעתו ,יש חיוב ,ולכן
הקשה על הנוסח ברמב"ם שהביא את דין מישחא בלשון "שומן" ,וכתב )כלל לד-לה בנשמת אדם( שהוא
טעות סופר ,וצריך לומר שמן )וראה גם מעשה רוקח כג ,יא ,וילקוט שנויי נוסחאות במהדורת פרנקל(.
אמנם הוא עצמו )בנשמת אדם שם( טוען שהשו"ע כלל שמן עב יחד עם שעוה במקום אחד ,אף על פי שבשמן
עב האיסור הוא מדרבנן אטו שעוה ,והלשון בשו"ע אינו מדוקדק; ואם כן ,ניתן לומר גם בדברי הראב"ן כך,
שכוונתו לאיסור דרבנן ,וכשמן עב .ושוב ראיתי בשו"ת ציץ אליעזר )חלק ז סימן ל אות ד( שכותב לגבי חלב
ושומן ש"משמע בפשטות דרוצה לומר דאיסורם איסור עצמי דומיא דשעוה" ,עיין שם.
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לא ישפשף ברגליו רוק על גבי קרקע ,משום משוה גומות ,אבל מותר לדרסו
לפי תומו ,שאינו מתכוין למרח ולהשוות גומות .ואף על גב דממילא ממרח
הוא ,כי לא מכוין שרי משום מאיסותא.
והנה ,בירושלמי )פרק ז הלכה ב( נחלקו אמוראים אם "רוקק ושף" בשבת ,ומסיקה הגמרא:
"מה פליגין? בשאין שם פסיפס ,אבל יש שם פסיפס  -רוקק ושף" .ופירש 'קרבן העדה'
שהכונה היא שרק בקרקע שאינה מרוצפת יש האוסרים ,אך כאשר יש רצפת אבנים ,אין
לחוש לשום דבר ,ולכל הדעות מותר .ואכן מדויקים דברי הרמב"ם שכתב "לא ירוק בקרקע
וישוף ברגלו" .וכן לשון השו"ע )שטז ,יא(" :לא ישפשף ברגליו רוק על גבי קרקע ."...כך דייק
גם המגן אברהם )סי' שטז ס"ק כד( ,והזכיר את הירושלמי; אולם הוסיף שהדבר תלוי
במחלוקת הנזכרת בסימן שלז סעיף ב ,בענין כיבוד הבית ,שלדעת הרמ"א יש להחמיר
ולאסור אפילו בבית המרוצף ,גזירה משום בית שאינו מרוצף; ואם כן ,הוא הדין בנידון
דידן .על כל פנים ,מוסיף המגן אברהם שעל גבי ספסל ודאי מותר לרוק ולשפשף ,ולא
חיישינן אטו השואת גומות בקרקע.
אולם יש לשאול  -כפי שכבר שואל המגן אברהם עצמו  -להיכן נעלם החשש השני שהוזכר
ברש"י? מדוע לא נחשוש למירוח הרוק ,הן על גבי קרקע והן על גבי רצפה והן על גבי
ספסל!? על כך עונה המגן אברהם" :ויש לומר דממרח לא שייך אלא כשכונתו שיתמרח דבר
על גבי חבירו ,אבל הכא רוצה שיבלע בקרקע" .כלומר ,לדעת המגן אברהם אין בדריסה על
הרוק משום מירוח כלל ,כיון שמירוח הוא החלקת פני חומר אחד הנתון על גבי דבר אחר,
והואיל ואין כוונת הדורס על הרוק להחליק את פני הרוק ,אלא להבליע אותו בקרקע ,אין
זה כלל בגדר ממרח .והדברים מסתברים בהגדרת ממרח ,ובמוצָ א הדין במלאכת ממחק,
כיון שבלא החלקת פני החומר  -נעלם הדמיון למלאכת ממחק.
אולם ,כבר הקשה האליה רבה עצמו )סי' שטז ס"ק לה( על המגן אברהם מדברי רש"י  , 17מהם
משמע שיש שני איסורים בשפשוף הרוק  -ממרח ,ומשוה גומות )כפי שביארנו בדברי רש"י(,
ואם כן קשה על דברי המגן אברהם שבהבלעת רוק בקרקע אין משום מירוח!
אף על פי כן ,אין בדברי האליה רבה תיובתא לדברי המגן אברהם ,וכפי שנבהיר :המהרש"ם
ב'דעת תורה' )סי' שכח ,סעיף כו( ,הביא את המגן אברהם ,והסתמך עליו להתיר מריחת משחה
על העור על מנת שייבלע ,אך הגביל זאת רק למקום חולי אף שאין בו סכנה ,בגלל דברי
האליה רבה ,הטוען שמוכח מרש"י ,הר"ן והטור שיש גם בזה דין מירוח  . 18על כך כתב נכדו
של המהרש"ם ,הרב שלום מרדכי הכהן שבדרון ,בהגהה בגליון העמוד ב'דעת תורה' שם,
ש"ודאי לא נעלם מהמגן אברהם דברי רש"י והר"ן והטור בזה" ,ואין הוא חולק עליהם,
אלא שהוא מפרש את דבריהם שאין הכוונה למירוח ממש ,אלא  -כלשון רש"י " -למרח
 .17דברי רש"י  -צוטטו לעיל; הר"ן )מה,ב בדפי הרי"ף( מעתיק את לשון רש"י ,בשני שינויים קלים )המצויים
גם ברש"י שעל הרי"ף( .ברור הדבר שדברי רש"י הם מקור הדברים ,והר"ן העתיק דבריו ,וכן העתיקו גם
הטור והשו"ע.
 .18ראה להלן פרק ה.5 ,
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ולאשוויי גומות"" ,וא"כ פשוט הוא דהמגן אברהם פירש דה"ק :דעל ידי זה שממרח הרוק
לכאן ולכאן נמצא משוה גומות ,אבל לא משום מלאכה דממרח" . 19
לענ"ד יש להביא ראיה להבנה זו בדברי רש"י מדיוק בלשונו :רש"י פותח בכך שאין הדורס
מתכוין למרח ולאשוויי גומות  -שתי תוצאות לפעולתו ,ומסיים בכך שבפעולת דריסתו
ממילא ממרח הוא  -תוצאה אחת בלבד! אילו כוונת רש"י היתה למלאכת מירוח הרוק,
כתולדה של ממחק ,היה צריך לכתוב גם בהמשך דבריו "דאף על גב דממילא ממרח ומשוה
גומות !"...לפיכך נראה לומר שכוונתו למירוח הקרקע! בדריסתו על הרוק )על מנת
להבליעו( הוא מחליק את פני הקרקע ומשוה גומות ,ואף על פי כן הדבר מותר משום שאינו
מתכוין ומשום מאיסותא . 20
נציין עוד ,שדברי המגן אברהם הובאו בדברי האחרונים ,בלא ערעור; ראה תוספת שבת
)שטז אות ל( ,ותפארת ישראל )כלכלת שבת ממחק סי' ל( ,ומשנה ברורה )סי' שטז ס"ק מט( ,וערוך
השולחן )סי' שטז סעיף לב( .על יסוד דבריהם של המגן אברהם ושל האליה רבה דנו אחרונים
במריחת משחה על גבי העור על מנת שתיבלע המשחה בתוך העור; ראה עוד להלן בעיקר
בפרק החמישי.
 .5שפשוף כלי כסף בגרתקון
איסור מחיקה נזכר עוד בטור בסוף סימן שכג ,כתב שם בענין ניקוי הכלים:
מותר לשפשף הכלים בכל דבר כדי לצחצחן ,דכיון שאינו מכוין אלא לצחצחן
מותר; חוץ מכלי כסף בגרתקון ,שאסור לשפשפו בהן ,והוא מין עפר
המתקשה בחבית של עץ משמרי היין ,מפני שהוא עיקר תיקונו ,והוא גורר
אותו וחייב משום ממחק.
מקור הדברים בברייתא בשבת )נ,א(" :בכל חפין את הכלים ,חוץ מכלי כסף בגרתקון" .פירש
רש"י:
חפין  -משפשפין את הכלים בשבת לצחצחן .חוץ מכלי כסף בגרתקון  -כמין
עפר שגדל בחבית של יין ,וקורין לו אלו"ם ,והוא עיקר תיקון כלי כסף ,וגורר
אותו ,שהכסף רך ,והוא ממחק ,שהוא אב מלאכה.
ועוד מוסיף רש"י שם ,ששפשוף זה גורם גרירה באופן ודאי ,ונחשב פסיק רישיה . 21
 .19ושיבח המנחת יצחק )חלק ז סימן כ( את הדברים.
 .20בכך נטינו מעט מדברי הרב שבדרון הנ"ל ,כי הוא פירש שהכוונה למריחת הרוק .ושוב ראיתי שכתב הגר"ע
יוסף ביביע אומר )חלק ד סימן כז אות ב(" :ולא קשיא מידי ,שהרי גם מרן השו"ע כתב כן )כמו רש"י ,הר"ן
והטור( ,ובכל זאת מפרש לה המגן אברהם דהוא לשון מושאל ,ואינו אלא משום אשוויי גומות ,וכדמוכח
בירושלמי דשרי בקרקע מרוצפת" ,עיין שם עוד.
מן הראוי להזכיר ,שהרמב"ם )מצוטט לעיל( הביא דין זה במסגרת השבוּתים הקשורים למלאכת חורש,
והזכיר חשש השוואת גומות בלבד ,ולא הזכיר ענין מירוח כלל.
 .21כעין דברי רש"י  -גם בריטב"א ,בר"ן ובמאירי על הסוגיא.
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אולם ,לדעת הרמב"ם אין מדובר באיסור ממחק כלל ,ואף לא באיסור תורה ,אלא בשבות
מדברי סופרים .הרמב"ם מביא דין זה בפרק כג הלכה ז ,בין השבוּתין של מלאכת מכה
בפטיש ,וזו לשונו:
אסור לחוף כלי כסף בגרתקון ,מפני שהוא מלבנן כדרך שהאומנים עושין,
ונמצא כמתקן כלי וגומר מלאכתו בשבת; אבל חופפין אותן בחול ובנתר.
הדברים מתבהרים על ידי דברי הערוך )ערך גרתקון(:
פירוש כשמוציא הצורף את הכסף מן הכור ,והוא משחיר ,ומביא קוניא
ושורה אותו במים וחפין בו את הכסף והוא מתלבן ,לפיכך שנו חכמים :בכל
חפין את הכלים ,חוץ מכלי כסף בגרתיקון שהוא מעשה אומן.
הערוך ממשיך ומביא פירוש נוסף:
פ"א :גרתיקון  -רסינא בלעז )שרף( ,וכשחופף הכלי בו  -מתלבן הרבה ,והוא
כמתקן כלי מפני ששף ממנו ,ואיכא איסור בשבת.
הפירוש השני קרוב יותר לפירוש רש"י ,בכך שמזכיר שיוף ולא רק הלבנה כתוצאה מפעולה
כימית וכיוצא בזאת ,אף על פי שגם בפירוש זה אינו מזכיר מירוח אלא תיקון כלי .מקור
נוסף לשיטת הרמב"ם  -בפירושי הגאונים לענייננו ,ראה באוצר הגאונים )התשובות עמוד :(52
"...נצרפין בו כצורף המכניס כסף לכור"; "...דהוה ליה מעשה אומן" . 22
אכן ,הטור מסביר את איסור שפשוף כלי כסף בגרתקון על פי שיטת רש"י ,כפי שהבאנו
לעיל ,וכן פסק בשו"ע סימן שכג סעיף ט .על כך
גם במשנה ברורה שכג ס"ק מ( שאין להשחיז סכין בשבת ,אפילו שלא ברחיים אלא רק בעץ
וכדומה" ,דדומה לממחק".

הוסיף הפרי מגדים )משבצות זהב שכג ,ח .מובא

 .6קינוח רטיה והחזרת רטיה שפירשה
23

איסור ממרח נזכר בדיני רפואה בשבת ,בטור סימן שכח ,בדין רטייה שעל גבי מכה  .מלבד
ההגבלות בטיפול במכה מצד גזירת שחיקת סממנים ,מביא הטור גם את ההוראה" :ורטיה
עצמה לא יקנח ,מפני שהוא ממרח ,פירוש :משוה אותה ,והממרח חייב חטאת".
מקור הדין בברייתא עירובין )קב ,ב(:

 .22על שיטת הרמב"ם כתב הר"י קאפח בפירושו למשנה תורה" :ואולי כיון דעיקר מלאכת ממחק להחליק
דבר שאינו חלק ,וכאן הכלי חלק מכבר ורק מצחצחו יותר ,וזה מכה בפטיש".
" .23רטיה  -היא חתיכת בד שמרוח עליה משחה כדי ליתן על גבי המכה" )פירוש המשנה לרמב"ם עירובין י,
יג( .ובערוך )ערך אספלנית(" :פירוש רטיה שעושין מן חלב ודונג ...ומנהג אלו להנתן על מטלית של בגד
ואחר כך ממרחין אותו על המכה" .וראה תוספתא כפשוטה )שבת עמוד  (73ש"דרך הרופאים הקדמונים
היה להכין אספלנית ,כלומר תחבושת של חלב ושעוה וכדומה ,ולמרוח אותה על מטלית ,וזהו האגד";
ו"המלוגמא היא תחבושת של קמח וכדומה ,והרטייה היא בסממנים של רפואות".
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רטיה שפרשה מעל גבי מכה  -מחזירין בשבת .ר' יהודה אומר :הוחלקה
למטה  -דוחקה למעלה; למעלה  -דוחקה למטה ,ומגלה מקצת הרטיה ומקנח
פי המכה ,וחוזר ומגלה מקצת רטיה ומקנח פי המכה ,ורטיה עצמה לא יקנח,
מפני שהוא ממרח ,ואם מירח  -חייב חטאת .אמר רב יהודה אמר שמואל -
הלכה כר' יהודה.
על איסור קינוח הרטיה פירש רש"י" :שהוא ממרח  -מחליק גומות שברטיה .מירוח חייב
משום ממחק" .כמו כן פירש שהחזרת רטיה נאסרה במדינה "גזירה שמא ימרח הרטיה,
ומירוח היינו מוחק האמור באבות מלאכות של שבת" .והעירו התוספות )ד"ה מחזירין(
ש"לשחיקת סממנין ליכא למיחש ,כיון דמאתמול הוה עילויה" . 24
דין הממרח רטיה ,שחייב משום ממחק ,מופיע במסכת שבת )עה,ב(" :הממרח רטיה בשבת -
חייב משום ממחק" .כן פסק הרמב"ם להלכה )הלכות שבת יא ,ו(.
אם נדקדק בלשון הגמרא בעירובין כפי שהיא לפנינו" :ורטיה עצמה לא יקנח ,מפני שהוא
ממרח ,ואם מירח חייב חטאת" ,נגיע לכאורה למסקנה שבכל קינוח בא לידי מירוח .אולם
הרמב"ם פוסק )כא ,כז(" :ואין מקנחין את הרטייה ,שמא ימרח" .משמע שאין המירוח
הכרחי בקינוח הרטייה עצמה ,אלא שהקינוח עלול להביא לידי מירוח .יתכן שהרמב"ם גרס
בגמרא" :מפני שהוא כממרח" ,כפי שמובא בדקדוקי סופרים )אות ג(; או שלכל הפחות כך
ראה לפרש את הדברים; וכפי שעולה גם מן התוספתא )ה ,ו(" :לא יקנח באספלונית מפני
שבא לידי מרוח ,והממרח בשבת חייב חטאת"; וכעין זה בירושלמי עירובין )פרק י הלכה יא;
כו,ג(..." :אבל לא יקנח את האיספלנית ,שלא יבוא לידי מירוח ,והממרח בשבת חייב
חטאת"  . 25אכן הטור כתב "מפני שהוא ממרח" ,וכנראה שכך גרס גם רש"י ,וכך פסק גם
השו"ע )שכח ,כה-כו( . 26

ד .עניינים שבש"ס שאינם מופיעים בשו"ע
 .24אמנם בהמשך דבריהם הביאו התוספות דעת הר"ר יוסף ,שפירש שיש בזה גם חשש שחיקת סמנים.
 .25לכאורה ניתן לסייע לשיטת הרמב"ם גם מלשון הבבלי שלפנינו ,שהרי אם הדבר ברור שהמקנח את הרטיה
הוא ממרח ,מדוע הגמרא ממשיכה" :ואם מירח חייב חטאת"? והלא ברור שהמקנח ממרח?! הלשון
המתבקשת לפי גרסתנו היא" :והממרח חייב חטאת" )וכפי שניסח הטור( ,או אולי" :ואם קינח חייב
חטאת" ,אך הלשון "ואם מירח" מסייעת לענ"ד לשיטת הרמב"ם שהמירוח אינו ודאי ,וכדברי התוספתא
והירושלמי .כנגד הניסוח המופיע בטור יש לטעון ,שאם המקנח ודאי ממרח ,אין כל כך צורך להזכיר
שהממרח חייב חטאת; מה שאין כן לפי הרמב"ם ,שהמקנח לא ודאי ממרח ,יש בתוספת "ואם מירח חייב
חטאת" משום נימוק לגזרה דרבנן על הקינוח מפני חשש המירוח .לחילופין ניתן לטעון  -כפי שרמזנו בפנים
 שהרמב"ם אכן גרס בגמרתנו כמו הגרסא שלפנינו ,אולם פירש את לשון הגמרא על פי התוספתאוהירושלמי ,ואולי גם על פי הדיוק בדברי הגמרא "ואם מירח."...
 .26נציין עוד ,שדין מירוח בסגנון דומה נזכר גם בתוספתא פסחים )ז ,א( ,לענין צליית קרבן פסח בארבעה עשר
שחל להיות בערב שבת .נאמר שם שאין מחזירין בערב את הכסוי של התנור ,ואם החזיר את הכסוי,
והדביקו בטיט כמקודם ) -כן פירש ב"חזון יחזקאל" עמוד " ,(244הרי זה חייב ,מפני שבא לידי מירוח,
והממרח בשבת הרי זה חייב חטאת" .גם כאן ,עצם הדבקת הכסוי בטיט  -אין בה בהכרח פעולת מירוח,
אולם הדבר קרוב מאד לכך ,כיון שבאופן רגיל מחליק אדם את פני הטיט ,ובכך עובר על מירוח.
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 .1מריטת כנף
מלאכת ממחק הוזכרה בגמרא גם בהקשר הבא :בתוספתא שבת
ט ,כ(" :התולש כנף מן העוף ,הקוטמו והמורטו  -חייב שלש חטאות" .ופירשהּ ר' שמעון בן
לקיש בגמרא שבת )עד,ב(" :תולש חייב משום גוזז; קוטם חייב משום מחתך; ממרט חייב
משום ממחק" .וכן הוא במקבילות בבכורות כה,א ובירושלמי שבת פרק ז הלכה ב )י,ב-ג(.
במריטת הנוצה מן הכנף יש משום החלקת הכנף ,ולפיכך יש בה דמיון לממחק ,וכך פסק
הרמב"ם להלכה )הלכות שבת יא ,ו(.

)י ,יג; במהדורת ר"ש ליברמן -

 .2משמוש בצרור
אזכור נוסף של מלאכת ממחק ,לפי שיטות מסוימות ,נמצא בגמרא שבת )פא,א(" :אמר רבא
אסור למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול" ,ולמסקנת הגמרא יש לעשות זאת
בשבת כלאחר יד ,ולא כדרכו בחול .והנה רש"י פירש שמשמוש בצרור הוא למשמש נקביו
על ידי צרור ,כדי לפותחם ,והאיסור הוא מפני החשש להשרת נימים )ובתוספות שם כתבו
שזהו פסיק רישיה( ,וכדי שלא יסתכן משום עמוד החוזר התירו לעשות זאת כלאחר יד
לכתחילה.
אולם ,מובא בראשונים הסבר אחר לגמרא ,בשם רבינו חננאל  -והדברים מפורשים בדבריו
המודפסים על הגליון  -שהמשמוש הוא למשמש את הצרור עצמו ,כדי להחליקו ולהכשירו
לצורך הקינוח ,שלא ישרוט את בשרו .מדוע אם כן מותר הדבר בשבת רק כשעושה זאת
כלאחר יד? על כך מצאנו כמה סיבות :בלשון רבינו חננאל עצמו כתוב" :ונמצא בא לידי
כתישה או טחינה" .וכן הוא הלשון בערוך )ערך משמש( ,וכן כתבו בשם רבינו חננאל הרא"ש
)פרק שמיני סוף סי' א( ,הטור )סי' שיב( ,ורבינו ירוחם )נתיב יב חלק יג ,פד ,ב( .לעומת זאת ,הרמב"ן
)בחידושיו שם( הביא את פירוש רבינו חננאל בשמו של רבינו חננאל ,אך כתב שהטעם הוא
"דמחזי כמתקן מנא" .הסבר שלישי  -מופיע בהגהות אשרי )שם(" :אסור למשמש בצרור
להחליקו ,משום שהוא ממחק" .וכן הוא באור זרוע )הלכות שבת סי' עד ,וכעין זה בסוף סי' נט(:
"...פירש רבינו חננאל דהיינו שאסור להחליקו כדי לקנח בו ,דחייב משום ממחק; וכן עיקר
)דלא( כפירש"י"  . 27גם הריטב"א )בחידושיו שם( מביא את פירוש רבינו חננאל ,וכותב" :דהוה
ליה כעין מחק".

 .27וראה מה שהאריך ר"י ברלין ב"הפלאה שבערכין" )ערך משמש( להצדיק פירוש רבינו חננאל.
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ה .עניינים נוספים בספרות ההלכה
 .1מירוח באוכלין
הרמ"א בדרכי משה )שכא ,ג( מביא מרדכי שכותב כך:
רבא אמר אין עיבוד באוכלין; מכאן אומר העולם שאותם טרטר"ש של
תפוחים מותר להחליקם ,ואין בהם משום ממחק ,שאין עיבוד באוכלין .אבל
מכל מקום אין זו ראיה ,דנוכל לומר דהא דקאמר הכא אין עיבוד באוכלין
היינו מדאורייתא ,אבל מדרבנן יש עיבוד ...אכן מכל מקום יש להתיר משום
דנאכלות כמו שהן בלא חליקה .והמחמיר תבוא עליו ברכה . 28
וכן פסק הרמ"א בהגהת שו"ע )שכא ,יט(:
ומותר להחליק האוכל בשבת ,ולא הוי בזה משום ממחק ,הואיל ואפשר
לאוכלו בלא זה .ומכל מקום המחמיר במאכל של תפוחים וכדומה שדרכו
בכך  -תבוא עליו ברכה.
העולה מכאן הוא שמדרבנן יש עיבוד באוכלין ,כמו שכתבו גם התוספות  , 29אולם במקרה
שהעיבוד אינו נחוץ ,כלומר שהמאכל היה נאכל כמו שהוא גם ללא העיבוד  -אין בכך
איסור . 30
טעם נוסף להיתר יש בהגהות סמ"ק על מלאכת ממחק )מהדורת הירש עמוד רצב(:
ואין ממחק באוכלין ,כי היכי דאין עיבוד באוכלין ,ומכל מקום מדרבנן מיהא
אסור; ומיהו אין לאסור למרח אותם תפוחים מבושלות שבתוך הפשטיי"ה
שאין עושה אלא לשים במקום שאין שם תפוחים.
כלומר ,כאשר אין כוונתו להחליק את פני האוכל אלא לפזר אותו על פני כל הבסיס  -אין
בכך איסור ,גם אם הוא אכן מחליק תוך כדי כך את פני האוכל .המגן אברהם )שכא ס"ק כט(
מביא את הגהת הסמ"ק הנ"ל ,ומוסיף" :והוא הדין על הלחם" ,שגם עליו מותר למרוח את
המאכל .מכאן מסיק המשנה ברורה )שכא ס"ק פב(" :ולמרח תפוחים מבושלים על הלחם,
והוא הדין שומן וחמאה ,בודאי שרי" .ומבאר בביאור הלכה ,שמצד הטעם הראשון הנ"ל,
 .28מרדכי פרק שביעי רמז שסב .וכתב עוד הדרכי משה שכן הוא גם בהגהות מרדכי )דף פג עמודה שמאלית
בדפוס וילנא(.
 .29שבת עה,ב ד"ה "אין עיבוד באוכלין" ,התוספות שם כתבו שמדרבנן יש עיבוד באוכלין ,שהרי אסרו מליחה
משום עיבוד ,וכן נפסק להלכה בשו"ע שכא ,ה .אמנם ,דעת הרמב"ם שונה בזה ,כיון שהוא מבאר את
איסור מי מלח לא מטעם מעבד ,כרש"י ,אלא מטעם "שנראה ככובש כבשים בשבת ,והכובש אסור מפני
שהוא כמבשל" )רמב"ם הלכות שבת כב ,י( .אם כן לפי הרמב"ם אין דין מעבד באוכלין מדרבנן .כן באר
ערוך השולחן )שכא ,כט-לט( את דעת הרמב"ם ,אולם הסיק ש"מכל מקום יש להחמיר" ,כדעות האוסרות
עיבוד באוכלין מדרבנן ,וכמו שנפסק בשו"ע.
 .30חילוק זה נלמד מן הגמרא )קט,א( לענין סינון מים ויין צלולים )הנזכר בדף קלט,ב( ,שאמר זעירי" :נותן
אדם יין צלול ומים צלולין לתוך המשמרת בשבת ,ואינו חושש ,אבל עכורין לא" ,ומסיקה הגמרא" :אלמא
כיון דמשתתי הכי  -לאו מידי קעביד".
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שניתן לאכול את המאכל גם ללא המירוח ,כבר היה ראוי להתיר ,אלא שהמחמיר תבוא
עליו הברכה ,אולם אם מצטרף הטעם הנוסף שלא עצם ההחלקה היא מטרתו ,אלא רק
"למלא במקום הריקן" ,אע"פ שזהו פסיק רישיה ,כבר "אין לו להחמיר כלל" . 31
יש עוד להעיר ,שדין זה  -שאין ממחק וממרח באוכלין  -הוא רק כאשר ממרח את פני
האוכל כדי לאוכלו ,אך למרח אוכל שהושם על פני דבר-מה לשם מטרה אחרת  -אסור . 32
לפיכך אסור יהיה למרוח חמאה על שפתיו וכיוצא בזה . 33
 .2השימוש בסבון בשבת
השימוש בסבון )או ב'בורית'( בשבת נידון הרבה בספרות השו"ת והפסיקה .כבר בתוספתא
ביצה )ד ,י ,מהדורת ר"ש ליברמן עמוד  (304ישנו יסוד לענין" :ואין מדיחין את הכלים בנתר ,אבל
מדיחין אותן במלח ובמורסן בשבת ,ואין צריך לומר ביום טוב" .מדובר שם ברחיצת
הכלים ,ומצד גירור הכלים  ; 34ראה על כך בבבלי שבת נ,א )ושם עולה שמותר להדיח את
הכלים אפילו בנתר ,וכן פסק הרמב"ם כג ,ז ,והשו"ע שכג ,ט( .לעומת זאת ,הגמרא )שבת נ,א-
ב( דנה גם על רחיצת פניו ידיו ורגליו ,ומצד החשש של השרת השער ,ולהלכה נפסק כר'
נחמיה שם ,ו"מותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו בדברים שאינם משירים שער מעורבים עם
דברים המשירים ,ובלבד שלא יהיה הרוב מדבר המשיר" )שו"ע שכו ,ט ,וראה גם רמב"ם כב ,יג(.
אין מופיע כאן כלל חשש ממחק ,אך יתכן שמדובר בחומרים שלא שייך בהם חשש מירוח.
קיימת גם תשובת רמב"ם הדנה ברחיצה בבורית ,וגם היא דנה רק בחשש הסרת שערות.
וזה לשון הרמב"ם בתשובה )מהדורת בלאו סי' שלט ,כרך ב עמוד " :(611ורחיצת הידים בבורית
וזולתו מכל מה שלא ישיר השיער הכרחי  -מותר" .הרמב"ם מתריע מפני השרת שערות אך
אינו מעלה כלל בעיה מצד מלאכת ממחק .וראה עוד בזה להלן.
על כל פנים ,כל שאין הבורית עשויה ברובה מחומר המשיר את השער  -אין איסור מצד
השרת השער .וזאת כיון שגם אם ישור שער הרי זה דבר שאינו מתכוין ,ואינו פסיק רישיה.

.31

.32
.33

.34

90

כן פסק להיתר )בהחלקת אוכל שניתן לאוכלו ללא החלקה( בחיי אדם כלל לד-לה סעיף ה .ולענין הוצאת
אוכל משפופרת פלסטית ,כותב השמירת שבת כהלכתה בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל )פרק יא הערה מד(
שמותר ,משני טעמים :א .אין ממרח באוכלין .ב" .אין כוונתו לצורה היוצאת מן השפופרת שייקרא בשם
ממרח" .וכן ביסודי ישורון )מלאכות ,חלק ב עמוד  (8התיר ,וכתב שאין בזה משום מירוח.
עוד נציין למנחת חינוך )מצוה לב ,מוסך השבת ,מלאכת ממחק( ,המביא מספר מגן אבות להגאבד"ק
ניקלשבורג שהסתפק אם שייך באוכלין ממחק" ,ואין ספיקו מוציא מידי ודאי של המרדכי".
ראה ביאור הלכה סימן שכא ד"ה תע"ב ,בסופו ,המוכיח מן הראב"ן שאסר סתימת נקב בחלב ושומן כמו
בשעוה.
שמירת שבת כהלכתה יא ,לג בהגהה .אמנם אם אינו מורח שכבה מן החמאה ,אלא ממרח קצת על מנת
להבליע בעור  -יהיו הדברים תלויים בדיוני הפוסקים סביב דברי המגן אברהם בענין ממרח להבליע,
כדלעיל פרק ג .4 ,וראה גם להלן הערה .58
אמנם לשיטת הרמב"ם האיסור הוא מצד דמיון למתקן; ראה לעיל פרק ג.5 ,
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לפיכך ,כיון שהסבון הנדון בפוסקים האחרונים אינו משיר את השער באופן ודאי ,השמיטו
רוב האחרונים את בעית השרת השער בדיוניהם בנושא.
לעומת זאת ,יש שאסרו שימוש בסבון בשבת מטעם אחר .בשו"ת בנימין זאב חלק ב סימן
רו ,מדמה רחיצת ידים בבורית לריסוק שלג בשביל שיזובו מימיו ,משום שכאשר ממחה
אותו בידיו הוא מוליד בשבת ודומה למלאכה.
בעקבותיו ,גם הרמ"א בדרכי משה )סימן שכו( אוסר "לרחוץ בשבת עם בורית שקורין זיי"ף
בלשון אשכנז" ,כשם שאסור לסוך בחֵ לב )סי' שכח סעיף כב( ,מפני שהוא נימוח.
לעומתם ,בעל שו"ת גינת ורדים )אורח חיים כלל ג ,סי' יד( טוען שכשם שמותר לשים שלג בתוך
מים ,שכל מה שנמס מתבטל ראשון ראשון בתוך המים ,כך גם בשימוש בסבון " -ראשון
ראשון מתמחה ומתערב במים".
עוד מוסיף הגינת ורדים ,שהשימוש בסבון נחשב אינו מתכוין ופסיק רישיה באיסור דרבנן
)איסור נולד( ,ולדעתו הדבר מותר.
אמנם ,הגינת ורדים דן בחשש של ממחק בהחלקת הסבון ,וכותב שישנם שני סוגי סבון  -יש
שהוא קשה כאבנים ,ויש שהוא נוזלי אך סמיך כדבש .מאשכנזים שמע שאצלם מצוי הסבון
הקשה ,ומכך מסיק שדברי הרמ"א על איסור שימוש בסבון מוסבים על סבון קשה .אף על
פי כן לא אסרו בסבון משום ממרח בהחלקת פניו ,שיש בו יסוד מלאכה דאורייתא ,אלא רק
משום נולד שכל דינו הוא דרבנן בעלמא )וגם הוא נתון במחלוקת  .( 35הסיבה שאין בסבון
איסור ממרח ,לדעת בעל גינת ורדים ,היא כיון שאין לו ענין שהסבון יהיה חלק דוקא ,וכן
אינו מכוין במעשהו להחלקתו כלל ,אלא להורדת חלק ממנו לצורך שימוש בו .לפיכך ,דעתו
להתיר שימוש בסבון; אמנם" ,אם יש להחמיר בו  -אינו אלא מצד פרישות בעלמא" ,ו"אין
בידינו למחות ביד העושה כן ,ואינו אלא משנת חסידים בעלמא".
אולם ,המעשה רוקח על הרמב"ם )כב ,יג( אוסר לרחוץ ידים בסבון" ,דהרי ממרח וממחק
בהכרח ,שהוא אב מלאכה ופסיק רישיה דניחא ליה".
 .35המחלוקת היא בדין "אין מרסקין לא את השלג וכו' " )שבת נא,ב( אם האיסור הוא מטעם נולד ,כרש"י
וספר התרומה ,או מטעם גזירה שמא יסחוט פירות העומדים למשקים ,כשיטת הרמב"ם ,הרמב"ן,
הרשב"א והר"ן; ראה סימן שיח סעיף טז ,וסימן שכ סעיף ט ,ואין כאן מקום להאריך .על כל פנים לשיטה
השניה הנ"ל לא יהיה מקום לגזור שמא יסחוט את הסבון ,כיון שאינו עומד למשקה.
גם השלטי גבורים תלה את דין רחיצת ידים בבורית במחלוקת הראשונים בטעם איסור ריסוק הברד .וזו
לשונו )כג,ב בדפי הרי"ף ,אות ו(" :וטעם איסור ריסוק הברד  -איכא פלוגתא ...ויש נפקותא לענין ...ושפשוף
ידים במלח ורחיצת ידים בבורית ."...וראה עוד בשלטי גבורים בהמשך )כד,ב בדפי הרי"ף ,אות ג( .וראה
עוד במגן אברהם )סי' שכו ,ס"ק יא( שהביא את השלטי גבורים ,וכן כתב גם הגר"א בביאורו שם ,וכן
בשו"ע הרב בעל התניא )וסיים "אבל יש להחמיר כסברא ראשונה"  -כרש"י וסיעתו בריסוק שלג( .וכן עוד
בשו"ת פעולת צדיק חלק ב סימן קנח ,שהביא גם הוא את השלטי גבורים.
יתרה מזאת כתב הפחד יצחק )ערך בורית בשבת(" ,קרוב אני לומר שאף לדעת רש"י כן ,דעד כאן לא אסרו
גבי ברד ושלג אלא משום שיש להוליד מים מהן ,אבל גבי בורית אין לומר כן  -שלא יתרבו מים ממנו",
והמיחוי אינו אסור.
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והנה מצאנו דברים מפתיעים בתפארת ישראל  , 36שבבורית קשה אסור לרחוץ ידיו,
"מדנימוח והוי ליה נולד ,ויש מתירין" ,אבל מוסיף שנראה לו שבבורית רכה אסור לכולי
עלמא "דהוי ליה ממרח" כמו מירוח שעוה .לכאורה ,הדברים תמוהים :וכי יש יותר חשש
ממרח בסבון רך )כגון משחת כלים( מאשר בסבון קשה? והלא איפכא מסתברא! וכמו
שעולה מדברי הגינת ורדים ,שבבורית שדומה לדבש אין בעיה של ממרח.
אולם ,נראה ברור ,שאין כוונת התפארת ישראל למירוח הבורית הנשארת )כמו החלקת פני
הסבון הקשה( ,אלא למירוח הבורית הרכה על גבי ידיו ,וזה לדעתו חמור מהחלקת פני
הסבון הקשה .אולי סברתו היא שבסבון קשה ניתן לומר שאין כוונתו להחליקו ,אלא להסיר
שכבה מן הסבון כדי לנקות ידיו )כעין סברת הגינת ורדים לעיל( ,וכאשר משפשף ידיו לאחר
מכן  -החומר כבר בגדר נוזל .מה שאין כן כאשר לוקח קצת מן הבורית הרכה ,ומפזרה על
פני ידיו ,שבזה יש יותר דמיון למירוח.
אולם ,בקצות השולחן )חלק ח סי' קמו ,בדי השולחן אות כ ,עמוד לו( מקשה על התפארת ישראל,
שממחק וממרח חייב כשמחליק את פני העור או השעוה ,מה שאין כן ברחיצה בבורית רכה,
שאינו מחליקו לא על הגוף ולא בפני עצמו .בשו"ת יביע אומר )חלק ד אורח חיים סי' כז אות ז(
חולק גם כן על התפארת ישראל ,וטוען שבמריחת הסבון על פני ידיו אין משום מירוח ,כיון
שכל כוונת האדם היא לרחוץ את ידיו ,ואין רצונו בקיום הסבון על פני ידיו .לפיכך סובר
שבסבון קשה יש יותר מקום לחשש מירוח מצד החלקת פני הסבון עצמו . 37
המקילים בענין זה של מירוח הסבון על פני הידים ,מסייעים עצמם בדברי המגן אברהם
שנידון לעיל ,לענין ממרח להבליע ,שכל שאינו מכוין להחלקת פני החומר המתמרח  -אין זה
בגדר מירוח.
כפי שהזכרנו ,יש ברחיצה בסבון בעיות נוספות מלבד ענין ממחק וממרח ,אך אנו מתמקדים
בדיון במלאכות אלה בלבד.
נסכם את המסקנות להלכה ,בחלוקה בין סוגי הסבון:
בסבון קשה  -הדיון מצד ממרח וממחק אינו בחלק היורד מן הסבון על הידים ,כיון שהוא
כבר בגדר נוזל ,ואין שייך בו מירוח על הידים .יש לדון רק על החלקת פני הסבון עצמו .על
זה ראינו את דברי הגינת ורדים להיתר )כיון שאינו מכוון להחלקתו ,ואין לו ענין בכך(,
והוא אף סובר שהרמ"א עסק בסבון קשה ובכל זאת לא חשש לאיסור ממחק .מאידך,
הבאנו את המעשה רוקח שכתב שיש בזה איסור גמור מצד ממחק.

 .36כלכלת שבת מלאכת לש ,סוף סימן י ,ומובא במשנה ברורה סימן שכו ,ס"ק ל.
 .37הוא סובר שגם בקשה אין מירוח ,כדלהלן .אכן ,בציץ אליעזר )ז ,ל ,אות ה( הביא את התפארת ישראל ,ולא
חלק עליו .אדרבא ,הוא משתמש בדבריו לומר שהרמ"א אמנם אסר שימוש בסבון רק משום נולד ,כיון
שאצל האשכנזים היה סבון קשה לגמרי ,וכפי שכתב הגינת ורדים ,אולם בסבון רך יאסור גם הרמ"א משום
ממרח.

92

עיון במלאכת ממחק וממרח ובהלכותיה

והנה ,הזכרנו את תשובת הרמב"ם ,שם הזכיר רק את הבעיה של השרת שערות ,ולא חשש
לממחק וממרח .אמנם יש שרצו לטעון שאין להוכיח מתשובת רמב"ם זו היתר שימוש
בסבון מוצק ,מפני שיתכן שהנידון בתשובתו הוא סבון שאינו מוצק ,ולכן אין בו משום
ממרח .אולם ,נראה שיש מקום להוכיח מלשון השאלה שם שהמדובר אכן בבורית מוצקה.
כך נכתב בשאלה שם" :ואם יאסר רחיצת הידים בבורית בשבת מן תולדות טוחן אם לא" -
מהעלאת הספק שמא יש בשימוש בסבון משום טוחן ,משמע שהבורית הינה מוצקה ,ולא
רכה או נוזלית ,ואף על פי כן לא חש הרמב"ם לאיסור ממחק .כן נראה לענ"ד.
בספר קצות השולחן )חלק ח סי' קמו ,בדי השולחן אות לב ,עמוד נו-נח( מבאר את החילוק שבין
ממחק לממרח ,וממנו עולה בבירור שאין בשימוש בבורית קשה משום ממרח; אך מדוע אין
בו משום ממחק? על כך הוא עונה ,שיש לכך כמה טעמים:
א .זו מלאכה שאינה צריכה לגופה ,שהרי עושה מעשהו לצורך שימוש בחלק הנמחה מן
הסבון.
ב .אין במעשהו כל תיקון ,כי לא אכפת לו בהחלקת הסבון ,ולכן כשאינו מתכוין  -אין זה
כלל בגדר מלאכה . 38
ג .השימוש בסבון הינו דרך רחיצה ,ואינו בגדר מלאכה )בדומה להיתרים הנובעים מפעולה
'דרך אכילה' ,כגון בורר אוכל מתוך פסולת בשעת אכילה(.
על כל פנים ,ברור לדעתו שאין בעיה של ממחק בסבון ,ואשר על כן לא הזכירו הפוסקים
אלא את הבעיה של נולד.
גם בשו"ת יביע אומר )חלק ד אורח חיים סי' כז( ,מאריך להתיר מן הטעמים שהזכיר כבר
בקצות השולחן ,ומבאר את הדברים בהרחבה  . 39לאחר מכן מביא את תשובת הרמב"ם
הנ"ל ,ממנה עולה שלא חש לא לאיסור נולד ולא לאיסור ממחק; אף על פי "שיש לבעל דין
לחלוק ולדחות דהרמב"ם מיירי בסבון הרך כדבש זיפים) "...אמנם לפי דברינו לעיל ,מלשון
השאלה לא משמע כן(.
עיין בילקוט יוסף )שבת ד ,עמוד ע( ,שכתב שראוי להחמיר במקום שאפשר ,אך במקום צורך -
כגון ברופאים  -מותר ,כיון ש"העיקר לדינא להקל ,אלא שכל המחמיר על עצמו בזה תבוא
עליו ברכת טוב"  , 40וכן החמיר הבן איש חי )שנה שניה ,יתרו טו(.

 .38כמו מכבה גחלת של מתכת כשאינו מתכוין לצרף ,ואין אומרים שזה פסיק רישיה .וראה עוד התיחסות
הר"י קאפח לשימוש בסבון בפירושו לרמב"ם הלכות שבת יא ,ו ,הערה יג.
 .39אמנם לענין סבון בעל גבשושיות ,כותב באות ד שיש בו חשש ממחק דאורייתא" ,שעל ידי שרוחץ בו הוא
מחליקו היטב ,ונוח יותר לרחיצה פעם אחרת ,ואף על פי שאינו מתכוין הוה ליה פסיק רישיה דניחא ליה
דחייב מהתורה" ,ואפילו לא איכפת לו ,יש בזה לכל הפחות איסור .לעומת זאת ,בהמשך התשובה ,באות ו,
כותב" :ואפשר דאפילו בסבון שיש בו גבשושית יש לומר סברא זו דלא אכפת ליה כל כך בהחלקתו
ומירוחו"; ויש לעיין .ושמא יש לחלק בגודל הגבשושיות הנידונות.
 .40כן כתב גם ביביע אומר ,שם סימן כח אות יג ,שטוב להחמיר" ,ובפרט שכמה אחרונים כתבו שפשט המנהג
בכל תפוצות ישראל לאסור רחיצה בבורית בשבת" .ועיין עוד בשו"ת יחוה דעת )חלק ב סימן נ( ,שכתב
להקל בסבון ,הן מצד נולד )לשיטת השו"ע( ,והן מצד ממחק וממרח.
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בשמירת שבת כהלכתה )יד ,טז; מ ,יא( אוסר שימוש בסבון מוצק ,אלא אם כן מדובר ברופא
הצריך לרחוץ ידיו לפני טיפול בחולה או אחריו ,ואין לו סבון נוזלי . 41
בסבון רך שאינו נוזלי  -כאן יש להזכיר את התפארת ישראל הנ"ל ,שלדעתו יש בכך ממרח
על גבי ידיו ,והבאנו את דברי קצות השולחן ושו"ת יביע אומר כנגד דבריו ,ואת דברי שו"ת
ציץ אליעזר שקיבל דבריו .וראה עוד בשמירת שבת כהלכתה )יד ,הערה מט( ,שגם כן הקשה על
התפארת ישראל מפני מה יהיה ברחיצת ידיו בסבון רך משום ממרח? והלא אינו מחליק את
פני הסבון על ידיו! ואין זה דומה לסותם נקב חבית במישחא ,ששם יש לו כוונה לסתום את
הנקב ולהחליק פני המישחא דומיא דשעוה .וכן מביא את דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל
להיתר ,אלא שהוסיף שהרי זה כדברים המותרים שנהגו בהם איסור.
בסבון נוזלי  -בסבון זה ודאי אין בעיה של ממחק וממרח ,וגם מצד בעיית נולד התירו
האחרונים .ראה גינת ורדים הנ"ל ,ערוך השולחן )שכו ,יא( ,בן איש חי )שנה שניה ,יתרו טו(,
קצות השולחן )חלק ו סי' קכז ,בדי השולחן אות יג ,עמוד ג( ,ציץ אליעזר )חלק ח סי' טו ,פרק יד אות ד
בסופה( ,שמירת שבת כהלכתה )יד ,טז(.
 .3צחצוח נעלים
לדעת התפארת ישראל
הציון אות יז( יש בצחצוח נעלים במשחה משום מירוח מדאורייתא  , 42וכן כתב בערוך השולחן
)שכז ,ד( .אמנם יש לדון בדבר ,שהרי מריחת המשחה היא כדי להבליעה בתוך עור הנעל ,ומה
שנותר על גבי העור הוא רק הצבע ,ואם כן ,לפי המגן אברהם  -שהממרח להבליע אין בו
משום ממרח  -אין לכאורה לאסור מצד ממרח.
)'כלכלת שבת' ממחק ,סי' ל ,והובא גם במשנה ברורה סי' שכז ס"ק טז ,ובשער

 .41וכך כתב בציץ אליעזר חלק ח סימן טו ,פרק יד אות ד בסופה ,בשם הספר מלאי אבן )קלאצקין( סימן כב,
שהתיר לרופא רחיצה בסממנים כדי לנקות ידיו ,שכוונתו רק להסיר מידיו המיקרובים .ומוסיף "ובפרט
דאי לאו הכי איכא למיחש לסכנתא" .וכעין זה ביביע אומר הנ"ל בהערה הקודמת.
 .42אכן יש לדון בצחצוח נעלים גם במלאכות אחרות  -צובע ומעבד ,אך התפארת ישראל הזכיר ממחק בלבד,
וגם אנחנו הצטמצמנו לדיון בממחק בלבד .וראה עוד שו"ע אורח חיים ,סימן שכז סעיף ד ,ובמשנה ברורה
שם.
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אכן כך כתב בשו"ת יביע אומר )חלק ד סי' כח אות יד ,עמוד קיח( לחלוק על התפארת ישראל:
שגם המושח נעלים ,אין רצונו להשאיר גוש מהמשחה על גבי נעליו ,כגון
שעוה וכיוצא בזה ,אלא ברצונו שישאר הצבע דוקא על פני עור נעליו,
והמשחה עצמה נימוחה על העור ,ואין כאן אלא חזותא בעלמא ,וממילא אין
כאן חיוב דממרח
הוא ממשיך ואומר שאמנם אין זה כמו הבלעת רוק ,ששם אין רצונו שישאר רושם כלל,
ולכן יש בזה איסור דרבנן ,אך לא ממרח דאורייתא .כמו כן ,טוען עוד שם ,שרוב משחות
הנעלים הן בגדר שמן עב ולא בגדר שעוה ,וגם מצד זה יהיה האיסור רק מדרבנן .ועיין שם
עוד . 43
בשמירת שבת כהלכתה )טו ,לז ,עמוד קסט( אוסר מריחת משחה על הנעלים מכמה טעמים,
וביניהם משום ממרח ,ואף אוסר להבריק את הנעלים ללא נתינת משחה .טעמו )בהערה קל,
בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל( ,שהברק נובע מהחלקה עדינה של פני המשחה שעל הנעל ,ואם כן
יש בזה ממש ממחק . 44
 .4צחצוח שיניים במשחה
חששות רבים הועלו על ידי הפוסקים האחרונים בדין צחצוח השיניים בשבת:
א .שמא יש בכך משום רפואה בשבת.
ב .תלישת שערות המברשת . 45
ג .סחיטת המברשת.
ד .הוצאת דם ועשיית חבורה על ידי הצחצוח.
ה .צביעת המברשת על ידי הדם.
46
ו .עובדין דחול בגירוד בכלי העשוי לכך .
ז .בשימוש במשחת שיניים  -יש גם לדון מצד מירוח המשחה.
להלכה  -רבו הדעות ,ויש שהתירו רק במברשת ללא משחה ,ויש שהתירו רק במשחה ללא
מברשת ,ויש שאסרו במברשת אפילו ללא משחה ,ויש שהתירו אף במשחה ובמברשת.

.43
.44
.45
.46

וראה גם ילקוט יוסף ד ,ד ,עמוד פא.
אכן הגר"ע יוסף ביביע אומר הנ"ל ,לא חשש לכך ,וטען שיש גם בצחצוח על ידי משחה איסור דרבנן בלבד.
עוד בענייני צחצוח נעלים עיין בציץ אליעזר חלק ח סימן טו פרק יד אות ה )עמוד קלג(.
או שבירתן; בהשוואה לשבירת קסמי מכבדות של בגדים .ראה סימן שלז סעיף ג בדברי הרמ"א ,וראה גם
ביאור הלכה שם.
ראה שו"ע שכז ,ג" :אין מגרדין בכלי העשוי לכך" ,והמשנה ברורה שם מסביר" :דהוא כעובדין דחול".
ואמנם אם היה לו כלי המיוחד לשבת  -שרי .ומקור הדברים בגמרא שבת קמז,א-ב.
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בשרידי אש )חלק ב סי' כח( דעתו להקל בצחצוח במברשת  , 47אך ללא משחה ,כי במשחה "יש
לדמות לרחיצה בבורית" .גם האגרות משה )אורח חיים א סי' קיב( כותב ש"פשוט שאסור"
לצחצח שיניים במשחה ,משום ממרח . 48
לעומתם ,בקצות השולחן )חלק ז סי' קלח ,בדי השולחן אות לא ,עמוד צט( כותב שאין בכך משום
רפואה ,אך אוסר שימוש במברשת "משום עובדין דחול" .אולם ,הוא מתיר שימוש במשחה,
באופן שימרח את המשחה על שיניו בידיו" ,ואין בזה חשש דממרח ,דרק בנותן משחה על
הרטיה או על המכה חיישינן שימרח ,דהיינו שיחליק פני המשחה להשוות הגומות שבה,
אבל במשפשף שיניים אין חשש שמא ימרח" .משום נולד אין בזה ,כי אינו דומה לסבון ,כי
המשחה רכה ונשארת רכה . 49
אמנם ,במנחת יצחק )חלק ג סי' מח( אוסר מן הטעמים ב ,ג ,ד ,ו ,ז ,לעיל ,ולפיכך פוסק שאין
להתיר "אלא אם כל אלה לא יעשה לה :לא מים ,ולא משיחה ,ולא יהיה חשש עקירת נימין,
ולא עשיית חבורה ,ובכלי המיוחדת לשבת" . 50
הצד הרביעי של המטבע  -פסקו של הגר"ע יוסף ביביע אומר )חלק ד סימנים כז-ל( ,שפסק שאין
בזה משום רפואה )כי על ידי המשחה אינו מרפא אלא זהו בגדר אברוחי ארי בלבד( ,ולא
מצד שבירת קיסמין ותלישת שערות המברשת )כיון שזה דבר שאינו מתכוון ,ואינו פסיק
רישיה ,והוי מקלקל ,וכלאחר יד( ,ולא משום סחיטה וכיבוס ,וגם לא מצד מירוח  -כפי
שנבאר בסמוך .לפיכך התיר למי שרגיל בצחצוח שיניים ,ולא בטוח שיצא דם מחניכיו ,ויש
לו צער ממניעת הצחצוח  -שיצחצח אפילו במשחה .ונכון להחמיר שייחד מברשת שיניים

.47

.48

.49
.50
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טעמיו :אינו מכוין כלל לסחוט ,ובאיסור דרבנן מותר אף בפסיק רישא ,וסחיטת שערות הינה דרבנן,
ובנוסף לכך הנסחט הולך לאיבוד ,ואין משום ליבון במברשת ,וכן יש לו בית אחיזה )ראה שמירת שבת
כהלכתה פרק יב הערה לז ,ופרק יד הערה מג ,מה שכתב על כך ,וראה עוד במילואים לשו"ת יביע אומר
חלק ד אורח חיים סימן ל( ,ו"אי אפשר לרוב בני אדם לעמוד בלא נקיון שיניים" .לענין הוצאת דם ותלישת
שערות המברשת  -אינו מתכוון ולא הוי פסיק רישא .לענין צביעה  -זה דרך לכלוך.
אמנם לגבי המברשת כתב ש"טוב שלא ללחלח במים קודם הניקוי מחשש סחיטה בשער" .גם הרב בן ציון
אבא שאול פסק )אור לציון חלק ב ,פרק לה סעיף ו ,עמוד רנב( ,שמותר לצחצח במברשת ובנוזל לצחצוח
שיניים ,ואף אין חשש לעובדין דחול ,עיין שם .ראה גם 'עם כלביא' סימן קכו עמוד  ,95שהתיר צחצוח בלא
משחה ,במברשת ניילון טובה  -שאין בה בעיית סחיטה ותלישת שערות ,וכשאין ודאות שיצא דם .עוד
הוסיף שאין להחמיר ,מפני כבוד הבריות ,ובעיקר מסיבות בריאותיות.
סיכום הצדדים השונים בענין צחצוח השיניים ראה גם במאמרו של אבישי בר-טל' ,ממעין מחולה' גליון ג,
כסלו תשנז עמוד  131ואילך.
וראה עוד בקצות השולחן חלק ו סימן קלג בדי השולחן טז ,עמוד מט ,שמחמיר גם במברשת המיוחדת
לשבת שלא לטבלה במים ולשפשף בה ,גם מחשש כיבוס בשריית שערות המברשת ,וגם מחשש סחיטה.
בשו"ת שבט הלוי )חלק ה סימן מה( האריך בחשש סחיטה ,ולמסקנה התיר רק אם אינו טובל את המברשת
במים ,אלא תירטב רק מלחלוחית הפה; ושיהיה אם אפשר מברשת מיוחדת לשבת )"אף על פי שאי אפשר
לדמות ]לסימן שכז סעיף ג[ ,מ"מ מהיות טוב"(; ובתנאי שלא יהיה פסיק רישיה שיוציא דם .וכמו כן ,לא
התיר כלל שימוש במשחה" ,דעל ידי משחה ודאי יש איסור ממרח".
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נפרדת לשבת  . 51טעמו לכך שאין בזה משום ממרח מדרבנן )כשמן עב( ,הוא שאיסור ממרח
ִהנו כאשר "רוצה בקיומו של הדבר שמתמרח ,כממרח רטיה ושעוה .אבל המשפשף משחת
שיניים שאין רצונו כלל בקיום המשחה ,אלא בנקיות השיניים ,ואחר זה תיכף שוטף פיו
ושיניו במים ורוח עברה ותטהרם  -בזה לא שייך איסור מירוח אפילו מדרבנן"; וכעין דברי
המגן אברהם )סי' שטז ,ס"ק כד( ,שהסכימו להם רוב האחרונים .ולא זו בלבד שאין רצונו
לקיים את המשחה על גבי שיניו ,אלא שאין כוונתו כלל למרח ,אלא לנקות את שיניו,
"ובכהאי גוונא לא חשיב מירוח כלל ומשרא שרי".
הציץ אליעזר ,בתשובה ארוכה על שימוש במשחה )חלק ז סי' ל( ,שתידון להלן בפרק הבא,
סובר שיש משום ממרח במריחת משחה ,ואוסר גם שימוש במשחת שיניים ,שאינה עדיפה
משמן עב .ומוכיח גם על ידי קל וחומר מרוק ,שלפי דברי המגן אברהם )סי' שטז ,ס"ק כד( יש
בו מירוח )אם אין כוונתו להבליע בלבד( ,והסכימו לו אחרונים רבים ,ומשחה היא ודאי
פחות רכה מרוק . 52
כמו כן ,כותב הציץ אליעזר שאין ללמוד היתר מן המגן אברהם לשפשוף שיניים במשחה,
בטענה שרצון האדם הוא שהיא תתמסמס ותיבלע ,כיון שיש שלב ראשון שבו אדם מעונין
במריחת המשחה על השיניים ,כדי שתפעל את פעולתה ,ורק לאחר מכן הוא מעונין
להסירה.
בדברים אלה נחלקו הציץ אליעזר והיביע אומר ,שהרי ביביע אומר אכן הסתמך על המגן
אברהם להתיר את השימוש במשחה ,כנ"ל .נראה לי ,ששורש מחלוקתם יובהר על פי לשון
המגן אברהם עצמו" :ויש לומר דממרח לא שייך אלא כשכונתו שיתמרח דבר על גבי חבירו,
אבל הכא רוצה שיבלע בקרקע" .הציץ אליעזר למד היתר מן המגן אברהם רק למקרה של
הבלעה ,וכנידונו של המגן אברהם עצמו ,ורק זה יוצא מגדר "כונתו שיתמרח דבר על גבי
חבירו" .לעומתו ,הגר"ע יוסף מתבסס על תחילת דברי המגן אברהם ,וכל שאין כונתו
שיתמרח דבר על גבי חבירו  -אין זה בגדר מירוח; לכן ,גם אם אין כוונתו להבליע ,אך אין
כוונתו כלל למרח ולהחליק  -כמו במשחת שיניים  -יהיה הדבר מותר ,כי אינו בגדר מירוח
כלל.
עוד מביא הציץ אליעזר את קצות השולחן ,שמתיר לתת משחה על השיניים בידו ,ואין חשש
ממרח כיון שהמשחה רכה; אך חולק עליו ,וסובר שיש לפחות איסור דרבנן במשחה ,ואולי
גם בעית נולד במסמוס המשחה בפה והפיכתה לנוזל .לגבי החששות האחרים ,דעתו נוטה
שכיום אין בכך משום רפואה ,כיון שכל הבריאים עושים זאת ,ואין זה פסיק רישיה שיצא
דם; אולם יש לדון גם לגבי סחיטה במברשת.
 .51וראה עוד בילקוט יוסף )שבת ד ,ד ,עמוד עא ואילך( ,שם מוסיף" :ואולם עדיף יותר להשתמש בשבת
במשחת שיניים נוזלית )מי-פה(" .וראה גם מה שכתב הגרי"א הענקין בתשובות איברא סימן כג )עמוד לא(,
שלדעתו אין בצחצוח השיניים משום ממחק ,אך דן שם בענין כיבוס המברשת.
 .52בענין זה חשבתי אני שהמדובר במאיסות של לחה שפלט אדם לאחר שיעול וכדומה ,באופן שיש בה איזה
עובי ,ואינה כרוק סתם .אך כנראה שהערכתו היא שגם לחה שכזאת עדיין רכה ממשחת שיניים.
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בספר שמירת שבת כהלכתה )יד ,לד( מכריע לחומרא ,בלשון "נוהגים"" :נוהגים שלא
לצחצח את השיניים ,ואפילו בלא משחה" .אולם ,יש לעיין אם אכן מוצדק לומר שכך
נוהגים . 53
 .5מריחת משחה על גבי הגוף
מריחת משחה על גבי תחבושת  -ברור שאסורה ,כמפורש בעניין רטיה ,ש"רטיה עצמה לא
יקנח"" ,ואם מירח  -חייב חטאת"; ראה לעיל פרק ג .6 ,כעת ,אנו דנים על מריחת משחה
ישירות על הגוף ,על פני העור .מוקדי הדיון במריחת משחה הם שניים:
מן הצד האחד  -האיסור )הנזכר לעיל( המפורש במשנה:
ואם היתה )החבית( נקובה  -לא יתן עליה שעוה ,מפני שהוא ממרח.
)שבת פרק כב משנה ג(

ויש כאן משום ממחק.

)רש"י על המשנה(

כפי שהזכרנו ,גם שמן עב נכלל מדרבנן באיסור זה .וכן נפסק להלכה בשו"ע )שיד סעיף יא(.
מן הצד האחר ,עומדים דברי המגן אברהם )סי' שטז ס"ק כד( המוסבים על ענין "רוק דורסו
לפי תומו" ,כפי שהבאנו באריכות לעיל )פרק ג ,(4 ,הכותב ש"ממרח לא שייך אלא כשכונתו
שיתמרח דבר על גבי חבירו ,אבל הכא רוצה שיבלע בקרקע".
אמנם ,הזכרנו שם ,שהאליה רבה חולק על המגן אברהם ,והדברים הביאו למחלוקת
הפוסקים האחרונים בדבר משיחת העור במשחה באופן שיבליע את המשחה.
נדגיש ,שאין עיסוקנו כאן בדין רפואה בשבת ,האסורה משום גזירת שחיקת סממנים
ודורשת דיון נפרד ,אלא בדין ממרח וממחק בלבד.
המהרש"ם ב'דעת תורה' כותב:
נשאלתי אם מותר לשפשף על מכה וניפוח במשיחה )שקורין זאלב בלע"ז(
עבה עד שנימוח ונבלע ,והוא חולה שאין בו סכנה .והנה יש לומר דהוי ממרח,
ואין לומר דדוקא ברטיה איכא משום ממרח ,ולא על גוף בעל חי
ובהמשך דבריו מסיק" :יש לומר על פי מה שכתב מגן אברהם סימן שטז שם ,דאם רוצה
שיבלע בקרקע שרי ,והכא נמי בנדון דידן" .אולם ,הוא מסייג את דבריו ומוסיף:
אך לפי מה שכתב האליהו רבה בסימן שטז שם ,דלשיטת רש"י והר"ן והטור
גם בכהאי גוונא איכא משום מירוח  -צריך עיון ...ועל כל פנים במקום חולי
אף שאין בו סכנה יש לסמוך על דברי מגן אברהם.
נמצא ,שהמהרש"ם מתיר )מצד מירוח( לחולה שאין בו סכנה למרוח משחה עד שתיבלע
בעורו ,בהסתמך על דברי המגן אברהם הנ"ל.

 .53וראה לעיל הערות .51 ,48
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אמנם ,ראה בשמירת שבת כהלכתה )פרק לג ,הערה נח( ,שהקשה על היתר זה מן המבואר
שבצחצוח נעלים יש משום ממרח )ראה לעיל פרק ה ,(3 ,והלא גם שם כוונתו היא להבליע את
המשחה בעור הנעל! על יסוד זה מחלק השמירת שבת כהלכתה בין הבלעת רוק לבין מריחת
משחת נעלים ,שבהבלעת רוק רצונו שהרוק יעלם מן העולם ,ורק במקרה כזה מתיר המגן
אברהם; אך כאשר ההבלעה אינה כדי שתיעלם המשחה מן העולם ,אלא שזו היא דרך
השימוש במשחה ,כגון במשחת נעלים וכגון במשחה הנבלעת בגוף האדם  -במקרה כזה
יודה ,לדעתו ,המגן אברהם שיש בזה משום ממרח.
אמנם ,השמירת שבת כהלכתה עצמו מוסיף שניתן לחלק באופן אחר בין צחצוח נעלים
במשחה לבין הבלעת רוק :בצחצוח נעלים כוונתו בכל זאת שמקצת מן המשחה תישאר על
פני העור )ובכך גם תצבע אותו( ,ולפיכך אסור ,מה שאין כן בהבלעת משחה בעור ,שם אין
כוונתו להשאיר שום דבר על פני העור ,ולכן התיר המהרש"ם . 54
גם הגרש"ז אויערבך זצ"ל  , 55וגם הגר"ע יוסף שליט"א  56הסכימו להלכה עם המהרש"ם,
שבמריחה עד כדי המסה והבלעת כל המשחה  -אין משום ממרח.
כעין זה כתב גם המנחת יצחק )חלק ז סי' כ( המביא את דברי המהרש"ם ,וסומך ידיו על
הדברים גם כן ,אך מסייג את הדברים להתיר רק במקום שיש הקפדה רפואית למרוח את
החומר עד שייבלע .שאם לא כן ,עלול האדם להשאיר חלק מן המשחה בעֵ ין ,ולבוא לידי
חשש מלאכה דאורייתא.
לעומתם ,הציץ אליעזר ,בתשובה הנזכרת בפרק הקודם )חלק ז סי' ל( ,מביא את דברי המטה
לוי )הורוביץ ,חלק ב סי' כא( ,שהתיר שימוש במשחה בטענה שמירוח שייך רק לגבי רטייה,
שהיא דבר קשיח ,אך משחה שהיא רכה נחשבת כסיכה; בסבון אסרו רק משום נולד ולא
משום ממרח ,ובמשחה אין גם נולד; לכן ,מתיר למרוח משחה על גבי תינוקות ,ואין בזה גם
משום רפואה ,כיון שדרך בני אדם לסוך אותם גם בלא רפואה.
הציץ אליעזר מרחיב בהערות על דברי המטה לוי .ראשית  -יש משחות עבות שבהחלט יש
בהן מירוח ,ואי אפשר לתת את הדבר לשיעורים להמון במקום חשש איסור תורה .לכל
הפחות ,קיים איסור דרבנן כמו שמן עב .לדעתו ,הואיל ויש משחות שהם ממש דבר
המתמרח ,לכן כל מה שנקרא 'משחה'  -יש עליו איסור עצמי כשעוה ,ולא רק גזירה משום

 .54עיין גם ביביע אומר חלק ד אורח חיים סימן כח אות יד ,שכתב שבצחצוח נעלים "ברצונו שישאר הצבע
דוקא על פני עור נעליו ,והמשחה עצמה נימוחה על העור ,ואין כאן אלא חזותא בעלמא ,וממילא אין כאן
חיוב דממרח ,שאין זה דומה כלל לממרח שעוה על פי נקב החבית ,שברצונו להשאיר גוש השעוה על פי
הנקב" .לדעתו במשחת נעלים יש איסור דרבנן בלבד.
 .55מובא בשמירת שבת כהלכתה פרק לג הערה נח .ועיין במה שכתב שם בדעת החזון איש.
 .56בשו"ת יביע אומר חלק ד אורח חיים סימן כח אות יג בסופה .ראה גם ילקוט יוסף ,שבת כרך ד ,עמוד עו-
עח .אמנם ,התיר שם רק לחולה שאין בו סכנה ,ולא לבריא ,משום גזירת שחיקת סממנים .עוד הדגיש שם,
שההיתר מותנה בכך "שימרח רק מעט קרם באופן שיבלע בגופו".
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שעוה  . 57כמו כן ,דוחה הציץ אליעזר את ההשוואה לסבון ,שלא הזכירו בו ממרח מסיבות
אחדות ,עיין שם .לכן אוסר גם שימוש במשחת שיניים ,שאינה עדיפה משמן עב ,כנזכר
בפרק הקודם .בהמשך דבריו מביא את המהרש"ם ,שהסתמך על המגן אברהם להקל
מריחת משחה להבליעה בעור לחולה שאין בו סכנה ,אך סובר שאין ללמוד מכך לענין
צחצוח שיניים במשחה ,כיון שגם המהרש"ם לא הקל אלא לחולה שאין בו סכנה  . 58גם
המנחת שבת ,שהביא את המהרש"ם ,נוטה לחלוק עליו ולהחמיר .עוד מוסיף הציץ אליעזר,
שיש לחלוק על המהרש"ם ,ולומר שהמגן אברהם הקל רק בהבלעה של רוק בקרקע ,שאינה
צריכה לגופה ,דברצונו לא באה לו ,מה-שאין-כן במשחה על מכה או על השיניים" ,ויש
להאריך" . 59
בסיכומו של דבר ,סובר הציץ אליעזר שבמריחת משחה יש לכל הפחות איסור דרבנן ,ואין
להתיר סיכת תינוקות במשחה.
גם בשמירת שבת כהלכתה )פרק לג ,יג-יד( אוסר שימוש במשחה על גוף האדם ,אפילו בחולה
שאין בו סכנה ,שלא כדברי המהרש"ם . 60
וראה סיכום הדברים בנשמת אברהם )אורח חיים ,שכח ,אות סא( ,ולמסקנה כותב:
יוצא לנו ,אם כן ,שדעת רוב הפוסקים היא כדלהלן ...חולה שאין בו סכנה -
מותר למרוח אפילו משחה עבה לרפואתו כשיש צורך בכך ,אולם רק אם
כוונתו להבליע את המשחה לתוך הגוף .לדעה שאסור למרוח משחה עבה
בחולה שאין בו סכנה ,מותר לשים אותה בדרך של השלכה .ומותר למרוח
דבר נוזלי על חולה כזה אפילו לדעה המחמירה.
נמצא שמקל כמהרש"ם בחולה שאין בו סכנה.

.57
.58

.59

.60

גם חלב ושומן שהביא האליהו רבה בשם הראב"ן ,לדעת הציץ אליעזר יש בהם איסור עצמי כשעוה.
בהמשך דבריו ,לאחר הבאת דברי מהרש"ם בשלמותם ,טוען הציץ אליעזר שגם לדעת מהרש"ם "סבירא
ליה בפשיטות דמירוח משחה על גבי גוף בעל חי שלא במקום מכה  -איכא בזה משום ממרח אף על פי
שממרח עד שנימוח ונבלע" .ולא הבנתי מנין לו שהמהרש"ם סבר שיש ממרח גם כשממרח עד שנימוח
ונבלע.
ראה עוד כעין זה בספר "שבת ומועד בצה"ל" מאת הרב אברהם אבידן ,עמוד קכב ואילך ,הסובר שבמורח
משחה לצורך העור יש משום ממרח גם אם כוונתו להבליעה בעור .לעומת זאת ,ראה שו"ת פעולת צדיק
)מאת מהרי"ץ  -הרב יחיא בן יוסף צאלח מתימן ,לפני כמאתיים שנה( ,המתיר לסוך אפו בחמאה קרושה,
וסובר שמדין נולד באנו למחלוקת בפשטידה ,ומדין מירוח  -אין חשש ,ומחדש דבר חידוש ,שאין מירוח
בשמן עב עצמו ,אלא רק בשעוה; אלא שאסר רב סתימת נקב חבית בשמן עב גזירה משום סתימה בשעוה
שיש בה מירוח; אך בסיכה ,שאין בה מקום להחלפה בשעוה ,אין איסור מירוח במישחא כלל.
אמנם ראה שם הערה נח באריכות .וראה גם 'יסודי ישורון' מלאכות ,חלק ב עמוד .13
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 .6גירוז נשק ושימונו
מתוך ההלכות הפסוקות שנזכרו לעיל ,נצא לדון בדבר החדש  -שימון נשק בשמן ,וגירוז
נשק בגריז ,במסגרת פעילות צבאית בשבת . 61
שימון הנשק דרוש לשתי מטרות :האחת  -הגנה מפני חלודה ,על ידי שכבת שמן דקה
המפרידה בין המתכת לבין האויר הלח; השניה  -שיפור יכולת התנועה של חלקים נעים ,על
ידי הקטנת החיכוך ביניהם בעקבות הימצאות השמן בין החלקים הנעים.
סיכה בשמן  -מותרת בשבת ,כפי שנפסק בשו"ע )שכז ,א( ,ולפיכך איני רואה בעיה בשימון
נשק בשמן כדי למנוע ממנו חלודה ,או כדי להיטיב את תנועת החלקים הנעים בתוך הנשק.
כמו כן ,אין בפעולה זו ,לענ"ד ,משום 'מתקן מנא' ,גם כשמדובר על המטרה השניה הנ"ל,
כיון שהנשק מסוגל לפעול בצורה סבירה גם בטרם הושם בו שמן ,אלא שתוספת השמן
תשפר את פעולתו ,ותגן עליו ,ולפיכך אינו בגדר מתקן.
בשימון לשם המטרה הראשונה הנ"ל  -למניעת חלודה  -ודאי שאין משום תיקון מנא ,שהרי
זה בגדר "הברחת ארי" בלבד ,למניעת נזק עתידי.
אולם ,אם נוצר מצב שהנשק במצבו הנוכחי בלתי ניתן לשימוש ,כתוצאה מחלודה מרובה
וכדומה ,נראה לי שבשימונו והכשרתו לשימוש יהיה משום תיקון מנא ,והפעולה תהיה
אסורה ,אם לא במקרה שיש צורך ביטחוני בהכנתו של הנשק לשימוש.
לעומת זאת ,בגריז  -יש לדון שמא יש בו משום מירוח .הגריז הינו שמן עב ,ואם כן יש בו
איסור מירוח מדרבנן ,משום שעוה ,כדלעיל בפרק ג . 62 3 ,לפי זה ,לכאורה ,יהיה אסור
למרוח גריז על גבי נשק )לפחות במריחת פני הנשק למניעת חלודה(.
אולם נראה לי שיש סברות להקל גם בזה :הממרח גריז בחלקים פנימיים של נשק  -אין לו
ענין כלל במירוח המשחה .הוא נותן גוש מן המשחה בתוך הנשק ,ועל ידי דריכת הנשק
והנעת החלקים באותו אזור  -יתפזר הגריז בין החלקים ,בלא שום מחשבה של החלקה.
נתינת גריז על פני הנשק מבחוץ ,מצויה )על פי נסיוני הדל( בכלי נשק העומדים הכן לטווח
ארוך לעת הצורך ,מכוסים מפני פגעי מזג האויר .דומני שבמריחת הגריז לצורך זה אין כל
קפידא על מריחה באופן אחיד או חלק . 63

 .61מובן מאליו שהמדובר כאן רק בהעלאת סברות לפי קוצר דעתי ,ולא בפסיקת הלכה.
 .62כך בפשטות; אמנם ראה לעיל הערה  ,59סברתו המחודשת של בעל 'פעולת צדיק'.
 .63בעיקר אם יודע החייל שמיד לאחר מריחת הגריז עליו לכסות את הנשק בכיסוי כלשהו .כל המכיר את
ביצוע הפעולות מסוג זה בצבא ,יודע שהן נעשות בלא נסיון למעט בכמות הגריז ולמרוח בצורה אחידה,
אלא בנסיון להתלכלך כמה שפחות...
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נראה לי שניתן לומר על כך מה שכתב קצות השולחן על משחת שיניים:
ואין בזה חשש דממרח ,דרק בנותן משחה על הרטיה או על המכה חיישינן
שימרח ,דהיינו שיחליק פני המשחה להשוות הגומות שבה ,אבל במשפשף
שיניים אין חשש שמא ימרח.
עוד ניתן לדמות את נידוננו למריחת חמאה על הפרוסה ,שנידונה לעיל בענין מירוח באוכלין
)פרק ה ,(1 ,שם הובאו שתי סברות להיתר :האחת  -מפני שניתנים לאכילה כמות שהם ללא
החלקה ,וסברא זו אינה שייכת בענייננו; והשניה  -מתוך הגהות הסמ"ק " -שאין עושה
אלא לשים במקום שאין שם ,"...וכפי שביארנו שם; וסברא זו בהחלט שייכת בנידוננו.
אכן ,במצבים רגילים אין להזדרז להתיר פעולה זו על סמך דעות אחדות ,אך במסגרת
פעילות בטחונית וצבאית אין להחמיר יתר על המידה .אף על פי כן ,חשוב להדגיש שמן
הראוי להקפיד לבצע פעולות מסוג זה ,שאינן יום-יומיות ,לפני השבת ,ולהימנע מלהזדקק
לכך במהלך השבת עצמה.

ו .נספח' :השף בין העמודים'
בבבלי )שבת עה,ב( נאמר" :אמר רבי אחא בר חנינא :השף בין העמודים בשבת  -חייב משום
ממחק".
פירש רש"י:
השף בין העמודים  -כגון עמודי אכסדראות שעשויים חלונות חלונות,
ונסמכין בחלונות בין עמוד לעמוד ,והשף שם בקרקעית הבנין שנשענין עליו
כדי שיהא חלק  -חייב משום ממחק.
לפי פירוש זה הכוונה היא להחלקת בנין ,ולא להחלקת עור .התוספות כתבו על פירושו "ולא
נהירא" ,וברמב"ן פירט יותר ,וכתב ש"כל כי האי גוונא בבית  -אינו חייב אלא משום
בונה"  . 64אולם ,ראה בערוך )ערך שף( שהביא פירוש שני כעין פירוש רש"י ,וכנראה שבדבריו
כלולה התיחסות לטענת הרמב"ן.
וזו לשונו:
פ"א  -ששף את הקרקע של בין העמודים בסנדל של סיידים ...חייב משום
מוחק; אף על פי שאינו בונה ואינו סך  - 65חייב משום מחליק את הקרקע,
לפיכך חייב משום מוחק.
ראה גם בערוך השלם שם.

