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  דבר ראש הישיבה

, בעשרי לחודש טבת שנת ארבעת אלפי תשע מאות וששי וחמש עלה רבינו משה למרו
אלא בכל אות שמונה מאות שנה שחלפו אורו  הול , הומאז לא כהתה עינו ולא נס לחֹ

מסתכל דר האספקלריה ' וכל המביט אל מצוות ה, ואי ל יו שאי הוגי בספריו, וגדל
, "ממשה עד משה לא ק כמשה: "כבר אמרו ראשוני. "ושכלל הרמבהמאירה שיצר 

 ככוכב  בגבהי שמי כי ל"מ במז"רוהוא  ה', קו של תורת המכל בדבריה מאש רוהוא 

  .הדורותמורה והוא , עמו חלקת מחוקק ספו

דבריה ה . הצדיקי אי בוני לה נפש על קברותיה: ")ד ,הלכות אבל ד(פסק רבינו  
 ולציי את שנת שמונה המאות הזו אלא א כ על "אי טע להזכיר את הרמב". זכרונ

והרי כמעט אי ל מקצוע בתורה וחכמה שלא תר הוא  , ידי כ נתעורר לעסוק בדבריו
ספרו שנכתב בעברית שקראו . דברי להנחות את המחשבה ולהדריכה  לקראת האמת

מצד אחד יש בו אתגר עצו וגדולי חכמי . מינומצטיי בסגנו יחיד ומיוחד ב" משנה תורה"
ומצד שני ג הטירו והמתחיל , ישראל נדרשי להתבונ ולהתעמק בכל תיבה ותיבה שלו

ואמנ באמת , יכול לקרוא בו בהנאה מרובה ולשונו הבהיר משכנע אותו שהוא מבי הכל
  .ויכל שיחכי יראה שהמכוסה  מרובה על הגלכ אלא ש,רוכש לו ידיעה רחבה

, ל"י קאפח ז"זכה דורנו שג פירוש המשנה נפתח לכל דורש על ידי תרגומו החדש של הגר
   וא ספר המורה הופיע בשני תרגומי חדשי והרוצה להגביה עו בשמי המחשבה 

  .יעלהו על כנפיוהנשר הגדול 

, מנחילה ללומד ידיעה רחבה בכל התורה כולה, אפילו בלא עיו רב, "הקריאה ברמב
א הוא עצמו העיד על  . כי ספרו הוא דבר השווה לכל נפש, ומרגילתו לחשיבה בהירה וישרה

עד שתהא תורה שבעל פה כולה , בלשו ברורה ודר קצרה"שכתבו " משנה תורה"חיבורו 
עד שיהיו כל הדיני ... דברי ברורי קרובי  נכוני על פי המשפט ...סדורה בפי הכל

והמעמיק בו ייפתחו לפניו מעיינות ). מאמקדמה למשנה תורה ה" (גלוי לקט ולגדול
ואי ל שו נושא ה בהלכה וה במחשבה וה  בהכרת נפש האד שאי לו מוצא , חכמה

  . "מ הרמב

נעשה נחלת של רבינו הגדול שהעיסוק בתורת ' זכינו אנו  מאז ייסודה של ישיבתנו הק

וכבר יצאו לאור , מידי חכמי בעלי שיעור קומההחל מצעירי הצא ועד לתל, רוב הלומדי

כמו כ זכינו . רבינו משהכמה וכמה ספרי מבני הישיבה על מקצועות שוני  בתורת 

" "עיוני וביאורי בדברי הרמב"להוציא לאור כר  מיוחד הכולל מאמרי ומחקרי 
נת השמונה מאות ועתה בש, )ח"מעליות כ תשנ(שהופיע לציו שנת העשרי לייסוד הישיבה 

לעלותו למרומי מונח לפנינו קוב חדש שכולו מרופד פרי עמל של בני הישיבה ובוגריה 
א שפר חלקנו כי זכינו  שבכר זה מופיעי לראשונה צילומי של . בדברי רבינו הגדול

ועוד , וכ של ספרו של בנו רבינו אברה, ק של רבינו"שרידי עמודי הכתובי בעצ כי
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מיוחד במינו מאחד מגדולי חכמי פרובנס שהיה טמו מאות שני ובו ניסה המחבר חיבור 
  .   ע מקורותיו"להגיש לפני הקורא את פסיקותיו של הרמב

ר צבי הבר "יתברכו מ השמי העוסקי בעבודת הקודש של עריכת הקוב הנוכחי הר
אשר , י" וחננאל פריש נרועי פומרנועמו צוות המערכת , מבחירי חניכי  ישיבתנו, א"שליט

וחבורת כותבי המאמרי הכוללת לפי הגדרתו , שמו לילות כימי להגדיל תורה ולהאדירה
משב אב , לפי דרגתו ומעלתו, וכל אחד ואחד,  עצמו מקט ועד גדול"הקולעת של הרמב
  .טובה בכתר המל

  :)ת תימסו איגר(  "בימי הקשי העוברי עלינו עתה נתפלל תפילתו של הרמב

ובורא עול במידת רחמי יזכור אותנו ואתכ לקב גלויות נחלתו וחבלו 
ויקיי בימינו , ויסר מחש עינינו ומאפל לבנו ...ולבקר בהיכלו' לחזות בנוע ה

ברתו על כל עויחשי באפו וב. הע ההולכי בחש ראו אור גדול: ובימיכ
כי הנה החש יכסה אר וערפל ': ויאיר מחשכינו כאשר הבטיחנו, הקמי עלינו

  . 'לאמי ועלי יזרח ה

  

  .ר. א. נ                                                                ה  "אלול תשס' ג
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  פתח דבר 

, אבל הרוח,  אמנ העפר שב אל האר כשהיה" צדיקי אפילו במיתת קרויי חיי"
מצייני אנו שמונה מאות שנה לפטירת הנשר .  ממשיכה את חייה כא,רוח של הצדיקי

, כי א שמונה מאות שנות חיות ויצירה, אבל לא פטירה ולא מוות יש כא, "הרמב, הגדול
שמונה מאות שנה בה אי . שמונה מאות שנות עיסוק רצי ומעמיק בדברי רבינו ובתורתו

. ולומר את דברו, לא ממשי לחיות בו "שהרמב, ל בית מדרש ברחבי העול כולו
 כל זאת לא נס עו, כמדומה שאי ל אות בדברי רבינו שלא זכתה לחידושי אי ספור

  . ואי ל דור שאי בו חידוש והעמקה בדברי רבינו, הלחֹ

ה , קונה לו העיסוק במשנת רבינו מקו בפני עצמו, מיו היווסדו ועד עתה, בבית מדרשנו
אי צור להכביר מילי על החיבורי החשובי .  וה בתחו היצירהבלימוד הסדיר

מפעלו של ראש , משנה תורה ע פירוש יד פשוטה: רבני הישיבה, שנתחברו על ידי מורינו
 בההדרת הרב יצחק שילת "ספרי הרמב; א"הרב נחו אליעזר רבינובי שליט, הישיבה
, פירוש המשנה למסכת אבות,  למשנה"הקדמות הרמב, "אגרות הרמב: א"שליט
כמו כ בשני האחרונות החלה לצאת מהדורה מבוארת לפירוש .  מדויק ועוד"רמב

  .ממנה זכינו כבר למספר כרכי, "המשנה לרמב

להוציא קוב מיוחד העוסק בתורת , בציו שמונה מאות שנה לפטירת רבינו, ראינו לנכו
  . ה ותלמידיהבוגרי, המכיל מאמרי של רבני הישיבה, רבינו

. שלא פורסמו עד עתה,  גנוזיתבי ידזכינו ובקוב זה אנו מפרסמי מספר קטעי מכ
, מתו טיוטת הלכות נזקי ממו, "ק של רבינו הגדול הרמב"ראשו לכול קטע בכי

ר ראש הישיבה הרב "בצירו הערות של מו, שהוהדר בידיו האמונות של הרב יצחק שילת
י ולא פורסמו עד "פרסמי כא מספר דפי שנשתמרו בכתכמו כ מ. נחו אליעזר רבינובי

מועתקי , "המספיק לעובדי הש" "אברה ב הרמב' מתו ספרו הגדול של ר, כה
והרב אליעזר , חיבה יתירה הייתה לכתבי רבינו בפרובאנס. ומתורגמי בידי נסי סבתו

, ר שאול קמחי"יוס ב' לר" מזוקק שבעתי"ריי מביא בפנינו קטעי מלוקטי מספר 
לפרסומי חשובי אלו מצורפי כא מאמרי . של רבינו" היד החזקה"הבנוי סביב ספר 
בוגריה ותלמידיה העוסקי בתחומי שוני במשנת רבינו ובספריו , מרבני הישיבה

  . השוני

במיוחד ו, ולכל החברי שסייעו בידינו בהוצאת הספר לאור, ברצוננו להודות לכל הכותבי
  .י שסייע לנו רבות"לאמתי לוי נ

מקוי אנו שקוב זה יוסי ללימוד . ושגיאות מי יבי, תקוותנו שלא נפלה שגגה במלאכתנו
  .תורת רבינו ולהאדרתה

  

              העורכי    ה שלהי שנת השמונה מאות לפטירת רבינו"אלול התשס
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  :   מספר הערות ביחס לעריכה

בדרכו , לשמור על אופיי של המאמרי כפי שהגיעו לידינובאופ עקרוני השתדלנו 
. ניקוד נוס לפי צור במקומות שאנו או כותב המאמר ראינו לנכו. ובסגנונו של כל כותב

וההפניות , במספר ספרי שמצוטטי בתדירות גבוהה לא ציינו בכל מאמר את המהדורה
  : לפי הרשימה דלהלה

הרב יוס ' מהד, משנה ע פירוש רבינו משה ב מימו  "המשנה ופירוש המשנה לרמב
  . ג"ירושלי תשכ, קאפח

  . דפוס וילנאתלמוד בבלי 

  . דפוס ונציהתלמוד ירושלמי 

שבתי פרנקל '  במקומות בה לדקדוק הנוסח אי משמעות השתמשנו במהדחזקה היד ה
  . סחמתו ידיעה שמהדורה זו לוקה בחסר בתחו דקדוק הנו, עקב זמינותה

  . ז"מתשירושלי , י שילת"ר'  מהד "אגרות הרמב

  .ב"ירושלי תשנ, י שילת"ר'  מהד למשנה "הקדמות הרמב

  .א"ירושלי תשל, י קאפח"ר'  מהדספר המצוות 

  .ז"ירושלי תשל, י קאפח"ר'  מהדמורה הנבוכי 

בי המאמר פעמי שכות.  למהדורות אלוההפניות ה, א לא צוי אחרת, במקורות אלו
  .למרות הערה כללית זו, בחרו לציי באופ עצמאי למהדורות אלו

  .באחריות הכותבי בלבדתוכ המאמרי הוא 



  
  

  
  
  






  
   

   
  

• 
   

   

    
       



   

  הרב יצחק שילתהרב נחום אליעזר רבינוביץ ו

דף חדש מטיוטת משנה תורה בעצם כתב יד קדשו של 
  ל"ם ז"הרמב

  ד הטיוטה בההדרת הרב יצחק שילת

פרבר של (ל בפוסטאט " ז"שמקומה היה סמו למקו מגוריו של הרמב, הגניזה הקהירית
,  המרגליות שנמצאו בגניזהבי. שימרה לנו אוצרות יקרי ער בכל מקצועות התורה, )קהיר

רוב דפי בודדי . ל" ז"נתגלו לא מעט דפי הכתובי בעצ כתב יד קדשו של הרמב
ודאי של וזיהויו ה. ומיעוט איגרות ותשובות, של חיבוריו) טיוטות(מנוסחאות ראשונות 

 כתב ידו של רבנו התאפשר הודות להשוואה פאליאוגרפית מדויקת של חתימת ידו המופיעה
" ' ל'צ'מימו ז' הוגה מספרי אני משה בר"ע החתימה המפורסמת , על כמה מאיגרות אלה

וע כתב היד של הטיוטות ,  של ספרי מדע ואהבה577המתנוססת על כתב יד אוקספורד 
  ).שהמחבר הוא שכתב, על פי המחיקות וההוספות שנעשו בה, שכבר מתוכ מוכח(

עד היו נמצאו ופורסמו כעשרי . יוטת משנה תורהבי דפי הטיוטות בולטי דפי של ט
ופירוט , צילו משובח של דפי אלה. רוב ככול כתובי משני עבריה, דפי כאלה

   מדע ואהבה  "משנה תורה לרמב'הופיע לפני שני אחדות בתו , מקומות פרסומיה
 ).תזשעה' עמ, ז"נד תשנקליבלירושלי, מכו אופק' הוצ(ז הבלי "בעריכת רש', הספר המוגה

 של האחי "מ לוצקי הופיעו בסו מהדורת הרמב"ביאורי והערות לרוב הדפי מאת ר
מהלכות (לקוחי מספר משפטי , להוציא אחד, כל הדפי הללו). ז"ניו יורק תש(שולזינגר 
 היוצא מ הכלל הוא הד הראשו של). טוע ונטע, מלוה ולווה, שאלה ופיקדו, שכירות

שא , ואליו מצטר הד שאנו מהדירי לראשונה בזה, שכבר פורס, הלכות נזקי ממו
א הורבי כבר הצביע על "ר. באמת אי כא יוצא מ הכלל, אמנ. הוא מהלכות נזקי ממו

,  תחילה"שבמתכונת שתכנ הרמב, )32' עמ, ד"תשרי תשל, ח"ל' הדרו'במאמרו ב(כ 
המכיל , שכבר פורסהד . קני ומשפטי, ספרי נזיקיספר משפטי הכיל כנראה את ה

הד הראשו של ספר משפטי , לפי הכותרת שבראשו, הוא, את ראש הלכות נזקי ממו
  . בנוסחו הראשו

 ,)T-S 10K 8.1 'י קימברידג"כ(שכבר פורס על ידי לוצקי והורבי הד נציג כא תחילה את 
; י" מחיקה בכהסוגריי עגולי  (ניות דעתנופי עע תיקוני והשלמות של הקריאה ל

  ): השלמה משוערתסוגריי מרובעי 

11 
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  ספר אחד עשר והוא ספר משפטי

  ]אלמקולאת: או[ יכתב אלמקאלאת] ?הנא[הלכותיו ארבע עשרה וזה הוא סדור 
  נמצאו כל המצוות כו

  
   נזקי ממו:]ונכתב מעליו, נמחק[) נזיקי(הלכות 

  וות עשה וזה הוא פרטיש בכלל ארבע מצ
  די ההבער' די הבור  ב' די השור  ג' א
  מצוות אלו בפרקי אלו] אור[די הבעירה  ובי' ד
  

  ]ראשו[פרק 
  כל נפש חיה שהיא ברשותו שלאד שהזיקה

   :]ונכתב מעליו, נמחק[) אחד הבהמה ואחד החייה ואחד העופות(הבעלי חייבי לשל 
  שהרי ממונ הזיק    

   יגו שור אישכי' שנ
  ]ר[אחד השור ואחד שא' את שור רעהו וכו

  :הערות

הספר . מ הכותרת נראה כי במתכונת הראשונה היו בחיבור רק שני עשר ספרי  .א
שס , והוא כלל את הספרי נזיקי קני ומשפטי, האחד עשר היה ספר משפטי

לקמ ' ר, נהבאחת יותר מ הכוונה הראשו, הלכותיה בנוסח הסופי הוא חמש עשרה
כדוגמת מסכת ( לחלק את הספר לשלושה ספרי "לאחר מכ החליט הרמב. 'הערה ד
האחת עוסקת :  שחולקה לשלש בבות" כולה נזיקי חדא מסכתא היא "נזיקי 

  ]).עזרא שבט' הערת ידידנו ר[האחת בעניני משפטי והאחת בעניני קני , בעניני נזיקי

 נת לעצמו להשלי " השניה ה תזכורת שהרמבהמילי הערביות שבסו השורה  .ב
כמנהגו בראש שאר , כא את שמות כל ארבע עשרה ההלכות ואת פירוט מצוותיה

, המאמרות: או[לכתוב את המאמרי ] ?כא: [תרגו התזכורת(הספרי 
בטיוטות של ,  כתב לעצמו"שהרמב, ומצינו תזכורות כגו אלה]). הקטיגוריות

  .ש"פיהמ

שאינ מתאימי למני המצוות בספרי (ו "ו ולא פ"שורה השלישית אינו לא כשב' כו'  .ג
. 'וכו: כמו', כו: אלא כנראה, )שאינו מופיע בפתיחות שאר הספרי(' בו'וא לא , )אלו

',  מדויק"רמב' 'ר, ולפעמי ג אצל רבנו, ידצורת כתיבה זו מצויה הרבה בכתבי
  .5הערה , לגע "מ, מני המצוות הקצר שבהקדמה, מדע
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מלמד אולי שהכוונה הראשונה היתה לכלול את ' נזקי ממו'ל' נזיקי'שינוי הש מ  .ד
וזה הוא מקור המני של ארבע עשרה הלכות , חובל ומזיק יחד' נזקי ממו ואת הל' הל
  .'ל הערה א"הנ

 .ה בנוסח הסופי"וכ, רבנו שינה את סדר הבור וההבער על ידי שינוי המספור  .ה

  

י "זוהה כבר כאוטוגר בקטלוג של רד זה . שאנו מפרסמי כא לראשונהד עתה ניגש ל

 Robert Brody, A Hand-list of Rabbinic(' הגניזה שבספריית קימברידגברודי לקטעי

Manuscripts in the Cambridge Genizah Collections, Cambridge 98, Vol. I, p. 117( , א
, אול. וקריאתו קשה, הד מטושטש בחלקו הגדול. הלמיטב ידיעתנו טר פורס עד כ

לא חסכנו מאמ כדי לזהות כל מה , היות וכל מלה שיצאה מעטו של רבנו הגדול יקרה לנו
  .שנית לזהות מד זה

לפי הזיהוי , הידבחלוקה לשורות כבכתב, להל אנו נותני תחילה את נוסח הד ככתבו
; השלמות אלה נתונות בסוגריי מרובעי) [.ש. י(הבסיסי וההשלמות המשוערות שלי 

 הוא במקו סגולתא שרבנו מסמ בה ΅הסימ ; הידסוגריי עגולי מצייני מחיקה בכתב
היד כשהוא משולב בנוסח הסופי אחריו נית נוסח כתב]. סו הלכה ותחילת הלכה חדשה

, א"נובי שליטא רבי"מאת ראש הישיבה הרנ' יד פשוטה'נזקי ממו לפי מהדורת ' של הל
  .  ע הערותיו

  

    T-S NS 219.43'  י קיימברידג"כ

  
  'צד א

  ]טו, הלכות נזקי ממו ז[

  ל]ע[ב] רות[או שחפר בחצר בורות שיחי ומע
  נזקי]יב ב[חי] ר[השור חייב בנזקי חצר ובעל חצ

   הזיק בעל הבית את΅הבור שהרי עליו לסתמו 

  רישה] ור[לדעת פט] שלא[הזיקו ) לא(השור א 
  גגתי]ברשות עד שש[אומר לו למה נכנסת שלא 

  פני]נזק של מ[א הזיקו בדעת חייב ]ב ו[
  ל להזיקו]שותו אב[מר] הוציאו[ל] שות[שיש לו ר

                 שמי…                ל…ות ]לו רש[אי 

  …] לי[                    ששבר כ …ל

  ] ק קח[זי]מ[ל                          אי אומרי …חי
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  ליו]כ[ דמי …שבור ושל ]תה את הכלי ה[א

    ונות לו…לי ]הכ[                            פחת …

  חצי] או[מועד ] זיק[   המ…חת א ]ל הפ[כ

  ]יהיה לו[מת ]וה[' הפחת א היה ת שנ

      פחת נבלה על הניזק΅לניזק    ) למ(

  דכיצ] זק[ק והני]זי[ושבח נבילה חולקי המ
  ]י הנבלה[ת והר]ו ומ[שור שוה מאתי שנגחוה

  … ]אה[שווה בשעת מיתה מ

  …] ה[עמדה בדי והרי היא שו

  
  'צד ב

  ]דא, ח; ה, ח; יגט,  נזקי ממו זכותהל[

  
  ]משל[יה ת ]ה[ה וא ]א[משל לו אלא מ] זיק[המ

  …חמשי מגופו שבחה הנבלה 

  ]זה[רי ]ה[בשעת עמדה בדי מאה ועשרי 

  …תשעי א היה מועד וא ] ול ל[מש

  ]את המת[וג ' הוא שנ] וזה[וארבעי ] שה[חמ

  ]טרוח[יק ל]ז[המ) הניזק( על ΅בח המת חוצי ]ש[יחצו 

  …מ…          …] ה[בנבל

  …ור לבור ]הש[

  …ונותנה לניזק 

   ]שהוא[מלמד ] מת[וה] ליו[יב לבע]יש[כס ' שנ

  …חייב להשיב הנבלה ופחת ש

  … משל לניזק וא היה ת
  ]מכא בכתב יותר קט[

  פי]ל[פטור ] בי מועד[שור שלישראל שנגח שור שלנכרי בי ת 

  יה]כדינ                 […שאי הגויי מחייבי בנזקי ממונו ו

  ושור שלנכרי שנגח שלישראל בי ת בי מועד משל נזק

  …של קנס הוא לגויי לפי שאינ זהירי במצוות 
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     שור΅שמרי ממונ מלהזיק ]מ […זיק אינ מסלקי ה

  …] ר[להקדש שנגח שלישראל פטו]ש                                […

  שור] וכ  []סימ לתוספת בצד[^  …עילה אי בה די ]מ                                […

  
  :]תוספת בשוליי השמאליי של העמוד[

  …הזיקו גובי ] ש[ילמ]ש   […הזיק בי שהוזק ]ש[ בי …

  …] זיקה[                        מעילה וכ תודה שה…

  …] ל[ח מכל]הל[                                 שאי …

  
 :]המש העמוד[

  …הו עד שיהו ]רע                                  […

 …ד שיתפוס ]קו                               […
  שור המיוחד] ילו[אפ] א[                                  עוד אל…

  הרי זה] הפקירו[דישו או ]הק                                    […

  ] דה בדי[יק ובשעת עמ]הז                                   […

  
  .עד כא הד של הטיוטה

  :ובי הרב נחו אליעזר רבינ מאת ראש הישיבה הערות

פה את אציג ,  הזהכדי לעמוד על השינויי שער רבינו בטיוטה הראשונה המוצגת בד
 עליה ביססתי את תבי ידהוא אחד משלשה כש, )344אוקספורד (י צפת "הנוסח של כ

כל מה שנית לקרוא בשריד מ . שאותה נחשיב לענייננו לנוסח האחרו, מהדורת יד פשוטה
להשלי תיבות וה למלא  ה, וכל מה שמתבקש למלא, ותהטיוטה נדפס באותיות גדול

הוספות של תיבות או אותיות בנוסח הסופי שאי לה . הדפסתי באותיות קטנות, פערי
 ציינתי בי קווי ספווושהתהלכות שלימות [ ]. ריווח בטיוטה ציינתי בסוגריי מרובעות 

  . אופקיי מקבילי

ומחיקות נוספות מ הטיוטה לנוסח הסופי , ( )גולות מחיקות בטיוטה מסומנות בסוגריי ע
  (( )). ציינתי בסוגריי עגולות כפולות 

כדי להבי את העניי הוספתי ג תחילת . בגליו הימני ציינתי את מספר ההלכה בדפוסי
  . ההלכה שבאמצעה מתחילה הטיוטה
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  פרק שביעי

  הבית או שהוזק בו בעל הביתהכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות והזיק את בעל   ו

  

  עמוד א

 יב חירהשור חייב בנזקי חצר ובעל חצ לעב רותאו שחפר בחצר בורות שיחי ומע

  נזקי הבור שהרי עליו לסתמוב

שהרי אומר לו למה  ורלדעת  פט שלאהזיקו ) לא(הזיק בעל הבית את השור א   ז

פני שיש לו ל מנזק שא הזיקו בדעת  חייב ב וגגתי עד שש ברשותנכנסת שלא 

  ))ל…((ות לו רשלהזיקו אי  לאב שותומר הוציאו לשותר

 יאי אומר בי הוא בי בהמתו)) …חי(( לי של חברוששבר כ ניזקי כיצד הרישמי ל טח

 מדמיולי הכפחת  אלא אומרי כמהליו כדמי  לזהשבור ושל תה את הכלי הא קח קזימל

יהיה מת וה' חצי הפחת א היה ת שנ ואמועד  זיקהמ היה חת אהפל ונות לו כ

  לניזק) למ( לו

ה ]ו[ כיצד שור שוזקק והניזיהמ ]אותו[נבלה על הניזק ושבח נבילה חולקי ]ה[פחת 

 עמדה בדי ובשעת אהשווה בשעת מיתה מ הנבלה ית והרומ ומאתי שנגחוה

   אי, שמוני והוהרי היא שו ]פחתה[

  עמוד ב

  חמשי מגופו משל לויה ת הה וא אמשל לו אלא מ זיקהמ  

 ל משהמזיק ריה בשעת עמדה בדי מאה ועשרי והרי היא שוהחה הנבלה ]י[שב]ה[  י

'  הוא שנוזה] מגופו[ וארבעי שה חמהיה ת משלתשעי א היה מועד וא לו 

ג    בח המת חוצישיחצו  את המתו

עת עמדה בדי השביח הניזק שור שווה מאתי שנגח שור שווה מאתי והפחיתו חמשי ובש  יא

והרי הוא שווה ארבע מאות ואלו זה החבל שהפחיתו היה שוה שמונה מאות בי שפטמו בי 

ששבח מאיליו אינו נות לו אלא כשעת הנזק כחש מחמת המכה בשעת עמדה בדי והרי הפחת 

  שוה מאה נות לו כשעת עמידה בדי

ו שבח  אינו משתל ממנו אלא מה שהיה השביח המזיק בשעת עמידה בדי א מחמת שפטמ  יב

  שוה בשעה שהזיק וא מחמת עצמו השביח משתל חצי נזק ממנו כולו כשעת עמדה בדי
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ור לבור  השאותה לניזק כיצד כגו שנפל ציאמעד שמ ה בנבלטרוחיק לזהמ) הניזק(על   יג

כס ' שנ ואחר כ שמי לו פחת הנבלהונותנה לניזק  ומת מעלה את הנבלה מ הבור
לבעיש והליויב   מ החי פחתהפחת ש]ה[חייב להשיב הנבלה ו שהוא מלמד מת 

  חצי הפחת כמו שביארנו)) משל((לניזק וא היה ת 

  פרק שמיני

פי שאי הגויי ל פטור בי מועדשור שלישראל שנגח שור שלנכרי בי ת   ה

יה ושור לה כדינ אנו דני הרי ו]את האד על בהמתו שהזיקה[)) בנזקי ממונו((מחייבי 

  לגויי]זה[שלנכרי שנגח שלישראל בי ת בי מועד משל נזק של קנס הוא 

וא לא תחייב אות על [)) …((אינ מסלקי הזיק … לפי שאינ זהירי במצוות 

   ]אותה ומפסידי ממו הבריות[)) ממונ מלהזיק((שמרי מ] נזקי בהמת אינ

רעהו וכל  שור' שנר להקדש שנגח שלישראל פטוו ששלישראל שנגח שלהקדש אשור   א

יש בה די  נזקי ופסולי המוקדשיאי בה די ]ה ש[עילה הקדשי שחייבי עליה מ

  שהרי יצאו לפדיו ולהיות חולי ובי שהוזק ]ו[הזיקש בי נזקי

של קדשי מבשר ואינו גובה מ הבשר כנגד האמורי שהאמורי  ה))י((הזיקו גובש למיש  ב

גובה מבשרה ואינו גובה  זיקהמעילה וכ תודה שה קלי מועלי  בה כמו שביארנו בהלכות

הבשר וכיצד גובה שיאכל הניזק וחבורתו מ הבשר  לח מכל הלשאימ הלח הבא עמה 

  בקדושה כנגד חצי נזק שלו

ינר והיה כל הבשר ע וכיצד אינו גובה כנגד האמורי שא היה לו לגבות בחצי נזקו שוה ד      ג

האמורי שוה שני דינרי והבשר בלא אימורי שווה דינר וחצי אינו גובה שני שלישי הבשר אלא 

  חצי הבשר בלבד

 שור הנכסי מיוחדי לבעלי כיצדו ]י[הו עד שיהשור רע' וכ שור ההפקר שהזיק פטור שנ     ד

א עוד אל י זה פטור ולאאותו המזיק עמד אחר וזכה בו הר ד שיתפוסהפקר שנגח וקו

עד  פטורהרי זה   הפקירודישו אולבעלי שהזיק ואחר שהזיק הקשור המיוחד  ))...אפ((

  בדי דהובשעת עמ יקשיהיו לו בעלי בשעת הז
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, הרואה יראה שבחלק ששרד מפרק שביעי ניכר שהנוסח שלנו הוא קרוב מאד לטיוטה
בסו הלכה ט נקרע הנייר אבל ניכר  .להוציא אי אלה חילופי כתיב שלא ציינתי אות

וקשה לנחש , שבהיותו של היה ריווח כדי תיבה אחת יותר ממה שהושל בנוסח הסופי
שתי הלכות אלו ה . )יביא(תווספו ישתי הלכות שלא היו בטיוטה נ. מה היה כתוב ש

י הודג העיקרו ביחס לאחר שבהלכות ט. דוגמא לחישוב העיקרו המופיע בהלכה ח
, יצוי שבולטת העובדה שזו תוספת. יב הודג העיקרו ג לגבי שור חיבהלכות יא, לנבילה

  . לדו בנבילה"שהרי בהלכה יג חוזר הרמב

א לא ניכר . סדר הדברי השתנה לגמרי. אול פרק שמיני עבר עריכה ושינויי יסודיי
 הקדש ואחר כ שור של  הקדימה לדו בשור של)ג ,בבא קמא ד(המשנה  .א נפתח פרק חדש

בטיוטה שינה . אבל יש לעמוד על כ שמדובר בה רק על נזקי שור או שאר בעלי חיי, נכרי
שינויי הללו נראה שה . אבל לסו חזר לסדר המשנה, רבינו והקדי דינו של נכרי

בכלל ולא " נזקי ממונו"בטיוטה סבר שהגוי אינ מחייבי על . קשורי ג בשינויי תוכ
ולפיכ מקביל דינ לדי הקדש שאי בו די נזקי , ק על בעלי חיי שלה שהזיקור

א שאינו מפורש , לפיכ הקדי די הגוי משו החידוש שבו שאי בו די נזקי כלל. לגמרי
ואחר כ הביא די הקדש שא בו יש חידוש זה על א שהמשנה לא דיברה על , במקורות

שור 'של הפקר הואיל ושניה למדי מ המיעוט בכתוב והצמיד להקדש די שור , כ
אבל אי ,  אבל לסו קבע שדיניה של גויי אינ מחייבי שמירת בהמת בלבד.'רעהו