 .64וכן כתב הר"ן על הרי"ף )לב ,ב בדפי הרי"ף(.
 .65צריך לומר "סד" ,כבתשובות הגאונים להלן.
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פירוש זה מופיע כבר באוצר הגאונים )שבת ,חלק התשובות ,סי' רכח ,עמוד  ,(70שם הובא
מתשובות הגאונים )אסף ב' תרפ"ט ,סי' עא ,עמוד  ,(163והוא מתשובות רב נטרונאי ,שרוכזו
לאחרונה )מהדורת ברודי תשנ"ד ,ושם הוא בסי' תפב ,עמוד  ,(612וזו לשונו שם:
]השף בין ה[עמודים :ששף את קרקע שלבין העמודים בסנדל של )סירדין(
]סיידין[ ...ואף על פי שאינו בונה ,ואף על ]פי[ שאינו סד הוא חייב ,שמחליק
את הקרקע ,לפי]כך חייב מישום מוחק[.
נראה שכוונתו לומר שאין בהחלקה זו משום בונה ,כיון ש"בבית חייב משום בונה אם היה
גומא וטממה ,אבל בענין זה כיון דלא היה גומא  -אין בו איסור אלא משום ממחק" )לשון
'קרבן נתנאל' על הרא"ש ,פרק ז אות פ(.
לעומת זאת ,בירושלמי )פרק ז הלכה ג; י,ג( ,מנוסח הענין בצורה שונה במקצת .בדיון על
מלאכת ממחק נכתב:
מה מחיקה היתה במשכן? זעיר' בר חיננא בשם ר' חנינא  -שהיו שפין את
העור על גבי העמוד.
כאן מופיע בפירוש גם העור ,ומאידך הוזכר עמוד בלשון יחיד .שיוף זה הנזכר בירושלמי,
של העור על גבי העמוד ,לצורך מי נועד? האם לצורך העור או לצורך העמוד? בעל קרבן
העדה על הירושלמי מציע את שתי האפשרויות:
שהיו שפין העור על גבי העמוד  -כדי להחליק העמוד מן הגומות שבתוכו;...
לישנא אחרינא ,השף העור על גבי העמודים ,והוא עושה לצורך העור...
והראשון נ"ל עיקר.
אולם ,אם נרצה לזהות את המציאות המתוארת בירושלמי עם המציאות המתוארת בבבלי
 נראה לי שמהלשון "השף בין העמודים" בבבלי משמע שלא מדובר על החלקת פני העמודעצמו ,כפירושו הראשון של בעל קרבן העדה .מאידך ,גם פירושו השני  -ששפין את העור על
גבי העמוד לצורך העור  -אינו מסתדר עם הגירסא של הבבלי "בין העמודים" . 66
ואולם ,עיון בראשונים מביאנו להסבר אחר ,אשר ניתן ליישבו הן עם הבבלי והן עם
הירושלמי.
רבינו חננאל בפירושו )עה,ב( כותב:
השף בין העמודים  -פירוש מחליק ,חייב משום מוחק ,והוא כמו ממרח את
הרטיה .ירושלמי :הממחקו  -מה מחיקה היתה במשכן? )פי'( שהיו שפין
העורות על גבי העמוד .השף את העור על גבי העמוד חייב משום מוחק.
כדברי רבינו חננאל הובא בכמה מן הראשונים.
 .66גם גירסת הירושלמי כפי שמופיעה ברבינו חננאל )ראה להלן( נוטה לכך שאין הכוונה להחלקת העמוד
באמצעות העור ,שכן הנוסח שם הוא" :שהיו שפין העורות על גבי העמוד" ,משמע קצת שהעורות )בלשון
רבים( הם החפץ המשתבח על ידי הפעולה.
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בערוך )ערך שף(:
השף בין העמודים חייב משום ממחק  -פירוש השף בין העמודים ,שעושה כדי
להחליקו ,חייב משום מוחק ,וכן הממרח את הרטייה .ירושלמי" :מה
מחיקה היתה במשכן? היו שפין את העור על גבי העמוד. 67 "...
בתוספות )שבת עה,ב ד"ה השף(" :פירש רבינו חננאל דשף העור על העמוד כדי להחליקו ,וכן
משמע בירושלמי".
ברבינו ירוחם )נתיב יב חלק יד ,פו ,ב(:
ורש"י פירש השף בין העמודים  -ששף בין עמודי אכסדראות כדי להחליקן,
ורבינו חננאל פירש השף בין העמודים שמשימין עליהן העורות כדי
להחליקן כדרך העבדנים.
נמצא שלפי פירוש זה מדובר על עיבודו של עור המתוח בין העמודים ,וההחלקה היא
החלקת העור.
גם ברמב"ן:
אלא הכי פירושו :השף העור בין העמודים כדי לרככו  -חייב משום ממחק,
שכן דרך הרצענין להחליקו ולרככו בכך .ומפורש בירושלמי...
כן כתב הר"ן על הרי"ף )לב,ב בדפי הרי"ף( ,אך הוסיף" :ועדיין אין נוח לי ,דאם כן היכי שייך
למימר 'חייב משום ממחק'? היינו ממחק גופיה!" . 68
נמצא ,שלפי פירוש זה ,יש לפרש את הגירסא בבבלי " -השף בין העמודים"  -ששף את העור
עצמו כאשר הוא מתוח בין העמודים כדרך העבדנים .וכן יש לפרש גם את הגירסא
בירושלמי " -שהיו שפין את העור על גבי העמוד"  -שהעמוד הוא המאפשר את מתיחת
העור ,אך השיוף נעשה על ידי דבר אחר ,ולא על ידי העמוד .כך כנראה פירש גם הרמב"ם
)יא ,ו( ,שכתב" :וכן השף בידו על העור המתוח בין העמודים  -חייב משום ממחק".
והנה ,ישנו מקור קדום יותר לדברי רבינו חננאל הנ"ל ,ומפורש יותר ,המצוטט ב'פירוש
קדמון ממצרים' )רמב"ם מהדורת פרנקל ,עמוד תקלא( שכתב על דברי הרמב"ם:
דרך העבדנים לקשור העור בין עמודים ,ומותחין אותו הרבה עד שיתפשט
ויעבירו שערו ממנו ,וממעכין אותו ביד פעמים הרבה ,וזה דומה למוחק מפני
שהוא מחליק העור .וזו השמועה בפרק כלל גדול כך :השף בין העמודים חייב
משום מוחק ,ופירשו בו המפרשים פירושים משונים ,והגאון ז"ל נטה לדעת

 .67ובהמשך דבריו מביא הערוך פירוש אחר ,כעין דברי רש"י ,כפי שהבאנו לעיל.
 .68על כך ענה בעל 'קרבן נתנאל' )על הרא"ש פרק ז אות פ(" ,דממחק דמתניתין היינו שמסיר השער ...ושף
העור גופה על גבי העמודים  -חייב משום ממחק".
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רבינו האיי ,וזה הוא נוסח דבריו" :השף בין העמודים פי'  69יעשה לקלפים ד'
עצים ויפתח הקלף ביניהם קשור לכל צד ,ויסירו קליפתו ויעשה קלף ,ויקרו
העצים ההם 'עמודים' ,ומי שקנח הקלף יום שבת והוא בין העמודים  -חייב
משום מוחק ,לפי שהקלף יפול מה שהיה בו משיפויו וטינופו וכאלו מחק
הדבר שהיה בו" . 70
לשם הבהרה נוספת נביא את לשון הר"י קאפח בפירושו לרמב"ם )שבת יא ,ו ,אות יד(:
שהיו מעמידים ארבעה עמודים כעין מלבן ומסמרים תקועים בו מכל עבריו,
ופורפין קצוות העור על גבי אבנים קטנות וקושרים בחוטים ומותחים על
המלבן ומקשרים למסמרים שעל המלבן ,וכך היינו עושים בתימן כשהיינו
מחליקים את הקלף ,ומשפשפין עליו ביד או בכלי.
העולה מן הדברים ,שנחלקו כבר הגאונים במשמעות הביטוי "השף בין העמודים" .רב
נטרונאי גאון ביאר את הביטוי בעניין שיוף הבנין באמצעות סנדל של סיידין  , 71ואם כן אין
לו שייכות כלל לשיוף עור; אולם ,הואיל וגם בשיוף זה נעשית החלקה של פני המשטח  -יש
בכך תולדה של מלאכת ממחק . 72
לעומתו ,פירש רב האי גאון ,שהמדובר בשיוף העור עצמו בהיותו מתוח בין עמודי העץ
המשמשים מסגרת למתיחתו בעת עיבודו .רש"י אימץ את שיטת רב נטרונאי ,וכן הובאה
שיטה זו בערוך; לעומת זאת ,אימצו רוב הראשונים את שיטת רב האי.

.69
.70
.71
.72

מכאן ואילך מובא שם בלשון הערבית ,אך העתקנו כאן את תרגום הקטע כפי שמופיע באחד מכתבי היד.
כן הובא הקטע האחרון גם באוצר הגאונים ,חלק הפירושים סימן קלג עמוד .35
העשוי ברזל או עץ; ראה תשובות רב נטרונאי גאון סימן תסד עמוד .603
יתכן שאת הירושלמי הכותב "השף את העור על גבי העמוד"  -יפרש כשיוף העמוד על ידי עור ,ולא על ידי
סנדל של סיידין .וראה עוד בתשובות רב נטרונאי ,הערה  3עמוד .612
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כתב הטור )סוף סימן ר( ששאל אחיו הר"ר יחיאל את הרא"ש אם אחד שהפסיק לשניים
)היינו שרצו השניים לזמן והפסיק השלישי את סעודתו כדי לענות להם לזימון( יכול
להפסיק פעם שניה )לשניים אחרים( ,וענה לו שכן  . 1הב"ח שם הסביר שדין זה נכון רק אם
השניים האחרים לא אכלו בחבורה אחרת . 2

המגן אברהם

)ס"ק ג(

כתב שלפי זה אם אכלו חמישה בחבורה אחת והפסיק אחד

לשניים ,השניים הנשארים  -פרח זימון מהם ואינם מצטרפים עם האחד שהפסיק )היינו
כי הטור דיבר  -כפי שהסביר הב"ח  -רק בשניים שלא אכלו ,ואילו במקרה זה השניים
שנשארו אכלו בחבורה זו אך לא השתתפו בזימון הראשון ולכן הפסידו את האפשרות
לזמן( .אבל אם היו שישה והפסיק אחד לשניים יכול אחר כך לענות עם השלושה שנשארו
היות שנשאר שיעור זימון גם בלעדיו .בהמשך מביא המג"א את דברי הטור )שם ,לפני הציטוט
הנזכר לעיל( ,ששלושה שהפסיקו לשבעה )היינו שרצו השבעה לזמן בעשרה והפסיקו השלושה
את סעודתם כדי לענות להם לזימון( די להם להפסיק עד "אלהינו" )ואינם צריכים להמתין
עד "הזן את הכל" גם לשיטת התוספות )ברכות מו,א ד"ה עד( והרא"ש )פרק ז סי' יב(( .המג"א
מוסיף ,שאם אכלו אחר כך השלושה ביחד יכולים לזמן שוב  , 3והסביר המשנה ברורה
שהטעם שיכולים לזמן שוב הוא כי קודם לכן )בזימון בעשרה( הצטרפו רק להזכרת השם
)כלומר כדי שיהיה זימון בעשרה ויוכלו להוסיף "אלהינו" בזימון( .לאחר מכן כתב המג"א
שהשלושה יכולים להצטרף לשבעה אחרים ולזמן שוב בעשרה ,ולא שייך לומר פרח זימון
מהם )מהשבעה האחרים( כי על כל עשרה שכינה שורה .דברי המגן אברהם נפסקו להלכה
במשנה ברורה )סימן ר ס"ק ט(.
כאשר נדקדק בדברי המג"א נראה שיש כמה אפשרויות שצריך לדון בהם ולשם כך יש לפרט
את המקרים האפשריים:
א .אחד הפסיק לשניים ואחר כך באו שניים אחרים מן השוק  -זהו הדין הכתוב בטור ,לפי
פירוש הב"ח ,שיכול לזמן שוב .כתב הב"ח שהוא הדין אם כמה פעמים באו שניים חדשים,
יכול לזמן בכל פעם עם השניים שבאו.
" .1ועוד כתב אחי הרב יחיאל ז"ל ושאלתיו עוד מי שהפסיק פעם אחת אם יכול להפסיק פעם שנית והשיבני
שכן".
 .2לכן דין זה אינו דומה למקרה של שלושה שכל אחד זימן בחבורתו ואחר כך התוועדו .במקרה כזה הדין הוא
שפרח זימון מהם ,כלומר הם אינם יכולים לזמן שוב )סימן קצג ,סעיף ה(.
 .3מדברי המג"א נראה שהוספה זו היתה בתוך גרסתו בטור ,אבל לפנינו אין משפט זה.
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ב .חמישה שאכלו ביחד והפסיק אחד לשניים ,ולא אכלו השניים שנשארו עם האחד אחרי
הזימון  -זהו מה שכתב המג"א שפרח זימון מן השניים הנשארים.
ג .המקרה בסעיף ב ,אלא שאחרי הזימון אכלו השניים הנשארים עם האחד  -באבן העוזר
הבין שגם בזה סבר המג"א שפרח מהם הזימון אבל הוא עצמו חלק עליו ,וטעמו הוא שכיוון
שאכלו יחד אחרי הזימון שוב נקבעו לזימון חדש .במחצית השקל יישב את דברי המג"א,
וכתב שאינו דומה למקרה א ,כי שם השניים שבאו מן השוק לא היו באף חבורה קודם לכן,
ולכן שייך לומר שמתחילים קביעות חדשה עם האחד ,מה שאין כן במקרה שלנו שהשניים
כבר היו בחבורה ופרח מהם הזימון .במשנה ברורה פסק כמג"א) .אבל לכאורה קשה על
המשנה ברורה ,כי אף על פי שפרח זימון מהשניים ,הלא קבע המשנה ברורה )סי' קצג ,שער
הציון כט( עקרון ,שיש לחלק בין מקרה שיצא לגמרי ידי חובת זימון ,דהיינו שענה עמהם את
ברכת הזימון ,למקרה שלא יצא ידי זימון אלא רק פרחה ממנו יכולת הזימון .באופן
הראשון אפילו אם יאכל אחר כך שוב ,לא יכול לזמן שנית ,והיינו סעיף ה בסימן קצג ,ואילו
באופן השני אם יאכל אחר כך שוב ,יתחייבו בזימון חדש ,והיינו סעיף ו שם ובמשנה ברורה
ס"ק לג שם .ונראה שזו כוונת החזון איש בסי' לא אותיות ג וְ -ה .גם שו"ע הגר"ז ואחריו
בערוך השלחן )סעיף ה( פסקו שאם אכלו אחר כך  -מתחייבים בזימון )ובערוך השלחן אף
הבין שהמג"א מודה לזה ולא חלק בזה על אבן העוזר(.
ד .שישה שאכלו ביחד והפסיק אחד לשניים  -בזה ברור שיכול לענות עם השלושה שנשארו
כי יש להם שיעור זימון גם בלעדיו )מפורש במג"א(.
ה .שלושה שהפסיקו לשבעה ואכלו אחר כך השלושה ביחד  -זהו מה שהביא המג"א מהטור
ש"יכולים" לזמן שוב .ויש לדון :א .האם דווקא באופן שאכלו אחרי הזימון  -והיינו שאם
לא אכלו אחר כך לא יזמנו שוב ,כי יצאו לגמרי בזימון העשרה אף על פי שלא המתינו עד
"הזן את הכל"; או שמא לא יצאו ידי זימון אלא רק הצטרפו ל"הזכרת השם" ולכן צריכים
לזמן שוב בשלושה אפילו לא אכלו אחרי הזימון )וכפי שנראה מדברי הט"ז ס"ק ג(  . 4ב .מהו
לשון "יכולים" שכתב המג"א )וכן העתיק במשנה ברורה(  -האם הכוונה רק שרשאים,
ומעיקר הדין יצאו בזימון העשרה ,אלא שכיוון שהצטרפו רק להזכרת השם יכולים שוב
לזמן; או שנאמר ש"יכולים" הוא לאו דווקא ,והכוונה שחייבים )וכן נראה דעת הט"ז(,
ומטעם שבזימון עשרה הואיל והצטרפו רק ל"הזכרת השם" לא נפטרו מהזימון על מה
שיאכלו אחר כך )ונצטרך להסביר מדוע על מה שכבר אכלו כן יצאו  -אם אכן יצאו כנ"ל
בספק א(.
ו .שלושה שהפסיקו לשבעה ואחר כך באו שבעה אחרים מן השוק  -בזה ודאי שמזמנים שוב
בשם ,והוא קל וחומר ממקרה א שהרי כאן יש שתי סברות נוספות :א .הזימון הראשון היה
רק הצטרפות להזכרת השם .ב .ביחס לזימון השני  -על כל עשרה שכינה שורה.

 .4וספק זה תלוי בשאלה מדוע בעשרה די להמתין ל"ברוך שאכלנו".
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ז .שלושה שהפסיקו לשבעה ואחר כך רוצים לזמן עם שבעה אחרים שהיו שם בתחילת
הסעודה )דהיינו שבתחילה היו שם שבעה עשר אנשים וזימנו מתוכם עשרה באופן ששלושה
הפסיקו לשבעה ואחר כך רוצים השלושה לזמן שוב עם השבעה הנשארים(  -נראה שגם
במקרה זה אמר המג"א שמזמנים ,ועל מקרה זה אמר שלא אומרים פרח זימון מהשבעה
הנשארים כי שכינה שורה על כל עשרה ,כי נראה מדברי המג"א שזה ההבדל בין זימון
בשלושה לזימון בעשרה דהיינו שבאופן שבשלושה אומרים פרח זמון  -כמקרה ב  -בעשרה
לא אומרים כן ,והמקרה המקביל למקרה ב בעשרה הוא המקרה כאן.
ח .שניים שהפסיקו לאחד ואחר כך רוצים להצטרף לשמונה שהיו שם בתחילת הסעודה
ולזמן בשם )דהיינו שבתחילה היו שם אחד עשר אנשים והפסיקו שניים לאחד )מכל סיבה
שהיא כגון שהיה נחוץ לו ללכת כשיטת הבית יוסף בדעת רב האי גאון בסימן ר((  -מקרה זה
תלוי בהבנת סברת המג"א שבעשרה לא שייך פרח זימון .ייתכן שכוונתו דווקא באופן כמו
מקרה ז ,דהיינו בצירוף הסברה שגם הזימון הראשון היה רק להזכרת השם ,אבל במקרה
זה שהשניים יצאו ידי חובת זימון לגמרי אולי אינם יכולים להצטרף לשום זימון שוב.
אולם ,ייתכן שכוונתו היא שכיוון שסוף סוף יש כאן עשרה שאכלו מצטרפים בכל אופן,
ואינו גרוע משלושה שאכלו ירק שמצטרפים לעשרה )בסימן קצז ,ב( .אם נכריע שמצטרפים
לזימון אז יש לשאול האם צריך דווקא שיאכלו ביחד אחרי הזימון או שמא מצטרפים אף
אם השניים שכבר זימנו לא אכלו עוד) .יש להעיר שהבית יוסף בסימן קצג הביא תוספתא
)פרק ה הלכה כ( האומרת "בעשרים נחלקו ובלבד שלא יהא בהן אחד שמפטירין אותו מן
הזימון" ופירש הבית יוסף שכוונתה לומר שאם אחד כבר זימן בשלושה או אפילו רק בירך
ברכת המזון לעצמו )אף על פי שאז לא יצא ידי זימון( אינם יכולים להתחלק לשתי קבוצות
של עשרה עשרה כי אותו אחד שכבר בירך אינו מצטרף לתשעה שעימו .ויתכן אפוא שהבית
יוסף לא קיבל את סברת המג"א(.
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1

א .יסוד השותפות של אזרחי המדינה
ב .מי חייב במצוות צדקה? ועד כמה עליו להוציא מכספו?
ג .מתי חייבים בפדיון שבויים
ד .הקו המנחה את מצוות צדקה ומצוות פדיון שבויים

א .יסוד השותפות של אזרחי המדינה
עיר מוגדרת כשותפות בין תושביה  . 2התושבים מתחלקים במחויבויות ובמסים לשמירה על
הניהול התקין של העיר ,כמו בזכויות ובהטבות שהעיר מעניקה.

 .1לאחר כתיבת מאמר זה ,הזדמנו לידי שני מאמרים חשובים העוסקים בנושא ,והשתמשתי בדבריהם בכמה
מקומות ,על מנת לעדכן את המאמר עד שהגיע לצורתו הנוכחית .המאמרים הם :הרב שבתי רפפורט,
"קדימויות בהקצאת משאבים ציבוריים" ,בתוך ספר "אסיא ז" ,עמודים  .103-97וכן הרב כ' פ' טכורש,
"מערכת המסים לאור התורה" ,בתוך הקובץ "התורה והמדינה" ,חלקים ה-ו ,בפרט בעמודים רמג-רנא.
מאמר זה הינו חלק ראשון של מאמר מורחב בנושא קדימויות לקביעת תקציב הבריאות ,ועוד חזון למועד.
כל ההפניות במאמר לטור ולשו"ע הם ליורה דעה ,אלא אם כן צויין אחרת.
 .2ניתן ללמוד זאת מהמשנה במסכת בבא בתרא )פרק א משנה ה(" :כופין אותו לבנות לעיר חומה ודלתים
ובריח" .הרמב"ם )שם( פירש" :ואמרו כופין ,רוצה לומר ,שכל אחד ואחד מבני אדם כופה את חבירו על
כך".
הדברים מפורשים גם בתוספתא בבא מציעא ,פרק יא הלכה יב.
גם מדברי הראשונים והאחרונים ניתן ללמוד עיקרון זה .המרדכי ,לדוגמא ,כותב" :ובני העיר בענין צרכי
העיר הם כשותפים" )כתובות סימן רלט וכן מובא ברמ"א חו"מ קעו ,כה .כן כתב בבבא קמא סוף סימן
קעז( .כך מופיע גם ברשב"א א,תתצט ובמהרי"ל סימן סב .בנודע ביהודה )מהדורה תנינא ,חו"מ סימן מ(
כתב" :בעסק המס בודאי שבעניני המסים הולכים אחר המנהג וכל מדינה ומדינה משתנית במנהגי המס
והמנהג בזה עוקר הלכה אך אם אין מנהג ,פשוט שדין תורה שהם שותפים ויכולים להשביע זה את זה
שבועת השותפים".
הרב קוק זצ"ל ב"משפט כהן" )קמד ,טו( דן בתוקף מלכות חשמונאים ומסכם כך" :שבזמן שאין מלך ,כיון
שמשפטי המלוכה הם גם כן מה שנוגע למצב הכללי של האומה ,חוזרים אלה הזכיות של המשפטים ליד
האומה בכללה .וביחוד נראה שגם כל שופט שקם בישראל דין מלך יש לו ,לענין כמה משפטי המלוכה,
ובייחוד למה שנוגע להנהגת הכלל ,ואפילו בעניינים פרטיים .אבל למה שנוגע להנהגת הכלל ,כל שמנהיג את
האומה דן הוא במשפטי המלוכה ,שהם כלל צרכי האומה הדרושים לשעתם ולמעמד העולם ,"...ובדרשות
הר"ן דרוש יא" :כאשר לא יהיה מלך בישראל השופט יכלול שני הכוחות ,כח השופט וכח המלך".
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גם כשאין בסיס לשותפות בבעלות על הקרקע ,מכל מקום כל אנשי העיר דינם כשותפים,
ואפילו בחוץ לארץ  , 3בזמן שהקרקע אינה שלהם .עצם היותם תושבים באותו מקום ,מעניק
לכל אחד מעמד של שותף.
מעמד של שותף פירושו ,שכל השותפים ערבים זה לזה .מעתה ,אין כוח ביד הרוב להוציא
מספר תושבים מביניהם ,שלא ידאגו להם או שיקופחו זכויותיהם .מאידך ,לא ניתן לאזרח
בודד או אפילו לקבוצה של אזרחים להיפרד מן השותפות של כל העיר ,אלא חייבים הם
לשאת בעול עם חבריהם . 4
6
גם המדינה  5מוגדרת כשותפות בין תושביה המחויבת בניהול תקין ,הן בהענקת זכויות
ובהטבות לכל מי שזקוק להם ,והן במילוי חובות האזרחים . 7
במאמר זה ננסה להצביע על המינימום שכל אחד מבני המדינה זכאי לו ,וממילא דבר זה
מחייב את כלל התושבים לדאוג לו.

.3
.4
.5

.6

.7

וכן כותב הרב גורן זצ"ל )תורת המדינה ,עמוד  .(372הוא אף מוכיח מהגמרא בסנהדרין המספרת על לוח
הזמנים היומי של דוד המלך שלא רק האחריות על צרכי המינימום מוטלת על המלך ,אלא גם רווחת
התושבים.
עיין עוד בספרו של ראש הישיבה שליט"א "דרכה של תורה" עמודים  ,67-65וכן בקובץ "התורה והמדינה"
ה-ו ,עמוד רמט ואילך.
ראה ברמב"ם הלכות סנהדרין פרק ד הלכה יג.
בענין זה ראה גם הערה .30
אמנם בחז"ל מוזכר המונח "בני העיר" ולא "בני המדינה" ,אך נראה בפשטות שהעיקרון שנאמר לגבי בני
העיר נכון אף לגבי בני המדינה ,ואולי ניתן למצוא סמך לכך בדברי המהרש"ל )בים של שלמה ,בבא קמא
פרק י סימן מה(" :והיכא שרגילים בני המדינה והקהילה ליתן מס ביחד הרי הן כשותפים" .וכך גם הנודע
ביהודה )הובא בהערה הקודמת( מזכיר "וכל מדינה ומדינה."...
הצגתי כאן את היחס בין תושבי המדינה בגדר של שותפות .בהמשך ,בפרק ג ,נדוּן מצד גדר של צדקה )יש
מקום לדון גם בגדר ה"ממלכתיות"( .היחס בין הגדרים הללו צריך בירור גדול ,ולכן לא נדון כאן בנקודה
זו .אמנם נראה לי שניתן להניח שלכל השיטות יש כאן מחוייבות ציבורית ,דאגה לזולת והדדיות.
המחלוקת הינה רק במהות אותו חיוב וגדרו .לכך נראה שאפשר להתעלם לצורך מאמר זה מההבדלים בין
השיטות )ראה בקובץ "מלילות א" עמוד  16שמביא מספר יישומים אפשריים להבדלים בין השיטות" :מי
יחוסן קודם? לפי דרך הצדקה אפשר שיחוסנו קודם כל מי שעלולים ביותר להידבק ,או מי שההידבקות
מסוכנת ביותר; לפי עיקרון השותפות אפשר שנקדים את מי ששילמו יותר מסים מאחרים ,כי חלקם
בקופה גדול משל אחרים; ולפי החשיבה הממלכתית אפשר שיחוסנו קודם כל מי שחסרונם על ידי המחלה
מזיק ביותר לכלל המדינה"(.
יש להוסיף ,שישנה גם חובה מצד הפקר בית דין הנובעת מערבות הדדית ,וכן כתב הרשב"א )חלק א סימן
אלף רו(" :והצבור בבית דין של בני עירם יכולין להפקיר ממון אם ראו בדבר תקנה לבני עירם והפקר בית
דין הפקר מדבר תורה" .כך גם בעוד ראשונים אחרים וברמ"א חו"מ ב .ראה עוד בקובץ "התורה והמדינה"
עמוד רמו.
למשל בענייני בריאות:
 .1אדם הנושא מחלה מסוכנת ומדבקת יחוייב לטפל בה.
 .2חיוב תושבי מדינה לעשות חיסונים וטיפולים כדי שלא יזוקו אחרים )ראה מורה נבוכים ג,כז(.
כמובן ,אדם פרטי אינו יכול לפתור בעיות אלה ,אלא 'טובי העיר' הממונים על ידי הציבור יכולים מכוח
סמכותם לכפות לפי הצורך) .גדר סמכותם של 'טובי העיר' ,אין מקומו כאן .המעוניין בתוספת הרחבה
מופנה למאמר "מבנה המדינה על פי התורה" מתוך "דרכה של תורה" מאת ראש הישיבה שליט"א ,וכן
בקובץ "התורה והמדינה" במאמרו של הרב טכורש ,מעמוד רמ ואילך(.
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ב .מי חייב במצוות צדקה? ועד כמה עליו להוציא מכספו?
לאחר שראינו שישנו יסוד שותפות בין האזרחים המחייב דאגה הדדית ,וכן לאור
המציאות ,שישנה בעיה של תקציב מוגבל  , 8יש צורך לברר מהם השירותים הבסיסיים
המינימליים שחייב הציבור לדאוג להם .לצורך כך נעיין במספר הלכות מהלכות צדקה
ובכללם מהלכות פדיון שבויים ,וננסה לעמוד על אחד מהיסודות העומדים מאחורי מצוות
אלו.
9
כתב המרדכי :
תניא בתוספתא )ב"מ יא ,יב( :כופין בני העיר זה את זה לבנות להם בית
הכנסת ולקנות להם ספר תורה נביאים ]וכתובים .[ 10
פסק רבינו מאיר דהוא הדין להכניס אורחים ולחלק להם צדקה ...והוא הדין
שכופין אותו להשתתף במסים.
הטור כתב:
כל עיר שיש בה ישראל חייבין להעמיד מהן גבאי צדקה ידועים ונאמנים
שיהו מחזירין על העם מערב שבת לערב שבת ולוקחין מכל אחד מהן מה
שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב עליהן ,והן מחלקין המעות מערב שבת לערב
שבת ונותנין לכל עני ועני מזונות המספיקין לשבעת הימים ,והוא הנקרא
)סימן רנו(
קופה של צדקה . 11
מכאן רואים שיש חובה על בני העיר לדאוג לעניי העיר ,והמינימום שמחוייבת העיר לספק
הם מזונות המספיקים לשבעה ימים .דבר זה נקרא קופת צדקה .בהמשך סימן רנו מובא
שבכל יום ויום נותנים לעני פרנסת יומו במיני מאכל ופירות "וזהו הנקרא תמחוי") .לגבי
ההבדלים בין צדקה לתמחוי עיין שם(.
החייבים להשתתף בקופת הצדקה העירונית:
במסכת בבא בתרא מובאת ברייתא:
וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר ...שלשים יום  -לתמחוי ,שלשה חדשים -
לקופה ,ששה  -לכסות ,תשעה  -לקבורה ,שנים עשר  -לפסי העיר.
)ח,א(
כן פסקו הטור ואחריו השולחן ערוך ,וזו לשונו:

.8
.9
.10
.11

ראה למשל ב"אנציקלופדיה הלכתית רפואית" ,כרך ד ,עמודים .260-255
בבא בתרא פרק א סימן תעח )מופיע בבית יוסף ריש סימן רנו ד"ה כל עיר(.
כך כתוב במרדכי ,אמנם בדפוסים הרגילים של התוספתא ובתוספתא במהדורת ליברמן אינו מופיע.
הבית יוסף מביא את המקורות לדברי הטור :במשנה מסכת פאה ח ,ז ובבבלי מסכת בבא בתרא ח,ב .שם
מובאות הלכות שמיוסדות על קיום של קופת צדקה עירונית בסיסית.
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מי שישב במדינה ל' יום ,היו כופין אותו ליתן צדקה לקופה עם בני המדינה.
ישב שם ג' חודשים ,כופין אותו ליתן ]לתמחוי  , 12ישב שם ו' חדשים ,כופין
אותו ליתן[ צדקה בכסות שמכסים בה עניי העיר .ישב שם ט' חדשים ,כופין
אותו ליתן צדקה לקבורה שקוברים בה את העניים ועושים להם כל צרכי
קבורה .במה דברים אמורים ,בבא לגור ואומר שאינו רוצה להשתקע .אבל
אם בא לעיר כדי להשתקע ,כופין אותו מיד.
הגה :וכן בני עיר חדשה כופין זה את זה מיד )מהרי"ק שורש יז( .ויש אומרים
)רנו ,ה(
דבזמן הזה משערים לכל בשלשים יום )טור בשם הרא"ש(.
הממונים לגבות את הסכום הנדרש הינם גבאי צדקה )באי כֹחם של טובי העיר( .כך כותב
השו"ע )שם(:
כל עיר שיש בה ישראל ,חייבים להעמיד מהם גבאי צדקה אנשים ידועים
ונאמנים ,שיהיו מחזרים לגבות מכל אחד מה שהוא ראוי ליתן ודבר הקצוב
עליו.
נמצאנו למדים ,שיש חובה על כל אחד ואחד מבני העיר להשתתף בדמי קופת הצדקה.
כל אנשי העיר שותפים ועל כולם חלה חובה להוציא סכום מסוים לכל עני ,על מנת
שהעניים יקבלו את המינימום הראוי להם ,הן לתמחוי ,הן לכסות והן לקבורה ,והממונים
לגבייה הינם שליחי הציבור.
לעומת דברים אלו ,יש מקורות הנוגדים לכאורה עיקרון של מתן צדקה מינימלית מסוימת,
ומובן מהם שצריכים לתת לעני הרבה יותר מכך .מקור אחד עוסק בחובת הנתינה מצד
המקבל )כמה מגיע לעני( ,והמקור השני עוסק בחובת הנתינה מצד הנותן )כמה הוא צריך
להוציא ממונו למצוות צדקה( .מקור נוסף מצביע על כך שהרשות הגובה את הכסף אינה
'טובי העיר' או באי כֹחם.
חובת הנתינה מצד המקבל:
תנו רבנןֵ :די מחסורו  -אתה מצווה עליו לפרנסו ,ואי אתה מצווה עליו
לעשרו; אשר יחסר לו  -אפילו סוס לרכוב עליו ועבד לרוץ לפניו.

 .12טור )סימן רנו(" :מי שישב בעיר שלשים יום כופין אותו לתת לתמחוי וכו' עד כופין אותו לתת לצרכי
קבורה".
כתב הבית יוסף שם" :ברייתא בפרק קמא דבבא בתרא )ח,א( וגירסת ספרים שלנו בגמרא וגירסת הרא"ש
)סימן כז( כדברי רבינו .אבל הרי"ף )ה,ב( גורס שלשים יום לקופה שלשה חדשים לתמחוי ,וכך הם דברי
הרמב"ם בפרק ט מהלכות מתנות עניים )הי"ב( וכן כתב סמ"ג )עשין קסב רח ,א( וכבר נתן טעם לגירסא זו
מהר"י קולון בשורש יז )ענף ד(".
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אמרו עליו על הלל הזקן ,שלקח לעני בן טובים אחד סוס לרכוב עליו ועבד
לרוץ לפניו; פעם אחת לא מצא עבד לרוץ לפניו ,ורץ לפניו שלשה מילין . 13
)כתובות סז,ב(

וכן פסקו הטור והשולחן ערוך בתחילת סימן רנ.
חובת הנתינה מצד הנותן:
א"ר אילעא :באושא התקינו ,המבזבז  -אל יבזבז יותר מחומש .תניא נמי
הכי :המבזבז  -אל יבזבז יותר מחומש ,שמא יצטרך לבריות .ומעשה באחד
שבקש לבזבז ]יותר מחומש[ ולא הניח לו חבירו ,ומנו? רבי ישבב .ואמרי לה
רבי ישבב ,ולא הניחו חבירו ,ומנו? רבי עקיבא.
)כתובות נ,א(
וכן נפסק בטור ובשולחן ערוך תחילת סימן רמט.
הממונים על גביה:
כי הא דרבא אכפיה לרב נתן בר אמי ,ושקיל מיניה ארבע מאה זוזי לצדקה.
)בבא בתרא ח,ב(

כן פסקו הטור והשולחן ערוך בתחילת סימן רמח:
כל אדם חייב ליתן צדקה ,אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה
שיתנו לו .ומי שנותן פחות ממה שראוי ליתן ,בית דין היו כופין אותו ומכין
אותו מכת מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ,ויורדים לנכסיו בפניו
ולוקחין ממנו מה שראוי לו ליתן.
דברים אלו טעונים בירור .בסוגיה במסכת בבא בתרא )ח,א( ,ראינו שישנה חובה לתת
סכומים מסוימים )עבור תמחוי ,כסות וכו'( ,שנאמדים ע"י 'טובי העיר' .מצד שני ,בסוגיה
בכתובות )סז,ב( ראינו שיש חובה לתת כדי מחסֹרו של העני .ברור שהסכום האחרון יכול
להיות גבוה הרבה יותר מקודמו.
גם היחס בין הסוגיה המדברת על חובת הנתינה מצד הנותן לבין הסוגיה המדברת על חובת
הנתינה מצד המקבל מצריך ברור .מהסוגיה הראשונה נראה שאין הגבלה לסכום שחייבים
לתת לעני אלא "כדי מחסרו" ,ואילו בסוגיה השניה חז"ל הגבילו את הנתינה לחומש מנכסי
הנותן.
כמו כן יש צורך לברר מדוע בסימן רנו הגבאים )בשם טובי העיר( גובים את הכסף ,ולעומת
זאת בסימן רמט בית הדין הוא הגובה.
היישוב להבדלים אלו הוא שישנם בעצם שתי מערכות צדקה מקבילות השונות במהותן
ובמטרתן ,למרות שילובן הלכה למעשה ,ולכן פרטי הלכותיהן שונים .יש הלכות צדקה
לפרט ויש הלכות צדקה לציבור.
 .13החובה להשלים את כל מחסורו של העני מובלטת בהמשך הסוגיה:
"ההוא דאתא לקמיה דרבא ,אמר לו :במה אתה סועד? אמר לו :בתרנגולת פטומה ויין ישן" .רש"י" :במה
אתה סועד  -מה אתה רגיל לאכול בסעודתך".
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מצד הפרט:
מצות עשה ליתן צדקה כפי השגת ידו ,ומאד מאד צריך אדם ליזהר בה יותר
מכל מצות עשה כי אפשר שיבא לידי שפיכות דמים שימות העני המבקש אם
לא יתן לו מיד ,כההיא עובדא דבן זומא.
וכמה פעמים נצטוינו בה בעשה ,ועוד יש לא תעשה למעלים עיניו ממנה
שנאמר )דברים טו( "לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך
האביון"  ... 14וכל הזהיר בה מעידה עליו כי הוא זרע ברך ה' דכתיב "למען
אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו לעשות צדקה ומשפט".
)טור סימן רמז(
במהות מצוות צדקה מסביר ספר החינוך במצווה סו מדוע המצווה היא להשלים דווקא עד
כדי מחסרו:
שורש המצווה ,שרצה האל להיות ברואיו מלומדים ומורגלים במידת החסד
והרחמים כי היא מידה משובחת ...הלא הוא ברוך הוא יספיק לעני די
מחסרו זולתינו ,אלא שהיה מחסדו ברוך הוא שנעשינו שלוחים לו לזכותינו.
רעיון זה אף נפסק להלכה על ידי הטור )שם(:
אמר רבי אלעזר כל העושה צדקה ומשפט כאילו מלאו לכל העולם חסד
שנאמר "אוהב צדקה ומשפט חסד ה' מלאה הארץ" ...וכל המרחם על עניים
הקב"ה מרחם עליו ויש לאדם ליתן אל לבו שכמו שמבקש בכל שעה
מהקב"ה שיזמין לו פרנסתו וכמו שמבקש מהקב"ה שישמע שוועתו כך צריך
שישמע שוועת העניים.
משום כך הכפייה על קיום מצוות צדקה מצד הפרט אינה בגדר מחוייבות של שותפים שבאי
כֹחם של הציבור גובים דרך מיסוי ,אלא כאן הנידון הוא משום מחוייבות במצוות שבין
אדם למקום ,שבית הדין ממונה על אכיפתם . 15

 .14הרמב"ם בהלכות מוסיף עוד מספר פסוקים להדגשת המצווה.
צדקה" :מצות עשה ליתן צדקה לעניים כפי מה שראוי לעני ,אם היתה יד הנותן משגת ,שנאמר "פתוח
תפתח את ידך לו" ,ונאמר "והחזקת בו גר ותושב וחי עמך" ,ונאמר "וחי אחיך עמך" )מתנות עניים ז ,א(.
פדיון שבויים" :פדיון שבויים קודם לפרנסת עניים ולכסותן ,ואין לך מצוה גדולה כפדיון שבויים ,שהשבוי
הרי הוא בכלל הרעבים והצמאים והערומים ועומד בסכנת נפשות ,והמעלים עיניו מפדיונו הרי זה עובר על
"לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך" ,ועל "לא תעמוד על דם רעך" ,ועל "לא ירדנו בפרך לעיניך" ,ובטל
מצות "פתח תפתח את ידך לו" ,ומצות "וחי אחיך עמך"" ,ואהבת לרעך כמוך"" ,והצל לקוחים למות"
והרבה דברים כאלו ,ואין לך מצוה רבה כפדיון שבויים" )שם ח ,י(.
 .15דוגמא מעניינת להבחנה בין סוגי הגביה השונים ניתן לראות מהמקרה הבא:
בכתובות פו,א נאמר" :אבל במצוות עשה כגון שאומרין לו עשה סוכה ואינו עושה ...מכין אותו עד שתצא
נפשו".
במסכת חולין קי,ב ישנה הגבלה לנאמר במסכת כתובות" :דתניא כל מצות עשה שמתן שכרה בצדה  -אין
בית דין שלמטה מוזהרין עליה".
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לכן ייתכן שמצד הפרט ,אין חובת קיום המצווה מבחינה משפטית וחברתית .מכיוון שאין
גבול להשלמת חסרון העני אלא חייבים לדאוג לו עד כדי מחסרו ,הגבילו חכמים בתקנת
אושא את סכום הנתינה מצד ממונו של הנותן ,שיתן רק עד חומש על מנת שלא יהיה בעצמו
עני.
מצד הציבור:
מבחינה ציבורית הדין שונה .כבר ראינו לעיל את יסוד השותפות בין אנשי העיר ,וממנו את
האפשרות לכוף זה את זה לפי הצורך ,וזאת ,דווקא למתן שירותים מינימליים כפי שציינו
לעיל . 16
17
הרב גורן זצ"ל )"תורת המדינה" ,עמוד  (371מוכיח בראיה חותכת מתוך סוגיה בירושלמי  ,שיש
דין של מצוות צדקה המוטלת על הציבור.

התוספות )בבא בתרא ח,ב ד"ה אכפייה( מקשה על דין זה מהנאמר בסוגיה שם "דרבא אכפייה לרב נתן בר
אמי ואפיק מיניה ארבע מאות זוז לצדקה" ,הרי צדקה היא מצוות עשה שמתן שכרה בצידה כי כתוב
"פתוח תפתח את ידך" וכתוב אחר כך "כי בגלל הדבר הזה יברכך ,"...ואם כן מדוע כפה עליו רבא?
התוספות מביא מספר תירוצים .התירוץ השני שמביא התוספות הוא ,שבאמת אין בית הדין יכול לכוף
להוציא את הכסף אלא שכאן תושבי העיר קצבו סכום מסוים לצדקה ומצד זה חייב אותו רבא .נמצא
שרבא לא כפה אותו מצד הכפייה הרגילה של בית דין על קיום המצוות ,אלא מצד הכפייה של שותפין
שכופין זה את זה .לאחר שהציבור קיבלו על עצמם שותפות ,רבא כופה בתור גבאי ציבור ולא בתור בית דין.
מתירוץ זה ניתן לראות שלבית הדין ישנה סמכות לגבות אף בתור 'טובי העיר' .בענין זה עיין במאמרו של
הרב טכורש עמודים רמד-רמה.
לפי התירוץ השלישי שהתקבל על ידי רוב הפוסקים ,בית דין כופה במצוות צדקה מכיוון שזאת מצווה
חמורה שגם כוללת לאו ,וכך כתב הרמב"ם בהלכות מתנות עניים )ז ,י(" :ב"ד כופין ומכים אותו מכת
מרדות עד שיתן מה שאמדוהו ליתן ויורדין לנכסיו".
לפי תירוץ זה הכפיה היא מצד המצווה ,ולכן זהו תפקידו החינוכי של בית הדין ,ורבא כפה בתור חלק מבית
הדין.
 .16ראה מאמרו של הרב שמואל אליעזרי מופיע בקובץ "בצומת התורה והמדינה" ,בפרט בעמודים ,365-362
שניסה להוכיח )בדעת השו"ע( ,לא כפי שביקשנו לומר ,שחובת 'די מחסרו' היא חובת הציבור ולא חובת
הפרט .אמנם עורך הקובץ ,הרב יהודה שביב ,דחה את הוכחותיו ,עיין שם בהערות .4,3,2
 .17המשנה )פאה ח ,ז( אומרת שקופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלושה .הגמרא מביאה טעם לכך" :רבי חלבו
בשם רבי בא בר זבדא אין מעמידין פרנסין פחות משלשה .אנא חמי דיני ממונות בשלשה ,דיני נפשות לא כל
שכן?! ויהיו עשרים ושלשה עד דהוא מצמית לון הוא מסכן") .ירושלמי פאה דף כא,א(.
כלומר ,לפי רבי חלבו יוצא שחלוקת צדקה היא דיני נפשות ודיני נפשות דנים בסנהדרין קטנה .ממשיך הרב
גורן זצ"ל ,שמצינו שבחלוקה פנימית של תרי"ג מצוות אצל הגאונים ,כל התפקידים המוטלים על בית
הדין ,על סנהדרין קטנה ועל סנהדרין גדולה ,נכללים בשישים וחמש מצוות המוטלות על הציבור.
פוסק הרמב"ם" :כל עיר שיש בה ישראל חייבין להעמיד מהם גבאי צדקה ...מעולם לא ראינו ולא שמענו
בקהל מישראל שאין להן קופה של צדקה ,אבל תמחוי יש מקומות שנהגו בו ויש מקומות שלא נהגו בו"...
)הלכות מתנות עניים פרק ט הלכות א,ג(.
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יש להסיק מכאן שתיקון טובי העיר וכפיה הדדית בדברים אלו הם חיובים בסיסיים ולא
מדין חינוך ,אלא מצד שכל ישראל ערבים זה בזה )שבועות לט,א( . 18
סיכום
היוצא מדברינו הוא שמערכות הפרט והכלל משתלבות בינהם .נראה שניתן לנסח את הכלל
שאליו שאפו חז"ל כך :אם אין קהילה בעלת שותפות מסודרת ,שיכולה לדאוג לעניים
לצרכיהם המינימליים ,התורה מצווה את היחידים באותו ציבור לתת לעני "די מחסרו".
צווי זה נלמד מהפסוק "פתֹח תפתח" ,והמצווה היא מצד החינוך לרחמנות  . 19אמנם ,אם
אדם לא מוכן לתת ,יש לבית הדין זכות לכפות אותו ולהוציא ממנו את מה שאומדים
החכמים שצריך להוציא )ולאו דווקא "די מחסרו"( .דין זה הוא מצד חובת הדאגה לזולת,
ונסמך על הלאו שבתורה "לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון" .התורה
כביכול לא רצתה לקחת סיכון שאף אחד לא ירצה לתרום לעניים ,ולכן היא הוסיפה לאו
זה.
נראה שמטרת התורה ,מעבר לעצם חובת הדאגה לזולת ,היא לחנך את היהודי למידות
טובות") ,והלכת בדרכיו"( והצדקה מתקנת את מידת הרחמים  -יותר ממה שעושה בעל
הבית לעני עושה העני לבעל הבית.
אם ישנה מערכת של שותפות ציבורית )כגון 'עיר'' ,מדינה' וכד'( מחויבים השותפים במתן
"מסים" לצורך עניי העיר ,והגובים הינם באי כוח של 'טובי העיר' )הגבאים( .הסכום שנגבה
הוא הסכום הנצרך בשביל להסדיר את צרכיהם המינימליים של כל השותפים.
כאשר האדם הפרטי משלם סכום זה ,הוא בעצם מתחיל לקיים את מצוות הצדקה הפרטית
המוטלת על כל אחד ואחד ,אך הוא עדיין לא נפטר ממנה לגמרי ,כי המצווה הפרטית היא
עד כדי "די מחסרו" של העני או עד חומש מנכסי הנותן.

 .18כלומר ,כל האזרחים תלויים זה בזה ,ואם לא יתרמו את חלקם תתפורר החברה .עיין ברמב"ם שהובא
בהערה הקודמת.
 .19סמכותם של בית הדין לכפות על קיום מצוות ,מוגבלת למציאות שברור שאכן יש תועלת לכפיה זו .עיין
במאמרו של הרב שאול ישראלי זצ"ל בקובץ "בצומת התורה והמדינה" ,עמודים " :109-108עוד נראה
לדעת הרמב"ם שכל דין כפיה מטרתו להשיג ממנו רצון עצמי ,שהוא מבוסס על סברתו בפרק ב בקידושין:
"מאחר שהוא רוצה להיות מישראל ,ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העברות ,ויצרו הוא
שתקפו ,וכיוון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני ,כבר פירש לרצונו" .אם כן כל דין כפיה אינו שייך
אלא במי שרוצה לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות ,אבל בכגון הללו שבדורינו שאי עשיית המצוות
נובעת מתוך חוסר אמונה בתורה ובמצוות ...מכל מקום לא שייך לגביהם הדין שיש על בית דין לכפות
בהכאה וכיוצא בזה ,שהרי אינם מכירים בערך המחייב שבמצוות וגם אם תגבר ידינו עליהם על ידי הכאה
לא ישתכנעו באמיתת המצוות ולא יסכימו להם מרצונם".
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נסכם בטבלה את ההבדלים בין הדין ליחיד והדין לציבור:
טעם
חובה
)לתת לעני(
הגבלה
)של כספי
הנותן(
הממונים
על הגביה

יחיד
לדאוג לזולת ,ולחנך לרחמנות.
מצווה :די מחסרו אשר יחסר לו.
20
)אין הגבלה(

ציבור
צדק בסיסי וערבות.
חובה משפטית :אוכל ,לבוש ,קבורה.
)מוגבל למינימום זה ולא יותר(

עד חומש ממונו.
)מוגבל אף שלא מגיע לדי מחסרו(

אין הגבלה
)עד שיהיה צדק בסיסי(

ביתן הדין

הגבאים ,שליחי הציבור

בעיון נוסף נראה ,שחז"ל הלכו לפי עיקרון יסוד שאי אפשר לחייב ציבור בהוצאה כספית
בלא להגביל את סכום ההוצאות מצד אחר ,כדי שלא לבוא לידי דוחק; וכן אם סכום
ההוצאה אינו מוגבל מצד "המקבל" )אצל היחיד( הרי חייבים להגביל מצד נכסי הנותן.
לכן הציבור המחוייב לצדק בסיסי ,הרי הוא מוגבל למינימום של המחייה ,ואין חובה כלל
לתת 'די מחסרו' אלא מצד החסד.
היחיד אינו חייב לתת את כספו לעני אלא משום מצווה )הרווח הוא כולו שלו ,בכך שקיים
מצווה!( ,ולכן חכמים לא הגבילו את קיום המצווה מצד המקבל אלא יש להשלים את
מחסור העני לפי מה שהוא צריך ,אך אמנם הגבילו מצד נכסי הנותן שאסור לו לבזבז יותר
מנכסיו . 21
המטרה בצדקה ציבורית היא לדאוג לצדק בסיסי ,מפני שאם הציבור לא ידאג לעני הרי
הוא יכול למות ברעב .לכן חכמים תקנו חובה משפטית לכל עיר ועיר לדאוג להקמת קופת
צדקה על כל המשתמע מכך ,וחובה על כל אחד ליתן את המינימום הנקבע על מנת שלכל עני
בעיר יהיה אוכל ,כסות וקבורה.

 .20אין זה חוסר הגבלה מוחלט מצד מקבל הצדקה ,אבל זהו גבול שיכול להגיע גבוה מאוד.
 .21השופט קיסטר )בית המשפט המחוזי תל-אביב יפו ת"י  (354/64דן בעקרונות שעל פיהם אמורים הממונים
על ציבור לחלק את כספי הצדקה:
"בדיני תורה קיימת חובת היחיד למתן צדקה לנצרכים וחובת ציבור להחזיק מוסדות )תמחוי ,קופת
צדקה (...לגביית כספי צדקה מאת האזרחים ומתן צדקה לנצרכים .ובמשנה ואח"כ בפוסקים נקבעו
מבחנים לפי גודל רכושו או אמצעיו במטבע דאז ,מתי אפשר לראות אדם לראוי לצדקה...
השיעורים האלה לא נאמרו אלא בימיהם בהתחשב עם ארגון הצדקה הציבורית שהיה אז ובהתחשב בכח
קנייה של המטבע שהיה אז ,ובזמן הזה יש לדון לפי הזמן והמקום ...כאשר במשך הדורות חלו שינויים
בצורת ארגון הצדקה הציבורית ,כח הקנייה של המטבע ,רמת החיים וכו' אין הפוסקים של היום נוהגים
לפי פרטי הדינים האמורים במשנה ,ברמב"ם ובשו"ע .כגון ,אין מחפשים איך להמיר סכום חמישים זוז או
מאתיים זוז למטבעות של היום אלא קובעים את המבחנים לאור היסודות והעקרונות שהונחו בתלמוד
ובפוסקים ...החת"ם סופר )יורה דעה רלט( קבע כללים מי יהיה זכאי לקבל כספים שנאספו ...ועשה זאת
לפי צורך זמנו".
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ברם ,הברייתא בבבא בתרא שהבאנו לעיל )פרק ב( רק מונה פריטים שונים שחייבים
להשתתף בהם ,ועדיין לא ראינו עיקרון כללי יותר לקביעת הצדק הבסיסי .לצורך כך עלינו
לעיין בדין פדיון שבויים.

ג .מתי חייבים בפדיון שבויים

22

נאמר במשנה )גיטין ד ,ו ובגמרא שם מה,א(:
אין פודין את השבויין יתר על כדי דמיהן ,מפני תיקון העולם; ואין מבריחין
את השבויין ,מפני תיקון העולם; רשב"ג אומר :מפני תקנת השבויין.
הגמרא שם שואלת:
איבעיא להו :האי מפני תיקון העולם  -משום דוחקא דצבורא הוא ,או
דילמא משום דלא לגרבו ולייתו טפי?
המשנה מלמדת שאסור לפדות שבויים ,אם חוטפיהם מפריזים במחיר יותר מערכם הכספי
בשוק כעבדים .הגמרא מתלבטת בין שני טעמים המסבירים את האיסור.
טעם א :דוחקא דציבורא  -אין לעלות על הדעת שעל מנת לפדות שבוי ,נביא את הציבור
לידי עניות.
טעם ב :דלא ליגרבו ולייתו טפי  -אם נסכים לפדות את השבויים ביוקר ,החוטפים ינסו
לתפוס עוד יהודים ,מפני שניתן להוציא מהם יותר כסף מערכם האמיתי בשוק העבדים.
יש לדייק שבמידה שלשבוי אחד אין ערך גבוה בשוק ,והמוכר דורש מעט יותר מערכו,
)אמנם זהו עדיין מחיר נמוך( אזי יהיה אסור לפדותו לפי טעם ב ,כי זו היא עצם הגזרה

 .22הסוגיה בגמרא מתייחסת דווקא לחוטפים שיש להם אך ורק עניין כספי .אם המניעים לחטיפה הם אחרים,
לדוגמא מחמת שנאתם לישראל וכדומה ,ויש חשש שיבואו להרוג את החטופים ,הרי הם בסכנת נפשות,
ואז נכנסים לסוגיה אחרת שאין כאן מקומה.
כך מובא בגיטין )נח,א(" :ת"ר :מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי .אמרו לו :תינוק
אחד יש בבית האסורים ,יפה עינים וטוב רואי וקווצותיו סדורות לו תלתלים .הלך ועמד על פתח בית
האסורים ,אמר) :ישעיהו מב( מי נתן למשיסה יעקב ,וישראל לבוזזים? ענה אותו תינוק ואמר :הלא ה' זו
חטאנו לו ולא אבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו .אמר :מובטחני בו שמורה הוראה בישראל .העבודה
שאיני זז מכאן עד שאפדנו בכל ממון שפוסקין עליו .אמרו :לא זז משם עד שפדאו בממון הרבה ,ולא היו
ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל .ומנו? רבי ישמעאל בן אלישע".
תוספות שם )ד"ה כל ממון(" :כל ממון שפוסקין עליו  -כי איכא סכנת נפשות פודין שבויין יותר על כדי
דמיהן ...אי נמי משום דמופלג בחכמה היה".
משמע שאם אין לשבויים סכנת נפשות ברורה אלא רק חשש )תמיד קיים החשש שמא החוטף יחליט להרגו(
אין פודין יותר מכדי דמיהם .יש לציין שאין הדבר מוסכם על כל הפוסקים  -עיין "כנסת יחזקאל" סימן לח
שכותב בדעת הרמב"ם והשולחן ערוך שאפילו בסכנת נפשות אין לפדות .עיין עוד ב"פתחי תשובה" יורה
דעה רנב ,ד שמביא את המחלוקת .וכן עיין בדברי הרב גורן זצ"ל )"תורת המדינה" עמודים  (436-424שכתב
שרבי יהושע בן חנניה לא פדה את התינוק מפני שהיה בסכנה ,אלא מפני שהיה מופלג בחכמה ,והתוספות
במקום אחר )גיטין מה,א ד"ה דלא( הביא רק את התשובה שהיה מופלג בחכמה ולא את התירוץ הראשון.
כך גם דעת הרמב"ן והריטב"א וכן משמע מהמאירי.
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שלא להביא לחטיפות נוספות .לפי טעם א )"דוחק הציבור"( לכאורה היה ראוי לפדותו
כיוון שאין במקרה הספציפי הזה דוחק .בכל זאת ,יהיה אסור לפדותו ,כי לא ראינו שחילקו
חכמים בין המקרים ,אלא בכל מקרה של "יותר מכדי דמיהן" אסור לפדות משום דוחקא
דצבורא.
ולהיפך :אדם שערכו רב ביותר ,והמוכר לא לוקח יותר מערכו ,גם לטעם א יהיה חייב
לפדותו אע"פ שקיים דוחק הציבור בפדיון ההוא ,כי גם לגבי מקרה כזה לא ראינו שחז"ל
חילקו בין דוחק רב לציבור לבין דוחק מועט לציבור.
על פניו ,העיקרון של 'כדי דמיו' נראה חסר ואף נראה שהוא יוצר לכאורה "אבסורד
מוסרי" ,כיוון שצריך להתחשב במחיר שהקהילה יכולה להשקיע בפדיון . 23
להלכה כתב הטור:
אין פודין השבויים יותר מכדי דמיהן מפני תיקון העולם שלא יהו האויבים
מוסרין עצמם עליהם לשבותם ,ואפילו אם קרובים רוצים לפדותו ביותר
מכדי דמיו אין מניחין אותן ,אבל אדם יכול לפדות את עצמו בכל מה שירצה,
וכן לאשתו שהיא כגופו.
)סימן רנב(
הטור ואחריו השולחן ערוך פסקו כטעם השני "דלא ליגרבו ולייתו טפי" .האם פסיקה זאת
באה לשלול את הטעם של "דוחק הציבור"?
רש"י בסוגיה מסביר שיש הבדל בין הטעמים :אם יש לו אב עשיר או קרוב שרוצה לפדותו
בדמים מרובים ,ולכן פדיונו לא יכביד על הצבור ,לטעם א הרי זה מותר שאין דוחק ,ולטעם
ב אין זה משנה מי מוציא את הכסף ,ועדיין אסור לפדות.
נראה שזו ההשלכה המעשית היחידה להיתר ,אם פוסקים כ"דוחק הציבור".
אמנם ,אם פוסקים "דלא ליגרבו"  -מפני החוטפים ,לכאורה קיימת השלכה מעשית להיתר
במקרה הבא :אם יבקשו מחיר מעל כדי דמיו ולא ימצאו חוטפים פוטנציאלים נוספים ,אז
יהיה מותר לפדות לטעם זה ,כשלטעם ה"דוחק" יהיה אסור .זו כמובן מציאות רחוקה
ותיאורטית כמעט לחלוטין .לפי זה נראה שניתן למעשה להתעלם מהשלכה זו .לכן ,אע"פ
שהטעם של "דוחקא דציבורא" בעניין פדיון שבויים לא התקבל להלכה על ידי רוב
הפוסקים  24ואף הטור והשו"ע לא פסקו אותו; נראה שהפוסקים הסכימו לכתוב דווקא את

 .23ראה גם "אסיא ז" ,מאמרו של הרב שבתי רפפורט ,עמוד .98
 .24למעט הר"ן )גטין כג,א בדפי הרי"ף( ,עיין בהערה הבאה .וכן המהרש"ל )"ים של שלמה" פרק רביעי סימן
סו( שאומר" :הלכה כת"ק אם כן נפשוט מינה דטעמה משום דוחקא דציבורא ...ואין זה מוכרח כלל שדברי
אביי )גיטין מה,א( "ת"ש :דלוי בר דרגא פרקא לברתיה בתליסר אלפי דינרי זהב .אמר אביי :ומאן לימא לן
דברצון חכמים עבד? דילמא שלא ברצון חכמים עבד" התקבלו להלכה ,וא"כ כשאין דוחק הציבור רשאי
אפילו לפדות את בניו ואת קרוביו בכל ממון שירצה ...והאידנא אנשי גומלי חסדים בארץ תוגרמה
והסמוכים להם פודים השבויים יותר ויותר מכדי דמיהם".
המהרש"ל אומר שלא רק שיש לפסוק על פי דוחקא ,אלא 'פוק חזי מאי עמה דבר' ולא חוששים לחוטפים
נוספים ופודים!
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הטעם של האוייבים הבאים לתפוס עוד יהודים ,כדי לאסור אפילו ליחיד לפדות את חבירו
בכל מחיר ,מכיוון שחוץ מהנפקא מינה הזאת ,אין הבדל להלכה בין שני הטעמים . 25
על פי הנחה זו ,נמצאנו למדים ,שהטעם "דלא ליגרבו" כולל מקרה אחד נוסף לאיסור
לעומת הטעם של "דוחקא דציבורא" ולכן ניתן לומר שחז"ל מסכימים גם לטעם השני של
דוחק הציבור .ראינו לעיל במצוות צדקה שישנה חובה להוציא סכום מסוים בעד כסות,
תמחוי וכו' ,וביקשנו שם לומר שמכיוון שיש בכך חובה משפטית הרי צורפה לכך הגבלה
כספית ,הגבלה זו מוגדרת ביותר :להביא את מרבית הציבור לרמה של מחיה מינימלית.
לכן יש לומר שהטעם הכללי לכל הלכות אלו הוא דוחק הציבור.

ד .הקו המנחה את מצוות צדקה ומצוות פדיון שבויים
עתה נסכם ונבאר את הקשר המהותי המחבר בין פדיון שבויים והלכות צדקה.
תקנת חכמים להעמיד קופת צדקה היא מצד הצדק הבסיסי דהיינו תיקון העולם .כיוון
שצדק זה הוא חובה ,אזי מפני "דוחקא דציבורא" גובה הסכום מוגבל .זו היא אותה סיבה
שחכמינו חייבו את העיר )חובה משפטית( לפדות שבויים.
כפי שאמרנו לעיל )ראה הערה  (22מדובר כאן בגויים התופסים יהודים לשם ממון .על כן,
בשיעור של "כדי דמיו" ,קבעו חכמים מהו הערך המינימלי לסיכוי סביר לשחרורו של
השבוי ) 26כמו בצדקה שנקבע מהו הקיום הסביר המינימלי( ,ומשום דוחק הציבור לא חייבו
ביותר מכדי דמיו.

 .25נביא התייחסות נוספת בתלמוד להגבלת דמי הפדיון.
לגבי פדיון האישה כתוב במסכת כתובות )נב,א(" :תנו רבנן :נשבית ,והיו מבקשין ממנו עד עשרה בדמיה -
פעם ראשונה פודה ,מכאן ואילך ,רצה  -פודה ,רצה  -אינו פודה; רבן שמעון בן גמליאל אומר :אין פודין את
השבויין יותר על כדי דמיהם ,מפני תקון העולם .הא בכדי דמיהן פודין ,אף על גב דפרקונה יותר על
כתובתה" .ת"ק ורשב"ג מסכימים שאין לפדות שבויים ביותר מכדי דמיהם .אמנם חלוקים הם בדין
האישה ,האם הוא שונה מדין כל שבוי אחר.
גם במקרה זה ניתן לומר שהפוסקים שהכריעו לפי הטעם של "דלא ליגרבו" ,פסקו כאן כרשב"ג משום
דוחקא דבעל .הם אמנם פסקו לפי הטעם "דלא ליגרבו" על מנת לאסור גם לבעל עשיר לפדות את אישתו
בכל מחיר ,אך פסק זה כולל בתוכו את הטעם של "דוחקא דציבורא" ,כפי שהראנו בגוף המאמר.
הר"ן )גיטין כג,א בדפי הרי"ף( כותב שהיו כאלו שרצו להוכיח מכאן שהטעם הוא משום "דלא ליגרבו" ,כי
בפדיון האישה אין כאן ציבור וזהו חוב המוטל על הבעל בלבד שהוא מתנאי הכתובה ,ובכל זאת אומר
רשב"ג ש"אין פודין ,"...ולכן כנראה הוא סובר שהטעם הוא משום "דלא ליגרבו" )כך הבין רש"י בדעת
רשב"ג כתובות נב,ב ד"ה מפני תיקון העולם" :שלא ירגילו להעלות על דמיהן" .המהרש"ל הבין אחרת את
רשב"ג .הוא אומר שאולי רשב"ג סובר גם "דוחקא דציבורא" ,ולכן רוצה לפטור את הבעל בפדיון בפי עשרה
אפילו בפעם הראשונה(.
הר"ן דוחה פירוש זה ,שהרי ניתן לומר שאם בציבור הגבילו את סכום הפדיון משום "דוחקא דצבורא" ,כל
שכן שבמקרה של בעל יגבילו אותו )כי הוא אדם פרטי ויותר קשה לו לשאת בעול הכספי( .כלומר ,מכיוון
שהבעל מחוייב לפדותה הרי הגבילו את הסכום משום דוחק .היחס בין חובה והגבלה נמצא בהלכות צדקה
כפי שציינו לעיל .למעשה ,הר"ן מעמיד את כל הסוגיה על פי דוחקא .השווה "אסיא ז" ,עמוד .99
 .26מכיוון שהחוטף לא ישיג יותר בשוק העבדים ,לכן סביר להניח שהוא יתפייס גם בסכום זה.

120

חובת הענקת צרכים חיוניים לכל תושב

לעומת זאת ,לגבי היחיד מצוות צדקה ,בנוסף לחובה לדאוג לזולת ,היא גם מצווה לחינוך
לרחמנות ,ולאדם מותר לתת כמה שהוא רוצה עד חומש מנכסיו.
הרמב"ם בפירוש המשנה )פאה א ,א( כותב:
גמילות חסדים ...והוא שם נופל על שני סוגים מהמצוות ,האחד הוא
השתתפות האדם עם ישראל בממונו ,כגון הצדקה ופדיון שבויים .והשני,
השתתפות האדם עם ישראל בגופו ,כגון ניחום אבלים...
ואמרו כאן שגמילות חסדים אין לה שיעור ,רצונו לומר בהשתתפות האדם
בגופו .אבל השתתפותו בממונו יש לו גבול והוא חמישית ממונו  , 27ואינו חייב
לתת יותר מחמישית ממונו אלא אם עשה כן במידת חסידות.
ואמרו נמנו באושא להיות אדם מפריש חומש נכסיו למצווה.
וביאור השאלה זו אצלי כך :אם ראה האדם שבויים הרי הוטל עליו לפדותם
כמו שצוה ה' ,או רעבים או ערומים הרי הוטל עליו להאכילם ולכסותם כמו
שאמר ה' "די מחסרו אשר יחסר לו" ,כלומר שישלים לו כל מה שחסר לו
והרי הוא חייב להשלים להם כל מחסורם כל זמן שמחסורם או צורך פדיונם
הוא פחות מחומש ממונו או חמישיתו.
נסכם עתה את ההגבלות בין צדקה ופדיון שבויים:
יחיד

ציבור

פדיון שבויים

צדקה
עד חומש ממונו )שלא יבוא לידי עניות(.

מצווה "פתח תפתח את ידך" חינוך
לרחמנות.

מצווה "פתח תפתח את ידך" חינוך
לרחמנות.

מצוות לא תעשה "לא תאמץ ...ולא
תקפץ"  -דאגה לזולת.
עד כדי דמיו )"דוחקא דציבורא"(.

מצוות לא תעשה "לא תאמץ ...ולא
תקפץ"  -דאגה לזולת.
אוכל ,כסות וכו' )"דוחקא דציבורא"(.

חובה מצד השותפות  -סיכוי שחרור
סביר.

חובה מצד השותפות  -קיום בסיסי,
שיקום סביר וסל בריאות מינימלי.

עד כדי דמיו.

 .27כך פסק גם בהלכות מתנות עניים ז ,ה )וכן הטור ושו"ע בתחילת סימן רמט(" :בא העני ושאל די מחסרו
ואין יד הנותן משגת ,נותן לו כפי השגת ידו .וכמה ,עד חמישית נכסיו מצוה מן המובחר" .כן כתב בהלכות
ערכין וחרמין ח ,יג" :לעולם לא יקדיש אדם ולא יחרים כל נכסיו ,והעושה כן עובר על דעת הכתוב שהרי
הוא אומר "מכל אשר לו" ולא "כל אשר לו" כמו שבארו חכמים ,ואין זו חסידות אלא שטות שהרי הוא
מאבד כל ממונו ויצטרך לבריות ,ואין מרחמין עליו ,ובזה וכיוצא בו אמרו חכמים חסיד שוטה מכלל מבלי
עולם ,אלא כל המפזר ממונו במצות אל יפזר יותר מחומש".
בדבר הסתירה בין ה"יד החזקה" לבין פירוש המשנה )שם כתב "ואינו חייב לתת יותר מחמישית ממונו
אלא אם עשה כן במידת חסידות"( ,ראה ב"ברכי יוסף" של החיד"א תחילת סימן רמט שמיישב ,שבפירוש
המשנה פירש על פי הירושלמי וב"יד החזקה" חזר בו ופסק על פי הבבלי )תקנת אושא( ,עיין שם באורך.
ועיין ב'ספר המפתח' הוצאת פרנקל ,שמפנה למקורות נוספים שמיישבים את הסתירה.
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נמצאנו למדים שהמשותף בין "כדי דמיו" למאכל ,כסות ,וכו' הוא ,שזה הסף שתחתיו אין
סיכוי סביר להצליח במשימה ומעליו ,על פי רוב ,יש סיכוי להצליח.
לכן אין מקום לשאול כפי שהקשינו בתחילה  , 28שלטעם של "דוחקא דציבורא" כאשר לשבוי
מסוים אין ערך גבוה בשוק והמוכר רוצה יותר מערכו )אמנם זהו עדיין מחיר נמוך( אז יהיה
אסור לפדותו .לעומתו ,אדם שערכו רב ביותר ,יהיו אנשי העיר חייבים לפדותו למרות
שוודאי יש דוחק הציבור בפדיון ההוא.
הכלל העולה הוא :השאיפה הכללית של חכמינו היא להעניק באופן שווה לכל אחד מבני
המקום אותו סיכוי סביר להתקיים ,להיות בריא ולחיות כבן חורין ,והוא יסוד כללי
להלכות ציבור  . 29לכן ,התשובה לשאלה הנ"ל היא שאין חובה לציבור להשקיע באדם מעבר
לאותו "סיכוי סביר"  , 30במיוחד אם זה בא על חשבון אנשים אחרים מפני שיישאר פחות
כסף בקופה עבורם .אמנם ודאי שקביעה זו אינה חד-משמעית ויש אפשרות של סטייה קלה
לכאן או לכאן ע"פ נתוני המציאות בכל מקרה לגופו  . 31ברור מעבר לכל ספק שהקביעה של
חז"ל אודות כסות ,תמחוי וקבורה ,קשורה למינימום ההכרחי של תקופתם ,ובימינו
הדברים משתנים . 32

.28
.29

.30

.31

.32

לעיל פרק ג.
מעניין להשוות כלל זה עם נוסח חוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד  1994 -פרק ב סעיף ד" :שירותי
הבריאות הכלולים בסל שירותי הבריאות יינתנו בישראל ,לפי שיקול דעת רפואי ,באיכות סבירה ,בתוך זמן
סביר ומרחק סביר ממקום מגורי המבוטח ,והכל במסגרת מקורות המימון העומדים לרשות קופות
החולים".
הרמב"ם במורה נבוכים )ג ,לד( כותב" :ממה שאתה צריך לדעת עוד ,כי אין התורה מביטה על הבודד ,ולא
יהיה הצווי כפי הדבר המועט ,אלא כל מה שרצוי להשיגו ,השקפה או מדה או מעשה מועיל ,אין מביטים בו
אלא לדברים שהם הרוב ,ואין שמים לב לדבר מועט האירוע ,ולא לנזק שיהיה ליחיד מבני אדם בגלל אותה
הגזרה וההנהגה התורתית ...כך אל תתפלא שאין מטרות התורה מתקיימים בכל אחד ואחד ,אלא מתחייב
בהחלט שימצאו אנשים שאין אותו הניהול התורתי מביא להם שלימות".
יש לציין שהב"ח )חו"מ ,ב לקראת סוף הסימן( מעמיד רעיון של התעלמות מהפרט במחלוקת ראשונים
וז"ל" :וכן כתב במרדכי ...על שם ר"ת דאף רוב הקהל אין להם כח להכריח למיעוט לשנות דבר במידי
דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי או להפקיע ממון שלא מדעת כולם ,אלא אם כן להכריח הציבור במה
שהיה מנהג מקדם או למגדר מילתא במילי דשמיא דאז יש כוח לרוב הקהל או טובי העיר שהמחום עליהם
מדעת כולם לכל דבר .וראבי"ה לשם חולק וסבירא ליה דאם קבלו עליהם ראשים לכל דבר כנהוג ,מה
שעשו עשוי בתקנת הקהל דווקא ואף על פי שלא היה כן מנהג מקדם וגם אינו מיגדר מילתא" .בענין זה עיין
גם בחוברת "פרקי מבוא בדמוקרטיה יהודית" שהוציא מו"ר הרב אלישע אבינר ,עמודים .36-29
למעשה ,על מנת לתת לאנשים במצוקה כלכלית או רפואית יותר ממה ש"מגיע" להם נדרשים בדרך כלל
לתרומת נדיבים .התרומה יכולה לבוא אפילו מהרשויות הציבוריות בעצמם ,כפי שהיה במשפט שבו
מבקשת עיריית תל-אביב ,לאחר שתמכה כספית בדמי אישפוז של חולה שלא כדין ,החזר דמי אשפוז מתוך
ירושת המאושפזת שנפטרה )בית המשפט המחוזי תל-אביב יפו ת"י .(54/64
ראוי לדון בקצרה מה הייתה בימי התלמוד הגדרת העני ,שהיה מותר לו ליטול מקופת צדקה ,לעומת
הגדרת העני בימינו .במילים אחרות ,כיצד קובעים את קו העוני ,שמתחתיו אדם זכאי להתייחסות מיוחדת
)לתוספת עיון ,עיין במאמרו של הרב גורן זצ"ל בספרו "תורת המדינה" ,עמודים .(384-358
כותבת המשנה במסכת פאה" :אין פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע סאין בסלע.
לן :נותנין לו פרנסת לינה .שבת :נותנין לו מזון שלש סעודות .מי שיש לו מזון שתי סעודות לא יטול מן
התמחוי; מזון ארבע עשרה סעודות לא יטול מן הקופה .והקופה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה .מי שיש
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העובדה שבני אדם מושרשים במידת מה במוסר טבעי ,המתבטא גם במוסכמות חברתיות
למען הסדר הטוב ,גרמה לכך שדבר זה מקובל ברוב מדינות העולם ,וכן במדינת ישראל.
דוגמא של רוב הערכים שהזכרנו המבוססים היטב בחוק ניתן לראות בקיום המוסד
לביטוח לאומי.
ראוי להזכיר כאן את דברי גברת גולדה מאיר ז"ל )בעת היותה שרת העבודה( ,בנאומה מעל
בימת הכנסת : 33
אין זה מקרה שאנו דנים עכשיו בחוק ביטוח לאומי .הדור שזכה להגשים את
חזון הדורות ,הדור שזכה לכונן את המדינה העברית מוכרח להיות חדור
האחריות הגדולה הרובצת עליו  -האחריות להגשמת כל הטוב והנעלה שראו
היהודים באותה מדינה שלה ציפו .עם קבלת חוק צנוע זה אנו מניחים אבן-
פינה לבנין חברה ,שבה לא יתום מופקר ולא יהיה זקן הבוכה על זיקנתו ,לא
בחסדם של נדיבים יהיו תלויים החלשים בתוכנו כי אם בתור אזרחי המדינה
יקבלו את המגיע להם בזכות.
והיתה המימרה" :כל ישראל ערבים זה בזה" לחק במדינת ישראל.

לו מאתים זוז לא יטול לקט שכחה ופאה ומעשר עני ...מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה
לא יטול") .פרק ח ,ז-ח-ט(
הר"ש כותב שמאתיים זוז הוא שיעור ההוצאות למזונות ומלבושים לשנה אחת.
לפי החישובים ,מאתיים זוז של פעם שווים היום כאלף שקל ,וזה ודאי לא מתאים ליוקר המחיה של זמננו.
הפוסקים כבר התייחסו לשאלה זו .כתב הבית יוסף" :ובמרדכי )בבא בתרא פרק ראשון סימן תק( כתב
שהשיב רבינו אפרים ,מה שאמרת שמי שיש לו מאתיים זוז אם יכול ליטול צדקה ,אומר אני :הכל לפי
פרנסתו ופרנסת בני ביתו ...וה"ר יצחק מויינ"א כתב באור זרוע )שם סי' יד( מי שיש לו ק"ק )מאתיים( זוז
לא יטול מכיס של צדקה") .מובא בבית יוסף סימן רנג אות ב ד"ה ויש אומרים(.
רבינו אפרים תולה את קביעת קו העוני בנורמה הכלכלית של הציבור ,ולדעת בעל ה"אור זרוע" ,אין
להבחין בצרכים המשתנים .אמנם גם ה"אור זרוע" בהמשך מסייג את בדבריו.
להלכה ,הטור בסימן רנג הולך לפי שיטת רבינו אפרים )וכן פסק השולחן ערוך(" :ויש אומרים שכל אלו
השיעורים לא נאמרו אלא בימיהם שהיה להם קופה ,ותמחוי ,והיו מחלקין מעשר עני בכל שנה ,והיו נוטלין
לקט שכחה ופאה .לפיכך שיערו שמי שיש לו ר' זוז לא יטול לפי שיכול לעבור בהן שנה ולשנה הבאה יהיה
לו במה שיהיה .אבל האידנא שאין כל זה יכול ליטול עד שיהיה לו קרן כדי להתפרנס מן הריוח" .לדעת
הטור והשולחן ערוך אין סכום קבוע החוצה את קו העוני .קו העוני תלוי בזמן ,במקום וברמת החיים
המקובלת באותה המדינה .יש לקחת בחשבון את הבדלי המחיר של המצרכים בתקופות השונות ,ואת רמת
החיים הנמוכה ,וההסתפקות במועט שהיו נוהגים בימי קדם לעומת "תרבות הקנייה" המצויה בימינו.
לאור זאת ,ודאי שיש לקבוע מחדש את קו העוני .קו זה עשוי להתפתח ככל שהמדינה תתקדם.
 .33קריאה ראשונה ,כרך  ,11עמוד .1216
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מבוא
הגדרת רשות הרבים
הגדר של שישים רבוא
שיטת החולקים על הגדר של שישים רבוא
ההבדל העקרוני בין השיטות
כיצד יש לנהוג למעשה
דעת גדולי הדור
סיכום

א .מבוא
המשנה הראשונה במסכת שבת פותחת במלאכת הוצאה" :יציאות השבת שתים שהן
ארבע ,"...אך מן המשנה השניה ואילך עוברת המשנה לעסוק בדיני ערב שבת ובדיני השבת
עצמה ,ורק בפרק החמישי של המסכת )וכן בפרקים השישי והשמיני( חוזרת לדון במלאכת
הוצאה ביתר הרחבה .את הסיבה לחריגה מן הסדר ההגיוני מסביר הרמב"ם:
ומה שהצריכו להתחיל בדיני הוצאה מרשות לרשות ,ואע"פ שהיא מנויה
בסוף אבות מלאכות ,כלומר ' -המוציא מרשות לרשות' ,לפי שמלאכה זו
מצויה הרבה ובה נכשלים על הרוב מפני שאינה צריכה כלים ושנית ללמדנו
שהיא מלאכה ואע"פ שנראית שאינה מלאכה.
)פירוש המשנה ,שבת א,א(
היות ש"מלאכה זו מצויה הרבה" ,האריכו הראשונים והאחרונים לעסוק בה .מאידך,
היוצא לטייל בחוצות ערי ישראל ביום השבת ,יוכל לראות יהודים רבים ,יראי שמיים
ומדקדקים במצוות ,מוציאים חפצים מבתיהם החוצה ומטלטלים אותם ,שכן פשט ההיתר
לסמוך על עירוב של 'צורת הפתח' ולטלטל .כיון שכיום ישנם עירובים ברוב ישובי ישראל,
פשט ההיתר עד כדי כך שכל עניינה של מלאכת ההוצאה נדחק לקרן זווית.
במאמר זה נתחקה על יסודותיו של היתר זה ,נברר את עיקרי המחלוקת הגדולה הסובבת
אותו ,ונראה שהדברים אינם פשוטים וברורים כלל ועיקר.
*

'דברי תורה עניים במקום זה ועשירים במקום אחר'  -נושא זה נדון כבר במעליות ח )תשמ"ז( ,אך במקום
שהאריך זה קיצר זה ובמקום שהאריך זה קיצר זה - .המערכת.
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ב .הגדרת רשות הרבים
הגמרא במסכת שבת מציגה את סוגי הרשויות השונות .אנו נתמקד בגדרי רשות הרבים
)להלן רה"ר(:
תנו רבנן ,ארבע רשויות לשבת :רשות היחיד ,ורשות הרבים ,וכרמלית ומקום
פטור ...ואיזו היא רשות הרבים  -סרטיא )רש"י :מסילה שהולכין בה מעיר לעיר(
ופלטיא גדולה )רש"י :רחבה של עיר ששם מתקבצין לסחורה( ומבואות המפולשין זו
היא רה"ר גמורה .אין מוציאין מרשות היחיד זו לרשות הרבים זו ,ואין
מכניסין מרשות הרבים זו לרשות היחיד זו .ואם הוציא והכניס ,בשוגג -
חייב חטאת ,במזיד  -ענוש כרת ,ונסקל.
)ו,א(
הברייתא מביאה דוגמאות למקומות המאפיינים את רשות הרבים כשוק וכדרך ציבורית,
ומדוגמאות אלה ניתן להבין ,שרה"ר צריכה להיות מקום ציבורי שרבים רגילים להלך בו.
כמו כן נלמד מהברייתא ,שרה"ר צריכה להיות מקום המפולש משני צדדיו.
בדף צו,ב לומדת הגמרא גדרים טכניים נוספים של רשות הרבים מ'דגלי מדבר' ,שהיא
המציאות שהייתה בזמן הליכת בני ישראל במדבר ,שהיה רשות הרבים ונאסרה בו
ההוצאה ,כפי שמסבירה הגמרא:
הוצאה גופה היכא כתיבא? אמר רבי יוחנן :דאמר קרא "ויצו משה ויעבירו
קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא
העם מהביא" )שמות לו ,ו( .משה היכן הוה יתיב  -במחנה לויה ,ומחנה לויה
רשות הרבים הואי ,וקאמר להו לישראל :לא תפיקו ותיתו מרשות היחיד
דידכו לרשות הרבים . 1
בהמשך דבריה מוכיחה הגמרא שמעשה זה אירע בשבת .משמע ,שההוצאה נאסרה בשבת,
כפי שמסיים הפסוק" :ויכלא העם מהביא" . 2
על כל פנים ,ממציאות זו של 'דגלי מדבר' לומדת הגמרא שמקום מקורה ומקום שאינו רחב
לפחות שש עשרה אמה ,אינו יכול להחשב רה"ר.
יוצא ,אם כן ,שמתוך הגמרא עולים מספר גדרים מוסכמים לרה"ר:
א .מקום ציבורי המשמש להילוך רבים )כגון שוק ודרך בין עירונית( ,כמובא בברייתא
 .1אמנם לכאורה כלל לא מובן מדוע זקוקים אנו להוכחות מהפסוקים? וכי לא די לנו בזה שהוצאה היא אחת
מל"ט אבות מלאכה שהיו במשכן? מסבירים התוספות )שבת ב,א ד"ה פשט; צו,ב ד"ה הוצאה( ,שמכיוון
שהוצאה מלאכה גרועה היא )כלומר מלאכה נטולת עשייה ,להבדיל מקצירה ,כתיבה וכו'( לא היינו
מחייבים עליה אילו לא היתה מפורשת גם בפסוקים.
 .2בתוספות )שם ,ד"ה וממאי( כתב ,על פי דברי הירושלמי וגירסת רבינו חננאל ,שאף אם נאמר שהמעשה
אירע בחול ,ניתן בכל זאת להבין את הפסוק כמקור לאיסור הוצאה ,שהרי כתוב" :איש ואשה אל יעשו עוד
מלאכה לתרומת הקדש" .מכאן שההוצאה קרויה מלאכה ,ומלאכה  -אסורה בשבת .לפי הסבר זה מובן,
שהסיבה שמשה אמר לישראל לחדול להביא תרומות היא שהיה די והותר ,ולא מפני כניסת השבת.
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'ארבע רשויות' הנזכרת.
ב .מקום שאינו מקורה ,כמפורש בגמרא" :המעביר ד' אמות ברשות הרבים מקורה פטור,
לפי שאינו דומה לדגלי מדבר" )צח,א(.
ג .מקום שרוחבו לפחות שש עשרה אמה " -דקי"ל דרך רה"ר שש שערה אמה" )צט,א(.
ד .מקום המפולש משני ראשיו ,כמובא בברייתא 'ארבע רשויות' . 3
לעומת זאת ,מקום ציבורי אשר אינו עונה על כל הגדרים הנזכרים ,כגון רחוב ללא מוצא או
רחוב ראשי שרוחבו חמש עשרה אמה בלבד  -אינו אלא כרמלית ,שהיא גזרת חכמים ,ומן
התורה אינה אלא 'מקום פטור'.