שהוא כוללני יותר והפקר יש להקדי די הקדש , לפיכ. להסיק מזה על שאר נזקי ממונ
, י גוי שהוא מוגבל יותרורק אחר כ הביא ד,  בדי נזקי כללאינוהפקר שהרי הקדש 

  .ועוד שדי הגוי למד מדי הפקר כפי שביארתי ביד פשוטה

הוזקק לשנות כמה , "שאי הגוי מחייבי בנזקי ממונו"כיו שחזר בו מ הקביעה הכללית 
כדאי לציי שמשנתנו . אבל הניסוח של די הקדש נשאר כשהיה. פיסקאות בהלכה זו

וכ הוא , "שלישראללשור שלהקדש ושלהקדש שנגח ר לשושור שלישראל שנגח : "גורסת
י שהעתקתי מה "אבל בשני כה, )י קאפח" פרנקל והגרש"כ ג במהדורות ר(בדפוסי 

המלה בלי חזרה על " ושלהקדש שנגח שלישראל: "י הגורסי"במהדורתי וכ ישנ עוד כי
  .   ואי שו סיבה להניח ששינה, ק של רבינו"וכ הוא בעצ כי, "השור"

 שור אפילוולא עוד אלא : "מעניי שבהלכה ד בדי שור הפקר נראה מ הטיוטה שכתב
" ולא עוד אלא"שמא בגלל שכתב ". אפילו"י שבדקתי ליתא תיבת "אול בכי". המיוחד

  .ע"וצ, ולפיכ מחקה, מיותרת היא" אפילו"הרי התיבה 



   

   נסים סבתו

   'שםהמספיק לעובדי ה'קטע חדש מספר 
  ם"אברהם בן הרמב' לר

 שורות כל אחד בכתיבה יפה מזרחית 26לפנינו קטע קצר של חמשה וחצי עמודי בני 
  :הנמצא כעת בספריית פטרבורג וסימנו' בינונית מכתב יד שבאוס פירקובי

1719 .RNL EVR ARAB I  לק ההלכתי של ספרו של רבנו כתב היד מכיל עשרות דפי מ הח
אחת מהעדויות לכ . שהמספיק לעובדי ה= ' כפאיה אלעאבדי' "אברה ב הרמב

הלכות שכירות : "ה ההפניות המופיעות בכתב היד ל, אברה' שמדובר בספרו של ר
הלכות גזלה ... ל"אבא מארי זצ: "וכ, "ל"מ חבור אבא מארי זצוהלכות שאלה ופקדו 

  ".ר נזקי מ אלחבורואבדה מ ספ

; 10 ,חדשי ג ישני(א הרכבי "הקטע המתפרס בזה הוא חלק מקוב שנזכר על ידי א
204' עמ, ל"ירושלי תש 201.(  

לקראת פרסו מלא של קטעי , הקטע שלפנינו הוא דוגמא קצרה מתו כתב היד כולו
  .חדשי מ החיבור

' בקטע להל מציי ר. שר כספיהקטע הוא חלק מתו הפרק העוסק בהלכות צדקה ומע
: והשווה, "כמו שנזכר קוד לכ בפרק הנדרי שבחלק השני: "'פרק הנדרי'אברה ל

: 293' עמ,  נדריפרק לו , ט"תל אביב תשמ, נסי דנה' מהד, ספר המספיק לעובדי הש
". ואילו מה שקשור ממנו בצדקה הרי שהדיו בו יהיה בהתא לעניי הספר בחלק השלישי"

  .מהאמור עולה כי הקטע שלפנינו הוא מהחלק השלישי של החיבור

והעמוד האחרו הועתק רק בחלקו משו שבהמש מרחיב רבנו , תחילתו של הפרק חסרה
  .וכא מסתיי הדיו בהגדרה הבסיסית של קופה של צדקה, בעניי קופה של צדקה

העתקתי את הנקודות . תרגמתיו והוספתי לו מקורות והערות, העתקתי את כתב היד
במקרי שהסופר לא הקפיד לציי את הנקודות . הדיאקריטיות כפי שהסופר ציינ

במקו שאי ציונ עלול להטעות את הקורא ', וצ' הוספתי אות באותיות ט, הדיאקריטיות
  .את הטקסט הערבי

22 
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  'א1  'א1

ומלבישי את , ואפילו בשנות הגלות, מה  מנה ולו פי סני אלגלא ויכסו אלעראיא
  עירומי ה

  מעשי בכל יו ובכל, ופודי את השבויי  ויפתכו אלשבויי מעשי בכל יו וכל

וכבר נתפרס דבר זה עליה בי אומות . 1מקו  מקו וקד שהר דל ענה בי אומות העול
  , העול

  ובעקבות התאמצות במצווה זו נגר לה  וחצל לה באגתהאדה פי הדה אלמצוה

 בנוס לכ שה זכו, קדוש ש בי אומות העול קדוש ש בי אומות העול מזידא לאכתסאבה

  ואמיתת הדבר. 2בשכר המצווה הגדולה הזאת  מי ותחקיק אלקול'ר הדה אלמצוה אלעט'אג

  בהתחשב, שבמצווה זו  אנה פי הדה אלמצוה באעתבאר מא

א נלקח בחשבו , תרשלי מעטה מ, בחובת  ילזמה מקצרי יסירא אדא אעתבר חאל
  המצב

  , ומעטי מה מתרשלי הרבה.של כול  גמלתה ואחאד מנה מקצרי כתירא

  , זולת מצווה זוב ,בהתחשב במצבו  ובאעתבאר חאלה פי גיר הדה אלמצוה

  ואני סבור שחובה . 3ה משתדלי הרבה  מגתהדי כתירא ואנא ארי אנה יגב עלי 

על המשתדל לא לסמו על מה שהוא עושה   ה'עלי מא יפעלה פי הדאלמתחרי א לא יתכל 
  במצווה

  הזאת לפי נדבת לבו במקצת  ' אלמצוה בחסב מא תסכי בה נפסה פי בע

  כי אפשר שנדמה לו שהוא עשה, מ הפעמי  ה' בנפסה אנה פעל פי הד'אלאוקאת פקד יט

, או הוסי מעבר לכ,  זואת חובתו במצווה  אלמצוה אלואגב או זאד עליה ויכו מקצרא
  בשעה שהוא לא

  למרות היות ברוב, כי הרחמי. עשה את חובתו  ע אלואגב לא אלרקה וא כאנת אגלב 

  שהרי בנוס לרחמי, אנשי גלויות ישראל  א ללרקה 'עלי נפוס גלויות ישראל לא אנצ

                                                           
1
ס ' עמ, ב"ירושלי תשנ, י שילת"מהדורת ר, "איגרות הרמב: ראה, דוגמאות אחדות לפדיו שבויי   

  .ואיל

2 
    .בא, ובעניי צדקה ראה ש י. י,  הלכות מתנות עניי ח"בעניי חשיבות פדיו שבויי ראה רמב  

3 
ומעטי מה ,  ה מתרשלי א בהתחשב במצב ה מתרשלי מעטאמנ ביחס לחובת, כלומר   

 .אמנ מתרשלי הרבה א בהתחשב במצב שלא במצווה זו ה משתדלי הרבה
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, 4ייחוס שלההמונחלי בה מחמת אמיתות ה  אלמנתחלה פיה בצחה אלנסב רקה אכתסבת
   רחמי שנרכשויש בה

  והבאתי את: בגלות כפי שאמר יתעלה  והבאתי את' באלגלות כמא קאל תע

   5,ז יכנע לבב הערל]א[באר איביה או   ז יכנע לבב הערל]א[באר איביה או 

אצל רוב האנשי  , הרי שהקמצנות היא על פי רוב  לב פי אכתר אלנאס באלטבע 'פאלבכל אג

  ,6ר שבטבעדב

  ולכ על האד לַחשב את הצדקה שהוא נות  ה}ת{ב א יחאסב אלאנסא עלי צדק'פאלואג

 , ללכת בעקבות דברי האבות ,במדויק ולא באומד  בתחריר לא בתכמי תאדבא בקול אלאבות 

ואל , 'לגבי המעשרות שחייבי בה מ התורה  פי אלמעשרות אללאזמה מ התורה ואל תרבה 
  תרבה

 שהבורא יתבר , ולכ על האד. 7'לעשר אומדות  ר אמדות פא עלי אלאנסא רקיב יתברלעש

חובה עליו להתחיל לעשות את , שמו מדקדק עמו שמו יחאסבה פאלואגב עליה א יבדי במחאסבה
  חשבו

  'ב1  'ב1

כפי שאמר . לוהיו ידקדק עמוקוד שא, נפשו  נפסה קבל א יחאסבה רבה כמא קאל שלמה
  :שלמה

  .8ודע כי על כל מעשה יביא האלהי במשפט  ודע כי על כל מעשה יביא האלהי במשפט

  וביאור דבר זה. וזה דבר כללי בצדקה וזולתה  ל 'והדא עא פי אלצדקה וגירהא וביא ד

  בצדקה שאנו עוסקי בה עכשיו הוא שכל  פי אל צדקה אלתי כלאמנא אלא פיהא הו א

                                                           
4
וכ , א ועוד, יבמות עט, ב, ראה ביצה לב. רחמני וגומלי חסדי מצד ייחוס, שהרי ישראל ביישני   

 .יז,  הלכות איסורי ביאה יט"רמב

5
  .מא, ויקרא כו   

6 
יותר קל , שוב האד מ הבזבוז לעי היפה: "רלז' עמ, י שילת"מהדורת ר, ראה הקדמה למסכת אבות  

  ."ויותר קרוב משובו מ הקמצנות לעי היפה

7
  .יד, וכ הלכות מעשר א, ו,  למשנה זו ולמשנה תרומות ד"וראה פירוש הרמב, טז, אבות א, משנה   

8
 .יד, ה קהלת יברא, ציטוט הפסוק אינו מדויק   
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  אחד כאשר הוא נולד הוא חסר כל רכוש  יכלק עדי כל קניהענד מא } מ{כל ואחד 

 ואפילו היה אביו עשיר. '9ערו יצאתי מבט אמי'  ערו יצאתי מבט אמי ולו כא אבוה פי גנא 

  כאשר, כשלמה ואמו עשירה כמלכת שבא  שלמה ואמה פי גנא מלכת שבא הו ענד

לעול הזה הוא חסר כל ועני והוריו הוא בא   דכולה אלוגוד עדי פקיר ואבואה יגודא עליה
  מטיבי לו

  יתעלה בטבע' במה שיצר ה, בחינוכו וגידולו  פי טבאעהמא' בכפאלתה במא רכזה אללה תע

  לרח עליו כדי שיצא אל הפועל הרצו האלוקי  מ אלחנו עליה לתת אלאראדה אלאלאהיה פי

  ,ו סר מאחריות הוריו וצדקתואינ. ביצירתו  אנשאה ולא יזאל פי כפאלה ואלדיה וצדקתה

  או אחריות זולת א מישהו זולת הוא הממונה  או כפאלה גירה א כא גירה הו אלמתולי

  עד שיתבגר וירוויח אז או, על גידולו וחינוכו  אמא ' תרביתה אלי א יבלג ויכסב חיניד

  שיקבל  ממשלח יד או ִמַשי ומתנה  מ צנאעה יד או מ צלה והבה תצלה מ

 מהוריו או ממישהו זולת או באמצעות אחד מדרכי   ואלדיה או מ גירהמא או מ אחד וגוה 

  10חובתו היא שכאשר יגיע ְלֶגֶדר איש, הזכיה אל'אלתכסב פיתעי עליה ענד מא יצל לחד אלרג

  לתת צדקה, יתעלה בו' וידע מה שחייבו ה  בה א יתצדק' ויעל מא אלזמה אללה תע

י דוגמאות "ונבאר זאת ע. עשירית ממה שירוויח  ולנבי דל באמתלה פנקולבעשר מא יכסבה 
  ונאמר

  ,שא למשל נת לו אביו במתנה מאה דינר  אנה אדא והבה אבוה מתלא מאיה דינאר

  .הוא חייב להפריש מזה עשרה דינרי לצדקה  ילזמה א יכרג מנה עשרה דנאניר צדקה

  כ א סחר בתשעי הדינרי הללו"אח  נאראת בעד דל אדא תגר פי תל אלתסעי די

  הוא חייב, והרוויח למשל עשרי דינרי  ורבח עשרי דינארא מתלא ילזמה א 

והוא הדי א  הוריש . לתת מה שני דינרי לצדקה  יתצדק מנהא בדינארי וכדל לו ורתה אבוה
 לו אביו

או נת לו במתנה עשרת אלפי , או מישהו אחר  או גירה או והבה עשרה אלא דינאר לזמה א
  דינרי הוא חייב

והוא הדי א . להפריש מה אל דינרי לצדקה  יכרג מנהא אל דינאר צדקה וכדל לו ורת
  ירש 

                                                           
9
  .כא, איוב א   

10
 .'האנשי'ומילולית יש לתרג . כלומר שיגיע לגיל של גדול החייב במצוות 
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 או קיבל אותו במתנה הוא חייב להפריש, זוז אחד  'דרהמא ואחדא או והב איאה לזמה א יכרג

  'א2  'א2

 והוא הדי א היה חייט או. ממנו עשירית לצדקה  ומנה עשרה צדקה וכדל לו כא כיאטא א

  נגר או בנאי הוא חייב להפריש משכרו  מ אגרתה' נגארא או בנא לזמה א יכרג

  ואפילו עני המתפרנס מ: אמרו. עשירית לצדקה  עשרהא צדקה קאלוא ולו עני המתפרנס מ

והוא הדי א ירש . 11הצדקה חייב לית צדקה  הצדקה חייב לית צדקה וכדל לו ורת מל
  קרקע 

או קיבל אותה במתנה הוא חייב להקדיש עשירית   או והב איאה לזמה א יוק עשרה ללצדקה 
  לצדקה

  .לצדקה 12שיפריש עשירית  משוויה או משכירותה  א יכרג עשר תמנה או עשר אגרתה ללצדקה

  וויח וירכושעשירית ממה שיר, כללו של דבר  כללו של דבר עשר מא יכסבה ויקתניה פי

 בי א היה זה ממשלח  , מעט או הרבה, בעול הזה  דאר אלדניה קל או כתר כא מ גהה צנעה

  א, ידו או מסחר או ירושה או דבר אחר  ידה או תגרה או ארתה או גיר דל פאדא

  ֵיַדע הא מה, יַחֵשב לעצמו במדויק  חאסב עלי נפסה עלי דל בתחריר על הל מא

 זה מה שהוא חייב לתת או פחות מכ או    שמפריש  אגב אלמתעי עליה או דונה אויכרגה הו אלו

  וצרי אתה לדעת שהאד א . 13יותר מכ  א אלאנסא אדא ^ אכתר מנה ויגב א תעל

  הרי עלי סלע 'כגו שאומר , נדר צדקה וייחד אותה  נדר צדקה ועינהא מתל א יקול הרי עלי סלע 

  עשרה דינרי'או ' דינר לפדיו שבויי'או ' לצדקה  ו שבויי או עשרה דינרילצדקה או דינר לפדי

  הרי שחובה עליו לקיי את, וכדומה' לעניי  לעניי ונחו דל פקד תעי עליה תתבית

  נדרו מצות עשה כמו כל הנדרי לאומרו  נדרה מצות עשה מתל כל אלנדרי לקולה

 בי א היה. 14'מוצא שפתי תשמר ועשית': יתעלה  מוצא שפתי תשמר ועשית כא' תע

                                                           
11 

  . וכ שאילתות דרב אחאי פרשת בראשית שאילתא ג, ב, ראה גיטי ז 

12 
וכפי , עליו לית עשירית מרווח השכירות, א לאחר שירש קרקע או קבלה במתנה השכירה, כלומר 