ג .הגדר של שישים רבוא
ישנו גדר נוסף לרשות הרבים אשר אינו מופיע כלל בתלמוד שלפנינו ,ושנוי במחלוקת
ראשונים עצומה ,והוא ,שרק מקום אשר עוברים בו שישים רבוא איש בכל יום ִהנו רשות
הרבים.
מקור המחלוקת הוא בלימוד גדרי רה"ר מ'דגלי מדבר'  -האם הלימוד הוא מוחלט ,וכשם
שבמדבר עברו שישים רבוא  , 4כך מקום שאין בו שישים רבוא לא יחשב רה"ר ,או שנאמר
שכל מקום המשמש להילוך רבים נחשב רה"ר ,ואז נצטרך לברר האם יש מספר מסויים של
עוברים ושבים המגדיר מקום כרשות הרבים.
גדר זה מופיע לראשונה במשנת הגאונים:
א' .בעל הלכות גדולות' : 5
והכא אמרו משמיה דרב יהודה ריש כלה דמנהר פקור ]פקוד[ מבוצרה פי'
רשות הרבים דוכתא דדשין בה שית מאה אלפי גברי בכל יומא כדגלי מדבר.
ב .תשובת רב שר שלום גאון : 6
מדינות ועיירות שאין בהם שישים רבוא או יש בהם ס' רבוא ויש בהם חומה
ודלתותיהן נעולות בלילה ,אין נעשות רשות הרבים ואין חייבים עליהם כרת
וסקילה .מאי טעמא? דבעינן כ'דגלי מדבר'.
ג' .ספר האשכול' : 7
רשות הרבים הוא מקום שרבים בקעי ורחבו ט"ז אמה ומפולש כולו או
מפולש לפחות משער לשער ואינו מקורה .והגאון כתב שצריכים ס' רבוא
.3
.4
.5
.6
.7

וכן כתב רש"י )עירובין ב ,א ד"ה מבוי(... " :הלכך לא הוי רה"ר בציר מי"ו אמה ומפולש מב' ראשין".
"כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף" )שמות יב ,לז(.
מהדורת אספמיא ,עירובין דף .131
'חמדה גנוזה' ,תשובות הגאונים ,סימן ע.
לרבינו אברהם מנרבונא ,ח"ג דף קסא ,הוצאת האלברשטאדט  -הלכות עירובין עמ' .161
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מצויינים )צ"ל :מצויים( שם דומיא ד'דגלי מדבר' כדאיתא בשבת )ו,ב( 'מדבר' -
רשות הרבים בזמן שישראל שרויין בו ,ורשות הרבים גמור אין מערבין אלא
בדלתות נעולות בלילה.
ד .ועוד ב'ספר האשכול' : 8
תשובה לגאון :מי שנפסקה לו ציצית בדרך בשבת ,אם רשות הרבים הוא,
מקום שיש שם שישים רבוא בני אדם  -אסור לטלטלה עד שתצא שבת ,ואם
כרמלית היא ,מותר לטלטלה.
בעקבות דברי הגאונים התפתחה בין הראשונים מחלוקת עצומה בשאלה האם יש לקבל את
דברי הגאונים הללו על אף שלא הוזכרו כלל בכל הש"ס ,מאחר שהגאונים "כל דבריהם
דברי קבלה"  9מרבותיהם האמוראים ,או שמא יש לדחות דברים אלו.
רש"י )עירובין ו,א( למשל ,קיבל את שיטת הגאונים ללא פקפוק:
רשות הרבים  -משמע רחב שש עשרה אמה ועיר שמצויין בה שישים רבוא,
ואין בה חומה...
התוספות במקום )שם ,ד"ה כיצד( ,מקשים בשם רבנו תם:
פירש הקונטרס :רה"ר רחב י"ו אמות ומפולש משני צדדים משער לשער
ומצויין בה שישים רבוא ,וכן יש ב'הלכות גדולות' דבעינן דריסת ס' רבוא.
וקשה לר"ת ,דבשבת בפרק הזורק )צח,א( אמר דעגלות הוו תחתיהן וביניהן
רה"ר ,ותחתיהן לא היו ס' רבוא .ואומר ר"י ,דמכל מקום דרכן היה לצאת
ולבוא באותו דרך .ועוד הקשה ,דב'דגלי מדבר' הוו טף ונשים לאין מספר ,וכן
קשה מערב רב )ובחישוב הכללי יצא אם כן שהיו שם הרבה יותר משישים רבוא ,שהרי
שישים רבוא היו רק הגברים( .ויש לומר דלא גמרינן ממשכן אלא מילתא דכתיבא
במספרם )כפי שמופיע בפסוק" :כשש מאות אלף רגלי הגברים לבד מטף" ,ולא מוזכר מנין
הנשים והילדים(.
יוצא שהתוספות )לא ר"ת( מסכימים עם רש"י ,וכן מופיע בדבריהם במפורש:
ואנו שאין לנו רה"ר גמור ,דכל רה"ר שלנו כרמלית היא ,שהרי אין מבואות
שלנו רחבות י"ו אמה ולא ס' ריבוא בוקעים בו.
)שבת סד,ב ד"ה רבי ענני(

התוספות מנסים למצוא רמז לגדר זה בדברי הגמרא עצמה:
ולחשוב נמי מדבר )כרה"ר( ,דהא תניא" :איזו היא רשות הרבים סרטיא
ופלטיא גדולה ומבואות המפולשין והמדבר" .אמר אביי :לא קשיא ,כאן
בזמן שישראל שרויין במדבר כאן בזמן הזה.
)שבת ו,ב(
 .8ח"ב ,הלכות ציצית ,סימן לא הלכה ח )מהדורת אלבעק ,עמ' .(203
 .9ע"פ שו"ת 'שופריה דיעקב' חלק ב )חו"מ( סימן ט ד"ה ומה גם; וכן שו"ת 'מלמד להועיל' חלק ג )אה"ע
וחו"מ( סימן סא ד"ה אמנם נ"ל.
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מכך מדייקים התוספות:
משמע קצת דאינה רשות הרבים אלא אם כן מצויין שם שישים רבוא כמו
במדבר.

)שם ,ד"ה כאן(

כלומר ,התוספות מבינים שמדבר מוגדר כרשות הרבים בזמן שישראל מצויים בו ,כי אז יש
שם שישים רבוא .אך בזמן הזה ,כיוון שאין שם שישים רבוא ,אין הוא רה"ר .אולם נראה
שיש להבין את פשט דברי אביי כפירוש רש"י )שם(:
בזמן הזה  -אינו מקום הילוך לרבים דהולכי מדברות לא שכיחי . 10
כלומר ,היום המדבר בדרך כלל שומם מאנשים ,ולכן הוא איננו רשות הרבים .אך כאשר
מצויים בו אנשים ,ישמש כרשות הרבים אף אם אין בו שישים רבוא . 11
ראשונים נוספים הצריכו גדר של שישים רבוא ברשות הרבים ,כגון הרא"ש  , 12הטור  13ועוד,
כפי שמופיע בדברי ה'ביאור הלכה' שנביא בהמשך )בפרק ו(.
הבעיה המרכזית בשיטה זו היא ,שיוצא שכמעט מעולם לא הייתה רה"ר ,שכן למעט
בתקופת המדבר ,בזמן שבני ישראל עברו בו ,כמעט שלא היה מעולם מקום שהיו בו שישים
רבוא ,ויוצא אפוא שאיסור ההוצאה מהתורה שייך רק לבני ישראל במדבר ולעוד מספר
מקומות בודדים בעולם ,ודבר זה קשה מאוד לקבל.

ד .שיטת החולקים על הגדר של שישים רבוא
כמה וכמה מהראשונים דחו את שיטת הגאונים המצריכה שישים רבוא ,והריטב"א
טען ,שבין הגאונים עצמם היו רבים אשר דחו שיטה זו:

14

אף

ועם כל זה רוב הגאונים ז"ל הם כדעת ר"ת ז"ל דלא בעינן שישים רבוא כלל,
וכן דעת הר"ם במז"ל .וטעם דבריהם ,שאין לנו ללמוד מ'דגלי מדבר' אלא
לענין רשות הרבים ממש ,שלא תהא מקורה ,ושיש בה שש עשרה אמה,
ושתהא מפולשת ,אבל לא לענין מנין הדורסים בה ,וגם לא הוזכר זה בשום
מקום לא בגמרא דילן ולא בירושלמי ,וכן נראים הדברים . 15
.10

.11
.12
.13
.14
.15

צ"ע מדוע הזכיר רש"י את הצורך בשישים ריבוא שש פעמים במסכת עירובין )ו,א הנ"ל; ו,ב ד"ה
ירושלים; ו,ב ד"ה אבולי דמחוזא; כו,א ד"ה ערסייתא; מז,א ד"ה שלש חצירות; נט,א ד"ה עיר( ,ואילו
במסכת שבת לא הזכיר זאת ולו פעם אחת.
וכך דייק הרמב"ן בדברי רש"י ,בחידושיו לעירובין נט,א.
עירובין פרק א סימן ח.
או"ח ,סימן שמה.
עירובין נט,א ד"ה עיר.
ישנה למעשה סתירה בדעת הריטב"א משום שבחידושיו על שבת )ו,א ד"ה ואיזהו; ו,ב ד"ה כאן( מביא
הריטב"א את שיטת רש"י ותוספות ולא דוחה אותה ומכאן שכנראה קיבלה וצ"ע .ניתן לתרץ שמצד
הסברא מוכן היה הריטב"א לקבל את שיטת רש"י ,וכן נראה אף מדבריו בעירובין אשר שם הוא עמל לתרץ
את הקושיות על שיטת רש"י ,אך להלכה הוא נוקט את השיטה המחמירה ,שכן רוב הגאונים ,ר"ת
והרמב"ם נקטו אותה ,וכן משום ששיטת רש"י איננה מוזכרת כלל לא בבבלי ולא בירושלמי ,כפי שכתב
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הריטב"א מסביר את השיטה שלא מקבלת את הגדר של שישים רבוא כך :אין ללמוד מדגלי
מדבר על רה"ר אלא רק את הגדרים הקשורים לרשות עצמה ,כגון שלא תהיה מקורה וכו'.
בנוסף לכך אומר הריטב"א שלגדר זה אין מקור לא בתלמוד הבבלי  16ולא בתלמוד
הירושלמי ,ועל כן מסיק הריטב"א כי אין צורך בשישים רבוא כלל.
גם לדעת הרמב"ם אין צורך בשישים רבוא ,להגדרת מקום כרה"ר:
ארבע רשויות לשבת ...אי זו היא רשות הרבים? מדברות ויערים ושווקים
ודרכים המפולשין להן ובלבד שיהיה רוחב הדרך שש עשרה אמה ולא יהיה
עליו תקרה.
)הלכות שבת יד ,א(
יתר על כן ,הרמב"ם פוסק שגם מדבר ִהנו רה"ר ,ודבר זה תמוה ,שהרי הבאנו לעיל )שבת ו,ב(
שהמדבר היה רשות הרבים רק כשבני ישראל היו בו ,אך כיום איננו רשות הרבים שכן אינו
משמש הילוך לרבים . 17

מתרץ ה'כסף משנה':
כתב ה"ר אברהם בנו של רבינו שיש מפרשים :בזמן שישראל חונים במדבר
והיו מחנותיהם סדורים בו ,היה לגבן כמו בקעה ושדה ומאי דדמי להו;
ובזמן הזה ,שאין ישראל דרים בו ,אלא כל מי שירצה הולך ועובר בתוכו ,הוא
רה"ר.
כלומר ,המדבר בתקופת שהותם של בני ישראל הוגדר ככרמלית ,ואילו היום הוא מוגדר ,על
פי הסבר ר' אברהם בן הרמב"ם ,כרשות הרבים  . 18אך לכאורה קשה ,שהרי המקור לגדרי
רה"ר הוא מ'דגלי מדבר' ,ומתירוץ זה עולה כי לא הייתה שם רשות הרבים כלל . 19
מכל מקום ,שיטת הרמב"ם היא המחמירה ביותר .רשות הרבים לא צריכה לשמש בפועל
כהילוך לרבים ,אלא די בכך שהיא יכולה באופן תאורטי לשמש כהילוך לרבים ,ואפילו אם
על פי רוב אין בה איש.
הר"ן

.16

.17
.18
.19
.20

20

מביא את דעת בעל התרומה ,המלמד זכות על הנשים שנהגו לצאת לרה"ר

הריטב"א עצמו .מניתי את הריטב"א כסובר כשיטת ר"ת משום שהריטב"א בעירובין כותב דברים ברורים
לחומרא וכן משום שה'ביאור הלכה' המופיע להלן מציין את הריטב"א בין הראשונים הסוברים שאין צורך
בשישים רבוא.
חידוש מעניין ומפתיע בעניין זה כתב הרב מרדכי זק"ש ב'קונטרס בדין רה"ר לשבת' הנספח לספר 'חידושי
הרמב"ם לתלמוד' עמוד קכו .הרב זק"ש טוען שם שבכתב יד רומי למסכת שבת )בתלמוד הבבלי( ישנן שתי
שורות נוספות בדף ו,א שעל פיהן ניתן למצוא ביסוס ומקור ברור בגמרא לשיטת הגאונים והראשונים
המצריכים שישים רבוא .מאידך הסוברים שאין צורך בשישים רבוא יוכלו להסביר שורות נוספות אלו אף
לשיטתם ,עיין שם.
כך מקשה ה'מגיד משנה' במקום ונשאר בצריך עיון.
לפי הסבר זה ,דברי הגמרא "כאן בזמן "...מתפרשים הפוך מהדרך שרש"י פרש אותם.
ראש הישיבה תירץ תמיהה זו באומרו ,שהאזור בו היו אוהלי בני ישראל היה כרמלית ,אך הדרך הראשית
בה הלכו הייתה רה"ר.
שבת כו,א בדפי הרי"ף ד"ה אבל.
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בתכשיטיהן .מנהג זה הוא בניגוד לגזרת חז"ל שלא תצאנה )שמא תסיר האשה את
התכשיטים להראותם לחברותיה ותעבירם ד' אמות ברה"ר  .( 21בעל התרומה טוען ,שמאחר
שהיום אין לנו רה"ר גמורה ,משום שאין מקום שעוברים בו שישים רבוא בכל יום ,כבר לא
שייכת הגזרה "שמא תעביר ד' אמות ברה"ר" .הר"ן תמה על דבריו:
והך סברא לא מחוורא שלא מצינו שהזכירו חכמים ברשות הרבים דבעינן
שיהו עוברים שם שישים רבוא בכל יום ,ואע"פ שרש"י ז"ל מפרש כן בהרבה
מקומות ,אם איתא ,אי אפשר דלא משתמיט תלמודא לאדכורי הכי בחד
דוכתא .ועוד ,שחכמים סתם אסרו ולא נתנו דבריהם לשיעורין לחלק בין
כפרים לעיירות גדולות.
גם הרמב"ן  22התקשה בשיטת רש"י:
פרש"י ז"ל עיר של יחיד היינו שאין בה שישים רבוא בני אדם ,וקרי לה של
יחיד לפי שאין בה רשות הרבים מפני שעמה מועטין ,ולא דמיא לדגלי
מדבר ...וזה הענין בכמה מקומות פירש אותה ...ולא ידענו מנין לו לרש"י כן,
שלא הוזכר בתלמוד בשום מקום אבל בהלכות גדולות נמצא כן ,והרי הדבר
תלוי באילנות גדולות ...ועוד מדקדקין עליו בתוספות  , 23שהרי מדבר כפלי
כפלים היו בו אנשים ונשים וטף וערב רב ,והם מתרצים קושיא שלהם וז"ל
כיון דממשכן גמרינן לכל מילי דשבת ,מן המנין שהוזכר בתורה ילפינן .ואין
התירוץ נכון שהרי כתוב "ויבואו האנשים על הנשים" ,ועוד ,ליבעי שישים
רבוא מבני עשרים ועד שישים ,וסוף דבר אין לנו אלא מה שמוזכר בתלמוד -
רשות הרבים שש עשרה אמה ...ושאינו מקורה ...אבל דיורין לא ילפינן.
הילכך כל מבוי שמפולש בשני ראשין ומכוון עד חוץ למדינה ,ורחב שש עשרה
אמה  -הוא רשות הרבים גמורה ,בכל עיירות ובכל כפרים שבעולם.
לסיכום ,על פי שיטה זו ,אין צורך במספר מסויים של עוברים ושבים על מנת להחשיב
מקום כרה"ר.
ראשונים נוספים סוברים שאין צורך בשישים רבוא ,כגון הרשב"א  , 24הריב"ש  25ורבים
נוספים  26כפי שמופיע בדברי ה'ביאור הלכה' שנביא בהמשך.

ה .ההבדל העקרוני בין השיטות
.21
.22
.23
.24
.25
.26

בימינו ידוע שמותר לנשים לצאת בתכשיטים אפילו לרשות הרבים גמורה ,שכן היום אין הנשים מסירות
את תכשיטיהן ברשות הרבים ,כמבואר בשבת סד,ב בתוספות ד"ה רבי ענני.
בחידושיו לעירובין נט,א ד"ה עיר.
בעירובין ו,א ד"ה כיצד ,כנ"ל.
ב'עבודת הקודש' ,חלק 'בית נתיבות' ,שער ג סימן א )מהדורת צמבליסט ,חלק א ,עמוד צו(.
ב'שו"ת הריב"ש' סימן תה.
יש לציין שהרי"ף אינו מזכיר כלל את הגדר של שישים רבוא ,לא לחיוב ולא לשלילה .על סמך זה כתב שו"ת
'ישועות מלכו' )או"ח ,סימן כז( ,שבפשטות ,דעת הרי"ף היא שאין צורך בשישים רבוא.
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לפי השיטה המקילה )המצריכה שישים רבוא( אין כמעט מקום בכל העולם ,ובפרט בארץ,
שיכול להחשב כרשות הרבים גמורה ,מפני שאין כמעט מקום שבו עוברים שישים רבוא
אנשים בכל יום  . 27לעומת זה ,על פי השיטה המחמירה ,יש מקומות רבים שייחשבו רשות
הרבים גמורה .ההבדל ִהנו משמעותי ביותר ,שכן למרות שחכמים אסרו הוצאה ,הכנסה
והעברה גם בכרמלית ,הם התירו  -בבחינת 'הפה שאסר הוא הפה שהתיר'  -לעשות עירובי
חצרות ושיתופי מבואות על מנת להפוך את הכרמלית לרשות היחיד ,כמקובל מאוד בימינו.
מאידך ,לשיטה המחמירה ,יש בימינו רשות הרבים גמורה ,ולא יועיל עירוב של 'צורת
הפתח' כלל ,שכן אין בסמכותם של חכמים להתיר איסור תורה ,כדברי הרמב"ם )שבת יז,י(:
"אבל צורת הפתח או לחי וקורה אינן מועילין בהכשר רשות הרבים".
על כן ,האפשרות היחידה להכשיר רשות הרבים גמורה ולהופכה לרשות היחיד היא
באמצעות חומה בעלת דלתות ,כפי שפסק בשולחן ערוך:
רשות הרבים עצמה אינה ניתרת אלא בדלתות ,והוא שננעלות בלילה ,ויש
אומרים אף על פי שאין ננעלות אבל צריך שיהיו ראויות לינעל.

)או"ח שסד,ב(

ומבהיר ה'משנה ברורה' )סעיף קטן ו-ז( שצורת הפתח אינה מספיקה ,והסיבה שחומה ודלתות
יועילו היא שעל ידי זה מתבטל מהמקום ֵשם רשות הרבים ,שאינו דומה ל'דגלי מדבר' שהיה
פתוח בכל שעה.
יוצא ,אם כן ,שלשיטה המחמירה  -בכל מקום שאיננו מוקף חומה ,שיש בו ולו רחוב אחד
רחב שש עשרה אמה ,מפולש ,שאיננו מקורה ומשמש הילוך לרבים  -כל העירובים של צורת
הפתח אינם מועילים בו .שכן אם יש בעיר רחוב כזה ,הרי שגם ברחובות האחרים אסור
לטלטל מדין כרמלית שאינה מעורבת ,שכן כאשר קיים בתחום העירוב של צורת הפתח ולו
מקום אחד הנחשב רשות הרבים גמורה ,כל העירוב נפרץ ומתבטל .הפתרון היחיד במצב
כזה הוא לערב את שטח הכרמלית בנפרד ,כפי שעושים בכמה מקומות.
אולם ,הסומכים על השיטה המקילה יוכלו להוציא ולטלטל בכל מקום שאין בו רחוב
שעוברים בו שישים רבוא איש בכל יום והוא מוקף עירוב .נמצא ,שההבדל בין שתי השיטות
ִהנו משמעותי ביותר.

ו .כיצד יש לנהוג למעשה
להלכה ,פסק מרן ב'שולחן ערוך':
איזהו רשות הרבים? רחובות ,ושווקים הרחבים ט"ז אמה ואינם מקורים
ואין להם חומה ,ואפילו יש להם חומה אם הם מפולשים משער לשער )ואין
 .27אמנם שמעתי שבכביש גהה עוברים שישים רבוא איש ביום ,וכן בכביש איילון ובכביש החוף ,אך גם שם לא
ברור שיש רשות הרבים גמורה ,משום שיש הסוברים שהאנשים צריכים לעבור דוקא ברגל ולא ברכב כדי
שהמקום יחשב רשות הרבים .ראה שו"ת מהרש"ם ,ח"א סימן קסא ,ח"ג סימן קפח; שו"ת 'ישועות מלכו',
או"ח סימן כו; וכן ,שו"ת 'בית אפרים' סימן כו.
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דלתותיו נעולות בלילה(  -הוי רשות הרבים .ויש אומרים ,שכל שאין שישים רבוא
עוברים בו בכל יום  -אינו רשות הרבים.

)או"ח שמה ,ז(

מרן הביא בדבריו את שתי הדעות .את הדעה המחמירה בסתם ,ואת המקילה כיש אומרים.
על כך מעיר הט"ז )סעיף קטן ו(:
ובפי העולם מורגל עכשיו שאין לנו רשות הרבים ,הוא כדעת היש אומרים
והם רבים ...ועל כן המחמיר יחמיר לעצמו ,ואין בידו למחות למה שנוהגין
עכשיו כאותן הרבים שמקילין . 28
ה'משנה ברורה' )סעיף קטן כג( ,לעומת זאת ,נטה להחמיר:
ולענין הלכה ,מדעת המחבר דכתב דעה זו רק בשם יש אומרים משמע
דלהלכה לא ס"ל כן )על פי הכלל 'סתם ויש אומרים  -הלכה כסתם'  ,( 29ומכל מקום
אין בנו כח למחות ביד הסומכין על דעה זו ,דדעה זו גם כן לא דעת יחידאה
היא ,כמו שכתבתי בביאור הלכה וכן צדדו כמה אחרונים ,וכל בעל נפש
יחמיר לעצמו.
ה'מגן אברהם' )סעיף קטן ז( מנסה להוכיח שדעת מרן להלכה היא דוקא כדעת היש אומרים
המקילה ,בניגוד לכלל 'סתם ויש אומרים הלכה כסתם' ,וזאת מדברי השולחן ערוך בענין
מנהג הנשים בזמן הזה לצאת בתכשיטיהן לרשות הרבים .מנהג זה הוא בניגוד לגזירת
חכמים הנזכרת לעיל ,לפיה נשים לא תצאנה לרשות הרבים בתכשיטיהן ,שמא תסירם
האשה כדי להראותם לחברותיה ותעבירם ארבע אמות ברשות הרבים:
כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים ,אסור לצאת בו לחצר שאינה
מעורבת )שהיא רשות יחיד המשמשת הילוך לרבים ,וחכמים אסרו להוציא מרה"י אליה
שמא יטעה אדם ויוציא אף לרה"ר( ,חוץ מכבול ופאה נכרית ,דהיינו ,קליעת שער
שקלעה בתוך שערה .וי"א דכל שאסרו לצאת בו ,אפילו להתקשט בו בבית
אסור ,וכ"ש לצאת בו לחצר המעורבת ,חוץ מכבול ופאה נכרית .וי"א שהכל
מותר לצאת בו בחצר ,אפילו אינה מעורבת  . 30והאידנא ,נשי דידן נהגו לצאת
בכל תכשיטין )אפילו לרשות הרבים  -משנ"ב ס"ק סב( .ויש שאמרו דמדינא
אסורות ,אלא שכיון שלא ישמעו ,מוטב שיהיו שוגגות ואל יהיו מזידות .ויש
שלימדו עליהם זכות לומר שהן נוהגות כן על פי סברא אחרונה שכתבתי שלא
אסרו לצאת בתכשיטין לחצר שאינה מעורבת ,והשתא דלית לן רה"ר גמור
הוה ליה כל רה"ר שלנו כרמלית ודינו כחצר שאינה מעורבת ,ומותר.
)או"ח שג ,יח(

כלומר ,מאחר שהיום אין לנו רשות הרבים מהתורה ,כי אין לנו שישים רבוא ,וכל רה"ר
 .28גם ה'מגן אברהם' בס"ק ז ,נוטה להקל כט"ז ,בכותבו שדעת רוב הפוסקים להקל.
 .29המופיע בשו"ת הרמ"ע מפאנו סימן צז; ש"ך יורה דעה סוף סימן רמב; וכן בשו"ת 'יחוה דעת' ,ח"א סימן
סג ,ד"ה תשובה.
 .30וטעמם ,שאם נאסור זאת ,הוי גזרה לגזרה ,שאסור לצאת בתכשיטים לרה"ר שמא תסירם ותעבירם ,וכן
יהיה אסור לצאת בתכשיטים אפילו לחצר שאינה מעורבת אטו רה"ר ,ואין גוזרים גזרה לגזרה.
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דינה ככרמלית ,אין עוד מקום לגזרה שלא להוציא לחצר שאינה מעורבת ולכרמלית שמא
יטעה אדם בינן ובין רשות הרבים ,משום שאין רשות הרבים.
אולם ,ה'ביאור הלכה' דוחה את דברי ה'מגן אברהם':
עיין במשנה ברורה מה שכתבנו דמדעת המחבר משמע דלא סבירא ליה כן
והיינו מדכתב דעה זו רק בשם יש אומרים ,והנה המגן אברהם כתב דמסימן
ש"ג בסי"ח משמע בהמחבר דסבירא ליה כן להלכה ,וכבר דחו זה כמה וכמה
אחרונים דהביא שם רק דעת המלמדים זכות.
)ד"ה שאין שישים רבוא(
כלומר ,במקור שהביא ה'מגן אברהם' ,הביא מרן רק את דברי מלמדי הזכות אשר בראותם
שהנשים יוצאות בתכשיטים לרשות הרבים ,השתמשו בסברת היש אומרים על מנת לסנגר
עליהן .דעתו של מרן עצמו ,היא להחמיר ,כמבואר )או"ח שמה ,ז( על פי הכלל 'סתם ויש
אומרים -הלכה כסתם'.
וממשיך ה'ביאור הלכה':
ואדרבא יש ראיה מכמה מקומות בשו"ע דדעתו לפסוק דיש רשות הרבים מן
התורה אפילו בפחות משישים רבוא והוא בסימן רנב ...וכן בסימן שה ...וכן
בסימן שצב  ... 31ועתה נבוא להתבונן אודות מה שכתבו המ"א והט"ז דרוב
הפוסקים סבירא ליה כהיש אומרים .הנה באמת כפי מה שהעתיק הבית
יוסף בקיצור נמרץ את עקרי השיטות דימו הם שרק אלו הם החולקים בזה...
אבל כאשר חפשנו דבר זה בפוסקים מצאנו עוד הרבה מגדולי הראשונים
המחמירים בענין זה .אכן מתחילה אחשב דעת המקילין בזה ראשון לכולם
הביא זה בשם בה"ג ]ואינו בבה"ג שלפנינו[ ורש"י ...וסמ"ג וסמ"ק וספר
התרומה ורבינו מאיר ורוקח ותוספות ...והרא"ש ...והא"ז והטור ורי"ו ,אכן
לעומת זה יש הרבה שסוברים שרשות הרבים הוא מן התורה כשרבים
בוקעים במקום הזה אם הוא מפולש ,ולא בעינן ס' רבוא; הלא המה
הרמב"ם והר"ת והרמב"ן והרשב"א והריטב"א והרה"מ והר"ן ...והגהת
מרדכי ...והרשב"ם ...וכן ר"א ממיץ בספר יראים ...והריב"ש והמאירי...
כולם ס"ל דלא בעינן ס' רבוא ועיין בריטב"א ...כתב שם שרוב הגאונים
סוברין כן וגם בוודאי מסתברא כן ,דאלו אם היה רשות הרבים דוקא מס'
רבוא לא היה משתמיט הגמרא להשמיענו דבר זה ...וגם דידוע שגזרו חז"ל
לענין תקיעת שופר בשבת ]וכן לענין קריאת המגילה  [ 32וביטלו עשה דאוריתא
לכלל ישראל כדי שלא יבוא לידי איסור שבת ...ואי אמרת דהוא דוקא כשיש
באותה העיר ס' רבוא הוא דבר שאין מצוי כלל וכלל כי אם איזה עיר יחידה

 .31לא נפרט כאן את ההוכחות עצמן כדי לא להאריך ,רק נציין שאין אלה הוכחות חותכות אלא רק נסיונות
להביא ראיה ,וברור שגם ה'מגן אברהם' למד את הכתוב שם ,ובכל זאת סבר שדעת השולחן ערוך להקל.
 .32לעניין תקיעת שופר בשבת ,עיין ראש השנה כט,ב; לענין קריאת המגילה ,עיין מגילה ד,ב.
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בעולם .ועל כן בוודאי יש להחמיר כסברא ראשונה . 33
ומסיים ה'ביאור הלכה':
מכל זה מוכח שיש להחמיר כדעה ראשונה ,אך במקום שיש עוד צד להקל יש
לסמוך על הסברא האחרונה ...ומכל מקום אין בנו כח למחות ביד המקילין
שהם סומכין על הפוסקים העומדים בשיטת בה"ג ורש"י הנ"ל ,אבל כל ירא
שמיים בודאי יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש גם כן רשות הרבים מן התורה
וממילא אין לסמוך על עירוב של צורת הפתח דבעינן דוקא דלתות.
על פי זה יוצא ,לכאורה ,שעל כל ירא שמיים הנשמע לפסקיו של ה'חפץ חיים' ,להחמיר על
עצמו כשיטת הרמב"ם וסיעתו ,שיש לנו היום רה"ר גמורה מן התורה.
מאידך ,יש לשים לב לכך שה'חפץ חיים' לא ידע ,ככל הנראה ,ששיטת רש"י מיוסדת היטב
במשנת הגאונים ,שהרי ברשימת המקילים לא הביא הביאור הלכה איש מן הגאונים פרט
לבה"ג ,ואף זאת לא מצא ה'חפץ חיים' בספר הבה"ג שלפניו  34אלא בתוספות וברמב"ן
שכתבו זאת בשמו .יתכן אם כן ,שאילו ידע ה'חפץ חיים' שהשיטה המצריכה שישים רבוא
מיוסדת על אדני פז במשנת הגאונים ,היה אף הוא נוטה להקל.
הרב מנחם כשר ,דן בספרו 'דברי מנחם'  35בענייננו ,וכתב כך:
והנה לפני עיני גדולי האחרונים שכתבו בענין זה לא היה מקור הדברים של
שיטה זו )דברי הגאונים( ...והנה כעת נתגלה לנו מקור הלכה זו בהלכות גדולות
אספמיא ועוד תשובות הגאונים שלא נזכרו בראשונים.
הרב כשר אף טוען ,על פי מקור ג הנ"ל מ'ספר האשכול' ,שהגאונים ביססו את שיטתם זו על
הגמרא בשבת ו,ב" :כאן בזמן שישראל שרויים במדבר" הנזכרת לעיל ,כשם שגם התוספות,
כזכור ,כתבו על גמרא זו" :משמע קצת דאינה רשות הרבים אלא אם כן מצויין שם שישים
רבוא כמו במדבר" .כמו כן מביא הרב כשר את דברי שו"ת 'בית אפרים'  , 36שכתב שישנם
עוד ראשונים רבים נוספים המצריכים שישים רבוא בנוסף לשנים עשר שהביא הבה"ל , 37
ומסיים:
הנה ערכתי לעין הקורא דעת הרבה גדולי הראשונים אשר עליהם סמכו
בהיתר הרבה דברים התלויים באיסור הוצאת שבת אף שיש כמה גדולי עולם

.33

.34
.35
.36
.37

וממשיך הבה"ל ודוחה אף את ראיית הט"ז )ס"ק ו( מדברי הרמ"א )או"ח שמו ,ג( ,שכתב שכל רשויות שלנו
כרמלית הם )ומשתמע שדעתו להקל( ,משום שכבר כתב ה'בית מאיר' שאין זו ראיה כלל ,ששם מדובר לענין
להחמיר על מקום פטור שייחשב כרמלית ,ולא מדובר להקל על רשות הרבים שתחשב כרמלית ע"ש .כלומר,
קיימת מחלוקת אף בדעת הרמ"א ,האם סובר להקל או להחמיר.
שהרי כתב שם "ואינו בבה"ג שלפנינו".
חלק ב ,בקונטרס 'תיקון עירובין במנהטן' ,סימן ט.
חלק או"ח סימן כו.
ואלו הם :הראב"ן ,רבינו שמחה ,רשב"א מבעלי התוספות ,הגה"מ ,שבלי הלקט ,מהר"מ רקאנטי ,הגהת
אשרי ,אגודה ,או"ה ,ר' אליעזר ,הגהות או"ה ומהר"י וויל.
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החולקים על שיטת רש"י ,מכל מקום אין כח ביד שום אדם לערער על המנהג
אשר נתיסד על פי גדולי עולם חכמי צרפת ואשכנז אשר אנו מבני בניהם
ומימיהם אנו שותים.

ז .דעת גדולי הדור
בבירור דעתם של גדולי דורנו בנידון ,שאלתי את הגאון הרב אברהם שפירא מהי דעתו
והשיב שראוי להחמיר ,וכן השיב הגר"ש ישראלי שמעיקר הדין היה צריך להחמיר ,אך
מכיוון שנהגו הציבור להקל ויש להם על מה שיסמכו ,אי אפשר לגזור עליהם גזירה שלא
יוכלו לעמוד בה.
הרב משה הררי )מחבר ספר 'מקראי קדש'( העיר לי ,שבני עדות המזרח עוד יותר ראוי
שיחמירו משום שגדולי הדור הספרדים נוטים להחמיר .טעמם הוא ,שמאחר שמקובלנו
ש'סתם ויש אומרים הלכה כסתם' ,הרי מבואר שדעתו של מרן בעל השו"ע היא להחמיר,
ועל כן צריכים הנשמעים לדעתו להחמיר .כך כתב הגאון הרב בן ציון אבא שאול בענייננו:
"...ולפי האמור לעיל ,אפשר להקל לטלטל בשעת הדחק בעיירות שעושין בהן עירוב של
צורת הפתח מסביב לעיר"  . 38כלומר ,כשאין שעת הדחק אסור לטלטל .כן כתב הגר"ע יוסף:
ואף לדידן שנוהגים להחמיר שלא להוציא בשבת מרשות לרשות ,ומנהגינו
תורה לפי דברי מרן שקבלנו הוראותיו ,דרה"ר מקרי כל שיש שם טז אמה,
אע"פ שאין ס' רבוא בוקעין בו ,ואם כן אין מערבין רה"ר בצורת הפתח ,ואין
רה"ר ניתרת אלא בדלתות . 39
ואמר לי הרב הררי שכן שמע בפירוש מפיו של הגר"ע יוסף כמה פעמים וכן מפיו של הגאון
הרב מרדכי אליהו.

ח .סיכום
בשיטה המצריכה שישים רבוא ישנן מספר קושיות חמורות:
א .אין לגדר זה מקור בש"ס כולו ואף לא בירושלמי . 40
ב .לפי השיטה המצריכה שישים רבוא נמצא שרה"ר גמורה היא מציאות נדירה ביותר
שכמעט ולא קיימת .לעומת זאת ,המעיין במשניות במסכת שבת העוסקות בדיני הוצאה
יווכח ,שלכאורה נראה שרה"ר היתה מצוייה בימיהם של רבותינו התנאים ,כגון" :פרתו
של רבי אלעזר בן עזריה היתה יוצאה ברצועה שבין קרניה שלא ברצון חכמים"  . 41וכן
.38
.39
.40
.41

שו"ת 'אור לציון' ,או"ח סימן ל.
'יביע אומר' ,ח"ד סימן מז.
באשר לגמרא בשבת ו,ב" :כאן בזמן שישראל שרויין במרבר" שהובאה לעיל ,כבר כתבנו שאין זו אלא
אסמכתא בעלמא כשם שכתב אף התוספות עצמו שם" :משמע קצת".
פרק ה משנה ד.

135

מעליות כא

הגמרא  42כותבת בפשיטות שסרטיא ופלטיא גדולה )דרך בין עירונית ושוק( ִהנן רה"ר
גמורה ,ונראה שדיברה על מציאות ידועה ויום-יומית ,ולא מסתבר שדווקא בימיהם עברו
ברחובות שישים רבוא איש ביום.
ועוד ,חז"ל ביטלו מצוות עשה מן התורה לכלל ישראל  -תקיעת שופר בראש השנה שחל
להיות בשבת  - 43כדי שלא יבואו לידי חילול שבת בהעברה ד' אמות ברה"ר .אם אכן רה"ר
כמעט איננה מצוייה ,מה ראו חז"ל לגזור גזירה מרחיקת לכת זו?! . 44
45
ג .בני ישראל במדבר היו הרבה יותר משישים רבוא ,שהרי שישים רבוא היו רק הגברים .
אף אם נתרץ כתוספות ,שאין לנו אלא המנין המפורש בתורה ,הרי כבר הקשה הרמב"ן
שאם כן נצריך שיעברו במקום שישים רבוא גברים מגיל עשרים ועד שישים.
מכל זאת מוכח ,שמצד הסברא נראה לומר שיש לנו גם היום רה"ר גמורה מן התורה ,ולכן
ראוי מאוד להחמיר כשיטת הרמב"ם וסיעתו ולא לסמוך על העירוב של 'צורת הפתח' ,אלא
במקום שאין רה"ר גמורה אף לשיטה המחמירה או כאשר יש צד נוסף להקל כמו שכתב
ה'ביאור הלכה'.
ואכן ,כך סיכם ה'ביאור הלכה' את דבריו בענייננו:
אבל כל ירא שמיים בוודאי יש להחמיר לעצמו דבזמנינו יש גם כן רשות
הרבים מן התורה וממילא אין לסמוך על עירוב של צורת הפתח דבעינן דוקא
דלתות.
ובפרט ,שאף גדולי דורנו נוטים להחמיר כנזכר לעיל.
מאידך ,רוב העם הנוהגים להקל ולסמוך על העירוב של צורת הפתח על פי השיטה
המצריכה שישים רבוא ברה"ר ,וממילא סוברת שכמעט שאין לנו היום רה"ר גמורה  -ודאי
שיש להם הרבה על מי שיסמכו ,שהרי זהו המנהג המקובל מדורי דורות ו"מנהג ישראל -
תורה הוא"  . 46וכלל גדול נקוט בידינו" :הניחו להן לישראל ,אם אינן נביאים  -בני נביאים
הן"  . 47ובפרט ששיטה זו ִהנה בעלת בסיס נרחב הן במשנת הגאונים והן בדברי רוב
הראשונים ואף ה'חפץ חיים' שנטה ב'ביאור הלכה' להחמיר ,לא ידע ,כפי שכתבנו ,ששיטה
זו מבוססת היטב בדברי הגאונים  . 48וכן הורה ראש הישיבה שליט"א.
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48

שבת ו,א.
וכן לעניין נטילת לולב ומקרא מגילה.
כפי שהקשה הביאור הלכה שהזכרנו.
כפי שהקשה התוספות בעירובין ו,א הנזכר לעיל.
ב"י או"ח ,סימן קכח אות ו-ז ד"ה ויטול ידיו.
ירושלמי שבת פרק יט הלכה א ,וכן ירושלמי פסחים פרק ו הלכה א.
מעניין מאוד מדוע לא היו לנגד עיני ה'חפץ חיים' כל פסקי הגאונים והראשונים שהובאו לעיל .השאלה
מתחדדת עוד יותר לאור העובדה שהחפץ חיים נפטר לפני  63שנים בלבד ומפליא מדוע לא היו לפניו כל
אותם הספרים הנ"ל שהיו לפני ה'בית אפרים' אשר חי כעשרים שנה לפניו ולפני הרב כשר אשר חי בדור
האחרון אך מעט אחריו .תשובה אפשרית לשאלה זו כתב לי הרב אלחנן סמט" :המשנה ברורה נדפס לפני
יותר ממאה שנה )תרמ"ד( ותהליך כתיבתו נמשך שנים רבות לפני כן ,עשרות שנים .רוב הספרים שמזכירים
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לפיכך ,הרוצה להקל  -ודאי שיוכל לעשות זאת ,וכמסקנת ה'באר היטב':
אך דעת רוב הפוסקים להקל ...ובפי העולם מורגל עכשיו שאין לנו רשות
הרבים ,והוא כדעת היש אומרים והם רבים .על כן המחמיר יחמיר לעצמו,
ואין בידו למחות למה שנוהגין עכשיו כאותן הרבים שמקילין . 49
)שו"ע או"ח ,שמה ,ז ,סעיף קטן ח(

הרב כשר ובעל 'בית אפרים' ,לא נדפסו עדיין כשבעל המשנה ברורה כתב את דבריו  -בה"ג אספמיא,
האשכול ,חמדה גנוזה ,ראב"ן ,רבינו שמחה ,שבלי הלקט ועוד כמה ספרי ראשונים ,כל אלו לא היו לנגד
עיני מו"ר מורה הדורות בעל המשנה ברורה ,וחבל".
 .49וכן דעת המגן אברהם והט"ז כנזכר לעיל.
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הרב אלחנן סמט
ר"מ בישיבה
לע"נ אבי מורי הכ"מ
ר' אברהם יצחק ב"ר ישראל חיים סמט ז"ל
נלב"ע בג' בטבת תשנ"ח

מתי אמר ראובן לאחיו "אל תחטאו בילד" והם לא שמעו
לו?
א .הקושי בהשוואת דברי ראובן בפרשת 'מקץ' לאלו שב'וישב'
ב' .ויאמר ...ויאמר'...
ג .שתי אמירותיו של ראובן
ד .עיון בפרשנות
ה .העיצוב הספרותי של נאומי ראובן

א .הקושי בהשוואת דברי ראובן בפרשת 'מקץ' לאלו שב'וישב'
בעת שיוסף דרש מן האחים כי "אחיכם אחד יאסר בבית משמרכם" )בראשית מב ,יט( כבן
ערובה ,להבטיח את הבאת האח הקטן ,נשמעו בין האחים דברים נוקבים של חשבון נפש:
ויאמרו איש אל אחיו :אבל אשמים אנחנו על אחינו ,אשר ראינו צרת נפשו
בהתחננו אלינו ולא שמענו ,על כן באה אלינו הצרה הזאת.
ויען ראובן אתם לאמר :הלוא אמרתי אליכם לאמר ,אל תחטאו בילד ,ולא
שמעתם ,וגם דמו הנה נדרש.
)מב ,כא-כב(
הן האחים והן ראובן חוזרים בדבריהם אל הארוע הקשה המתואר בתחילת פרשת וישב
)פרק לז( ,זה של השלכת יוסף לבור ומכירתו ,ודבריהם מגלים פרטים שלא נודעו לנו במקומם
בסיפור שם .אלא שהבדל גדול בין מה שמתגלה מדברי האחים לבין מה שמתברר מדברי
ראובן :תחנוניו של יוסף לאחיו מסתברים מאד" ,שהדבר ידוע בטבע ,כי יתחנן אדם לאחיו
בבואו לידם להרע לו ,וישביעם בחיי אביהם ויעשה כל אשר יוכל להציל נפשו ממות" כדברי
הרמב"ן לפסוק זה .על הטעמים שבגללם נכתב דבר זה רק כאן ,ולא במקומו הראוי מבחינת
סדר ההתרחשות ,עמד הרמב"ן )בד"ה "אשר ראינו"( ,ופרשנים קדמונים וחדשים הוסיפו לתת
לכך טעמים אחרים . 1
אולם דברי ראובן עומדים במתח גלוי ,אם לא בניגוד ,לדבריו אל אחיו בפרק לז ,כא-כב.
 .1ראה נ' ליבוביץ' ,עיונים בספר בראשית' ,עמ'  239-238ועמ'  ;330מ' וייס' ,עוד למלאכת הסיפור במקרא',
בתוך 'מקראות ככוונתם' ,ירושלים ,תשמ"ח ,עמ' .331-330
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נכון הוא כי ראובן פעל שם להצלת יוסף מידי אחיו ,אולם זאת עשה בהציעו להם להשליך
את יוסף לבור ,ולא שמענו אותו דורש מאחיו להמנע מכל מעשה שיש בו חטא כלפי הילד.
אמנם 'רוח הקדש' מעידה עליו כי הציע כן "למען הציל אֹתו מידם להשיבו אל אביו" , 2
כלומר ,הכתוב הוא שחושף לפנינו את כוונתו האמיתית של ראובן ,שאינה משתמעת
מדבריו .אך לאחיו לא גילה את כוונתו זו .אדרבה ,כלפיהם היתה הצעתו להמית את יוסף
בדרך עקיפה ) -בגרמא( בלא לשלוח בו יד ,וכמו שפירש רשב"ם ,שכוונת הצעתו לאחים
היתה 'שימות מאליו' באותו בור בודד במדבר .נמצא כי ראובן אינו מצטט את הדברים
שאמר לאחים ,אלא את הדברים שחשב בלבו.
אף האחים ,הרי עשו בדיוק כפי שהציע להם ראובן" :ויקחהו וישלכו אתו הבֹּרה" )לז ,כד(,
לאותו הבור שהצביע עליו ראובן .כיצד אפוא יכול היה ראובן לטעון כנגדם לאחר מכן שלא
שמעו בקולו? וכי היה עליהם לדעת את מה שבסתר לבו ולהענות לכך?
הרמב"ן מתייחס לשאלה זו בפירושו )פרק לז ,פסוק כב ,ד"ה "אל תשפכו דם"( ,והוא פותר אותה
באותה דרך פרשנית שנקט בה בדברי האחים "אבל אשמים אנחנו:"...
והכתוב ספר מה שאמר להם ראובן ושמעו אליו ,אבל דברים אחרים אמר
להם מתחלה שלא קבלו ממנו ,כמו שאמר להם :הלא דברתי אליכם לאמר
אל תחטאו בילד ולא שמעתם .וכאשר ראה שלא שמעו לעזבו ,אמר להם :אם
כן אל תשפכו דם בידיכם.
נמצא לפירושו ,כי לא לדברים שאמר ראובן ושכתובים בפרק לז רומז ראובן בדבריו בפרשת
'מקץ' ,אלא לדברים אחרים שאינם כתובים .מעתה יש לחזור ולשאול :מדוע לא כתבה
התורה את דברי ראובן )"אל תחטאו בילד"( ואת הסתייגות האחים מדבריו ,במקום הראוי
להם מבחינת סדר ההתרחשות ,ונתנה לנו לדעת על כך רק מדברי ראובן המאוחרים בפרשת
'מקץ'? הרמב"ן לא שאל זאת ולא ענה על כך כל תשובה ,בעוד שעל התופעה הדומה בדברי
האחים ענה תשובות אחדות.
באמת ,הפירוש שמציע כאן הרמב"ן קשה ביותר .הקורא הפשוט המשווה את דברי ראובן
בפרשת 'מקץ' לדבריו בפרשת 'ויגש' ,חש שיש ביניהם סתירה ,מה שאיננו חש כלל בהיוודע
לו מדברי האחים כי יוסף התחנן אל אחיו .כדי למנוע סתירה מדומה זו ,היה הכתוב בפרשת
'וישב' צריך לפרש ,או לפחות לרמוז ,לדבריו הראשונים של ראובן אל אחיו ולהסתייגות
האחים מדבריו אלה.
ואכן ,עיון מדוקדק בכתוב בפרשת 'וישב' מגלה כי כל הדברים הללו מצויים שם  -הן דרישת
ראובן מאחיו שלא לפגוע ביוסף כלל והן הסתייגותם מדבריו .אלא שכדי שיהיו הדברים
מחוורים ,יש להכיר תחילה תופעה סגנונית חשובה בלשון המקרא.

 .2כך פירש רש"י בעקבות תנחומא בובר' ,וישב' יג.
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ב' .ויאמר ...ויאמר'...
כמאה פעמים חוזרת במקרא תופעה מעוררת תשומת לב .המקרא מביא דבריו של דובר
בציטוט ישיר ,וקוטע את דבריו על ידי המילה 'ויאמר' .הרצף הדיבורי נפסק עקב כך ,בלא
שהתערב בדברי המדבר כל גורם חיצוני .על שום מה נוהג כך המקרא?
מאיר שילוח ז"ל  3אסף כמעט את כל המקרים הללו ,ומיין אותם על פי הסיבות ששיער
ביחס לכל מקרה .הנה כמה מדבריו בפתיחת מאמרו:
הדבר הזה )'ויאמר ...ויאמר ,('...חוזר כמאה פעמים בתנ"ך ,במיוחד מרובים
המקרים בתורה ,והמפרשים כמעט שאינם מעירים על כך ...עיון נוסף בדבר
גילה לי שהסיבה לכך היא הפסקה החלה בדברי המדבר ,ומאחר שלאחריה
הוא פותח מחדש את השיחה ,הצריך הכתוב לכתוב שוב 'ויאמר' ,כאדם
המתחיל את דבריו.
כשנתתי את הדעת על פרטי הדברים ,נוכחתי לדעת שגורמי ההפסקה הנזכרת
אינם אחידים ,אלא שונים בהרבה מקומות בהתאם לתוכן הדברים .מיון
הדברים הוביל אותי לסווגם ולסדרם קבוצות קבוצות ,על גורמיהן
וסיבותיהן.
שילוח מחלק את כל המקרים שאסף לשבע קבוצות ,והראשונה שבהן היא כשהדובר מפסיק
דבריו משום שהוא "ממתין לתשובה או לפעולה שעליה נרמז בקטע הראשון של דבריו".
אחד עשר מקרים של 'ויאמר ...ויאמר '...הוא מנמק בטעם זה ,כשבראש הרשימה הוא
מציב את דברי בני גד וראובן למשה ,בבקשם ממנו להתנחל בעבר הירדן המזרחי )במדבר לב,
ב-ה( ,ולאחריהם מקרה דומה להפליא :דברי אחי יוסף לפרעה ,בבקשם ממנו לשבת בארץ
גושן )בראשית מז ,ג-ד( .בשני המקרים ציפו הדוברים כי בן שיחם ימלא את רצונם בלא
שיצטרכו לפרש את בקשתם ממנו ,ומשלא נענה לרמיזתם ,פירשו את בקשתם במילים
ברורות.
את המקרה השלישי ברשימתו נביא בהרחבה:
"ויאמרו :גש הלאה .ויאמרו :האחד בא לגור וישפט שפוט עתה נרע לך מהם"
)בראשית יט ,ט( .אנשי סדום רומזים ללוט שיסתלק ויתן להם יד חפשית 'לטפל'
באנשים האורחים ,ורק אחר שלוט איננו נאות להפקיר את אורחיו והם
נוכחים לדעת אחרי הפסקה מסויימת שהוא מתכוון באמת להגן על האנשים
שבאו בצל קורתו ,הם מתפרצים" :ויאמרו :האחד בא לגור וישפט שפוט...
ויגשו לשבור הדלת".

 .3מ' שילוח' ,ויאמר ...ויאמר ,'...בתוך 'ספר קורנגרין' ,תל-אביב ,תשכ"ד ,עמ' .267-251
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ג .שתי אמירותיו של ראובן
עתה הגיעה השעה לשוב אל דברי ראובן לאחיו בעת שהללו תכננו להרוג את יוסף:
וישמע ראובן ויצלהו מידם,
ויאמר :לא נכנו נפש.
ויאמר אלהם ראובן :אל תשפכו דם ,השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר,
ויד אל תשלחו בו .למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו.
)לז ,כא-כב(
לפנינו מקרה בולט של 'ויאמר ...ויאמר , 4 '...כשהפתיחה לדבריו השניים של ראובן בולטת
באריכותה ,ועל כן מבליטה את הפער בין שני דיבוריו .מה פשר הפסקה זו בין שני דיבוריו
של ראובן?
נדמה כי מקרה זה שייך אף הוא לאותם מקרים בהם מפסיק המדבר את דבריו ,בהמתינו
לתשובת בני שיחו לדבריו הראשונים  . 5את חוסר התגובה יש לבאר כאן כחוסר הסכמה,
שאמנם אינו מובע במילים ,אך ודאי הובע בדרכים אחרות כגון הבעת פנים מסתייגת,
משיכת כתף ,שתיקה רועמת של אי הסכמה וכיוצא בכך  . 6זאת מניין? מהשוואת דבריו
הראשונים של ראובן לדבריו האחרונים.
 .4בסיפור יוסף ואחיו )מפרק לז ועד לסוף ספר בראשית( ,מצויים עוד שישה מקרים של 'ויאמר ...ויאמר,'...
ואלו הם :לח ,כה; מא ,לט-מא; מב ,א-ב; מג ,כט; מו ,ב; מז ,ג-ד )עליו דובר לעיל(.
 .5לא כך מיין שילוח את המקרה שלנו .הוא מביאו במאמרו בתוך הקבוצה הרביעית )בסעיף  7באותה
קבוצה( .סיבת ההפסקה בקבוצה זו לדעת שילוח היא ש"המדבר על נושאים ועניינים שונים מבדיל ביניהם
על ידי הפסקה ,ונמנע בכך מלערבב את תוכן דבריו" .על המקרה הנדון הוא כותב" :ראובן דורש לא להכות
את יוסף נפש ,ואחר כך הוא מייעץ להשליך אותו לבור" .נראה שכוונתו של שילוח להבחין בין הדרישה
העקרונית של ראובן ,שלא להרוג את יוסף בידיים ,לבין ההצעה המעשית האמורה ליישם את דרישתו
במציאות  -הצעת ההשלכה לבור .לא כך מבינים זאת אנו ,כפי שיתברר בהמשך המאמר .אף לפי הבנתו,
אין דבריו מדוייקים :גם בהצעת היישום המעשי חוזר ראובן על דרישתו העקרונית ,ואף כופל אותה" :אל
תשפכו דם ...ויד אל תשלחו בו" .נמצא שאין כאן "נושאים ועניינים שונים" שיש להבדיל ביניהם כדי שלא
לערבב את תוכן הדברים.
יצויין כאן בדרך אגב ,כי מאמרו החלוצי והחשוב של שילוח ראוי לרביזיה בכמה תחומים:
א .את המקראות המובאים בו יש לסדר לפי סדרם במקרא ,כדי להקל את ההתמצאות בהם ,ואגב כך יש
להשלים דוגמאות בודדות שנשמטו מעבודתו.
ב .יש לדון דיון פרשני מחודש על כל מקרה ,כדי לברר את סיבת ההפסקה ב'ויאמר' ,ולמיין מחדש את כלל
המקרים.
ג .יש לדון בכל מקרה על התועלת הפרשנית הרחבה שישנה להבחנה בתופעה הסגנונית האמורה ,לבירור
המקרה בהקשרו )דהיינו :מעבר לבירור הפרשני של הציטוט הנדון עצמו ,שבו קיימת תופעת 'ויאמר...
ויאמר ,'...עשוי בירור זה להועיל להבנה שונה של כל הסיטואציה שבה משובץ הציטוט הנדון(.
ד .יש לחזור ולחפש בדברי חז"ל והמפרשים התייחסות לעצם קיומה של התופעה ,או לפחות לפרשנותו של
מקרה זה או אחר .דברינו בעניין ראובן ברשימה זו ,תורמים לאמוּר בסעיפים ב-ג-ד.
 .6בכך דומה המקרה שלנו להפסקה שמפסיקים אנשי סדום בין דיבורם הראשון ללוט לבין דיבורם השני
אליו )ראה לעיל( .אף שם ,חוסר התגובה של לוט משמעו חוסר הענות לדברים הראשונים ,מה שמביאם
להקצין את דבריהם השניים ולאיים על לוט .אגב ,קיים דמיון סכמטי בין שני הסיפורים בכך שציבור
מתכנן התנכלות לחפים מפשע ,ואדם אחד נחלץ להגן על המותקפים .אולם מבחינת היחס בין עמדת הדובר
לעמדת השותק ,הפוכים שני הסיפורים תכלית ההיפוך.
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מי שאינו מודע לתופעה הסגנונית הנידונה' ,ויאמר ...ויאמר ,'...קורא את דבריו של ראובן
ברצף אחד ,תוך שהוא מתעלם מן ההפסקה שמפסיק הכתוב את דבריו "ויאמר אלהם
ראובן" .לדידו של זה ,אין דברי ראובן בפסוק כב "אל תשפכו דם ...ויד אל תשלחו בו" ,אלא
פירוט והסבר לדבריו שאמר בתחילה "לא נכנו נפש" .אולם המודע לקיומה של ההפסקה
ולמתחייב ממנה מבחינה פרשנית ,ינסה לבדוק מה בין הדיבור הראשון ,שלפני ההפסקה,
לבין הדיבור השני שאחריה.
והנה דבריו הראשונים של ראובן הם החלטיים בשלילת תוכניתם של האחים :הם אמרו
"לכו ונהרגהו" ,וכנגד אמירתם זאת אומר ראובן "לא נכנו נפש" .אין כאן הצעת הריגה
חלופית ,אלא שלילה גמורה של תכנית האחים .המילים המקדימות את אמירתו זו של
ראובן" ,ויצלהו מידם" ,אינן מדברי 'רוח הקדש' )היינו :אינן עדות הכתוב על כוונתו
הנסתרת של ראובן( ,אלא עדות ברורה לכוונתו הגלויה והמובעת של ראובן להציל את יוסף
מיד אחיו הצלה גמורה . 7
אמירתו השניה של ראובן ,לעומת זאת ,אינה שוללת )בגלוי( את גרימת מותו של יוסף ,אלא
רק את רציחתו בידיים ,ובמקום זאת באה הצעה לגרימת מותו בעקיפין על ידי השלכתו
לבור .מה גרם לו לראובן לשנות את דבריו לאחיו )אף שבלבו לא שינה דבר(? הסתייגות
האחים מדבריו הראשונים .משהבין ראובן כי דבריו הראשונים נתקלו במורת רוח ונדחו על
ידי אחיו ,שינה באופן טקטי את דרישתו המוחלטת ,והציע הצעה אשר תאמה באופן עקרוני
את תכנית ההריגה של האחים .על כן היו מוכנים להישמע לו בהצעתו החדשה" :ויקחהו
וישלכו אתו הבֹּרה."...
חיזוק לשוני להבחנה החותכת שעשינו בין שני דיבוריו של ראובן הוא בכך שאת הצעתו
הראשונה מנסח ראובן ב'גוף ראשון רבים'" :לא נכנו נפש" ,ובכך הוא כולל עצמו עמהם
בהמנעות מעשיית כל רע ליוסף .אולם את דבריו האחרונים הוא מנסח ב'גוף שני רבים':
"אל תשפכו דם ,השליכו אתו ...ויד אל תשלחו בו"  . 8כאומר :אם אינכם מוכנים להצטרף
אלי לדעתי ,עשו אתם לפחות כפי שאציע לכם; אולם אני ,אין חלקי עמכם בכך.

 .7ואכן ,מדרשם של חז"ל ופירושו של רש"י על עדות 'רוח הקדש' בדבר כוונתו של ראובן להציל את יוסף
)ראה הערה  2לעיל( ,נאמרו על המילים בפסוק כב "למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו" ,מילים
שנכתבו לאחר אמירתו השנייה של ראובן .רק שם קיים פער בין דבריו הגלויים של ראובן לבין כוונתו
הנסתרת.
 .8שילוח עמד על הבחנה זו )עמ'  ,(258אך לא ייחס לה כל משמעות.
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נמצא כי צדקו דבריו של ראובן ,שלאחר עשרים ושתים שנה הזכיר לאחיו כי פנה אליהם
ואמר "אל תחטאו בילד"  -בכל דרך שהיא  , 9וצדק באמרו "ולא שמעתם" .וכל זה אמנם
כתוב בתורה במקומו הראוי ,אם מדקדקים בקריאה.

ד .עיון בפרשנות
לאחר שכתבתי את הדברים הקודמים אמרתי בלבי :אין להסתפק רק בעיון בפרשנים
שבמקראות גדולות ,אלא יש עוד לסקור את מדף הפרשנים על התורה ,שמא כיוונתי לדברי
אחד מהם או יותר .ואכן ,נמצא הביאור המוצע כאן ,בחלקו או בשלמותו ,בדברי כמה
פרשנים ,בייחוד בדברי המאוחרים יותר .יש מי שכתב זאת בקיצור נמרץ ,ויש מי שהרחיב
יותר ,ואף פירש כן על רקע התופעה הנפוצה של 'ויאמר ...ויאמר .'...להלן מובאים דברי
הפרשנים הללו לפי סדר זמניהם . 10
א .הראשון שפירש את הפסוקים בפרק לז בדרך המוצעת כאן הוא רבי יצחק אברבנאל
)להלן רי"א(:
אמנם ראובן היה מדעת אחר ,כי הוא אמר אליהם" ...לא נכנו נפש" ,ולפי
שאחיו לא היו מקבלים עצתו לשיפטר בלא כלום ,הוצרך לדבר אליהם
שנית ,והוא אמרו אליהם ראובן "אל תשפכו דם" ,רוצה לומר :אל תשפכו
אותו בידים ,כי דבר רע הוא לשפוך דם נקי.

 .9יש לעמוד על השינוי שעשה ראובן בין דבריו המקוריים "לא נכנו נפש" ,לבין ציטוטם בפיו מאוחר יותר "אל
תחטאו בילד" .אין להסתפק בתשובה שלאחר עשרים ושתים שנה נשתכחו מראובן המילים ונותר רק
הטעם-העניין .נראה כי התשובה לכך היא ,שאם היה ראובן מצטט מילולית את דבריו שאמר אז ,ואומר:
'הלא אמרתי אליכם לא נכנו נפש' ,היה גורם לכך שאחיו היו חושבים בלבם' :הלא באמת לא הכינו אותו
נפש ,אלא רק השלכנוהו לבור' .שכן רק בהקשר המקורי שבו נאמרו דברי ראובן ,לאחר דברי האחים "לכו
ונהרגהו ,"...מתפרשים דבריו "לא נכנו נפש" כהסתייגות מוחלטת מכוונתם הרעה .אולם לאחר שנאלץ
ראובן לדבר את דבריו השניים ולהציע להשליך את יוסף לבור ,והאחים עשו כן ,עלול ציטוט דבריו
הראשונים לאחר זמן רב ,להתפרש שלא על פי כוונתו של ראובן ,אלא כמתאים למה שעשו האחים בפועל.
ועוד ,ראובן בדבריו לאחים במצרים מעוניין להבליט את מימד החטא ועונשו .על כן הוא ממיר את ה'הכאה
נפש' במונח 'חטא' )ועוד מוסיף את המילה 'בילד' כדי להעצים את חומרת החטא( ,ובכך מתבלט הקשר בין
החטא ותוצאתו " -וגם דמו הנה נדרש" )בהזכרת 'דמו הנדרש' של הילד ,מתברר למפרע ש'החטא בילד'
היה מעשה הקשור בהבאת מיתה עליו(.
שינוי נוסף שיש לעמוד עליו הוא ,שבציטוט המאוחר פונה ראובן אל אחיו ב'גוף שני' " -אל תחטאו" ,בעוד
שבמקור היתה הפנייה ב'גוף ראשון רבים' ,בדרך שראובן כולל עצמו עם אחיו "לא נכנו" .טעם הדבר הוא,
שלו היה ראובן אומר 'הלא אמרתי אליכם לא נחטא בילד' ,היה כמודה על חטא שגם הוא שותף בו .אולם
כוונתו בדבריו לאחים הפוכה בתכלית  -להאשים אותם בחטא ,ולנקות את עצמו ממנו.
 .10המעיין בפירוש ר' יוסף בכור שור לפסוקים הנידונים בפרק לז ,ימצא נקודת דמיון לפירוש המוצע כאן ,אך
ישנו הבדל פרשני עקרוני בין שני הפירושים ,ועל כן לא הובאו דבריו בגוף המאמר .כיוצא בזאת ,אם כי
בכיוון אחר לגמרי ,פירש האלשיך את אותם פסוקים.
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אולם ראה זה פלא .בבואו לפרש את דברי ראובן לאחיו בפרק מב ,אין רי"א מנצל את
פירושו לפרק לז כדי ליישב את שני המקומות ולזהות ביניהם ,אלא כותב:
ואין ספק ,כמו שכתב הרמב"ן ,שכל הדברים האלה )" -הלא אמרתי אליכם לאמר
אל תחטאו בילד ולא שמעתם"(ִ ,דבר אליהם ראובן בעת המעשה ,וקצרה התורה
במה שאין בו צורך.
)שם(

על הקשיים בפירוש הרמב"ן כבר עמדנו בראש מאמר זה ,ותמה הוא ,מדוע אימץ רי"א
פירוש זה ללא כל הכרח.
ב .הרבה אחרי רי"א ,אנו מוצאים פירוש דומה לפסוקים שבפרק לז בפירושו של הרב
הירש : 11
"לא נכנו נפש"  -הרי כאן החלטה גמורה .מחשבה זו שהעליתם זה עתה ,לא
נבצע .אני כבכור איני סובל את הדבר.
"ויאמר אלהם ראובן"  -פותח דיבור חדש; נראה שהתפתח ויכוח ,וכדי
להניח את דעתם יצא בהצעה חדשה.
)פסוקים כא-כב(
אולם ,הרב הירש אינו קושר בין פירושו כאן לבין דברי ראובן בפרק מב ,ובפירושו לפרק מב
לא טיפל כלל בשאלה היכן אמר ראובן את דבריו "אל תחטאו בילד".
ג .הפרשן הבא הוא רבי דוד צבי הופמן  , 12שדברינו במאמר זה מכוונים עם דבריו כמעט בכל.
ראשית עומד הפרשן על תופעת 'ויאמר ...ויאמר '...בספר בראשית ,והוא מביא לכך שתי
דוגמאות  . 13לדעתו ,הופעת 'ויאמר' בשנית ,מבטאת הפסקה כלשהי בין דיבור לדיבור,
הפסקה המתחייבת מן ההבדל שבין שני הדיבורים .את הדיון הזה הוא מסיים באמרו:
"ויש עוד מקרים דומים לא מעטים"  . 14וכאן הוא עובר למקרה שלנו:
כאן פירושו של 'ויאמר' הכפול עוד פשוט יותר .באמירה הקצרה הראשונה
כאילו מצביע ראובן ,אומר דעתו בוויכוח .בעוד ששאר האחים אינם
מתנגדים לגזירת המות שבמלים "לכו ונהרגהו" ,הרי ראובן מטיל את הוויטו
שלו .האחים עמדו לשלוח יד ביוסף .היה צורך בהתערבות מידית כדי למנוע
את המעשה הנורא .היה איפוא על ראובן כאילו להכריז בשם כל האחים -
"לא נכנו נפש" .ולפיכך לא נאמר באמירה הראשונה ויאמר אליהם ,אלא רק
"ויאמר" .לא אל האחים הוא אמר זאת ,אלא זו היתה הדעה שהביע בוויכוח,
כאמור ,המנוגדת לדעת האחרים .אך כדי שיקבלו את דעתו ,היה עליו לדבר
אליהם ,לשכנע אותם בדברים ,ועל כן בא בפסוק כב "ויאמר אליהם"  -אין
.11
.12
.13
.14

מתורגם לעברית בידי הרב מרדכי ברויאר ,ירושלים ,תשמ"ט.
פירושו לספר בראשית נדפס לראשונה רק בארץ ,בתרגום לעברית ,בידי אשר וסרטיל ,הוצאת 'נצח' ,בני
ברק ,תשל"א ,חלק ב'.
בראשית כד ,כד-כה  -שתי תשובותיה של רבקה לעבד אברהם; כז ,לו  -דברי עשו אל יצחק כשנודע לו
מעשה אחיו.
זו דוגמה לפרשן ששם לב לתופעה של 'ויאמר ...ויאמר ,'...אף כי לא בהקף הרחב של כל המקרא כמו שעשה
שילוח .שילוח פרסם את מאמרו בטרם יצא פירושו של הרב הופמן לספר בראשית לאור עולם.
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אתם צריכים לרצוח .אתם יכולים להשיג את מטרתכם גם בלי להעמיס על
נפשכם מעשה רציחה .הטילוהו לתוך הבור ,ושם ימות בלי שתגעו בו יד.
מעשה כזה לא ייחשב לרציחה כי אם לגרמא בלבד ,ואין דין גורם מסור לבית
דין אלא לשמים .והכתוב מעיד עליו על ראובן שכוונתו האמיתית היתה
להציל את יוסף מידי אחיו ,כדי להחזיר אותו מאוחר יותר לידי אביו.
והראיה שהפסקה היתה בין שתי אמירותיו של ראובן ,היא במב ,כב .שם
מזכיר ראובן" :הלוא אמרתי אליכם לאמר אל תחטאו בילד" .ראובן הזהיר
איפוא את האחים שלא לחטוא ביוסף ,אך דבריו לא נשאו פרי " -ולא
שמעתם" )כך מפרש כבר הרמב"ן(  . 15רק אחר כל זה אמר להם ראובן
שלפחות לא יהרגוהו בידים אלא יגרמו את מותו על ידי השלכתו לבור.
)לז ,כא-כב(

ד .הפירוש הבא לקוח מן הפירוש לספר בראשית בעריכת הרב יוסף צבי הרץ : 16
"אל תשפכו דם"  -דברים ראשונים שאמר להם ראובן ,שלא להרוג את
הנפש  , 17לא קיבלו ממנו ולא שמעו לו )להלן מב ,כב( .על כן בא עליהם בערמה:
הוא מסביר להם שלכל הפחות אין הם צריכים לשפוך דם בידיהם .ובסתר
)לז ,כב(
לבו קיוה שיוכל אחר כך להציל את יוסף ולהחזירו ליעקב . 18
ה .לבסוף נביא את פירושו של א"ש הרטום  19לפרק לז:
"ויצלהו מידם - "...נתכוֵ ן להצילו ואמר" :לא נכנו נפש".
האחים לא רצו לשמוע בקול ראובן )מב ,כב( ,ואז הציע לאחיו לעשות מעשה
שיש לשער כי יגרום מות יוסף בלי שיבצעו את הרצח בידיהם ממש ,אבל
האמתית היתה להצילו ולהשיבו אל אביהם.
ִ
כוָ נתו
"השליכו אתו"  -חי" .למען - "...את המלים האלה לא אמר ראובן לאחיו,
האמתית של ראובן.
ִ
והכתוב הביאן כאן להסביר את כוָ נתו
)פסוקים כא-כב(

.15
.16
.17
.18
.19

כמובן ,אין זהות בין פירוש הרמב"ן לפירושו של הרב הופמן .הראשון מכניס לשיח שבין ראובן לאחיו בפרק
לז דברים שאינם כתובים שם כלל )אלא הם כתובים בפרק מב( ,ואילו האחרון אינו מוסיף לשיח זה דבר.
הופיע לראשונה באנגלית ,אוקספורד ,תרפ"ט .ובתרגום עברי בידי ד"ר ו' קלנר וד"ר ב' קלאר ,ירושלים,
תש"ב .את הפרקים לז-נ פירש הרב ג' פרידלנדר ,כמובא בהקדמת העורך ,הרב הרץ.
נראה שהכוונה לדברים שבפסוק הקודם " -לא נכנו נפש".
כאן מופיע ציון) :רמב"ן ,אברבנאל( .אולם פירוש זה זהה רק לאברבנאל ,ואף זאת רק במה שנוגע לפרק לז
ולא לפרק מב .ביחס לפירוש רמב"ן  -ראה הערה .15
הוצאת יבנה ,תל-אביב ,תשט"ו.
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ה .העיצוב הספרותי של נאומי ראובן
לסיום ,נעיר על העיצוב הספרותי של נאומי ראובן ועל המשתמע ממנו ,בשני המקומות
שבהם הוא נושא את דבריו.
בפרק לז מצויים פסוקים כא וְ כב בהקבלה כיאסטית בולטת:
)כא( וישמע ראובן ויצלהו מידם.
ויאמר :לא נכנו נפש.
)כב( ויאמר אלֵהם ראובן :אל תשפכו דם.
השליכו אתו אל הבור הזה אשר במדבר ,ויד אל תשלחו בו.
למען הציל אתו מידם להשיבו אל אביו.
הקבלה זו מבליטה את הכפילות במאמצי ההצלה של ראובן )על שני הדיבורים שבהם( ,ואת
השוני בין שני נסיונותיו ,כאשר הניסיון השני מצוי ברמה נמוכה יותר מזה הראשון בכל
פרטי ההשוואה )אלא שמפני סרוב האחים לניסיון הראשון ,מצליח דווקא הניסיון השני
להתקבל על דעתם(.
הבה נפרט:
א .את דברי ראובן הראשונים מקדים הכתוב במילים "ויצלהו מידם" ,ובכך הוא מתכוון
לומר כי דבריו הבאים של ראובן הם דברי הצלה .לעומת זאת ,את דבריו השניים מבאר
הכתוב לאחר אמירתם ,משום שהדברים הללו אין פשוטם כמשמעם ,והם צריכים הבהרה.
אין אלו דברי הצלה כמו הדברים הקודמים ,ובכל זאת מטרתם הסופית היא "למען הציל
אתו מידם" בעתיד.
ב .את אמירתו הראשונה מקדים הכתוב רק ב"ויאמר" ,ואילו את זו השנייה ב"ויאמר
אלהם ראובן" .בדברים הראשונים ישנה נחרצות ,הדברים שבפי ראובן קצרים ונמרצים.
הוא אינו פונה אל אחיו אלא מדבר בשמם .בדיבורו השני ,לעומת זאת) ,לאחר סרובם של
האחים( מנסה ראובן לפנות אל מצפונם של אחיו ,לדבר על לבם.
ג .הדיבור הראשון של ראובן שולל את הריגתו של יוסף ,כפי שתכננו האחים לפני כן "לכו
ונהרגהו" .הדיבור השני לעומת זאת ,שולל רק את מעשה שפיכת הדם כשלעצמו )אין הוא
אומר "אל תשפכו את דמו"( ,והוא מתבאר בהמשך דבריו ,כהצעה לגרימת הריגתו של יוסף.
ד .את ההבדל בין 'גוף ראשון רבים' בדיבור הראשון ,ל'גוף שני רבים' בדיבור השני ,ביארנו
לעיל בסוף פרק ג במאמר זה.
נדמה שכל פרטי ההשוואה הללו מחזקים את התפיסה המוצעת ,כי שני נסיונות הצלה
שונים לגמרי נעשו מצידו של ראובן ,והשני בא לעולם רק לאחר כשלונו של הראשון.
דבריו של ראובן לאחיו במצרים בפרק מב ,כב ,מצויים בהקבלה לדברים שאמרו הם "איש
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אל אחיו" בפסוק שלפני כן .הבה נציב את הדברים אלו לעומת אלו:
פסוק כא  -דברי האחים
ויאמרו איש אל אחיו:
אבל אשמים אנחנו
על אחינו אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו
ולא שמענו
על כן באה אלינו הצרה הזאת.