  .יל לגבי ירושת ממושכתב לע

13
 ". עשר תעשר"ה "א ד, וראה תוספות תענית ט. וה,  הלכות מתנות עניי ז"השווה רמב  

14 
; בא, הלכות מתנות עניי ח;  עשה צד"ספר המצוות לרמב; א, וראה גמרא ראש השנה ו. כד, דברי כג 

  . ד, הלכות נדרי א
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  הוא השיעור שחייב בו, השיעור של מה שנדר  אלמקדאר אלדי נדרה הו אלמקדאר אללאז לה

 עד שאפילו א נדר את . או יותר ממנו, לפי המסורת  באלאצאלה או אכתר מנה חתי אנה לו נדר

  וא חייב להפרישוה, 15כל ממונו לצדקה  ה 'מלה מאלה צדקה תעי עליה אכראג'ג

  כגו אילו עשה את כל נכסיו הקדש לבדק. לצדקה  צדקה מתל לו געל כל נכסיו הקדש לבדק 

  'נדר'ויש בזה . הבית או חר לכהני וכדומה  הבית או חר לכהני ונחו דל ופי דל נדר

  והנדבה, והנדר הוא חייב באחריותו. 'נדבה'ו  ונדבה ואלנדר הו חייב באחריותו והנדבה

 בפרק כמו שנזכר קוד לכ. אינו חייב באחריותה  אינו חייב באחריותה כמא תקד פי פצל

  וביאור דבר זה כא. הנדרי שבחלק השני  אלנדרי מ אלגזו אלתאני וביא דל הנא אנה

הרי עלי דינר לפדיו , 'שא הוא אמר למשל  אדא קאל מתלא הרי עלי דינר לפדיו שבויי
  'שבויי

  'ב2  'ב2

  הרי שלהפריש ' למזו העניי'או   'או למזו העניי פקד צאר עליה אכראג

  דינר ולהשתמש בו לפדיו שבויי או למזו    דינר ואצראפה פי פדיו שבויי או מזו

,        הפ להיות נדר עבורו שחייב לקיימו, העניי  העניי נדר מתעי עליה והו חייב באחריותו
  יותווהוא חייב באחר

  ולכ א הפריש . עד שיקיי את נדרו  אלי א יתבת מא נדרה ולדל א אכרג

  דינר והפרידו כדי להעבירו לפדיו שבויי או  דינארא ועזלה ליוצלה לפדיו שבויי או

  ואבד או, למזו העניי שִיֵחד בנדרו  אע או'מזו העניי אלדי עינה פי נדרה וצ

  נגנב לפני שהעבירו לפדיו שבויי או מזו  ויי או מזוסרק קבל א יוצלה לפדיו שב

  וא. הוא חייב להפריש דינר שני, העניי  דינארא תאניא וא' העניי לזמה א יכרג

שלישי    ] דינר[הוא חייב לתת תמורתו , אבד השני  א'בתאלת והכד' אע אלתאני לזמה א יעו'צ
  וכ על זה הדר 

  עד שיגיע הדינר, אפילו מאה דינר או יותר  תר חתי יצל אל דינארולו מאיה דינאר או אכ

  , לפדיו שבויי א נדר לפדיו שבויי  לפדיו שבויי א כא נדר לפדיו שבויי

  .או למזו העניי א נדר למזו העניי  או למזו העניי א כא נדר למזו העניי

                                                           
15 

בבלי ; ... " ישבב שעמד והחליק את כל נכסיו לעניי'מעשה בר): "ב, טו(א , ראה ירושלמי פאה א 
 . יג,  הלכות ערכי וחרמי ח"רמב; א, כתובות נ
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 דהיינו שהפריש ', נדבה' היה אופ הנדר שלו וא  כרג>א}<ת{וא כאנת צורה נדרה תברעא בא 

  הדינר'ואחר כ אמר , דינר והפרידו או ִיֲחדו תחילה  א'דינארא ועזלה או עינה אולא ת קאל הד

  צדקה לפדיו ' דינר פלוני'או ' הזה  אלדינאר או אלדינאר אלפלאני צדקה לפדיו 

 הוא חייב להשתמש באותו  ,  מזו העניישבויי או  שבויי או מזו העניי פילזמה אצרא דל 

אותו ואינו  באופ שעבורו ִיֵחד, הדינר שאותו ִיֵחד אלדינאר אלמעי פי אלוגה אלדי עינה ואינו חייב
  חייב

  ולכ א אבד או נגנב לפני שהגיע. באחריותו  אע או סרק קבל וצולה'באחריותו ולדל א צ

  הוא אינו חייב, לפדיו שבויי או מזו העניי  מה לפדיו שבויי או מזו העניי לא ילז

  שהנדרי'וזה פירוש מאמר . לתת אחר תמורתו  ה והדא הו מעני קולה שהנדרי  'תעויצ

  .16'חייב באחריות והנדבות אינו חייב באחריות  חייב באחריות והנדבות אינו חייב באחריות

           וצרי אתה לדעת שמוציאי בצדקה    ב א תעל א אלצדקה תצר '           ויג

 ,הרעב אוכל, עבור עניי ישראל לפי הצור שלה  רורתה אלגאיע יטע 'לפקרא ישראל בחסב צ

  והזקוק להנשא, והשבוי נפדה, והעירו מתכסה  'טר ללזואג'ואלעריא יכסי ואלאסיר יפת ואלמצ

והזקוק למשהו מגיע אל הדבר שהוא זקוק , ישאנ  רורתה קאלוא פי שרח'רורה יוצל לצ'ו צ'וד' יזוג
 אמרו. לו

אפילו סוס ': 17'די מחסורו אשר יחסר לו'בביאור   די מחסורו אשר יחסר לו אפילו סוס לרכב עליו
  לרכב עליו

  'א3  'א3
  והשימוש הזה  . 18'       ועבד לרו לפניו  ועבד לרו לפניו והדא אלאצרא אל              

  האחד:             הנזכר הוא משני פני       משאר אליה עלי נחוי אחדהמא            

                 שכל אחד ואחד יוציא את הצדקה                    א יצר כל ואחד וואחד צדקתה

  מידו באופני הללו הנזכרי בהתא  מ ידה פי הדה אלוגוה אלמשאר אליהא בחסב

  .לשיעור הצדקה ומצב מקבל הצדקה  ק עליה מקדאר צדקתה וחאל אלמתצד

  והשני מה שאוספי בית די מצדקות  ותאניהמא מא יגמעה בית די מ צדקאת

                                                           
16
  .הד,  הלכות מעשה הקרבנות יד"רמב; א, וגמרא ש ח, ו, משנה מגילה א  

17
 .ח, דברי טו  

18
 . גא,  הלכות מתנות עניי ז"רמב; ב, כתובות סז  
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 .ישראל כדי שישתמשו בה באופני הללו הנזכרי  וה אלמדכורה'ישראל ליצרפונהא פי הדה אלוג

  ל בעניי זה "י זומה שכללה מסורת הקדמונ פי דל א' ל'מנתה אתאר אלאסלא ז'ואלדי תצ

 שההוצאה של בית הדי או באי כוח את הצדקה  בית די או נואבה ללצדקה' אסתכראג

  הדר:             והשימוש בה הוא בשלשה דרכי  ואצראפהא עלי תלתה אנחא            אלנחו

  שהשעומדי של, כלומר, הראשונה נקראת תמחוי  אלאול יסמונה תמחוי והו א יוק תלתה 

  אנשי מכשרי ישראל וגובי כל יו בסו  אשכא מ כשירי ישראל יגבו כל יו אכר

  ,היו מבתי ישראל פת ואוכל  אלנהאר מ ביות ישראל כבזא וטעאמא מ

ומחלקי אותו , מכל בית לפי מצב בני הבית  כל בית בחסב חאל אהלה  ויפרקונה פי אול 
  בתחילת

  הלילה לעניי העיר ולזרי הבאי  רבא אלוארדיאלליל עלי פקרא אלמדינה ואלג

  אליה כפי מה שמתברר לה הצור  'אליהא בחסב מא יתבי לה מ אחתיאג

  וס מה שהשיגו, מה] אחד[של כל    מנה ומקדאר מא חצל מעה מ19כל

  והתנאי שלה שיהיו ממוני. 20בגביית  גבאיתה ואשתראטה א יכו מתוליו

  . על כ שלושה מכשרי ישראל לא פחות   מ כשירי ישראל לא אקלדל תלתה אשכא

  תמחוי נגבה בשלשה ומתחלק : כמו שאמרו  כמא קאלוא תמחוי נגבה בשלשה ומתחלק

  כי זה דומה לשיפוט כי ה מנהלי . 21בשלשה  בשלשה הו לכו דל שבה חכ לאנה יתולו

  ראה לפי החובה המוטלת על האנשי אשאת ההוצ  ב עלי אלקו אלדי 'בחסב אלואג' אלאסתכראג

וה מחלקי את מה שה גובי , מה ה גובי  'יגבי מנה ויקסמו מא יגבונה בחסב אחתיאג
  לפי הצור 

א כ הרי זה אופ של שיפוט שאי , של העניי  ה חכ לא יתולאה אקל מ'אלפקרא פהדא וג
  אחראי לו פחות 

  ודר זו אינה נוהגת בזמננו . משלשה  זמאננא פי תלתה והדא אלנחו גיר מפעול פי 

  אלא מקצת מ הקהלות,  בכל קהלות ישראל  אלקהלות' סאיר קהלות ישראל בל בע

  'ב3  'ב3

                                                           
19
 .ל כל ואחד"וצ, לפי ההקשר נראה שחסרה מלה  

20
  .ב,  הלכות מתנות עניי ט"רמב 

21
 .ה,  הלכות מתנות עניי ט"רמב; ב, בבא בתרא ח 
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  ומקצת מניחי אותה, נוקטי בה כחיוב  ה יתרכונה'יעתמדונה אלתזאמא ובעצ

  ומזניחי  , ה פעומקצת נוהגי לפי, בהזנחה  ה יחאכונה וקתא ויכלו'אכלאלא ובעצ

והדר השניה       .                22אותה פעמי רבות  בה אוקאתא                 ואלנחו אלתאני

  שעומדי שניי , כלומר', קופה של צדקה'נקראת   ק אתני>ו<יסמונה קופה של צדקה והו א י

  מכשרי ישראל גובי מכל חבורה מבני  מעה מ אהל' כל גמ כשירי ישראל יגבו

  העיר מעות בהתא למצב או נדבת  אלבלד דראה בחסב חאלה או תברעה

  ומביאי זאת לבית די או לשלשה אנשי  רא דל לבית די או לתלתה אשכא'ויחצ

  אות לצור זהמכשרי ישראל שבית די מינו   מ כשירי ישראל יסתנדבונה בית די לדל

  וה ממוני לחלק את מה שנגבה למסכני שבעיר  עפא אלמדינה 'בי עלי צ'יתולו תפרקה מא ג

  .ולעניי הבאי אליה מערי אחרות, ולענייה  ופקראהא ואלפקרא אלוארדי אליהא מ גירהא

  קופה נגבית בשני ומתחלקת': אמרו  קאלוא קופה נגבית בשני ומתחלקת

מחמת כלל שנקבע ' נגבית בשני'. 23'בשלושה  בשני לאצל תאצל פי אלפקהבשלשה נגבית 
  בהלכה

  איו עושי שררה על הצבור בממו'והוא   והו אי עושי שררה על הצבור בממו

  כי ' ומתחלקת בשלשה'.    'בפחות משניי  בפחות משניי ומתחלקת בשלשה לא

 .24כמו שביארנו לגבי תמחוי' די' היא חלוקה ג  א כמא בינא פי אלתמחוי'חלוקה די איצ

 

                                                           
22
  .ג,  הלכות מתנות עניי ט"רמב  

23
  .ז, משנה פאה ח  

24
   .ה,  הלכות מתנות עניי ט"רמב  
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  הרב כרמיאל כהן

  'שםההמספיק לעובדי 'על אודות ספר 

. "הוא ספרו הגדול של רבי אברה ב הרמב) המספיק לעובדי הש(=' כפאיה אלעאבדי'
  :כ כותב אודותיו מחברו

, ועל יסודי היראה והאהבה בניתיו, חיבור אחד בלשו קדר וישמעאל חברתיו
 ודקדקתי ,מתי חבורווהשל' עזרני ה, ומספיק לעובדי הש קראתיו

  .1 ונעתק לארצות רחוקות מקצתו,והעתקתי רובו

, 2נית ללמוד מחיבורו של חכ מפרובנס" ארצות רחוקות"עדות על קיומו של החיבור ב

)כד' עמ, ז"ירושלי תשט, די קדושה מיושב, אורחות חיי(ר יעקב הכה "רבי אהר ב
3:      

חלק השני בפרק תפלת הצבור ל בחיבורו ב" ז"א בנו של הרמב"כתב הר
ל " אביו חזר בו ממה שכתב בספר אהבה שהיחיד מדלג הקדושה ז"שהר

שחזר בו הלכה למעשה ושמע מפיו וראה הוראה מכתיבת ידו למי ששאל 

  .4ל"אותו על זה וכ הורה ועל זה אנו סומכי עכ

                                                           
*
נתבקשתי לכתוב דברי , נסי סבתו' בעקבות פרסו קטע חדש מספר המספיק לעובדי הש על ידי ר   

' בריכוזו של פרופ ""בית הרמב"במסגרת פרויקט דברי אלו נכתבו . אחדי אודות קורותיו של הספר
  .ידי הקר הלאומית למדעפרויקט הנתמ על; ששומנח ב

1 
אגרת . 210' עמ, סימ קכד, ח"תרצ'ירושלי ה, גויטיימהדורת פריימ, "אברה ב הרמב' תשובות ר  

לפירוש " מבוא נהור שרגא", י ויזנברג"א: ראה, זו נדפסה פעמי אחדות קוד לכ וא לאחר מכ
.99 והערה 22' עמ, )ח"לונדו תשי( במהדורתו "של ראבהתורה 

     

2
פקיד ' אודות מכתב מאלכסנדריה אל 2הערה , תצא' עמ, י שילת"מהדורת ר, "ראה איגרות הרמב   

 מאר רחוקהועימו שאלות ... ובה שליח... באלו הימי הגיעה אניה ממרשיליה: "בפוסטאט' הסוחרי
 לאור גילויי "חיי הרמב", ד גויטיי"השווה ש. תכ שהכוונה לפרובנסשי, ... "לרבנו משה ירו הודו

  . 35 'עמ, )ו"תשכ( ד 'פרקי', "חדשי מ הגניזה הקהירית

3 
. 9' עמ, )ד"תשס (97' פעמי, '""מורשת הספרותית של צאצאי הרמב", פנטוינו' העיר על כ י  

7' וראה ש עמ בדברי הראשוני ' המספיק'ו חידושי שהובאו מפנטבהערה זו מונה ינו. 5 הערה 6
מוב שההפניות לספר מנחת חינו ה מיותרות כיו : אול נראה שחלו שיבושי בהערה זו, והאחרוני

כמו כ ההפניה ). אלא מברכת אברה' המספיק'וא לא מספר (שהמנחת חינו מצטט מדברי קודמיו 
כפי שהעיר (כיו שהציטוט ש הוא מברכת אברה , בנתיג אינה מו, לכס משנה הלכות קרב פסח ב

וא בציטוטי מדברי רבי אברה בכלל עסקינ הרי שנית להוסי הפניות בכס , )פנטו בעצמוינו
 ].   ש צרצא סו כי תשא חיפשתי ולצערי לא מצאתי"לר' מקור חיי'ב. [משנה כהנה וכהנה כידוע

4 
200' עמ, דנהמהדורת , ראה המספיק לעובדי הש   הנה  "–בעני קדושת יוצר וקדושת סדר יומא : 199

כל דבר : ל"משו שאמרו ז, שזהו עניי מיוחד בצבור ואינו מותר ליחיד, רבי מהחכמי סברו
ואמר בספר , ל אמר זאת בפירוש לגבי קדושת היוצר"ואבא מארי זצ. שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה
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ר ב עשרה במקורו היה החיבו. למרבה הצער חיבור זה מצוי בידינו באופ חלקי למדי

מכל השפע הזה מצויי . 5 עמודי2500על פני כ, על פי ההשערות, שערי המשתרעי
שער אחד העוסק בענייני מוסר יצא לאור בתרגו : בידינו עד היו בדפוס כשני שערי

שער נוס . 7ושוב בתרגו לעברית על ידי הרב יוס דורי, 6רוזנבלט' לאנגלית על ידי ש

לזה מצטר ג . 8ני תפילה יצא לאור בתרגו לעברית על ידי נסי דנההעוסק בעיקר בעניי

ולאחרונה פורסמו שני קטעי הלכתיי האחד ד בהלכות ; 9ל"המאמר על דרשות חז

                                                           

וראיתי פסק הלכה בכתב ידו , ושמעתי מפיו, מכ הלכה למעשהר בו וחז;  ומדלג היחיד הקדושה:אהבה
שקדושת היוצר וקדושת סדר יומא אי גנאי באמירת על ידי היחיד , אל מי ששאל אותו בעניי זה

בעניי דעה זו של . יז,  הלכות תפלה ז"ראה רמב". ל ועל פיו נהגנו"כ פסק ז... כאמירת הציבור
אוצר הגאוני ; יג' עמ, ג"סדור רס; ידיג' עמ, מהדורת גולדשמידט, מר ראה ג סדר רב ע"הרמב
53' התשובות עמ, ברכות בעני .  ובהערות ש122' עמ, מהדורת ברודי, תשובות רב נטרונאי גאו; 52

אני  –ואמנ היוצר : "תיז תטז' עמ, י שילת"מהדורת ר, "ראה איגרות הרמב, "חזרתו של הרמב
 יל זולת" וכבר אמר זולתנו מ הגאוני ז. כ מתפלל אותו היחידליח צבורל אותו שרואה כש שמתפל

 לפי שזה הוא מספר מה , ורוב גאוני המערב על דעתנו.'אומר קדוש אי היחיד' :אמרמ ונתלו ב,זה
אמר שליח י כמו ש,שי הוא להקדומרה הוא שיכוויחיד לאראוי ל והקדושה שאי ,שאומרי המלאכי

 בספרו ,אסוס תלמיד רבנו נסי'וכבר כתב זה המאמר וראיתו אב ג. 'נקדיש ונעריצ' :פילהצבור בת
מהדורת , "וראה תשובות הרמב .וראה בהערות ש".  ובלי ספק שהוא מצוי אצלכ,להיבר בתפישח

582' עמ, סימ שיג, בלאו וראה ג , )ויש להוסי הפניה להמספיק לעובדי הש( ובהערות ש 581
, ש אברמסו"ראה מה שכתב ר,  בעני זה"בעני חזרתו של הרמב. 24' עמ, כר ד, "בות הרמבתשו

 את שפסק הוא עצמו "אודות התמיהה אי לא הזכיר הרמב. [177' עמ, כר ג, "תשובות הרמב
  ].רצד' עמ, אהבה, בהלכות תפלה ראה יד פשוטה

5 
וראה .  ואיל ובמה שצויי ש15' עמ, )8ל הערה לה(דנה למהדורתו ' ראה במבואו של נ, על ההשערות  

-P. Fenton, "Dana's Edition of Abraham Maimuni's Kifayat al-Abidin", 'JQR' 82 (1991), pp. 197: ג

וראה ג במאמרו הנזכר . את חלקיו ואת פרקיו' המספיק' שפירט באופ מסודר ויסודי את מבנה .199
אולי החיבור הגדול ביותר בכל הספרות ' המספיק' שמבחינת כמותו היה  שציי9' עמ, )3הערה (לעיל 

  .   הערבית היהודית

6
   The High Ways to Perfection of Abraham Maimonides, New York, 1927 . החלק הטקסטואלי של

  .1938שיצא לאור בבלטימור , הספר הושל בכר שני

7
 .ה"שלי תשכירו, יצא לאור על ידי הרב סלימא ששו   

8 
 . ט"תשמ, רמת ג  

9
, אלבוי' י: וראה.  13 הערה 9' עמ, )3לעיל הערה (פנטו ראה במאמרו של ינו, לפרטי ביבליוגרפי   

147' עמ, א"ירושלי תשס, להבי דברי חכמי   . ובהערות ש146
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א , כל האמור הוא ביחס לחומר הנדפס, אמנ. 10אבילות והשני בהלכות מאכלות אסורות

  . 11בי ידידועי קטעי לא מעטי נוספי המצויי עדיי בכת

". ראש לכל החסידי"כל הקורא בחיבורו של רבי אברה חש בשגב אישיותו של המחבר 
חסד ודבקות , אהבה ויראה; מבי השורות ניבטת דמות רבת הוד של אד המצוי במידות

  . כשעל הכל חופפת דמות המנהיג בעל הסמכות ובעל ההשפעה, משתלבי יחד

אשר ', המספיק'בות פרסו קטעי נוספי מספר אי צור רב להכביר במילי על חשי
ועל יחסו לתורתו ולחיבוריו של , מתוכ אפשר ללמוד עוד ועוד על אישיות המחבר ודעותיו

ו המגיש בפני הלומדי קטע נוס מספרו "נסי סבתו הי' תיתי ליה לר. 'הנשר הגדול'אביו 
רסו זה יפורסמו קטעי ויש לקוות שבעקבות פ, הגדול של רבי אברה בתרגו לעברית

  .   ולא נמצא לה גואל', קדרות'בכתבי יד לבושי , כאמור, נוספי המצויי
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' עמ, )ד"תשס(קלב ' סיני, '""לרבנו אברה ב הרמב' קטעי חדשי מספר המספיק לעובדי ה", דוד' י 
  . וראה בנספח להל הערות על פרסו זה. לחג

11
חננאל ב ' עוד על ר: "וראה ג במאמרו, )5הערה (ראה מאמרו של פנטו הנזכר לעיל : לפרטי נרחבי  

 "הרמב, ע פרידמ"מ: וראה עוד. 20 הערה 82' עמ, )ו"תשמ(תרבי נה , "גדול החסידי, שמואל הדיי
69' עמ, ב"ירושלי תשס, בתימ והשמדהמשיח  ' עמ; 73 הערה 100' עמ; 109 הערה 72' עמ; 100 והערה 68

א הרכבי "הקטע המתפרס בזה הוא חלק מקוב שנזכר על ידי א. 24 הערה 192' עמ; 111 הערה 110
204' עמ, ל"ירושלי תש; 10חדשי ג ישני ( סק הרכבי א תרג ופרס קטע מקוב זה העו). 201
נעיר כא על מסקנתו השגויה , מתו הכרת הטוב להרכבי שזיכנו בפרסו חשוב". מקח וממכר ומתנות"ב

כי צריכי בני "לדעת הרכבי הורה רבי אברה . מהקטע שפרס לבל ייתלו ברבי אברה בוקי סריקי
 על די תורה ואי לנו להעמיד, י רוח דת תורתנו בכלל"י פשטות לשו הכתובי ועפ"ישראל להתנהג עפ

שהרי כתב , אול דברי אלו לא עלו על דעתו של רבי אברה כלל". פ שאי אונאה לקרקעות"שבע
ל א הלכה " כאמר זצריכי אנו להתבונ על הדברי המקובליוכבר ידעת כי ): "בתרגומו של הרכבי(

פעמי בזה הספר והוא ל המפורס שהזכרנוהו ל כמה "ונאמר כי צרי אתה לידע כי מאמר ז... נקבל
פשט הכתוב לא יחסר מהוראתו הגלויה וזהו כי . אי מקרא יוצא מידי פשוטו יוליכנו לעני נכבד ושרש גדול

ובעבור זה נאמר כי מוכרחי .  או מחויבי על פי הוכחותולא יקט חיובו א כי ימצאו בו באורי מקובלי
ו קנה מיד עמית אל תונו איש את אחיו כלל ופרטי אנחנו להבי מ הפסוק וכי תמכרו ממכר לעמית א

: משמעות הדברי היא ברורה... ".  באר הכתוב ואיזה מה פרשה הקבלה]מהפרטי[אשר איזה מה 
את מחויבותו העמוקה של רבי אברה לקבלה דומה שאי . מקורות ההלכה ה המקרא והקבלה יחדיו

' עמ, מהדורת ויזנברג, ב, שמות כג(האחד מפירושו לתורה , תוא על פי כ נצטט שני מקורו, צור להוכיח
והשני מספר ; ... "אמנ הקבלה ביארה זולת זה ועליה אנחנו עומדי ובה אנחנו מוגבלי... פשוטו): "שנח

ושמרת את החקה ' 'זוהי המסורה המסתמכת על דבריו יתע: "... 262' עמ, דנה' מהד, המספיק לעובדי הש
אול , כפי שמתבאר למי שמעיי בו, א כי לפי פשטיה דקרא אי מובנו כ' מי ימימההזאת למועדה מי

דבריו אודות שילוב המקרא והקבלה מופיעי במקומות ". ובעניי זה נוהגי על פי המסורה, זהו רמז
67' עמ( סימ סג "תשובות ראב. א: ונצטט שניי מה, נוספי ויש כא שתי תשובות המבטלות ): "66

 וזה ובה נבדלנו אנו עדת הרבני משטת הקראיהראשונה והיא עיקר גדול בדת  .את ההשגה הזאת
הכתוב הכתוב אלא על מה שמורי עליו  העיקר הוא שאי אנו סומכי על מה שמורה עליו פשוטו של

 "תשובות ראב.  ב." ולבאור האמונה הזאת יש מקומות מתאימי ותמציתה מה שאמרנווהקבלה ביחד
והתבונ בו היטב וזכר את העיקר שאמרתי ל בראשונה והוא שאי אנו מביאי ראיה ): "72' עמ(ימ סה ס

  ."המקרא והקבלה ביחדממה שמורה עליו פשוטו של מקרא בלבד אלא ממה שמורי 
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קטעי חדשי מספר המספיק לעובדי ", דוד ' הערות למאמרו של י: נספח
  "."לרבנו אברה ב הרמב' ה

. ''י ההמספיק לעובד'דוד קטעי חדשי מספר ' פרס י, לחג' עמ, )ד"תשס(קלב ' סיני'ב
קצת הערות שרשמתי לפניי בעת קריאת אעתיק כא לחיבת הקודש ולתועלת המעייני 

  :ל"הפרסו הנ

קיי מצות פריה ורביה ומי שיש לו בני קטני ואי לו מי שיגדל ) מי שלא: "(כג'  עמ.א
 ובתנאי שלא יתקרב אל האשה שנשא עד מותר לו להתחת בתו השלשי יואות 

 מידמותר לו לארס ולכנוס : "... ה כתב,  הלכות אבל ו"הרמב". ושיעברו שלשי י
 לא ברור הא כוונתו להתיר מיד "מדברי ראב". ואסור לו לבוא עליה עד שלשי יו

 )35' אוצר הגאוני משקי התשובות עמ(או כוונתו לאפוקי מדעת רב האי גאו , כדעת אביו
ו שלשי א רק לאחר השבעה וכדעת ודעתו היא שמותר בת,  רק לאחר שלשישהתיר

   .12רבינו ת

מי שמת אביו או אמו חייב לגדל את שער ראשו עד שיתאר ויגלוש כמו שער : "כד'  עמ.ב
או עד שיאלצו אותו חבריו לגלח , וכ יהיה במש שנה או קרוב לזה, שאפשר לקלוע אותו

על אמו חייב לגדל שערו עד ועל אביו ו: "... ג כתב,  הלכות אבל ו"הרמב". את שער ראשו
ויש : "ה עד שיגערו"דתוספות ב , ראה מועד קט כב".  עד שיגערו בו חבריואושישלח פרע 

 יגערו בו חביריו בירושלמי ונראה שהוא טעות סופרי כי א כמו אוספרי שכתוב בה 
ה ברור שהגירס, "ובעקבותיו ראב, "מדברי הרמב". יגערו בוושכתבתי עד שישלח פרע 

. ולא כתיקונ של התוספות" יש ספרי" הייתה כ)ד, ד פג; ח, מועד קט ג(שלה בירושלמי 
כי לא יתכ שיהיה (עוד ברור שלדעת לשלח פרע הוא יותר משלושי יו . ז"והשווה רדב

 לא הוגדרו "א בדברי הרמב, )די אבל על אביו ואמו כדי אבל על שאר קרובי

  . 14"וכ יהיה במש שנה או קרוב לזה: " היא מעניינת מאד"התוספת של ראב. 13הדברי

ואמרו שהאבל חייב בשלשת הימי הראשוני לדמות בנפשו את המוות : "כו'  עמ.ג
כאלו חרב מונחת לו על כתפו ומשלשה ועד שבעה כאלו היא עוברת כנגדו ': וסיבתו וקרבתו

כנגדו בשוק שהאד צרי  כאלו היא עוברת פירוש ל"והעתקתי מאבא מארי זצ. 'בשוק
לזכור את המוות תמיד וישי אותו לנגד עיניו כדי שילמד לקח ממנו ולפיכ אמרו כאלו 

... ". היא עוברת כנגדו בשוק ולא אמרו כאלו אינה או כאלו היא טמונה וכיוצא בזה
מונחת לו על ']: ג"ספי: ל"צ[ד " הלכות אבל ספי"אצל הרמב: "70המהדיר כתב בהערה 
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 דלא מקיימא' ת דמי שאי לו בני מותר לישא ולבעול תו ל"אומר ר: "... ה שאני"ד' תוסב , יבמות מג 
  ... ".ימי אבילות אסור לכנוס' מצות פריה ורביה אלא בבעילה אבל תו ז

13
  .וראה ג בית יוס סימ שצ. וראה לח משנה, "גידול שער ימי הרבה מאד: "ראה כס משנה  

14 
 .א יורה דעה סימ שצ סעי ד"השווה רמ 
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על 'י קאפח ובמהדורת פרנקל "א זהו נוסח הדפוסי בלבד א במהדורת ר". 'צוארו

   15."וכציטוט ראב' כתיפו

מכללה חסרו מצוות כיבוד אב וא ומורא אשר  "... בעניי אבלות על אב וא : כו'  עמ.ד
מצות כבוד אב וא : "א,  הלכות ממרי ו"ראה רמב". מ המצוות הגדולות ביותרהיא 
  ... ".  וכ מורא אב וא שקל הכתוב בכבודו ובמוראודולהעשה ג

התזונה בצומח טבעית ומרובה ביותר והכרחית לאד בניגוד לבשר מפני : "... לב'  עמ.ה
שא האד ניזו בבשר בלי צור יזיק לו הרי שהמזו הצמחי הוא הכוונה הראשונה כמו 

מ אינו אלא המזו הטבעי לאד ."..: )מח, מורה הנבוכי ג( "השווה רמב". שביארנו
הותר לנו אשר  בבשר הוא משובחוה, ומבשר בעלי חיימ האדמה י הצומחי ונהזרע
    ... ". רופאנעל משו וזה מה שלא , ותליאכ