פסוק כב – דברי ראובן
ויען ראובן אתם לאמר:
הלא אמרתי אליכם לאמר
אל תחטאו בילד
ולא שמעתם
וגם דמו הנה נדרש.

גם הקבלה זו נועדה להבליט דווקא את ההבדלים בין דיבורם של האחים "איש אל אחיו",
לבין נאומו של ראובן ש'ענה' ) -לשון הרמת קול( אותם.
א .הם מאשימים והוא מאשים .הם מאשימים את עצמם " -אבל אשמים אנחנו" ,והוא
מאשים אותם " -הלא אמרתי אליכם" ,ומנקה את עצמו מאחריות.
ב .הם מעלים בזכרונם סיטואציה שבה "ולא שמענו" ,והוא מעלה בזכרונם סיטואציה שבה
"ולא שמעתם" .זו שלהם מעוררת )לפחות בדיעבד( רגש עז של צער וחמלה " -אחינו אשר
ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו" ,ואילו זו שלו מזכירה שלב מוקדם יותר ,של וכחנות עקרה
בין אח אחד לאֵ חיו ,המצויים בשעת התפרצות זעם נגד אחיהם המתקרב אליהם.
ג .הם רואים במה שבא אליהם 'מדה כנגד מדה' ,ואף הוא רואה בכך גמול צודק .אלא שהם
אינם מאשימים עצמם בשפיכות דמים )מה שאינו ברור להם כלל שארע( ,אלא רק בהקשחת
לבם לנוכח צרת אחיהם .ממילא גם הגמול אינו אלא 'צרה' שבאה אליהם .ראובן ,לעומתם,
מפריז בהאשמתם ,ורואה בארוע הנוכחי 'דרישת דמו' של הילד .אם כך הם פני הדברים,
אין תקוה להנצל מצרה זו.
נדמה כי כוונת הכתוב להציב בפנינו שני דגמים של תגובה על בוא הצרה .מצד אחד ,התגובה
הדתית החיובית של האחים ,העושים חשבון נפש ושבים בתשובה לנוכח הצרה שהם נתונים
בה ,וממילא אינם נקלעים ליאוש ביחס לאפשרות הגאולה ממנה .לעומתם ,התגובה הלא
חיובית של ראובן ,המאשים את אחיו באחריות ,ומפריז בתאור החטא עד שאינו מותיר קרן
תקווה.
בכל דבריו בסיפורנו ,לא הצליח ראובן להשיג את מטרתו .בדיבורו הראשון בפרק לז ,לא
הצליח לשכנע את אחיו לקבל את דבריו .בדיבורו השני שם ,אמנם שכנע את אחיו ,אך מה
בצע בכך? את מטרתו להציל את יוסף מן הבור ולהשיבו אל אביו  -לא השיג .ואף בדיבורו
האחרון ,בפרק מב ,לא כיוון לאמת .אכן צרה זו באה אל האחים להזכירם את צרת אחיהם
ולזכך את רגשותיהם ,אך לא היתה זו 'דרישת דמו' של יוסף .כשם שדבריו הראשונים בפרק
לז לא מצאו הד בלבות אֵ חיו ,כך גם דבריו האחרונים אליהם ,בפרק מב ,נתקלים בשתיקה,
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ואינם מעוררים אותם לתוספת תשובה וחרטה  . 20עיקר השפעתם של דבריו אלו ,נראה
שהיתה דווקא על יוסף ,הלומד מדבריו שאחיו סבורים כי מת ,ודבר זה משפיע עליו לבכות.
מדברי ראובן לומד יוסף מה גדול השבר במשפחה ,והוא מבין מה גדולה תהא התדהמה
כשיתגלה אליהם ויאמר "אני יוסף".

 .20אף בדיבורו הבא בסיפור ,בדבריו אל יעקב בסוף פרק מב ,לא מצליח ראובן לשכנע ולהשיג את מטרתו,
וראה רש"י לפסוק לח שם.

151

בראון דסברג

תנאי בני גד ובני ראובן -
פשט המקראות על פי הסוגיה
א .הקדמה
ב .הבעייתיות בפשט הפסוקים
ג .האם חייבים לקיים התנאי?
ד .תנאי 'אם' ותנאי 'על מנת' ו'מעכשיו'
ה .עיון בפשט הפסוקים

א .הקדמה
פעמים רבות אנו נתקלים בתופעה ,שרבותינו מכניסים בפי גיבורי התנ"ך סברות של
ראשונים ואחרונים .לפעמים סברות אלו מתיישבות יפה עם פשטי המקראות ,ולפעמים
סברות אלו הן רק על דרך הדרש.
במאמר זה ננסה להסביר את פשט המקרא ע"פ שתי נקודות מהסוגיה ,ואף ננסה להאיר
אחת מהנקודות בראשונים ,ע"פ פשט הפסוקים .לא באנו לבאר במאמר זה את שיטות
הראשונים ואת סברותיהם ,אלא רק את הדברים שקשורים ישירות לענייננו.
ניתן לראות ,שיש זיקה בין הלכות תנאים לבין פרשת 'תנאי בני גד ובני ראובן' )להלן :ב"ג
וב"ר( מהמשנה בקידושין ,פרק ג משנה ד )דף סא,א(:
רבי מאיר אומר :כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן  -אינו תנאי,
שנאמר) :במדבר לב( "ויאמר משה אליהם :אם יעברו בני גד ובני ראובן",
וכתיב" :ואם לא יעברו חלוצים".
לא רק דין 'תנאי כפול' נלמד מב"ג וב"ר ,אלא כל כללי התנאים .וכך כותב הרמב"ם
אישות פרק ו הלכה ב(:
ואלו הן הארבעה דברים של כל תנאי :שיהיה תנאי כפול ,ושיהיה הין שלו
קודם ללאו ,ושיהיה התנאי קודם למעשה ,ושיהיה התנאי דבר שאפשר
לקיימו.
בהלכה יד מוסיף הרמב"ם:
שכפילת התנאי עם שאר הארבעה דברים  -מתנאי בני גד ובני ראובן למדו
אותן חכמים ,אם יעברו בני גד וכו' ואם לא יעברו.
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את הזיקה הזו מרחיב הרא"ש ,וטוען שפרשת ב"ג וב"ר היא לא רק אסמכתא להלכות
תנאים ,אלא היא המקור שמחדש לנו הלכות אלה .כך כותב הרא"ש בתשובה
ט(:

)כלל לה סימן

ולהכי בעיא שיהא התנאי לגמרי כתנאי בני גד ובני ראובן :תנאי כפול ,ותנאי
קודם למעשה ,והן קודם ללאו ,ותנאי ומעשה בדבר א' ,ושאיפשר לעשותו ע"י
שליח; דחידוש הוא ,ואין לך בו אלא חידושו.
לאור זיקה זו ,נכתב מאמר זה.

ב .הבעייתיות בפשט הפסוקים
פרשת ב"ג וב"ר מופיעה בבמדבר לב ,א-מב .התנאי שבין בני גד ובני ראובן לבין משה חוזר
בפרשיה זו חמש פעמים :פעם ראשונה ,כשב"ג וב"ר מציעים את התנאי; פעם שניה,
כשמשה מסכים; פעם שלישית ,כשהם מאשרים; פעם רביעית ,כשמשה מתנה את התנאי
בפני יהושע ,אלעזר וראשי המטות ,ופעם חמישית ב"ג וב"ר חוזרים על התנאי.
לשם מה היו צריכים משה וב"ג וב"ר לחזור כל-כך הרבה פעמים על התנאי ביניהם? גם אם
נאמר שכך היו פני הדברים ,לשם מה התורה חזרה בשבילנו על נוסח התנאי חמש פעמים?
במהלך הדורות עמדו הפרשנים על מספר הבדלים בין מה שהציעו ב"ג וב"ר ,לבין הצעת
משה המתוקנת לאחר מכן:
הבדל ראשון כפי שמובא במדרש תנחומא ))ורשא( פרשת מטות סימן ז ד"ה "ומקנה רב"(:
אלו בני ראובן ובני גד שעשו את העיקר טפל והטפל עיקר ,למה? שחבבו
נכסיהם יותר מגופן ,שאמרו למשה ,גדרות צאן נבנה למקנינו פה תחלה
ואח"כ וערים לטפנו .אמר להם משה לא תעשו כך ,עשו את העיקר תחלה ,בנו
ערים לטפכם ואחר כך גדרות לצאנכם . 1
הבדל שני כפי שמסביר המלבי"ם בפירושו על התורה )פרק לב פסוק כ(:
הנה הם אמרו "ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל" ,ומשה אמר "אם
תחלצו לפני ה'".
הבדל שלישי כפי שמובא בפירוש 'העמק דבר' על התורה )פרק לב פסוק כא(:
לא שילכו כמה חלוצי מלחמה וגו' וכמה ישארו בבית ,לא כן אלא כל חלוץ.
הפרשנים מסבירים ע"פ הבדלים אלו מגמות חינוכיות שונות שמשה הנחיל לב"ג וב"ר,
והתורה הנחילה לנו לדורות.

 .1כן כתב רש"י במדבר לב ,טז ד"ה "נבנה למקנינו פה".
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הבדלים אלו מסבירים מדוע חזרה התורה על דברי משה בפעם הראשונה ,אבל לא
מסבירים מדוע חזרה התורה על נוסח התנאי עוד שלוש פעמים ,שהרי התורה יכלה לומר
שב"ג וב"ר הסכימו לדברי משה והתנו את התנאי בפני ראשי המטות ,ובכך לחתום את
הפרשה.
ננסה לבאר פרשה זו לאור הסוגיה בהמשך.

ג .האם חייבים לקיים התנאי?
בסוגיית הגמרא ביבמות דף קו,א דנו הראשונים בשאלה האם האדם שהתנאי תלוי בו ,חייב
לקיים את התנאי או לא .הגמרא אומרת כך:
בת חמוה דרב פפא נפלה לפני יבם שאין הגון לה .אתא לקמיה דאביי ,אמר
ליה ...היכי אימא ליה? אמר ליה :חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז.
לבתר דחלץ לה ,אמר לה :זיל הב ליה ,אמר ליה :משטה אני בך עבדה ליה,
מי לא תניא :הרי שהיה בורח מבית האסורין והיתה מעברא לפניו ,ואמר ליה
טול דינר והעבירני ,אין לו אלא שכרו; אלמא אמר ליה משטה אני בך ,הכא
נמי משטה אני בך.
הגמרא מספרת על יבמה ,שרצתה שהיבם שלה יחלוץ לה .לשם כך היא הבטיחה לו מאתים
זוז כתנאי לחליצתה .התנאי לא תפס ,כיוון שאחד מכללי התנאים הוא ,שאפשר יהיה
לקיים את התנאי ע"י שליח ,ואי אפשר לחלוץ ע"י שליח .היא לא היתה חייבת לשלם לו,
מדין "מי שהיה בורח מבית האסורים" ,אשר בגלל מצבו הדחוק ,יכול להטעות בעל ספינה
כדי שיבריח אותו ,מבלי לשלם לו אחר כך.
הפרשנים דנים מדוע היבם יכול לתבוע אותה ,שכן מהסוגיה משמע ,שללא דין "מי שהיה
בורח מבית האסורים" ,היא היתה חייבת לשלם.
רש"י מפרש את תביעתו של היבם כך:
הב ליה  -דהא קבילת עלה ,ואף על גב דחליצה בהכי לא מיפסלא ,מיהא
איחייבא לקיומי תנאה מדינא כשאר שכירות דעלמא.
הרמב"ן )על אתר( מפרש מדוע האשה חייבת לשלם מדין שכירות )כרש"י(:
נראה לי שאין דינן אלא בזה ,משום דאין החליצה תלויה בנתינת המעות,
לפי שאין תנאי בחליצה ,הוה ליה כשכירות בעלמא ,ומחייבא ליה לשלומי
בכדי הראוי לו ממנה ,אלא שאומרת משטה אני בך .אבל בשאר תנאין
דעלמא ,כגון הילך גיטך על מנת שתתני לי מאתים זוז ,אם בא לתבעה בב"ד
ליתן לו אינה מתחייבת לו בכלום ,ואין לו עלי' אלא תנאה ,אם נתנה
מתגרשת ואם לאו אינה מתגרשת . 2
 .2כן כתבו הרשב"א והריטב"א על אתר ,בשינויים קלים .ע"ש.
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לדעת הרמב"ן ,כאשר המעשה תלוי בתנאי ,האדם שהתנאי תלוי בו יכול להחליט האם
לקיים את התנאי ,ובכך לקבוע האם יתקיים המעשה .אולם כאשר אין המעשה תלוי
מהמתנה את המעשה,
ְ
בתנאי ,חייב האדם לקיים את התנאי כדין שכירות .קרי  -הוא קיבל
לכן הוא חייב לתת לו תמורתו את התנאי.
את דבריהם של ראשונים אלו מרחיב בעל 'קצות החושן' )סימן רמא ,ס"ק ט( ואומר ,שכלל זה
שייך ,לא רק בתנאי בחליצה ,אלא בכל תנאי שלא עומד בכללי התנאים:
ומבואר לנו מזה דהיכא דאינו כדיני תנאי כמו התם בחליצה משום שאינו
ע"י שליח ,אבל מחויב הוא עכ"פ לקיים תנאו כמו שהתנה ,אלא שאם אינו
מקיים תנאו היכא שאינו כדיני תנאי בני גד ובני ראובן המעשה לא נתבטל . 3
בהמשך נראה כיצד דיון זה מתקשר לדיון של משה עם ב"ג וב"ר.

ד .תנאי 'אם' ותנאי 'על מנת' ו'מעכשיו'
ישנו הבדל בין תנאי 'אם' )אם תעשי דבר פלוני( לבין תנאי 'על מנת' )על מנת שתעשי דבר
פלוני( או 'מעכשיו' )הרי את ...מעכשיו ,אם.(...
בצורה פשטנית ,יש שמסבירים ,שבתנאי 'אם' ,כאשר נעשה המעשה )קידושין ,גירושין וכד'(
הוא לא חל עכשיו ,אלא חלותו מסתיימת עם סיום התנאי .בתנאי 'על מנת' המעשה חל
מעכשיו אלא שהוא יכול להתבטל ,אם לא יתקיים התנאי.
יש מקדמוני הראשונים שסוברים ,שבתנאי של 'אם' ,צריכים להיות כל דיני התנאים,
ובתנאי של 'על מנת' ,לא צריכים .כך כותב הרי"ף )גיטין לז,ב בדפי הרי"ף(:
ואע"ג דקי"ל דבעינן תנאי כפול ,הני מילי דאם תשמשי ואם לא תשמשי,
כענין שנאמר" :אם יעברו בני גד וגו' ואם לא יעברו" ...אבל בעל מנת לא,
וקי"ל דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי.

 .3בעל ספר 'תורת גיטין' )סימן קמג סעיף א( חולק על 'קצות החושן' ,ומחלק בין תנאי בחליצה לבין שאר דיני
תנאים" :והנה אם התנה שתתן מאתים זוז ,ולא היה במשפט התנאים ,שדינו שהמעשה קיים אף שנתבטל
התנאי ,אין הבעל יכול לכופה בבית דין שתתן לו המאתים זוז ...דבשלמא בחליצה ,דאי אפשר להטיל בו
תנאי בביטול החליצה ,אם כן כשאמרה לו חלוץ על תנאי שאתן לך ...הוי כאילו אמרה הריני מתחייבת לך
מאתים כשתחלוץ לי .מה שאין כן בגט ,כשאמרה לו האשה גרשני על התנאי שאתן לך ,לא נתחייבה כלל,
שהרי אפשר לו להבעל להטיל תנאי בגט שיהיה עדיין הדבר תלוי ברצונה ,או ליתן ולהתגרש או שלא ליתן
ולא להתגרש ,ואם הבעל נתן הגט ולא כפל תנאו באופן שהגט קיים אף בביטול התנאי ,אין כאן התחייבות
על האשה ,דאיהו הוא דאפסיד אנפשיה ,דהאשה יכולה לומר רצוני היה שהברירה יהיה בידי שלא להתגרש
ולא לקיים התנאי".
נראה שהם חולקים ,מדוע בחליצה האדם שהתנאי תלוי בו חייב לקיים את התנאי .לפי בעל 'קצות החושן',
הוא חייב לקיים את התנאי בכל מקרה ,כיוון שבכל מקרה המעשה מתקיים .לפי בעל ה'תורת גיטין' ,הוא
חייב לקיים את התנאי ,כיוון שיש ביניהם הסכמה בלתי כתובה ,שהתנאי יתקיים .לעומת זאת ,כשאין
הסכמה כזאת ,אין חובה לקיים את התנאי.
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ומוסיף בעל המאור )שם(:
ראיתי בפירוש בתשובת שאלה לרבינו האיי גאון ז"ל שכתב מבואר בלשון
הזה.
כך פוסק גם הרמב"ם )הלכות אישות ו ,יז(:
כל האומר מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים התנאי למעשה ,אלא
אף על פי שהקדים המעשה תנאו קיים.
את הסברה של חילוק זה מסביר הראב"ד בתשובה )סימן כו(:
אמר אברהם ,הרב ר' יצחק אלפסי ז"ל כתב בהלכותיו וכן כתב ר"ח ז"ל דהא
)קי"ל( ]דקיימא לן[ כר' מאיר דבעינן תנאי כפול דוקא באם ,אבל בעל מנת
לא ...והטעם שהתנאי שהוא באם שאין הגט עושה מעשה עד שיתקיים
התנאי ואם נקרע או נשרף או אבד אינו כלום צריך התנאי הזה )חזק( ]חזוק[
לבטלו ולסתור נתינת הגט ,ואינו חזק עד שיכפלנו ויהיה הן קודם ללאו ויהיה
התנאי מדבר אחר כדי שלא יהיה התנאי חזרת המעשה מפני שהוא כחוכא
וטללא ,ועוד שיהיה התנאי קודם למעשה ,כי כל אלה נראין חזוק התנאי...
וכיון שהוא )בו( ]בא[ לסתור מעשה מעיקרו ולעקרו לגמרי צריך לחזקו
הרבה ...אבל למעכשו ולעל מנת הדומה לו שהמעשה כבר נתקיים אפילו עד
שלא נתקיים התנאי שהרי נתקרע הגט או אבד הרי היא מגורשת והיא תתן,
ואין התנאי סותר המעשה והיא נתינת הגט שכבר הוא נתון ומקובל ואין
צריך למעשה אחר כי אם קיום התנאי ,וכשיתקיים כבר הוא הגט גט משעת
נתינה ואע"פ שאין עכשו קיים אין צריך לתנאי הזה לפוסלו ולחזקו לפי
שאינו בא לסתור את המעשה אלא למלאתו מכל מקום צריך לקיימו ,זהו
הטעם לרבואתא ז"ל ,והוא טעם יפה וראוי לסמוך עליו.
לפי הראב"ד ,בתנאי של 'אם' המעשה כבר גמור והתנאי הוא דבר חיצוני למעשה ,שיכול
לגרום למעשה לא לחול .מכיוון שהתנאי בא לבטל מעשה גמור ,התנאי צריך חיזוק .לפיכך
צריך להתנות את התנאי עם כל דיני התנאים ,ואם לא עשה כן ,המעשה קיים .לעומתו,
בתנאי של 'על מנת' ,המעשה לא גמור ,והתנאי צריך להשלים את המעשה .לפיכך ,אם לא
התקיים התנאי ,המעשה לא הושלם ,ולכן גם לא חל .מכיוון שהתנאי לא בא לבטל מעשה
גמור ,אלא גמר המעשה תלוי בתנאי  -התנאי לא צריך חיזוק.
לעומת סברתו של הראב"ד ,אפשר לומר גם סברה הפוכה ,כפי שכותב הר"ן
הרי"ף ,ד"ה "תנו רבנן"(:

)גיטין לו,ב בדפי

אבל אין שיטה זו מחוורת ...וקל וחומר הדברים ,השתא אפילו במעשה
שאינו חל מעכשיו דלא אלים ,סבירא ליה לר' מאיר שאין התנאי מבטלו אלא
אם כן נתחזק התנאי בכל חיזוקי תנאין ,כל שכן במעשה שהוא מעכשיו
דאלים ,שאין התנאי מבטלו אלא אם כן נתחזק התנאי כהלכתו.
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הר"ן טוען שהמעשה היותר חזק ,הוא המעשה שכבר החל לחול ,ואותו צריך לבטל עם תנאי
חזק .אולם ,מעשה שיש בו תנאי 'אם' ,ולכן הוא יחול רק בעתיד ,אותו היה אפשר לבטל גם
עם תנאי ללא החיזוק של הכללים ,ואם אפילו בו מצריכים דיני תנאים ,כל שכן שבתנאי
'מעכשיו' יהיה צריך) .למרות קושיה זו ,וקושיות נוספות שהר"ן מקשה ,הוא עצמו פוסק
כמו הרי"ף ולא רוצה לחלוק עליו(.
רבינו תם חולק על הרי"ף .עובדה מענינת היא ,שהראב"ד )שבתשובה כו מסביר את הרי"ף(,
הוא אשר מביא את דעת רבינו תם ,ואף פוסק כמותו )בשו"ת סימן כה( .הרב קאפח ,בהערה
על תשובת הראב"ד ,טוען שהראב"ד חזר בו מפסק זה בתשובה בסימן כו )שהובאה לעיל(.
זה לשון הראב"ד:
נראין דברי רבינו יעקב ז"ל דאפילו בעל מנת בעינן כולהו דיני דתנאי...
הראב"ד ,בהשגותיו לרי"ף )גיטין לז,ב בדפי הרי"ף( ,מביא עוד ראיה לשיטת רבינו תם מפשט
הפסוקים:
אבל בעל מנת לא )=לא צריכים לכפול התנאי ולהקדים התנאי למעשה(,
דתנאי בני גד לא הוה בעל מנת ...איברא מעשה בני גד ובני ראובן מעכשיו
הוה ,דהא כתיב "ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן" וגו'" ,ויתן משה את
הגלעד למכיר" וגו' .ונראה לי דההיא מימרא לאו דסמכא הוא.
עוד הוסיף הראב"ד בהשגותיו לרי"ף )ביצה י,א בדפי הרי"ף(:
כל מה שאמרו חכמים בתנאי כפול ,ותנאי קודם למעשה ,והן קודם ללאו,
ותנאי ומעשה בדבר אחד ...כל אלה לא נאמרו אלא כשהמעשה נעשה מיד
כעין נתינת גט וחליצת יבם ,שאין התנאי מבטל המעשה למפרע אלא אם כן
נעשה תנאי בראוי ובחוזק כעין תנאי בני גד ובני ראובן שהיו מבקשין ממשה
שיתן להם בנחלתם מיד ועל כן הוצרך משה לכפול התנאים...
הראב"ד מעיר שתנאי ב"ג וב"ר עצמו ,שממנו אנו לומדים את כל הדינים ,היה תנאי של
'מעכשיו' ,ולכן ברור ,שבתנאי של 'על מנת' ו'מעכשיו' צריכים להתנות עם דיני התנאים.
יש להבין ,מדוע רב האי גאון ,הרי"ף ,הראב"ד )לאחר שחזר בו( ,הרמב"ם והראשונים
שהלכו בעקבותם ,העדיפו את סברת הראב"ד )המובאת בסימן כו( על פני סברת הר"ן.
עובדה זו מתמיהה במיוחד לאור העובדה ,שמפשט הפסוקים משמע כשיטת רבינו תם
וכסברת הר"ן.

ה .עיון בפשט הפסוקים
כדי לעיין היטב בפשט הפסוקים ,נשווה בין הפעמים השונות שמופיע נוסח התנאי .לשם
ההשוואה נעזר בטבלה הבאה )מקרא :אותיות מודגשות  -מעשה .אותיות רגילות  -תנאי(:
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טז( ויגשו אליו ויאמרו

כ( ויאמר אליהם משה

כה( ויאמר בני גד ובני ראובן
אל משה לאמר

כח( ויצו להם משה את
אלעזר הכהן ואת יהושע בן
נון ואת ראשי אבות המטות
לבני ישראל
כט( ויאמר משה אלהם

עבדיך יעשו כאשר אדני מצוה
גדרת צאן נבנה למקננו פה
וערים לטפנו
יז( ואנחנו נחלץ חשים לפני
בני ישראל עד אשר אם
הביאנם אל מקומם

וישב טפנו בערי המבצר
מפני ישבי הארץ
יח( לא נשוב אל בתינו עד
התנחל בני ישראל איש
נחלתו
יט( כי לא ננחל אתם מעבר
לירדן והלאה
כי באה נחלתנו אלינו מעבר
הירדן מזרחה

אם תעשון את הדבר הזה אם
תחלצו לפני ה' למלחמה
כא( ועבר לכם כל חלוץ את
הירדן לפני ה' עד הורישו את
איביו מפניו
כב( ונכבשה הארץ לפני ה'
ואחר תשבו

כו( טפנו נשינו מקננו וכל
בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד
כז( ועבדיך יעברו כל חלוץ
צבא לפני ה' למלחמה כאשר
אדני דבר

לא( ויענו בני גד ובני
ראובן לאמר

את אשר דבר ה' אל
עבדיך כן נעשה

אם יעברו בני גד ובני ראובן
אתכם את הירדן כל חלוץ
למלחמה לפני ה' ונכבשה
הארץ לפניכם

נעבר
נחנו
לב(
חלוצים לפני ה' ארץ
כנען

והייתם נקיים מה' ומישראל
והיתה הארץ הזאת לכם לאחזה
לפני ה'
כג( ואם לא תעשון כן
הנה חטאתם לה' ודעו
חטאתכם אשר תמצא אתכם
כד( בנו לכם ערים לטפכם
וגדרת לצנאכם והיצא מפיכם
תעשו

את

ארץ

ונתתם להם
הגלעד לאחזה
ל( ואם לא יעברו חלוצים
אתכם
ונאחזו בתככם בארץ כנען

ואתנו אחזת נחלתנו
מעבר לירדן

תנאי בני גד ובני ראובן  -פשט המקראות על פי הסוגיה

על ידי ההשוואה ,ניתן לראות מספר נקודות מעניינות ,בנוסף לנקודות שהבאנו בתחילת
המאמר:
 בכל הפעמים שב"ג וב"ר מתנים את התנאי ,התנאי איננו כפול ,וממילא ה'הן' שלו לא
קודם ל'לאו' .כמו כן ,בשני התנאים הראשונים שלהם ,המעשה קודם לתנאי .לעומתם,
משה התנה את שני תנאיו כהלכתם.
 בתנאי הראשון נאמר על ב"ג וב"ר" :ויאמרו" ,ואילו בתנאי השני נאמר" :ויאמר".
רש"י מפרש )פסוק כט(" :ויאמר בני גד  -כולם כאיש אחד" .לפי רש"י משמע מכך,
שבדיבורם הראשון לא היו כולם כאיש אחד.
 בתנאי השני של משה ,אם ב"ג וב"ר לא יעברו חלוצים ,הם ינחלו בארץ כנען .בתנאי
הראשון של משה ,לא נאמר דבר זה ,אלא אם לא יעברו חלוצים ,יחטאו לה' .משמע,
שלפי התנאי הראשון של משה ,אפילו אם הם לא יעברו חלוצים ,הם יקבלו את עבר
הירדן ,אלא שיחטאו לה' .טענה זו אפשר לחזק ע"י הסברה ,שצריך תנאי כפול כדי
לדעת מה הדין אם לא התקיים התנאי ,ולא אומרים 'מכלל הן אתה שומע לאו' .ממילא,
מכיוון שמשה לא אומר את ה'לאו'  -אין צד שני לתנאי.
ע"פ כל האמור לעיל ,אפשר לפרש את הפרשה כך:
לאחר שב"ג וב"ר ביקשו לשבת בעבר הירדן ,משה כועס עליהם )פסוק ו(" :האחיכם יבאו
למלחמה ואתם תשבו פה" .לאחר גערה זו ,ב"ג וב"ר מציעים הצעה אחרת .הם מציעים
שהם יקבלו את עבר הירדן ,ועם זאת ,הם ייצאו למלחמה עם אחיהם .הם לא מתנים את
קבלת עבר הירדן ביציאה למלחמה ,אלא מציינים את שני הדברים ,כמעשים שיתרחשו
בעתיד .עכשיו מובן מדוע אין במקרה זה את כל כללי התנאים  -כיוון שזה לא תנאי.
משה עונה להם ,שאכן כך יהיו פני הדברים )כמו שהראנו לעיל ,שאפילו אם לא יעברו
חלוצים ,יקבלו את עבר הירדן( .אך משה מוסיף ,שמכיוון שהמעשה יתקיים בכל מקרה,
והוא לא תלוי בתנאי ,חובה עליהם למלא את התנאי )כמו תנאי בחליצה(  . 4לכן משה אומר
"ואם לא תעשון כן ,הנה חטאתם לה'" .משה חותם את דבריו "בנו לכם ערים) "...כבר
עכשיו(" ,והיצא מפיכם תעשו" )בכל מקרה(.
בפעם השניה שמשה מדבר ,הוא כן מתנה את קבלת עבר הירדן בכך שהם יעברו חלוצים.
אפשר למצוא רמז לכך שב"ג וב"ר מבקשים זאת ,בדבריהם "עבדיך יעשו כאשר אדוני
מצוה"  , 5ולא "כאשר אדוני צוה" ,ואכן הציווי היחיד בפרשתנו מופיע בפעם הבאה שמשה
מדבר" :ויצו להם משה".

 .4במקרה הזה גם בעל ה'תורת גיטין' יודה שחייב לקיים התנאי ,כיוון שהוסכם מראש בין משה לבין ב"ג
וב"ר שהתנאי יתבצע.
 .5פעמים שבלשון המקרא ,פועל בהווה כוונתו פעולה בעתיד .כגון" :והנני משחיתם את הארץ" )בראשית ו,
יג(" ,ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרג" )במדבר יא ,טו(" ,הנך הולך מאתי והכך האריה" )מלכים א כ,
לו(" ,הנה בן נולד לך הוא יהיה איש מנוחה" )דברי הימים א כב ,ט(.
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אולי הסיבה לכך היא ,שלא כל ב"ג וב"ר הציעו את ההצעה הראשונה )כפי שכתבנו לעיל
ע"פ רש"י( .הם לא רצו להתחייב בשם כל ִשבטם )בעיקר לאור העובדה ,שמשה אמר "ועבר
לכם כל חלוץ" ,כפי שמעיר בעל 'העמק דבר'( .אבל להסכם החדש ,שהמעשה יהיה תלוי
בתנאי ,כולם כאיש אחד מסכימים ,כיוון שההחלטה תהיה בידם האם לקיים התנאי ,ועל
פי זה ,האם יתקיים המעשה.
אחרי שב"ג וב"ר הביעו את הסכמתם ,משה מתנה את התנאי כהלכתו בפני ראשי המטות.
תנאי זה הוא תנאי של 'אם' ,ולכן המעשה חל רק אחרי שהתבצע התנאי .כך משמע מדברי
משה" :אם יעברו ,"...רק אז "ונתתם להם ."...מהתנאי הזה אנו לומדים את הלכות
תנאים ,והוא התנאי המצוטט במשנה.
ב"ג וב"ר רוצים לקבל את עבר הירדן מיד ,לכן הם מציעים שהתנאי יהיה 'מעכשיו' .הם
אומרים "ואתנו אחוזת נחלתנו" ,כלומר הם יצאו למלחמה ,ואתם כבר תהיה נחלתם.
הרש"ר הירש )במדבר לב ,לב( מוסיף ,שקבלת האחוזה עכשיו ,תהיה מותנת במה שיעשו
בעתיד בארץ:
ואתנו אחוזת נחלתנו  -פירושו ,כנראה :ירושת נחלתנו כאן תעבור אתנו לעבר
הירדן .הוה אומר :לא כאן נוכל לרשת את נחלתנו ,אלא בזכות המעשים
שנעשה בעבר הירדן נזכה לרשת את נחלתנו כאן.
משה מסכים לתנאי זה ,ולכן מיד נאמר )פסוק לג(" :ויתן להם משה."...
כפי שראינו ,התנאי האחרון של ב"ג וב"ר היה 'מעכשיו'  -הנחלה תהיה שלהם מעכשיו ,על
מנת שייצאו למלחמה .את התנאי הזה הם לא כפלו ,ולא היו בו שאר כללי התנאים .אפשר
לראות מהתנאי האחרון של משה ומהתנאי האחרון של ב"ג וב"ר ,שתנאי 'אם' צריך את כל
כללי התנאים ,ותנאי 'על מנת' לא צריך .אולי פשט זה יכול להוות מקור מהתורה לפסק של
רב האי גאון ,הרי"ף והרמב"ם ,יחד עם סברת הראב"ד.
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*

א .מבוא
ב .הדרשות
ג .בירורי נוסח
ד .הצעת פירוש
ה .בין המכילתא דרבי ישמעאל למכילתא דרשב"י
ו .מבנה הדרשות
ז .סיכום

א .מבוא
עם היותה של המכילתא מדרש הלכה ,יש בה  -כמו בשאר מדרשי ההלכה  -גם דרשות
אגדה .באחת מדרשות אגדה אלו נעסוק.
כידוע ,קיימות שתי מכילתות לספר שמות :מכילתא דרבי ישמעאל ומכילתא דרבי שמעון
בר יוחאי .כל אחת מהן מייצגת בית מדרש אחד של תנאים ,וההבדלים ניכרים הן בדרכי
הלימוד והן בטרמינולוגיה.
בהקדמה למכילתא דרשב"י כתב ר' דוד צבי הופמן : 1
השינויים והפלוגתות שבין מכילתא דרשב"י ובין מכילתא דרבי ישמעאל אין
צריך לפורטם כי נראים לעין כל לענין הלכה בכל דף ודף ...אך באותן
הפרשיות אשר ענינם דברי אגדה ,דהיינו פרשת בשלח ופרשת יתרו עד סוף
סי' יט ,נמצאים רק הבדלים מעטים בין ב' המכילתות  ... 2וכיוצא בזה
מצאתי בספרי במדבר )שהוא מדרש דבי ר' ישמעאל( שמשונה הרבה מספרי
זוטא )שהוא מדרש דבי ר"ע( ,אך באגדה שבפ' בהעלתך כמעט שוין יחד
הספרי עם הספרי זוטא )שהעתיק בעל מדרש הגדול( .ודבר זה צריך ביאור.

* מאמר זה הוא חלק מעובד מעבודה שהוגשה לפרופ' מ' כהנא )אשר סייעני בהפניות ובהערות ,ותודתי לו גם
בזה( בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים .בהזדמנות זו אציין עוד ,שמאמרי " 'לוקח' שהפך
ל'מוכר'  -ברור נוסחהּ של משנה אחת בבבא בתרא" ,שפורסם במעליות יט )סיון התשנ"ז( ,עוסק בחילוף
נוסח שקיבלתי לבדיקה ,במסגרת הנ"ל ,מפרופ' ד' רוזנטל ,אשר שוקד כעת על הכנת מהדורה מדעית
למשניות שלש הבבות .עם זאת אציין ,שכל ההפניות והניתוחים במאמר הנ"ל הם פרי עיוני ושיחותי
הפוריות בישיבה עם הרב יונתן רוזין )כפי שצויין בראש המאמר( ואחריותם עלי.
 .1מהדורתו ,פרנקפורט ,תרס"ה ,עמוד .11
 .2ראה גם בתחילת פרשת בשלח )שם ,עמוד  37הערה ע( שכתב" :מפ' בשלח עד עשרת הדברות )ולא עד בכלל(
רוב מאמרים של מכדרשב"י דומין לאגדות של מכילתא שלנו )דר' ישמעאל(".
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ומה שנלע"ד בזה הוא שהאגדות כבר בימי התנאים נכתבו בספר ,שלא נמנעו
מלכתוב אגדות ,ורק הלכות לא כתבו; ואין כאן מקום להאריך הענין ,כי כבר
הלכו בו נמושות .וכאשר באו האמוראים לסדר מדרשי התנאים כבר מצאו
האגדות כתובות לפניהם וספחו אותן בסגנון אחד לקובץ שלהם ,אבל
ההלכות היו שונים כל אחד לפי דרכו ולפי קבלתו מרבותיו ,זה שונה ברייתא
דבי ר' ישמעאל ,וזה ברייתות דבי ר"ע ,שהן ספרא וספרי דבי רב ,וגם לרבות
ברייתות ותוספתות הרבה עד אין קץ.
דבריו אלו של רד"צ הופמן מצדיקים עיון מקביל בדברי אגדה שבשתי המכילתות ,ולימוד
מזו על זו .בדברינו הבאים נעסוק בקטע אחד מתוך המכילתות .עיסוק זה יהיה הן בבחינת
נוסחיו והן בפרשנותו ,וכידוע ,הא בהא תליא .אולם ,דבריו של רד"צ הופמן מצדיקים לא
רק את העיון עצמו אלא גם את ההכרעה בענין הנוסח הקדום המשותף שעמד בפני עורכי
המכילתות.
הקטע שבו נעסוק נמצא במכילתא דרבי ישמעאל במסכתא דשירה פרשה ג  , 3ובמקבילה
במכילתא דרבי שמעון בר יוחאי.
מהלך הדברים יהיה כדלהלן:
א .הצגת הטקסט הכוללת הערות נוסח )הערות נוסח החשובות גם להמשך הדברים יופיעו
תחת הכותרת 'בירורי נוסח'(.
ב .פרשנות תוכנית ומבנית.
כידוע ,המהדורות הטובות ביותר למכילתא שישנן עד כה ,הן :מכילתא דרבי ישמעאל -
מהדורת רח"ש הורביץ ,מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי  -מהדורת אפשטיין-מלמד .אולם,
אנו בצטטנו את המכילתא דרבי ישמעאל ,נציג את הנוסח על פי קטע גניזה מכתב יד קהיר
 ,BM OR 5559 19אשר פורסם ב'גנזי מדרש'  . 4הערות הנוסח יהיו בעיקר לכתב יד אוקספורד
וכתב יד מינכן  . 5מסורת הנוסח של כתבי יד אוקספורד ומינכן היא מערבית מאוחרת ,בעוד
שמסורת הנוסח של קטע הגניזה היא מזרחית קדומה  , 6ולכן העדפנו את נוסח קטע הגניזה.
את נוסח מכילתא דרשב"י נציג על פי כתב יד ניו יורק מעותק פירקוביץ המופיע במהדורת
אפשטיין-מלמד  . 7הערות הנוסח יהיו לכתב יד קמברידג' . 8
.3
.4
.5

.6
.7
.8

מהדורת הורביץ ,עמודים .128-127
יצא לאור על ידי צ"מ רבינוביץ ,תל אביב ,תשל"ז ,עמודים .14-10
כתבי יד אלו ,שלא כמו קטע הגניזה הנ"ל ,עמדו בפני הורביץ ,אשר העיר לנוסחותיהם בהערותיו ]את
העובדה שרק העיר לנוסחותיהם ולא קבע אחד מהם כנוסח הפְ נים במהדורתו אלא את נוסח הדפוס ,ביקר
רע"צ מלמד בתרביץ ו )תרצ"ה( עמודים  .[123-112אולם ,אנו השתמשנו בצילום של כתבי היד ולא רק
בהערותיו ]יש לציין שהטוב יותר מבין שני כתבי יד אלו הוא כ"י אוקספורד  -ראה :מ' כהנא" ,מהדורות
המכילתא דרבי ישמעאל לשמות בראי קטעי הגניזה" ,תרביץ נה )תשמ"ו( ,עמוד  491הערה  .[8חשוב
להדגיש שאין בכוונתנו לציין את כל חילופי הנוסח אלא רק את הנראים לנו חשובים במסגרת זו.
כהנא ,שם ,עמוד .492
מהדורת אפשטיין-מלמד ,עמודים .80-78
על פי המופיע במהדורה הנ"ל עמודים  .233-232יש לציין שכ"י קמברידג' הוא עיבוד של מכילתא דרשב"י,
עיין רע"צ מלמד במהדורה הנ"ל ,עמודים מב-מד.
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ב .הדרשות
מכילתא דר"י

מכילתא דרשב"י

ואנווהו רבי ש'מ'ע  9א'ו'מ' וכי איפשר לבשר ואנוהו ר'[ ]ישמעאל אומ' וכי היאך אפשר לו
ודם להתנאות  10לקוניו אלא אינאה  11לו  12לאדם לנאות את קונו[ ]אלא היה נאה לפניו
במצוות אעשה לפניו לולב נאה סוכה נאה במצוה עשה לו סוכה נאה לולב נאה[ ]תפלין
נאות ציצית נאה.
ציצית נאה תפלה נאה:
אבא שאול א'ו' הידמי לו  13מה הוא חנון אף אבא שאול אומ' הדמה לו מה הוא[ ]חנון
את הוי חנון ורחום : 14
ורחום אף אתה היה חנון ורחום.
16

ר' יוסה  15א'ו'מ'
שא'מ והיה העולם

13

נוותיו

17

ושבחו שלמי ר' יוסי בן[ דרמ]סקית[ אומ' אעשה לו ב]ית
מקדש[ נאה ]שנא'[ נוה קדשך אין נ]וה אלא[
בית המקדש שנא' ואת נוהו השמו .ואומ'
חזה ציון ]קרית[ מועדינו וגומ'.

ר' יוסה בן דרמסקית או' אעשה לפניו בית ר' יוסי הגלילי אומ' דיבר בניאותו ושב]חו
המקדש נאה ואן נאה  18אלא בית המקדש שלמי[ שאמר והיה העולם.
19
ש'נ' ואת נאווהו השמו :חזה ציון קרית
מועדינו ו'ג'ו שאנן : 20
ר' ע'ק'י אומר אדבר נוותיו ושבחו 13של ה'ק' ר' עקיבה אומ' דיבר ניאותו ]ושבחו[ שלמי
ב'ר'  21בפני כל אומת העולם שהרי  22אומת שאמר והיה העולם לפני אומ' העו' שהרי
העולם  23שואלין  24לומר מה דודך  25מדוד ] 26אומ' העו' שואלין[ את יש' ואומ' להן  42מה
היפה בנשים מה דודך מדוד שכך אתם מתין דודך מדוד שכך אתם מומתין ] 43עליו[ וכך
עליו  27אתן נהרגין עליו :ש'נ' אהבנוך עד אתם נהרגין עליו כענין שנא' על כן עלמות
מות על כן עלמות אהיבוך 13כי עליך הורגנו אהבוך  . 44ואומ' ]כי[ עליך הורגנו כל היום
כל היום ו'ג'ו' הרי אתם נאים הרי אתן וגומ'  45נאמ' לכן מקצת שבחו אי אתם
גיבורים בואו והתערבו אילנו וישראל מכירין אותו דודי צח ואדום וגומ' ראשו
או'מ  28לאומת העולם מכירין אתן אותו כתם פז וגומ' עד זה דודי וזה רעי בנות
לומר לכם  29מקצת שבחו דודי צח ואדום ירושלם  46כיון ששמעו אומ' העולם ניאות
ו'ג'ו  30ראשו כתם פז ו'ג'ו עיניו כיונים ג'ו שבחו  47שלמי שאמ' והיה העולם  48אמ' להן
לחייו כערוגת הבשם ו'ג'ו ידיו גלילי זהב ליש' >נבוא עמכם<  49שנא' אנה הלך דודך
ו'ג'ו שוקיו עמודי שש ו'ג'ו חכו ממתיקים וגומ' ויש' אומ' להן אין לכם חלק בו אלא
50
ו'ג'ו בנות ירושלים כיון ששמעו אומת אני לדודי ודודי לי וגומ'
העולם כל השבח הזה  31או'מ להן
לישראל  : 32נלכה עמכם ש'נ אנא פנה דודך
ונ' עמך  33ויש' א'ו  34לאומת הע'ו' אן לכן
חלק בו אלא אני לדודי ודודי לי דודי לי ואני
לו הרועה בשושנים:13
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וח'כ'מ א'ו' אלוינו עד שאבוא עמו לבית
מקדשו  35מושלו ו'ג'ו למלך שאמרו לו הרי
בנך במדינת פלונית  36ויצא אחריו ועמד עליו
והלך לו למדינת אחרת ויצא אחריו ועמד
עליו כך כשירדו יש'ר' למ'צ' ירדה השכינה
עמהן ש'נ' אנכי ארד עמך וגו' עלו ממ'צ עלת
שכינה עימהם  37ש'נ' ואנכי  38אעלך גם עלה
ירדו לים השכינה עמהן ש'נ' ויסע מלאך
הא'הים ו'ג'ו יצאו למדבר השכינה עימהן
13
ש'נ וה' הולך לפניהם  39יומם ו'ג'ו עד שבאו
עימו לבית מקדשו :וכן הוא או'מ' כמעט
שעברתי מהם  40עד שמצאתי את שאהבה . 41

וחכמ' אומ' נילאינו עד שנבוא עמכם  51לבית
מקדשו .מושלו משל למה הדבר דומה למלך
בשר ודם  52שנכנס למדינה ואמ' לו הרי
בנ)י(ך במדינת פלו'  53יצא אחריו ועמד עליו
נכנס למדינה אחת אמ' לו הרי בנ)י(ך
במדינת פלוני יצא אחריו ועמד עליו  54כך
כשירדו יש' למצ' שכינה עמהן שנא' אנכי
ארד עמך מצ' עלו שכינה עמהן ]ואנכי[ אעלך
גם עלה .ירדו לים שכינה עמהן שנ' ויסע
מלאך ]האלקי[ם וגומ' באו למדבר שכינה
עימהן ובמדבר אשר ]ראית אשר נשאך[ ה'
אלקיך וגומ' עד שבאו  55לבית המקדש שנא'
] .....................כמעט שעברתי מהם[ ]עד
שמצאתי א[ת שאהבה נפשי וגומ' זה אהל
מועד שמשם נתחייבו ]יש' בהוראה[.

 .9בכ"י אוקספורד" :ר' ישמע'" ,ובכ"י מינכן" :ישמעאל" .בבבלי שבת קלג ,ב ,ובנזיר ב ,ב ,הובאה
דרשה זו בסתם .בירושלמי פאה טו ,ב ,הובא" :תני ר' ישמעאל זה אלי ואנוהו וכי איפשר לו
לאדם לנוות את בוראו ...אבא שאול אומר אדמה לו ,"...ורי"ן אפשטיין )"מבואות לספרות
התנאים" עמודים  (565 ,557כתב שהעובדה שהובאה אחר "תני ר' ישמעאל" גם דעת אבא שאול,
מוכיחה ש"תני ר' ישמעאל" הוא פתיחה לציטוט מתוך המכילתא )"תני ר' ישמעאל" מציין את
הקובץ ולא את "ר' ישמעאל אומר"( .רבינוביץ )"גנזי מדרש" ,שם הערה  (40כתב )על פי רע"צ
מלמד" ,תרביץ ו" עמוד  (115שבמכילתא דר"י כשמובא רבי שמעון הוא מובא בתוספת שם אביו
)בן יוחאי( ,ולכן לדעתו צ"ל אצלנו ר' ישמעאל ,כיון שלא מופיע שם האב .כמו כן ,ציין רבינוביץ,
שבקטע הגניזה יש שתי נקודות על הש' והמ' שהן אולי סימן מחיקה .באשר לשתי הנקודות ,אין
שתי נקודות אלו שונות משאר סימני הקיצור בסמוך ,וגם באשר לטענתו הראשונה יש להשיב
שאכן כך הם הדברים בקטעי הלכה ,אך כיון שאנו עוסקים בקטעי אגדה משותפים הנספחים
למכילתא דר"י אין הדברים כנ"ל )עיין בדברי רד"צ הופמן לעיל( .נמצא שאין בידינו עדות ברורה
מה היה במקור .על חילופי ר' שמעון ור' ישמעאל ראה :רי"ן אפשטיין" ,מבוא לנוסח המשנה",
עמוד .1191
 .10בכ"י אוקספורד ומינכן" :להנוות" )בכ"י מינכן הוכפלה בטעות המילה( .נראה יותר הנוסח
שבכתבי היד )וכעין זה במכילתא דרשב"י( כיון שזו דרשה על המילה "ואנוהו" שמשמעותה
שכביכול אני אגרום לה' להיות נאה ,ועל כך תמה הדרשן" :וכי איפשר לבשר ודם להנוות
לקונו?!" )המילה "לקוניו" ,בצורת רבים ,נראית תמוהה למרות שכן הוא בכתבי היד ובקטע
הגניזה( .עם זאת ,העיר לי פרופ' מ' כהנא ,שיתכן שגם הנוסח "להתנאות" שבקטע הגניזה מכוון
לאותה משמעות ,והצורה היא התפעל אקטיבי המצויה בלשון חז"ל.
 .11בכ"י אוקספורד" :אנוה" ,ובכ"י מינכן" :אנווה" ,ונראה שהמשמעות שווה.
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 .12בדפוס )בעקבות הבבלי( "אתנאה לפניו" ,בירושלמי הנ"ל בכ"י ליידן "אנווה לו" ותוקן בשוליים
"לפניו".
 .13הבדלי הנוסח במילים אלו ומשמעותם ידוֹנוּ להלן בפנים.
 .14בכ"י אוקספורד" :מה הוא חנון ורחום אף אתה תהא )בכ"י מינכן" :אף תהא אתה"( רחום וחנון
)בכ"י מינכן" :חנון ורחום"(" .האחידות במילים "חנון ורחום" בסדר זה היא רק בכ"י מינכן
)ובמכילתא דרשב"י( ,וייתכן שיש להעדיפה.
 .15בדפוס )וכן במכילתא דרשב"י( נוסף "הגלילי" וכך קבע הורביץ בפנים מהדורתו ,ויש להעדיף את
נוסח קטע הגניזה וכתבי היד .הסיבה לתוספת זו בדפוס נובעת כנראה מן העובדה ,שרבי יוסי
הוא תלמידו של רבי עקיבא ,ואינו רגיל שיובאו דבריו לפני דברי רבו )"דרכי האגדה והמדרש" ,י'
פרנקל ,גבעתיים  ,1991עמוד  110הערה  .18פרנקל שם מסביר את מבנה הקטע ועל פי הסברו
מתבאר מדוע הוקדם רבי יוסי לרבי עקיבא ,ונביא דבריו להלן( .בכל אופן ,העירני פרופ' מ' כהנא
שסיבת התיקון שהובאה בדברי פרנקל אינה סיבה שגורה לתיקונים.
 .16במכילתא דר"י ,מהדורת לאוטרבך )בעקבות ילקוט שמעוני ומדרש חכמים(" :אגיד ניאותיו
ושבחו" ,ונראה שזו משמעות הדברים ,ואולי היה כתוב "ר' יוסה אומר אומר נוותיו ושבחו",
ונשמט "אומר" מחמת הדומות .אולם ,העירני פרופ' מ' כהנא ,שיתכן גם שחסרון "אומר" הוא
כנוהגם של כתבי היד הטובים להשמיט מילה זו .אולם בדברי רבי עקיבא להלן ,הדומים
בתחילתם לדברי רבי יוסה כתוב "אדבר" ,והשווה גם לנוסח המכילתא דרשב"י בדברי רבי יוסי
הגלילי ורבי עקיבא – "דיבר".
 .17בכ"י מינכן" :נוותו" .הורביץ ציין שבכ"י אוקספורד "נאתיו" ואינו נכון .הורביץ קבע בפנים
מהדורתו את נוסח הדפוס" :ניינו ושבחו להב"ה ."...קביעתו של הורביץ היא תמוהה ,אך כנראה
היא נובעת מחסרון הפועַ ל )ראה הערה הקודמת( ולכן נוצר ה'פועל' בציווי "ניינו" שבא כנראה
לציין אמירת דברים נאים או כעין זה )בדומה למילה "שבחו" שאף היא הפכה לפועל על פי זה,
כמו כן המילה "של" הפכה ל"ל"( .וראה מה שכתב הורביץ בהערה לשורה .7
 .18בכ"י אוקספורד" :ואין אלא בית המק'" וברור שנשמטה מילה .בכל אופן נראה שצ"ל "ואין נוה
אלא בית המקדש" )וראה בפירוש "מאיר עין" לרמא"ש במהדורתו שציין שכן הגיה ב'אות
אמת' .וראה גם רבי יהודה נג'אר בקונטרס שני לספר "שבות יהודה" שהגיה כן .וראה גם הורביץ
שקבע כן בפנים מהדורתו( וכן הוא להלן במכילתא )עמוד  (146על הפסוק "אל נוה קדשך".
 .19בקטע הגניזה בטעות "קירת".
 .20וכן במקרא :ישעיה לג ,כ .אבל בכ"י מינכן" :חזה בציון קרית מועד".
 .21בכ"י אוקספורד ומינכן" :של מי שא' והיה העולם" .יש להעדיף את נוסח כתבי היד כיון שהם
שומרים על המליצה "של מי שאמר והיה העולם בפני כל אומות העולם" ,ראה :ד'
בויארין",השיר והשבח ,דו משמעות ואמנות השיר בתפילות הקבע"" ,אשל באר שבע ג" ,עמוד
 93הערה  ,7שהעיר על החמצת מליצה זו במקום אחר.
 .22בכ"י אוקספורד נוסף" :כל".
 .23בכ"י מינכן נשמט" :שהרי אומות העולם" ,כנראה מחמת הדומות )"העולם"(.
 .24בכ"י אוקספורד ומינכן נוסף" :את ישר'" )בכ"י אוקספורד נכפלה המילה "את" כנראה בגלל שזו
סוף עמודה ותחילת העמודה הבאה(.
 .25בכ"י אוקספורד" :וכו' שכך אתם מתים עליו".
 .26כך בכ"י מינכן )וכן במקרא :שיר השירים ה ,ט( .בקטע הגניזה "מה דוד" וכן להלן ,יתכן
שבהשפעת "מה דודך".
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 .27בכ"י אוקספורד ומינכן נוסף" :וכך".
 .28בכ"י אוקספורד ומינכן" :ישר' אומ' )בכ"י מינכן" :אומר"( להן לאומות העולם".
 .29בכ"י אוקספורד" :ונא' לכם" ,ובכ"י מינכן" :ונאמר לכם" .ונראה שהנוסח שבכתבי היד הוא
טוב יותר ,ובקטע הגניזה ההבדל נוצר כתוצאה מחילופי ל' ונ' ,וראה גם להלן הערה .35
 .30בכ"י אוקספורד ומינכן" :דודי צח ואדום וגומ' )בכ"י מינכן ליתא "וגומ'"( וכיון ששומעין אומ'
העו' )בכ"י מינכן" :אומות העולם"(" ,ושאר הפסוקים חסרים.
 .31בכ"י אוקספורד ומינכן)" :בכ"י מינכן נוסף" :מקצת"( שבחו של מי שא' והיה העולם".
 .32כך בכ"י אוקספורד ומינכן .בקטע הגניזה" :ישראל".
 .33בכ"י אוקספורד" :נלכה עמכם שנ' אנה הלך דודך וג' וישר' או'" ,ובכ"י מינכן" :נלכה עמכם שנ'
אנה הלך דודך היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך .ישראל אומ'".
 .34בכ"י אוקספורד נוסף" :להם" ,ובכ"י מינכן" :להן".
 .35כך בכ"י אוקספורד ומינכן .בקטע הגניזה" :אלולי עד שאלו עימו לבית המקדש" .לגבי המילה
"אלולי" נראה שהל' השניה היא החלפה מנ' וצ"ל "אלונו" כמו בכתבי היד )ראה לעיל הערה .(29
לגבי המילה "שאלו" העיר רבינוביץ )הערה  (53שבכתבי היד הל' דומה לב' ,בכל אופן נראה
כטעות סופר.
 .36בכ"י אוקספורד ומינכן" :משל למלך שהלך )בכ"י אוקספורד" :שהיה"( בנו למדינת הים".
הנוסח שבכ"י אוקספורד נראה כתערובת של "למלך שהלך בנו למדינת הים" )שבכ"י מינכן( ושל
"למלך שהיה בנו במדינת הים" )קרוב לקטע הגניזה בענין זה שלא מתוארת הליכתו של הבן
למדינת הים אלא שהייתו שם( .לאור הנמשל "כשירדו ישראל למצרים" נראה הנוסח שבכ"י
מינכן טוב יותר .אבל השוה הנוסח במכילתא דרשב"י" :למלך בשר ודם שנכנס למדינה ואמ' לו
הרי בנ)י(ך במדינת פלו' יצא אחריו ועמד עליו" ,שמלבד המילים "שנכנס למדינה" שנראות כלא
שייכות )ואולי נשתרבבו מן ההמשך( ,קרוב לנוסח קטע הגניזה .בענין צורות פתיחת המשלים,
ראה" :דרכי האגדה והמדרש" עמוד  ,372ובהפניות שבהערות שם.
 .37בכ"י אוקספורד ומינכן" :עלו )בכ"י מינכן בטעות" :עלה"( עלה עמהם" .הביטוי ")ירדה/עלת(
שכינה עמהם" נשמר רק בקטע הגניזה.
 .38כך בכ"י אוקספורד ומינכן )ובמקרא  -בראשית מו ,ד( .בקטע הגניזה" :אנכי".
 .39כך בכ"י אוקספורד ומינכן )ובמקרא  -שמות יג ,כא( .בקטע הגניזה" :לפניהן".
 .40כך בכ"י אוקספורד ומינכן )ובמקרא  -שיר השירים ג ,ד( .בקטע הגניזה" :מהן".
 .41כאן מסתיים קטע הגניזה.
 .42בכ"י קמברידג'" :לפי שהיו אומות העולם אומרין להן".
 .43בכ"י קמברידג'" :ממתין נפשכין".
 .44בכ"י קמברידג'" :שנ' על מות לבין אהבוך" .ר"ל גינצבורג שיער שצ"ל "על מות לבן ונאמר
עלמות אהבוך" ,רע"צ מלמד שיער שהמילה "לבין" היא טעות סופר ויש למחקה.
 .45בכ"י קמברידג' נוסף" :כולכם נאין כולכם גיבורים בואו והתערבו עלינו ויש' או' להן."...
 .46בכ"י קמברידג' ישנם גם הפסוקים שלפני "זה דודי וזה רעי."...
 .47בכ"י קמברידג' "ניאתו ושבחו".
 .48בכ"י קמברידג' "של הק'" ,וראה לעיל הערה .21
 .49כך בכ"י קמברידג' ,ונדון בזה להלן.
 .50בכ"י קמברידג' במקום פסוק זה מופיע הפסוק "דודי לי ואני לו הרועה בשושנים" ,וראה להלן
הערה .64
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 .51בכ"י קמברידג'" :נלואנו עד שנבוא עמו".
" .52בשר ודם" ליתא בכ"י קמברידג'.
 .53בכ"י קמברידג'" :הרי בנך במדינה".
 .54בכ"י קמברידג' מ"נכנס למדינה אחת" ועד כאן ליתא ,ונשמט כנראה מחמת הדומות )"יצא
אחריו ועמד עליו"(.
 .55בכ"י קמברידג' נוסף" :עמו".
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ג .בירורי נוסח
הצגנו את נוסח המכילתא דרבי ישמעאל ,כאמור ,על פי קטע גניזה תוך הערה לכ"י
אוקספורד ומינכן .כעת ,נדון בששה ביטויים המופיעים בקטע הגניזה שיהיו משמעותיים גם
בדברינו להלן.
הידמי לו
בכ"י אוקספורד" :אדמה לו" ,ובכ"י מינכן" :נא דמה לו" .ההבדל הוא בין ציווי בקטע
הגניזה ובכ"י מינכן )וגם במכילתא דרשב"י( ללשון עתיד שבכ"י אוקספורד .נראה שיש
להעדיף את לשון הציווי כי היא הולמת את לשון הדרשה )"אף אתה רחום וחנון" ולא "אף
אני" כפי שהיה צריך להיות לוּ היה כתוב "אדמה לו"  .( 56באשר לצורת העתיד יש להוסיף
גם שבלשון חז"ל אין זמן עתיד בצורת "יקטל" . 57
ר' יוסה א'ו'מ' נוותיו ושבחו שלמי שא'מ והיה העולם
בכ"י אוקספורד ומינכן נוסף" :בפני כל אומות העולם" .נראה שיש להעדיף את נוסח קטע
הגניזה )המופיע גם במכילתא דרשב"י( ,כיון שאחרת דברי ר' יוסי ודברי ר' עקיבא להלן
יהיו זהים . 58
עוד יש להוסיף ,שהורביץ העדיף את נוסח הדפוס "להב"ה בפני כל אומות העולם" ובכך
הוחמצה המליצה שבכתבי היד "שלמי שאמר והיה העולם בפני כל אומות העולם" )ראה
לעיל הערה  .(21בכל אופן ,כאמור ,נוסח קטע הגניזה עדיף.
ר' ע'ק'י אומר אדבר נוותיו ושבחו של ה'ק' ב'ר' בפני כל אומת העולם
בכ"י אוקספורד" :בנביאותיו )בכ"י מינכן" :בנבואותיו( ובשבחו" .הסיבה לנוסח זה היא,
כנראה ,הרצון ליצור הבדל בין דברי ר' יוסי לעיל לבין דברי ר' עקיבא ,אך הצירוף
"בנביאותיו/בנבואותיו ובשבחו" נראה כחסר משמעות  , 59וראה לעיל בבירור הנוסח הקודם
פתרון אחר ,על פי קטע הגניזה ,לבעיה הנ"ל.

.56

.57
.58
.59

מעניין לציין ,שבפירושו של האלשיך לשמות טו ,ב )מהדורת 'לב שמח' ,ירושלים תש"ן ,עמוד קסג( כתוב:
"...ובמה שאמרנו בואנוהו ,יצדק מה שאמרו ז"ל )מכילתא בשלח ,שירה פר' ג( האומרים ואנוהו ,מה הוא
חנון אף אני וכו' ,שהוא אהיה נאה לו" )באופן כללי על פי התרשמותי מלימוד פירוש האלשיך לתורה ,נראה
לי שהוא אינו משתדל לדייק בציטוטיו ,ודברי חז"ל המובאים בדבריו פעמים רבות מובאים רק כפרפרזה.
כמו כן ,יש ובציטוטיו הוא כותב "ר' פלוני אומר ," ...מה שמעיד שלכל הפחות חלק מציטוטיו הם
מהזכרון(.
ראה :י' קוטשר" ,מחקרים בעברית ובארמית" ,ירושלים ,תשל"ז ,עמוד רסא .שם ציין שימושים מסויימים
היוצאים מכלל זה.
ראה להלן בבירור הנוסח הבא מה עשו כתבי היד כדי לפתור בעיה זו .הורביץ ציין שב"איפת צדק" מחק
בכלל את דברי רבי יוסי )הגלילי( ,ומסתבר שהסיבה היא גם כן שאלת היחס בין דבריו לדברי רבי עקיבא.
אבל ראה "שבות יהודה" שכתב" :פי' הרב ספרי חיים דרע"ק דורשו כך זה אלי כלומר על ידי נבואה
שנרמזה בזה אלי שראתה שפחה וכו' בכח הנבואה אני יכול להגיד שבחו" והוא גורס שם "אדבר בנבואתו
שבחו של הקב"ה" )ובקונטרס שני לספר "שבות יהודה" חזר בו מהנ"ל ,עיין שם בדבריו( .וראה גם פרנקל,
"דרכי האגדה והמדרש" ,עמוד  110שכתב" :אין ספק שר' עקיבא דורש את 'נוה' לשון 'נבא'...ורצונו לומר
שלעתיד לבוא ישבח ישראל את הקב"ה או שכעת משבח ישראל את הקב"ה על מה שיהא בעתיד".
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לעומת זאת הביטוי "נוותיו ושבחו" הוא ברור .כעין זה גם במכילתא דרשב"י" :דיבר
ניאותו ]ושבחו[ שלמי שאמר והיה העולם" .עוד יש להוסיף שבמקבילה בספרי דברים
)מהדורת פינקלשטיין עמודים  (399-398כתוב:
מלך בשר ודם יושב בתוך פלטיא שלו יש בה בני אדם נאים ממנו בני אדם
משובחים ממנו בני אדם גבורים ממנו ,אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן...
כך היו אומות העולם שואלים את ישראל ...וישראל אומרים נאמר לכם
מקצת שבחו ואתם מכירים אותו ...כיון ששמעו אומות העולם נאותו ושבחו
של הקדוש ברוך הוא...
ובמדרש תנאים )מהדורת הופמן עמודים :(211-210
מלך בשר ודם יש בתוך פלטין שלו גבורים ממנו נאים ממנו משובחים ממנו...

מה אומות העולם אומ' לכנסת ישראל מה דודך מדוד אלו היית כאורה
וכבודה בת נאים היה הדבר כן על אחת כמה וכמה שאת נאה וכבודה בת
נאים מי יראך ולא ישבחך .מה כנסת ישראל אומ' לאומות העו' דודי נאה
ומשובח ממני אם אומר לכם מקצת שבחו שמא מכירים אתם אותו. 60 ...
ש'נ' אהבנוך עד מות על כן עלמות אהיבוך כי עליך הורגנו כל היום ו'ג'ו'
בכ"י אוקספורד ומינכן" :שנ' על כן עלמות אהבוך אהבנוך )בכ"י מינכן" :אהפוך" ותוקן
בשולים "אהבוך"( עד מות וכת' כי עליך הורגנו ."...על נוסח הגניזה המסמיך "שנאמר"
ל"אהבנוך עד מות" ,ועל פי זה הביטוי הנ"ל הוא פסוק ,כתב ש' ספראי  61שפסוק זה אמנם
אינו מופיע במקרא אך לאור העובדה שרעיון דומה מובע בכתבי הנוצרים ,יתכן שפסוק זה
או מעינו היה בפניהם.
ד' בויארין  62טען בצדק שהמלים "אהבנוך עד מות" הן פירוש מדרשי לפסוק ,אך התקשה
בסגנון המדרש אשר הקדים את הדרשה לפסוק הנדרש .ונדמה ,שהעדפת נוסח כתבי היד
תיישר את ההדורים.
אולם ,ניתן לומר שהעובדה שבמכילתא דרשב"י מופיע רק הפסוק בלי דרשתו מלמדת
שבמקור לא היה כלל הביטוי "אהבנוך עד מות" שהרי די בפסוק "על כן עלמות אהבוך" כדי
להעביר את המסר הנלמד מהביטוי הנ"ל ,ראה למשל במקבילה בספרי דברים )מהדורת
פינקלשטיין עמוד :(399
כך היו אמות העולם שואלים את ישראל ואומרים להם מה דודך מדוד שכך
אתם מומתים עליו כענין שנאמר על כן עלמות אהבוך ואומר כי עליך הורגנו
כל היום.
 .60שתי המקבילות הנ"ל בספרי דברים ובמדרש תנאים לא צוינו על ידי הורביץ ,אך חשיבותן רבה ונשתמש
בהן גם להלן .באשר לביטוי "נאה ומשובח" נוסיף עוד שהוא מופיע גם בספרי זוטא )עמוד  (274ביחס למשה
רבנו" :יכול שהיה ענו בממון ולא היה נאה ומשובח."...
" .61קידוש השם בתורתם של התנאים"" ,ציון מד" )תשל"ט( עמוד  ;34הנ"ל" ,בימי הבית ובימי המשנה",
ירושלים ,תשנ"ו ,עמוד .412
" .62המדרש והמעשה  -על החקר ההיסטורי של ספרות חז"ל" ,ספר הזכרון לר"ש ליברמן ,עמוד  110הערה .21
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וכן בשיר השירים רבה על הפסוק הנ"ל" :על כן עלמות אהבוך זה דורו של שמד שנא' כי
עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה" בלי צורך להביא את הדרשה הנ"ל .יתכן גם
שהתוספת שנתווספה לצורך הבהרה היא אשר גרמה להיפוך הנוסחאות . 63
אני לדודי ודודי לי דודי לי ואני לו הרועה בשושנים
בכ"י אוקספורד ומינכן" :אלא דודי לי ואני לו אני לדודי ודודי לי וגו'" .הפסוק המתאים
יותר להופיע הוא" :אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" ,כיון שהוא מופיע בתחילת פרק ו
בשיר השירים כהמשך לפסוקים "מה דודך מדוד ...דודי צח ואדום ...אנה הלך דודך היפה
בנשים "...שנדרשו לעיל בדברי רבי עקיבא ,דהיינו שדברי רבי עקיבא הם דרשה ההולכת
לפי סדר הפסוקים .אולם הפסוק "דודי לי ואני לו הרועה בשושנים" מופיע שם בפרק ב
פסוק טז ולכן נראה שנוסף כתוצאה מן הדמיון ל"אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים".
במקבילה בספרי דברים )ראה לעיל בבירור הנוסח הקודם( מופיע רק הפסוק "אני לדודי
ודודי לי הרועה בשושנים" .העובדה שגם במכילתא דרשב"י מופיע רק הפסוק "אני לדודי
ודודי לי "...וכן היפוך הפסוקים בכתבי היד ובקטע הגניזה ,מחזקים את הרושם שבמקור
היה רק הפסוק השייך לענין )"אני לדודי. 64 ("...
עד שבאו עימו לבית מקדשו
בכ"י אוקספורד ומינכן" :שאבוא" ,נוסח זה נראה כחוזר לתחילת הדרשה" :אלוינו עד
שאבוא עמו לבית מקדשו" .אך נוסח קטע הגניזה )המופיע גם במכילתא דרשב"י( נראה טוב
יותר ,שזהו המשך הנמשל )"ירדו ...עלו ...ירדו ...יצאו ...באו .("...גם הפסוק שהובא לראיה
"כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי" רומז שמדובר בזמן עבר.

ד .הצעת פירוש
רבי ישמעאל/שמעון עומד על הבעיה שבפסוק "זה אלי ואנוהו" " -וכי אפשר לבשר ודם
להנוות לקונו"?! כיצד יעלה על הדעת שאדם יכול ליפות את הקב"ה?  65לכן הסבו התנאים
את הביטוי "ואנוהו" לעניינים אחרים.

 .63ר"ש ליברמן" ,קרית ספר יד" ,תרצ"ח ,עמוד  ,330כתב ביחס לתופעת נדידת קטעים..." :העובדא שדרשה זו
נודדת ממקום למקום ...סימן מובהק להכנסה מן הגליון" .וראה ש"י פרידמן" ,על דרך חקר הסוגיא",
"מחקרים ומקורות א" ,ניו יורק ,תשל"ח ,עמוד  305והערה .80
 .64יש להעיר שבכ"י קמברידג' של המכילתא דרשב"י מופיע דוקא הפסוק "דודי לי ואני לו הרועה בשושנים"
שאינו שייך לרצף הפסוקים הנ"ל )ראה לעיל הערה  .(50לפי זה נראה לי לשחזר את השתלשלות הנוסח כך:
במקור היה כתוב רק הפסוק "אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים" ,וכך אכן נותר במכילתא דרשב"י
ובספרי דברים .בצד הגליון נכתב הפסוק" :דודי לי ואני לו הרועה בשושנים" .התוצאה היא :בכתבי היד
ובקטע הגניזה של מכילתא דר"י הובנה הערת הגליון כתוספת ולכן נכנס הפסוק מן הגליון לפני הפסוק
המקורי )כ"י אוקספורד ומינכן( או אחריו )קטע הגניזה( ,ואילו בכ"י קמברידג' של המכילתא דרשב"י
הובנה הערת הגליון כתיקון ,ולכן החליף הסופר המעתיק את הפסוק המקורי בפסוק שנרשם בצד הגליון.
" .65אנוהו" בנין הפעיל של השורש נ.ו.ה המציין נוי ויופי.
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הדרשה הראשונה היא דרשה "דקדוקית-תחבירית"  . 66הקב"ה אינו מושא ישיר )"אני אנוה
את הקב"ה"( אלא מושא עקיף )"אני אנוה עבור הקב"ה"( ,גם הבנין של הפועל הפך מפִ עֵ ל
לנפעל  . 67איך אהיה נאה לקב"ה במצוות? "אעשה לפניו לולב נאה וכו'".
דרשתו של אבא שאול היא דרשה אטימולוגית על יסוד הנוטריקון :אנוהו = אנ)י( והו)א( =
אני והוא = הידמי לו  . 68שתי המילים שנוצרו על ידי הנוטריקון מנוגדות ,אך תוכן הדרשה
מבטל את הניגוד ,כיון שהציווי הוא ליצור זהות.
הגדרת הקב"ה כ"רחום וחנון" יסודה בשלש עשרה מידותיו של הקב"ה  . 69משמעותו של
הציווי להידמות לקב"ה נתפסה על ידי א"א אורבך  70כנתינת טעם למצוות שבין אדם
לחבירו ,ולכן כתב שהגדרת הקב"ה כ"רחום וחנון" כסיבה לקיום מצוות אינה מקובלת על
כל חכמי ישראל .למשל ,רבי יוסי בי רבי בון אומר:
לא עבדין טבות שעושין למדותיו של הב"ה רחמים .ואילין דמתרגמין עמי בני
ישראל כמה דאנא רחמן בשמים כך תהוון רחמנין בארעא תורתא או רחיל'
יתה וית ברה לא תיכסון תרויהון ביומא חד לא עבדין טבאות שהן עושין
מדותיו של הב"ה רחמים . 71
אולם דומה שאין הכרח לפרש דברי אבא שאול כנתינת טעם למצוות ,אלא הדרכה כללית
לנהוג ברחמנות גם בסיטואציות שאינן קשורות למצוה ספציפית . 72
דרשתו של רבי יוסי היא דרשה פשוטה שעל פיה "ואנוהו" = אגיד נוותיו ,כלומר אספר על
יופיו . 73
רבי יוסי בן דורמסקית דורש דרשה סמנטית " : 74להנוות" = לתת נוה  . 75אך נראה שהמילה
"ואנוהו" נשארה גם במשמעותה הפשוטה ולכן הדרש הוא" :אעשה לפניו בית המקדש
.66
.67
.68
.69
.70
.71
.72

.73

פרנקל" ,דרכי האגדה והמדרש" ,עמוד .111
בדפוס )בעקבות הבבלי( "אתנאה לפניו" שהוא בנין "התפעל".
פרנקל שם על פי רש"י לשבת קלג,ב ,ד"ה הוי דומה לו .אגב ,פרנקל )על פי כתבי היד( כתב "אדמה לו",
וראה לעיל בבירורי הנוסח על "הידמי לו".
שמות לד ,ו.
"חז"ל פרקי אמונות ודעות" ,עמוד .335-334
ירושלמי ברכות ט,ג) .פרק ה הלכה ג(
ראה למשל ספרי דברים פיסקא מט )מהדורת פינקלשטיין עמוד " :(114נקרא המקום רחום אף אתה היה
רחום .הקדוש ברוך הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון ...ועשה מתנות חנם .נקרא המקום צדיק ...אף אתה
היה צדיק .נקרא המקום חסיד ...אף אתה היה חסיד" .ולא נראה שהכוונה לזרז על קיום מצוות בדווקא.
דבריו של אורבך יכולים להלום את דברי רבי חמא ברבי חנינא )בבלי סוטה יד,א(" :אחרי ה' אלהיכם תלכו
 וכי אפשר לו לאדם להלך אחרי שכינה והלא כבר נאמר כי ה' אלהיך אש אכלה הוא אלא להלך אחרמדותיו של הקב"ה מה הוא מלביש ערומים ...אף אתה הלבש ערומים .הקב"ה ביקר חולים ...אף אתה בקר
חולים .הקב"ה ניחם אבלים ...אף אתה נחם אבלים .הקב"ה קבר מתים ...אף אתה קבור מתים" .כאן
אמנם לא מוזכר "רחום וחנון" אך יתכן שדברי אבא שאול ,שכאמור ,יתכן שלא התייחסו למצוות
ספציפיות ,עמדו ביסוד דרשה זו העוסקת במצוות ספציפיות .ועיין "מסילת ישרים" לרמח"ל )הוצאת
אשכול( עמודים ו-ז ,וכן ראה "מסילת ישרים" חלק א ,סדר ויכוח ,מהדורת ר"י אביב"י ,ירושלים ,תשנ"ד,
עמוד סב .וראה עוד מה שכתב הרב אלימלך בר שאול בספרו "מצוה ולב" )עמודים .(185-184
המילה "ואנוהו" שומרת על פי זה על משמעותו המקורית של השורש.
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נאה"  . 76הלימוד ש"נוה" הוא בית המקדש הוא מן הפסוק "ואת נוהו השמו"  77וכן מן
הפסוק "חזה ציון קרית מועדינו עיניך תראינה ירושלם נוה שאנן" . 78
רבי עקיבא מוסיף על דרשתו של רבי יוסי )תלמידו( .לא סתם "אגיד נוותיו ושבחו שלמי
שאמר והיה העולם" ,אלא יהיה זה "בפני כל אומות העולם" . 79
כיצד הגיע רבי עקיבא לדו-שיח זה? ראשית ,מסתבר שהדבר נובע מהמילה "ויהי לי
לישועה" שבהמשך הפסוק ,שנתפסת כיחוד לעומת אחרים דהיינו אומות העולם . 80
לזה מוסיף ד' בויארין  81וכותב:
לפי אותה אסכולה תנאית "ששיר השירים בים נאמר"  , 82יש הקבלה
פורמלית וסימנטית בין "זה אלי ואנוהו" ,לבין "זה דודי וזה רעי בנות
ירושלים" ,שבקטע משיר-השירים המצוטט בדרשה " -זה אלי" מתפרש על
ידי "זה דודי וזה רעי" ,והחוויה החזותית הגלומה במילה "זה" בפסוק
בשמות מתפרשת אפוא בפסוקים של שיר השירים .כיוצא בזה ,המעמד
הריטורי והדו-שיח הרמוזים בפניה של "זה אלי" ,אף הם מתפענחים בעלילה
ובדו-שיח המפורשים של שיר-השירים .ובכן ,אם "זה דודי" הוא דיבורה של
כנסת ישראל ,ממילא "בנות ירושלים" כמעט בהכרח אומות העולם הן  -עם
כל ההפתעה שיש בזיהוי הזה .קריאה אינטר-טקסטואלית זו  -המבוססת,
כאמור ,על הנחות פרשניות כלל-תנאיות לגבי שיר-השירים  -מחזקת פעמיים
אפוא את ההבנה ,ש"זה אלי" פירושו ,שלי ולא שלכם ,קודם באמירה "זה
דודי וזה רעי בנות ירושלים" ,ואח"כ בפסוק "דודי לי ואני לו".

.74
.75
.76
.77
.78
.79
.80
.81
.82

צורת המילה הנדרשת אינה משתנה אבל נוצר מרחק סמנטי גדול בין המשמעות הפשוטה למשמעות
הדרשנית .ראה פרנקל שם עמוד  ,110ועל המרחק הסמנטי ראה שם עמודים .96-94
כמו :להאכיל = לתת אוכל .פרנקל שם עמוד  .110אונקלוס בחר לתרגם את הפסוק על פי דרשתו של רבי
יוסי בן דורמסקית" :דין אלהי ואבני ליה מקדש".
עם זאת יתכן לומר שהמילה "נאה" נוספה בהשראת "לולב נאה סוכה נאה ציצית נאה תפלה נאה" לעיל.
ירמיה י ,כה; תהלים עט ,ח.
ישעיה לג ,כ .בכתבי היד לא הובא חלקו השני של הפסוק )שהוא בעצם מוכיח ש"נוה" = בית המקדש(
והורביץ במהדורתו )על פי הדפוס( השלים את הפסוק.
כמובן שהדברים אמורים רק על פי קטע הגניזה )ומכילתא דרשב"י( .ראה לעיל בבירורי הנוסח בהערה על
דברי ר' יוסה.
ראה ,למשל ,במכילתא דר"י עמוד " :126ויהי לי לישועה  -ישועה אתה לכל באי העולם אבל לי ביותר".
"המדרש והמעשה  -על חקר ההיסטורי של ספרות חז"ל" ,ספר הזכרון לר"ש ליברמן ,עמוד .109
בענין זה ראה :ר"ש ליברמן" ,מחקרים בתורת ארץ ישראל" ,עמודים .39-36
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הפסוקים בשיר השירים מנוסחים במקורם כדו-שיח .כל שנשאר אפוא לרבי עקיבא הוא
לזהות את "בנות ירושלים" עם האומות וכך נוצר דו-שיח בין ישראל לאומות.
אומות העולם שואלות את ישראל "מה דודך מדוד היפה בנשים?" .הביטוי "היפה בנשים"
מתפרש "הרי אתם נאים הרי אתן גיבורים"  , 83עזבו אותו "בואו והתערבו אילנו" .ישראל
משיבים להם בשאלה :מכירים אתם אותו? )ודאי שלא! ולכן( נאמר לכם מקצת שבחו . 84
לאחר אמירת מקצת שבחו של מקום )"דודי צח ואדום ("...רוצות אף אומות העולם
להצטרף לישראל )בניגוד מוחלט להצעתם הקודמת לישראל שיצטרפו אליהם( .וישראל
משיבים שהדבר אינו אפשרי כיון ש"אן לכן חלק בו אלא אני לדודי ודודי לי".
אהבת השם ומוות על קידוש השם
לתוך דרשה זו ,שאינה חורגת מהנחות פרשניות מקובלות ,התוסף במפתיע גם המשפט
"שכך אתם מתין עליו כך אתן נהרגין עליו" המופיע כחלק מדברי האומות "מה דודך מדוד
היפה בנשים" .מנין נבע משפט זה? זוהי דרשה על הפסוק "על כן עלמות אהבוך" )שיר השירים
א ,ג( .דרשה מפורטת יותר אפשר למצוא ב'פרקי ר' יאשיה' : 85
על כן עלמות אהיבוך אל תה' קורא עלמות אה' אלא על מות אהבוך כגון רבי
עקיבה וחביריו שמסרו את עצמן על דברי תורה למיתה.
עלמות = על מות = עד מות .אולם ,יש לשים לב ,שפסוק זה הובא רק בדרך אגב כיון שהוא
חורג מן הדו-שיח ,ולוּ רק בגלל שאין הוא מופיע במקרא כחלק מן הדו-שיח שמהווה את
יסוד הדרשה.
על פי פרשנות זו קושר הפסוק "על כן עלמות אהבוך" את האהבה עם המוות .הקשר בין
האהבה לבין מוות על קידוש השם יסודו כנראה בתורתו של רבי עקיבא  86אשר על פי
התיאורים התלמודיים לא רק נאה דרש אלא גם נאה קיים.

.83
.84

.85
.86

בויארין )שם הערה  (19העיר שפירוש זה מניח את שתי המשמעויות של "יפה" :נאה וחזק.
בכתבי היד כתוב" :מכירים אתם אותו ונאמר לכם מקצת שבחו" .שפירושו כנראה :למרות שאתם מכירים
אותו נאמר לכם מקצת שבחו )על מנת שתכירוהו טוב יותר( .אבל בקטע הגניזה כתוב" :מכירין אתן אותו
לומר לכם מקצת שבחו" וכבר כתבנו לעיל )הערה  (29שיתכן שזהו חילוף נ' בל' וצ"ל "נומר" )נאמר( .בכל
אופן אין ו' החיבור ולפי זה מתקבל הפירוש בשאלה ותשובה" :מכירין אתם אותו? נאמר לכם מקצת
שבחו" .במקבילה בספרי דברים )מהדורת פינקלשטיין עמוד  (399כתוב" :נאמר לכם מקצת שבחו ואתם
מכירים אותו" .במקבילה במדרש תנאים )מהדורת רד"צ הופמן עמוד  (211כתוב" :אם אומר לכם מקצת
שבחו שמא מכירים אתם אותו" .במכילתא דרשב"י כתוב" :נאמ' לכן מקצת שבחו אי אתם מכירין אותו".
נראה ששלשת הנוסחים הנ"ל הם עיבוד של נוסח קטע הגניזה.
קטע גניזה  T.S.N.S. 329.815פורסם על ידי א"א אורבך ,קובץ על יד ,תשל"ו ,עמוד .85
ראה :ש' ספראי ,שם); 36-32 ,שם ,עמודים .(414-410
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כך מתוארת בבבלי  87הוצאתו להורג של רבי עקיבא שנרמזה בקטע שצטטנו לעיל:
בשעה שהוציאו את ר' עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה והיו סורקים את
בשרו במסרקות של ברזל והיה מקבל עליו עול מלכות שמים .אמרו לו
תלמידיו :רבינו! עד כאן?! אמר להם :כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה -
"בכל נפשך" אפילו נוטל את נשמתך ,אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו ,ועכשיו
שבא לידי לא אקיימנו?! היה מאריך ב"אחד" עד שיצתה נשמתו ב"אחד".
יצתה בת קול ואמרה :אשריך ר"ע שיצאה נשמתך ב"אחד".
ובמקבילה בירושלמי  88מסופר:
רבי עקיבה הוה מיתדין קומי טוניסטרופוס הרשע .אתת ענתה דקרית שמע
שרי קרי וגחך .אמר ליה :סבא סבא או חרש את או מבעט בייסורין את .אמר
ליה :תיפח רוחיה דההוא גברא לא חרש אנא ולא מבעט בייסורין אנא ,אלא
כל ימי הייתי קורא את הפסוק הזה "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל
נפשך ובכל מאדך" .רחמתיה בכל לבי ,ורחמתיה בכל ממוני ,ובכל נפשי לא
הוות בדיקה לי ,וכדון דמטת לי בכל נפשי ואתה ענתה דקרית שמע ולא
אפלגית עליה בגין כן אנא קרי שמע וגחך.
דרשות נוספות בשיר השירים רבה קושרות את האהבה עם המוות על קידוש השם  . 89אך לא
רק פסוקי שיר השירים היוו מקור לרעיון זה .דרשה בעלת רעיון זה נמצאת במכילתא על
הפסוק "לאוהבי ולשומרי מצותי" : 90
רבי נתן אומר לאוהבי ולשומרי מצותי אלו ישראל שהם יושבין בארץ ישראל
ונותנין נפשם על המצות .מה לך יוצא ליהרג ,על שמלתי את בני ,מה לך יוצא
לישרף ,על שקראתי בתורה ,מה לך יוצא ליצלב ,על שאכלתי המצה ,מה לך
לוקה מאפרגל ,על שנטלתי את הלולב; ואומר אשר הוכיתי בית מאהבי,
מכות אלו גרמו לי ליאהב לאבי שבשמים.
על דרשתו של רבי עקיבא כתב א"א אורבך : 91
גזרות הדריינוס ומעשי קידוש השם כביטוי עליון לאהבתו של האדם בישראל
לקונו גררו אחריהן דרשות ,שגילו בשיר השירים רמזים למארטירולוגיה
היהודית וליחודו של ישראל בין אומות העולם.

.87
.88
.89
.90
.91

ברכות סא,ב.
ברכות יד ,ב; סוטה כ ,ג .הציטוט הוא ממסכת סוטה.
ראה :ש' ספראי שם.
מסכתא דבחודש ,יתרו ,פרשה ו ,עמוד  .227גם מקור זה צויין על ידי ספראי שם.
'דרשות חז"ל ופירושי אוריגינס לשיר השירים והוויכוח היהודי-נוצרי'" ,תרביץ ל" )תשכ"א( עמוד .150
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ג' אלון  92כתב:
לדעתי ,אין לייחס מאמרו זה של רבי עקיבא לימי השמד שלאחר מלחמת בר
כוכבא .לא זו היתה שעת כושר ל"קנאתם" של אומות העולם  -ובלא כך לא
מצינו עוד מאמרים בפי רבי עקיבא מלאחר המלחמה הנ"ל ...ייתכן שהמאמר
משקף זכרונות שלאחר מלחמת החורבן ,או שמעלה מציאות כל שהיא
מלאחר "פולמוס של קיטוס" .ואף אפשר שנאמר בימי הגזירות שבסמוך
למלחמת ביתר לפניה .ברם ,האפשרות השנייה נראית קרובה ביותר.
לעומתם ,כתב ד' בויארין : 93
אף על פי שאין אנו יכולים לשחזר מציאות מסוימת שמתוכה נאמרה דרשתו
של ר' עקיבא ,אנו יכולים לזהות בה רגע היסטורי מכריע בתולדות האידיאות
של היהדות ,היינו יצירת המושג של מות על קידוש השם כערך חיובי וביטוי
לאהבת האדם בישראל לקונו . 94
שבחו של הקב"ה
שאלה נוספת שיש לדון בה היא :מה בדיוק גרם לאומות העולם לומר "נלכה עמכם"? וכתב
ר"ש ליברמן : 95
לא גילו לנו רז"ל את מהות השבח שיאמרו לאומות העולם ,ומה ישפיע
עליהם עד שיאמרו "נלכה עמכם" .אבל ברור שהפסוקים הללו כללו את
השבחים בה"א הידיעה.
והנה ,בקטעים העוסקים ב'שיעור קומה') ,שהוא "קילוס ושבח להקב"ה בצורה שדרכה
נפלאת מאתנו"  ,( 96דהיינו בתאור גופו של הקב"ה  , 97נדרשו בין היתר הפסוקים המוזכרים
במדרשנו.
.92
.93
.94

.95
.96
.97

תולדות היהודים בא"י בתקופת המשנה והתלמוד ,עמוד .327
שם עמוד .115
דברים אלו של בויארין נכתבו כפולמוס עם השיטה ההיסטוריוגרפית המנסה לשחזר את גרעין האמת
מתוך הטקסטים הספרותיים .בסוף מאמרו הנ"ל כתב" :אין לקרוא את דרשתנו כ'משקפת' או כ'מעלה' או
כ'נגררת אחר' מציאות ריאלית מסוימת ,כי אם כחלק אינטגרלי ביצירת רפרזנטאציה ערכית למציאות
הזאת .לפי דרך קריאה זאת ,הטקסט המדרשי הוא חלק מן ההיסטוריה ולא בבואה שלה".
ר"ש ליברמן ,מחקרים בתורת ארץ ישראל ,עמוד .41
ליברמן שם.
המקורות החשובים ביותר של 'שיעור קומה' נדפסו בספר "מרכבה שלמה" )ירושלים  .(1922שני קטעים
נתגלו בגניזה ופורסמו ,וקטעים נוספים מצויים ב"היכלות רבתי"" ,היכלות זוטרתי"" ,אלפא ביתא דרבי
עקיבא" ובספר "מלחמות ה''' של הקראי סלמון בן ירוחים .לפרטים מדוייקים יותר ,ראה :פרקי יסוד
בהבנת הקבלה וסמליה ,ירושלים ,תשמ"א ,עמוד  158הערה .5
על 'שיעור קומה' בספרות הגאונים והראשונים ראה למשל :אוצר הגאונים חגיגה ,התשובות ,עמודים 12-
 ;10שם ברכות ,עמוד  ;17תשובות הרמב"ם ,מהדורת בלאו ,א ,עמודים  .201-200ראה גם איגרות
הרמב"ם ,מהדורת ר"י שילת ,עמוד תקעח .וראה עוד :פירוש המשנה לרמב"ם סנהדרין פרק י )מהדורת ר"י
קאפח ,עמוד קמב הערה  (42שבצעירותו סבר הרמב"ם ש"שיעור קומה" ספר כשר הוא ,אך חזר בו )וראה
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על הקטעים הנ"ל נכתב : 98
הקטעים מתוך ספרות המרכבה ,שהגיעו לידינו בצורה משובשת ,ובמידה
רבה אף בלתי-מובנת ,קשורים בבירור לשיר השירים .חוזרים ומופיעים כאן
ביטויים מתוך שיר השירים ,ובמיוחד מודגש התיאור המפורט של איברי
הדוד בפרק ה ,י-טז" :מה דודך מדוד היפה בנשים מה דודך מדוד שככה
השבעתנו .דודי צח ואדום דגול מרבבה .ראשו כתם פז קוצותיו תלתלים
שחרות כעורב ,עיניו כיונים על אפיקי מים רחצות בחלב ישבות על מלאת.
לחייו כערוגת הבשם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נטפות מור עובר.
ידיו גלילי זהב ממולאים בתרשיש מעיו עשת שן מעולפת ספירים .שוקיו
עמודי שש מיוסדים על אדני פז .מראהו כלבנון בחור כארזים .חכו ממתקים
וכלו מחמדים זה דודי וזה רעי בנות ירושלים" .משנתפרש שיר השירים
במאה הראשונה והשניה כתיאור היחסים שבין הקדוש ברוך הוא וכנסת
ישראל ,קיבלו הפסוקים האלה המציגים את אלוהים בהתגלויותיו לישראל -
ביציאת מצרים ,במעבר ים סוף ובנדודי העם במדבר סיני  -חשיבות עצומה.
שרידי 'שיעור קומה' נסמכים על פרטי התיאור שבשיר השירים ומפליגים
בפיתוחם.
אחרי תיאור גופו של הקב"ה על יסוד הפסוקים הנ"ל ,כתוב באחד הקטעים : 99
א"ר ישמעאל כשאמרתי דבר זה לפני ר' עקיבא ,אמר לי כל מי שהוא יודע
שיעור זה של יוצרנו ושבחו של הקב"ה שהוא מכוסה מן הבריות ,מובטח לו
שהוא בן עולם הבא וייטב לו בעולם הזה מטוב העולם הבא ומאריך ימים
הוא בעולם הזה .אמר לי רבי ישמעאל לפני תלמידיו אני ורבי עקיבא ערבין
בדבר זה שכל מי שהוא יודע שעור זה של יוצרנו ושבחו של הקב"ה מובטח
לו שהוא בן העוה"ב ובלבד שהוא שונה אותו במשנה בכל יום ויום.

גם הקדמות הרמב"ם מהדורת ר"י שילת עמוד קמג הערה  .(27ראה גם פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה,
עמודים  .172-171וראה עוד בכתבי הרב יוסף קאפח ,ירושלים תשמ"ט ,עמודים  .478-475מעניין להשוות
את הדברים הנ"ל לדברי ר"י צובירי בספרו "אמונת ה'" ,ירושלים תרצ"ז עמודים ח-ט..." :והלא היא
קבלה מאברהם אבינו עליו השלום שהיה ספר היצירה שלו ורבי נחוניא בן הקנה חיבר ספר הבהיר ורבי
ישמעאל בן אלישע כהן גדול חיבר פרקי היכלות ורבי עקיבא חיבר אותיות דרבי עקיבא וספר שיעור קומה
לרבינו הקדוש ורשב"י חיבר ספר הזוהר הקדוש וכמה אלפים חכמים ורבנים מעידים שדברי הזוהר הקדוש
וכל הספרים הללו הן מעשה בראשית ומעשה מרכבה הנזכרים במשנה ובגמרא".
 .98פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה ,עמוד .159
" .99מרכבה שלמה" ,לח ,ב.
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זמנו של הדו-שיח
גם אם לא נוכל לדעת בדייקנות את זמן אמירתה של הדרשה יתכן שנוכל ללמוד מן הדרשה
על זמנו של הדו-שיח המתואר בדרשה .קשה )ואולי בלתי אפשרי( למצוא תקופה שבה
יהודים נהרגים ,ומאידך הגויים מעוניינים להצטרף לישראל  . 100אולם ,יתכן שביטוי מסוים
בדרשה יסייע.
אומות העולם אומרות לישראל" :נלכה עמכם" ,והנה ביטוי זה מופיע במקרא בתיאור
רצונם של הגויים להתגייר בירושלים לעתיד לבוא:
כה אמר ה' צבאות עד אשר יבאו עמים וישבי ערים רבות .והלכו ישבי אחת
אל אחת לאמר נלכה הלוך לחלות את פני ה' ולבקש את ה' צבאות אלכה גם
אני .ובאו עמים רבים וגוים עצומים לבקש את ה' צבאות בירושלים ולחלות
את פני ה' .כה אמר ה' צבאות בימים ההמה אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל
לשונות הגוים והחזיקו בכנף איש יהודי לאמור נלכה עמכם כי שמענו אלהים
עמכם . 101
הווי אומר שהדרשה מכוונת לעתיד לבוא . 102
דרשתם של חכמים
הדרשה האחרונה בקטע שלנו על המילה "ואנוהו" היא דרשתם של חכמים" :אלוינו עד
שאבוא עמו לבית מקדשו" .זוהי דרשה כפולה על המילה "ואנוהו" :א .ואנוהו = ואלוהו,
בחילוף נ' ול'  . 103ב .ואנוהו = אבוא עמו לבית המקדש שנקרא נוה .זהו שילוב של דרשה
אטימולוגית עם הדרשה הסמנטית של רבי יוסי בן דורמסקית  . 104המשל בדברי חכמים
מבהיר את הליווי התמידי של הקב"ה את ישראל גם בזמנים הקשים )מצרים ,ים ,מדבר(
וגם בזמנים הטובים )בית המקדש(.
105
דרשה מעין זו נמצאת גם לעיל במכילתא :

.100
.101

.102

.103

.104
.105

ראה :בויארין שם עמוד  112הערה .25
זכריה ח ,כ-כג .וראה בויארין שם ,עמוד ) 113על פי הפנייתו של ד"ר אלון גושן-גוטשטיין  -ראה שם הערה
 .(26בכ"י קמברידג' של המכילתא דרשב"י הוחמץ הענין כיון שכתוב שם "נבוא עמכם" ,וכך הושלם
במהדורת אפשטיין-מלמד .עוד זאת ,הזיקה ל"אנה הלך דודך" נמוגה .אולם ,לאור העובדה שבספרי דברים
מדבי רבי עקיבא )מהדורת פינקלשטיין עמוד  (399כתוב גם כן" :נבא עמכם" ,יש לשער שלפנינו עיבוד
עריכתי בלתי מוצלח ,ולא טעות מעתיק.
ראה גם במדרש תנחומא פרשת תרומה ,סימן ט" :לעתיד לבוא אומות העולם רואים האיך הקב"ה מתדבק
עם ישראל והם באים להדבק בהם שנאמר )זכריה ח( נלכה עמכם כי שמענו אלוקים עמכם" ,ובמקבילה
בפרשת במדבר ,סימן ג )וכן בתנחומא בובר שם(.
כמו "נשכה" במקום לשכה  -נחמיה יג ,ז .וראה גם ירושלמי בבא קמא ה,ג" :אית תניי תני ליבה אית תניי
תני וניבה" .וראה בבלי שם ס,א" :אמר ר"נ בר יצחק מאן דתני ליבה לא משתבש ומאן דתני ניבה לא
משתבש" .ועוד רבים.
פרנקל שם ,עמוד .111
מסכתא דפסחא פרשה יד ,עמודים .52-51
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וכן את מוצא בכל מקום שגלו ישראל כביכול גלתה שכינה עמהם .גלו
למצרים שכינה עמהם ...גלו לבבל שכינה עמהם ...גלו לעילם שכינה עמהם...
גלו לאדום שכינה עמהם ...וכשעתידין לחזור כביכול שכינה חוזרת עמהן...
הכינוי "שכינה" מבטא את נוכחות האל  . 106אבל ראוי לשים לב לפסוקים שהובאו כדי
להוכיח ששכינה עמהם :שני הפסוקים הראשונים הם בעצם פסוק אחד )בראשית מו ,ד(
שנחלק לשניים .בפסוק זה מובאים דברי ה' בגוף ראשון .בפסוק הרביעי מספרת התורה על
הקב"ה" :וה' הולך לפניהם" .בפסוק החמישי מכונה הקב"ה "שאהבה נפשי" .להבדיל
מהפסוקים הנ"ל ,בפסוק השלישי "ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל" לא
מוזכר הקב"ה אלא "מלאך האלהים" .על תופעה זו כתב א"א אורבך : 107
בהתבוננם במקראות הבחינו חז"ל יפה ,שאין לא בתורה ולא בנביאים ולא
בכתובים תורת מלאכים אחידה ועקיבה ,אלא ,להיפך ,מצויות שם גישות
שונות ורחוקות זו מזו .כך חשו ,שבמקומות רבים ,שמדובר בהם על המלאך,
הכוונה לה' בכבודו ובעצמו ,אלא שמחמת רתיעה מביטוי של הגשמה הועבר
התפקיד למלאך . 108
על סופו של הקטע נעמוד להלן.

ה .בין המכילתא דרבי ישמעאל למכילתא דרשב"י
דמיון רב קיים בין נוסח קטע הגניזה למכילתא דרשב"י .עובדה זו מקרבת יותר את נוסח
שתי המכילתות )ארבע הדוגמאות שנציין נתבארו לעיל ב'בירורי נוסח'(:
א .בענין דרשתו של אבא שאול "הידמי לו" בלשון ציווי ולא בלשון עתיד כבכתבי היד.
ב .דברי רבי יוסי הם ללא התוספת "בפני כל אומות העולם" ,עובדה הפותרת את הבעיה
בדבר היחס בין דברי רבי יוסי ורבי עקיבא.
ג .לסעיף הקודם מצטרפים גם דברי רבי עקיבא "אדבר נוותיו ושבחו של ה'ק'ב'ר' בפני כל
אומת העולם".
ד .סוף הנמשל בדברי חכמים "עד שבאו לבית המקדש".

 .106ראה :א"א אורבך" ,חז"ל פרקי אמונות ודעות" ,עמוד  29ואילך.
 .107שם עמוד .115
 .108וראה להלן שם.
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בשני עניינים סייע לנו הנוסח שבמכילתא דרשב"י להצביע על תוספות במכילתא )שתי
הדוגמאות שנציין נתבארו לעיל ב'בירורי נוסח'(:
א .חסרון הביטוי "אהבנוך עד מות".
ב .חסרון הפסוק "דודי לי ואני לו".
שלשה הבדלים משמעותיים בין שתי המכילתות:
א .במכילתא דר"י סדר הדרשנים הוא :ר' ישמעאל ,אבא שאול ,ר' יוסי ,ר' יוסי בן
דורמסקית ,ר' עקיבא וחכמים .הסדר במכילתא דרשב"י הוא :ר' ישמעאל ,אבא שאול ,ר'
יוסי בן דורמסקית ,ר' יוסי הגלילי ,ר' עקיבא וחכמים .אמנם הצמדת דברי ר' יוסי ור'
עקיבא היא דבר המתבקש כיון ששניהם פותחים באותה לשון ,אך נראה שדוקא סדר זה
אינו מקורי ונדבר בזה להלן.
ב .במשל שבדברי חכמים כהוכחה לכך ש"יצאו למדבר השכינה עימהן" הובא במכילתא
דר"י הפסוק" :וה' הולך לפניהם יומם" )שמות יג ,כא( .לעומת זאת ,במכילתא דרשב"י הובא
הפסוק "ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' אלהיך) "...דברים א ,לא( .הפסוק שבמכילתא דר"י
מספר על המאורעות בעת הוויתם והפסוק במכילתא דרשב"י מתאר את המאורעות
בפרספקטיבה של היושבים בערבות מואב.
נראה שיש להעדיף את הפסוק שהובא במכילתא דר"י כקרוב יותר למקור ,בגלל שאפשר
להסביר מה הפריע לו לעורך מכילתא דרשב"י שהחליט לשנות את הפסוק:
 .1בפסוק בספר דברים מופיע "המדבר" )אמנם יש להעיר שבפסוק העוסק בירידה אל הים
גם כן לא מופיע "הים" ואולי לא מצא עורך מכילתא דרשב"י פסוק "טוב יותר" להחליפו(.
 .2הפסוק המצוטט במכילתא דר"י נאמר לפני שהגיעו לים סוף ואילו בדרשה הוא מופיע
אחרי ש"ירדו לים" ולכן סבר עורך מכילתא דרשב"י שכדאי לצטט פסוק מאוחר לקריעת ים
סוף .עם זאת הדברים לא מוכרחים.
ג .בסוף הקטע נוסף במכילתא דרשב"י הסבר לפסוק "כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את
שאהבה נפשי" )שיר השירים ג ,ד( ,הבא ללמד שהשכינה עמהם "עד שבאו לבית המקדש".
ההסבר מבוסס על המשך הפסוק" :אחזתיו ולא ארפנו עד שהביאתיו אל בית אמי ואל חדר
הורתי" .והדרשה" :זה אהל מועד שמשם נתחייבו ישראל בהוראה".
נראה ברור שדרשה זו הועתקה לכאן ממקום אחר .זאת כיון שחסרונה ניכר ,שהרי נדרש
רק ביטוי אחד בפסוק בית אמי/חדר הורתי .הורביץ שהרגיש בחסרון זה הציע להשלים:
"עד שהביאתיו אל בית אמי זה אהל מועד ואל חדר הורתי זה בית המקדש שמשם נתחייבו
ישראל בהוראה" .מלבד התימה שבהשלמה זו שהרי ,לא בבית המקדש נתחייבו ישראל
בהוראה ,יש להוסיף שהמדרש בשלמותו נמצא במדרש ויקרא רבה )א ,י  -מהדורת מרגליות,
עמוד כה(:
אפעלפי שנתנה תורה לישראל מסיני לא נענשו עליה עד שנשנת להן באהל
מועד .הה"ד עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי .אל בית אמי  -זה
סיני .ואל חדר הורתי  -זה אהל מועד ,שמשם נצטוו ישראל בהוראה.
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ובנוסח קטע גניזה : 109
אף על פי שניתנה התורה מהר סיני לא נענשו ישר' עליה עד שניתפרשה להם
באהל מועד .שנ' עד שהבאתיו אל בית אמי אל חדר וג' .עד שהבאתיו אל ]בית
אמי ,זה סיני[ ואל חדר הורתי ,זה אהל מו' ,שמשם ניתחייבו ישר' בהוריה.
נראה שהעובדה שרק חלק מן המדרש הובא לכאן מלמדת שהדברים הועתקו לצורך הבהרה
ולא היו במקור.
טעות ברורה במכילתא דרשב"י )ויש להתלבט האם זו טעות מעתיק או טעות עורך( היא
בפתיחה לדברי חכמים" :נילאינו עד שנבוא עמכם לבית מקדשו" .טעות זאת נובעת כנראה
מכך שאריכות דבריו של רבי עקיבא השכיחה את מושא הדרשות  -המילה "ואנוהו" ,ולכן
הנוסח שבמכילתא דרשב"י קרוב להיות המשך תמוה לדו-שיח שבין ישראל לאומות העולם
שבדברי רבי עקיבא . 110

ו .מבנה הדרשות
י' פרנקל  111שיער שלפנינו שתי ברייתות שהצטרפו .ברייתא ראשונה שאותה מכירים הבבלי
והירושלמי כוללת רק את דברי רבי ישמעאל ואבא שאול ,וברייתא שניה כוללת את דברי
ארבעת התנאים האחרים .מבנה הברייתא השניה לדעתו הוא:
א .דרשת פשט )רבי יוסי(.
ב .דרשה סמנטית )רבי יוסי בן דורמסקית(.
ג .דרשה אטימולוגית ראשונה עם א' )רבי עקיבא(.
ד .דרשה אטימולוגית שניה עם ב' )חכמים(.
על פי מבנה זה באר פרנקל בין היתר את פשר הקדמתו של רבי יוסי לדברי רבו רבי
עקיבא . 112

.109

.110
.111
.112

פורסם ב"שרידי ויקרא רבה" סוף הכרך השני של מהדורת מרגליות ,עמוד  .12מדרש מעין זה הובא גם
בשיר השירים רבה על הפסוק "כמעט שעברתי וכו'"" :כמעט שעברתי מהם עד שמצאתי את שאהבה נפשי
זה משה .אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו אל בית אמי זה סיני .ואל חדר הורתי זה אוהל מועד שמשם
נתחייבו ישראל בהורייה".
בכ"י קמברידג' תוקן הענין ,עיין לעיל הערה  .51אולם ,נזכיר שכ"י זה הוא עיבוד של מכילתא דרשב"י )עיין
לעיל הערה  (8ולכן אין הוא פותר את הספק ,האם זו טעות מעתיק או טעות עורך.
שם עמודים .111-110
ראה לעיל הערה .15
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במהלך הבהרת הדברים לעיל הערנו על שני דברים :פרנקל התעלם מן העובדה שרבי יוסי בן
דורמסקית דרש לא רק דרשה סמנטית ,אלא גם דרשת פשט דהיינו שגם דרש "ואנוהו"
לשון נוה )=בית המקדש( וגם דרש לשון נוי )"בית המקדש נאה"( . 113
כמו כן ,דרשתו של רבי עקיבא אינה דרשה אטימולוגית המבוססת על דרשת השורש 'נ.ו.ה'
כ'-נ.ב.א' כפי שסבר פרנקל בהתבססו על נוסח משובש ,אלא דרשתו היא אך תוספת על
דברי רבי יוסי . 114
על פי הערותנו ,אנו אכן מאבדים את המבנה הנאה שהציב פרנקל ,אך דומה שפרנקל שיעבד
את התוכן לצורה ובכך גרע מן התוכן.
לפי דברינו )אם נקבל את דברי פרנקל על חלוקה לשתי ברייתות( נשמר המבנה רק בצורה
חלקית דהיינו:
א .דרשת פשט
ב .דרשה סמנטית+פשט
ג .דרשת פשט מורחבת
ד .דרשה אטימולוגית+סמנטית
אולם די גם במבנה "לא מושלם" זה בכדי להבהיר מדוע הנוסח שבמכילתא דר"י הוא טוב
יותר .לכאורה ,הסדר שהיינו מצפים למצוא הוא דברי רבי יוסי ,רבי עקיבא ,רבי יוסי בן
דורמסקית וחכמים ,אך בסדר זה אמנם היינו מקדימים את הדרשות הפשטיות אך מאידך
היינו מפליגים לעניינים אחרים .המדרש פתח בדרשות הקצרות ורק אחר כך ציטט את
הדרשות המורכבות והארוכות .אין כאן התחשבות רק בדרשת המילה "ואנוהו" בסידור
הקטע ,אלא בארכן הכולל של הדרשות .בין הדרשות הקצרות נבחרה לפתיחה הדרשה
הפשטנית .הרצון להקדים את הדרשות הקצרות בצירוף לרצון להקדים את הדרשות
הפשטיות מחייב את הסדר שבמכילתא דר"י.
עורך מכילתא דרשב"י אכן הבין שיש להקדים את הדרשות הקצרות ולכן שיכל את
הדרשות הראשונות ואף הרויח בכך את סמיכות דברי רבי יוסי ורבי עקיבא אך מאידך
הדרשות אינן פותחות בדרשה פשטנית.
כמעט למותר לציין שכל הסבר הסדר דלעיל הוא רק בדיעבד ,אך עם זאת העובדה שהצבענו
על מניע לשנות את סדר הדרשות מוכיח לכאורה על נוסח 'מתוקן' במכילתא דרשב"י.

 .113אגב ,פרנקל בהעתיקו את המדרש השמיט משום מה את המילה "נאה".
 .114ראה לעיל בירורי נוסח בענין "ר' יוסה א'ו'מ' נוותיו ושבחו שלמי שא'מ והיה העולם" ,ובענין "ר' ע'ק'י
אומר אדבר נוותיו ושבחו של ה'ק' ב'ר' בפני כל אומת העולם".
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ז .סיכום
נוסחיו המעולים של קטעי הגניזה זיכונו בכפליים ,הן בפרשנויות בהירות והן בקרוב נוסח
שתי המכילתות.
קרבת הנוסח מחזקת ,כמובן ,את טענתו של רד"צ הופמן שקטעי האגדה במכילתות נלקחו
ממקור משותף.
בהשוואה בין הבדלי הנוסחים במכילתות נראה שבמכילתא דרבי ישמעאל נשמרו נוסחים
קרובים יותר למקור.
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קובי פלדמן

דמא בן נתינה
א .הקדמה
ב .הסיפור בבבלי
ג .הסיפור בירושלמי
ד .השוואת הבבלי והירושלמי
ה .הצעה לשורש ההבדל בין נוסחאות הסיפור
ו .הקשר בין כיבוד אב ואם לפרה אדומה
ז .נספח

א .הקדמה
שנינו במסכת קידושין ,פרק א משנה ח:
וכל מצוות האב על הבן  -אחד אנשים ואחד נשים חייבין.
לאור הנאמר בתוספתא המקבילה ,מסביר רב יהודה )בדף ל,ב( שכוונת המשנה היא למצוות
המוטלות על הבן )וגם הבת שאינה נשואה( לעשות לאביו.
מכאן ואילך דנה הגמרא )ל,ב  -לב,ב( בעניני כיבוד ומורא אב ואם ,הן בצדדים ההלכתיים
והן בצדדים המחשבתיים.
במהלך הסוגיא ,מציגה הגמרא חמישה סיפורים אודות אנשים שקיימו מצווה זו ברמה
גבוהה ביותר .ארבעה סיפורים עוסקים בחז"ל ,אך הסיפור שפותח את קובץ הסיפורים הזה
עוסק ביחסו של "גוי אשקלוני" להוריו .זאת ועוד ,התנהגותו המרשימה של הגוי מוצגת על
ידי חז"ל כמודל לחיקוי.
במאמר זה נבחן את שתי הנוסחאות המרכזיות של הסיפור ,זו שבבבלי וזו שבירושלמי.
ננסה לעמוד על ההבדלים השונים ולבחון מה טמון בהם .לבסוף נציע רעיון מחשבתי העומד
מאחורי פשט הסיפור.

ב .הסיפור בבבלי

1

בעו מיניה מרב עולא :עד היכן כיבוד אב ואם?

 .1דף לא ,א.
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אמר להם :צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ,ודמא בן נתינה
שמו.
פעם אחת בקשו חכמים פרקמטיא בששים ריבוא שכר ,והיה מפתח מונח
תחת מראשותיו של אביו ,ולא ציערו.
אמר רב יהודה אמר שמואל :שאלו את רבי אליעזר :עד היכן כיבוד אב ואם?
אמר להם :צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון ודמא בן
נתינה שמו.
בקשו ממנו חכמים אבנים לאפוד בששים ריבוא שכר ,ורב כהנא מתני:
בשמונים ריבוא ,והיה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו ,ולא ציערו.
לשנה האחרת נתן הקב"ה שכרו ,שנולדה לו פרה אדומה בעדרו.
נכנסו חכמי ישראל אצלו ,אמר להם :יודע אני בכם ,שאם אני מבקש מכם
כל ממון שבעולם אתם נותנין לי ,אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון
שהפסדתי בשביל כבוד אבא.
ואמר רבי חנינא :ומה מי שאינו מצווה ועושה  -כך ,מצווה ועושה על אחת
כמה וכמה ,דאמר רבי חנינא :גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה...
כי אתא רב דימי ,אמר :פעם אחת היה לבוש סירקון זהב והיה יושב בין
גדולי רומי ,ובאתה אימו וקרעתו ממנו ,וטפחה לו על ראשו וירקה לו בפניו,
ולא הכלימה.
לפנינו שני סיפורים החופפים זה לזה :התלמידים שואלים את רבם אותה השאלה,
ושומעים בתשובה את הסיפור על דמא בן נתינה .בסיפור הראשון שואלים תלמידי רב עולא
את רבם ,ובסיפור השני נשאלת השאלה לפני רבי אליעזר.
לפני שניגש לניתוח הסיפור והשוואתו לירושלמי ,נבחן את ההקשר בו הסיפורים מובאים
בסוגיא  . 2הרעיון שפותח את הדיון בכיבוד אב ואם ,הוא הבנת חשיבותה של המצווה.
הגמרא מביאה ברייתות שמציגות את הקשר הפנימי והעמוק שבין כיבוד הורים לקב"ה
בכלל ,ובין כיבוד הורים והשראת שכינה במשפחה בפרט .נראה שלושה מקורות תנאיים
מתחילת הסוגיה שמדגימים זאת:
 .1נאמר" :כבד את אביך ואת אמך" ונאמר" :כבד את ה' מהונך"  -השוה
הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום .נאמר" :איש אמו ואביו תיראו" ונאמר:
"את ה' אלהיך תירא ואותו תעבוד"  -השוה הכתוב מוראת אב ואם למוראת
המקום .נאמר" :מקלל אביו ואמו מות יומת" ונאמר" :איש כי יקלל אלהיו
ונשא חטאו"  -השוה הכתוב ברכת אב ואם לברכת המקום.
 .2על השימוש בהקשר בו מובא סיפור כאמצעי בפרשנותו של הסיפור ובניתוחו כבר עמדו מפרשים קדמונים
וחוקרים מאוחרים .עיין רש"י סנהדרין ה,ב ד"ה "ר' חייא חזייה"; ד' הליבני כותב" :הכתוב כולו צריך
להידרש ,אין להוציאו ממה שנאמר לפניו ...לאחריו  -מהמשכו ומהקשרו" )כך הוא מפרש את המימרא
"אין מקרא יוצא מידי פשוטו" ב"סידרא" ג עמוד .(43
תודה לידידי ליאור זיו שהעמידני על מקורות אלה.
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אבל בהכאה  -ודאי אי אפשר .וכן בדין ,ששלשתן שותפין בו!
 .2תנו רבנן :שלשה שותפין הן באדם :הקב"ה ,ואביו ,ואמו .בזמן שאדם
מכבד את אביו ואת אמו ,אמר הקב"ה :מעלה אני עליהם כאילו דרתי
ביניהם וכבדוני.
 .3בזמן שאדם מצער את אביו ואת אמו ,אמר הקב"ה :יפה עשיתי שלא
דרתי ביניהם ,שאלמלי דרתי ביניהם ציערוני.
ממקורות אלה ניתן לראות את החשיבות של מצוות כיבוד הורים ואת משמעותה בעיני
חז"ל .לאור גישה זו ,יש מקום להתמודד עם השאלה עמה הסיפור עצמו מתמודד ,שאלה
שניתן להבינה בשתי משמעויות:
" .1עד היכן כיבוד אב ואם"  -עד כמה צריך להשקיע ולתת משלך עבור מצווה זו?
" .2עד היכן כיבוד אב ואם"  -עד כמה שכרה של מצווה זו?
ההסבר להבאת שני הסיפורים זה אחר זה  , 3נעוץ כנראה בשתי השאלות השונות שהצגנו,
ובכך שהסיפור השני כולל גם את הסיפור הראשון ,אך מביא גם את המשכו ,בו מסופר על
השכר שנתן הקב"ה לדמא :דמא קיבל את כל הממון שהפסיד "בשביל כבוד אבא" .כלומר,
בסיפור הראשון מתואר רק המעשה הגדול של דמא ,ובסיפור השני מתואר המעשה ושכרו.
אם נכונים דברינו ,יוצא שהסיפור הראשון על דמא בא ללמדנו עד כמה ראוי להשקיע
במצוות כיבוד הורים )ההבנה הראשונה של השאלה( ,ולכן רק המעשה העצום של דמא
מובא בסיפור .ויתורו של דמא על רווח של שישים ריבוא שכר בעיסקה זו מלמד ,שאף על
רווחים ומותרות פחותים מכך ראוי לוותר כדי לכבד הורים . 4
אולם ,ישנה ההבנה השניה של השאלה" :עד היכן שכרה של מצווה זו?" ,וכדי לענות על כך -
מובא הסיפור פעם נוספת .בו מסופר שאחרי שדמא לא ציער את אביו בעבור הממון הרב,
נתן לו הקב"ה שכרו ונולדה פרה אדומה בעדרו .שוב באים אליו חכמים ושוב הם רוצים
לקנות ממנו חפץ של מצווה ,אך הפעם זו פרה אדומה .עיסקה זו יוצאת לפועל ודמא בן
נתינה מרויח בה את כל הכסף שלא הרויח תמורת אבני האפוד של העיסקה הראשונה ,וזהו
שכרו.
ברם ,יכולים השומעים את הסיפור לשאול :הרי בסך הכל קיבל דמא את הכסף שהפסיד
בגלל כיבוד אביו ,אך הוא לא הרויח דבר?!
על כך עונה הגמרא בסיומו של הסיפור השני" :ומה מי שאינו מצווה ועושה  -כך ,מצווה
ועושה על אחת כמה וכמה .דאמר רבי חנינא :גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה".
אמנם ניתן לפרש ש"גדול המצווה ועושה"  -במעלתו ודרגתו הרוחנית ,אך רוב הראשונים

 .3הראשון " -בעו מיניה מרב עולא "...והשני " -אמר רב יהודה אמר שמואל."...
 .4זאת ועוד ,ה"לב ירושלים" על הירושלמי מסכת פאה מסביר שדמא מלמדנו ש"גדולה היא )=מצווה זו(
מאוד ואין לה שיעור".
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הבינו ,שהכוונה היא שגדול שכרו של המצווה ועושה משכרו של גוי שאינו מצווה ועשה את
המצווה.
נציין שני ראשונים שביארו כך:
 .1תוספות ר"י הזקן )על אתר(:
מי שאינו מצווה ועושה כך  -שמשלם לו הקב"ה שכרו ,ששכר גדול יש
למצווה ועושה שהוא מפני שמצווה ומקבל מרות המצוות עליו.
 .2רמב"ם ,הלכות תלמוד תורה א ,יג:
אשה שלמדה תורה יש לה שכר ,אבל אינו כשכר האיש ,מפני שלא נצטוית.
וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו ,אין שכרו כשכר המצווה שעשה
אלא פחות ממנו.

ג .הסיפור בירושלמי

5

)בסוגריים  -ביאור ה"אור יעקב" לירושלמי(

 6עד איכן הוא כיבוד אב ואם?
אמר להן :ולי אתם שואלין?! לכו שאלו לדמה בן נתינה.
דמה בן נתינה ראש פטר כולי הוה.
פעם אחת היתה אמו מסטרתו לפני כולי שלו ,ונפל קורדקסין שלה מידה,
והושיט לה כדי שלא תצטער.
אמר רבי חזקיה :הגוי האשקלוני היה ,וראש כל פטר כולי היה ,ואבן שישב
עליה אביו לא ישב עליה מימיו ,וכיון שמת עשה אותה יראה משלו.
פעם אחת אבדה ישפה של בנימן.
אמרין" :מאן דאית ליה טבא דכוותה?" )מיהו זה שיש לו אבן טובה כמותה?(
אמרין" :דאית לדמה בן נתינה!"
אזלון לגביה ופסקו ליה עימיה )קבעו עמו מחיר תשלום( במאה דינרין.
סליק ,בעא מייתיתא להון ,ואשכח לאבוי דמך ) -מצאו לאביו שישן(
ואית דאמרין :מפתחא דתיבותא הוה יהיב גוא אצבעיה דאבוה) ,יש אומרים:
המפתח של התיבה בה הייתה האבן מונחת ,היה נתון בתוך אצבעותיו של אביו(
ואית דאמרין :ריגליה הוות פשיטה על תיבותא) .ויש אומרים שרגלי אביו שישן
היו פשוטות על אותה התיבה(
 .5א .הסיפור שלפנינו מופיע בסוגיא המקבילה ,על משנתינו ,בירושלמי דף כ ,ובשינויי לשון קלים בלבד
בירושלמי פאה ,דף ג) .למרות שה"אור יעקב" טוען כי "רבו הטעויות בגירסה שבמסכת זו" ,הבאתי כאן את
הגירסה בקידושין ,כך שאשווה את שני התלמודים למסכת זו(.
בהשוואתי לא אתייחס באופן מקיף לשתי המקבילות הנוספות ,במדרש דברים רבה ,פרשה א ובפסיקתא
רבתי )איש שלום( פרשה כג ,מחמת שתי סיבות :קוצר היריעה ,והדימיון שלהם לסיפור בירושלמי.
ב" .אור יעקב" הוא פרוש לירושלמי מסכת קידושין מאת הרב מרדכי דוד גרוסליק והרב אפרים שמואל
בירנשטוק בהוצאת מכון למחקר תורני "פרי מגדים" ירושלים.
 .6בירושלמי פאה" :שאלו את רבי אליעזר".
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נחת לגביהון ,אמר לון" :לא יכילית מייתיתה לכון) ".איני יכול להביאה לכם(

אמרין :דילמא דהוא בעי פריטין טובן.
אסקיניה למאתים ,אסקיניה לאלף) .העלו המחיר למאתיים ...לאלף(.
כיון דאיתעיר אביו מן שינתיה ,סלק ואייתיתה להון.
בעו מיתן ליה כד פסקו לה לאחרייא ולא קביל) ,רצו לשלם כפי המחיר שקבעו
עמו לבסוף ,דהיינו אלף דינרים(
אמר :מה אנא מזבנא לכון איקרא דאבהתי בפריטין?! )וכי הנכם סבורים
שאמכור לכם כבוד אבותי בכסף?!(

איני נהנה מכיבוד אבותיי כלום!
מה פרע לו הקב"ה שכר? אמר רבי יוסי בי רבי בון בו בלילה ילדה פרתו
אדומה ושקלו לו ישראל משקלה זהב ושקלוה.

ד .השוואת הבבלי והירושלמי
השוואת הסיפור על דמא ואימו
תחילה ,נבחן את דמותו של דמא כפי שהיא מוצגת בשני התלמודים:
בירושלמי מופיע בפתיחה מצג של דמא" :דמה בן נתינה ראש פטר כולי היה".
לפי כל הפרשנים ביטוי זה מעיד על חשיבות ,על תפקיד מכובד ומורם מעם .יש שהבינו
שמדובר בראש העיר עצמו  , 7ויש שפרשו שחשיבותו נובעת מהיותו "ראש החיילות",
רמטכ"ל בלשוננו . 8
בכל אופן יוצא שדמא היה אבי הציבור במובן מסוים ,ובכל זאת בביתו נהג כבוד רב באמו.
בתלמוד הבבלי ,מאידך גיסא ,לא רק שאין מצג מסודר בפתיחה ,אלא אף כשדמא מוזכר
בראש הסיפור הוא מתואר רק כ"עובד כוכבים אחד באשקלון ודמא בן נתינה שמו" .תאור
זה פחות מרשים מהתאור בירושלמי . 9
גם הסיטואציה בה מתרחש הסיפור שונה בבבלי ובירושלמי :מהבבלי משמע שהמצב שבו
בוייש על ידי אימו ,כלומר בחברת מכובדים רומיים ,היה נדיר יחסית" :פעם אחת היה
לבוש סירקון של זהב והיה יושב בין גדולי רומי ,"...אך אלה אינם לבושו ומקומו הטבעיים.
גם בירושלמי מופיע הביטוי "פעם אחת" ,אך הוא מוסב רק על התקרית המסוימת בין דמא
ואימו.

 .7הבנה זו ,ואף זו שאחריה ,נובעות מהגירסה" :ראש פטרבולי"=pater .אב ביוונית ובלטינית .בולי=מועצה
ביוונית .ובהרבה מקומות בתלמוד משמעה הוא מועצת העיר) .עיין ירושלמי פאה ,עמוד  ,23בתרגום הרב
עדין שטיינזלץ(.
 .8בולי="צבאיו שלו" )פני משה לירושלמי פאה(.
 .9לעניות דעתי ,גם העובדה ששמו של האיש מופיע קודם ,ואחר כך תיאורו) ,כבירושלמי ושלא כבבלי( ,מראה
על חשיבות אותו איש בפני עצמו.
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כמו כן בירושלמי" :פעם אחת היתה אימו מסטרתו בפני כולי שלו"  -לא רק שביישה את
האישיות המכובדת ביותר בעיר ,אלא עשתה זאת לעיני "כולי" שלו ,כלומר לעיני החיילים
או השרים שתחת מרותו.
בירושלמי מסכת פאה מודגשת הבושה אף יותר..." :מסטרתו בפני כל כולי שלו".
אמנם בבבלי ההתנהגות של אימו מביישת יותר..." :קרעתו )=את סירקון הזהב( ממנו,
וטפחה לו על ראשו ,וירקה לו בפניו" ,אך תגובתו של דמא היא בסך הכל "ולא הכלימה".
ומאידך ,תגובתו בירושלמי יותר "אצילית"  -לא רק שלא הכלימה ,אלא היה פעיל והושיט
11
לה את הקורדקסין  10כדי שלא תצטער.
הנלמד מהפרטים לעיל הוא שכיבוד האם של דמא בן נתינה המתואר בירושלמי הרבה יותר
גדול ומרשים מזה שבבבלי.
נבדוק האם מגמה זו מצויה גם בסיפור המרכזי ,הסיפור על כיבוד האב.
השוואת הסיפור על דמא ואביו
מהשוואת הסיפורים ניתן לראות שגם כיבוד האב של דמא בן נתינה גדול יותר בירושלמי
מזה שבבבלי.
ענין זה נלמד ממספר נקודות:
א .הנסיון בו דמא עומד קשה יותר
הפיתוי להעיר את אביו משנתו ולקבל ממון רב ,גדול יותר בירושלמי מאשר בבבלי ,כי
מהבבלי משמע שדמא הוא איש עשיר יותר מאשר משמע מהירושלמי .שתי עובדות מרמזות
על הבדל זה:
 .1כשניתן לו שכרו  -בירושלמי נאמר" :בו בלילה ילדה פרתו פרה אדומה"
ובבבלי נאמר" :שנולדה לו פרה אדומה בעדרו".
מהירושלמי משמע שיש לו פרה אחת ,ובבבלי יש לו עדר שלם.
 .2בבבלי מסופר שלדמא יש אבנים לאפוד ,ואילו מהירושלמי אנו שומעים שיש אצלו
"ישפה של בנימין" .ישפה היא אחת משתים עשרה אבני האפוד ,אך היא לא אבן יקרה

 .10ייתכן שמקור המילה קורדקסין הוא בלטינית ,ומשמעותה נעל )עיין בפרושו של הרב שטיינזלץ לסוגיא
בירושלמי מסכת פאה(.
הקשר בין "מסטרתו" לעובדה ש"נפל קורדקסין שלה מידה") ,כלומר שעל ידי ההכאה בו נפל מידה( ,הניא
כנראה את ה"פני משה" להסביר שקורדקסין הוא "בית יד".
ברם ,לפי הסברינו הכוונה היא שאימו סטרתו בעזרת נעלה ,בשלב מסוים נשמטה הנעל מידה ,ודמא -
"הושיט לה כדי שלא תצטער".
 .11במקבילה בדברים רבה )שהיא גירסא המשלבת פרטים מהבבלי ומהירושלמי( תגובתו פחות מרשימה אף
מזו שבבבלי" :היתה מסטרתו ...ולא היה אומר לה אלא דייך אמי!" לא רק שלא שתק ,אלא אף ביקש
ממנה להפסיק.
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במיוחד .אדרבה ,היא מהזולות שבאבני האפוד  , 12כפי שניתן לראות מההצעה הראשונה של
חכמים עבורה שהיתה מאה דינר בלבד )בניגוד לשישים ריבוא שבבבלי( . 13
לאיש עשיר כמו דמא בן נתינה של הבבלי ,קל יותר לוותר על רווח נוסף תמורת כבוד אביו.
עובדה נוספת שמעצימה את הניסיון בירושלמי יותר מבבבלי היא מיקומו של המפתח של
התיבה.
בבבלי " -היה מפתח מונח תחת מראשותיו של אביו" .וכדי להוציא אותו משם הוא יהיה
חייב להעיר אותו משנתו.
בירושלמי " -ואית דאמרין מפתחא דתיבותא הוה יהיב גוא אצבעיה דאבוה" )יש שאומרים:
מפתח של התיבה היה מונח בין אצבעות ידי אביו(.
"ואית דאמרין ריגליה הוות פשיטה על תיבותא" )ויש שאומרים :רגליו היו מונחות על התיבה(.
לפי הדעה הראשונה הבעיה בכך שאביו ישן היא שמפתח התיבה מונח בין אצבעותיו.
כלומר ,יש חשש מסוים ,אך בכלל לא ודאי ,שאם ינסה לשלוף המפתח מבין אצבעותיו ,האב
יתעורר . 14
למרות שהיה יכול לנסות להוציאו בזהירות מרובה בלי שאביו יתעורר )אפשרות שלא
קיימת בבבלי( ,הוא בכלל לא ניסה.
העובדה השלישית שמקשה על דמא יותר ,היא העלאת המחיר:
בבבלי מסופר שחכמים הציעו לו מחיר ,ומכיון שהמפתח היה מונח תחת ראשו של אביו,
הוא לא ציערו.
לעומת זאת ,בירושלמי החכמים שבאים לקנות לא מוותרים ומקפיצים את המחיר מעלה.
תחילה הם מציעים מאה ,אחר כך מאתיים ,ואחר כך אלף .למרות ההצעות המפתות ,דמא
נשאר נאמן לעקרונותיו ולא מעיר את אביו בשביל לקחת את האבן  . 15רק כשאביו התעורר,
"סליק ואייתותיה לון".
ב .הדרישה הכספית של דמא בביצוע העיסקה
בשני התלמודים מתבצעת עיסקה בין חכמי ישראל לדמא :בירושלמי הוא מוכר את האבן
ובבבלי את הפרה האדומה.

.12
.13

.14

.15

ראה 'עיונים' בירושלמי ,פאה ,מהדורת הרב שטיינזלץ ,עמוד .23
מעניין שהצבע המצוי של ישפה הוא אדום! השכר על התנהגותו באבן האדומה הוא שנולדה לו פרה אדומה.
ייתכן שהמוטיב הזה מרומז גם בשמו של גיבור הסיפור ,שהיפוך האותיות של שמו הוא אדום )אך ניתן
לקשר את השם "דמא" לדמים הרבים עליהם ויתר כדי לכבד את אביו ,או לדמים הרבים בהם זכה כשכר
על כיבוד זה(.
אמנם ניתן לומר שהמפתח היה נתון בתוך ידו של אביו ,ובמיוחד לגורסים "יתיב גוא אצבעיה" .אנו
מפרשים שהמפתח היה באצבעו )ולא בידו( ,כפירוש "קרבן העדה" .עיין "עלי תמר" למסכת שבת עמודים
סח-סט ,בהם מבאר הרב תמר שבסיפורנו היה המפתח "באצבע שבידו" ,לאור העובדה שבתקופת חז"ל
נהגו 'לענוד' מפתחות שונים באצבעות הידים )ועל כגון זו שנינו )תוספתא שבת פרק ד הלכה יא( "לא תצא
אשה במפתח שבאצבעה לרשות הרבים"(.
זאת למרות שדמא בירושלמי אינו איש עשיר.
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כשבאים אליו חכמי ישראל בבבלי כדי לקנות את הפרה האדומה ,הוא דורש תמורתה את
כל הכסף שהיה יכול להרויח תמורת אבני האפוד" :אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון
שהפסדתי בשביל כבוד אבא" .כלומר ,את כל הכסף שהשקיע בעבור כיבוד האב הוא רוצה
לקבל כעת.
בניגוד לכך ,בירושלמי מתואר שכאשר דמא מביא להם את האבן )אחרי שאביו התעורר(,
הם חשבו לקנותה במחיר האחרון שהציעו לו )=אלף זוז(  . 16בעקבות הצעה זו מזדעק דמא
ואומר" :איני נהנה מכבוד אבותי כלום!" .את מצוות כיבוד האב עשה דמא "לשמה" והוא
לא מוכן לקבל ממון בעבור זה .הלכך הוא מסרב להצעת המחיר הגבוהה .דרישה זו הפוכה
לגמרי מדרישתו בבבלי.
ג .השכר
בסוף הסיפור מסתבר שהתנהגות זו היתה משתלמת גם מבחינה כספית .לא זו בלבד
שבירושלמי דמא ביצע את שתי העסקאות ,האבן והפרה ,ואילו בבבלי הוא ביצע את מכירת
הפרה בלבד ,אלא אף השכר בירושלמי נראה גדול יותר" :שקלו לו ישראל משקלה זהב
ונטלוה"  -כל ישראל השתתפו באופן פעיל בתשלום ,ושקלו לו כמות זהב כמשקל הפרה!
כמו כן ,מקור השכר )=הפרה האדומה( מגיע בירושלמי "בו בלילה" ,ואילו בבבלי "לשנה
אחרת".
גודל השכר מעיד על גודל המעשה!
לסיכום :למרות ששני התלמודים מביאים את הסיפור על דמא כדוגמה ומופת לכיבוד
הורים ,אופן קיום המצווה בירושלמי ,על כל מרכיביו ,מרשים ונעלה יותר מאופן קיום
המצווה בבבלי . 17
השוואת המבנה הכללי
מעבר להבדלים שצוּינו ,ישנו הבדל בולט במבנה הכללי של הסיפורים בבבלי ובירושלמי.
על השאלה "עד היכן כיבוד אב ואם" מובאות תשובות שונות .בבבלי מובא בתשובה הסיפור
על דמא ואביו ,ובהמשך הסוגיה  18מביא רב דימי את התיאור על דמא ואימו.
בירושלמי מובא כתשובה הסיפור על דמא ואימו ,ואחריו מוסיפה הגמרא את דברי רבי
חזקיה על יחסו של דמא לאביו.
כלומר ,עריכת הסיפורים בבבלי הפוכה לעומת זו שבירושלמי.

 .16הרי בסיפור זה חכמים לא מבינים שדמא לא מוכר להם את האבן כי אביו ישן .הם חושבים שהוא מסרב כי
"דילמא דו בעי פריטין טובן".
 .17יתכן שזהו שורש ההבדל בתשובת רבי אליעזר לתלמידיו :בבבלי הוא אומר להם "צאו וראו מה עשה"...
ומכך תלמדו עד היכן הוא כיבוד .בירושלמי ,הוא תמה על תלמידיו" :ולי אתם שואלין?! לכו שאלו את
דמא "...והוא יורה לכם עד היכן כיבוד אב ואם! אינו דומה לראות מה עשה פלוני וללמוד ממעשיו ,לבין
ללכת ולשאול אותו ישירות איך לנהוג .באפשרות האחרונה בוחרים רק כשמדובר באדם גדול באמת ובר
סמכא בענין.
 .18לאחר העיסוק במימרת רבי חנינא "גדול המצווה ועושה…".
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הסיבה הפשוטה לסדר הסיפורים בבבלי ,נעוצה בשאלת התלמידים את רבם .הם שאלו על
כיבוד ונענו בכיבוד .יחסו של דמא לאביו הוא הדוגמה לכיבוד ,ולכן זו התשובה לשאלתם , 19
ואילו התוספת של רב דימי על יחסו לאימו מתארת מורא :למרות הבושה שגרמה לו אימו -
"לא הכלימה" .הראיה לכך שהתנהגות זו מוגדרת כ"מורא" היא ,שאי-הכלמה זו נפסקה
ברמב"ם כמורא אב ואם הנעלה ביותר:
עד היכן מוראן? אפילו היה לובש בגדים חמודות ויושב בראש בפני הקהל,
ובא אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו בראשו וירקו בפניו  -לא יכלימם ,אלא
ישתוק ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שצוהו בכך . 20
כלומר ,רב דימי משלים את תיאור כיבוד האב ,בספרו על מורא דמא את אימו.
אולם ,התשובה בירושלמי ל"עד היכן כיבוד" היא בתיאור יחסו לאימו .כאן ,לא רק שלא
הכלימה ,אלא אף הושיט לה את נעלה כדי שלא תצטער .מהברייתות המובאות בפיסקה
הבאה ניתן לראות שכיבוד מאופיין בהתנהגות פעילה ומורא מאופיין בהתנהגות סבילה.
כלומר ,השינוי מ"לא הכלימה" הסביל של הבבלי להחזרת הנעל של הירושלמי ,מציג את
אופן כיבודו את הוריו . 21
לסיכום ,סדר הדברים הוא :בבבלי  -כיבוד אב ,מורא אם.
בירושלמי  -כיבוד אם ,כיבוד אב.
בפסוקי התורה סדר ההורים מתחלף :בכיבוד " -כבד את אביך ואת אמך" ,במורא " -איש
אמו ואביו תיראו" .לאור זה יש לתת את הדעת מדוע סדר הסיפורים בירושלמי ,שבו הן
הסיפור על האב והן הסיפור על האם עוסקים בכיבוד ,הוא כמו בפסוק העוסק במורא,
)"איש אמו ואביו תראו"( . 22
היפוך סדר ההורים בין הפסוקים עורר את חז"ל לומר שהאדם בטבעו מכבד יותר את אימו
מאשר את אביו וירא יותר מאביו מאשר מאימו  . 23לפי זה ,אמנם בבבלי כיבודו של דמא
פחות מרשים ,אך ניתן לומר שזה נובע מכך שהתנהגותו פחות טבעית.
יש להעיר ,שבירושלמי ,גם כאשר דמא מתנהג בצורה הפחות טבעית )קרי  -מכבד את אביו(,
כיבודו ברמה גבוהה.

.19
.20
.21
.22
.23

ראייה לכך היא ,שהתשובה בבבלי )אך לא בירושלמי( ל"עד היכן כיבוד"  -היא "...מה עשה עובד כוכבים
אחד לאביו" )בתאור השני(.
הלכות ממרים ,פרק ו הלכה ז.
מעניין שבברייתא המגדירה מהו כיבוד בירושלמי )מצוטטת בתחילת פרק ה( ,מופיע גם "מנעיל" ,פעולה
שלא מופיעה בבבלי .כך ,הכיבוד של דמא בירושלמי ע"י החזרת הנעל מקבל ִמשנה-תוקף.
שאלה זו לא קשה על הבבלי .שם ,כאמור ,רק הסיפור על האב עוסק בכיבוד ,וממילא הוא התשובה לשאלת
התלמידים ,ולכן הוא הובא ראשון.
בבלי ל,ב :תניא רבי אומר :גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מכבד את אמו יותר מאביו מפני
שמשדלתו בדברים ,לפיכך הקדים הקב"ה כיבוד אב לכיבוד אם .וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם
שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה ,לפיכך הקדים הקב"ה מורא האם למורא האב.
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ה .הצעה לשורש ההבדל בין נוסחאות הסיפור
האם יש עניין מהותי בדין כיבוד הורים בו נחלקו שני התלמודים ,שבעקבותיו הכיבוד
שבסיפור בירושלמי הוא כה גבוה ביחס לכיבוד בסיפור בבבלי?
בשני התלמודים  24מופיעה הברייתא שמגדירה את המצווה:
בירושלמי:
אי זהו מורא? לא יושב במקומו ,ולא מדבר במקומו ,ולא סותר את דבריו.
אי זהו כיבוד? מאכיל ומשקה ,מלביש ומכסה ומנעיל ,מכניס ומוציא.
בבבלי:
איזהו מורא ,ואיזהו כיבוד?
מורא  -לא עומד במקומו ,ולא יושב במקומו ,ולא סותר את דבריו ,ולא
מכריעו.
כיבוד  -מאכיל ומשקה ,מלביש ומכסה ,מכניס ומוציא.
לאחר הבאת הברייתות ,שואלת הגמרא" :איבעיא להו :משל מי?" .כלומר ,האם הבן צריך
לדאוג לצרכי האכילה ,השתיה והביגוד של אביו מכספו שלו ,או שאביו אחראי למימון
צרכיו הוא ,והבן צריך רק לבצע בפועל  -להאכיל ,להשקות וכו' את אביו?
בסוגיא בבבלי בריש דף לב,א נפסק כמאן דאמר "משל אב" .אמנם הגמרא מקשה על הפסק
ממספר ברייתות ,אך הקושיות מתורצות והפסק בעינו עומד.
מאידך ,הדיון בירושלמי בשאלה זו מפוצל.
בתחילת הסוגיה של כיבוד אב ואם  25הגמרא שואלת "מן דמאן" )=משל מי( ,מביאה
מחלוקת אמוראים ,ולא פושטת לאף צד .אולם בעמוד ב ,בהזכירה שוב את המחלוקת,
מביאה הגמרא מקור תנאי מפורש למאן דאמר "משל בן":
דתני רבי שמעון בן יוחי :גדול הוא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקב"ה יותר
מכבודו.
נאמר כאן "כבד את אביך ואת אמך" ונאמר להלן "כבד את ה' מהונך".
במה את מכבדו מהונך? מפריש לקט שכחה ופיאה ,מפריש תרומה ומעשר
ראשון ומעשר שני ומעשר עני וחלה ,ועושה סוכה ולולב שופר ותפילין
וציצית ,מאכיל את הרעיבים ומשקה את הצמיאים .אם יש לך  -את חייב
בכל אילו ,ואם אין לך  -אין את חייב באחת מהן.
אבל כשהוא בא אצל כיבוד אב ואם  -בין שיש לך בין שאין לך " -כבד את
אביך ואת אמך" ,אפילו את מסבב על הפתחים!

 .24בבלי לא,ב; ירושלמי כ,א.
 .25דף כ עמוד א.
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דברי רשב"י דומים מבחינת המבנה והפסוקים לרישא של הברייתא שמובאת בבבלי  , 26אך
שונים הם לחלוטין בתוכנם .לפי הבבלי ,הקב"ה השווה את כיבודו ואת מוראו לכיבוד אב
ואם ומוראם .אך אליבא דרשב"י ,הקב"ה מעדיף את כיבוד ההורים מכבודו .המסקנה
ההלכתית המתבקשת היא ,שבעוד שהאדם צריך לכבד את ה' מהונו  -כלומר אם יש לו
כסף ,את הוריו צריך האדם לכבד גם אם אין לו "ואפילו את מסבב על הפתחים!" הלכך,
פשיטא שאם יש לו נכסים  -חייב הבן לפרנס את אביו מנכסי עצמו . 27
ברם ,בשני המקומות בהם דן הירושלמי בשאלת "משל מי" אין הכרעה מפורשת ,כי אפילו
בדיון השני ,שהברייתא מובאת בו ,הברייתא היא רק חלק מהצגת המחלוקת עצמה ולא
כסיוע לאחת הדעות.
נבדוק את הכתוב השלישי ,שיכריע את השאלה "משל מי".
מסופר בירושלמי ) 28בסוגריים פירושו של ה"אור יעקב" לירושלמי .וגם גירסת הגמרא משם(:
רבי ינאי ורבי יונתן הוון יתבין ,אתא חד בר נש ונשק ריגלוי דרבי יונתן.
א"ל רבי ינאי :מה טיבו הוא שלם לך מן יומוי? )איזו טובה עשית לו שגומל לך
עכשיו?(
א"ל :חד זמן אתא ,קבל לי על בריה דיזוניניה )פעם אחת בא לפני אדם זה,
וקבל על בנו שאינו חפץ לזונו(.
ואמרית ליה איזיל צור כנישתא עלוי ובזיתיה )ואמרתי לו לך ואסוף את אנשי
בית הכנסת על אודות בנך ,ותבזהו בפני הצבור ,ומתוך כך יתרצה לזונך(.
ואמר ליה )רבי ינאי לרבי יונתן( :ולמה לא כפתוניה? )...והלא היית יכול לקרוא
לבנו ולהכותו עד שיתרצה לזון את אביו(...

א"ל :וכופין?!
אמר ליה :ואדיין את לזו? )וכי עדיין אתה מסופק בדבר זה? פשיטא שכופין!(
אמרון :חזר ביה רבי יונתן )מספקו( וקבעה שמועה משמיה.
אתא רבי יעקב בר אחא )ואמר בשם( רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן
שכופין את הבן לזון את האב.
אמר רבי יוסי :הלואי הויין כל שמועתי בריין לי )ברורות לי( כהדא שכופין את
הבן לזון את האב.
מפשטה של סוגיה עולה ,כי חכמי הירושלמי מכריעים כמאן דאמר "משל בן" ,ואף השיטה
החולקת חזרה בה לבסוף ,ומודה ש"משל בן" . 29
.26
.27
.28
.29

הברייתא מופיעה לעיל בפסקה ב .ע"ש.
עיין גם בתוספות ד"ה "כבד" שהסביר כך את ההבדל בין הבבלי והירושלמי.
דף כא,א.
ייתכן לומר שהדיון האם כופין את הבן או לא ,עוסק בכפייה לעשות את צרכי האב ,אך מימון הצרכים הוא
"משל אב" .אולם רוב המפרשים למדו שהדיון בכפיית הבן בסיפור זה ,הוא 'נגזרת ישירה' של הדיון
בשאלה "משל מי" .כך כותב במפורש ה'פני משה'" :אמר ליה וכופין  -בתמיה ,הא כיבוד משל אב!" גם
התוספות )דף לב,א ד"ה "אורו"( הוכיחו מסיפור זה "דאם אין לאב ממון והבן יש לו ,דצריך הבן לפרנסו
משלו."...

195

מעליות כא

נמצאנו למדים ,שנחלקו שני התלמודים איך לפסוק בשאלה זו.
רבות עמלו הראשונים והאחרונים לבאר את היחס בין הבבלי והירושלמי .חלקם בארו
שדברי הירושלמי הם כשאין כסף לאב כלל ולבנו יש ,ורק במקרה כזה כופין את הבן לזון
את אביו .דברי הבבלי שהחובה היא "משל אב" הם ,לדבריהם ,דווקא כשיש לאב כסף . 30
אחרים פירשו ,שסוגית הירושלמי לא קשורה לכיבוד אב ואם ,כי כשאין לאב כסף ולבנו יש
אזי כופין את הבן לתת לאב מדין צדקה ,בין לסובר "משל אב" ובין לסובר "משל בן" . 31
אולם ,מפשט הסוגיה לא משמע שבסיפור של רבי ינאי ורבי יונתן מדובר באב שאין לו .זאת
ועוד ,רשב"י אומר שאף אם אין לבן כלום משל עצמו  -חייב לחזר על הפתחים כדי לדאוג
לאביו .גם במקור זה לא נאמר שמדובר דווקא באב חסר כל . 32
מדברי רבינו שמשון משאנץ משמע שהוא תפס את התלמודים כחולקים : 33
אלא ודאי למאן דאמר "משל אב" )=הבבלי( אי לית ליה )=לאב( לא הוי אלא
כשאר עניים דעלמא -
והבן לא חייב לתת לו מצד כיבוד אב ואם! מכך שהירושלמי בכל זאת כפה את הבן לזון את
אביו ,מוכח שאינו סובר כמאן דאמר "משל אב" ,אלא הוא מכריע כמאן דאמר "משל בן",
כמשמעות הפשוטה של רבי שמעון בר יוחאי.
גם הרשב"א למד כך את היחס בין הבבלי והירושלמי:
הרשב"א נשאל האם מותר לכפות בן שלא רוצה לזון את אביו  . 34בתשובתו ,הוא פוסק לפי
הבבלי  -ש"משל אב" ,ואין הבן צריך לזון" .ומכל מקום" ,ממשיך הרשב"א" ,ראוי הוא הבן
לבזותו ...בבית הכנסת לזון את האב משלו" .כראייה לדבריו ,הוא מביא את הסיפור לעיל,
ממנו רואים שרבי יונתן הורה לבזות בבית הכנסת את הבן שסרב לזון את אביו ,כשסבר
"אין כופין" .אולם ביחס לנידויו של הבן הסרבן ,כותב הרשב"א" :זה אינו כדין ...אין לך
כפיה גדולה מזו!".
דא עקא ,לפי מסקנת הירושלמי גם רבי יונתן סובר שכופין ,וממילא גם מותר לנדות.
מוכח מכך ,שהרשב"א תפס את ענין הנידוי כמחלוקת בין מסקנות שני התלמודים ,וממילא
למד שגם בשאלת "משל מי" נחלקו.

.30
.31
.32

.33
.34

כך פירשו הריטב"א בסוגייתנו ,ר"י בתוספות ד"ה "אורו ליה" ,וכן משמע מהרמב"ם בהלכות ממרים ו ,ג.
"מראה הפנים" על סיפור זה כותב בשם רב אחאי גאון" :והיכא דרויחא הבן ,והאב לית ליה  -כייפינן ליה
לבן ושקלינן מיניה בתורת צדקה".
והרי רשב"י הובא כסיוע תנאי למ"ד "משל בן" )וגם בסוגיה המקבילה במסכת פאה הגמרא אומרת
במפורש שרשב"י חולק על הסובר "משל אב"( .כלומר שהבן חייב תמיד לזון את אביו ,אפילו כשלאב יש,
ולו עצמו אין.
פירוש הר"ש למסכת פאה ,פרק א ,משנה א.
שו"ת הרשב"א חלק ד ,תשובה נו.
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לפי דברינו נמצא ,שהתשובה לשאלה "עד היכן הוא כיבוד אב ואם" אינה זהה בשני
התלמודים ,ולפי הירושלמי הבן צריך להשקיע יותר ולתת משלו .הדרישות ההלכתיות
בירושלמי ,כפי שראינו אצל רשב"י ,הן מחמירות יותר .הדבר נובע ,כנראה ,מהתפיסה
המחשבתית השונה לגבי היחס שבין כיבוד הורים וכבוד ה' ,כפי שבא לידי ביטוי בדרשות
השונות של הפסוקים.
ייתכן שתפיסה שונה זו ,היא הגורמת להבדלים הרבים בין הסיפורים ,הבדלים שמעצימים
את כיבוד ההורים של דמא בן נתינה בירושלמי לעומת הבבלי.
כדי לקחת דוגמא ומופת מדמא ,אליבא דהירושלמי ,צריך פרטים הרבה יותר מרשימים
ונעלים בסיפור.

ו .הקשר בין כיבוד אב ואם לפרה אדומה
מדוע בחר המספר לומר לנו ששכרו של דמא בן נתינה על כיבוד האב בא לו על ידי פרה
אדומה שנולדה אצלו?
ידועה חלוקת המצוות אצל הראשונים למצוות שטעמן מפורסם ,ופשוט הוא שצריך לעשותן
אף אם לא היו נכתבות בתורה ,ולמצוות שטעמן נסתר מעין רוב ,ואלמלא נצטוונו עליהם
לא היינו עושים אותם מדעתנו .בלשון הראשונים  -מצוות טבעיות ומצוות ִשמעיות ,ובלשון
התורה  -משפטים וחוקים.
אין ספק שמצוות כיבוד הורים היא מצווה טבעית ביותר ,ומצוות פרה אדומה היא המצווה
השמעית ביותר שבתורה ,שאף שלמה המלך לא חשף את טעמה . 35
במפתיע ,בסיפורנו התהפכו היוצרות :דווקא על מצוות כיבוד אב ואם שואלים התלמידים
את רבי אליעזר הגדול "עד היכן היא?" .לא פשוט להם שלמצווה זו אין שיעור מוגבל כפי
שיש במצוות רבות ,ולכן הם מחפשים רף מסוים .בניגוד לכך ,ביחס למצוות פרה אדומה -
שהיא המצווה הכי לא מובנת בשכל האנושי  -הם לא מבררים "עד היכן היא" ,וללא היסוס
מוכנים הם לשלם שמונים )או שישים( ריבוא עבורה  . 36ההנחה של התלמידים היא,
שבניגוד לפרה אדומה ,לכיבוד הורים ישנו גבול מסויים ,וזו טעותם.