במה שקיבלה האומה במסורת את היתרו וראינו אות דור אחר דור : "... לה'  עמ.ו
".  וכיוצא בה יאכל בלא היסוסגלות והקוראכמו התרנגולות והאווז והחואוכלי אותו 
 פירוש "אמנ ראה רמב". 'ל ואלדראג'ואלוז ואלחג' אג'כאלדג: ")יט' עמ(במקור הערבי 
  ". ל'ש אלחג', קורא'ו: "ב, המשנה חולי יב

וא היה החגב ארו הראש ולו זנב צרי בנוס לסימני הללו שיהיה שמו : "לו'  עמ.ז
וא אי לו זנב ולא ראש ארו אפשר להסתפק . ואז יהיה מותר' בחג'המפורס בישראל 

ובחגבי כל שיש לו ארבע רגלי וארבע : "ז, משנה חולי ג". במציאות שלושת הסימני
וראה פירוש המשנה ". כנפי וקרסולי וכנפיו חופי את רובו רבי יוסי אומר ושמו חגב

והוא שיהא שמו חגב כמו , ב הרי זה מותרואפילו היה ראשו ארו ויש לו זנ: "... "לרמב
אבל א נמצאו בו סימני אלו ע הצורה הזו ולא היה שמו חגב או הש . יוסי' שאמר ר

' והלכה כר. שקורי בו באותו הלשו את המי שאנו קוראי אותו חגב אינו מותר באכילה
אבל א אי ,  זנבהוא רק א ראשו ארו ויש לו' ושמו חגב' משמע בפירוש שהתנאי ."יוסי

וכ יש להבי ג את מה שכתב .  אי צור שיהיה שמו חגבראשו ארו ואי לו זנב 
וארבע , כל שיש לו ארבע רגלי: ושלשה סימני יש בה: "כב, בהלכות מאכלות אסורות א

הרי זה מי   ויש לו שני כרעי לנתר בה, כנפי שחופות רוב אור גופו ורוב הק גופו
 בכל אופ ברור שדעת ." וא על פי שראשו ארו ויש לו זנב א היה שמו חגב טהור,טהור
פ שראשו ארו ויש "ומה שכתב רבינו ואע: "אול ראה מגיד משנה ש.  כדעת אביו"ראב

 א דעתו הוא דבכל גוונא בעינ שמו חגב הוא מסופק אצלילו זנב א היה שמו חגב טהור 
ק "לו זנב וכדעת קצת מפרשי שפירשו דרבי יוסי לא פליג אתואפילו אי ראשו ארו ואי 

א "כ הרשב"ובכל גונא בעינ שמו חגב ולעול אי נאכלי אלא במסורת שיהיה שמו חגב וכ
הסימני ' או דעת רבינו דכל שאי ראשו ארו ואי לו זנב אי צור אלא לג, ל בספרו"ז

כ "והראשו עיקר למעשה וכל "י ז"רשל נסתפק בזה בכונת דברי " ז"שהזכיר וא הרמב
דהיינו שהמגיד משנה הכריע לחומרא שבכל מקרה צרי שיהיה ". רבינו בפירוש המשנה

                                                           
15 

.  מעתיק מש"א אכ ראב( למסכת מועד קט "עד כמה שידוע לי אי עדויות אחרות לפירוש הרמב
 ... ").כל זה כדי להכי עצמו לחזור ויעור משנתו: "... כתוב באופ כללי) יב, יג(בהלכות אבל 
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ומה שהסתייע בפירוש המשנה הוא כיו ). א א אי ראשו ארו ואי לו זנב(שמו חגב 
א , שהיה בפניו נוסח מהדורה קמא שבה אכ סבר שבכל מקרה צרי שיהיה שמו חגב

 .       "ל מצטרפי לדעתו הסופית של הרמב" הנ"בכל אופ דברי ראב. 16כאמור חזר בו מזה

  

                                                           
16
 . של הרב קאפח במהדורתו לפירוש המשנה75וראה הערה   
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   הרב אליעזר רייף

  ר שאול"יוסף ב' לר' מזוקק שבעתים'ספר 
  הקדמת הספר ומבחר קטעים

 מבוא. א

  הקדמת הספר . ב

 'מזוקק שבעתים'קטעים מלוקטים מספר   .ג

  תב הידכבלעדיותו של . 1

  מובאות מספרים אבודים וחילופי נוסחאות .2

 ספר השלמן . א      

  לתלמודי מיגש"פירושי הר. ב      

 ד"י מלוניל להשגות הראב"תירוצי ר. ג      

   בפרובנס'משנה תורה'עדי נוסח של . ד      

  מבוא. א

ודברי אלו נכוני במיוחד לתורת , אפילו ספר תורה שבהיכל תלוי במזלש ,אמרו רבותינו
והנה .  וקמעא קמעא הולכת ומתגלה,יתה עלומה מש דורותיתורה זו ה. של חכמי פרובנס

ולחשו , 2ר שאול קמחי" הרב יוס בל אחד מאחרוני חכמי פרובנס  לגלות מאורו ש1זכינו

  . 'מזוקק שבעתי' הוא ספר 3את אחד מחיבוריו

                                                           
1
שהואיל בטובו להרשות לנו לפרס קטעי , )ירושלי (קלאגסבאלדאביגדור '  אנו לראסירי תודה   

ר " די עבריי "המכו לתצלומי כי, וכ תודתינו לספרני בית הספרי הלאומי. י של ספר זה"מכה
וא עזרו בקריאת ,  שהקדישו מזמנ וסייעו לנו רבותר עזרא שבט "ר אברה דוד וד"ד, לר'בנימי ריצ

י שילת ולידידי הרב ברו ברנר שהואילו לסייע בקריאת "ר ר"ולמו.  היד במקומות בה נתקשינוכתב
 .אמנ א שגגתי אחריות הקריאה כולה עלי. מלי בה נתקשינו

2
שני , יעקב זוסמ: ראה, יוס ב שאול מובניר' א הוא זוהה כר, על חכ זה מועטות ידיעותינו   

273' עמ, ו"תשכ, ירושלי, ב"ח, ו, קוב על יד, בוטרילמשה ' קונטרסי בהלכה מאת ר  9הערה , 272
רבי זרחיה הלוי , תא שמע' ישראל מ: אמנ ראה. (86וראה להל הערה , )שני קונטרסי, זוסמ: להל(

  ).ודבריו ש לא נתבררו לנו, והש בו כינה את מחבר ספרנו, 160' עמ, ג"ירושלי תשנ,  בעל המאור ובני חוגו

3
בהקדמה לספרנו זה מזכיר רבינו . שני קונטרסי, זוסמ: ראה, לרשימות ספרי המיוחסי לרבינו   

 .'צרי הנפש': במפורש ש של ספר אחד והוא
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. ונתארו בקצרה,  שהיה גנוז במש דורות,קשה להפריז בחשיבותו של חיבור גדול זה
כ ,  לא משו מלעסוק בה"שמעת שהגיעו ליד ספרי הרמב, כדרכ של חכמי פרובנס

 על סדר פרקיוו, "להרמב' משנה תורה'ל סדר ספרי הוא בונה את חיבורו ע.  רבינונוהג ג
החיבור הוא חיבור הלכתי המבקש להקי את כל . אול לפנינו חיבור עצמאי, והלכותיו

הוא קובע שמות משלו לכל אחד מספריו . כפי עדות רבינו בהקדמה, התורה כולה
' מורה דעה'לספרו הראשו הוא קורא : וגמאלד', משנה תורה'המבוססי על שמות ספרי 

) המוצגת להל(בהקדמה לספרו . זרעי= ' זורע צדקות'ולספרו השביעי הוא קורא , מדע= 
  ואת שנת תחילת הכתיבה ,  שלושי וחמשהוא מציי את גילו בתחילת כתיבת החיבור 

  : 4הוא כותב, לאההפ= ' ספר הפרישות'בסו ).  למניינ1380(=מ מהאל הששי "ק' שנת ה

, ג מאל הששי ליצירה בחדש אדר דחשיב מזליה"נשל זה הספר בשנת קמ
כ יתמיד תמיד להרי קרננו על , ל הרב ריבנו ונק נקמתנו בזה החדשוהא

ויוציאינו מחשכה לאורה כדר שהיה בזה החדש , אויבנו ויאמר די לצרותינו
ציל עבדיו מצרות ומצוקות ובעזרתו נות כח ליע ומ, ליהודי שמחה ואורה

  . 6 ספר זורע צדקות5אבאר

נמצאנו למדי שכתיבת ששת הספרי הראשוני , א כתב רבינו את ספריו לפי הסדר
  !ארכה שלש שני

דרכו של רבינו להביא את מקור הדי מהתלמודי וממדרשי ההלכה והאגדה כהלכה 
א לעיתי להכריע ביניה ו, ולצר אליו מדעות הפוסקי במקו שיש מחלוקת, פסוקה

 בהלכות הוא "את דברי הרמב  'משנה תורה'החיבור קשור קשר הדוק ל. על פי סברתו
ומבי ספרי הפסיקה ה העומדי , פרק או כלשונ או בשינויי סגנומצטט לאור כל פרק ו

מביא מסורות מפרשנות פרובנס  ,מציי למקורותיו, "הוא ד בדברי הרמב. בתשתיתו
החיבור רצו מובאות מספרי . הפסיקה שמסורות  ומכות קשות שבמשנה תורהלהל
י מלוניל על "תירוצי הר, ספר השלמ: כדוגמת,  ובכלל ספרי שנחשבי אבודי,שוני

מהווי , בנוס. של ספר הבתי שאינ לפנינו) בתי(=  וכ חלקי ,7ד"השגות הראב
ולעיתי רבינו , כפי שהיו בפרובנס' משנה תורה'ציטוטיו של רבינו עדות על הגרסאות של 

  .שבספרי מדויקיגרסאות לעצמו מציי לחילופי גרסאות ו

מספר ' משנה תורה'י שלפנינו מקי בהתאמה את שבעת הספרי הראשוני של "כה
את מניי המצות  .1 : איננו אוטוגר ונביא שתי הוכחות לכי"כה. המדע ועד ספר זרעי

                                                           
4
 .א טור א196ד    

5
 .אלא העתקת דברי רבינו עצמ,  שאי זה קולופו של המעתיק,נראה" אבאר "מלשו זו    

6
, "לוהיפר נקרא חקר הא]ס[אבאר [...] [...] [...] שפיל גבוהי גבוה ]מ: "[אמנ בשולי הגליו כתוב   

 .וצרי ביאור

7
' עמ, ג"ירושלי תשנ,  בעל המאור ובני חוגורבי זרחיה הלוי ,  תא שמע'על דבר זה כבר עמד ישראל מ   

160. 
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)  במשנה תורה"כדר שעשה הרמב(א בראש הספר לאחר ההקדמה שהיה אמור לבו
וברבינו משה תמצא מני כל המצות על כ לא רציתי ): "1א טור 5ד (וכתב , השמיט הסופר

פה העתקה  נוס)ב טור ב55ד ) (הבהספר א= (הספר השני בסו  .2 ".אני הסופר לכתב פה
הלוי בחידושיו בפסח אהר ' י הרב רשל קטע מדבר  באותה כתיבת יד של כל החיבור 

הלוי כתב אהר ' ראה זה מצאתי כתוב בש הרב ר: " כותב המעתיקוכ, ק"ראשו פ
שכיוו שהוא רוצה לשמר את דברי , והוא ממשי ומסביר, "ק"פסח ראשו פבחדושיו ב

ללכת אחרי : "...ומסיי, ה הוא מעתיק אחר הלכות ברכות בשל הקשר הענייני"הרא
לפי , בנוס". ...ו"שאול קמחי יצ' יוס בר'  המאמיני מחבר הספר הזה רת נגידעקבו

פי זה ההעתקה נעשתה ול,  המעתיק משתמש בברכת החיי.א: ש להסיקיהאמור נראה ש
מסתבר שהכוונה למשפחת קמחי הידועה .  רבינו מתייחס למשפחת קמחי.ב. בחיי רבינו

 עדות נוספת על כ היא עדותו של הרב .רובנסשישבה בפ, )ק" הרדדוד קמחי ' צאצאי ר(
ר יוס ב "מהר"המכנה את רבינו , )המובאת להל(מרדכי כרמי בעל ספר מאמר מרדכי 

ניו או שמא היה לפ, ל"ויש להסתפק הא הסיק זאת מההעתקה הנ, "ר שאול קמחי"מהר
יבורי הר של מרמזת למעמדו הצ" נגיד המאמיני" הלשו .ג. ובסופו קולופו, כל החיבור

  .)2 הערה ל"ראה ג מאמרו של זוסמ הנ(על מעמדו של רבינו ; רבינו

והוא ' מזוקק שבעתי'י נוס המיוחס ג הוא כספר "אמנ בבית הספרי הלאומי ישנו כ

 שהפנו 8י זה הוא שעמד לפני חכמי שוני"כ. הכולל חלק מספר זמני, 357' י פריס מס"כ
  ).וראה על כ בהמש ( הספרי שוני האול כפי הנראה שני. אליו

  דפוס צילו ; ד"תקמ, לוורנו(' מאמר מרדכי'י שלנו מצויה ג בספר "עדות נוספת על כה
בספרו הוא מזכיר את . לרב מרדכי כרמי אותו חיבר על סדר השולח ערו) ל"ירושלי תש

  :ח" סימ שלוכ לשונו סו, י שלנו"וכל הציוני מופיעי בכה, ספרנו כמה פעמי

י גדול "בא לידי בתורת שאלה ספר כ, אחר כמה ימי ושני שכתבתי זה
מ מהאל הששי וש "הכמות בש מזוקק שבעתי אשר נתחבר בשנת ק

פ סדר "ר שאול קמחי והוא חבור נפלא ע"ר יוס ב מהר"מחברו הרב מהר
ו ל מביא מקור הדי ודיעות אחרות במק"אלא שהרב ז, ל" ז"פסקי הרמב
  . ל" ז"ובאיזה מקומות מבאר דברי הרמב, שיש מחלוקת

ה "ק ב ד"תקפב ס' סי; ק א"תקכב ס' סי; ק א"תקכא ס' סי: וראה בספרו איזכורי נוספי
   ).ק ג"ו ס' תרלז ס' סי: וראה(; ק ג"ועוד ש ס, ק ש"ובסו הס, ה ה אמת"ובד, ותו איכא

  .מועד אחרה נרחיב ב"ואי, ה קצר זמבואלעת עתה נסתפק ב

                                                           
8
יורק ניו, כתספר המ: ראה, י בלוי בהקדמותיו לספרי הראשוני שההדיר"יחוס זה הוזכר אצל רמ   

; 21הערה , הקדמה, ב"יורק תשכניו, יבמות, פירוש רבינו אברה מ ההר; 17הערה , הקדמה, ב"תשכ
הערה , רז' עמ, ז"יורק תשכניו, )סו פרק א(ביצה , ר שמעו המעילי"ספר המאורות לרבינו מאיר ב

 בית תפילה ובית  ספר הבתי: ראה, י זה מצטט ג בספרי אחרי שההדיר"כפי הנראה מכ. 107
נקט לשו זהירה והביא ) 2הערה (ל "זוסמ במאמרו הנ, אכ. שלט' עמ, יג' עמ, ח"יורק תשלניו, מנוחה

 .44הערה , 43' עמ, ל"ירושלי תש, אלעזר הורבי' מהד, ספר המנוחה: וראה. י בלוי"יחוס זה בש רמ
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ומשרטט , בה מבאר רבינו את המניעי לחיבורו, להל נציע את נוסח ההקדמה של הספר
בכל מקו . כמו כ נציג קטעי נוספי לדוגמא. בקוי כלליי את אופיו של הספר וייחודו