 .35המקור לכך מופיע במדרשים השונים על פרשת פרה אדומה שבתחילת פרשת חקת ,לדוגמה" :אמר שלמה:
על כל אלה עמדתי .ופרשה הזאת של פרה ,כיון שהייתי נוגע בה הייתי דורש בה וחוקר בה " -אמרתי
אחכמה והיא רחוקה ממני" )קהלת ז ,כג(" .כך בפסיקתא דרב כהנא )מנדלבוים( פרשה ד ובמקבילות.
 .36והוא הדין ביחסם לקניית אבני האפוד של המקדש מדמא.
את ההתלהבות במצוות שקשורות לכבוד ה' דוקא ,כבר מצינו בתרומות שנודבו לצורך הקמת המשכן.
נאמר בספר שמות פרק לו פסוקים ה-ז" :ויאמרו אל משה לאמר מרבים העם להביא מדי העבדה למלאכה
אשר צוה ה' .ויצו משה ויעבירו קול במחנה לאמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקדש ויכלא
העם מהביא .והמלאכה היתה דים לכל המלאכה לעשות אֹתה והותר".
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יתכן שרבי אליעזר חש במצב הלא-טבעי שקיים אצל תלמידיו ,ולכן הוא שולח אותם
לראות "מה עשה עכו"ם אחד" ,והוא לא עונה להם תשובה רגילה . 37
גם דמא עצמו הבחין בתופעה הזו אצל חכמי ישראל ,ולכן "אמר להם :יודע אני בכם שאם
אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנין לי" תמורת הפרה האדומה.
המצב ההפוך בו נמצאים התלמידים ,גורם להם ללמוד את גדרי כיבוד הורים מגוי ,שללא
תורה ומצוות ,אלא לפי מצפונו ויושרו הטבעיים ,מבין שאין גבול לכיבוד זה.
הזכרנו לעיל ,שדוקא גוי אשקלוני הוא הדוגמה הראשונה בבבלי לכיבוד הורים .אכן ראינו
בירושלמי שאדם זה אף הקפיד על הקריטריונים ההלכתיים של חז"ל :אצל דמא מסופר
ש"אבן שישב עליה אביו  -לא ישב עליה מימיו" ,וחז"ל דורשים מהבן ש"לא ישב במקומו
)=של אביו(" .יותר מכך ,דברי רשב"י באים אצלו לידי ביטוי כפשטם ממש ,והוא מעדיף את
כבוד אביו על פני כבוד ה' .לכן" ,כיון שמת אביו  -עשה אותה יראה שלו" .אצל גוי שמימיו
לא ישב במקומו של אביו ,עשייתה של האבן כמקום פולחן הוא מעבר כמעט טבעי.
העלאת כבוד אביו לרמה של כבוד ה' בפועל מבוטאת בסיפור עוד לפני מותו של האב:
 .1האב שוכן למעלה ,שכן בירושלמי נאמר" :סליק ...ואשכח לאבוי דמך".
 .2דבריו "איני נהנה מכבוד אבותי כלום" מזכירים את יחסה של היהדות להקדש.
 .3רש"י במסכת מכות דף כד עמוד א מביא סיפור על רב ספרא ,עליו מעידה הגמרא שהוא
הדוגמה הטובה ביותר לאדם ש"דובר אמת בלבבו":
בשאלתות דרב אחא )שאילתא לו  ( 38והכי הוה עובדא ,דרב ספרא היה לו חפץ
אחד למכור ,ובא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא קריאת שמע ואמר לו
תן לי החפץ בכך וכך דמים ,ולא ענהו מפני שהיה קורא קריאת שמע .כסבור
זה שלא היה רוצה ליתנו בדמים הללו והוסיף ,אמר תנהו לי בכך יותר .לאחר
שסיים קריאת שמע ,אמר לו טול החפץ בדמים שאמרת בראשונה ,שבאותן
דמים היה דעתי ליתנם לך.
רצונו של רב ספרא לא להרויח ממון נוסף כתוצאה מעמידתו לפני ה' מקביל לרצונו של
דמא בן נתינה לא להרויח עוד כסף מכיבוד אביו )לפי הירושלמי(.
עובדה אחרת שמעידה על היראה העצומה של דמא כלפי אביו ,היא העובדה שהוא לא מדבר
עם אביו ,ולא מדבר עליו .לכן ,הוא לא מסביר לחכמים שהוא לא נותן להם את האבן כי
אביו ישן ,דבר שגורם להם לחשוב שהוא רוצה עוד כסף . 39

 .37הוא היה יכול לספר להם את סיפורו של דמא ומכך היו לומדים ,אך הוא מעדיף לשולחם אליו!
 .38לפי המהדורה של מוסד הרב קוק לשאילתות .לא ידוע מה המקור של רב אחאי לסיפור.
' .39קב ונקי' על הירושלמי פאה מפרש כך בעמוד טז :מתוך יראת אביו לא רצה לגלות הטעם )=לכך שהוא לא
מביא להם את האבן(.
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אם כן ,בסיפורנו רמוזה ביקורת על תלמידי החכמים ,שההרגשה הטבעית של כיבוד הורים,
שהיתה מושרשת אצל דמא בן נתינה ו"הספיקה" לו כדי לכבד הורים ברמה של כבוד ה',
"כבתה" אצלם ,וקיום מצווה של כבוד ה' ,קרי פרה אדומה" ,בער" בלבם.
ראינו שדמא העלה את כיבוד אביו לרמה של כבוד ה' .מחד גיסא ,שורש הדבר מופיע כבר
בברייתות שבתחילת הסוגיא ,ומתבטא בפירוש בהתנהגותו של רב יוסף ,שכששמע את אימו
מגיעה אמר" :איקום מקמי שכינה דאתיא!" . 40
מאידך גיסא ,הקיום הבלתי מתפשר של כיבוד אב ואם גרם לדמא לממש את הנורא מכל
בתורתנו ,ולעבוד עבודה זרה :אביו המת )ואולי כסאו של אביו( הפך לאלילו!
אם כך ,כיצד יקיים אדם מצוות שכליות בכלל ,וכיבוד הורים בפרט ,באופן הראוי? איך לא
יעבור אדם את הגבול ,שהוא דק אך מהותי?
התשובה היא על ידי ההכרה במצוות השמעיות .אדם שמקיים באותה רמת מסירות הנפש
של דמא גם את מצוות פרה אדומה ,מבין שמצוות כיבוד אב ואם ומצוות פרה אדומה מאל
אחד ניתנו ובתורה אחת נכתבו .רק אדם המבין שבכבדו את אביו האנושי הוא מכבד גם את
"אביו הרוחני" שציווהו בכך כי "ש שתן שותפין בו" ,ומבין את הקשר הפנימי בין כיבוד
הורים לכבוד ה'  , 41יגיע לכיבוד הורים הרצוי .לא לחינם נכתבה מצווה "אנושית" זו בצד
"הימני" של לוחות הברית ,הצד של מצוות בין אדם למקום .ולא לחינם שתי מצוות מתוך
הארבע שנתנו לפני מתן תורה ,במרה ,הן כיבוד אב ואם ופרה אדומה  . 42ההבנה ששני הפנים
הללו הם שני הצדדים ההכרחיים של אותה המטבע ,חייבת לבוא כהקדמה למתן התורה,
ומוכרחת היא כדי לקיים את דבר ה' באמת.
נמצא ,שהלקח השני הרמוז בסיפור הוא ביחס להסתכלות טבעית-אנושית בלבד על דבר ה':
אמנם על האדם לעמול בכל מאודו כדי להתחקות אחר טעמיהן של מצוות וכך יקיימם
מתוך הזדהות מרובה ,אך בל ישכח הוא את הרובד השמעי שבתורה .במקביל למאמץ
המצווה
השכלי ,אדם צריך כל חייו להיות מודע שהתורה היא מאמרו של ה' ,שהוא ְ
והמגדיר את המצוות ,ובכך הוא מכוון אותנו ללכת בדרכיו ,על בסיס הטבע והשכל
האנושי  . 43לכן ,על האדם להקפיד על חוק כעל משפט .כדברי הרמב"ם בהלכות מעילה פרק
ח הלכה ח:

.40
.41
.42
.43

בבלי לא,ב.
כפי שמובא בתחילת הסוגיה בבבלי .ראה בתחילת המאמר.
על פי פרוש רש"י לספר שמות כד ,ג" :שבת ,וכבוד אב ואם ,ופרה אדומה ,ודינין ,שניתנו להם במרה".
דמא בן נתינה הוא הראיה לכך :כגוי ,שאינו מחוייב בתורה ובמצוות ,טבעו היה מוכן לכיבוד הורים ברמה
כה גבוהה .ללמדנו ,שהדרישות של התורה מתאימות לטבע האדם .אכן ,התנהגותו של דמא בסיפור עם
אימו נפסקה להלכה ברמב"ם ,הלכות ממרים ו ,ז..." :ועד היכן מוראן אפילו היה לובש בגדים חמודות
ויושב בראש בפני הקהל ובא אביו ואמו וקרעו בגדיו והכוהו בראשו וירקו בפניו לא יכלימם אלא ישתוק
ויירא ויפחד ממלך מלכי המלכים שצוהו בכך ,שאילו מלך בשר ודם גזר עליו דבר שהוא מצער יתר מזה לא
היה יכול לפרכס בדבר ,קל וחומר למי שאמר והיה העולם כרצונו" .לפי דברינו ,כוונת הרמב"ם באומרו
"שצוהו בכך" היא ,שהעובדה שה' ציוה על כיבוד ומורא באופן זה היא טבעית במהותה ,ולכן "לא
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ראוי לאדם להתבונן במשפטי התורה הקדושה ולידע סוף ענינם כפי כחו,
ודבר שלא ימצא לו טעם ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות
אל ה' פן יפרוץ בו ,ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול ...הרי
נאמר בתורה "ושמרתם את כל חקותי ואת כל משפטי ועשיתם אותם",
אמרו חכמים ליתן שמירה ועשייה לחוקים כמשפטים ,והעשייה ידועה והיא
שיעשה החוקים ,והשמירה שיזהר בהן ולא ידמה שהן פחותין מן המשפטים,
והמשפטים הן המצוות שטעמן גלוי וטובת עשייתן בעולם הזה ידועה כגון
איסור גזל ושפיכות דמים וכיבוד אב ואם ,והחוקים הן המצוות שאין טעמן
ידוע ,אמרו חכמים חוקים חקתי לך ואין לך רשות להרהר בהן ,ויצרו של
אדם נוקפו בהן ואומות העולם משיבין עליהן כגון איסור בשר חזיר ,ובשר
בחלב ,ועגלה ערופה ,ופרה אדומה  44ושעיר המשתלח ...שבעשיית החוקים
והמשפטים זוכין הישרים לחיי העולם הבא ,והקדימה תורה ציווי על
החוקים ,שנאמר "ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם
וחי בהם".
לסיכום ,הרעיון העולה מהצבת מצוות כבוד הורים מזה ומצוות פרה אדומה מזה הוא:
רק שילובם של שני תכנים אלו בקיום המצוות על ידי האדם ,כמו השילוב שבין החוקים
והמשפטים בתורה ,מוביל את האדם לעבודת ה' אמיתית .מתוך ההבנה ש"כבד את אביך
ואת אמך" הוא צווי של הקב"ה ,לעתיד לבוא יכירו הגויים אף בדיברות הראשונות
ובמציאות של "ה' אחד ושמו אחד" . 45

תודה לרב יונתן רוזין ,שהעמידני

יכלימם" .דמא הוא הדוגמא לכך ,ועל כל אחד ליישם זאת בחייו הוא.
על נקודה זו.
כמו כן ,נציין שהרמב"ם עצמו כותב שה"חוקים" הם דברים שלתועלתם ותכליתם יש הסבר שכלי
ושחשיפת טעמי המצוות על ידי האדם היא השלכה ישירה של רמת חוכמתו..." :שיש להן )=לחוקים( טעם,
כלומר תכלית מועילה בהחלט ,אלא שהיא נעלמת ממנו אם מחמת קוצר שכלינו או לחוסר ידיעתנו ...ואלה
שאין תועלתם ברורה אצל ההמון נקראים חוקים ...ואם נראה לכם בדבר מן המצוות שהוא כך )=שאין בו
תכלית מועילה( ,הרי החסרון בהשגתכם" )מורה הנבוכים ג ,כו(.
כלומר ,האדם השלם באמת יוכל להבין אף טעמים רבים של "חוקים" )הרמב"ם מעיד על עצמו ש"מקצת
מצוות מעטות מאוד ...אשר לא נתברר לי טעמן עד כה - "...מורה הנבוכים שם(.
" .44ואומות העולם משיבין עליהן"  -הגויים לא מבינים את מצוות פרה אדומה .לכן לפרה האדומה של דמא
אין שום ערך מוסף ,בהשוואה לשאר פרות דעלמא ,ורק בזכותם של חכמי ישראל שבאו לקנותה הוא זכה
בהון עתק.
רק כשידעו הגויים שגם את המצוות שהם מבינים אנו עושים על פי צווי האל ,וזאת הם יבינו רק לאחר
שידעו כי אבינו הוא )ולכן עלינו לכבדו ולשמוע לו( ,לא ישיבו גם על החוקים.
 .45השווה לדברי רבא ועולא רבה בבבלי לא,א.
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ז .נספח
המעיין בירושלמי )לעיל פסקה ג( יבחין בשתי מגמות שונות בתיאור של יחסי דמא ואביו.
מדברי רבי חזקיה עצמו בתיאור הראשון משמע שדמא מוזכר לגנאי .רבי חזקיה חותם את
תיאורו בעובדה ש"עשה אותה יראה משלו" .על ידי הפיכת האבן של האב למצבת עבודה
זרה -
נעשה מעשהו של דמא בן נתינה מן "איש אימו ואביו תיראו" המשובח,
ל"אומרים לעץ אבי אתה ולאבן את ילדתני" המגונה . 46
אולם ,מסיפור אבן הישפה עולה ניחוח אחר .כאן דמא מתגלה כדמות אידיאלית ,מופתית,
ואין בסיפור שמץ של בקורת על התנהגותו .המספר את סיפור אבן הישפה מתכוון לציין
את דמא בן נתינה לשבח.
כמו כן ,מבחינה תחבירית נראה שזו מגמה אחרת בסוגיה:
 .1הפתיחה של סיפור הישפה ב"פעם אחת "...מעידה על מעבר לענין אחר בנושא.
 .2רוב רובו של הסיפור כתוב בארמית ,בניגוד לרבי חזקיה שדיבר בעברית .רק משפט
הפתיחה "פעם אחת אבדה ישפה של בנימין" ומשפט הסיום "איני נהנה מכבוד אבותי
כלום" נכתבו בעברית . 47
לעניות דעתי ,שילוב שני הסיפורים יחד בסוגיא מחדד את המורכבות והקושי בדמותו של
דמא ,ומכוון את הלומד לגלות את שני הצדדים ,השונים לכאורה ,שביארנו לעיל.

 .46הציטוט מתוך י' פרנקל" ,עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה" )הוצאת הקיבוץ המאוחד( עמוד .144
לפיו ,גם בתוספת של רבי יוסי ברבי בון על פריעת השכר ,יש קצת מן המעכיר )קבלת השכר הרב מורידה
מהגודל והערך של עשית המצווה במקור( .לפי דברינו בפרק ו ,לא רק מעכיר יש כאן ,אלא אף בקורת
נסתרת )בהצבה של פרה אדומה וכיבוד אב ואם ,האחד מול השני(.
לעיונים נוספים בירושלמי עיין שם ,עמודים .144-141
 .47ייתכן שמטרת הדבר היא לתחום את גבולות הסיפור הזה .וייתכן שהמספר רצה פתיחה וסיום "חגיגיים"
)בעיקר לאורו של הסוף המשמעותי של הסיפור ,סוף ששופך אור על כולו(.
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עבירה לשם שמים
א .מבוא
ב .המקורות הבסיסיים בדברי חז"ל
ג .גישה א  -מצווה דוחה עבירה
 .1עבירה לשמה היא מגדרי בית דין או נביא  -שיטת הרב קוק.
 .2הרחבת העקרון מעבר לגדרי בית דין ונביא.
ד .גישה ב  -עליונות הכוונה
ה .גישה ג  -עבירה לשמה היא הסתכלות בדיעבד
ו .סיכום  -היחס בין הגישות השונות

א .מבוא
אחד הרעיונות המרתקים במחשבה היהודית הוא 'עבירה לשמה'  -האפשרות שהאדם יעשה
מעשה אסור שתכליתו חיובית .הגמרא במסכת נזיר )כג,ב( אומרת ,שגדולה עבירה לשמה
כמצווה שלא לשמה .וכיון שכלל נקוט בידינו "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא
לשמן ,שמתוך שלא לשמן בא לשמן" )שם( ,ניתן להבין שישנה גם לגיטימציה לעשיית
איסורים לצורך חיובי .רעיון זה בעייתי משתי בחינות:
א .מבחינה מעשית  -הדבר עשוי להוביל לאנרכיה .אחת ממטרות התורה היא הסדר
החברתי  1וכאשר ישנה אפשרות של חריגה מהסדר 'לשם שמים' אנו עשויים להיתקל
בגנבים ,רוצחים ,מנאפים וכדו' והכל "לשם שמים" .מובן שלא זו מטרת התורה ולא כוונת
חז"ל באמרם דברים אלו . 2
ב .מבחינה מחשבתית  -המצוות הם גילוי הרצון האלוקי ואינם רק בבחינת גזירת מלך,
אלא בוודאי שלכל מצווה יש השפעה רוחנית על האדם ועל העולם ,וכל עבירה פוגמת באדם
ופוגמת בעולם ,וצריך להבין איך ייתכן מעשה שמצד עצמו הוא שלילי אבל השימוש בו הוא
חיובי  . 3הדברים תלויים בפרשנות דברי הגמרא והיחס אליהם.
 .1מורה נבוכים ג,כז ואחרים.
 .2לכן ,יש אומרים שכלל זה נכון רק בעבירות שבין אדם למקום ,לדוגמא :אורח לחיים ,ר' אברהם חיים
מזלוטשוב ,פרשת בחקתי ,דפוס לעמברג.
 .3מעניין הוא ההסבר שהובא אצל ר' צבי אלימלך מדינוב לפתרון בעיה זו )אגרא דכלה רנה,א(..." :שמעתי
מקשים  -הלא בטבע מצוות להשפיע טובות לעולם ,ובטבע העבירות לפעול רעות ...והנה כשיצטרך האדם
להשפיע רעות לשנואי ישראל המעיקים לישראל מאין תבא זאת ההשפעה ,אם בעשות המצווה  -הרי
פעולתה טוב ,ואם בעשיית עבירה  -מי התירה? ושמעתי שהוא בפועל עבירה לשמה ."...ר' צבי אלימלך לא
מסכים עם הסבר זה ואומר..." :ואין כאן מקומו ,ולי הקטן נראה שהוא על ידי עשיית תשובה מאהבה".
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במאמר זה ננסה לסקור את הגישות השונות להסבר המושג 'עבירה לשמה' . 4
סקירה זו מחייבת זהירות רבה ,כי עצם הרעיון של מתן לגיטימציה למעשה אסור הוא
בעייתי ומסוכן  . 5יש להיזהר מהסקת מסקנות מעשיות משביבי מקורות שאנו מתוודעים
להם .כמדומני שדעת כל חכמי ישראל מאז ומעולם היא שהאדם מחוייב לתרי"ג מצוות,
פרטיהן ודקדוקיהן ,ואין כל הצדקה למעשים אסורים כחלק מהתנהגות נורמטיבית.

ב .המקורות הבסיסיים בדברי חז"ל
המקור העיקרי לעבירה לשם שמים הוא הגמרא במסכת נזיר כג,א .וזה לשון הגמרא:
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,מאי דכתיב) :הושע יד( כי ישרים דרכי ה'
צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם? משל לשני בני אדם שצלו את פסחיהן,
אחד אכלו לשום מצווה ואחד אכלו לשום אכילה גסה ,זה שאכלו לשום
מצווה  -וצדיקים ילכו בם ,וזה שאכלו לשום אכילה גסה  -ופושעים יכשלו
בם .אמר ליה ריש לקיש :האי רשע קרית ליה? נהי דלא קא עביד מצווה מן
המובחר ,פסח מיהא קא עביד  ! 6אלא ,משל לשני בני אדם ,זה אשתו ואחותו
עמו וזה אשתו ואחותו עמו ,לזה נזדמנה לו אשתו ולזה נזדמנה לו אחותו ,זה
שנזדמנה לו אשתו  -צדיקים ילכו בם ,וזה שנזדמנה לו אחותו  -ופושעים
יכשלו בם .מי דמי? אנן קאמרינן חדא דרך ,הכא שני דרכים! אלא ,משל
ללוט ושתי בנותיו עמו ,הן שנתכוונו לשם מצווה  -וצדיקים ילכו בם ,הוא
שנתכוין לשם עבירה  -ופושעים יכשלו בם.
מגמרא זו משמע שהכוונה במעשה היא הקובעת את ההתיחסות אליו .גם בנות לוט וגם
אביהם עשו מעשה של גילוי עריות  -מעשה בנות לוט נחשב כחיובי ,ואילו מעשה לוט נחשב
לשלילי . 7
מכך למדנו ,שהכוונה היא המגדירה את המעשה .רעיון זה חוזר על עצמו בהמשך הסוגיה
)שם ,עמוד ב(:
.4

.5
.6

.7

מאמר זה הוא מאמר 'רוחבי' .דהיינו ,מטרתו היא סקירה של מכלול השיטות השונות .מובן שסקירה
רוחבית אינה מאפשרת ירידה לעומקה של כל שיטה ובחינתה כשלעצמה תוך זיקה לסוגיות מחשבתיות
קרובות וכחלק מהסתכלות רחבה יותר על עולם המצוות ומשמעותו  -בחינה שבודאי יש מקום לעשותה.
די לציין את העיוות שקיבל רעיון זה של ביצוע עבירות לשם שמים בשבתאות .ראה הערה .52
בספר העיקרים לר"י אלבו מאמר ג פרק כח למד מאפשרות דחויה זו" :ובעבור זה כנו רבותינו ז"ל העושה
מצווה בזולת הכונה הראויה  -פושע" ,אם כי לימוד זה נדחה על ידי הגמרא בדיוק מסיבה זו ,ודבריו
צריכים עיון.
גמרא זו דורשת ביאור; הדיון בלוט ובנותיו נתלה בפסוק "ישרים דרכי ה'" ,תחילתו בשני אנשים האוכלים
קרבן פסח; קרבן פסח הוא מצווה ושייך לומר בו דרכי ה' ,אך ביתר המקרים ,ובעיקר בסיפור לוט ובנותיו,
המעשה הוא מעשה שלילי וצריך להבין את קישורו ל"דרכי ה'" .אולי הדרשה התלמודית התעלמה
מראשיתו של הפסוק והתייחסה אך ורק ל"צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם" ,תופעה מקובלת בדרשה
התלמודית .או שמא ,הבנת הגמרא את המושג דרכי ה' בתירוץ זה ,היא :כלל הנהגת ה' את עולמו ,ואז גם
סיפור לוט ובנותיו בכלל זה.
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אמר עולא :תמר זינתה ,זמרי זינה .תמר זינתה  -יצאו ממנה מלכים
ונביאים ,זמרי זינה  -נפלו עליו כמה רבבות מישראל.
מעשה זמרי ומעשה תמר שניהם מעשי זנות ,אך ההבדל ביניהם )לכאורה ,אם כי אין מפורש
כך בגמרא( הוא בכוונת המעשה  -תמר נתכוונה לשם שמים ואילו זמרי נתכוון לשם זנות.
הגמרא ממשיכה לדון ברעיון זה:
אמר רב נחמן בר יצחק :גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה .והאמר רב
יהודה אמר רב :לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות אפי' שלא לשמן ,שמתוך
שלא לשמן בא לשמן! אלא אימא :כמצווה שלא לשמה ,דכתיב) :שופטים ה(
"תבורך מנשים יעל אשת חבר הקני ,מנשים באהל תבורך" .מאן נשים
שבאהל? שרה ,רבקה ,רחל ולאה . 8
יעל ,שהיתה אשת איש ,מסרה עצמה לסיסרא בעבירה )כך מבינה הגמרא בהמשך( מתוך
כוונה לשם שמים ,להתיש את כוחו ,להורגו ,ולהושיע את ישראל .מעשה זה זהה במדרגתו
למצווה שלא לשמה . 9
מקור נוסף הקשור לעניין זה הוא המשנה בסוף מסכת ברכות .שם מובא הפסוק "עת לעשות
לה' הפרו תורתך" כבסיס רעיוני לשינוי שתיקנו חכמים לחתום בברכות שבבית המקדש "מן
העולם ועד העולם" )מפני המינים שאמרו אין עולם אלא אחד( ,ולשאול בשלום חבירו בשם.
מכאן שניתן לשנות דברים מסוימים בהלכה כתלות במקום ובצורכי השעה המיוחדים לשם
הגדלת שם ה' .גם רעיון זה כשלעצמו בנוי על היסוד שכאשר תכלית מעשה היא לשם שמים
ניתן לחרוג מהמסגרת של ההלכה והמצוות.

 .8נחלקו המפרשים בהסבר המצווה שלא לשמה שעשו האימהות .רש"י מפרש כאן" :שרה רחל ולאה -
שאמרו לבעליהן לבוא אל שפחתן ולא לשם מצווה נתכוונו אלא כדי שמתקנאות זו בזו" .לפי פירושו זה,
מדובר בהרחבה של המושג מצווה למעשה חיובי ,כי הרי אין שום מצווה לאשה שאינה נפקדת מבעלה לתת
לו את שפחתה .התוספות ביבמות קג,א ד"ה והא )וכן בסנהדרין עד,ב ד"ה והא( מסביר..." :פירוש -
מאמהות לפי שהיו נהנות מן הביאה ויעל לא היתה נהנית מן הביאה" .יוצא משיטת תוספות שעצם ההנאה
ממעשה פוגמת באיכותו והופכת אותו להיות שלא לשם שמים .ראייתו מהגמרא בנזיר המקשה על השבח
שנשתבחה בו יעל "והא קמתהני בעבירה?" ומכאן ,לכאורה ,מוכח שעצם ההנאה מהמעשה הופכת אותו
להיות שלא לשם שמים; אך כמדומני שניתן לחלק ולומר ,שדווקא בעשיית עבירה שייך לומר שההנאה
מהעבירה גורעת מטוהר הכוונה ,אבל אין ללמוד מכאן על הצד השני שמצווה שיש בה הנאה איננה מצווה
לשם שמים ,ואולי יש כאן ביטוי להלך רוח של הפרישות שאפיינה את חסידות אשכנז בתקופת בעלי
התוספות .ראה לדוגמא ספר חסידים )מהדורת מרגליות( פד ,שסז ועוד.
 .9לפי פירוש רש"י ,ניתן להבין שגם עבירה לשמה וגם מצווה שלא לשמה הם שליליים כי הוא רק משווה
ביניהם ,אך יעויין בפירוש הרא"ש הנדפס על הדף שפירש "אימא גדולה עבירה לשמה כמצווה שלא לשמה -
דתרוויהו מעלי".
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בהקשר למשנה זו ,מביאה הגמרא )סג,א(:
דרש בר קפרא :איזוהי פרשה קטנה שכל גופי תורה תלוין בה? "בכל דרכיך
דעהו והוא יישר ארחתיך" )משלי ג( .אמר רבא :אפילו לדבר עבירה] .אמר רב
10
פפא :היינו דאמרי אינשי' :גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי'[.
יש מהמפרשים שהסבירו את הגמרא כך שלכאורה אפילו על ידי עבירות ניתן לעבוד את ה',
וזה לשון ר"י אבן שועיב : 11
ולכן האדם שהוא אדם על האמת משתמש בו בדברים מהם צורך העולם
ההכרחיים ,כמו שאמרו ז"ל בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה ,פירוש
באכילה ...שהם עניין גרימת עבירות ,יתכוונו בהם לשם שמים .ויש מפרשים
אפילו עבירה ממש אם כוונתו לשם שמים ,כמו שאמרו גדולה עבירה לשמה
וכו' וכענין יעל.
הגישה הראשונה שהוא מביא היא גישה מקובלת בראשונים בהסבר הגמרא ,אך לפי ה"יש
מפרשים" לכאורה ניתן לעשות עבירות ממש לשם שמים .גישה זו היא חריגה ורוב
המפרשים הבינו גמרא זו באופן שונה . 12
 .10כך הוא הנוסח בכ"י פרנקפורט ,במספר ראשונים )רבינו יונה להלן ועוד( ,בעיון יעקב ובמקורות נוספים.
 .11דרשות ר"י אבן שועיב ,חלק ב עמוד תעד ,הוצאת וגשל.
 .12נציין מספר פירושים לגמרא זו:
א .רבינו חננאל )פירוש הגמרא  -מהדורת הרב מצגר עמוד קמג(" :פירוש :אפילו המתכוון לדבר עבירה,
כיון שמשים בדעתו שהקב"ה יודע מעשיו נמנע ,והיינו דכתיב :והוא יישר ארחותיך" .רבינו חננאל גרס ,ככל
הנראה" ,אפילו בדבר עבירה" )כך נראה מדבריו ,וכן היא הגרסה ברמב"ם( ,ומפרש שאפילו בשעת עבירה
אם אדם שם דעתו על ה' הוא נמנע ממעשה העבירה .פירוש דומה לזה מצינו ברמב"ם בפירוש המשנה
)ברכות ט ,ה מהדורת הרב קאפח(" :ואמרו ביצר הטוב וביצר הרע ,רצונו לומר שישים בליבו אהבת האל
והאמונה בו אפילו בעת המרי והכעס והרוגז ,שכל זה הוא יצר הרע ,כאמרם :בכל דרכיך דעהו  -אפילו
בדבר עבירה".
ב .הרמב"ם ,בהקדמתו לפרקי אבות ,מביא הסבר אחר לגמרא זו .הרמב"ם מאריך לבאר שמדרגה גבוהה
אליה יש לשאוף היא שכל מעשיו יהיו לשם שמים ,דהיינו לתכלית אחת  -לאהבה את ה' .וזה לשונו
)מהדורת הרב שילת עמוד רמד(" :וכבר זרזו הנביאים עליהם השלום גם כן על זה הענין ,ואמרו" :בכל
דרכיך דעהו" ופרשו החכמים ואמרו" :אפילו בדבר עבירה" ,כלומר :שתשים לפועל ההוא תכלית כלפי
האמת ,אפילו היתה בו עבירה בצד מן הצדדים" .מהי "עבירה בצד מן הצדדים"? מהשוואה לדבריו
בהלכות דעות ג,ג נראה שהכוונה היא לדברים שיש בהם חשש של התרחקות מהרוחניות או שמיוחסים
בדרך כלל לשלילה גם אלו יעשם לשם שמים .ודאי שאין כוונתו של הרמב"ם שיעשה עבירות ויצרף להם
כוונה חיובית .פרשנות מעין זו מצינו גם במאירי בפירושו לסוגיה בברכות וכן בפירושו למשלי ג ,ו )מהדורת
אוצר הפוסקים(..." :שאף בהשתמשו בחומריות שעניינם מיוחס ליצר הרע תהיה כוונתו בו לאהבת ה'
יתברך ...וזהו עניין בכל דרכיך דעהו ,כלומר בכל דרכך הכירהו לעשותם לכבודו ,והוא שדרשו ז"ל אפילו
לדבר עבירה ,כלומר ,אף כשתתעסק בחומריות המיוחסות ליצר הרע ולדבר עבירה ,והוא שלא תשתמש
בהם רק כפי הצורך ההכרחי ,ואף גם זאת לכוונת תכלית נכבד."...
ג .רבינו יונה בפירושו למשלי ג ,ו מפרש באופן שונה" :בכל דרכיך דעהו  -בכל פועל אשר תבקש לעשות,
זכור את ה' ית' וקווה אליו ותלה בו בטחונך והשב אליו לבך ,כי אין הפועל בידך ...על כן אמר :בכל דרכיך
דעהו פירוש בכל פרטי מעשיך ,בכל דרך ופעולה זכרהו והשב אל לבך כי אין לך כח ויכולת בפועל ההוא
ואיננו בידך רק ביד ה' ...וכן יכלול במה שאמר בכל דרכיך דעהו  -בין מלאכת רשות בין מלאכת מצווה...
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מלבד מקורות אלו ,ישנן במקורות התלמודיים מספר התייחסויות למעשי האבות שנעשו
לשם שמים ,כמו :מעשה תמר ,גניבת הבכורה על ידי יעקב ,גניבת התרפים בידי רחל ,ועוד.
מקורות אלו לא נידונו בדרך כלל אצל המפרשים ולכן לא נתעמק בהם.
אין ספק שהמקור המרכזי הוא הסוגיה במסכת נזיר ,שטבעה לנו את המושג 'עבירה לשמה'
והביאה קובץ מקרים מהם נראה ,לכאורה ,שההתייחסות לעבירה לשם שמים היא חיובית.
צריך להבין מהי עבירה לשם שמים ,מהם גדריה ,מה עניינה ומשמעותה לגבי האדם הפרטי
 האם ישנו היתר לבצע עבירה לשם שמים? הגמרא השוותה עבירה לשם שמים למצווהשלא לשם שמים ,שעליה אומרת הגמרא "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמן
שמתוך שלא לשמן בא לשמן"  -האם ההשוואה היא גם לענין ההנחיה המעשית?
שאלה זו קשורה באופן ישיר לתפיסה כללית של עניין המצוות והעבירות והשפעתם על
העולם ועל האדם ,וכן בשאלת היחס בין מעשה וכוונה.

ג .גישה א  -מצווה דוחה עבירה
הגישה המרכזית להסבר הגמרא במסכת נזיר מבוססת על עיקרון המוכר לנו מסוגיות
שונות בעולם ההלכה והגותה ,והוא מצווה דוחה עבירה .פירוש :מעשה שיש בו מצווה
ועבירה ,והצורך החיובי במעשה  -המצווה ,דוחה את הצד האסור  -העבירה.
חובתו של האדם היא קיום רצון ה' ,המתגלה לנו במערכת חוקי התורה .המצוות והעבירות
הן מעשים בפועל  -אין די באהבת ה' ובמחשבה בו כשלעצמן ,אין די בכוונה לעשות רצונו,
אלא יש לפעול גם בעולם המעשה .ישנם מעשים רצויים לפניו יתברך  -המצוות ,ויש שאינם
רצויים לפניו  -העבירות . 13
קיום המצוות והזהירות מעבירות הוא מימוש רצון ה' למעשה ,אלא שפעמים ניצב האדם
מול ערכים מנוגדים ,וישנו הכרח לדבוק באחד הערכים .לדוגמא :חילול שבת והצלת
נפשות .במקרה זה יש להעדיף הצלת נפשות על פני קיום השבת  -זהו רצון ה' . 14

והנה עניין הפירוש הזה אשר ביארנו עולה בידי מדבריהם ז"ל שאמרו בפרק הרואה :דרש בר קפרא איזו
היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויין בה הווי אומר בכל דרכיך דעהו וגו' ואמר רבא ואפילו לדבר עבירה
תדע דאמרי אינשי גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי" .אם כן ,רבינו יונה מפרש שבכל דבר צריך לחשוב
שאלמלא הקב"ה עוזר לאדם אין לו יכולת לעשות זאת .יש לעיין האם זה נכון גם בעבירות ממש או דווקא
בענייני הרשות ,אך אין כאן מקום להאריך .בהמשך ,מביא רבינו יונה פירושים נוספים ,אך זהו הפירוש
העיקרי לדעתו ,וכן רק פירוש זה הוא סומך על דברי הגמרא .כמו כן ,עיין ב"כד הקמח" לרבינו בחיי בן
אשר ,עמוד עג-עד )מוסד הרב קוק( מספר פירושים למימרה זו.
 .13תפיסה זו בולטת מאד אצל ר' יהודה הלוי בספר הכוזרי :א,פתיחה )מהדורת אבן שמואל( " -כוונתך רצויה
אך מעשיך אינם רצויים" ,א,א " -יש אפוא בלא ספק מעשה הרצוי מצד עצמו ,לא מצד כונת עושהו" ,ה,כז -
"כי רק אם יהיו הכונה והמעשה גם יחד שלמים כראוי יבוא הגמול עליהם" ועוד.
 .14ראה יומא פה,א מחלוקת תנאים ואמוראים במקור לכלל "פיקוח נפש דוחה שבת".
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לא בכל מציאות ,ברורה הדרך הישרה שיבור לו האדם ,ולשם כך מצויים בידינו מספר
כללים להכרעה בין ערכים סותרים .לדוגמא" :עשה דוחה לא תעשה"" ,פקוח נפש דוחה
שבת"" ,שלש עבירות יהרג ואל יעבור"" ,שב ואל תעשה עדיף" וכדו' .כל אלה הם כללי
הכרעה למעשה בין ערכים מנוגדים שהאדם ניצב מולם.
באופן זה יש להתייחס גם למעשה יעל בפרט ולמושג 'עבירה לשמה' באופן כללי .אצל יעל
עמד מחד גיסא איסור עריות שבתורה  , 15אך מאידך גיסא הערך הנעלה של הצלת ישראל.
יעל הכריעה כדין ,שמשום הצלת כלל ישראל יש לעבור אפילו על איסור חמור כאיסור
עריות.
גישה זו מצינו במספר ראשונים ,לדוגמא :המהרי"ק בתשובה דן בדרך אגב במעשי יעל
ואסתר ובהתייחסות ההלכתית כלפיהם ,וזו לשונו : 16
והנה דבר פשוט הוא יותר מביעתא בכותחא כי אסתר לא עשתה שום איסור,
ולא היה בדבר אפילו נדנוד עבירה ,אלא מצווה רבה עשתה ,שהצילה כל
ישראל .ותדע דכן הוא ,שהרי בבואה לפני המלך שרתה עליה רוח הקדש...
וחלילה וחס לומר ,שתשרה רוח הקדש מכח מעשה של גנאי  -לא תהא כזאת
בישראל ,אלא אדרבה ,פשיטא ופשיטא שעשתה מצווה רבה מאד ,ובפרט
דקרקע עולם היתה.
וכן מצינו ביעל אשת חבר הקני ,ששבחה הכתוב במעשה דסיסרא ,ושקל
אותו מעשה כביאות האמהות עם האבות ,כדאיתא בנזיר .וכן כתבו תוספות
רבינו יודא מפרי"ש ביבמות פרק הבא על יבמתו ,וכמדומה אני שהוא לשון
רבינו יצחק עצמו וזה לשונו... :ודבר זה מותר לעשות עבירה זו לשמה אפילו
היא אשת איש כדי להציל כל ישראל ,וכן מצינו באסתר שהמציאה עצמה
לאחשורוש בשעה שלא היה תובעה כדי שיתאוה לה ויהיה נח להתפתות
לעשות לה בקשתה עכ"ל .הרי לך שכתבו התוספות ודבר זה מותר לעשות
ואפילו גבי עובדא דיעל כל שכן וכל שכן בההיא דאסתר.
הסיבה להיתר מעשי יעל ואסתר הוא הצלת כלל ישראל  . 17משום הצלת כלל ישראל מותר
לעבור אפילו על גילוי עריות ,ויש לעשות כן מלכתחילה ,ואין בזה שמץ גנאי .הרי זה ממש
כעין הכלל שפיקוח נפש דוחה שבת ,כך גם הצלת כלל ישראל דוחה עבירות שבתורה .ונמצא
שמעשה זה לא חרג מכל הכרעה הלכתית אחרת במקרה של ערכים מנוגדים ,שהרי תמיד
חייב האדם לכפוף עצמו למערכת ההלכה וחוקיה.
אלא שדברים אלו של המהרי"ק אינם בהירים כל צרכם ודורשים בחינה הן מהצד המהותי
והן מצד סוגיית הגמרא ולשונה ,ויש לעיין במספר שאלות:
 .15ניתן לומר ,שלמרות שיעל זמנה את עצמה למעשה ,הוא לא היה גילוי עריות ממספר סיבות ,אך בשו"ת
משפט כהן ,לראי"ה קוק ,דן בזה ,ומביא שמעשה יעל הוא בגדר גילוי עריות ,ואנו הלכנו בדרכו )סימן קמג-
קמד ,עמוד שטו ואילך )בתשובות שיובאו להלן( וכן בעמודים שכו-שכז ,מוסד הרב קוק(.
 .16שו"ת מהרי"ק ,ר' יוסף קולון ,סימן קסז ,עמוד שלט ,מכון אורייתא.
 .17כעין זה גם במאירי סנהדרין עד,ב.
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א .היכן מצינו שמשום הצלת כלל ישראל מותר לעשות איסורים ,ואפילו גילוי עריות? מהו
המקור? מהו התוקף ההלכתי עליו מבוסס היתר זה?
ב .האם האדם יכול להחליט על ביצוע איסור למען הצלת הכלל בכוח עצמו ודעתו?
ג .אם מעשה יעל הוא 'מצווה רבה' ,מדוע מכנה הגמרא את מעשה יעל כ'עבירה'? האם,
בהקבלה ,אדם המחלל שבת לטובת הצלת נפש מישראל הוא בבחינת עובר עבירה?
קשה לעמוד על דברים אלו מלשון המהרי"ק והראשונים השונים שנקטו בגישה זו.
התשובות לשאלות אלו תלויות בגישות שונות בהבנת גדר 'עבירה לשמה' ומעשה יעל .נביא
להלן מספר גישות שכולן מבוססות על הרעיון ,שמדובר במציאות מיוחדת ובה צורך
המצווה דוחה את העבירה ,אלא שנחלקו בגדרי עקרון זה והחלתו באופן מעשי.

ג .1עבירה לשמה היא מגדרי בית דין או נביא  -שיטת הרב קוק
הרב קוק דן עם הרב זלמן פינס בשתי תשובות בחובת האדם להכניס עצמו בסכנה למען
הצלת הכלל .דרך אגב מבאר הרב את מעשי יעל ואסתר ואת המושג 'עבירה לשמה'.
בתשובתו מוצאים אנו תשובות מפורשות לשאלות שהתחבטנו בהן בדברי המהרי"ק : 18
ולענין הצלת כלל ישראל כבר כתבתי לעיל ,דלעניות דעתי מטעם הוראת שעה
ולמיגדר מילתא נגע בה ,אלא שהוא דבר פשוט כל כך שאין צריך בית דין על
זה...
אבל לפי סברתי הכל אתי מטעם מגדר מילתא והוראת שעה ...ודמי לשמיעה
לדברי נביא ,ולא נפיק מכללא אלא עבודה זרה ,אבל לא שפיכות דמים ,ולא
גילוי עריות גם בדידיה .וכיון שהיא הוראת שעה ודאי שפיר נקראת בשם
עבירה מצד עצמה ,אלא שהמצווה היא יותר גדולה ממנה ומכרעתה.
הרב קוק מסביר את ההיתר מצד 'מיגדר מילתא' שהוא גדר מהכרעות בית דין.
ישנם שני גורמים שבידם מצויה האחריות להנהגת הכלל והוראת הדרך הראויה לאדם:
בית דין ונביא.
מכוח חובה זו ניתנה לבית דין הסמכות להורות על עשיית איסורים בהוראת שעה ,כמבואר
בדברי הרמב"ם )הלכות ממרים ב ,ד(:
בית דין שראו לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו העם על דברי תורה,
מכין ועונשין שלא כדין אבל אין קובעין הדבר לדורות ואומרים שהלכה כך
הוא ,וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה
כדי להחזיר רבים לדת או להציל רבים מישראל מלהכשל בדברים אחרים
עושין לפי מה שצריכה השעה ,כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי
שיחיה כולו כך בית דין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי

 .18שו"ת משפט כהן ,הראי"ה קוק ,סימן קמג-קמד ,עמוד שטו ואילך ,מוסד הרב קוק.
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שעה כדי שיתקיימו ]כולם[ כדרך שאמרו חכמים הראשונים חלל עליו שבת
אחת כדי שישמור שבתות הרבה.
כוח מעין זה ניתן גם לנביא )הלכות יסודי התורה ט ,ג(:
וכן אם יאמר לנו הנביא שנודע לנו שהוא נביא לעבור על אחת מכל מצוות
האמורות בתורה או על מצוות הרבה ,בין קלות בין חמורות ,לפי שעה -
מצווה לשמוע לו ,וכן למדנו מחכמים ראשונים מפי השמועה :בכל אם יאמר
לך הנביא עבור על דברי תורה ,כאליהו בהר הכרמל  -שמע לו ,חוץ מעבודת
כוכבים ,והוא שיהיה הדבר לפי שעה.
ההבדל ביניהם הוא שבית הדין מורים על כך מדעתם ולאור הסתכלותם ,ואילו הנביא מורה
על כך בכוח הנבואה .השמיעה להוראתם הוא קיום רצון ה'  . 19ישנו הכרח לקביעת גורמים
שיוכלו להורות בשאלות אלו.
המקור להיתר מעשה יעל הוא הוראת שעה של בית דין; אין לך דבר שהוא צורך הכלל יותר
מהצלת כלל ישראל ,ובית הדין מוסמך להורות לעבור אפילו על גילוי עריות ושפיכות דמים
לצורך הצלת הכלל.
גדר בית דין וגדר נביא אינם נחלת הכלל ,ולכאורה ,אדם מן השורה אינו יכול לקום ולעשות
מעשה של איסור למען הצלת הכלל ללא הוראת בית דין או נביא .ולכאורה קשה ,שהרי יעל
עשתה איסור מיוזמתה ,ולא שאלה בית דין או נביא! ואם כן ,כיצד ניתן להסביר באופן זה
את פועלה? משיב על כך הרב קוק : 20
ומה שכתב כבוד תורתו ,דאין ביד בית דין או נביא להתיר במגדר מילתא כי
אם להוראת שעה ,ולא להורות היתר בקביעות לעקור דבר מן התורה ,ואיך
יהיה מותר תדיר בשביל הצלת כלל ישראל  -הלא הדבר מוסבר הוא ,משום
דבדבר גדול כזה ,הצלת כלל ישראל ,שליחותייהו קא עבדינן ,והרי אנו
מקבלין גרים משום דשליחותייהו קעבדינן ...ומאן יימר לן גם כן דיעל לא
היתה מקובלת בישראל כשופטת ומנהיגה בדור ,כעין דבורה ,ומשום הכי
מצאה את עצמה חייבת לעמוד בפרץ להצלת האומה בכללה.
ישנם דברים שבהם הצורך כה בהיר ,עד כי רואים אנו באדם שליח של בית הדין לביצוע
הדבר .הצלת כלל ישראל הוא דבר בסיסי ,וברור שבית דין יורו לעבור על איסור עבורו,

 .19יסוד זה מבואר היטב בדברי הרלב"ג בביאורו לספר דברים )פרשת שופטים חלק ב ,רכז,ג ,דפוס ונציה(:
"...והוא מה שציוונו לשמוע לדברי הנביא ולעשות מצוותיו ,אפילו כנגד מצוות התורה אם יצווה בהם לפי
שעה ,זולת עבודה זרה והדומה לה ...כי התורה למה שתעיין באופן כולל בהנהגה השלמה המישרת האומה
אל הטוב ,הנה אפשר שיקרה בעת מהעתים שיהיה יותר טוב לסור מקצת מצוותיה .ולפי שרצה ה' יתעלה
שיגיע הטוב בכללות בכל הזמן לעמו אשר לקח לו לנחלה ,הישיר לישראל למה שצריך שישתנה לפי שעה
כעת ועת ,על יד נביאיו כי אי אפשר שיושם בתורה זה."...
 .20משפט כהן סימן קמד עמוד שנט ,בתשובה זו ממשיך הרב ודן עם הרב פינס באותו עניין.
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והאדם אינו צריך להימלך בהם ולקבל הוראה מפורשת לעניין זה ,אלא יכול לעשות זאת
בכוחות עצמו . 21
ייתכן מאד שבשיטה זו הלך גם רש"י .את דברי הגמרא בברכות סג,א "בכל דרכיך דעהו -
אפילו לדבר עבירה" מפרש רש"י " : 22דעהו  -תן לב אם צורך מצווה הוא ,כגון אליהו בהר
הכרמל  -עבור עליה".
מעשה אליהו בהר הכרמל היה הוראת שעה של נביא ונעשה על פי הדיבור  , 23ונראה שרש"י
סובר שההיתר לעבור על עבירה לצורך מצווה הוא רק בהוראת שעה של נביא וכדומה,
כדרכו של הרב קוק.
לכאורה ,אם הדבר נעשה מצד הוראת בית-דין מדוע נקרא בשם 'עבירה'? מבאר הרב קוק,
שאמנם בהסתכלות נקודתית מדובר במעשה עבירה ,אבל במכלול השיקולים המעשה חיובי,
מפני שהצד החיובי גובר על הצד השלילי במעשה ,אם כי אינו מבטלו .מכירים אנו מקרים
רבים בהם יש לעשות מעשה אסור לצורך חיובי ,כגון :כהן המצוּוה להיטמא לקרוביו
ועוד . 24
לסיכום שיטה זו:
א .עבירה לשמה היא מגדרי הוראת שעה של נביא או 'מיגדר מילתא' של בית דין.
ב .הצלת כלל ישראל מתירה לעבור על כל העבירות שבתורה )למעט עבודה זרה( אף ללא
רשות מפורשת מבית דין ,שהרי אנחנו עושים שליחותם.
ג .למרות שזו מצווה רבה ,ניתן לכנותה בשם עבירה ,כי המעשה עצמו הוא מעשה עבירה,
אם כי הוא נדחה מפני גודל המצווה.
העולה משיטה זו ,שאדם שיעשה עבירה לצורך מצווה ,ואפילו כוונתו טהורה ומעשיו לשם
שמים ,אלא שלא לפי אחד הכללים המנויים לעיל  -הוא חוטא .כי רצון ה' במעשה זה אינו
אלא לפי הכללים שלימדונו חז"ל .והרי זה ממש בבחינת מצווה הבאה בעבירה שאין שמה
מצווה.

.21
.22
.23

.24

אמנם הרב מציע שאולי יש להתייחס ליעל כנביאה ,היכולה לעשות דברים בעצמה בבחינת הוראת שעה ,אך
נראה שהשיב כן בבחינת 'לטעמך' ,לשיטתו של הרב פינס איתו דן בזה ,והוא דבק בשיטתו כפי שהצגנוה.
כך הוא בדפוסים ,ולהלן בהערה  33הבאנו לשון שונה ברש"י שבדפוס פורטוגל.
תוספות בסנהדרין פט,ב סובר שמעשה אליהו על הר הכרמל לא היה על פי הדיבור ,אלא עשהו מדעתו ,וכן
ראשונים נוספים .אך רש"י עצמו בפירושו למלכים א יח,לו סובר במפורש שמעשה אליהו נעשה על פי
הדיבור ,וכן מביא בשמו תוספות הנ"ל.
הראי"ה קוק מדגים עניין זה בתשובתו" :ודמי להא דכתב תוספות בשם ר"ת בבא קמא צא,ב ד"ה אלא,
לגבי נזיר וגבי יושב בתענית חלום בשבת ,דיש מצווה ועבירה והמצווה היא גדולה יותר ומכרעת ,ובכהאי
גוונא מקרי בשם עבירה לשמה ,והוא הדין כשעושים למיגדר מילתא ,דהוי לא בכלל היתר אלא בכלל דיחוי.
ויותר מחולקים הם היסודות של המצווה והעבירה בזה מסתם דיחוי ,למשל ,של עשה דוחה לא תעשה או
של דיחוי טומאה בצבור ,שמתקרבים ביחד הכוחות ובטל כח החטא שיש בזה לגמרי ,ובדבר שהותר רק
למיגדר מילתא הדבר עומד בצורתו ,אלא שהזכות מכריעה ,ומשום הכי צריך שיכון לשם שמים ,ועל זה
אמרו גדולה עבירה לשמה".
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גישה זו מובנת מאד מצד הסברה ומצד הנהגת הכלל ,אלא שיש להבין לפיה את הגמרא
במסכת נזיר .מעשה יעל ואסתר אכן עומד באמת המידה שלימדונו חז"ל ,אלא שהגמרא
הביאה דוגמאות נוספות למעשים מעין אלו ,בנות לוט ותמר ,וקשה להעמיד את מעשיהן
לפי תפיסה זו ,שהרי במעשיהן אין הצלת הכלל ולא היו בהוראת נביא ,ולמרות זאת הגמרא
משבחתן .וככל הנראה ינתנו למקרים אלו הסברים נקודתיים . 25

ג .2הרחבת העקרון מעבר לגדרי בית דין ונביא
הרב קוק הסביר את המושג 'עבירה לשמה' באופן מצומצם למדי  -כשייך אך ורק בהצלת
כלל ישראל או בהוראת בית דין אחרת .אבל יש שהרחיבו את השימוש במושג זה .לשיטתם,
יש שצריך לעשות מעשה אסור כי התועלת העולה מעשייתו היא גדולה ביותר ,וזהו רצון ה'.
אדם שעושה מעשה זה לשם שמים ,גדול שכרו .הבעיה המרכזית היא תחימת גבולות
השימוש בכלל זה ,שהרי נמצאת התורה פרוצה ואיש הישר בעיניו יעשה ,ומובן שאין זו
כוונת חז"ל בשבחם עבירה לשם שמים ,כי כל עניינה הוא מצד היותה רצון ה'.
הנצי"ב מוולוז'ין מתייחס במספר מקומות לעבירה לשמה ,וזו לשונו : 26
יש לדעת דכל מדה רעה שבעולם המה בכלל היצירה ,שברא ה' גם אותם,
כדכתיב יוצר אור וגו' ובורא רע ,ועל כן יש בהם איזה טוב .והרי זה דומה
לסם המות דודאי מזדמן עתים שהוא סם חיים לחולה ,ומכל מקום נקרא
סם המות משום שעל פי רוב הוא ממית .וגם בעת שנצרך להשתמש לחיים
נדרש דקדוק גדול על פי הרופא ובצמצום שלא יוסיף כלשהו ויסתכן .כך כל
מדה רעה המה טובים לשעה רצויה רק יש להיזהר שלא להשתמש במדה זו
כי אם על ידי רב מובהק ובצמצום שלא יוסיף על הצורך...
אבל הענין דלהשתמש בעבירה לשמה יש ליזהר הרבה שלא ליהנות ממנה
כלום .ולא דמי לעושה מצווה דאף על גב שנהנה גם כן ,המצווה עומדת
במקומה .מה שאין כן עבירה לשמה  -ההנאה שמגיע לגוף מזה בעל כורחו
הוא עבירה וכמבואר יבמות קג,א ונזיר דף כג גבי האי דאמרו גדולה עבירה
לשמה וראיה מיעל ומקשה והא קמתהני מעבירה .ואף על גב שודאי רשאה
היתה משום פקוח נפש כמו שכתבו התוספות מכל מקום לא היתה משתבחת
על זה משום דהנאה שבזה נחשבת עוון.
הנצי"ב קובע כאן גדרים בעשיית עבירה לשמה :שתהיה על פי רב מובהק ושלא יהנה ממנה
כלום .בניגוד לרב קוק אין צורך בבית דין ומספיק רב מובהק כדי להכריע בצורך בעשיית

 .25לדוגמא :בנות לוט סברו שזוהי הצלת כלל העולם והרי זה כהצלת כלל ישראל ,ומעבר לזאת הרי לא עברו
על איסור עריות ,שהרי בני נח נאסרו רק בשש עריות )ראה רמב"ם הלכות מלכים ט ,ה( ובתו אינה אחת
מהן .תמר ידעה שממנה ומיהודה עתידה לצאת שושלת המלכות; מדובר לפני מתן תורה וכדומה.
 .26הרחב דבר ,בראשית כז אות א ,ועד הישיבות .וכן הוא בשמות לג ,כז.
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עבירה לשמה  , 27וכן השימוש בעקרון אינו מוגבל להצלת כלל ישראל .אמנם הנצי"ב דיבר על
מידות רעות ,אבל הוא מתייחס לגניבת הברכות בידי יעקב ובשקרו לאביו ,וברור שכוונתו
היא לעשיית מעשה שלילי ולא רק למידות.
אך במקום אחר כתב : 28
ויש עושה מחלוקת או רודף את האדם לשם מצווה ,אף על גב שיודע שהוא
עבירה לעשות מחלוקת או לרדוף אדם מישראל ,מכל מקום מחשב שהוא
עבירה לשמה היינו לשם מצווה ויקבל שכרה ,וכדאיתא בנזיר )דף כג( גדולה
עבירה לשמה וכו' ,ועל זה יש שני תנאים :תנאי הראשון ,שלא יהנה מאותה
עבירה כלל ...תנאי השני ,שיש לחשוב אם כדאי עבירה זו דמחלוקת או
רדיפה לגבי מצווה זו שמחשב שיעלה על ידיו מזה.
כאן לכאורה ניתנה האפשרות לכל אדם לעשות לעצמו דין ואפילו שלא על ידי רב מובהק
)כפי שדרש לעיל(  . 29ונראה לומר שרב מובהק אינו נצרך כסמכות הלכתית ,אלא כאמצעי
להערכת כדאיות המעשה.
הנצי"ב מרחיב את השימוש ב'עבירה לשמה' לדברים שאינם קשורים להצלת כלל ישראל,
אלא לעניינים פרטיים אחרים ,אלא שהוא מסייג את השימוש באפשרות זו לבחינה מאד
זהירה  30של כדאיות המעשה השלילי ,הכרחיותו ,וטוהר הכוונה בו ,כשאחד המדדים
המרכזיים הוא העדר הנאה מהמעשה . 31
סייג דומה מוצאים אנו בפירוש תפארת ישראל למשנה : 32
דאף על גב דגדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה ,אף שרק המחשבה ולא
המעשה לתפארת ,אין זה שוה לכל ,רק לאדם גדול שיודע לשקול היטב
העבירה נגד מצווה .תדע ,דאם לא כן נגנוב ונרמה כדי ליתן צדקה וכדומה.
גם כאן הבעיה העיקרית היא כיצד לקבוע האם יש הצדקה לעבור על איסור לצורך,
והפתרון הוא בדמות אדם גדול היכול לשקול היטב את הכרחיות המעשה .אבל מאידך

.27
.28
.29
.30
.31

.32

אם כי יש לזכור שהרב קוק דיבר על איסור עריות החמור.
שו"ת משיב דבר חלק ב סימן ט.
יש לסייג את דברינו ,שהרי מדובר כאן בפרשנות ובדברי מוסר ,ואין להסיק מכאן הוראה מעשית ,אך עדיין
ניתן ללמוד על גישתו לעניין עבירה לשמה.
לדוגמא :על ידי התייעצות עם רב מובהק.
רבים השתמשו בהנאה כמדד קובע האם המעשה לשם שמים או לא ,לדוגמא  -ר' יעקב יוסף מפולנאה,
תולדות יעקב יוסף ,כי תצא ה" :המבחן לדעת הוא האם יש לאדם הנאה מהמעשה עבירה אז זה לא לשמה
אבל אם אין לו הנאה אז זה לשמה" .דוגמא נוספת  -ר' חיים שמואלביץ ,שיחות מוסר ,תשל"ב שיחה לח:
"ולמדנו מזה שלא הותרה עבירה לשמה אלא בשעה שהוא "לשמה" מוחלט ללא כל הנאה עצמית ,ומכאן
שגם כל ההיתרים שנמנו לעיל אינם אלא בשעה שאין לאדם הנאה כלל ,ושמץ הנאה פוסל את המעשה
והריהו עבירה גמורה."...
פירוש תפארת ישראל למשנה ,ר' ישראל ליפשיץ ,אבות פרק ב משנה א עמוד יכין ,דפוס וילנא.
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גיסא אין צורך בבית דין או נביא  . 33מובן שמעשה זה דורש אחריות רבה ,שהרי אם טועה
הרי הוא חוטא ועונשו גדול מאת ה'.
הרעיון של עשיית מעשה שלילי לתכלית חיובית ,שלא על פי הוראת בית דין או נביא ,מקבל
ביטוי במשנת החסידות ברעיון "ירידת הצדיק"  -הצדיק יורד ממדרגותיו ומעלותיו כדי
להתחבר עם הציבור ולהעלותו .רעיון זה לבש לעתים אופי של עשיית מעשים שליליים
לצורך התחברות אל העם .רעיון זה דורש בחינה מדוקדקת וזהירות רבה וראוי הוא לפרק
בפני עצמו ,לפיכך לא נתעמק בו  , 34ורק נציין שגם רעיון זה מבוסס על העיקרון שלתכלית
חיובית לפעמים יש צורך בעשיית מעשה שלילי ,אלא שדבר זה הוא חלק מהנהגת הצדיק
שהוא בוודאי יודע להיזהר מהסכנות שבירידה זו.
גם לפי כל הגישות הללו מובן שהמעשה השלילי הוא רצון ה' במציאות המתגלה בעיני
האדם ,ומובן שאין כאן מתן לגיטימציה למעשים שאינם רצויים כלפי שמיא .והיטיב לבטא
עמדה זו ר' צדוק הכהן מלובלין : 35
אבל באמת עבירה לשמה הוא עצמו רצון הש"י דגם זה מקרא כתוב עת
לעשות לה' הפרו תורתך ...כי אין המצווה אלא כשהיא רצון ה' ואם אינו
רצון ה' אינו מצווה כלל ואפילו כונה לשם שמים אם אינו רצון הש"י אינו
כלום ...אבל לעשות מעצמו נגד משפט התורה או רצון ה' יתברך זה נחלת
גויים.
ניתן לסכם ולומר ששיטות אלו הן הרחבה של העקרון אותו הביא הרב קוק ,על ידי מתן
דרכים נוספות להכרעה במציאות מורכבת.

 .33תמיכה מסויימת לגישות הנצי"ב ו'תפארת ישראל' ניתן למצוא בפירוש רש"י לברכות סג,א שבדפוס
פורטוגל השונה מזה שלפנינו בנדפס ,וזה לשונו כפי שהובא ב'פחד יצחק' )ר' יצחק לאמפורנטי ,ערך גנבא
במחתרתא ,חלק ה עמוד תצג ,מוסד הרב קוק(" :ושם בדפוס הנ"ל פירש רש"י :אפילו לדבר עבירה דעהו -
אפילו עשה אדם עבירה ומתכוין לשם מצווה ,כגון בנות לוט ומעשה דיעל וסיסרא ,הקב"ה מיישר
אורחותיו" .בניגוד לרש"י בנדפס שהביא את אליהו בהר הכרמל כמודל לעבירה לשם שמים ,כאן מובאות
בנות לוט ויעל שלא היו על דרך נבואה כאליהו ,אלא כמעשה עצמאי .אם כי אין בזה הוכחה מוחלטת ,שהרי
את מעשיהן ניתן להסביר באופנים שונים :מיגדר מילתא וכדו'.
 .34ראה על כך ב"ראשית צמיחת החסידות" ,מ .פייקאז' ,מוסד ביאליק עמוד  ,305-280ובעמוד  280בהערה 1
הפנה למקורות נוספים .בפרק זה הוא גם יוצא כנגד הטוענים בין קירבה בין החסידות והשבתאות בנושא
זה.
 .35לקוטי מאמרים ,ר' צדוק הכהן מלובלין ,עמוד  .173ר' צדוק הכהן הולך ככל הנראה בדרכו של רבו ,ר' יוסף
מרדכי ליינר מאיז'ביצא בעל "מי השלוח" ,וסובר שפעמים רצון ה' הוא שהאדם יחטא ,ויש המסוגלים
לברר את רצון ה' ,בתהליך בירור מעמיק ולעשות את מעשיהם אפילו כנגד התורה ,והרי זה דומה לפעולת
נביא .על שיטתו ודרכו של בעל "מי השלוח" ראה במעליות יז מאמרו היפה של ר' אלי רייף "הדעת וחוסר
הדעת במשנת איז'ביצא" ובמיוחד בפרק ג "בירור הרצון" .נציין שר' צדוק כרבו ר' יוסף מרדכי ביאר
פרשיות בתנ"ך ולא הורה שכיום ניתן לחיות חיים באופן זה ,וכמדומני שיש להיזהר מלראות בדבריו
הוראות מעשיות לחיי הפרט.
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ד .גישה ב  -עליונות הכוונה
הגישה הראשונה שהבאנו התייחסה ל'עבירה לשמה' מנקודת מבט הלכתית ,תוך ניסיון
להכניס עקרון זה לגדרים הלכתיים מוכרים .העומד מאחורי תפיסה זו הוא ,כאמור,
שהמצוות הן ביטוי בלעדי של רצון ה' מהאדם ושל חובת האדם בעולמו.
אך ניתן להציג גישה נוספת בדבר היחס בין המעשה והכוונה .גישה המקטינה את משמעות
המעשה ,ומציבה את הכוונה והתכלית כאמת המידה העיקרית להתייחסות למעשה .לפי
תפיסה זו ,כל מעשה שאדם עושה ,בין מצוות ובין עבירות הוא חיובי אם הוא לשם שמים
מתוך כוונה טהורה ,ושלילי אם אינו לשם שמים .גישה זו מיוחסת לרוב לבעלי מחשבה
שונים בתנועה החסידית .אלא שיש להיזהר מאד מקישור זה ממספר סיבות:
א .לא מצאתי מקורות חסידיים שנוקטים בגישה זו באופן מפורש .גם אם נמצא מאן דהוא
שיזכיר דבר מעין זה ,בוודאי שאין לראות בו את דרך המלך בתורת החסידות.
ב .יש להבדיל בין משנת החסידות כפי שנתפסה כלפי חוץ ובידי ההמון ,ובין דברי מורי
החסידות .לדוגמא :להלן נביא את דברי ר' חיים מוולוז'ין ,מראשי המתנגדים לחסידות,
המציג גישה שהוא יוצא כנגדה .דברים אלו נאמרו בוודאי כנגד ההשקפות החסידיות כפי
שנתפסו אצלו .אך קשה לדעת האם כך הדברים הובאו בפניו או שמא היה בידו מקורות
מהימנים של אדמו"רים שהציגו גישה כזו .די לציין שישנם מקורות 'כביכול' חסידיים,
המציגים השקפת עולם קיצונית ביותר ,שהובאו בכתבי פולמוס אנטי-חסידיים ,אם כי
בוודאי לא נכתבו על ידי חסידים ,והובאו כדי להבאיש את ריחם . 36
ג .מקורות בכתבי החסידות ,שמהם ניתן להבין השקפה מעין זו ,דנים לרוב במתן הסבר
לסיפורי התורה ואגדות חז"ל .אמנם אין ספק שבאים להאיר על פן רוחני חשוב ,אך אין
לראות בהם הוראה מעשית למעבר לחיים מעין אלו ,ואם ניתן למצוא איזשהו היגד מעשי,
הרי זה לרוב ביחס לצדיק ובוודאי שלא להמון העם.

 .36לדוגמא :בספר "שבר פושעים" שהוא אחד מכתבי הפולמוס החריפים נגד החסידות ,מובאים הערות של
ליב מלמד מברודי על הטור .הערות אלו חמורות ביותר וכוללות פסקי הלכה כנגד כל גדולי ישראל,
ראשונים ואחרונים ,ובהם פסקים המתירים ואף מעודדים ייחוד עם נשים ,הנאה מתשמישי עבודה זרה
ועוד .לא מתקבל על הדעת שדעות מעין אלו כתבם חסיד ,ולו יהא הקיצוני ביותר .דעת כל החוקרים היא
שאין מדובר בדברי אחד החסידים :יש הסוברים שמדובר בזיוף )ראה א' רובינשטיין ,הקונטרס "זמרת עם
הארץ" בכתב יד ,ארשת ג ,עמוד  202הערה " :45העובדה שהרבה ידים מישמשו בספרים ,מעמידה לדעתי
בסימן שאלה את מהימנותן המלאה של ה'הערות' .יש להתחשב באפשרות של פרובוקאציה מצד חוגים
שהיו מעוניינים לגלות את ערות החסידים ,לכן עשו פומבי לטורים עם ה'הערות' ,דאגו להפיץ את שמם
ברבים ,ואולי אף שמו ידיהם בכתוב עצמו"( ,ויש הסוברים שמדובר באדם מכת הפראנקיסטים )ממשיכי
התנועה השבתאית( או שידם של המשכילים במעל )וילנסקי" ,חסידים ומתנגדים" ,חלק ב עמודים 112-
 .(111אך ברור הוא שחסיד בר דעת לא כתב דברים מעין אלו ,ואינם משקפים את גישת החסידות .וישנן
דוגמאות נוספות.
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יש ציונים ואזכרות של חכמים קדמונים שמדבריהם עולה ,שבמקום טוהר הכוונה אין ערך
למעשה ,אפילו אם הוא שלילי .עיון במקורות אלו והשוואתם למקורות אחרים מציג בפנינו
גישה שונה במקצת .נעיין בדברי ראשונים אלו ונבחן את דבריהם.
מקור מרכזי הוא ר' יצחק עראמה בעל 'עקידת יצחק' : 37
ולזה הוא מה שאמרוהו חכמי האמת ,בהישירם את התכלית העליון
שבתכליות" :וכל מעשיך יהיו לשם שמים" )אבות ב( הנה ששמו אות נכבד
ונפלא למראה עיני כל בעל דת  -יישיר נגדו בכל מעשיהם .וכמו שאמר
החכם" :בכל דרכיך דעהו ,והוא יישר אורחותיך" )משלי ג( ירצה שתשום אותו
יתעלה לתכלית בכל מעשיך ,ולא תחוש אם תטה אל הימין או אל השמאל או
אם תכוין אל האמצעי ,כי אותו אשר יכוון אליו לשמו יתברך הוא הנכון.
והוא אמרם ז"ל" :בכל דרכיך דעהו ואפילו לדבר עבירה" )ברכות סג,א(
שהיציאה אל הקצוות עבירה היא בידו ,רק  38אם תהיה הכוונה לשם שמים.
וכמו שאמרו" :גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה" )נזיר כג,ב( וכו'.
ודקדקו זה מאומרו" :והוא יישר אורחותיך" יאמר שהכוונה הזאת תשים
39
העקוב למישור ,והפעולות המוחזקות בפחיתיות ישובו מעלות...
...כי באשר יכוונו לשמים ,אע"פ שישתמשו במדות הפחותות כהנה ,שהם
מפעולות היצר הרע ,לא קנה בזה היצר התגברות או ממשלה כמנהגו
40
בהשתמשו בהנה ע"י השלוח ,אדרבא ,יכנע לפני בוראו...
...לפי שזאת הכוונה תיישר המעשים כלם ואע"פ שיראו נוטים או סרים מני
41
דרך...
...שמשפט כל מעשה אשר יעשה האדם אותו ותוארו לא יוקח כי אם
42
מהתכלית אשר אליו יכוין בו.
לכאורה נראה מפורש בדבריו ,שאיכות המעשה נקבעת לפי תכליתו וכוונת האדם בו .רעיון
דומה מוצאים אנו בקדמונים נוספים .וזה לשון ר' יוסף אלבו בספר העיקרים : 43
וכלל הדברים הוא ,כי כל פעולה שיעשה העושה אותה לשם שמים זוכה בה
לחיי העולם הבא ,ואף אם הפועל ההוא יחשב בו שהוא רע .אמרו ז"ל בכל
דרכיך דעהו  -ואפילו לדבר עבירה ואמרו עוד גדולה עבירה לשמה ממצווה
שלא לשמה.
.37
.38
.39
.40
.41
.42
.43

"עקידת יצחק" ,ר' יצחק עראמה ,פרשת במדבר שער עב .הובאו דבריו ב"כתונת פסים" ,ר' יעקב יוסף
מפולנאה ,לא,ג וכן במקורות נוספים.
'רק' במובן של 'אלא'.
"עקדת יצחק" פרשת במדבר ב,ב.
שם ג,א.
שם.
שם ד,ב.
"ספר העיקרים" ,ר' יוסף אלבו ,מאמר ג פרק כח.
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וכן נראה מדברי הרלב"ג במספר מקומות בפירושו לתורה:
התועלת העשרים וארבע הוא במידות ,והוא שראוי שנשפוט בענייני הפעולות
האנושיות לפי הכוונה בהם ,לא לפי עניינם בעצמם .הלא תראה שבנות לוט
מפני שהיתה כוונתם לטובה בזה הפעל המגונה נמצאו נעזרות בו מה' יתעלה,
44
וזכו אל שיצאו מהן השתי אומות אשר מלאו הארץ בעת מתן תורה.
התועלת האחד עשר הוא בדעות ,והוא שהפעולות אשר יכוונו לתכלית הטוב -
אף על פי שהם בעצמם מגונות גנות מה  -הנה ימצא המשתדל בהם נעזר מה'
יתעלה .ולזה תמצא שכבר נעזרה תמר בזה הפעל באופן שיושלם לה
45
מבוקשה...
...ואולם מה שנזכר במשנה תורה שכבר התאנף ה' על אהרן ,הנה הסיבה בזה
מפני שהיה סיבה מה' להחטיאם ואע"פ שהיתה כוונתו לטובה ...ולפי
46
שכוונתו היתה לטובה נתן ה' שכרו ושמהו כהן גדול.
לפי מפרשים אלו נראה שהעיקר בכל מעשה הוא התכלית ,דהיינו ,כוונת האדם לשם שמים.
דברים אלו עשויים להוביל באופן ישיר לגישה המבטלת לחלוטין את הצורך במצוות ,שהרי
כל מעשה ,בין עבירה ובין מצווה ,ייחשב חיובי אם כוונתו תהיה לשם שמים ,ואם כן מדוע
ניתנו מצוות? מובן שלא לכך נתכוונו אלו וכן לא בעלי מחשבה מאוחרים הנוקטים בגישה
זו ,ויש להבין שיטות אלו לעומקן.
דבריהם אלו המובאים בכתבים שונים הדוגלים בגישה זו ,הוצאו מהקשרם ,והובאו באופן
שונה מזה שנתכוונו לו .הציטוט המובא לעיל מר' יוסף אלבו הוא מתוך פרק שעניינו הוא
תחום הרשות  -דברים שאינם לא מצווה ולא עברה ,וחלקם נראים כשליליים והכוונה היא
הקובעת את איכות המעשה:
וכבר בארו רבותינו ז"ל כלל הפעולות הטובות המביאות האדם להשגת חיי
העולם הבא מזולת המצוות המפרשות בתורה אמרו "והלכת בדרכיו"  -מה
הוא רחום אף אתה רחום ...וכלל הדברים הוא כי כל פעולה שיעשה העושה
אותה לשם שמים ,זוכה בה לחיי העולם הבא ואף אם הפועל ההוא יחשב בו
שהוא רע ,אמרו רבותינו ז"ל :בכל דרכיך דעהו  -ואפילו לדבר עבירה ,ואמרו
עוד :גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה.
אין מדובר כלל על רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה ,אלא על תחום הרשות,
ובעניין זה אין בדברים אלו חדשנות וכל הראשונים מסכימים למשמעות זו .ר' יוסף אלבו
בחלק ג ,פרקים כז-כט ,מציע במפורש את גישתו לאיסורים ,שכל עבירה היא פגם בשלמות
האנושית ואפילו אם תלווה בכוונה חיובית.
 .44ביאור רלב"ג לתורה ,ספר בראשית ,פרשת וירא חלק א ,עמוד  ,275הוצאת מעליות.
 .45שם פרשת וישב חלק ב ,עמוד .463
 .46שם ספר שמות ,פרשת כי תשא ,עמוד תכב ,הוצאת מוסד הרב קוק.
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כן הוא בדברי ר' יצחק עראמה .המעיין בדבריו יראה שעיסוקו הוא בתחום המידות וענייני
הרשות ,וכלל לא בא לדון בענייני מצוות ועבירות ,ולא עוד אלא שבמקומות אחרים בספרו
דן במפורש במשמעות המצוות ויוצא בצורה חד משמעית נגד הסוברים שבעבודת ה'
מספיקה הכוונה לשם שמים ,לדוגמא : 47
ואם נאמר שהשכר ההוא מגיע מרצונו יתברך והפעולות האלו אינו עקר
הדבר  -הנה אם כן נשוב למה שיאמרוהו האנשים אשר לא בני דת המה
לאמר כי הכוונה לשמים בלבד הוא מה שיספיק ושאר המעשים כלם הנה
שוא ותפל ,ותצדק שאלת הבן הרשע שאמר "מה העבודה הזאת לכם".
דבריו הישירים הללו אינם נותנים פתח לפרשנות .גישה המבטלת את משמעות המעשה היא
לא גישה יהודית ,ובודאי כל כוונתו בדברים דלעיל היא בתחום הרשות ,ואין לעשות כל
איסור לשם שמים.
וכן בדברי הרלב"ג לא מצינו קריאה לעבור לחיים שיסודם הוא הכוונה .רלב"ג אמר שאדם
שעושה מעשה ואפילו מעשה אסור ,אלא שתכליתו לטובה  -נעזר מאת ה' .מדובר בחוקיות
אלוהית שאין לה משמעות מעשית לחיי הפרט .גישה מעין זו מצינו בהקדמת האלשיך
לפירושו למגילת רות בדברו על מעשה בנות לוט : 48
ותעש מפני תיקון העולם לחיות זרע על פני כל הארץ ,כי כימי נח חשבה לה
מהפכת סדום כי איש אין בארץ לעבדה ולשמרה ותשכב את אביה .ואת יושר
לבה ראה אלקים ,וישמר לה חסדה ויעל על רצון מקדשו להביא את בת בנה
אל המנוחה ואל הנחלה.
אמנם המעשה הוא שלילי ,אך הקב"ה יראה ללבב ועשוי לתת עזר ושכר על מעשה שכוונתו
לשמים .אך אין הדבר מעיד דבר ולא חצי דבר על הפקעת חשיבות המעשה ועל העלאת
הכוונה לבלעדית בחיי האדם  . 49כן יש לזכור שהרלב"ג מפרש אירועים שהתרחשו לפני מתן
תורה בטרם נאסרו מעשים אלו ,אלא היתה בהם רק גנות מסוימת .נראה לי שקשה מאד
ללמוד מדבריו לענין עבירה לשמה.
לא מצאתי בדברי חכמי ישראל הראשונים מי שסבר במפורש שאין משמעות למצוות,
ושהכוונה היא הקובעת את איכות כל המעשה .אמנם יש בוודאי שראו בכוונה את עיקר
המעשה ,אך לא ביטלו לחלוטין את משמעות המעשה ,והתירו לעשות איסורים בכוונה
טהורה.

" .47עקידת יצחק" ,שמות שער מד ,עמוד קיג .בשער זה ישנו הדיון העיקרי בספר על המצוות ומהותן .בחלק
זה ממנו לקוח ציטוטנו דן בעל ה'עקדה' באיזה אופן ובאיזו בחינה יקנו המצוות הצלחה נפשית לאדם,
ומתמודד עם גישות שונות.
 .48הוזכר ב"כתונת פסים" ,ר' יעקב יוסף מפולנאה ,לא ,ג.
 .49נראה לי שאת דברי רלב"ג והאלשיך הייתי משייך לגישה ג להלן ,שההסתכלות החיובית על 'עבירה לשמה'
היא בדיעבד.
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גישה המבטלת לחלוטין את משמעות המעשה ומציבה את הכוונה כמאפיין בלעדי של טיב
המעשה ,מוצאים אנו ,על דרך השלילה ,בכתבי ר' חיים מוולוז'ין .בנפש החיים בסוף שער ג
ישנו אוסף פרקים העוסקים בהנהגה והדרכה ,שתוכנם מעיד עליהם שבאו כנגד השקפות
חסידיות שרווחו בתקופתו ,כפי שנתפסו אצלו .פרק ז עוסק בעבירה לשמה ,וזו לשונו:
עוד זאת יוכל יצרך להתחפש באמור לך שכל עקר העבודה הוא שיהיה רק
לשם שמים ,וגם עון וחטא מצווה יחשב אם הוא לשם שמים לתקון איזה
ענין" ,ורחמנא לבא בעי" ,ו"גדולה עברה לשמה" וכהנה רבות ראיות .גם
יראה לך פנים לאמר ,כי כן צוית ,לילך בעקבות אבותיך הקדושים וכל
הצדיקים הראשונים שהיו קודם שנתנה תורה שכל מעשיהם ודבורם
ומחשבתם וכל עניניהם בעולם היה הכל בדבקות וטהרת מחשבתם לשם
שמים ,ופנו למעלה לתקון והעלאת ויחוד העולמות וכחות העליונים ,באיזה
מעשה שתהיה ובאיזה אפן ובאיזה זמן שיהיה ,ולא במעשים ומצוות קבועים
וסדורים שיהיו חק ולא יעבר ,כמו יעקב אבינו עליו השלום בענין צאן לבן
והמקלות ,וכן אמר המגיד להבית יוסף בענין חנוך שהיה תופר מנעלים ובכל
זמנא דמעיל מחטא בסנדלא הוה משבח לקודשא בריך הוא.
בדרך השלילה מציג ר' חיים מוולוז'ין גישה הסוברת שהעיקר בעבודת ה' היא הכוונה ,ואם
היא לשם שמים גם עבירות למצוות יחשבו ,ולפעמים יש אפילו צורך בעבירות כדי לתקן
בעולמות העליונים .הוא עצמו יוצא נגד גישה זו בצורה חריפה וטוען שלאחר מתן תורה אין
מקום לעבודת ה' בדרך זו ,וזו לשונו : 50
ואתה תחזה אם עיני שכל לך ,שאין כאן לא ראיה ולא סמך כלל ,אף לא
משענת קנה רצוץ ,כי האמת ברור כמו שנתבאר לעיל סוף שער א .שהעבודה
על זה הדרך לא היתה נוהגת אלא קודם מתן תורה לבד ,אבל מעת שבא משה
והורידה לארץ  -לא בשמים היא .והוכחנו שם מענין חזקיהו עם ישעיה,
שאסור לנו לשנות חס וחלילה משום אחת מהנה ממצוות ה' ,אף אם תהיה
הכונה לשם שמים ,ואף אם ישיג האדם שאם יקים מצוותו המוטלת עליו,
יוכל למיפק מניה חורבא באיזה ענין ,ואף גם בשב ואל תעשה ,עם כל זה אין
הדבר מסור ביד האדם להמנע ממנה חס וחלילה ,כי טעמי מצוות לא נתגלו,
ועיין שם באורך.
אבל גם מדבריו עולה שישנה מציאות ,שבה העיקר הוא הכוונה ואין מקום וצורך להגדרת
מצוות מעשיות מסויימות ,אם כי לאחר מתן תורה אנו חיים במציאות שונה .דברים אלו
מובאים בשמו גם בכתבי תלמידיו ,ושם באופן שונה במקצת : 51
עבירה לשמה  -אמר רבינו ,שלא הותר מזמן מתן תורה כלום ,להידועים אמר
שהכל בכלל עבירה לשמה ,ואמר אם כן למה כל התרי"ג מצוות ,מה שלשמה
 .50שם וכן הוא בשער א פרקים כג-כד.
 .51כתר ראש ,ר' אשר הכהן ,אות קלב .ספר זה מכיל "מה ששמעתי מפי אדמו"ר הגאון רשכבה"ג רבינו חיים
מוואלאזין" ,דברים מעין אלו נמצאים במפורש גם בדברי ר' חיים מוולוז'ין ויובאו להלן.
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יעשה ,ושלא לשמה לא יעשה אפילו מצווה ,אבל באמת ,אחר מתן תורה אין
לזוז מכל תורה ומצוות ודברי רז"ל ,ושלא להישען על דעת היצר .ומצינו
במדרש ,שחנוך היה תופר מנעלים ,ובכל תפירה כוון יחודים ופעל למעלה,
ועל דרך זה היה כל מעשה האבות אף הגשמיות ,על דרך בכל דרכיך דעהו,
וכל זה קודם מתן תורה או לבן נח גם בזמן הזה הרשות נתונה לו לעבוד
להבורא יתברך שמו בכל מה שירצה ,אך לשמו יתברך ,זולתי שבע מצוות.
"הכל בכלל עבירה לשמה"  -משפט זה אומר דרשני .מכאן שישנה מציאות בה כל המעשים
שהאדם עושה בעולם הם בחינת עבירה ,והכוונה והתכלית במעשה הם שיקבעו אם מדובר
במצווה או בעבירה .פירושם של דברים הוא שעולם המעשה הוא עולם פחות-מעלה ,העולם
האידיאלי הוא העולם הרוחני :הכוונה ,הרצון ,המחשבה ,אלא שאנו נמצאים בעולם
החומר ,בעולם המעשה ,שבו המעשה הוא הכרח .לפני מתן תורה חיו אנשים בעלי גדלות
רוחנית שיכלו לחיות חיים נעלים ויכלו לכוון דעתם לשמים והכל היה תלוי בכוונתם ,ולכן
לא היה צורך בתרי"ג מצוות .לאחר מתן תורה אין עוד אנשים מעין אלו ועצם נתינת התורה
והמצוות היא העדות לכך שעתה אנו חיים בעולם של מעשה ,ובו מחוייבים אנו לכל גדרי
תורה ומצוות ואין לסור מהם ימין ושמאל.
נציין שמדבריו בנפש החיים חלק א לא נראה כך ,כי שם הוא מייחס חשיבות עליונה למעשה
כשלעצמו ולא רק כמציאות פחותת מעלה ,אלא שלפני מתן תורה האנשים ידעו לכוון את
מעשיהם לרצון ה' ,והאבות קיימו את התורה כולה ,ובמתן תורה הקב"ה גילה לנו את
המעשה הרצוי לפניו.
נמצא ,אם כן ,על פי תלמידו של ר' חיים ,שמלכתחילה עיקר עבודת האדם היא בלב ,ועולם
המצוות הוא עולם פחות מעלה שלאחר מתן תורה ,ולפניו היתה מציאות של אנשים גדולים
היודעים לכוון כוונתם בטהרה ,וכל מעשה שעשו לשם שמים טוב הוא ,ואפילו עבירות . 52
יש להיזהר מלערבב שיטה זו עם השיטה האומרת שלפעמים רצון ה' הוא שהאדם יחטא,
ואדם שיכול לכוון לרצון ה' )בדרך כלשהי( צריך לעשות זאת ,גישה שראינו לעיל )הערה .(35
לפי הגישה ההיא ישנו מעשה הרצוי לפניו יתברך ,ואילו לפי הגישה בה אנו עוסקים כעת אין
כל משמעות למעשה מסויים ,אלא הקב"ה רוצה רק בכוונת האדם ולא במעשיו .המעשה
שייך לעולם פחוּת שניתן להתעלות מעליו ,ואדם במדרגה גבוהה מסוגל בכל מעשה שהוא
לעבוד את ה'.
כפי שראינו לעיל ,הגישה שהצגנו בפרק זה ,האומרת שאין כל משמעות לעולם המעשה
מסוכנת ביותר ,וכפסע ממנה ועד לאנרכיה מוחלטת בעולם המצוות והמעשה ,תופעה
שהתרחשה בכת השבתאים ,שנקטו בגישה קיצונית והגיעו לכדי אידיאליזציה של
 .52בכתבי חסידות ישנם רעיונות מעין אלו ,אך מדובר בפרשנות לחטאי האבות וניתוח רעיוני של דברים ,ולא
מצאנו קריאה לחיים מעשיים באופן זה ,וייתכן מאד שגם אלו סברו שמדובר רק ביחידי סגולה אשר אינם
מצויים בינינו .הרחבה והעמקה במעמדן של המצוות במשנת החסידות מצוי בספרה של רבקה ש"ץ-
אופנהיימר ,החסידות כמיסטיקה ,הוצאת מאגנס ,עמוד  ,77-54וכן בעמוד .14
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העבירה  . 53לפיכך ,רוב הנוקטים בדעות קרובות לתפיסה זו ,סייגו את דבריהם ,צמצמו את
השלכתם ,וביטלו את משמעותם הרלוונטית בעולם המעשה .כמו כן ברור שגישות
שהתקרבו לתפיסה מעין זו עוררו התנגדות קשה עקב הקירבה והזיקה לשבתאות . 54

ה .גישה ג  -עבירה לשמה היא הסתכלות בדיעבד
ראש הישיבה ,בספרו "יד פשוטה" ,מבאר את הסתירה המפורסמת בדברי הרמב"ם באגרת
השמד; הרמב"ם דן במי שהכריחוהו לעבור על איסור מן התורה ודינו שיעבור ואל יהרג,
ואומר הרמב"ם : 55
ובמקום שאמרו ז"ל "יעבר ואל יהרג" וראה איש אחד עצמו שהוא יותר יקר
מהחכמים ויותר מדקדק במצוות ,והתיר עצמו למיתה בפיו ובלשונו ,וקדש
את השם לפי דבריו ומחשבתו  -הוא חוטא ומורד במעשיו ,דמו בראשו ,והוא
מתחייב בנפשו ,לפי דבר האל יתעלה" .אשר יעשה אותם האדם וחי בהם -
ולא שימות בהם".
מספר שורות לאחר מכן דן הרמב"ם בשמד שנגזר בזמנו ואומר שבשמד שעליו נשאל ,כיון
שרק צריך להודות בפה ואין צורך לסור מהמצוות ,אין ליהרג על כך ,ומוסיף ואומר : 56
לפיכך ,כל מי שנהרג כדי שלא יודה בשליחות אותו האיש  -לא יאמר עליו
אלא שהוא עשה מצווה ,ויש לו שכר גדול לפני ה' יתעלה לפי שמסר נפשו על
קדושת השם .אבל מי שבא לשאול אותנו אם יהרג או יודה ,אומרים לו
שיודה ולא יהרג.
ונמצאו דברי הרמב"ם סותרים אלו את אלו ,שהרי כתב שאין ליהרג ומי שנהרג מתחייב
בנפשו והוא חוטא ומורד ,ואילו לאחר מכן משבח את מי שנהרג במקום שלא היה צריך
לעשות כן .מסביר זאת ראש הישיבה : 57
ברם נראה לפענ"ד הדבר ברור שכאן בגלל שהוא מתחייב בנפשו הרי זה כמו
)נזיר כג,ב( שאמר רב נחמן בר יצחק ,גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה,
עיין שם היטב .ואילו באת יעל אשת חבר הקיני להמלך בבית דין ודאי היו
מורין לה לא להפקיר את עצמה ,אבל אחר שעשתה לשם שמים "תברך
מנשים יעל" .הוא הדין בכל מקום שעומדת לפני האדם עבירה לעשות ברור
שמורין לא לעשות ,ולא עוד אלא שאם הבחירה היא בין ייהרג שהוא מתחייב
.53
.54

.55
.56
.57

על האידיאליזציה של העבירה בשבתאות ראה גרשם שלום" ,מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות
וגלגוליה" ,מוסד ביאליק ,עמוד .67-9
אם כי ברור ההבדל התהומי בין התפיסות החסידיות ובין השבתאות .וראה על כך אצל רבקה ש"ץ
אופנהיימר שם עמוד  ,14אברהם רובינשטיין" ,בין חסידות לשבתאות" ,ספר השנה לבר-אילן ,תשכ"ז,
עמוד  ,339-324ועוד.
אגרות הרמב"ם ,חלק א עמוד נב ,מהדורת הרב שילת.
שם עמוד נג.
"יד פשוטה" ,הרב נחום אליעזר רבינוביץ ,הלכות תפילין ד,יא ,הוצאת מעליות .ההדגשות במקור.
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בנפשו ליודה ,אומרין לו שיודה שהרי אין זה אלא דיבור בלבד ואם ייהרג
עובר עבירה גדולה ומתחייב בנפשו .ולא עוד אלא כמו שלא קבע רבינו בספרו
שגדולה עבירה לשמה ,כמו כן אין מקום לפסוק שמי שמקדש את השם
וממאן להודות בשליחות אותו האיש קדוש ייאמר לו ,שהרי שניהם עוברים
עבירה ,וכך מורים להם שעבירה היא זו.
אמנם יש שחלקו על הרב מכל וכל בהסברו לרמב"ם  , 58אבל עצם הרעיון גם במנותק מדברי
הרמב"ם הוא החשוב .עבירה לשמה אינה הוראה חיובית ,האדם מחוייב להישמר ולהיזהר
בכל רמ"ח עשה ושס"ה לא תעשה ,אלא שבדיעבד אדם שמסר נפשו ,אדם שעשה מעשה כה
משמעותי מתוך כוונה לשם שמים  -קדוש ייאמר לו .אילו ישאל נורה לו לא לעבור ,אבל אם
עבר ועשה מעשה וכל כוונתו היתה לשם שמים זהו עניין אחר .יש כאן פרדוקס כלשהו,
שהרי לכאורה ההלכה היא המורה לנו מהי האמת ,ואם אדם סטה מן האמת ,מדוע קדוש
ייאמר לו? אלא צריך לומר שההלכה היא הדרך הראויה לאדם בדרך כלל ,אבל ייתכן
שהאדם יעמוד מול מציאות מסופקת שבה לא יידע מהי האמת ומהו רצון ה' )וגם ההלכה
לא מסוגלת לתת פתרון ראוי לכל מציאות( .האדם מחויב להכריע ,וצריך שתהיה כוונתו
לשם שמים ,וייתכן שאף יעשה עבירה ,אבל הקב"ה ייתן לו שכר על כך וקדוש ייאמר לו ,כי
הכריע כדין .ההסתכלות אם המעשה חיובי או שלילי אינה נתונה בידי האדם ,ואלמלא
גילתה לנו דבורה "תברך מנשים יעל" לא היינו יודעים שגדולה עבירה לשמה .זוהי
הסתכלות של אלהים הבוחן כליות ולב .האדם השלם בעל יכולת בחירה והכרעה חי
במציאות מאד קשה ומתסכלת .הוא לעולם לא יידע אם הכרעתו לכאן או לכאן צודקת
הייתה ,אם נהג כשורה או לא .האם עת לעשות לה' היא ויש להפר התורה ,או שמא יש
לנהוג לפי שורת הדין .האדם מכריע בשיתוף הסכנה והחשש שאין הכרעה זו נכונה ,והרי
הוא כרבן יוחנן בן זכאי שביום מותו רואה שיש לפניו שתי דרכים ,אחת של גן עדן ואחת של
גיהינם ואינו יודע באיזו מוליכין אותו . 59
המחלוקת בין גישה זו ובין הגישות הקודמות בולטת; לו יעל אשת חבר היתה באה לבית
דינו של המהרי"ק או הרב קוק וכן לבית דינו של ר' חיים מוולוז'ין היו מתירים לה להימסר
בידי אותו רשע ולהיבעל לו ,בניגוד למה שהיה אומר לה הרמב"ם לפי ראש הישיבה  , 60שהרי
לשיטתו הכרעה זו אינה מדרך הכרעות ההלכה.
גישה קרובה לזו מצינו במספר מקורות נוספים ,ואף באופן קיצוני יותר .כך כתב תלמיד
ה'קצות' בהקדמתו לספר "אבני מילואים" : 61
.58
.59
.60

.61

הרב שילת בהערתו באגרות הרמב"ם ,שם חולק על ראש הישיבה ומבאר את הסתירה בדברי הרמב"ם
באופן שונה.
לפי ברכות כח,ב.
ניתן להביא סיוע לגישה זו מדברי הרלב"ג שהבאנו לעיל בפרק ד ,שגם בדבריו נראה שההתייחסות למעשים
בפני עצמם היא חיובית מנקודת מבט של מעלה .אם כי נראה יותר שכוונתו היא שמי שפועל לשם שמים אף
שלא כדין מקבל שכר מאת ה' וכן הוא בספורנו בראשית יט ,לז-לח" :כי מפני שהיתה כונת הנשים רצויה
היה זרעם לשני גויים יורשי אברהם במקצת".
הקדמה לספר "אבני מילואים"" ,הרב מהריא"ז ענזיל בהרב המנוח נחום צאזמיר תלמיד הגאון המחבר".
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והנראה לעניות דעתי בזה דהנה כל הפעולות אחר תכליתן הן נידונות ...יש
פעולה עצמותה רע ותכליתה טובה על כן לטובה תחשב ,כמו שאמרו ז"ל
גדולה עבירה לשמה ...וכוונתם ,באמת עשתה יעל עבירה בזנותה עם סיסרא
אלא שכך עלה על דעתה לשום נפשה בכפה ותשלך נשמתה מנגד ותקבל על
עצמה לסבול ענש נפשיי נצחי על העבירה בלבד שתציל את ישראל מיד אויבו
ומרודפו ...על אחת כמה וכמה מי שמוסר נפשו ורוחו ונשמתו לסבול צער
נצחי לאהבת הש"י ואהבת עם קדשו שראוי למנותו במעלת קודש הקדשים.
כאן הדברים מוצגים באופן קיצוני יותר .לפי ראש הישיבה האדם מסופק מהו רצון ה' ,אבל
לפי תלמיד ה'קצות' האדם יודע שהוא עובר עבירה ואין לעשות כך ,ולמרות זאת הוא חוטא
 יעל ידעה שמדובר בעבירה ועל עבירה זו היא תיענש בידי שמים ,אלא שהיתה מוכנהלהקריב את עצמה ואפילו את נשמתה ולקבל עונש ובלבד להציל את ישראל .וכן מצינו
במספר מקורות נוספים ובעיקר בספרי חסידות : 62
זה ייתכן רק לגבי אדם הנמצא במדרגה גבוה מאד בעבודת ה' ,ולפעמים הוא
מפקיר עצמו מכל וכל  -אפילו להיענש על זה בגיהנום ,ואפילו את נשמתו הוא
מפקיר ,בכדי לעשות נחת רוח ליוצרו ,עליו נאמרה "גדולה עבירה לשמה".
גישה זו זוקקת בירור וביאור ,אם ידוע לאדם שאין זה רצון ה' ,כיצד ניתן לשבח אותו
כשעשה מעשה ,הרי זה נוגד כל הגיון מחשבתי ביחס בין חובת האדם לבין רצון ה'? נראה לי
להסביר ,שמדובר במצב בו האדם אינו נזקק כלל לשאלה אם זה רצון ה' או לא .לנגד עיניו
מופיעה מציאות מסויימת ומתעורר בו דחף פנימי לבוא ולעשות מעשה גדול  -לצורך הצלת
הכלל ,לשם ריבוי כבוד ה' בעולם וכדומה .אין הוא נכנס כלל לשאלה אם מעשה זה רצוי
לפניו יתברך או לא ,אין הוא נכנס לגדרי ההלכה  -מדובר במעשה שיסודו קודם למחשבה
ולידיעה .המודל הרוחני לעניין זה הוא קנאותו של פנחס בן אלעזר הכהן במעשה זמרי.
במעשה פנחס מתגלה בפנינו פן חדש של ההלכה ,והיא קנאות ,וזה לשון הרמב"ם : 63
כל הבועל כותית בין דרך חתנות בין דרך זנות אם בעלה בפרהסיא ,והוא
שיבעול לעיני עשרה מישראל או יתר ,אם פגעו בו קנאין והרגוהו הרי אלו
משובחין וזריזין ,ודבר זה הל"מ הוא ראיה לדבר זה מעשה פנחס בזמרי.
ואין הקנאי רשאי לפגוע בהן אלא בשעת מעשה כזמרי שנאמר" :ואת האשה
אל קבתה" .אבל אם פירש אין הורגין אותו ,ואם הרגו נהרג עליו ,ואם בא
הקנאי ליטול רשות מב"ד להרגו אין מורין לו ואף על פי שהוא בשעת מעשה,
ולא עוד אלא אם בא הקנאי להרוג את הבועל ונשמט הבועל והרג הקנאי כדי
להציל עצמו מידו אין הבועל נהרג עליו.
גם במעשה פנחס ,אילו בא להישאל בבית דין היו מורין לו שאין לעשות כן ,ואם היה עושה
זאת שלא ברגע הנכון  -היה נהרג ,אבל כיוון שעשה זאת הרי זה משובח .הסיבה היא,
" .62אורח לחיים" ,ר' אברהם חיים מזלוטשוב ,פרשת מטות ,דפוס למבערג.
 .63הלכות איסורי ביאה יב ,ד-ה.
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שמדובר במעשה קנאות שכל עניינו הוא הנביעה הפנימית ,המעשה האינטואיטיבי,
האינסטינקטיבי ,שאינו עובר דרך הצינורות המקובלים של המחשבה והשיקול ההלכתי,
אלא מתוך דחף פנימי מיידי לקדש שם שמים .כך גם עניינה של עבירה לשמה  -אדם
שניצבת לפניו מציאות שבא יכול הוא לעשות מעשה שבו ירבה בכבוד ה' בעולם ,יציל את
ישראל ,יתקן את העולם וכו' והוא עושה זאת מתוך דחף פנימי ולא משיקולי איסור והיתר,
לא מתוך שיקולי כדאיות או חוסר כדאיות אלא רק כדי לקדש שם שמים  -קדוש ייאמר לו.
מדובר כמובן לא בהוראה מלכתחילה אלא בהסתכלות בדיעבד על מעשה שנעשה מתוך
טוהר כוונה .אדם שכבר הכניס עצמו למערכת של שיקול דעת אם יש לעשות מעשה או
להימנע מלעשותו ,אינו נתון עוד בגדר של עבירה לשמה ושל קנאות .ולדברים אלו כמדומני
נתכוון ר' צבי אלימלך מדינוב : 64
התורה השלימה הזאת המצויה בידינו הוא דבר השוה לכל נפש ונפש
מישראל ,שהמצוות שמבוארין בקום ועשה מחויב האדם לעשות ,ומה
שמבואר בה שלא לעשות יזהר האדם מעשות .אך אמרו רז"ל )נזיר כג,ב(
גדולה עבירה לשמה ממצווה וכו' ,ויעל אשת חבר הקני תוכיח ,והדבר הזה אי
אפשר שיתבאר בתורה ,כי הוא לפי המקום והזמן וכפי אהבת הנפש לרצון
הש"י ,אשר בעבור אהבתו את הש"י תסכים הנפש כמעט שתרד בגיהנם,
ויהיה איך שיהיה תמסור עצמה כמעט לדראון עולם ,אך יתקדש שמו
הגדול ...וכבר שמענו מאוהבי הש"י בדורנו אשר אמרו אלו היינו יודעים
בטוב ששכר המצוות הם גיהנם ,ושכר העבירות הוא גן עדן ,אף על פי כן
יותר יונעם לנפשנו לקיים המצוות שציונו הבורא ית' .והנה כאשר זכינו לזה
יראה לנו כי כמקרה הזה קרה לאבינו אברהם ,הגם שידע בטוב שהוא עושה
עבירה בזה שמוסר עצמו ועונש העבירה הוא גיהנם ,אף על פי כן כדי
שיתקדש שמו הגדול מסר חיותו בעולם הזה ובעולם הבא עבור קדושת שמו
ועשה עבירה לשמה ,והנה היות הדבר הזה שלא כתורה כי הוא עבירה ,אי
אפשר שיתפרש בתורה כי היא רק עבירה לשמה דרך אמת לעבודתו יתברך,
ואי אפשר להתפרש ולדמות מלתא למלתא ,רק הוא דרך אמ"ת נקודה
הפנימית שבלב...
מדובר בהנהגה שיסודה בנקודה הפנימית שבלב ,שעניינה ,כפי שאמרנו ,הוא האינטואיציה
והאינסטינקט הפנימי הקודמים למחשבה ולמערכת השיקול ההלכתי.

ו .סיכום  -היחס בין הגישות השונות
השתדלנו לסקור את השיטות השונות בביאור 'עבירה לשמה' ואת יסודם המחשבתי .ייתכן
שישנן גישות נוספות שלא זכינו להיוודע אליהן ,אך נראה שאלו השיטות המרכזיות
והבסיסיות להבנת המושג .ראינו שלש גישות עקרוניות להסבר המושג 'עבירה לשמה':
" .64אגרא דכלה" ,ר' צבי אלימלך מדינוב ,דף עט,ב.
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א .העבירה היא הוראת שעה והיא הדרך הראויה באותה שעה.
ב .ישנה מציאות גבוהה שבה אין משמעות למצווה המסוימת ,והעיקר הוא שמעשיו יהיו
לשם שמים )אם כי אינה שייכת במציאות כיום(.
ג .מלכתחילה אין לעשות כל עבירה ,אלא לנהוג לפי גדרי ההלכה .במקרה של מעשה קנאות
שאינו עובר דרך מערכת השיקול ההגיוני וגדרי ההלכה ,ניתן לראותו בדיעבד כחיובי.
כמדומני שעיון בשיטות אלו מביא אותנו למסקנה שעיקר הויכוח הוא רק ביחס להסבר
המושג 'עבירה לשמה' .מבחינה מעשית ההבדלים בין השיטות ,אם קיימים כאלו ,יהיו
מזעריים .לדעת כולם מבחינה מעשית האדם חייב לשמור תרי"ג מצוות לפרטיהן
ודקדוקיהן; יש להישמע להוראת שעה של נביא ובית דין בכל אשר יאמרו; לדעת כולם יש
מציאויות שבהן צריך להכריע אם לדבוק בערך זה או אחר ,והבחינה חייבת להיות זהירה
ומדוקדקת ,ולהיעשות על ידי אדם גדול; לכל הדיעות לאחר מתן תורה אנו חיים בעולם
ההלכה וכפופים לו .כמדומני שכולם אף יסכימו שאין אנו מסוגלים לבחון ערכו של כל
מעשה ,וייתכן שיפעל אדם מחוץ לגדרי ההלכה ויקבל שכר מן השמים ,אלא שאין לפעול
באופן זה .עיקר המחלוקת ביניהם היא בהסבר המושג 'עבירה לשמה' ,הסבר מחשבתי של
מעשים היסטוריים ,וכן בהסתכלות מחשבתית על עולם המצוות ומקומו של האדם בתוך
עולם זה.
מחלוקת בין הגישות השונות מבחינה מעשית תהיה בעיקר במקום התנגשות בין ערכים
שונים ,ויחלקו בשאלה מהי אמת המידה לפיה מכריעים במקום זה .האם הצדיק או גדול
הדור רשאי להורות על עשיית מעשה אסור ואף לפעול בעצמו בזה; או שמא 'שב ואל תעשה
עדיף' אלא אם כן מצוי בינינו נביא או בית דין ראוי; האם זה נכון בכל שאלה מעשית או
שמא רק בדברים 'קטנים' וכדומה  -אך שאלה זו אינה תלויה דווקא בגישות אלו ,אלא
בעיקר בשאלת כוחו של הפרט בהכרעות אלו .קשה מאד לתאר מציאות שבה תהיה
מחלוקת מעשית עקב הסתכלות שונה על המושג 'עבירה לשמה'.
כל מה שעסקנו בו הוא רק במציאויות מאד קיצוניות וייחודיות ,שאין מגיעים אליהם בחיי
היומיום ,ומעל לכל בוודאי שלכל הדעות עיקר חובתו של האדם היא קיום מצוות לשמן על
פי ההלכה ודקדוקיה.
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*

עיון בדברי הגרי"ד סולובייצ'יק
א .מבוא
ב .התפילה מהי?
ג .סתירה בדברי הרמב"ם
ד .שתי כוונות בתפילה
ה .הגדרת התפילה

א .מבוא
רבות נכתב אודות התפילה .גדולי הדורות עיינו בה ופירשו פירושים שונים לתוכנה
1
ולמהותה .אחד האחרונים שדן בתפילה הוא הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל .בשניים ממאמריו
מגדיר הרב סולובייצ'יק את התפילה ,ובלשונו הזהב מבאר את עניינה ,אך על פניהן נראות
ההגדרות סותרות .אמנם ,יש שרצו לפתור את הסתירה בפתרונות כלליים הקשורים להגותו
הרחבה של הרב .היו שטענו שלא יכולה להיות הגדרה אחידה לנושא כה יסודי ורחב.
אחרים רצו לומר שכדרכם של פילוסופים שיטתיים רודפי אמת ,המשנים דעתם לאור
גילויים חדשים ,גם הרב חזר בו מדעתו ומשום כך שינה בהגדרות .בדומה לאלו ,היו
שהסבירו שמקור השינוי בהגדרות תלוי בְּ הֶ ְק ֶשר הכתוב ,סביבת הטקסט בו הופיעה
ההגדרה השפיעה על תוכנה ,והיא המקור לשינויים .אפשרות נוספת שהוצעה כפתרון היא
שמקורה של סתירה זו הוא בתפיסת עולמו האקסיסטנציאליסטית )=קיומית( ,אשר
בעטיה ,לא נהג הרב להתייחס במסה אחת למה שכתב בעבר .לכן ,כל יצירה משקפת סוג של
התנסות אישית אותה הוא מתאר ומנתח לפרטיה ,ואין היא חזרה מדעה קודמת אלא הבנה
נוספת  . 2אולם ,ברצוננו להציע פתרון נוסף ,המתייחס לסתירה זו בלבד ,מבלי להתייחס

* מאמר זה מוקדש לזכרו של ר' חיים בן סוליקא סיבוני שלימדני פרק בהלכות תפילה.
 .1הדברים המובאים להלן מבוססים רק על שניים מספרי הרב" :איש האמונה" ו"דברי הגות והערכה"" .איש
האמונה הבודד" בתוך "איש האמונה" ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשנ"ב ,פורסם לראשונה בקיץ תשכ"ה;
"גאולה ,תפילה ותלמוד תורה" בתוך "דברי הגות והערכה" ,ספריית אלינר ,ירושלים  ,1982פורסם
לראשונה באביב תשל"ג .עוד עיין בהערה .3
 .2לסתירה ניתנו מספר הסברים נוספים .עיין במאמר "התפילה במשנת גרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל" מתוך "שנה
בשנה" ,כרך לט ,היכל שלמה ,ירושלים תשנ"ט ,עמ'  .294וכן במאמר "התפילה בהגותו של הרב
סולובייצ'יק  -עיון ובקורת" בתוך "אמונה בזמנים משתנים" ,עורך א' שגיא ,ספריית אלינר ,ירושלים
תשנ"ז ,עמ' .192
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לשאלה האם קיימת אחידות מחשבתית בהגותו המחשבתית של הרב ככלל ,ובמחשבותיו
על התפילה במקומות נוספים בפרט . 3

ב .התפילה מהי?
במאמרו "איש האמונה הבודד"  , 4בהסבירו את קשר הברית המיוחד שנוצר בין האדם
לקב"ה בעקבות פניית האדם וקריאתו אליו ,כותב הרב:
אף התפילה אין להעלותה על הדעת אם האדם אינו עומד לפני האלוהים
ואינו פונה אליו בדרך הדומה לדו שיח של הנביא עם האלוהים .הדרמה
הקוסמית ,אף על פי שאדירה ומלאת הוד ,ואם כי היא משקפת את דמות
הבורא ומספרת את הדרו ,אינה יכולה לעורר את האדם שיתפלל .ודאי,
יכולה היא לעורר אצל האדם מצב רוח של הערצה נלהבת; ואפשר שתבוא
עליו השראה וירצה לשאת את קולו בשבח ותודה .אף על פי כן ,הערצה
נלהבת ,גם כשהיא באה לידי ביטוי בתהילה ,היא אינה תפילה .התפילה
חורגת מגבולות הליטורגיה )=שירה דתית( הפורמלית ,ואין להגדיר אותה על
פי סימניה החיצוניים והטכניים ,כגון התהילה והתודה ואפילו הבקשה.
התפילה היא ביסודה תחושתו של האדם שהוא נמצא בנוכחות בוראו והוא
פונה אליו .להתפלל  -משמעו אחד בלבד :לעמוד לפני ה' ...האמת היא כי
מהות התפילה היא חוויית הברית של התחברות עם האלוהים והדיבור אליו,
ואילו הפעולה הממשית של אמירת הטכסטים היא הטכניקה של מימוש
התפילה אך לא התפילה עצמה.
ביאור הדברים הוא שהתפילה מוגדרת על פי תחושת האדם .כאשר האדם חש שהוא עומד
לפני ה' ויכול לפנות אליו בצורה ישירה ,ללא מחיצות וללא מעכבים ,הוא נמצא בתפילה.
כאשר האדם מתחבר עם האל ושופך לפניו את שיחו ,אזי מעמד זה מגדיר את התפילה.
נלמד מכאן שהגדרת התפילה היא :המעמד ,הרגשת האדם המדבר עם בוראו וחש
בנוכחותו .השבחים בהם מקלסים את ה' ,הבעת התודה על חסדיו המרובים ואפילו
הבקשות המגוונות השזורות בפי המתפלל ,המראים את תלותו הבלעדית באל ,כל אלו אינם
מגדירים את התפילה ,אלא כהסברנו לעיל :התפילה היא המעמד  -העמידה לפני ה' . 5
 .3נושא התפילה נידון במקומות רבים ובהקשרים שונים בכתבי הרב ,וזכה להתייחסויות שונות .עיין
ב"רעיונות על התפילה" בתוך "איש ההלכה  -גלוי ונסתר" ,ספריית אלינר ,ירושלים תשל"ט ,פורסם
לראשונה ב"הדרום" ,חוברת מז ,ניו יורק ,תשרי תשל"ט .וכן ב"תפילה ,וידוי ותשובה" בתוך "דברי
השקפה" ,ספריית אלינר ,ירושלים תשנ"ב ,עמ'  127-122וכן .134-132
אין בכוונתנו להתייחס למקורות אלו .במאמר זה ננסה למצוא קשר בין שתי המסות הנ"ל בהן ניתנות
לתפילה הגדרות שונות הסותרות זו את זו.
" .4איש האמונה" ,עמ' .34
 .5במאמרו "רעיונות על התפילה" עמ'  ,249-243עוסק הרב בהרחבה במהותה של העמידה לפני ה' ובמצבו
הנפשי של המתפלל בזמן עמידה זו .עיין שם להרחבה .במאמרו "תפילתם של יהודים" ,בתוך "מעיינות",
כרך ח ,ירושלים תשכ"ד ,עמ'  ,12-9מתייחס הרב לסממנים החיצוניים הנלווים למעמד זה )-לתפילה(.
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לעומת זאת ,במאמרו "גאולה ,תפילה ,תלמוד תורה"  , 6כשהרב מתאר את תהליך הגאולה
של היחיד והתוועדותו העצמית לצרכיו ,הוא מסביר שתהליך זה ,המורכב משלשה שלבים,
מגיע לשיאו בהיווצרות התפילה .הרב מסביר שהאדם עלול להיות נתון במהלך חייו בשתי
מציאויות קשות .האחת :אלמוניות ,דהיינו ,הרגשת בדידות וחוסר קשר עם סביבתו.
השניה :בערות .בערות המתבטאת בכך שהאדם אינו מבין את עולמו הפנימי .אין הוא עומד
על ייעודו ,ואינו מזהה את צרכיו האמיתיים והראויים .במצב זה האדם נבער מדעת וכושל
בזיהוי צרכיו .גאולתו של האדם ממציאויות אלו כוללת כאמור שלשה שלבים .בהסבירו את
השלב השלישי ,האחרון בגאולת האדם ,מגדיר הרב את התפילה : 7
בשלב זה התפילה אינה עוד זעקה או צעקה בלבד .היא  -אל נכון  -מחשבה
מוגדרת היטב ,מושג בהיר .צעקה נהפכת לתפילה .אין אנו יודעים מהי
הסמנטיקה המדויקת של המונח תפילה .מכל מקום ,דבר אחד ברור :המונח
קשור במחשבה ,שיפוט ,הבחנה .בקיצור ,התפילה קשורה בפעילות
השכלית .הסולם המדורג של הצרכים ,כשהם מוגדרים ומוערכים בבירור,
מצוי בנוסח תפילת העמידה ,שם זוכים לגאולתם לא רק התודעה הרגשית
של הצורך ,אלא אף הלוגוס של הצורך ועימו היצור האנושי עצמו .השתפכות
הנפש מתמזגת עם הבנת התודעה .להתפלל משמעו להבחין ,להעריך ,להבין;
במילים אחרות לבקש בתבונה .אני מתפלל לסיפוקם של צרכים מסויימים
בהכירי בהם כראויים לסיפוק.
וכן בהמשך דבריו:
בעוד שהתפילה היא פעילות מתבוננת המתרחשת ביודעין...
נלמד מכך שהתפילה מוגדרת כבקשה בתבונה ,כפעילות שכלית מחושבת היטב בה האדם
חושף ומבקש את צרכיו הנחוצים.
לכאורה ,נמצאים דבריו סותרים אלו את אלו .מצד אחד כותב הרב" :התפילה חורגת
מגבולות הליטורגיה ואין להגדיר אותה על פי סימניה החיצוניים והטכניים כגון ...ואפילו
הבקשה ...להתפלל משמעו אחד בלבד :לעמוד לפני ה'" .פירוש ,לא התכנים ואופן אמירתם
יוצרים את התפילה ,אלא המעמד הוא שיוצר אותה; התפילה אינה תלויה וקשורה
במעשים ,עיקרה הוא העמידה לפני ה' .אך מצד שני מגדיר הרב" :להתפלל משמעו ...לבקש
בתבונה" ,דהיינו ,התפילה מוגדרת על פי פעולות טכניות של סידור הבקשות והרצונות

האסטטיקה המלאכותית כגון :המקהלה והנלווה אליה מחד ,וההתלהבות הספונטנית וההתפרצות
הרגשית מאידך ,ראה שם .על מניעי האדם לתפילה במשנת הרב ,עיין במאמר "גורמים כלליים ולאומיים
בהנעת האדם לתפילה" בתוך "ספר יובל לכבוד הגרי"ד סולובייצי'ק" ,מוסד הרב קוק ,ירושלים תשמ"ד,
עמ' עב-פח.
" .6דברי הגות והערכה" ,עמ'  ,268-264פסקה ג.
 .7במהלך המאמר ,הרב משווה בין גאולה לתפילה ומסבירם כרעיונות שאינם נתונים להפרדה .שיאה של
הגאולה הינו בשיאה של התפילה .להרחבה ,עיין שם עמ' .256-255
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באופן רציונלי ברור ומסודר .עיקר התפילה תלוי ביכולת לבקש את סיפוקם של הצרכים
הנחוצים לאדם ,ללא קשר למעמד  -העמידה לפני ה'.
מהי ,אם כן ,הגדרת התפילה לשיטת הרב סולובייצ'יק ,לאור שני המקורות שהוזכרו לעיל?

ג .סתירה בדברי הרמב"ם
כמצע להבנת דברי הרב ,נראה שיש לעיין בסתירה העולה מדברי הרמב"ם ,ומפתרונה נקיש
לענייננו.
בפרק ד מהלכות תפילה הלכה א ,מונה הרמב"ם חמישה דברים המעכבים את התפילה ,וזו
לשונו:
חמשה דברים מעכבין את התפילה אע"פ שהגיע זמנה :טהרת ידים ,וכיסוי
הערווה ,וטהרת מקום תפילה ,ודברים החופזים אותו ,וכוונת הלב.
ובהלכה טו הוא מסביר:
כוונת הלב כיצד? כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה ,ואם התפלל בלא
כוונה חוזר ומתפלל בכוונה.
מובן ,לכאורה ,שדין כוונה בתפילה הוא על כל התפילה ,והכוונה מעכבת ,כך שאם לא כיוון
דעתו בכל אחד מחלקי התפילה צריך לחזור ולהתפלל ,שהרי הרמב"ם כותב כל תפילה.
לעומת זאת ,בפרק י מהלכות תפילה הלכה א ,כותב הרמב"ם:
מי שהתפלל ולא כיוון את לבו יחזור ויתפלל בכוונה ,ואם כיוון את לבו
בברכה ראשונה שוב אינו צריך.
מכאן נלמד שהכוונה מעכבת רק בברכה הראשונה בלבד ,ולא בכל התפילה ,והדברים
לכאורה סותרים את הנאמר לעיל  -שהכוונה מעכבת בכל התפילה.

ד .שתי כוונות בתפילה
בפתרון סתירה זו נאמרו מספר תשובות  . 8לענייננו נציע את הסברו של הרב חיים הלוי
מבריסק )הגר"ח  -סבו של הגרי"ד סולובייצ'יק(.
 .8הרב יוסף ראזין )הרוגאצ'ובר( ,בספרו "צפנת פענח" עמ'  ,19-18פירש שכוונת הרמב"ם באומרו "כל
תפילה" )פ"ד הט"ו( היא לברכה הראשונה ,שכן מקובל במספר מקומות להתייחס לפתיחת דבר מסויים
ולהתחלתו בצורה כללית .סיוע לכך הוא מוצא על פי הכלל המובא בזבחים ב,ב" :כל העושה  -על דעת
ראשונה הוא עושה" .וממילא גם כאן שכתוב כל התפילה ,הכוונה היא דווקא לברכה הראשונה ,כמבואר
בפרק י הלכה א.
מו"ר ראש הישיבה ,הרנ"א רבינוביץ ,תירץ באופן אחר .בביאורו "יד פשוטה" על משנה תורה הלכות
תפילה פ"ד הט"ו ,עמ' רטז ,מסביר ראש הישיבה שכוונת הרמב"ם באומרו "כל תפילה" היא לכלל
התפילות ,דהיינו לשחרית מנחה וערבית ,וכוונת הרמב"ם היא לומר שהחיוב לחזור ולהתפלל במקרה של
חוסר כוונה הוא בכל שלוש התפילות .לא כיוון בשחרית חוזר ומתפלל ,לא כיוון במנחה חוזר ומתפלל,
אע"פ שכבר התפלל שחרית בכוונה .כל אחת משלש התפילות צריכה להיות בכוונה ,ואין אחת פוטרת את
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כך הוא כותב בחידושיו להלכות תפילה פרק ד הלכה א : 9
ונראה לומר דתרי גווני כוונות יש בתפילה ,האחת כוונה של פירוש הדברים,
ויסודה הוא דין כוונה ,ושנית שיכוון שהוא עומד בתפילה לפני ה' .כמבואר
בדבריו פ"ד שם ז"ל" :ומה היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה
עצמו כאילו עומד לפני השכינה" .ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה רק שהוא
מעצם מעשה התפילה ,ואם אין ליבו פנוי ואינו רואה את עצמו שעומד לפני
ה' ומתפלל אין זה מעשה תפילה ,והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה.
וע"כ מעכבת כוונה זו בכל התפילה ...ורק בכוונת פירוש הדברים ,דהוא דין
מסויים רק בתפילה ,בזה הוא דקי"ל דלא מעכבא רק בברכה ראשונה
דאבות.
ומסכם הגר"ח ואומר:
ותרי גווני חיובי המה בתפילה .מחוייב הוא לכוון שהוא עומד לפני ה'
בתפילה משום דלא ָשׁ ְניַא תפילה משאר מצוות ,ומחוייב הוא בכוונת פירוש
הדברים משום חובת כוונה המסויים רק בתפילה .ושני החיובים אין
מעכבים זה את זה.
על מנת לפתור את הסתירה בדברי הרמב"ם בין שתי ההלכות ,מסביר הגר"ח שיש הבדל
במהות הכוונות .הכוונה המוזכרת בפרק ד הלכה טו היא כוונה כללית הנצרכת בכל
המצוות ,אשר חסרונה פוגם בקיום המצווה ,וכך גם לגבי התפילה  -כוונה זו נצרכת במשך
כל התפילה וחסרונה מחייב לחזור ולהתפלל .לעומתה ,הכוונה שנאמרה בפרק י הלכה א
היא כוונה מיוחדת למצוות תפילה ,אשר קיומה בברכה הראשונה פוטר בדיעבד את כל
התפילה ואין צורך לחזור ולהתפלל.
הכוונה הצריכה לחול על כל התפילה ,היא כוונה שפירושה מודעות ,ריכוז .האדם נדרש
להיות מודע לכך שהוא עומד לפני ה' ,לשוות את ה' לנגד עיניו ,ולהבין כאילו שכינה עומדת
כנגדו במשך כל זמן תפילתו  . 10כוונה זו היא מהות התפילה .היא המאפיינת את התפילה,
והיא התחושה של הנוכחות עִ ם/מול ה'.

חברתה .על השאלה האם בדיעבד מספיקה כוונה בחלק מן התפילה ,דהיינו בברכה אחת בלבד ,עונה
הרמב"ם בפ"י ה"א ,ומבאר היכן הכוונה מעכבת ומצריכה חזרה.
" .9חידושי רבנו חיים הלוי" על הרמב"ם ,עמ' .2
 .10סוג זה של כוונה הוזכר במפורש בשו"ת "ברכת אברהם" לרבי אברהם בן הרמב"ם .עיין שו"ת ברכת
אברהם ,סימן לד ,פריס  1859בתוך "כתבי הרמב"ם ובנו" ,ירושלים.
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לעומת כוונה כללית זו ,הנדרשת בכל התפילה וממלאת אותה במשמעות ,נדרשת בברכה
הראשונה  11כוונה מסוג אחר .צריך שהאדם יבין את תפילתו ,את פירושם של המילים אותם
הוא אומר .זוהי הכוונה הנדרשת בברכה הראשונה ,הנוספת לכוונה הכללית שהיא מודעות
האדם לעמידתו לפני ה' במהלך כל תפילתו.

ה .הגדרת התפילה
לאור יישוב הגר"ח לסתירה בדברי הרמב"ם ,נראה לענ"ד לפרש כך גם את הסתירה בדברי
נכדו ,הגרי"ד סולובייצ'יק .ניתן לומר שהחלוקה בין שני סוגי הכוונות בתפילה :כוונת
מעשה התפילה  -העמידה לפני ה' ,וכוונת פירוש המילים בתפילה ,נכונה גם לדברי הרב
סולובייצ'יק .במאמר "איש האמונה הבודד" ,בהגדירו את התפילה כעמידה לפני ה' ,ביאר
הרב את צורת התפילה  -את מעשה התפילה .במילים אחרות ,הרב תיאר כיצד מתפללים,
איך צריך לעמוד בתפילה ,מהי 'רוח התפילה' .נלמד אפוא שעיקר התפילה הוא המעמד
לפני ה' ,זהו מרכיב הכרחי לקיומה .זוהי תכלית  12התפילה .אולם ,מלבד החשיבות
העצמית של המעמד ,ניתן וצריך למלאו בתוכן פנימי .כאשר הגיע האדם לשיא זה ,לתודעה
זו של עמידה לפני ה' ,יכול הוא לרומם מעמד זה ,ולהעמיק את עוצמתו .זאת יעשה ע"י
הבקשה בתבונה  -סידור הרצונות והבקשות בצורה ברורה וישרה ושטיחתם לפני ה' ,באותו
מעמד אשר בו עומד האדם לפני ה' .במאמר "גאולה ,תפילה ותלמוד תורה" מסביר הרב
כיצד מוסיפים למעמד זה את תוכן התפילה ,ומפרט ממה מורכבת התפילה ,ומה מאפיין
את תוכנה .תוכן התפילה מאופיין כבקשה בתבונה .סידור הרצונות ,התחינות ומאוויי הלב
בצורה ברורה ,מדוייקת ורציונאלית ,מגדיר את תוכנה של התפילה .נמצא ,אם כן ,שהגרי"ד
ריכז ומיקד בעניין התפילה את הרעיון הכללי ,השייך לכל המצוות " -שיכוון שעומד לפני
ה' "...ובכך יצק בו משמעות עמוקה ויחודית.
נמצאנו למדים ,ששתי ההגדרות השונות בהן הגדיר הרב את התפילה אינן סותרות זו את
זו ,אלא מתארות שני מרכיבים בתפילה  -צורה ותוכן  - 13אשר את שתיהן מבאר הרב .כאשר
האדם מבטל את עצמו ועומד לפני ה' ,כשכל עצמותו נתונה לאל ,רק אז הוא יכול לבקש
בתבונה להבין ולזהות את צרכיו האמיתיים.

 .11כפי שצוין ,דין זה הינו רק בדיעבד .מלכתחילה גם סוג זה של כוונה נדרש בכל התפילה .אולם בדיעבד,
המכוון בברכה הראשונה בלבד אינו צריך לחזור.
 .12הן במובן שיא ,פסגה ,והן במובן מטרה.
 .13מרכיבים אלו הובאו ברמב"ם בפ"א הלכות ב-ה ,וכן בפ"ה הלכות א-ב .להרחבה וביאור עיין בפירוש "יד
פשוטה" על הלכות תפילה עמ' קלב-קמ ,וכן בעמ' רכו-רכח .עוד עיין במאמר "התפילה במשנת הגרי"ד
סולובייצ'יק זצ"ל" בתוך "עלון שבות" גליון  ,149ניסן תשנ"ז ,עמ' .87
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במצב זה בלבד יכול האדם לברר עם עצמו מהם שאיפותיו ומה נדרש ממנו .רק ע"י שילוב
ההגדרות והבנתם כמכלול אחד ,נוכל להבין מהי תפילה בשלמותה . 14
התוודעות האדם לצרכיו ,שטיחתם ובקשתם מהאל במעמד בו הוא חש בנוכחות הבורא,
זוהי התפילה . 15

 .14את ההשלמה בין שתי ההגדרות ושילובם יחד ,ניתן לפרש בדרך אחרת מהצעתנו במאמר זה .אפשר לומר
שביסוד השלמה זו עומד נסיון לקיים את שני חלקי הפרדוקס במהות התפילה ,פרדוקס שמקורו בתהליך
התהוות התפילה .תהליך זה קשור לזמן בו חל השינוי בתפילה ,בו הפכה התפילה מספונטנית ,רגשית
וחווייתית ,לתפילת קבע ,תהליך הקשור לתקופה בה נקבעה התפילה כחובה הלכתית ולא כרשות.
יתכן ,שמצד אחד התכוון הרב לקיים את התפילה כפי שהיתה לפני שנקבעה כחובה .דהיינו ,לחזור לזמן
הקדום בו היתה התפילה תופעה דתית ,שאינה קבועה לזמן ומקום מסויימים .קיום זה נתבאר בהגדרה
הראשונה שהיא" :לעמוד לפני ה'" .מצד שני ,התכוון הרב לקיים את התפילה באופיה הנוכחי  -המקובל
כיום ,לאחר שנקבעה התפילה כחובה הלכתית והצטמצמה לזמן ,מקום ומספר מתפללים קצוב וקבוע.
קיום זה בא לידי ביטוי בהגדרה השניה שהיא" :הבקשה בתבונה" ,שכוונתה לבקשות קבועות ומסודרות
שאינן משאירות מקום להתפרצויות ספונטניות בזמנים ובמקומות שונים.
 .15נראה לומר שלשילוב זה התכוון הרב במאמרו "רעיונות על התפילה" ,עמ'  ,241בהגדירו את התפילה
כ"התבטאות הנפש המתגעגעת לאלוהים באמצעי מילולי שעל ידו מביע האדם את סערת רוחו ונפשו" ,וכן
באומרו שם" :התפילה  -הראי שבו משתקפת נפש העובד המסורה לאלוהים בכל מאודה תמיד .היא לשכת
המודיעין על כל המתרחש והמתהווה במעמקי נפש חולת אהבה) ."...עמ' .(258
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כ ֹחו ומגבלותיו של הביטול ברוב
א .פתיחה
ב' .קבוע' ו'פריש'
ג .ביטול איסור לכתחילה
ד .דבר שיש לו מתירין
ה .אין הולכין בממון אחר הרוב
ו .משמעות הדברים מבחינה רעיונית

א .פתיחה
בספר המצוות ,מצוות עשה קעה ,כותב הרמב"ם:
מצווה קעה ,היא שציוה לנטות אחרי רבים כשתפול מחלוקת בין החכמים
בדין מדיני התורה כולה ,וכן נמשך ונטה בדין פרטי ,בדין ראובן ושמעון ,דרך
משל ,כשתפול מחלוקת בין דייני עירם אם שמעון הוא החייב ,אם ראובן,
נמשך אחרי הרוב .והוא אומרו יתעלה" :אחרי רבים להטות" ,ובבאור אמרו
רובא דאורייתא.
מהפסוק המתייחס לרוב דיינים בבית הדין ,למדנו שיש יתרון לרוב על פני המיעוט .בהתאם
לעיקרון זה אנו מכריעים ללכת ע"פ סברת הרוב וכן משתמשים ברוב לברר ספקות
במציאות .אך גם יותר מכך .לא רק שאנו מניחים שהרוב צודק )דמוקרטיה( או שבמקרה
שלא ברור לנו בדיוק מה ארע ,מסתבר שהדברים אירעו באופן הרגיל )סטטיסטיקה( ,אלא
שאנו גם מתעלמים ברוב שהתערבב בו המיעוט כאילו המיעוט אינו קיים כלל  . 1נדמה
שהתרגלנו לקבל את עקרון הביטול ברוב כדבר המובן מאליו וכאילו לא היה צריך פסוק
בשבילו .אך דברי הרמח"ל הבאים יכולים להעלות קושיה חזקה על עיקרון זה:
הנה מי שיש לו מח בקדקדו ,יחשוב איסורי המאכל כמאכלים הארסיים או
כמאכל שנתערב בו איזה דבר ארסי .כי הנה ,אם דבר זה יארע  -היקל אדם
על עצמו לאכול ממנו אם ישאר לו בו איזה בית מיחוש ואפילו חששא קטנה?

 .1עיין בשו"ע יו"ד קט ,א ובט"ז שם .הרב כשר ב"תורה שלמה" )כרך יח עמוד קס הערה לד( מוכיח שגם רוב
סטטיסטי וכן ביטול ברוב נלמדו מהפסוק "אחרי רבים להטות" וחלותם מדאורייתא.
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ודאי לא יקל .ואם יקל ,לא יהיה נחשב אלא לשוטה גמור.
יא( . 2

)מסילת ישרים פרק

ע"פ העיקרון של ביטול ברוב אנו מתירים בשר בחלב ואפילו דנים דיני נפשות .אין זה משנה
מה היא חומרת המקרה הנידון ,תמיד המיעוט קיים או שניתן לחוש לו ,וכמובן אם היה
מדובר ברעל לא היינו מעיזים לקחת על עצמנו את הסיכון  . 3אם נבחן את הדברים באופן
זה ,למרות שאולי התרגלנו לראות בביטול ברוב דבר המובן מאליו ,דברי התורה המתירים
לעשות כן הם חידוש גדול ויש להתייחס אליהם בהתאם לכך.
מקובל להסביר את הדברים בצורה הבאה:
מבחינה מציאותית  -המיעוט לא בטל גם אם הרוב לעומתו הוא עצום.
מבחינה דינית  -המיעוט כאילו לא קיים )או אפילו כאילו נהפך לחלק מהרוב(.
על מנת להראות את גודל החידוש שיש בהליכה אחר הרוב ,נבחן מספר הלכות שבהן אין
הולכים אחר כלל זה וננסה לברר את העיקרון המנחה.

ב' .קבוע' ו'פריש'
במספר מקומות בש"ס מובאים מקרים שמוגדרים כ'קבוע' ומכוח הגדרה זאת לא חל
עליהם העיקרון של ביטול ברוב .האחרונים התקשו להסביר את ההבדל בינם לבין מקרה
מקביל אשר דומה מאוד ל'קבוע' אך מוגדר כ'פריש' ואשר לגביו הכלל הוא" :כל דפריש -
מרובא פריש" .נבחן את הדברים ע"י הדוגמא הפשוטה ביותר למקרה של 'קבוע':
תשע חנויות ,כולן מוכרין בשר שחוטה ואחת מוכרת בשר נבלה ,ולקח מאחת
4
מהן ואינו יודע מאיזה מהן לקח  -ספיקו אסור .ובנמצא הלך אחר הרוב.
 .2ע"פ הגמרא בעבודה זרה" :חבית שנתגלה ,אע"פ ששתו ממנה תשעה ולא מתו  -לא ישתה ממנה עשירי,
מעשה היה ששתו ממנו תשעה ולא מתו ושתה עשירי ומת" .על דברי המסילת ישרים ניתן לומר שהם דברי
מוסר ואין להם משמעות להלכה ,אך גם הרב שמעון שקאפ כתב דברים דומים )שער הספקות ,סוף פרק ג(:
"ועפ"י המתבאר בזה שכל הספקות לא הותרו עפ"י דין תורה אלא שלא הזהירה תורה וספק האיסור
במקומו עומד .ומי שחס על נפשו ,ודאי דראוי לו עפ"י דין תורה לפרוש מספק איסור ...משום הכי יש מקום
לומר דמי שליבו נוקפו ומתירא מן העבירה מצוה עליו להביא אשם תלוי ."...ראוי לציין שהרמ"א התנגד
להחמרות מעין אלו )שו"ת הרמ"א סי' צא(.
 .3ואכן מצאנו בגמרא את דעת רבי מאיר "דחייש למיעוטא" )חולין יא,ב(.
 .4על מנת לקבל תמונה כללית נציג בקצרה ארבע סברות שעל פי הן ניסו ראשונים ואחרונים לחלק:
א .תוספות )פסחים ט,ב ד"ה היינו(  -ב'קבוע' הבשר נלקח מחנות מסוימת שאין הסתפקות לגבה .זה שאנו
לא זוכרים איזו היא היתה ,לא מצרף אליה את יתר החנויות כך שיהיה ניתן לבטלה ברוב.
ב .שערי ישר )שער ד ,פרק ג(  -ב'פריש' היה לנו ספק על הדין של החתיכה ובדין אנו יכולים ללכת ע"פ הרוב.
ב'קבוע' הספק הוא במציאות ,מאיזה חנות החתיכה נלקחה .ספק במציאות אי אפשר להכריע ע"פ הרוב.
ג .הרב קאפח )מאכלות אסורות ח ,יא(  -ב'פריש' החתיכה נמצאת עדיין בשוק ושם כוח הרוב יכול לפעול
עליה ולבטלה .ב'קבוע' כאילו הוצאנו אותה מאותו מקום ושם היא עומדת בפני עצמה ואין רוב סביבה
שיבטלה.
ד .חוות דעת )על יו"ד קי ,ג(  -ב'קבוע' מדובר ברוב מוכרי בשר ,ובאנשים אין הולכים ע"פ הרוב.
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)פסחים ט,ב(
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בפשטות ,ההבדל בין שני המקרים מתבטא אך ורק בכך ש'בפריש' הספק נוצר בלא ידיעתנו,
וב'קבוע' הוא נוצר על ידינו או לפחות בידיעתנו  . 5כפי שראינו ,ביטול ברוב הוא חידוש של
התורה ומתוך כך "אין לך בו אלא חידושו בלבד" .מוטל עלינו לברר עד כמה שאפשר מה
היא המציאות האמיתית לפני שנשתמש בהיתר של התורה ליצור מציאות דינית חדשה .כל
עוד היתה אפשרות ,בזמן כלשהו ,לברר את מקורה האמיתי של חתיכת הבשר אסור לנו
לחדש מציאות חדשה לגביה ,על סמך הליכה לפי הרוב.
יש להדגיש שלא מדובר בקנס על כך שקנינו את חתיכת הבשר מבלי לשים לב למעשינו,
והראיה ,שהגמרא לא חילקה בין מקרים שעשינו את זה בשוגג ,במזיד או באונס .אין זה
משנה איך הגיעה חתיכת הבשר אל מחוץ לחנויות כל עוד זה נעשה בידיעתנו ,והיתה
אפשרות בזמן מסוים לברר את מקורה האמיתי של החתיכה .בהתאם לעיקרון שהזכרנו
מצאנו את דברי ר' זירא" :כל קבוע כמחצה על מחצה דמי ,בין לקולא בין לחומרא" . 6
העיקרון הוא שכאשר אנו חורגים מעבר להיתר המקורי של התורה בבירור מציאות הנידון
עלינו לחשוש גם למיעוט ,ואין זה משנה אם המיעוט גורם לחומרא או לקולא .וכדברי רש"י
)שם ,ד"ה היינו תשע חנויות(" :אין הולכין בו אחר הרוב אלא הרי הוא כמחצה על מחצה".
במקרה הנ"ל הבשר מוגדר כספק נבלה ,בספק איסור דאורייתא הולכים לחומרא ולכן הוא
נאסר ,אך באופן כללי החשבת המיעוט כאפשרות שוות ערך לרוב ,יכולה להטות גם לקולא.
המקרה הבא ימחיש שהכלל "כל קבוע כמחצה על מחצה דמי" לאו דוקא גורם להחמרה:
אמר קרא" :וארב לו וקם עליו" ,עד שיתכוין לו ...פרט לזורק אבן לגו )לתוך
חבורת בני אדם( ...דאיכא תשעה ישראלים וכנעני אחד ביניהם ,דהוה ליה
כנעני קבוע ,וכל קבוע כמחצה על מחצה דמי.
)כתובות טו,א(
אם אחד מהאנשים היה יוצא מהחבורה בעצמו ,מבחינת זורק האבן שלא ידע אם הוא
ישראלי או כותי "כל דפריש מרובא פריש" והאדם שיצא מוגדר כישראלי .לעומת זאת ,אם
זרק את האבן לתוך החבורה ,הוא בעצמו יצר את הספק .לכאורה היה ראוי להענישו על כך
שזרק אבן למקום שנמצאים רוב ישראלים .אך גם אם הרג ישראלי ,מכיוון שאת ההכללה
של הנמצאים בחבורה כישראלים )ע"פ הרוב( הוא יצר בעצמו ,עלינו לחשוש גם למיעוט
והמקרה מוגדר כמקרה של זריקת אבן על ספק כנעני ספק ישראלי )כשההסתברות שווה
לשניהם  -מחצה על מחצה( .במקרה זה הוא פטור מעונש מוות והרי לנו קולא . 7
" .5והא דאמרינן 'כל דפריש מרובא פריש' היינו כשלא פירש בפנינו .אבל אם פירש לפנינו או שרואה שהגוי
לקחו הוי כאילו לקחו משם בידו"  -הרמ"א בסימן קי ,ג .הר"ן הוכיח את הדברים ע"פ המשך הגמרא
בפסחים ט,ב )אולם בהמשך דבריו חוזר בו הר"ן ,עיין בחולין לג,ב בדפי הרי"ף(.
 .6כתובות טו,א.
 .7ישנם בגמרא מקרים נוספים של 'קבוע' ו'פריש' אך הם יובנו ע"פ שתי הדוגמאות שלעיל .עיין בכתובות יד,ב
 טו,א וכן ביומא פד,ב וזבחים עג,א )עיין שם בתוספות ד"ה וניכבשינהו( .יצוין שהתפיסה המקובלת ביןהראשונים היא שביטול ברוב הוא דבר המובן בסברה ,ולעומתו 'קבוע' הוא חידוש ש"אין לך בו אלא
חידושו" )ראה לדוגמא בר"ן שצוין לעיל בהערה .(5
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הקב"ה נתן לנו רשות להכריע ע"פ הבנתנו המוגבלת ,אך יחד עם זאת אנו נדרשים שבמקרה
שאנו כבר עושים את זה ,נשתדל תחילה לברר את המציאות למיטב הבנתנו .אומנם בדיעבד
"אין לדיין אלא מה שעיניו רואות" ,אך אסור לנו ליצור ספק לכתחילה . 8

ג .ביטול איסור לכתחילה
ההלכה שבה מופיע בצורה הברורה ביותר העיקרון שאין הולכים אחר הרוב היא ההלכה
שאין לבטל איסור לכתחילה:
סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה )סאה( ,ואחר כן נפלו שם )עוד( חולין
)ועכשיו יש שם פי מאה חולין לעומת התרומה( .אם שוגג  -מותר ,ואם מזיד -
אסור.
)תרומות ה ,ט .בסוגריים  -פירוש(
אף שתרומה בטלה ברוב של אחד למאה ,כאשר הביטול נעשה במזיד ,ע"י הוספת חולין
לתערובת  -התערובת כולה אסורה .יצוין שלא הובא לאיסור זה מקור מפסוק או מסברה
והדברים נתפסים כמובנים מאליהם .כמו כן ,מהגמרא בגיטין נד,א מוכח שאין מדובר
בקנס או גזירה מדרבנן ,וכך כתב גם הפתחי תשובה  . 9אם כן ,איך יתכן שיש איסור
דאורייתא לבטל איסור לכתחילה ,המנוגד לכלל "אחרי רבים להטות" ,ואין לו מקור בשום
מקום? אלא שאם נתפוס שכל ההיתר המקורי של התורה ניתן בצורה מוגבלת ,הדברים
פשוטים .ההליכה אחר הרוב נעשית כאשר אין אפשרות אחרת לברר את המציאות כמות
שהיא .במקרה הנ"ל ,הרוב נוצר על ידינו במזיד ,ובמקרה כזה שיצרנו את הספק בעצמנו
אין ללכת לפי הרוב.
לאור העובדה שהביטול ברוב ,הן כאן והן במקרה של 'קבוע' ,נובע מאותו העיקרון ,ניתן
היה לצפות שנמצא דימיון ביניהם בפירטי הדינים .ואכן ,אע"פ שהאחרונים לא עשו את
ההשוואה ל'קבוע' ו'פריש' ,גם בעניינינו התערובת אסורה לא רק למי שהוסיף בעצמו ,אלא
גם לכל מי שידע על הוספת ההיתר . 10

ד .דבר שיש לו מתירין

 .8אפשר לראות כיצד עיקרון זה בא לידי ביטוי בגמרא בחולין )דף ט,ב( :הגמרא חילקה בין מקרה של סוטה,
שבו הולכים בטומאתה לחומרא ,לבין חולדה עם שרץ בפיה שהלכה על כיכרות לחם ,שלגביהם נוטים
לקולא .בסוטה יש "דעת להישאל" ויש לנו אפשרות לפתור את הספק .את הכיכרות או את החולדה אי
אפשר לשאול ולכן מקילים בספק שלהם.
" .9דדוקא לבטל הטעם של איסור הוא מדרבנן ,אבל ממשות האיסור ,יבש ביבש ברוב ,הוא מדאוריתא ,והוא
הדין לבטל בשישים" )יו"ד סי' צט ,ס"ק ג(.
 .10שו"ע יו"ד צט ,ה.
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תניא ,ר' שמעון אומר :כל דבר שיש לו מתירין ,כגון טבל ומעשר שני והקדש
וחדש  -לא נתנו בהן חכמים שיעור.

)נדרים נד,ב(

כאשר מיעוט האיסור המעורב בהיתר ניתן לתיקון לאחר זמן ,או לאחר פעולת תיקון
מסוימת ,אין הוא בטל ברוב .מסביר רש"י )ביצה ג,ב ד"ה אפילו באלף לא בטיל(:
ואף על גב דמדאורייתא חד בתרי בטיל ,דכתיב "אחרי רבים להטות" -
אחמור רבנן הואיל ויש לו מתירין לאחר זמן  -לא יאכלנו באיסור על ידי
ביטול.
אמנם לפי רש"י מדובר בגזירה מדרבנן ,אך כבר הקשה על זה הרב אלחנן וסרמן ב"קובץ
שיעורים" על הגמרא בביצה .הוא טוען שלא יתכן שחז"ל יגזרו גזירה חדשה רק על סמך
סברה כמו שהביא רש"י ,מבלי שיהיה להם עיקרון דומה מהתורה ללמוד ממנו .כדי לפתור
את הבעיה הוא משתמש בסברת הר"ן הקרובה יותר לעקרונות מדאורייתא ואכמ"ל ,אך
לשיטתנו הדברים פשוטים ביותר .כיוון שבעתיד הבעיה תפטר מאליה אין להסתמך על
ביטול ברוב כפי שהוא נגלה לנו היום .אין צורך בסברה מחודשת כי פשוט שבמקרה זה אין
לנצל את הביטול ברוב כאשר אפשר להסתדר בלעדיו.

ה .אין הולכין בממון אחר הרוב
הגמרא בבבא קמא כז,א דנה במקרה בו אדם מכר לחברו חבית במקום שבו חלק מהאנשים
קוראים לחבית כד ולכד חבית ,והמוכר לא הגדיר במדויק למה הוא מתכוון .מסכמת
הגמרא שאף שרוב האנשים אינם מחליפים בין השמות כד וחבית ,מותר למוכר לומר
שבאומרו חבית התכוון לכד קטן ,כי:
מהו דתימא זיל בתר רובא? קמ"ל שאין הולכין בממון אחר הרוב.
כדי להסביר מדוע דווקא בדיני ממונות ,הנחשבים קלים יחסית לדיני נפשות ,אין הולכים
אחר הרוב ,נאמרו סברות שונות .תוספות הציעו מספר חילוקים שונים בכל מקום שהכלל
הנ"ל הופיע בגמרא  . 11גם האחרונים חיפשו הסברים לחומרא תמוהה זו ,דווקא בדיני
ממונות  . 12המשותף לכולם הוא שהם הבינו את הכלל "אין הולכין בממון אחר הרוב"

 .11ראה בבא קמא כז,ב תוספות ד"ה קמ"ל ,ובמקבילות המצוינות על הגיליון.
 .12נביא שלושה הסברים מייצגים בקיצור והמעוניין יבחן את הדברים במקומם:
א .שערי ישר )ג ,ג(  -דיני ממונות מבוססים יותר על סברה מאשר על גזירת הכתוב ,והסברה המכוונת ללכת
ע"פ הרוב איננה יותר חזקה מהסברה של "המוציא מחבירו עליו הראיה".
ב .תורה תמימה )על שמות כג ,ב(  -הולכים ע"פ רוב של דיינים מכיוון שאלו שפסקו לצד מסוים בטוחים
בהחלטתם ,לכן מיעוט הדיינים מתבטל לעומת הרוב .לעומת זאת ,בדיני ממונות הספק תמיד קיים כי אין
רוב שבטוחים בעצמם והמיעוט איננו מתבטל.
ג .הרב אליעזר ברקוביץ' )"ההלכה כוחה ותפקידה" עמוד  - (30בדרך כלל קובעים ע"פ הרוב מציאות דינית,
ובהלכה מותר לנו ללכת ע"פ הרוב .דיני ממונות ,לעומת זאת ,מתייחסים למציאות ,ואת המציאות אין אנו
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כמתייחס לכל דבר המשתייך לדיני ממונות .בגמרא כלל זה מובא רק בהקשר למקרים של
מכירה שבה לא ניתן לברר אם הכוונה היתה לחפץ אחד ולא לאחר .אם נבחן את הדברים
עכשיו ,הרי שלשיטתנו ברור שכשהקונה והמוכר לא דייקו בפרטי המכירה ,הם סמכו על כך
שדבריהם יפורשו ע"פ הנוהג המקובל על ידי רוב התושבים .אך בדרך זו הם יצרו את
הביטול ברוב בעצמם ,ואפשר לומר שאפילו במזיד .המכירה נידונה כספק של "מחצה על
מחצה" ,וכאשר יש ספק שקול כגון זה הכלל הוא "המוציא מחבירו עליו הראיה" והמוכר
שהוא המוחזק יכול לתת את החפץ הקטן יותר .לכן אפילו בממונות ,שבדר"כ נחשבים
כקלים )ולכן הודגש "אין הולכים בממון אחר הרוב"( והיה נראה לכאורה ללכת ע"פ הרוב,
ההלכה היא שבמקרים מעין אלו 'המוציא מחבירו עליו הראיה' ,ובביטול ברוב נשתמש רק
כשאין ברירה.

ו .משמעות הדברים מבחינה רעיונית
לכאורה נדמה שבהליכה ע"פ הרוב ישנה התפשרות מסוימת .כל אחד מהחולקים הגיע
למסקנה הנראית לו כאמיתית ,אך הוא נכנע לדעת הרוב כי אנו חוששים ל"לא תתגודדו"
ובאופן כללי שואפים לאחדות הלכתית .ע"פ הדברים הבאים יובן שאין זאת התפשרות כלל
וכלל.
במובן מסוים ,מצוות ההכרעה ע"פ הרוב היא הבסיס לאמונה בדברי החכמים .אף אם
השופט אשר יהיה בימים ההם יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין  -אין
זה משנה כלל ,ואפילו אם מדובר בטעות גמורה  . 13הקב"ה איננו מעוניין כביכול באמת
האובייקטיבית אלא במסקנה שהשופט יגיע אליה "יפתח בדורו כשמואל בדורו" .למרות
דעתם של בית שמאי שהיו "מחדדי טפי" ,נפסקה הלכה כבית הלל מכיוון שהיו ענוותנים.
נדחתה האמת האובייקטיבית של בית שמאי מפני האמת האנושית-מוסרית של בית הלל.
לתורה יש כלים שונים להכרעת המציאות והם אינם הכלים הלוגיים-מדעיים המשמשים
במדעים המדויקים.
מצוות "אחרי רבים להטות" לא מדברת רק על רוב הדיינים ,רוב חנויות כשרות או רוב
מאכל כשר לעומת האיסור המעורב בו .לפני כל הכרעה הלכתית שאדם עושה הוא מתלבט
יכולים לשנות .מצב שרוב האנשים קוראים לכד כד ולחבית חבית לא גורם לכך שגם במכירה זאת נמכרה
חבית ,כי המכירה היתה במציאות.
 .13והמורה בניגוד להחלטתם של הסנהדרין נחשב ל"זקן ממרא" .עדיין ,כפי שנראה בהמשך ,אין להמעיט
בחשיבות דעתו של היחיד ,ואם החכם בטוח בצדקתו ,עליו לנהוג בעצמו בניגוד להחלטת הסנהדרין ,כל עוד
שאיננו מורה לאחרים .כמו כן ,כפי שהעיר לי ראש הישיבה שליט"א ,גם על ביה"ד מוטל לחשוש לכך שאולי
טעו בהחלטתם ,ואם כן ,עליהם לחזור בהם ולהקריב "פר העלם דבר של ציבור" .בנוסף ,ראוי לציין
שבירושלמי מובא המדרש בנוסח הפוך מהמשמעות היוצאת מהנוסח שהובא לעיל )הוריות א ,א( .אך
הבאנו את הנוסח שהתפרסם אגב ציטוטו בפירוש רש"י לתורה.
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בינו לבין עצמו .הוא מביא ראיות לכאן ולכאן ,ובדרך כלל ,ההחלטה הסופית שהוא מגיע
אליה נובעת משקלול השיקולים השונים והכרעת הכף לצד הנראה כמסתבר יותר .מכיוון
שחמשת חושיו וכֹח שׂכלו מוגבלים ,הוא חושש שלעולם לא יגיע אל האמת ונמצא שכל
מעשיו תלויים בספק .אך הקב"ה כביכול מרגיעו .הוא מלמדו שאם עשה ככל יכולתו על
מנת לברר את השיקולים השונים היכולים להכריע לכאן ולכאן ,גם אם בסופו של דבר הוא
לא הגיע להכרעה ברורה ,ואת מסקנתו הוא קבע רק על סמך רוב השיקולים המטים לצד
אחד ,המסקנה נחשבת לאמת .לא אמת אובייקטיבית אלא אמת מעשית-אנושית-
מציאותית.
לקב"ה אולי היה פעם בשמיים מעין "שולחן ערוך" בו היו כתובות כל פרטי ההלכות כפי
שהאמת האובייקטיבית מחייבת אותן ,אך ה' לא היה מעוניין בספר כזה .הוא לקח את
הספר ,קרע אותו לגזרים ואת פיסות הנייר השליך אל הארץ ,לחכמי ישראל .אותו שו"ע
"פריש" מהשמים לארץ" ,לא בשמיים היא" ,וככזה ,כתיבתו מחדש נעשית ע"י הכרעה ע"פ
הרוב .גם אם אנו טועים ולא קלענו למה שהיה כתוב בשו"ע שהיה פעם בשמיים ,אין זה
משנה .ה' סומך את שתי ידיו על ההחלטות שאנו מגיעים אליהם )"אתם  -ואפילו שוגגים"(,
בודק אם הגזירה פשטה בכל העם וכותב אותה בשו"ע החדש שלו בשמים ,דברים בשם
אומרם ,בשם האדם .וגם כאשר כותלי בית המדרש היטו ליפול ,ועץ החרוב ,אמת המים
ובת הקול דרשו את קיומם של הדברים שהיו כתובים פעם בשו"ע המקורי  -עמד רבי יהושע
על רגליו ואמר" :לא בשמיים היא ...שכבר נתנה תורה מהר סיני ,אין אנו משגיחין בבת
קול ,שכבר כתבת בהר סיני בתורה :אחרי רבים להטות" .התורה ירדה מהר סיני ומאז היא
ניתנת לפרשנות ולהוספת בנין על יסודותיה ,ע"י עם ישראל ולא ע"י בת קול ,וכל משמעותה
של ירידה זו באה לידי ביטוי בפסוק אחד קצר" :אחרי רבים להטות" . 14
הדברים הנ"ל לא היו ממטרתו המקורית של המאמר ,אך עכשיו ,לאחר שראינו שדין הליכה
אחר הרוב איננו פשרה אלא יסוד מהותי בקביעת ההלכה ,נוכל להסביר מדוע ישנם מקרים
שבהם אין להכריע ע"פ הרוב .ראשית ,כפי שראינו בחלק ההלכתי ,כאשר ישנה אפשרות
לברר את המציאות בדרך אחרת ,מוטל עלינו לעשות הכל כדי להגיע למסקנה האמיתית.
"אחרי רבים להטות" הוא חידוש שעלינו להיזהר שלא להוציא אותו ממשמעותו המקורית.
אילו ניתן היה לגלות בזמן כלשהו את מקורה של חתיכת הבשר ,גזירה היא על הדיין ועל כל

 .14הסיפור על "תנורו של עכנאי" מובא בבבא מציעא נט,ב" .יפתח בדורו "...בר"ה כה,ב .וההכרעה כבית הלל
"מפני שנוחין ועלובין היו "...מובא בעירובין יג,ב .העיקרון הרואה בהכרעה הלכתית כעיסוק בדבר ש'פריש'
מובא בקיצור ב"משפט כהן" לראי"ה קוק זצ"ל ,עמוד רפ פסקה ימנית ,בהוצאת מוסד הרב קוק.
בהזדמנות זאת אודה לבראון דסברג שעל ידו הגעתי למקור זה.
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אדם מישראל שלא להמר על כך שהיא נלקחה מאחת מתשע חנויות הבשר הכשרות . 15
התורה אמנם ירדה מהר סיני כדי שנלמד אותה למרות עניות שכלינו ,אך דווקא מפני
שמקורה בשמים נדרש מאתנו לעשות כמיטב יכולתנו כדי לברר את האמת ההלכתית
לאשורה.
נחזור על הראשונות:
"לא תהיה אחרי רבים לרעֹת ,ולא תענה על ִרב ,לנטֹת אחרי רבים להטֹת" )שמות כג ,ב(.
כבר בפסוק עצמו ,שעד עכשיו התייחסנו לשלוש מילותיו האחרונות ,נרמזה הבעיה בהליכה
עיוורת אחר דעת הרוב ,על ידי ניסוחו כאיסור והדגשת הצדדים השליליים במרכזו:
"לרעֹת"" ,על ִרב".
למרות ההגבלות והאזהרות הסתמכו חכמי ישראל על שלוש המילים האחרונות בפסוק,
ועל גביהן הקימו את בנין ההלכה והתורה שבעל-פה.

 .15בתשובות הרשב"א )חלק ב ,סי' קד( מובא לגבי דיינים )שעליהם נאמר במקור ההיתר לפסוק ע"פ הרוב(
העיקרון שאם הם פסקו כל אחד באופן עצמאי ולא התקבצו וניסו לברר את הסוגיה ביחד אין להכריע בין
שיטותיהם על סמך דברי הרוב.
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"מצוות הבן על האב"  -על הבן או על האב?
א .פתיחה
ב .מילה
ג .פדיון הבן
ד .תלמוד תורה
ה .קידושין
ו .סיכום

א .פתיחה
האב חייב בבנו למולו ,לפדותו ,וללמדו תורה ,ולהשיאו אשה ,וללמדו
אומנות ,ויש אומרים אף להשיטו במים.
ברייתא זו ,שמקורה במכילתא ,מובאת על ידי הגמרא בקידושין דף כט,א על מנת לבאר
ולפרט מהם 'מצוות הבן על האב' המוזכרות במשנה שם .ניתן היה להבין שמדובר כאן
במצוות המוטלות מעיקרן על הבן ,אלא שמחמת קטנותו ומגבלותיו הפיזיות קשה לו
לקיימם .עקב כך ,באה התורה וגלגלה אותן על האב .כיווּן זה משתמע אף מהניסוח 'מצוות
הבן על האב'  -מצוות שהיו מלכתחילה שייכות לבן ,והתורה הטילתן על האב.
אולם ,הדברים אינם פשוטים כלל ועיקר .האמנם כל חיוב האב במצוות אלו נובע מאילוצים
טכניים גרידא?! הרי איננו מוצאים בשום מקום שהתורה מצווה על קטן .קיום המצוות
אמור לפעול על תודעת המקיים ,וקצת קשה להבין כיצד פדיון הבן ,למשל ,מצליח להשפיע
על פעוט כבן חודש.
בכדי ציוותה התורה ציוויים שרק האב מסוגל לקיימם .לאב יש תפקיד חשוב
נראה שלא ִ
ומהותי בקיום המצווה ,והוא אינו משמש רק כ"שליח לעת מצוא" .בהמשך נראה אף
סימוכין הלכתיים לכך שהפוסקים ראו באב דמות מרכזית במצוות אלו ,והותירו לו מקום
גם לאחר שהבן גדל ובכוחו לקיים את המצווה באופן עצמאי.
טענתנו המרכזית היא ,איפוא ,שבארבע המצוות הראשונות  1המוזכרות בברייתא :מילה,
פדיון הבן ,לימוד תורה ונשיאת אשה  -ישנה הסתכלות בעלת שתי פנים ,הרואה חשיבות הן
בעצם קיום המצווה בבן ,בבחינת חפצא ,והן בביצוע המצווה על ידי האב ,בבחינת גברא.
כפילות זו מופיעה ,כפי שנראה ,כבר בתוך פסוקי המקרא המתייחסים למצווה .במאמר
 .1החיובים הנוספים המופיעים בברייתא  -לימוד אמנות ושחייה  -הם תקנות חכמים שתוקנו מטעמים
חברתיים .אין כאן חיוב מהותי על האב כאב ,אלא כעוזר ומדריך מבוגר שחכמים סמכו עליו.
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נבאר מדוע אין זו כפילות מיותרת ,אלא כפילות מהותית וחיונית להבנת המצווה והיא
מגיעה לידי ביטוי מעשי גם בפרטי ההלכה.