השלמות והגהות סימנו כמקובל , [...]י מלה אחת סימנו "שלא הצלחנו לקרוא בכה
בדבר אחד שינינו . ני הנוסח הערנו על אתריעל כל שאר עני. יגול ועיבסוגריי מרובע

: אלא כמקובל היו, י"כפי שהוא מופיע בכה' לא כתבנו את ש ה', והוא בכתיבת שמות ה

צילו .  כדי להקל על הקריאה הוספנו סימני פיסוק.9'בתו שמות המק כמו כ הוספנו . 'ה

ולפיכ , ו יש שלושה טורי של כתיבת הסופרובכל עמוד ציל, 10י ממוספר לפי דפי"כה
  .ולטור, א או ב: לעמוד, למספר הד: ציינו לפי הצילו

  הקדמת הספר. ב

ט טבת "כ, ט"שנה י', המגיד'הקדמת הספר כבר פורסמה באופ חלקי על ידי נויבאואר ב
7' עמ, חוברת א, ה"תרל ת א זאת ההקדמה מספר המצוו"א: "'המגיד'וכ לשו עור , 6
י נמצא "והכ, יונה ווייל' ר' יוס בר שאול שלוחה אלי ביד הרב הגדול במרשלייא מוה' של ר

פסקאות , דא עקא...". אשר בפרובינצא) AIX(אצל החכ הזק הישיש קרימאי בעיר המי 
ראוי , לפיכ. שלמות מתו ההקדמה הושמטו וא הקטע שפורס לוקה בשיבושי העתקה

כי א : "כלשונו בהקדמה, כי לא יביא בו' מזוקק שבעתי'ו הוא רבינו שקרא ש ספר
חילקנו את ההקדמה . נתנו באופ מזוקק עד כמה שניתישדבריו י, "הדבר המזוקק

הדגשנו , בנוס. 11וכ ערכנו את שיר הפתיחה לפי חרוזיו, לפסקאות כדי להקל את הקריאה
 אנו נותני ,לעת עתה. ירמקומות מעטי ובי השאר את שמות החכמי אות רבינו מזכ

  .ה עוד חזו למועד"ואי, את נוסח ההקדמה כצורתו במיעוט הערות והארות

                                                           
9
  .מחוברות" ל" "א"לוהי בל איק נוהג לכתוב את השמות אהמעת   

10
 .בתחתית השולי השמאליי של העמוד   

11
מסתבר שהשיקול . י השיר כתוב בהתא לכל שאר השורות בטור ולא ניכרת תבניתו האמנותית"בכה   

 .שעמד לפני הסופר הוא שכל העמוד יהיה בעל תבנית שורות אחידה
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 מתו העמוד הראשו של כתב הידקטע 
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  ר שאול"יוס ב' נוסח ההקדמה לספר מזוקק שבעתי לר

  הלות נפלאותת   ת  הצבאו13ל  א12לא

  וכ שמיש   אות  14צבא שלוב

  בו כל עזריר    ל צורי א ואליג

  דושי ונקייק  בריו ה סתרי  ד

  דקו והדרוצ  ראה את יקרו  ה

  ני אישי שבוייפ   האיר מאורו ו

  נוי וישריע  כר ברית הורי  ז

  חויי ובזוייס  מל על עברי  ח

  דיבי ונסיכינ   לב מלכי  15פשט

  16שרתיו היראימ   ו היו נבוכי י

  גואל צור פדא   בכחו הוציא  

  במיני ענויי  ד את צר הלא  

  עמו וערב רב   והוציא ברכוש רב  

  באנשי מצרי  ונלח בכלי קרב 

  ביד משה רוע   ודתו הודיע  

  ממציא נמצאי  מלכ ושוע 

  

                                                           
12
  .א טור א1ד    

13
 .מחוברות" ל" "א"א ניכר שהיו , זו מטושטת בחלקהמלה    

14
" בצ"שהאותיות , ו"אול האיר את עיני ידידי הרב ברו ברנר הי, י שתי המלי קשות לקריאה"בכה   

, בשלח, י"מכילתא דר: פ"והוא ע, "בצבא שלו: "פ ההקשר"ויש להשלי ע, ניכרות" ל"וכ האות 
אות הוא , מהו צבאות: "120' עמ, "ירושלי תש,  רבי האראוויט' מהד,  פרשה א, מסכתא דשירה

ה שתי "א ד, י צברי סנהד"רש: והשווה. 'אמר רבה בר בר חנה וכו: א, חגיגה טז: וכ ראה, "צבא שלובתו 
  .אותיות

15
  .ע, תהילי קיט: השווה   

16
 .וצרי ביאור, "ל" "כ"ש חסר את האותיות "ת ב"האקרוסטיכו א   
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  שמעו בסיני    17'ואנכי ה

  בקולות נפלאי  אנשי אמוני  

  הטהורות ' ה  אז שמעו אמרות  

  מאירות עיני  נקיות וברות  

  צרופה וטהורה   ותורתו יקרה  

  מזוקק שבעתי  ככס היא בהירה 

ביושר לבב בלמדי את משפטי צדק ' אוד ה: ל"ר שאול זצ"יוסף באמר התלמיד העבד העברי 

 וכדבר בתו ,אבותינו אשר שמעו קולות נפלאימ כאשר קבלנו ,הנתוני בסיני לע אמוני
' אמרות ה': ה נעי זמירות"ושמעו אמרות טהורות כאשר אמר דוד המל ע, ''האנכי 'עמי 

ה בזה הפסוק כונת "הנה ביאר לנו ע. 18' צרו בעליל לאר מזוקק שבעתיאמרות טהורות כס
ה וא הוא " והעקרי אשר ראוי להאמי בה כל מי שמאמי בדת משה רבנו ע,התורה בכללה

 ביאר לנו העקר שראוי לנו להאמי תחלה במציאות   ''אמרות ה': ובאמרו תחלה. יהודי של
, לוהי שהוא ש משות ולא אמר א' וא הש המיוחד לו יתשה, ''ה': ולזה אמר', לוה יתהא

, 20'ית,  לנו כאשר יחבר לו האמירה19ובאר, ורמז בזה באחדותו והיותו לא גש ולא כח בגש
נמש ' טהורות': ואמרו. להעיר לנו על העקר שראוי לנו להאמי כי התורה היא מ השמי

כס ': ואמר. לצר בה את הבריות: 22ל" ואמרו ז 21'צרופה' אמרת ה': לאמרו במקו אחר
 כמו 23ל"שו המפרשי ז)ו( פיר' בעליל לאר': ואמרו. ל שה ככס צרו בלי סיג"ר', צרו

ל דרשו "אמנ רבותינו ז. ל פעמי רבות" ר ' מזוקק שבעתי'. ל אדו האר"בעל האר ר
בעול וכל נמסרו חמשי שערי בינה נבראו : 24ל"כאמר ז,  שבע פעמי שבע' שבעתי'

וכבר ביארתי כונת זה המאמר בספר צרי . להי ותחסרהו מעט מא: 'שנ, למשה חו מאחד

וזהו אמרו , כל המצות נגלו לו חו מאחת וסוד , ל לכונות התורה"שרמזו ז הנפש אשר חברתי

ו ורמז ג כ באמר, שב אל השביעיות', נבראו': ואמרו. שמהותו לא תושג בשו פני' אנכי'

                                                           
17
  .שני יודי וקריאתו בכינוי אדנות מתאימות לחריזהכתיבת הש ב   

18
 .ז, תהילי יב   

19
  .י"ושמא כ יש לקרוא בכה, "ובאה: "אצל נויבאואר   

20
 .' הל " אמרות"בפסוק המלה ) נסמכה(=בכ שחוברה = כאשר יחבר לו יתעלה האמירה : כלומר   

21
  .לא, תהלי יח   

22
 .פרשה מד, בראשית רבה   

23
  .י ואב עזרא"רש  יז ובפירושי,תהלי יב: ראה   

24
  .ב, ראש השנה כא   
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ות התורה בלי שנוי וחלו כי הדברי המזוקקי אינ ]י[להורות על נצח' מזוקק שבעתי'
ולכ אי , ל אמת  התורה הוא א25)הנות(ולזה התורה נצחית מצד שנות , צריכי לשנות

כי לא יוכל שו נמצא שבעול לתת תורה יותר שלמה ואמתית מאותה , צרי לשנותה באחרת
 לא 29] חש28אר[ דברתי במקו 27]בסתר [26)מראש(לא ': הו שאמר הכתובוז, נה בסיני]תו[הנ

לא אמרתי לזרע 'לזה . [...] 30'דובר צדק מגיד מישרי' אמרתי לזרע יעקב תהו בקשוני אני ה
אלא ה דברי , שיהיו נשמעי לדברי תהו ולדברי שאי בה ממש' פי' יעקב תהו בקשוני

' פי', דובר צדק מגיד מישרי' אני ה': וזהו שאמר, פשאמיתי ונכוני ומועילי לגו ולנ
? ר כיצד סדר משנה"ת: 31ל"וזהו שאמרו ז. דברי מאומתי ומצודקי לא יפול בה מחלוקת

אמר ' המכוו בזה שהוא ית. ' הגבורה נכנס אהר ושנה לו פרקו וכ32)מפי(משה למד מפי 
, בהה ורחבה והדפנות הצריכות להואחר כ היה מבאר לו שעור ג' בסכות תשבו שבעת ימי'

  .33בלי שו מחלוקת בדברי

 עד שבא רבינו הקדוש וסדר המשניות ,וכ היו הדברי מבוארי פה אל פה דור אחר דור
, 34ל בפתיחת ספר משנה תורה" ז" כמו שהארי בזה הר,בששה סדרי המפורסמי אצלנו

וה היו סו חכמי ,  וסדרו אותוואחר זמ רב באו רב אשי ורבינא וה קבצו התלמוד בבלי
התלמוד אשר העתיקו תורה שבעל פה וגזרו גזרות ותקנו תקנות ופשטו גזרות ותקנות בכל 

כל אחד .  קמו חכמי בישראל הנקראי גאוני ובארו עניני בתלמוד35ואחריו, גבול ישראל

                                                           
25
  .הסופר כפל בטעות את המלה והעביר עליה קו למחיקה   

26
ובאור . '...לא מראש בסתר דברתי מעת היותה ש...' :טז, ישעיהו מח מלה זו מופיעה בפסוק דומה    

, יוסי' ה ר"פרשה א ד, יתרופרשת  ,מכילתא דרבי ישמעאלמבוסס על ה,  כמובא בהמשרבינו לפסוק
שבחלק , )3שורה (וראה ש חילופי נוסחאות , 206' עמ, "ירושלי תש,  רביהאראוויט ' מהד

. או שהיא שגגת מעתיק, ואפשר שרבינו העתיק בלי משי, מהנוסחי מלה זו נשתרבבה לפסוק
 .137' עמ,  מלמדאפשטיי , א, מכילתא דרבי שמעו בר יוחאי יט: והשווה

27
 .א יש קרע בד וחסרה המלה והשלמנו על פי לשו הפסוקכ   

28
 .א טור ב1ד    

29
 .שתי המלי מחוקות והשלמנו על פי לשו הפסוק   

30
  .יט, ישעיהו מה   

31
 .ב, עירובי נד   

32
  .נכפלה בטעות ומעליה סימ הסופר נקודה לסימו מחיקה" מפי"המלה    

33
, י שילת"ר, "הקדמות הרמב: ראה(, מתו למשנה בהקד"פ דברי הרמב"ביאורו של רבינו הוא ע   

 ).כח' עמ, ב"ירושלי תשנ
34
 .לזכז, הלכה יג: הקדמה למשנה תורה: ראה   

35
 .ואחריה: ל"נראה שצ   
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 מצד שראו 38 הלכות ופסקי קצרי37)?(ואחריה באו חכמי אחרי וכתבו,  בזמנו36[...]
שהתלמוד עמוק עד מאוד בארו אות פסקי כדי שיבי אות בקלות מי שאינו יכול להשיג 

  .39מאמרי התלמוד

הרב הגדול ואחריו בא , ל"בעל הלכות גדולות ז היה הרב ראש הפוסקים אשר היה מקדםוהנה 

 וחבר ,שהארי עוד לבאר יותר ממה שעשה הרב בעל הלכות גדולות, ל"רבינו יצחק אלפסי ז

,  וסדר וקב מכל מסכתא מה שצרי לנו בזמ הזה הפסק מההלכה40פסקיו על פי המסכויות
 לחבר ספר להשלי מה שהוא ל"ז הרב בעל השלמהכי הוצר , אמנ הוא ג כ קצר בפסקיו

  .ובמה שהוא הלכתא למשיחא לא ביאר דבר,  ממה שצרי לנו בזמ הזה41חסר בפסקיו

וחבר חבור נאה נתפשט , ל"ר מיימון ז" המערבי הוא הרב רבינו משה בבא הרב הגדול הנרואחר 

אמנ הרב . מה שצרי לנו עתה ומה שהוא הלכתא למשיחא,  על התלמוד42בכל גבול ישראל

כמו שעשה , ל סת דבריו מאד ובאו חכמי אחרי אחריו ונמשכו בעקבותיו לבאר הפסקי"ז
 לא השלימו ג כ כל הפסקי כל כמו שעשה וכל, ל" ז44והרב בעל השלמן ל"ז 43הרב מקוסי

דוד כוכבי ' ר הרבל שמו " ז"וראיתי אחד מהמחברי האחרוני שחבר על ספרי הר. ל" ז"הר

ל " ז"שהוא כתב מה שחבר הר, ל" ז" וחבר דעות הפוסקי בחבורו ושנה שטת הר,45ל"ז

                                                           
36
 .י ונראה שהיתה מלה או שתיי"כא יש כת בכה   

37
  .י"המלה קשה לקריאה בכה   

38
  .או פליטת קולמוס,  מחיקהולא ברור א הוא סימ, מעל המלה בסופה ישנו קו מאוז   

39
הקדמת , ספר המדע, י שילת"ר' מהד,  מדויק"רמב,  בהקדמה למשנה תורה"השווה לשו הרמב   

ועוד חברו הלכות ... ג חברו הגאוני שבכל דור ודור חיבורי לבאר התלמוד: "לזהלכות לו, "הרמב
כדי שיהיו קרובי למדע מי , כה להפסוקות בעני האסור והמותר והחייב והפטור בדברי שהשעה צרי

 ".שאינו יכול לירד לעומקו של תלמוד

40
 .מסכתות: כלומר   

41
וסימ מעל המלי , "ל"כי הוצר הרב בעל השלמה ז: "כא חזר וכתב הסופר בטעות הדומות   

  .סימו מחיקה

42
  .'מזוקק שבעתי'לפנינו עדות על היק התפשטות חיבור משנה תורה בתקופת בעל    

43
 ".ס"י באות "כ בכה   

44
, אלעזר הורבי' מהד, ספר המנוחה: ראה, על ספר השלמ. והטעות גלויה, "שלח: "אצל נויבאואר   

93' עמ, ל"תש, ירושלי , ההבלי' שלמה ז: ההדיר, סדר הקבלה לרבינו מנח המאירי: וכ, 88
  .הערה תרכט, 140' עמ, ב"ירושלי תשנ

45
וכ נדפס חלק ; ח"ניו יורק תשל, י בלוי"רמלראשונה על ידי יצא לאור  ',ספר הבתי'הוא , ספר זה   

, שלו מאיר יונגרמ, ספר הבתי ע ביאור נתיבות הבית: ראה, ממנו בשנית בתוספת ביאורי רחבי
 .ס"זכרו יעקב תש
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 ולפעמי מוסי ,ל" ז"רוכ בשאר הפסקי קצר לשו ה, ז"בספר קדושה הוא חבר בהלכות ע
ועשה שטה לעצמו שקרא ,  כפי מה שהיה נראה לו בזו שכלו46 ומשנה לשונו"על דברי הר

 וכ ם מדע קראו הוא בית אל"ה שקרא הר]מ[כי , ל" ז"ש לפסקיו בלשו אחר שלא עשה הר

ואחר כל שער עשה , ]י[ל לפרק" ז"וחלק כל בית שערי כמו שחלק הר, בשאר הפסקי
. 47ל" ז"ומה שהיה נראה לו בפסק אחד שאינו הלכה היה אומר זה ביאור לר, ימני הלכותס

:  בפתיחת ספר הנקרא בית אלונפלאתי עליו במה שכתב. אמנם כל אלו הבתים לא ראיתי אותם

 הדעות כל איש 49]לכתוב[ ראיתי 48]כ[ומצד שכל לא כתבו רק מה שחדשו מפילפול ל
 53[...] כ 52 אשר לפני ושה ג51' כי ראיתי רבי מגדולי באואני תמה על זה. 50ללשונו

 ... [... והוא ל"אשר ז' ר וכמו ל"ז בעל המכתם הרב 55מווכ, 54בעל השלמןבחבוריה כמו שעשה 

.  לא הל"ותפש והל אחר שטת בעל הלכות גדולות ואחר עקבות הר[...]  כשמצא דעתו 56]...