ב .מילה
סוגייתנו מתייחסת לשני מקורות שונים מספר בראשית .המקור הראשון הוא פרשת ציווי
הברית על אברהם אבינו .פרשה זו מופיעה בפרק יז פסוקים ט-יד ,והיא כוללת את כל פרטי
מצוות המילה .המקור השני )פרק כא פסוק ד( הוא למעשה תיאור ביצוע מצוות המילה
שצוּותה במקור הקודם:
וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים ,כאשר ציוה אתו אלהים.
לכאורה מקור זה לא מוסיף שום עניין חדש ,והוא מופיע רק בתור תיאור של קיום הציווי
הראשון .אף על פי כן ,ראתה בו הגמרא כמקור לדין שהאב מצווה למול את בנו.
בפרק יז כורת הקב"ה ברית עם אברהם באופן אישי .כמו כן ,הוא מצווה שלאורך כל
הדורות יצטרך כל אחד ואחד מזרעו של אברהם לכרות ברית אישית עם הקב"ה .כל יהודי
באשר הוא ,מעבר להיותו אדם הינו גם בן-ברית של הקב"ה .ברית זו דורשת פעולת מילה
לאדם עצמו וכן גם לרכושו" :יליד ביתך ומקנת כספך" .מה לגבי בניו של האדם? " -אשר
לא מזרעך הוא" .אדם מחוייב על מילת עבדיו הגויים ,ולא על מילת בנו! לבן יש כבר חיוב
מצד עצמו .הוא עומד באופן אישי בפני הקב"ה ,ועליו לכרות ברית משלו עם קונו .יהודי
שאינו מוכן להכיר בקשר שלו עם קונו ,הריהו כורת את נפשו " -ונכרתה הנפש ההיא
מעמיה ,את בריתי הפר" . 2
בפרק כא מתגלה פן חדש במצווה .אברהם מל את "יצחק בנו" .עדיין זכור לנו מהפסוק
הקודם שיצחק הוא בנו של אברהם  ! 3כל רצונה של התורה הוא להדגיש את מילת יצחק -
כבן .אברהם אבינו אינו משמש כאן כשליח בנו או כשליח בית דין ,אלא כאב .מדוע?
לשם כך נעיין בהקשר הפסוק .פרק כא מתאר את גירוש ישמעאל מעל פני אברהם ,והעדפת
יצחק כמייצג את המשך שושלת אביו" :אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך ...כי ביצחק
יקרא לך זרע" )פסוק יב( .זוהי וודאי נקודת המוקד של הפרק .משמעותה של קריאת זרע זו
אינה מבחינה ביולוגית ,שכן מבחינה זו ישמעאל עדיין נחשב כזרע אברהם .קריאה זו
מבטאת ייסוד שושלת בעלת משמעות רוחנית .יצחק וזרעו נקבעים כממשיכי אברהם
בתפקידו כמפיץ שם ה' בעולם" .כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו
ושמרו דרך ה') "...בראשית יח ,יט( .תפקיד זה מוטל על ישראל כאומה " -עם זו יצרתי לי
תהלתי יספרו" )ישעיהו מג ,כא( .כאשר אברהם מל את יצחק בנו ,וכאשר כל יהודי מל את בנו,
 .2בפרשה מופיעים גם מונחים כלליים ,כמו 'המול לכם כל זכר' .אולם הכלליות כאן מופיעה כקיבוץ של
פרטים .אם כל אחד ואחד מעם ישראל חייב ,אז כולם חייבים .אין כאן הדגשה של קשר מיוחד בין פרט
אחד למשנהו.
 .3דיוק זה מופיע גם ב'פני יהושע' בסוגייתנו.
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הוא מרכיב עוד חוליה בשלשלת האומה ,ומאציל ממנו על בנו את שם ישראל .בטקס המילה
האב נותן לבנו שם פרטי ושם משפחה ,לאום ' -ויקרא שמו בישראל' .חובה לאומית זו
מוטלת על האב כמקשר בין עם ישראל לדורותיו ,החל מאברהם ועד לבנו הנימול . 4
כפילות זו רואה את ביטויה ב'יד החזקה' לרמב"ם .מצוות המילה מופיעה שם פעמיים.
המקום הראשון והמרכזי נמצא בהלכות מילה בספר אהבה .ספר זה כולו מכיל מצוות
המקשרות בין היחיד לקב"ה ,מצוות שמבטאות וגורמות להפנמת אהבת האדם ליוצרו .גם
המילה קושרת וכורתת ברית בין היחיד לאל .המקום השני ,בו מוזכרת חובת המילה כדרך
אגב ,נמצא בהלכות מלכים פרק י הלכה ז:
המילה  -נצטווה בה אברהם וזרעו בלבד ,שנא'" :אתה וזרעך אחריך" .יצא
זרעו של ישמעאל ,שנאמר" :כי ביצחק יקרא לך זרע" .ויצא עשו ,שהרי יצחק
אמר ליעקב "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך" .מכלל שהוא לבדו זרעו
של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה .והם המחוייבין במילה.
הרמב"ם קושר בין המילה ובין ההגדרה הלאומית של עם ישראל .הלכות מלכים כולן
עוסקות בהלכות המיוחדות לישראל כאומה.
גם ב'מורה נבוכים' חלק ג ,פרק מט ,מונה הרמב"ם שני טעמים למילה :הראשון טעם אישי
ומוסרי ולפיו המילה גורמת לפרישות וקדושה מינית ,והשני טעם כללי לאומי "והוא שיהו
כל בעלי ההשקפה הזו כלומר סוברי יחוד השם ,להם סימן אחד גופני הכוללם".
לאור הבחנה זו ,נוכל להבין את נוסח הברכות על המילה .הרמב"ם בהלכות מילה פרק ג,
הלכה א ,מחלק בין המל את בנו  -שעליו לברך 'למול את הבן' ,לבין המל את בן חבירו -
שמברך 'על המילה' .טעם החילוק מבואר בהלכות ברכות פרק יא הלכות יא-יג :אדם שמל
את בן חבירו מקיים מצווה בחפצא של הבן ,גורם לבן להיות מהול .המצווה אינה לעצמו
אלא לאחרים .הוא מתפקד כשליח הבן או בית הדין .לעומת זאת ,אדם שמל את בנו מקיים
מצווה מצד הגברא שלו עצמו .הוא עצמו ,כאמור ,מחוייב להמשיך את המסורת הלאומית
בעזרת מילת בנו .הוא אינו מקיים מצווה עבור בנו ,אלא עבור עצמו.
בהמשך אותה הלכה קובע הרמב"ם קביעה שנויה במחלוקת .לגבי הברכה הנוספת במילה -
'להכניסו בבריתו של אברהם אבינו' ,אומר הרמב"ם:
מצווה על האב למול את בנו יתר על מצווה שמצווין ישראל שימולו כל ערל
שביניהם  -לפיכך אם אין שם אביו ,אין מברכין אחריה ברכה זו.
הרמב"ם מודע לכך ש"יש מי שהורה שיברכו אותה בית דין או אחד מן העם" אבל בכל זאת
"אין ראוי לעשות כן" .קביעת הרמב"ם אינה ברורה! וכי תינוק שנימול שלא על ידי אביו
 .4מצוות המילה מופיעה אף במקור שלישי ,בספר ויקרא יב ,ג" :וביום השמיני ימול בשר ערלתו" .כבר עמד
על כך הרב דוד הנשקה בשיעור וטען שהציווי שם אינו מצד כריתת הברית החיובית עם הקב"ה שנוצרת
בפעולת המילה ,אלא מצד החסרון והפחיתות שיש בהשארת הערלה; "כי חרפה היא לנו" )בראשית לד ,יד(.
אנו נתמקד בשני המקורות בבראשית העוסקים בפן החיובי של מעשה המילה  -כריתת ברית אישית
ולאומית עם הקב"ה ,מכיוון שסוגייתנו התמקדה דווקא בהם.
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אינו נכנס לברית אברהם אבינו? ר' מנחם המאירי ,בעל 'בית הבחירה' ,שבדרך כלל נאמן
מאוד לפסיקת הרמב"ם ,כותב בסוגייתנו לגבי הלכה זו )בסוגריים פרוש לדבריו(:
והדברים מתמיהים! אחר שהם )בית הדין( חייבים בכך )אף הם מצווין
במילת הבן( ,וכבר הגיהו בה גדולי המגיהים )הראב"ד(.
אולם ,לפי דברינו הרמב"ם ברור .הגם שהנימול נכנס בכל מקרה לברית עם הקב"ה ,דווקא
האב מצוּוה להכניסו ולהאציל עליו שם של זרע אברהם .בריתו של אברהם אבינו ,אין
פירושה הברית שהראשון לקיימה היה אברהם ,אלא ברית נצחית של הקב"ה עם זרעו ועמו
של אברהם .אברהם  -לא כאברהם הצדיק ,ולא אברהם רבנו ,אלא כאברהם אבינו  -אבי
השושלת.
השלכה נוספת לדברינו תהיה במקרה שהבן גדל מבלי שנימול .לשיטתנו ,יש עדיפות בכל
מקרה לכך שהאב ימול אף אם הבן מסוגל לדאוג למילת עצמו .ה'מנחת חינוך' במצווה ב
אות ד דן בסוגיה זו באריכות ,ונשאר בצריך עיון .אולם הוא מוכיח שדעת התוספות
בסוגייתנו אכן מחייבת את האב אף משהגדיל הבן .תוספות ד"ה 'אותו ולא אותה' קובע
שמצווה המוטלת על ההורים נחשבת כמצוות עשה שלא הזמן גרמא מכיוון שאין לה הפסק,
והיא חלה מיום השמיני והלאה .לא ייתכן שהחיוב נפסק ברגע שהבן גדול ,שהרי לפי זה
יוצא שיש לה הפסק וזוהי מצווה שהזמן גרמא .ברור ,איפוא ,שהאב חייב לדאוג למילת בנו
במשך כל חייו ,אף אם הבן כבר גדול .מוכח ,שההורים אינם סתם שליחי הבן בלית ברירה,
עקב קטנותו של הבן .מעמדם כהורים הוא חלק מהותי ובלתי נפרד מטקס המילה.
הסבר סוגיית הגמרא
כעת נבחן את סוגייתנו על פי הדברים שאמרנו .מקור החיוב של האב כאב במילת בנו הוא
מהמקור השני ,בפרק כא" ,וימל אברהם" .במקרה שהוא לא מל ,חוזר חיוב המילה מצד
החפצא של הבן ,כלומר מצוות הבן להיות מהול .עקב אי יכולתו של הבן למול עצמו,
והחומרה הגדולה בהישארותו ערל ,הטילה התורה חיוב על בית הדין לדאוג לכך שהבן
ימול .חובה זו נלמדת מהמקור הראשון ,בפרק יז .במקרה שגם בית הדין לא מל ,והבן עצמו
כבר מסוגל למול עצמו ,כמובן שעליו לדאוג לכך .אם הוא לא יעשה זאת ולא יכרות ברית
עם קונו  -דינו יהיה כרת .חיוב זה נלמד גם הוא מפרק יז.
לאחר מכן שואלת הגמרא מניין שהאֵ ם אינה חייבת במילת בנה? הראשונים נזעקים למשמע
השאלה ,ומקשים שהרי מילה היא מצוות עשה שהזמן גרמא ונשים בלאו הכי פטורות מהן!
הראשונים מתרצים בשני כיוונים עיקריים .1 :התוספות שהזכרנו והמהרי"ט ,כל אחד
בדרכו ,מסבירים מדוע אין זו מצווה התלויה בזמן .2 .הרמב"ן ,הר"ן והריטב"א מסבירים
שזו מצווה מיוחדת ,ולמרות שהזמן גרמא ניתן היה לחשוב שהאשה מחוייבת בה .בדרך כלל
נשים פטורות ממצוות שהן מקיימות לעצמן ,אבל כאן מדובר במצווה שהיא עושה עבור
בנה ,וניתן היה לחשוב שיש לחייבה .תירוץ זה קשה מאד בסברה! אם אשה פטורה מלקיים
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מצוות החלות עליה ,מדוע שתצטרך לקיים מצוות של אחרים? ההגיון אומר ההיפך!
ה'קהילות יעקב' בקדושין סימן כח מצטט את ה'טורי אבן' שכתב שאין טעם לסברה זו . 5
לאור דברינו ניתן להציע כיוון שונה מעט .במצוות רגילות שהחיוב בהם הוא על האדם כלפי
עצמו ,פוטרת התורה את האשה במקרה שהזמן גרמא .אולם מצווה זו היא מצווה שהאשה
חייבת בה בעצמה בתור אם ,ובנוסף לכך זוהי מצווה בעלת משמעות כלפי הבן .האם אינה
יכולה להיפטר מחובת העברת והמשכת המורשת הלאומית ,רק בגלל שזו מצווה שהזמן
גרמא.
על פי זה ניתן לתרץ אף את קושיית 'המקנה' על תשובת הגמרא .הגמרא עונה שהאם פטורה
ממילת בנה כתוצאה מהלימוד" :אותו  -ולא אותה" .מקשה על כך 'המקנה' בד"ה "ואיהי
מנלן" ,שזה אמנם פוטר אותה מחיובה כאם ,אולם עדיין נשאר חיובה כשליחת בית הדין
הנלמד מהפסוק "המול לכם כל זכר"! אולם ,נראה שלגמרא אין שום הוה אמינא שהאשה
תחוייב במצוות עשה שהזמן גרמא שכל חיובה בה נובע מחובת בית דין .הרי אפילו מצווה
שהיא מחוייבת בה ישירות נפטרת בהיותה תלויה בזמן .ההוה אמינא היחידה הייתה מצד
חיובה כאם שבה מצטרף לחיובה העצמי של האשה אף חיוב של המשך המורשת הלאומית
בבן .לכן ,הלימוד "אותו  -ולא אותה" הוא דווקא מהמקור השני של פרק כא .למרות זאת,
הגמרא דוחה את ההוה אמינא וקובעת שחיוב זה מוטל דווקא על האב .חובת העברת
המורשת הלאומית הוטלה בעיקר על הגברים – "למשפחותם לבית אבותם" )במדבר א ,ב(.

ג .פדיון הבן
התורה מצווה בשמות פרק יג ,בעצם יום הוצאת בני ישראל מארץ מצרים ,על צרור מצוות
שתכליתן היא זכירת יציאת מצרים :אכילת מצה ,איסור חמץ ותפילין .אליהן מצטרפות
מצוות קידוש פטר רחם ופדיון פטר רחם:
והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ,ואמרת אליו בחזק יד הוציאנו ה'
ממצרים מבית עבדים .ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ,ויהרג ה' כל בכור בארץ
מצרים מבכר אדם ועד בכור בהמה ,על כן ...וכל בכור בני אפדה.
לפנינו מצווה שהיא זכר ליציאת מצרים! לא ברור כאן איך בדיוק פודים ,ממי ובכמה כסף.
דמותו של הכהן אינה נוכחת כאן .גם גיל הנפדה אינו מפורש .לעומת זאת ,יש כאן ציווי
ייחודי" :קדש לי כל בכור".
בספר במדבר פרק יח הקב"ה מעניק לאהרן ולבניו את משמרת תרומותיו מן הקדשים,
מראשית פרי האדמה ואף מראשית האדם ובעלי החיים .על מנת לזכות חזרה בבנו ,על
הישראל לפדותו בחמישה שקלים .פדיון הבן אינו משמש פה כמעשה סימלי זכר ליציאת
מצרים ,אלא כמעשה פדייה של הראשית המוקדשת לקב"ה או לשליחיו הכהנים .בניגוד
 .5בעל 'המקנה' וה'קהלות יעקב' מנסים ליישב את הרמב"ן וסיעתו ,אולם דבריהם אינם נראים כפשט דברי
הרמב"ן.
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הראשיות שהוזכרו לעיל,
לנאמר בספר שמות ,כאן הכהן משמש כמוקד הפדיון ,כמו בכל ֵ
בהם האדם מצווה לתיתן לכהן .כמו כן ,יש כאן דין בחפצא של הבכור שהוא קודש לה'.
ישנה התמקדות בעצם החפצא ושוויו  -כפי המוגדר בתורת ערכין )ויקרא כז ,ו(  -חמישה
שקלים .עוד קריטריון חשוב הוא גיל הנפדה .על מנת שיחול עליו שם של חפצא של הקב"ה,
עליו לצאת לגמרי מספק נפל .רק בגיל חודש מקבל הבכור קדושת בכור .בספר שמות,
לעומת זאת ,ההתמקדות היא בעצם מעשה הפדיון הסימלי .אין כאן קשר ישיר לכהן שנהנה
מהראשית .לא מושם דגש על עצם הנפדה ומחירו .הוא מקבל שם 'בכור' מיד עם היוולדו,
עם פטירת הרחם .גם הבכורות שהיו בני פחות מחודש מתו במצרים .עיקר המצווה כאן ִהנָה
על האב המכריז" :וכל בכור בני אפדה" .הקב"ה לא הרג את הבכור שלי ,בניגוד לבכורי
מצרים .המצווה כאן היא 'דין' באב!
הבדל משמעותי נוסף בין שני המקורות הוא תוספת מצוות 'קדש לי' בשמות .בבמדבר ,כפי
שראינו ,ישנה קדושה עצמית בבכור מתוקף היותו ראשית .בשמות ,לעומת זאת ,נראה
לכאורה שאין סיבה לכך שהבכור יהיה קדוש מעצמו .על מנת שיהיה פדיון ,צריך שייקדם
מעשה הקדשה אנושית ושיוך הבכור לקב"ה מצד האב .זוהי בעצם משמעותה של מצוות
'קדש לי' המופיעה רק בספר שמות .כמובן שגם מעשה ההקדשה הוא זכר ליציאת מצרים
ומבטא את הפלאת בכורי בני ישראל על ידי הקב"ה .במעשה הפדיון של שמות ,מתרחשות
למעשה שתי מצוות במקביל :מצוות קידוש הבכור  +מצוות פדיונו .בפדיון מוכיח הפודה
שהבכור הוקדש לה' מלכתחילה.
אולם ,דברינו אלה נסתרים מאותו פסוק עצמו ,וכן ממקורות אחרים .הפסוק עצמו של
'קדש לי' מסיים" :פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה  -לי הוא" .אומרת המכילתא
במקום" :יכול אם מפרישו אתה הרי הוא מקודש ,ואם לאו  -אינו מקודש ,תלמוד לומר 'לי
הוא'  -בין שאתה מפרישו ובין שאין אתה מפרישו" .כלומר ,יש כאן קדושה עצמית ושייכות
אוטומטית לקב"ה .כן מוכח אף מבמדבר ג ,יג" :כי לי כל בכור ביום הכֹתי כל בכור בארץ
מצרים הקדשתי לי כל בכור בישראל" .ושוב בהקשר של חילוף קדושת הבכורות בקדושת
הלויים" :כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה ביום הכֹתי כל בכור בארץ מצרים
הקדשתי אתם לי" )במדבר ח ,יז( .כיצד ,איפוא ,מתיישבים שני הניגודים  -קדושה דלתתא,
'קדש לי' ,או קדושה דלעילא' ,הקדשתי לי'?!
המדרש בבמדבר רבה פרשה ג שואל:
לפי שהוא אומר "ואני הנה לקחתי את הלויים מתוך בני ישראל תחת כל
בכור" ,שומע אני מיום ההוא ואילך לא יהיו הבכורות קדושים?!
זאת אומרת ,שבעצם לאחר חילוף הקדושות בין הבכורות ללויים ,היה צריך להתבטל כל
המעמד של קדושת הבכור ופדיונו ,שכן פקעה קדושתם! עונה המדרש:
תלמוד לומר "לי יהיו" )שמות יג(  -מלמד שהם צריכים פדיון.
מדברי המדרש עולה כי יש חילוק בין שתי בחינות במצוות הקדשת בכור זֵ כר ליציאת
מצרים .בחינה ראשונה ,כפי שהבנו עד עתה ,לפיה מעשה ההקדשה הוא מעשה חינוכי
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שתפקידו להזכיר לאב שהוא חב את חיי בכורו לקב"ה .מעשה זה מתבטא במצוות 'קדש
לי' .הבחינה השנייה מוסיפה מימד נוסף ,שבו הקב"ה קנה והקדיש לשמו את הבכורות
בהפליאו אותם מבכורי מצרים .הקדשה זו כללה בעקרון עמידה ושירות בבית המקדש,
בדומה למעמד הלויים הנוכחי .אלא שגרם החטא ,והקב"ה הפקיע את קדושת הבכורות
ומסרה ללויים .ההוה אמינא של המדרש נובעת מהבחינה השנייה ,וטוענת שאין מקום
להקדשת הבכורות לאחר הפקעת קדושתם .בשלב התשובה מכניס המדרש את הבחינה
הראשונה .עדיין יש חיוב חינוכי על האב להקדיש את בנו ולפדותו ,כדי לבטא את תודתו
לקב"ה .לפי זה נוכל להבין גם את הסתירה העולה לכאורה מהמכילתא שקובעת שצריך
להקדיש למרות שגם כך הבכור קדוש .הקדושה האוטומטית חלה מדין הבחינה השנייה של
"הקדשתי אותם לי" .יחד עם זאת ,מצווה האדם לבוא ולקדש מדין הבחינה הראשונה,
ולהעלות את זכר ניסי יציאת מצרים.
נסכם בשלב זה את היוצא מפשטי המקראות .ישנו חיוב פדיון הבן המשתקף מספר שמות,
הכולל בתוכו גם הקדשת הבכור לה' .חיוב זה מוטל על אבי הבן המודה ומכיר בטובתו של
הקב"ה שגאל את בכורי ישראל במצרים .הייתה תקופה בהיסטוריה שבה הקב"ה הקדיש
לשמו את הבכורים לצורכי שירות ועבודת הקודש ,אולם קדושה זו פקעה לאחר חטא העגל
)על פי המדרש( והועברה ללויים.
במקביל ,ישנו חיוב פדיון הבכור המשתקף מספר במדבר ,מצד קדושת הראשית הטמונה בו
מעצם היותו ראשון ,בדומה לראשית התבואה ,הגז וכדומה .כאן החיוב הוא על החפצא של
הבכור להיות פדוי ,והאב משמש רק כשליח של בנו הקטן על מנת להוציאו לחולין.
שני חיובים אלה מפורשים למעשה ברמב"ם ,המביא את מצוות פדיון הבן בשני מקומות
שונים .הראשון בספר זרעים ,הלכות ביכורים פרק יא ,בהקשר של כל מצוות הקדשת
ה' ֵראשיות' לכהן ,כפי שראינו בבמדבר .המקור השני נמצא בספר קרבנות הלכות בכורות
פרק א ,הלכות א-ב ,והוא כולל שתי מצוות  -הפרשת הבכור ופדיונו:
מצוות עשה להפריש כל פטר רחם הזכרים בין באדם בין בבהמה ...בכור
אדם ובכור חמור נפדים ופדיונם לכהנים.
כלומר ,משמעותה המעשית של הפרשת הבכור היא בעצם מעשה הפדיון .ברור שכאן בא
לידי ביטוי רק ספר שמות ,והמקור הוא " -קדש לי כל בכור" .יש לציין שההלכות המעשיות
בהלכות ביכורים מתייחסות לשני הפנים של המצווה ,והן מהוות סיכום מעשי של ביצוע
המצווה.
טעמה הכפול של המצווה מובא גם הוא בספר החינוך מצווה יח:
משרשי מצווה זו ,שרצה ה' יתברך לזכותנו לעשות מצווה בראשית פריו למען
דעת כי הכל שלו ...ועוד ,לזכור הנס הגדול שעשה לנו ה' יתברך בבכורי
מצרים ,שהרגם והצילנו מידם.
אם כנים דברינו יוצא שיש חיוב מיוחד על האב לפדות את בנו ,אף אם הבן כבר גדל ומסוגל
מחדש:
ֵ
להיפדות בכוחות עצמו .ואכן ,בעל ה'חינוך' בסוף מצווה שצב

253

מעליות כא

ולפי הדומה ,שהאב חייב לעולם לפדות בנו ,ואפילו לאחר שהגדיל הבן -
המצווה מוטלת על האב ,וכמו שאמר הכתוב "וכל בכור אדם בבניך תפדה"
)שמות יג ,ג(  -הרי שהטיל המצווה על האב.
לאור זה ,נזכה אף להבין פסיקה תמוהה ,לכאורה ,שמובאת ברמ"א .הרמ"א ב'אורח חיים'
סימן תע סעיף ב מביא הנהגה מקורית ומפליאה שיש לתת עליה את הדעת .ידוע שקטן
פטור מקיום מצוות .לא ניתן לחייב קטן שאינו בר דעת במצוות )למעט דין חינוך ,שהינו דין
צדדי מדרבנן( .ברור ,כמו כן ,שאף אחד אחר לא יקיים בעבורו את המצוות שהוא לא
מקיים .מי שאינו בר-חיובא ,לא חלה עליו אף מצווה מעיקרא כלל .למרות זאת ,הרמ"א
קובע לגבי דין תענית בכורות בערב פסח ,שבו מחוייב כל בכור "זכר לנס שניצולו ממכת
בכורות" )טור( ,שכל עוד הבן קטן ,אביו מחוייב להשלים את התענית עבורו ,ולכאורה דבר
זה לא מובן .לפי דרכנו ברור ,שאכן יש כאן מצווה יחודית שבה מודה האב לקב"ה על
שלמות ביתו ,על שלא חיסר את בנו הבכור מביתו .זה חלק מההודאה הכללית בפסח על
ניסי יציאת מצרים .בעיקרה ,מצווה זו באמת שייכת לאב.
הסבר סוגיית הגמרא
על פי היסוד שהנחנו ,ייתכן שנוכל לתרץ מספר שאלות העולות מסוגייתנו בקדושין כט,א:
א .הגמרא מביאה מקור לכך שהאשה אינה מצווה לפדות את עצמה ,מדרשת הפסוק
בבמדבר – "תפדה – תיפדה":
כל שאחרים מצווים לפדותו  -מצווה לפדות את עצמו ,וכל שאין אחרים
מצווין לפדותו  -אין מצווה לפדות את עצמו.
לצורך כך צריכה הגמרא גם להוכיח שאחרים אינם מצווים לפדות את האשה .מקשים
התוספות ד"ה "ואיהי" :לשם מה כל הסרבול ואריכות הדברים? הרי ניתן ללמוד בפשטות
מהפסוק בשמות "כל בכור בניך תפדה ,דמשמע בניך ולא בנותיך"! הר"ן )יב,א בדפי הרי"ף(
מתייחס לשאלה זו ועונה שמהפסוק בשמות ניתן ללמוד אמנם שאביה אינו מחוייב
בפדיונה ,אולם עדיין ייתכן שהיא תצטרך לפדות עצמה כשתגדל .לפיכך באה הגמרא ולמדה
מהפסוק בבמדבר "תפדה – תיפדה"  . 6ביסוד דברי הר"ן עומדים הדברים שאמרנו .מבחינת
ספר שמות ,ברור שאין צורך בפדיון הבת ,שהרי בנות לא נכללו במכת בכורות " -הנה אנכי
הורג את בנך בכורך" )שמות ד ,כג(  . 7ברור איפוא ,שמצידו של האב אין שום חיוב בפדיון בתו.
ואולם ,עדיין נשארת הבחינה של ספר במדבר .אם הבת נולדה ראשונה ,לכאורה היא אמנם
'ראשית' ו'פטר רחם' .החיוב העצמי שלה בפדיון עדיין תקף! לכן צריכה הגמרא להביא
מקור דווקא מספר במדבר ,שיוכיח שגם מבחינה זו אין עניין בפדיון הבת .אם אחרים אינם

 .6אף התוספות תרץ כך ,אולם בחרנו להביא דוקא את תרוצו של הר"ן ,מכיוון שהוא בונה את תרוצו על
הפסוקים.
 .7ראיה נוספת לכך שהחיוב של ספר שמות הוא רק על הזכרים ,מצויה בציווי הקב"ה בזמן הפקעת קדושת
הבכורות במדבר" :פקוד כל בכור זכר" )במדבר ג ,מ(.
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מצווים בפדיונה ,כנראה שהיא אינה נכנסת לקריטריון של 'ראשית' ,ואין לה צורך בפדיון
עצמי.
ב .בסוגיה נזכרים שני מקורות שונים לדין שאדם שאביו לא פדאו  -הוא עצמו מחוייב
לפדותו .מקור ראשון הוא הפסוק בבמדבר "פדה תפדה" .המקור השני נמצא בשמות:
"תפדה"  -קרי "תיפדה" – "כל שאחרים מצווים לפדותו  -מצווה לפדות את עצמו."...
הרי"ף מתעלם לחלוטין מהמקור הראשון .אכן לא ברור מדוע צריך שני מקורות לאותו דין.
לכאורה ,היה אפשר להסתפק במקור מספר שמות בלבד! על פי דרכנו נוכל להבין שיש כאן
שני כיוונים בחיוב העצמי של הפדיון .המקור הפשוט הוא מספר במדבר ,בו הבכור קדוש
בגופו ,כפי שהסברנו לעיל .יש חיוב בחפצא שייפדה .ברור שאם האב לא פדאו ,הוא חייב
לפדות עצמו .המקור השני מתאר אב שלא עמד בחיובו הוא לפדות .בכל זאת אומרת התורה
שאפשר לקרוא "תיפדה" ,יש בדיעבד אפשרות וצורך לפדיון עצמי כזכר ליציאת מצרים.
כאן הבן אינו פודה מצד עצמו ,אלא כמחליף של אביו ,של 'אחרים המצווים לפדותו'.
ג .הגמרא בדף כט,ב לומדת מהפסוק "כל בכור בניך תפדה" ,שאם היו לו כמה בנים מכמה
נשים  -חייב לפדות את כולם .במילים אחרות ,הבכורה מתייחסת לאם .שואלת הגמרא על
דין זה שהוא פשיטא ,שהרי הדבר תלוי ב'פטר רחם' של האם .הגמרא משיבה שללא הפסוק
ניתן היה ללמוד מבכור לעניין נחלה ,ששם יש דרישה ל'ראשית אונו' ,כלומר בכורה ביחס
לאב .לכאורה ,הדבר קשה מסברה! מדוע להשוות עניין נחלה ,שבה האב מוריש את נכסיו
ולא את נכסי האם ,ולכן הבכור נקבע על פי האב ,לעניין פדיון הבן שבו הקריטריון המובהק
הוא פטירת רחמה של האם?
שאלה נוספת בהקשר זה שואל 'המקנה' בד"ה 'בגמרא' :אמנם הגמרא הוכיחה שבפדיון
הבן לא לומדים מנחלה ,מכוח הפסוק "כל בכור בניך" .אולם ,עדיין ניתן ללמוד מפדיון הבן
על נחלה ,להצריך גם בנחלה שיהיה בכור לאם' ,פטר רחם' ,כמו בפדיון?
לפי דברינו שתי השאלות מתורצות .אין כאן גזירה שווה חסרת הגיון! אמנם מהבחינה של
ספר במדבר ,כל השאלה היא האם הוא הראשון לרחם .אולם מבחינת ספר שמות ,שבו האב
מודה לה' על הצלת בכורו ,יש מקום לומר שהבן צריך להיות ראשית אונו של האב .כמו
שבנחלה מצווה האב על כפל ירושה לבכורו כתוצאה מהקשר המיוחד של האב לבכורו,
היותו ראשית אונו ,כך גם בפדיון מחייבת התורה הודאה של האב לקב"ה דווקא כשמדובר
בבכורו ,ראשית אונו ,אליו הוא קשור ביותר .הגמרא דוחה זאת ,כנראה משום שגם בספר
שמות הקריטריון הוא בכורי מצרים .כלומר ,יש מצווה לפדות דווקא בכור כזה שהיה נהרג
אילו היה מצרי .כבר אמרנו שמסיבה זו בת פטורה מפדיון .אף בענייננו ,מכיוון שבמצרים
נהרגו כל הבכורות )"ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים"( כולל אלה שלא היו בכורות לאב
אלא לאם בלבד  -אף אותנו מצווה התורה "כל בכור בניך תפדה" .כל זה יפה במצוות פדיון
הבן ,אולם לעניין נחלה ברור שאין שום סברה לייחס קריטריון של 'פטר רחם' לירושת
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האב .אין כאן גזירה שווה טכנית חסרת משמעות  , 8אלא נסיון ללמוד הגיונית משני עניינים
הדומים לכאורה ,כפי שהסברנו .בכך גם סרה תלונת 'המקנה'.
לאור מה שהנחנו ,ייתכן שיעלה בידינו לתרץ רמב"ם תמוה לכאורה בעניין נוסח הברכות
שמברכים על מצוות פדיון הבן .הרמב"ם בהלכות בכורים פרק יא הלכה ה כותב:
הפודה את בנו מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על פדיון הבן ...ואם פדה
עצמו מברך לפדות הבכור.
מקורו של הרמב"ם הוא כנראה בפסחים קכא,ב" :אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על פדיון
הבן  -אבי הבן מברך" .אלא שכבר ראינו לעניין מילה ,שכאשר האב עושה מצווה לעצמו
עליו לברך 'לעשות' ולא 'על עשיית' .ולכן פסק הרמב"ם במילה שמברך 'למול' .בפשטות ,לפי
הגיון זה ,גם אצלנו הדין צריך להיות שהאב מברך 'לפדות בכור' ,שהרי אין שום סיבה
לחלק בין מילה לפדיון בכור! )בייחוד לאחר שהוכחנו שפדיון הבן מוטל בעיקר על האב(.
קושיה עצומה זו מובאת בשו"ת הריב"ש סימן קלא .מכוח הקושיה נתפרדו מהרמב"ם
אפילו בני תימן ,שבדרך כלל דברי הרמב"ם הם כ'אורים ותומים' עבורם .בסדורי התפילות
של עדת התימנים 'תכלאל' ו'שיח ירושלם' ,נפסק מפורשות שגם על האב לברך 'לפדות' ולא
'על פדיון' .הריב"ש עצמו מקבל את גישת הרמב"ם לפיה יש לברך 'על פדיון' ,מכיוון
שלמצווה זו שותף גם הכהן ,כך שהאב אינו מקיימה רק בשמו ,ועל כן הוא מברך 'על פדיון'.
תשובה זו נסתרת מהרמב"ם עצמו בהלכות ברכות פרק יא הלכה יד .בהגדרת נוסח הברכות
הוא לא מזכיר כלל קריטריון שמתאים לדברי הריב"ש .אדרבה ,הוא קובע שמצווה חיובית
שאדם מקיים לו ולאחרים דורשת ברכת 'לעשות'! ועוד קשה ,שלפי זה ,גם כשהבן פודה את
עצמו ,כיוון שהוא עושה זאת בסיוע הכהן ,עליו לברך 'על פדיון'  -בניגוד לפסיקת הרמב"ם
בהלכות בכורים . 9
אם כן חוזרת השאלה ,מה באמת גרם לרמב"ם לחלק ולפסוק אצל האב 'לפדות' ואצל הבן
'על פדיון'? הרב קאפח בפירושו ל'משנה תורה' כותב ש'עדיין לא נפתרה השאלה" ,אלא אם
נניח שאין הכלל כללי ויש בו חריגים ,וזו אחת מהן"  . 10הוא נאלץ לטעון שהרמב"ם חרג כאן
מהכללים שהוא עצמו קבע בסוף הלכות ברכות .אין ספק שהדברים קשים ,ועצם אמירתם
מעיד על הקושי העצום בדברי הרמב"ם!
על פי היסודות שהנחנו במאמר ניתן להציע כיוון חדש .הגענו למסקנה שכאשר האב פודה
את בנו הוא מקיים מצווה כפולה של הקדשת בכור  +פדיון בכור .כאשר הבן פודה את עצמו
הוא מקיים למעשה רק את הבחינה של ספר במדבר ,שהיא פדיון הבכור מקדושתו לקב"ה.
אין צורך במעשה הקדשה .ברור שכאשר הבן פודה עצמו עליו לברך 'לפדות' כדין כל
בגישתו עם חמשת השקלים לכהן על מנת לפדות
ְ
המקיים מצווה לעצמו .האב ,לעומת זאת,
 .8לעניין משמעויות לגזירה שווה מול גזירה שווה "טכנית" ,עיין בהרחבה במאמרו של צחי הרשקוביץ
)המופיע בעלון זה(" ,ביאור מחלוקת התנאים בסכום הענקת עבד עברי" ,הערה  - .3המערכת.
 .9אכן הסמ"ק ,הטור והרמ"א ב'יורה דעה' סימן שה פסקו שעל כולם לברך 'על פדיון' ,כולל הבן עצמו.
 .10הוא מתייחס בדבריו לתרוצו של ה'מעשה רוקח' .עיין גם ב'צפנת פענח' תנינא עמוד  94שמתמודד עם שאלה
זו.
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את בנו ,הריהו מקיים בזה הרגע באופן סמוי גם את מצוות הקדשתו .כל מעמד הפדיון מעיד
על קדושת הבכור אותו עומדים לפדות .יוצא ,שברגע הברכה האב כבר קיים למעשה חלק
מהמצווה עליה הוא מברך .הרמב"ם בפרק יא מהלכות ברכות הלכה טו פוסק לגבי מצוות
נטילת לולב ,ש"אם נטל את הלולב מברך על נטילת לולב שכיוון שהגביהו יצא ידי חובה".
כאשר אדם כבר יצא ידי חובה בזמן הברכה ,עליו לברך 'על העשייה' .ניתן להרחיב כלל זה,
ולומר שאף אם אדם קיים חלק מהמצווה לפני הברכה עליו לברך 'על העשייה' .במצוות
פדיון הבן ,כפי שהסברנו ,מצוות ההקדשה כבר החלה ,ולכן האב מכליל בברכתו אף את
מצווה זו ומברך 'על פדיון הבן' .כמו כן ניתן לראות שגם מושא המצווה משתנה מ'בכור'
ל'בן' ,מכיוון שהאב לא פודה אותו רק מדין 'בכור' ,חפצא של קדושה ,אלא מוסיף גם את
המשמעות של ספר שמות ולפיה הוא פודה אותו כ'בן' שהוענק לו במתנה במצרים על ידי
הקב"ה.

ד .תלמוד תורה
דיני מצוות תלמוד תורה נלמדים אף הם בסוגייתנו משני מקורות שונים .החיוב על האב
ללמד את בנו נלמד מ"ולִ מדתם אֹתם את בניכם" )דברים יא ,יט( .החיוב העצמי של הבן ללמוד
נלמד ,כפי שמבארים הראשונים במקום )רש"י ,ר"ן( ,מ"ולְ מדתם אֹתם ושמרתם לעשֹתם" )שם
ה ,א( .ההבדל בין שני המקורות בולט :בפרק יא יש חובה על לימוד לאחרים ,ואילו בפרק ה
המצווה היא לימוד עצמי .הבדל זה הביא את בעל הלכות גדולות ואת רבי סעדיה גאון,
במניין המצוות שלהם ,לחלק את מצוות תלמוד תורה לשתי מצוות נפרדות :ללמוד וללמד.
ברם ,הרמב"ם איחד שני חיובים אלו תחת מצווה אחת .הרמב"ם ראה בכך שני פנים של
אותה המצווה ,כפי שכבר ראינו בשאר מצוות הבן על האב . 11
ואולם ,עלינו לברר את משמעות חובת הלימוד לבן .נראה שחובת הלימוד לבן היא חלק
מהותי מחובת תלמוד תורה של האב ,עניין שלא מצינו כדוגמתו במצוות אחרות! גם כאן
נטען ,שהחובה היא אינה רק מצידו של הבן על מנת שידע תורה ,אלא מצידו של האב
המחוייב להנחיל את התורה לבנו.
על כפל המשמעויות במצוות תלמוד תורה כבר עמד הגרי"ד סולובייצ'יק בשו"ת 'בית הלוי'
סימן ו ,וכן ב'בית הלוי על התורה' בפרשת משפטים .הוא טוען שיש בחינה של לימוד על
מנת לדעת את אופן קיום המצוות המעשיות ,ויש בחינה של לימוד תורה כערך עצמאי .שתי
הבחינות יכולות להלום היטב את שני המקורות המובאים בסוגייתנו" .ולְ מדתם אֹתם
ושמרתם לעשֹתם"  -כנגד הלומד על מנת לעשות" .ולִ מדתם אֹתם את בניכם לדבר בם" -
כנגד הלומד לשם השגת הערך הפנימי שבתורה .על פי בחינה זו ,עיקר דיבורו של האדם
צריך להיות בתורה ,והיא צריכה להיות עיקר עיסוקו.

 .11בכך מתורצת קושיית הגרי"פ פערלא )פירוש לספר המצוות לרס"ג ,חלק א עמוד  (347על הרמב"ם ששינה
מדרכו של הרס"ג.
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ניתן להוסיף ,על פי מהלך הסוגיה ,רובד נוסף של חלוקה על גבי חלוקתו של בעל 'בית הלוי'.
מהבחינה הראשונה ,הרואה בלימוד צורך של המעשה ,ישנו חיוב אישי בלבד של האדם
ללמוד על מנת שיוכל לקיים .אולם ,הבחינה השנייה רואה בתורה ערך בפני עצמו .אחד
הביטויים לכך הוא העובדה שהתורה משמשת כמורשת הלאומית של עם ישראל" .תורה
צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב"  . 12התורה היא הרוח והתרבות שסביבה מתגבש עם
ישראל .כלשון הרב קוק באורות התורה ,פרק יב" :התורה עושה היא ממש את הנשמה
הישראלית" .מבחינה זו יש חיוב מיוחד על האב להנחיל את התורה כמורשת לאומית לבנו.
חובה זו מבהירה שהקשר בין האב לבן אינו ביולוגי גרידא ,אלא בעל קשר ומשמעות
רוחנית .התורה קושרת את עם ישראל לדורותיו ומגבשתו לחטיבה אחת ,כפי שאומר רבי
יהושע בן לוי בקידושין ל,א" :כל המלמד בן בנו תורה כאילו קבלה מהר סיני" .האב קושר
עצמו כחוליה בשלשלת הדורות ,הן ביחס לעבר והן ביחס לעתיד .נסכם ,איפוא ,ונאמר
שמפרק ה עולה חיוב של לימוד תורה אישי ,ומפרק יא עולה חיוב של העברת התורה מאב
לבן כמורשת לאומית . 13
שני חיובים אלו מוצאים את ביטויים אף בברכות התורה .הברכה הראשונה שאנו מברכים
ִהנה ברכה סטנדרטית כשל כל המצוות ' -לעסוק בדברי תורה  /על דברי תורה' )ברכות יא,א
בגישתו לקיימה,
ְ
וחילוף הנוסחאות שם( .על האדם מוטלת מצווה אישית ללמוד והוא מברך
בדומה לשאר מצוות עשה .לאחר מכן ,ממשיך המברך ומברך ברכה ייחודית " - 14והערב
נא ...ונהיה אנחנו וצאצאינו )וצאצאי צאצאינו( וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך
ולומדי תורתך לשמה .ברוך אתה ה' המלמד תורה לעמו ישראל" .ברכה זו מיוחדת למצוות
תלמוד תורה ,והיא באה לבטא את הפן השני עליו דיברנו ,שלפיו התורה היא הכלי המגבש
והמצרף את עם ישראל לדורותיו.
הסבר סוגיית הגמרא
על פי חילוק זה יתישבו מספר קושיות בסוגיה:
א .הגמרא לומדת מהפסוק "ולְ מדתם אֹתם ושמרתם לעשֹתם" שיש חיוב על הבן ללמוד,
"היכא דלא אגמריה אבוה"  -כאשר אביו לא לימדו .לכאורה הדברים מתמיהים! וכי אדם
צריך ללמוד רק במקרה שאביו לא לימדו?! הרי ברור שיש חיוב ללמוד כל החיים כמה
שיותר! "והגית בו יומם ולילה"! אולם ,כפי שהסברנו ,החיוב שנלמד מפסוק זה הוא דווקא
לימוד על מנת לעשות .אם אדם למד מאביו את ההלכות המעשיות ,אכן פקעה ממנו
הבחינה הזו של לימוד תורה .יחד עם זה ,ברור שנשארת עליו חובה של לימוד לשם התורה,
הנלמדת מהפסוק "ולִ מדתם אֹתם את בניכם".
 .12ייתכן שזה הטעם העומד מאחורי ההלכה האומרת )סוכה מג,ב( שחיוב הלימוד של קטן מתחיל משיידע
לומר את הפסוק "תורה צוה לנו".
 .13ייתכן שיש בחינה שלישית ,הנלמדת מ"ושננתם לבניך ודברת בם" )דברים ו ,ז( ,וכוללת חיוב העמדת
תלמידים .ועיין ב'פני יהושע' ד"ה 'ללמדו תורה'.
 .14לדעת התוספות ברכה זו אינה עומדת בפני עצמה ,אלא מהווה המשך ישיר של הברכה הקודמת .הרמב"ם,
בהלכות תפילה פרק ז הלכה י ,מחלקם לשתי ברכות נפרדות.
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חילוק זה על פי שני המקורות ,מופיע מפורשות ברמב"ם .בהלכות א-ב בפרק א מהלכות
תלמוד תורה מדבר הרמב"ם על חובת האב ללמד את בנו ,שנאמר" :ולִ מדתם אֹתם את
בניכם" .בחינה זו הקושרת את דורות עם ישראל על ידי התורה ,מטילה חיוב לא רק על
לימוד הבן ,אלא על כל המשך השושלת" .כשם שחייב אדם ללמד את בנו ,כך הוא חייב
ללמד את בן בנו" .הקישור הוא ניצחי! באמצע הלכה ג עובר הרמב"ם לבחינה השנייה:
מי שלא לימדו אביו ,חייב ללמד את עצמו כשיכיר ,שנאמר" :ולמדתם אתם
ושמרתם לעשתם" .וכן אתה מוצא בכל מקום ,שהתלמוד קודם למעשה
מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה.
חיוב הלימוד האישי מתקשר ללימוד על מנת לעשות ,ורק בהקשר לחיוב זה פוסק הרמב"ם:
"מי שלא לימדו אביו."...
ב .הגמרא לומדת שאין חיוב ללמד בנות מדרשת הפסוק "...את בניכם"" ,בניכם  -ולא
בנותיכם" .ה'פני יהושע' בד"ה "ומניין" מקשה על הדעה הלומדת בדף ל מאותו פסוק עצמו:
"בניכם  -ולא בני בניכם" ,שלפיה הפסוק "תפוס" כבר למיעוט בן בנו ,ולא ניתן למעט משם
גם בנות! מתרץ ה'פני יהושע' שמי שממעט בני בנים ,ממעט מקל וחומר גם בנות .מה
הסברה לכך? כפי שהסברנו ,יסוד חובת לימוד הבן הוא המשכת המורשת לדור הבא .לפי
זה ,היה מקום לחשוב שצריך לנסות להנחיל לא רק לדור הבנים ,אלא גם לדורות ההמשך.
לגבי לימוד לבנות ,לעומת זאת ,כבר הסברנו במצוות מילה ,שעיקר החובה להנחיל את
המורשת הלאומית הוטלה על הזכרים .בבנות לא שייך הטעם של לימוד תורה על מנת
להמשיך את המורשת הלאומית ,שזהו יסוד חיוב הלימוד של האב לבן .ברור ,איפוא ,שאם
אין חובה ללמד בני בנים ,כל שכן שאין חובה ללמד בנות.
ג .ראינו בסוגיה שבנות אינן חייבות בלימוד תורה .הרמב"ם בפרק א מהלכות תלמוד תורה
הלכה יג ,פוסק שאכן הן אינן חייבות ,אולם אם הן לומדות  -הן מקבלות שכר כ'אינן מצוות
ועושות' .מצד שני ,הרמב"ם מביא שם את המימרא ממסכת סוטה דף כא" :כל המלמד את
בתו תורה  -כאילו לימדה תיפלות" ,ולכן אסור לאדם ללמד את בתו תורה .לכאורה יש כאן
סתירה מיניה וביה! מצד אחד אסור לה ללמוד ,אך מצד שני יש לה שכר! ה'פרישה' ב'יורה
דעה' סימן רמו ,יג מדייק מלשון הרמב"ם ומחלק ,שאמנם יש איסור על האב ללמד את
בתו ,אך אם היא רוצה ללמוד מעצמה  -הרי זה משובח! ה'פרישה' עצמו תולה חילוק זה
במניעים פסיכולוגיים .אולם לאור דברינו נוכל להסביר אחרת .הבחינה של הלימוד האישי
תקפה אף לגבי בנות ,כפי שנראה בהמשך.
הנלמדת מ"ולְ מדתם אֹתם ושמרתם לעשֹתם" ֵ
לכן ,אשה שלמדה מעצמה אכן מקבלת שכר מסויים .אולם הבחינה העיקרית שבלימוד
שרואה את התורה כערך עצמאי וכמורשת לאומית  -שהיא הגורמת לחיוב האב כלפי בנו -
אינה כוללת את הבת ,כפי שהסברנו .הגמרא ממעטת לימוד בנות דווקא מהפסוק "ולִ מדתם
אֹתם את בניכם" .ולכן הגמרא בסוטה אינה מנוסחת" :כל בת הלומדת תורה  -כאילו
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לומדת תיפלות" ,אלא דווקא מבחינת האב" :כל המלמד בתו תורה" .התורה מצד המורשת
הלאומית אינה שייכת בבת . 15
ביטוי מעשי לחילוק זה ניתן לראות ב'מגן אברהם' .ה'שולחן ערוך' ב'אורח חיים' סימן מז,
סעיף יד ,פוסק ש"נשים מברכות ברכת התורה" .מקשים רבים ,כיצד אשה יכולה לומר
"וצוונו לעסוק בדברי תורה" אם היא כלל אינה מצוּוה? מתרץ ה'מגן אברהם' במקום,
שהאשה מברכת על לימוד הדינים וההלכות המעשיות שהיא מחוייבת בהם .כלומר ,הבחינה
של "ולְ מדתם אֹתם ושמרתם לעשֹתם" ,של לימוד לצורך עשייה ,אכן קיימת בפועל גם אצל
נשים .הפטור של אשה הוא דווקא מהבחינה של פרק יא ,הרואה בלימוד חובה עצמאית.

ה .קידושין
את התבנית שקבענו בשלוש המצוות דלעיל ,נוכל ליישם גם במצווה המרכזית במסכת,
מצוות קידושין .הברייתא מביאה חיוב מדברי נביאים על האב להשיא את ילדיו .בשונה
מהמצוות הקודמות ,כאן עומד הבן בפני עצמו ,ויש ביכולתו להתחתן לבד משהגיע לפרקו.
מה ראתה ,איפוא ,הברייתא להטיל אף חיוב זה על האב?
מצוות קידושין אף היא מופיעה בשני מקורות .המקור המרכזי במסכת הוא "כי יקח איש
אשה ובעלה" )דברים כד ,א( ,או "כי יקח איש אשה ובא אליה" )שם כב ,יג( .הקידושין ,ה'קיחה',
סובבים כאן סביב הרצון לקשר בין האיש לאשה .התורה באה למסד את הקשר הרגשי-
גופני שבין האיש לאשה ,או כלשון הרמב"ם:
נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחילה בפני עדים,
ואחר כך תהיה לו לאשה.

)הלכות אישות א ,א(

כשירמיה הנביא עומד ומצווה על גולת בבל להתחתן ולחתן את ילדיהם ,מגמתו שונה
לגמרי:
קחו נשים והולידו בנים ובנות ,וקחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים
ותלדנה בנים ובנות ,ורבו שם ואל תמעטו.

)ירמיה כט ,ו(

מטרת הקידושין כאן היא הקמת משפחה והמשכת השושלת .לא מדובר כאן על שלמות
אישית של האדם בנושאו אשה .לא מדובר כאן על קשר מיוחד בין המינים .הקידושין
משמשים בעצם רק כהכשר למצוות 'פרו ורבו'.

 .15לפי הסבר זה ,נפרש את המונח 'תיפלות' לא כערך שלילי ,אלא כדבר סתמי וחסר טעם ,כפי שמשתמע,
לדוגמה ,מהפסוק" :היאכל תפל מבלי מלח" )איוב ו ,ו(.
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הסתכלות כפולה  16זו באה לידי ביטוי בתיאור הכפול של בריאת האשה .בספר בראשית . 17
בבראשית א ,כז-כח נאמר:
זכר ונקבה ברא אתם ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו
את הארץ.
החיבור בין הזכר לנקבה משמש כבסיס להמשך קיומו של האדם .בפרק ב )פסוק יח( ,לעומת
זאת ,מובא תיאור שונה לחלוטין:
ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו ,אעשה לו עזר כנגדו.
ובפסוק כד:
על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד.
האשה נועדה להשלים את האיש ,ומעשה הקידושין הוא בעצם 'הדבקה' טבעית של שני
חלקיו של שלם  . 18כמובן שלפי זה למעשה הקידושין יש ערך עצמאי.
שני צדדיה של מצווה זו ,משמשים אף כבסיס למחלוקת ראשונים בנוגע למצוות קידושין . 19
כבר ראינו שדעת הרמב"ם היא שהקידושין נועדו לקדש ולמסד את הקשר הטבעי בין בני
הזוג .יש מצווה בעצם מעשה הקידושין! בהקדמה להלכות אישות מונה הרמב"ם מצווה –
"לישא אשה בכתובה וקידושין" .כמו כן ,אדם שמקדש צריך לברך ברכת האירוסין קודם
קיום המצווה "כדרך שמברכין על כל המצוות" )הלכות אישות ג ,כג(.
הרא"ש חולק על כך מכל וכל! בכתובות פרק א אות יב הוא כותב שאין מצווה בעצם מעשה
הקידושין ,אלא "פריה ורביה היינו קיום המצווה" .זוג שהתחתן ,ואין באחד מהם כוח
הולדה ,רחמנא ליצלן ,הזוג לא קיים שום מצווה במעשה הקידושין .גם מעמדה של ברכת
האירוסין משתנה על פי זה .אין כאן ברכת המצוות כמו שיטת הרמב"ם ,אלא ברכת "שבח
לקב"ה אשר קדשנו במצוותיו והבדילנו מן העמים".
ברור שהמקור בדברים" ,כי יקח ,"...מטיל חיוב אישי על האדם הרוצה להתחתן ,ואין לכך
שום קשר עם אבי החתן .המקור ממנו נלמד חיוב האב להשיא את בנו הוא המקור בירמיה,
"קחו לבניכם נשים ."...אדם מחוייב לדאוג להמשך הזרע שלו .מצוות 'פרו ורבו' אינה
מסתיימת בהולדת ילדים .יש חיוב לדאוג לכך שגם לילדים יהיה המשך .אדם שהוליד
ילדים ללא כוח הולדה ,רחמנא ליצלן ,לא קיים מצוות פרו ורבו )רמב"ם ,אישות טו ,ד(.
סימוכין לסברה שהבאנו נוכל למצוא בדברי הירושלמי )קידושין פרק א ,הלכה ז( בסוגיה
המקבילה לסוגייתנו ,התולה את המקור לחיוב השׂאת הבן במדרש הפסוק:
.16
.17
.18
.19

בעניין זה עיין בהרחבה במאמרו של זוהר גרונר )המופיע בעלון זה(" ,יחסם של בית שמאי ובית הלל
למצוות קידושין" - .המערכת.
על נקודה זו עמד יהודה ראק במאמרו "מצוות קידושין אליבא דהרמב"ם" ,שהתפרסם ב'עלון שבות' מספר
 ,148עמוד .117
במדרשים ובספרות הנסתר הרחיבו בנושא זה של 'נסירת האדם' .עיין למשל אורות עמוד קמב ,פיסקה יג.
הדוגמה נכתבה על פי שיעור כללי שניתן בישיבת 'מעלות' על ידי ראש הישיבה ,הרב יהושע וייצמן ,שעמד
בהרחבה על כל החילוק בעניין קידושין שהובא כאן.
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והודעתם לבניך ולבני בניך  -אימתי אתה זוכה לבניך ולבני בניך? בשעה שאת
משיא את בניך קטנים.
גם הר"ן קושר את חיוב השאת הילדים למצוות פרו ורבו ,וקובע על פי זה הלכה למעשה,
שאשה פטורה מלהשיא את ילדיה משום שאינה מחוייבת בפריה ורבייה )ר"ן על הרי"ף ,דף יב,ב
ד"ה "להשיאו אשה"(.
לאור זה ,ייתכן שנוכל לתרץ את התעלמותו של הרמב"ם מהדין ,שאדם מצווה על נישואי
ילדיו .הרב יצחק אריאלי ,בעל ה'עינים למשפט' אמנם מפנה להלכות איסורי ביאה כא ,כה.
אולם שם מביא הרמב"ם 'מצוות חכמים' ,ולא 'מצווה מדברי נביאים' או 'מדברי קבלה' כפי
שמשמע מסוגייתנו .יתירה מזו ,נימוקו של הרמב"ם לדין שם הוא:
שאם יניחן )את ילדיו מלהתחתן(  -יבואו לידי זנות או לידי הרהור ,ועל זה
נאמר" :ופקדת נוך ולא תחטא".
אין כאן חיוב מהותי מצד המשכת השושלת ,כמו שהסברנו בסוגייתנו ,אלא תקנת חכמים
שנועדה למנוע איסורים ותקלות הלכתיות בגדרי צניעות .נושאי כליו של הרמב"ם אכן
ייחסו לדין זה כמקור ברייתא המופיעה בסנהדרין עו,ב וביבמות סב,ב האומרת שהמשיא
ילדיו סמוך לפירקן ,עליו הכתוב אומר" :וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא" )איוב
ה ,כד( .ברור ,אם כן ,שהרמב"ם התעלם בפסיקתו מהחיוב המופיע אצלנו 'להשיאו אשה'!
ואולם ,לפי דברינו ניתן ליישב ולומר שבאמת הרמב"ם לא מסכים לכך שהמטרה המוצהרת
של הקידושין הן 'פרו ורבו' .אם כך ,נשמט היסוד לכל הדין של 'להשיאו אשה' ,שבנוי על
חובת האב לדאוג להמשך הפריה של צאצאיו .אדם צריך לישא אשה על פי רצונו ומשיכתו
הטבעית על מנת להגיע לשלמות ,ועל כך מופקד הוא עצמו בלבד ,ולא אביו!

ו .סיכום
ניסינו להוכיח במאמר ,הן מבחינה מקראית ,הן מבחינה מחשבתית והן מבחינה הלכתית,
שקיימת שניוּת בטעמי המצוות המנויות בברייתא בקידושין כט,א כמצוות שהאב חייב
לקיים בבנו :מילה ,פדיון הבן ,לימוד תורה והשאת אשה.
הרעיון המרכזי הוא ,שמלבד הטעם העצמי שיש בכל מצווה בעצם קיומה בבן ,ישנו גם טעם
מורשתי ולפיו האב מנחיל לבנו מסר ורעיון מרכזיים העוברים בירושה לאורך כל דורות עם
ישראל .ברית המילה מבטאת את הקשר של היחיד לאומה; פדיון הבן מנחיל את זכר
יציאת מצרים על כל משמעויותיה האמוניות; לימוד התורה הוא ,כמובן ,העברת דבר ה'
והוראתו הנצחית לעם ישראל כפי שנתן בסיני; הדאגה לקידושין יוצרת את המשך הקיום
הפיזי של עם ישראל.
היטיב לבטא רעיון זה ,של קישור דורות עם ישראל על ידי התורה ומצוותיה ,הרב יוסף דב
סולובייצ'יק .במאמרו "שורשי הברית ונופה בכל דורות ישראל" )מתוך "ימי זיכרון" עמוד ,(187
הוא מדגים רעיון זה בעזרת המצווה של הבן על האב ,מצוות עקידת יצחק על ידי אברהם
אביו:
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רצון הבורא הוא שהאדם יכין את העתיד ויעמול למענו ,וגם ירגיש עצמו
אחראי לעתיד המעורפל .יש לו לאדם ברית כרותה עם המקום מרחוק .וכי
יודע כל אב מסור על שום מה הוא מכין בלי הרף את העתיד למען בנו ובן
בנו? כלום מובטח לו שבנו או נכדיו יהיו אסירי תודה לו על עמלו זה? ...לאו
דווקא! האב רואה רק ענן קשור בראש ההר .פיסגת ההר שאליה אנו
מטפסים וצועדים כל הזמן לוטה בערפל; אף על פי כן ,הרי העדר הידיעה
והוודאות ,חוסר הביטחון בתוצאות אינם מרתיעים אותנו מלצעוד ומלטפס
אל על .כבר מראשית דרכנו ,משאך נולד לנו הבן הבכור ,שומעים אנו כמו
אברהם אבינו את הקול הקורא" :ולך לך אל ארץ המוריה" ,לאמור :היכון
לקראת העתיד! מהיום הזה והלאה אי אתה חי למען עצמך בלבד; קשור
אתה בברית עם העתיד ,עם הדורות הבאים ,שאי אתה מכירם ...אנו
מגייסים ומפעילים את כל מרצנו וכוחותינו כדי לבנות את דורותינו
הרחוקים ,כנאמר" :ויקם וילך אל המקום אשר אמר לו האלוהים" )בראשית
כב ,ג(.
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יחסם של בית שמאי ובית הלל למצוות קידושין
א .הצגת הנושא
ב .שתי צורות הסתכלות על מצוות קידושין
ג .אפיון מחלוקותיהן של בית שמאי ובית הלל
ד .יחסם של בית שמאי ובית הלל למצוות קידושין
ה .קידושי כסף על פי בית שמאי ובית הלל
ו .הבנה בטור
ז .סיכום

א .הצגת הנושא
מצינו במשנה הראשונה של מסכת קידושין:
האשה נקנית בשלש דרכים ...בכסף בשטר ובביאה .בכסף  -בית שמאי
אומרים בדינר ובשוה דינר ,ובית הלל אומרים בפרוטה ובשוה פרוטה.
ננסה להבין את המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל ביחס לסכום הכסף הנצרך לקידושין
מתוך הסתכלות כוללת על המחלוקות בין בית שמאי לבית הלל ,ובפרט בנוגע למצוות
קידושין.
1

ב .שתי צורות הסתכלות על מצוות קידושין

הטור בפתיחת הלכות פריה ורביה )אבן העזר ,סימן א( כותב:
יתברך שמו של הקב"ה שהוא חפץ בטוב בריותיו ,שידע שאין טוב לאדם
להיות לבדו ,ועל כן עשה לו עזר כנגדו .ועוד ,כי כוונת הבריאה באדם כדי
לפרות ולרבות ,וזה אי אפשר בלא העזר .ועל כן צוהו לדבק בעזר שעשה לו.
ניתן לראות שישנם בטור שני נימוקים למצוות קידושין:
א" .אין טוב לאדם להיות לבדו"  -הקידושין הם תכלית בפני עצמם  -הטבה לאדם על ידי
יצירת שלמות בין איש לאשתו.
ב" .כוונת הבריאה באדם כדי לפרות ולרבות"  -הקידושין הם הכנה למצוות פריה ורביה.

 .1על פי שיעור של הרב יהושע ויצמן ,ראש ישיבת מעלות.
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אין בעצם הקשר בין איש לאשתו תועלת מסויימת ,אלא הקשר הוא אמצעי למצוות 'פרו
ורבו' ,שהיא התכלית . 2
על פי שתי צורות הסתכלות אלו ,ניתן להסביר את ההבדל בין הגמרא בשבת )לא,א( שדורשת
"חוסן  -זה סדר נשים" לבין המדרש בבמדבר רבה )פרשה יד(" :תורת ה' תמימה  -זה סדר
נשים".
הגמרא בשבת דורשת "חוסן  -זה סדר נשים" )ומסביר רש"י" :חוסן  -לשון יורשין ועל ידי
אשה נולדו יורשין"( משום שהיא מתייחסת לסדר נשים על פי צורת ההסתכלות השניה -
שהקידושין הם הכנה למצוות 'פרו ורבו' ,ולכן כל סדר נשים תכליתו היא ההמשך
וההורשה .חוסן  -זה נשים.
לעומת זאת ,המדרש דורש "תורת ה' תמימה  -זה סדר נשים" משום שהוא מתייחס לסדר
נשים על פי צורת ההסתכלות הראשונה  -שהקידושין הם תכלית עצמאית של יצירת
שלמות ,תורת ה' תמימה ְ -שלֵמָ ה ,כמו הקשר שנוצר בין האיש לאשה.
ניתן לנסות להסביר על פי זה את המחלוקת בין הרמב"ם והרא"ש ביחס להגדרת מצוות
קידושין :על פי הרמב"ם מצוות קידושין היא מצווה לכל דבר כמו שהוא כותב בספר
המצוות )עשה ריג( וכן בתחילת הלכות אישות ובכותרת להלכות אישות )למרות שבכל מקום
מופיעה לשון שונה ,ברור שעל פי שיטתו יש מצווה בקידושין עצמם(.
הרא"ש )כתובות פרק א ,אות יב( ,לעומתו ,כותב בפרוש שהמצווה היא פריה ורביה ,והאדם אינו
מחוייב לישא אשה.
אם כן ,ניתן להסביר ,כאמור ,שהרמב"ם התייחס למצוות קידושין כמצווה עצמאית משום
שהוא רואה בקידושין מצווה של יצירת שלמות ,ואילו הרא"ש התייחס למצוות קידושין
כהכנה בלבד למצוות 'פרו ורבו' ,ולא כמצווה עצמאית . 3
המקור לשתי צורות הסתכלות אלו הוא סיפור הבריאה .בפרק א בספר בראשית א )פסוק כח(

מצווה הקב"ה את אדם וחוה" :פרו ורבו ומילאו את הארץ ."...מהציווי נראה ,שכל מטרת
הקשר בין איש לאשה הוא המשך קיום האנושות .בפרק ב )פסוק יח( ,לעומת זאת ,נאמר:
"לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו" .מפסוק זה נראה ,שמטרת הקשר היא
ליצור השלמה לאדם  -עזר כנגדו ,שישלים אותו.

 .2צריך להדגיש באופן ברור ,ששתי צורות הסתכלות אלו אינן סותרות ,אלא משלימות שני פנים במצוות
הקידושין ,והשאלה היא מה העיקר בקידושין  -יצירת השלמות או ההכנה ל'פרו ורבו'.
 .3על פי שתי צורות הסתכלות אלו אפשר אולי להסביר גם את המחלוקת לגבי "קידושין שלא נמסרו לביאה"
)קידושין נא,א(  -האם נחשבים קידושין או לא :אביי סובר שקידושין שלא נמסרו לביאה נחשבים קידושין
מפני שהוא רואה בקידושין מצווה  -ערך עצמאי ,ללא קשר לביאה ,שכן בעצם הקידושין יש יצירת שלמות
בין האיש לאשה .רבא ,לעומתו ,סובר שקידושין שלא נמסרו לביאה לא נחשבים קידושין ,שכן הוא רואה
במצוות קידושין בעיקר הכנה ל'פרו ורבו' ,ולכן אם הקידושין לא נמסרו לביאה הם אינם נחשבים קידושין,
שהרי הם אינם מאפשרים פריה ורביה ,שהיא תכלית הקשר.
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ג .אפיון מחלוקותיהן של בית שמאי ובית הלל

4

ננסה לאפיין באופן כללי ביותר את מחלקותיהן של בית שמאי ובית הלל.
במסכת חגיגה )דף יב,א( מובאת מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל:
תנו רבנן :בית שמאי אומרים :שמים נבראו תחלה ואחר כך נבראת הארץ,
שנאמר :בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ .ובית הלל אומרים:
ארץ נבראת תחלה ואחר כך שמים ,שנאמר :ביום עשות ה' אלהים ארץ
ושמים.
גם אם לא נרד לעומק המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל ,ניתן לראות שהפסוק שבית
שמאי מביאים כראיה הוא מפרק א בבראשית שם מתואר סיפור הבריאה בצורה אחת,
בעוד שבית הלל הביאו ראיה מפסוק בפרק ב בבראשית שם מתוארת הבריאה בצורה שונה,
ורבים  5כבר עמדו על ההבדלים בין שני התיאורים.
בתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדין ,ראה שאין העולם מתקיים,
והקדים מדת רחמים ושתפה למדת הדין.

)רש"י ,בראשית א ,א(

התיאור הראשון של מעשה הבריאה מתואר מהסתכלות לפי שורת הדין  -מידת הדין,
והתיאור השני של מעשה הבריאה מתואר מהסתכלות של לפנים משורת הדין  -מידת
הרחמים מצטרפת למידת הדין) .בתיאור הבריאה הראשון מופיע רק שם אלהים המיוחס
להנהגה של שורת הדין  -מידת הדין ,ואילו בתיאור הבריאה השני מופיעים השמות ה'
אלהים ,ועל זה נאמר הקדים מידת הרחמים )שם הויה( ושיתפה למידת הדין )שם אלהים((.
ניתן להניח ,שבית שמאי בחרו פסוק מתיאור מעשה הבריאה הראשון משום שהם בחנו את
הדברים על פי שורת הדין  -בהסתכלות של מידת הדין ,ואילו בית הלל בחרו בפסוק
מהתיאור השני של מעשה הבריאה משום שהם בחנו את הדברים לפנים משורת הדין -
בהסתכלות של מידת הרחמים.
מהנחה זו מסתעפים סעיפים רבים ,ולדוגמה ,היחס בין האדם לבריאה .בתיאור מעשה
הבריאה הראשון מתואר האדם כחלק מהבריאה ,וניתן לראות זאת בכך שהוא מוזכר רק
ביום השישי בתיאור קצר .בניגוד לכך ,בתיאור השני מתואר האדם כמרכז הבריאה ,וכל
סיפור המעשה מסתובב סביבו .לכן ,בית שמאי התייחסו לאדם כחלק מהבריאה ואילו בית
הלל התייחסו לאדם כמרכז הבריאה.
דוגמה נוספת היא הספור במסכת שבת )לא,א( על שלושת הגויים שבאו להתגייר .שמאי הזקן
דחה אותם ,משום שעל-פי שורת הדין לא ראוי לקבל גרים שפועלים מאינטרסים לא כל-כך
טהורים ,אבל הלל ,שנהג לפנים משורת הדין  -במידת הרחמים  -קיבל אותם . 6
 .4על פי שיעור של הרב אודי פרומן ,רב בישיבת שדמות מחולה.
 .5לדוגמה :איש האמונה ,עמוד  13ואילך; מעליות ו ,עמוד  ,55מאמרו של עמוס גאולה.
 .6הסבר דומה לכך מופיע בעין אי"ה )ברכות פרק א פסקה ה ופרק ח פסקה ו( .רעיון זה מבוסס על הרעיון
שמפתח המהר"ל בדרך החיים על פרקי אבות פרק א .הוא מדגים כיצד בכל זוג מהזוגות ניתן למצוא צד
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ראינו ,אם כן ,שבית שמאי מסתכלים על הדברים בהסתכלות של מידת הדין ,ובית הלל
בהסתכלות של מידת הרחמים .על פי זה ,נסביר מספר מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל:
במסכת כתובות )טז,א( מובאת ברייתא" :תנו רבנן ,כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי
אומרים :כלה כמות שהיא ,ובית הלל אומרים :כלה נאה וחסודה .אמרו להם בית שמאי
לבית הלל :הרי שהיתה חיגרת או סומא ,אומרים לה כלה נאה וחסודה ,והתורה אמרה
"מדבר שקר תרחק"?! אמרו להם בית הלל לבית שמאי :לדבריכם ,מי שלקח מקח רע מן
השוק ,ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר :ישבחנו בעיניו .מכאן אמרו חכמים :לעולם
תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות".
על פי מידת הדין אין לשנות מהאמת ,וצריך לומר את הדברים כמו שהם ,ולכן בית שמאי
אומרים :כלה כמות שהיא .אולם ,על פי מידת החסד  -לפנים משורת הדין  -מותר לשנות
מפני השלום ,ובנוסף ,אם האדם בחר באישה זו ,היא נאה וחסודה בעיניו ,ולכן בית הלל
אומרים :כלה נאה וחסודה.
בפרק הראשון של מסכת ביצה מובאות מספר מחלוקות בין בית הלל לבית שמאי
שהמשותף לכולן הוא ,שבית הלל מתירים לעשות מעשה מסוים ביום טוב כדי לא לפגוע
בשמחת יום טוב ,ואילו בית שמאי אוסרים כדי שלא יבואו לזלזל ביום טוב  . 7גם כאן ניתן
להסביר את המחלוקת על פי ההנחה שהנחנו :בית הלל בוחנים את המעשים במידת
הרחמים ,ומסתכלים על האדם כמרכז הבריאה ,ולכן הם מתירים מעשים מסוימים על מנת
ששמחת האדם לא תפגע  -התחשבות באדם .לעומתם ,בית שמאי רואים באדם חלק חשוב
מאוד בבריאה ,אך לא המרכז  -הסתכלות שנובעת משורת הדין  -מידת הדין ,ולכן הם
אוסרים את אותם מעשים משום כבוד יום טוב ,ואפילו אם תיפגע שמחת האדם.

ד .יחסם של בית שמאי ובית הלל למצוות קידושין
כפי שהראינו ,ישנן שתי צורות הסתכלות על מצוות קידושין :א .הקידושין הם הכנה
למצוות 'פרו ורבו' .ב .הקידושין הם מצווה בעלת תכלית עצמאית  -יצירת שלימות .כאמור,
המקור של שתי צורות הסתכלות אלו הוא סיפור הבריאה ,שמופיע פעמיים.

אחד שמסתכל בהסתכלות של מידת הדין וצד אחד שמסתכל בהסתכלות של מידת הרחמים .הנשיאים -
הסתכלות במידת הרחמים ,אבות בית דין  -הסתכלות של מידת הדין.
 .7הגמרא שם )דף ט,ב( מסיקה מהמשניות בפרק..." :אלמא ,גבי שמחת יום טוב בית שמאי לחומרא ובית
הלל לקולא "...ומקשה על כך מהמשנה הראשונה בפרק "השוחט חיה ועוף ביום טוב ,בית שמאי אומרים:
יחפור בדקר ויכסה ,ובית הלל אומרים :לא ישחוט "...רבי יוחנן מתרץ "מוחלפת השיטה" .עיין שם
בתוספות ד"ה רבי יוחנן שמביאים שני הסברים שונים ל"מוחלפת השיטה" .לפי ההסבר הראשון דברי בית
הלל ובית שמאי במשניות בפרק מוחלפים .על פי זה נמצא שבית הלל פוסקים לחומרא ובית שמאי לקולא,
אך רבינו תם דוחה הסבר זה ומקבל את ההסבר השני ,שעל פיו אכן בית הלל פוסקים לקולא ובית שמאי
לחומרא.
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המקור לצורת ההסתכלות הראשונה הוא תיאור הבריאה הראשון בפרק א בבראשית
כח( " -ויברך אותם אלהים ויאמר להם פרו ורבו ומילאו את הארץ ,"...וכבר הסברנו
שתיאור זה )בפרק א( הוא מצד מידת הדין  -בהסתכלות של שורת הדין )שם אלהים( .בית
שמאי ראו בתיאור זה את התיאור העיקרי של הבריאה.
)פסוק

לעומת זאת ,המקור לצורת ההסתכלות השנייה הוא תיאור הבריאה השני בפרק ב
בבראשית )פסוק יח( " -ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו".
תיאור זה )בפרק ב( הוא מצד מידת הרחמים  -בהסתכלות של לפנים משורת הדין )שם הויה
משותף עם שם אלהים( .בית הלל ראו בתיאור זה את התיאור העיקרי של הבריאה.
לכן ,ניתן להניח ,שבית שמאי התייחסו למצוות הקידושין כהכנה למצוות 'פרו ורבו',
ולעומתם בית הלל ראו בקידושין מעשה בעל תכלית עצמאית  -יצירת שלימות " -לא טוב
היות האדם לבדו".
במשנה האחרונה במסכת גיטין מובאת מחלוקת" :בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את
אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה ,שנאמר :כי מצא בה ערות דבר ,ובית הלל אומרים
אפילו הקדיחה תבשילו ,שנאמר :כי מצא בה ערות דבר" . 8
לאור הֵ סברנו ניתן לומר ,שלפי בית שמאי )שהקידושין הם הכנה ל'פרו ורבו' ועיקר הקשר
עם האשה הוא כדי לדאוג להמשך האנושות( ,כל עוד אין פגיעה ב'פרו ורבו' האדם אינו יכול
לגרש את אשתו ,אבל אם מצא בה ערוות דבר הרי ישנה פגיעה בהמשך בזרע ,בצאצאים,
מאחר שאין אנו בטוחים בכשרותם ,ומותר לו לגרש את אשתו.
לעומתם ,בית הלל )שרואים בקידושין מצווה בעלת תכלית עצמאית  -יצירת שלמות(
סוברים שאפילו אם הקדיחה תבשילו יכול לגרשה ,מאחר שבמקרה כזה ישנה פגיעה בקשר
עצמו  -ישנה פגיעה בשלמות ,ולכן יכול לגרש.

ה .קידושי כסף על פי בית שמאי ובית הלל
כפי שהזכרנו ,נחלקו בית שמאי ובית הלל בסכום הנדרש לקידושי כסף :בית הלל אומרים
פרוטה ,ובית שמאי אומרים דינר.
בדף יב,א מובא הסברו של רבא למחלוקת" :היינו טעמא דבית שמאי שלא יהו בנות ישראל
כהפקר" .מסביר שם רש"י )ד"ה כהפקר(" :לקנות בדבר מועט ,ומדרבנן הוא דקאמרי לה בית
שמאי דאפקעיה רבנן לקידושין הפחותין מדינר".
אין הבדל בין בית הלל לבית שמאי לגבי דין התורה ,וגם בית שמאי מודים שמספיקה
פרוטה על מנת לקדש אשה .אולם ,בית שמאי חששו שקידושין בסכום כזה יביאו לזלזול
בבנות ישראל ,כי האדם המקדש יחשוב שהוא קונה דבר זול ופשוט ,ודבר זה יביא לזלזול
בכל מעשה הקידושין.
 .8בית שמאי דורשים את המילה "ערוות" ,ובית הלל דורשים גם את המילה "דבר".
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מדוע בית הלל אינם חוששים לזלול בבנות ישראל? האם כבודן של בנות ישראל אינו חשוב
להם?
נראה שניתן להסביר את ההבדל בין בית הלל לבית שמאי על פי הֵ סברנו ליחס הכללי שלהם
לקידושין .בית הלל רואים בקידושין מעשה בעל ערך חשוב בפני עצמו ,שמטרתו יצירת
שלמות .לכן ,אין צורך לתת חשיבות למעשה באמצעים עקיפים  -על ידי הגדרה של סכום
כסף מכובד לקידושין .בית שמאי ,לעומת זאת ,רואים בקידושין אמצעי למצוות 'פרו ורבו',
הכנה בלבד למצווה .לכן ,הם חוששים שמא האדם יחשוב שאין חשיבות עצמית בקידושין,
ויבוא לזלזל בבנות ישראל .כדי למנוע את הזלזול הזה תיקנו בית שמאי שסכום הקידושין
יהיה דינר ,ועל ידי זה יבין האדם שבנות ישראל אינן הפקר.

ו .הבנה בטור
הטור ,כנזכר ,פותח את הלכות פריה ורביה בהגדרת מטרת הקשר בין האיש לאשה:
שהוא חפץ בטוב בריותיו ,שידע שאין טוב לאדם להיות לבדו ועל כן עשה לו
עזר כנגדו .ועוד ,כי כוונת הבריאה באדם כדי לפרות ולרבות ,וזה אי אפשר
בלא העזר .ועל כן צוהו לדבק בעזר שעשה לו.
יש לשאול מדוע הקדים הטור את הנימוק של יצירת השלמות " -לא טוב היות האדם לבדו"
 למצוות פריה ורביה ,הרי פריה ורביה היא מצווה מפורשת.אולי ניתן לענות על שאלה זו על פי ההנחה שהנחנו .כידוע ,הלכה בכל מקום כבית הלל ,ואם
כן ,למרות שברור שיש בקשר בין האיש לאשה מטרה של המשכיות המין האנושי ,המטרה
העיקרית לקשר היא יצירת השלמות ,שהרי כל אדם שאין לו אשה אינו אדם )יבמות סג,א(
ואילו המטרה של ההמשכיות היא רק מטרה משנית ,ולכן הקדים הטור את הנימוק של
יצירת השלמות.

ז .סיכום
ראינו שישנן שתי צורות הסתכלות על מצוות קידושין :כאמצעי  -כהכנה ל'פרו ורבו',
וכתכלית  -יצירת שלמות בין איש לאשתו .בית שמאי מסתכלים על הקידושין כהכנה
למצוות 'פרו ורבו' ,ובית הלל מסתכלים על הקידושין כיצירת שלמות .הדגמנו את ההבדל
בין התפיסות במקרים רבים ,ובמיוחד בקידושי כסף ,שבהם בית שמאי דורשים דינר ,ובית
הלל מסתפקים בפרוטה.
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