                                                           
46
, ל"הנמהדורתו לספר הבתי : ראה(י בלוי "ומכא שיש לסייג את דברי רמ, ת דעת על ניסוחי אלו   

דוד כוכבי ' ולנקוט בזהירות בהיסמכות על מובאותיו של ר, )יאי' עמ, הקדמה, בית תפלה ובית מנוחה
 .'משנה תורה'לזיהוי גירסאות ונוסחי של 

47
 ".זה ביאור"בלבד ללא המלי " ל" ז"לר: "לפנינו בספר הבתי שגורה הלשו   

48
  ".כ"ות ועל פי ההקשר נראה שנשמטה הא, "ל"י מופיע "בכה   

49
  .והוספנו מלה זו כהצעת השלמה, ניכר שיש חיסרו במשפט   

50
: כח' עמ, ח"ניו יורק תשל, י בלוי"רמ' מהד, ספר הבתי: דוד כוכבי לפנינו' כ נוסח הקדמת ר   

ומאשר רוב המחברי והמפרשי לא הביאו כל דברי המחלקות ולא כתבו בספר כל מה שיצטר "...
והיה כל , ולא היו כותבי רק מה שחדשו מעצמ, מאשר היה לבב רחבלהרחיב בעניני ההוראות 

לוהי את תורותיו אשר ירצה לעמוד על דברי ההוראה יצטר שיהיה בידיו כל אלה דורש א' מבקש ה
 ...".הספרי למע יצא לו הדבר על אמונתו

51
, "מגדולי: "קרואויש ל" מגדולי"סמוכה למלה " "אול האות ; "מגדולי ש: "אצל נויבאואר   

ומעי שימוש לשו זה נקט רבינו ג . באר= ' בא: וקראנו, ולאחריה האותיות קצת מטושטשות
  ". להיות לי ש כש הגדולי אשר בארולא לטול לי עטרה : "בהמש

52
 יש כת " ואחר"עד המלה " ג" מהמלה י "על שתי השורות הראשונות בעמוד כה. א טור ג1ד    

 .וד על קריאתהמקשה מא

53
 .י ישנו כת"ובצילו כה, א מלה זו אינה משתלבת במשפט, "טעו: "אצל נויבאואר   

54
וכבר העיר על כ , ומכא נוצרו שיבושי שוני, "בעל השלח ב הרב בעל המכת: "אצל נויבאואר   

  .17הערה , כב' עמ, ב"ניו יורק תשכ, י בלוי"רמ' מהד, ספר המכת: ראה, י בלוי"רמ

55
 ".וכ: "ושמא יש לקרוא, י קשה לקריאה"כה   

56
... והוא חבר אלו המאמרי בפתיחתו: "אצל נויבאואר מופיע. כשלוש מלי שלא הצלחנו לקורא כלל   

  ".ותפש
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 ונמצא אתנו ,ל כפי מה שיראה בעיניה" ז" דברי הרוכ ראיתי ג כ מקצת החכמי שפירשו
  . 57ל מספר זמנים במקצת הספר ההוא לא בכלו אינו נמצא הוא לנו"מנוח ז' מהרב ר

 ובעוונותינו רבו כמו רבו עלינו טרדות הזמ ואי , אצלנו58ומאשר כל אלו הספרי היו עמוקי מאד
לחבר ספר אחד לעצמי שיהיה ' עת לעשות להאמרתי בלבי , בחכמת התלמוד[...] לנו פנאי לדרוש 

 ורצוני לחבר הפסקי משתא סדרי ומ ,לי כדמות מזכרת שלא אשכח מה שלמדוני רבותי בילדותי
  .הירושלמי ותוספתא וספרא וספרי במקו אחד כדי שאמצא אות בקלות

,  ואייםל שנתפשטו בכל גבולי ישראל המפוזרים בארצות"ם ז"ף והר"ומצד כי ראיתי פסקי הרי

האחד בספר : ולפי מה שנראה לי יש בדברי הכתובי לתמוה בספרי אלו הפוסקי שזכרנו
 והנה יש בזה לאות גדול למי שירצה לראות ,שהוא חבר הפסקי בסדר המסכויות, ל" ז"הרי

הלכות , מצות תפלה: כמו שאומר ל דר משל, ל" ז"פסק אחד ובאור מצוה אחת בספר הרי
זרי בתלמוד כמו שתמצא ביאורי מצוה זאת במסכת ברכות ובמסכת שבת זאת המצוה מפו

והנה יש בזה לאות למי שירצה לידע ביאור המצוה זאת , ובמסכת עירובי ובמסכת מגלה
ל מביא במסכת " ז"ולזה תמצא שהרי. מתפלה שיצטר לו שיקרא באלו המסכויות שזכרתי

הוא מביא  59......  סינ במסכתא פלוניתגר: שאומר, ברכות הלכות שה כתובות במקו אחר
 ובמסכת 60כמו שהוא בברכת הירח שהוא מביאה במסכת ברכות. ההלכה ההיא במסכתא אחרת

ולהציל עצמנו מאלו השגיאות . וכל זה נראה לי שה שגיאות הסופר. סנהדרי פרק היו בודקי
 כל בקלות אצלנו ולמע ימצאו פסקי התלמוד. לא רצינו לעשות חבור זה כסדר המסכויות

  .ל ובשטתו לבאר כל דיני מצוה בפני עצמה" ז"רצינו ללכת בעקבות הר

שהוא כתב כל ההלכות בדברי , ל" ז"ומצד שראינו העל ודבר סתו ג כ בספרי הר
סתומי לא זכר ש אומר ולא באיזה מקו ה ממקומות התלמוד ולא ביאר שו טע ולא 

ל מאד הזהירו לומר דבר "כי הנה ראינו שחכמינו ז, ני תמה על זהוא. שו ראיה ממקרא ומשנה
 האומר 62שכל, שכח ולא הזכיר שמו בתחלה יחזור ויזכיר שמו בסו: 61כדתניא, בש אומרו

                                                           
57
, )הלכות תפילה פרק א: כגו(י עולה שרבינו מצטט מספר המנוחה ג בספר אהבה "מעיו ראשוני בכה   

 ! וכפי שנמצא לפנינו מספר המנוחה, מני יש לפניו רק חלק מספר המנוחהולפי זה כוונתו כא שבספר ז
58
, ונראה שכוונת רבינו לתלמוד ולחיבורי הגאוני". מאד"א אנו קראנו , "מאז: "אצל נויבאואר   

 .'ובזמ הזה וכו: הלכה לט,  למשנה תורה"הקדמת הרמב: השווה
59
 )הנראית כשניי או שלושה משפטי(לי הד ישנה תוספת ובשו, יש סימ" פלונית"בקצה העליו של המלה    

 .ונראה שזו השלמה ולפיכ סימנו שלוש נקודות, הכתובה בכתב קט ומטושטש שלא הצלחנו לקוראו

60
  .רמז קי, ברכות, "רי   

61
ולאחריה ) ובחלק מהמקרי איננה תחילת הציטוט(נוקט רבינו למובאות , "כדתניא: "לשו פתיחה זו   

לא מצאנוהו במקורות התנאיי או " בסו...שכח: "אמנ את תחילת הציטוט. ציטוטמתחיל ה
והתנא שכח ולא הזכיר שמו בתחילה וחזר : "ה כל האומר"ד, ב, י חולי קד"אלא רק ברש, האמוראיי
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' דר: 63ואמרינ. 'ותאמר אסתר למל בש מרדכי': 'שנא, דבר בש אומרו מביא גאולה לעול
ואמרינ .  מדרשא ולא אמרה משמיה דרבי יוחנאליעזר דאמר מילתא בי' יוחנ איקפד על ר

דאמר רב , למה היה כועס על שלא הזכיר שמו בבית המדרש' פי, יוחנ למה איקפד' ר: הת
וכי אפשר לו לאד לגור בשני ? 64' עולמייהלואגורה בא' 'מה דכתי: שמואל' יהודה אמר ר

דאמר כ ,ההזל מועה מפי בעושיאמרו דבר שה יהי רצו "המל עאמר דוד זה שאלא ? עולמי
,  שאומרי דבר שמועה מפיו בעול הזהחככל : הוצדק יוחנ משו רבי שמעו ב י'ר

' פי, אי עושי נפשות: 66ל"וזה אמרו ז, 65'דובב שפתי ישני': ' שנשפתותיו דובבות בקבר
  .דבריה ה זכרונ, ציוני על קברי הצדיקי

ל כאשר " ז" כי על זה שגו הסופרי שכתבו ספרי הרומפני אלו ההלכות שהבאתי נראה לי
 המחבריםוכ אני אומר על , 67כתבו דבריו כעני סתו וכל מאמריו ה כדברי הספר החתו

כי יש לתמוה , "ל" ז"כ הוא לשו הר: "ל שכתבו לשונו בספריה ואמרו"שבאו אחרי הרב ז
ועוד למה יבואו לכתב שנית , ל" ז"עליה למה תלו המאמרי הכתובי בתלמוד על ש הר

. והנה יש אצלי זה העני כדמות התגדרות והתפארות. ל" ז"אלו האחרוני במה שכתב הר
 ואחר 68וכותבי לשונו, ל" ז"כתב הר: ל ואומרי" ז"ואלו שמתפארי שמפרשי דברי הר

 "ה שכתב הרכי מבואר הוא שרוב מ, כל זה יתור דברי. 69זה הוציא מהלכה אחת: כ אומרי
  .ל הוא בתלמוד"ז

 הסופרי לכתוב מה שכתוב 70ולזה אלו הדרכי ה עמוקי מאד בעיני ולמה אהיה מלזה
ל ואחר אכתוב " ז"וכשאכתוב דעת הר, שאני יודע בביאור של שהוא בתלמוד, ל"בספריה ז

                                                           

ומפני ששכח : "יוסי' ה אמר ר"ד, א, ב בפירושו למשנה חולי ח"וכלשו רבינו כתב רע, "והזכיר שמו
  ".כיר שמו בתחלה הזכיר שמו בסוולא הז

62
  .א, מגילה טו; ו, אבות ו   

63
ולשינויי , ישנ חילופי גירסאות בי הנוסח של רבינו לנוסח בדפוסי לפנינו. ב, סנהדרי צ; ב, יבמות צו   

, מכו התלמוד הישראלי, ב, מסכת יבמות צו, תלמוד בבלי ע שנויי נוסחאות: הנוסחאות ראה
  .תטתח' עמ, ג"ח, ט"ירושלי תשמ

64
 .ה, תהילי סא   

65
 .י,  שיר השירי ז   

66
  .ה, ירושלמי שקלי ב   

67
 .יא, פ ישעיהו כט"ע   

68 
  .ב טור א1ד   

69
נראה שבדברי רבינו יש הדי לפולמוס ע חיבורי וסגנונות פרשניי שנוצרו בפרובנס סביב    

 ."ספרי הרמב

70
 .מאלו: כלומר   
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 בביאור לזה הסכמתי בעצמי לברור דר נקל ונאות. לשו ההלכה יהיה כפל דברי ללא תועלת
והוא לזכור שם התנאים והאמוראים , ל בענין אחד"ף ז"ורצוני ללכת בשטת הרי, כל הפסקי

ופסקי שנתבארו , 71להביא ש המסכתא והפרק, ומקום הפסק ההוא באיזה מקום מהתלמוד

: או משאר המדרשי כמו, זהו ירושלמי או תוספתא: מצד הירושלמי והתוספתא אזכיר ג כ
ובענין אחר . ה מקומו"בכל אבאר בע. ופסיקתא, ומדרש חזיתא, ורבה, מכילתאו, וספרי, ספרא

כמו שאומר ל על דר , לבאר כל דיני מצוה בפני עצמה, ל"ם ז"רצוני ללכת אחר שטת הר

ל בספרי "כאשר ארצה לבאר מצות תפלה אקב במקו אחד כל מה שבארו החכמי ז, משל
ובזה החבור . י ותוספתא דיני זאת המצוה בשלמותובמכילתא ובכולא תלמודא בבלי וירושלמ

 "והר. ל" ז"כמו שכתב הר, מצוה עשה או לא תעשה,  מזו72]ביאר) [הביא(אבאר מה שלא 
ולזה בזה החבור אזכור ש המצוה מצות . ל לא הזכיר ש המסכתא שבה מבוארת המצוה"ז

א והאמורא כמו שעשה ואזכור ש המסכתא וש התנ, ל" ז"עשה או לא תעשה כמו שעשה הר
  .ל" ז"הרי

והאחר ביאר במצות אחרות , ומצד שראיתי קצת מהמחברי שהאחד חבר באיסור והיתר בלבד
ופוסק שחבר , ל"הרב בעל העיטור זכמו מצות המועדי וכתב שחיטה ומילה כמו שעשה 

 שה ל שחבר המצות התלויות בדעות ובאמונות ובתקו המדות ובמצות" ז"זולת הר, בברכות
וזה העני נאות בעניני כי הלמוד בכל המצות הוא , מכל זה לא השמיט דבר, הלכה למשיחא

כל : 73ל"כמו שדרשו ז, י שאי אנו יכולי לקיי המצות הה בזמ הזה"מצוה אצלנו אעפ
לכ .  חטאת כאלו הקריב חטאת וכל העוסק בפרשת עולה כאלו הקריב עולה74העוסק במצות

 המצות שה תלויות בדעות ומצות שה תלויות בתקו המדות ומצות הסכמנו בעצמנו לבאר
בי בפני הבית בי , בי שיהיו נוהגות באר ובחוצה לאר, שה תלויות במאמרי ובמעשי

 ורציתי .כדי שלא יהיה חבורנו זה חסר שלא יהיה שו פסק ודי נשמט ממנו, שלא בפני הבית

, מצד שספריו נתפשטו בכל ישראל, ד ספרים"ל לי" זם"לחלק המצות וההלכות בדרך שחלקם הר

כמו י שיש לי ספק מה במני מצותיו "אעפלזה לא רצינו לשנות ממטבע שהוא תקן בסדור ההוא 

                                                           
71
אול אלו . צד המקור המצוטט בפני ישנ ציוני רבי למסכת ולפרקי בשוליי ב"לאור כה, אכ   

או שרבינו , ושמא המעתיק הוציא ואולי א השמיט חלק מהציוני. אינ מקיפי את כל המקורות
 .כדר שמציי בעל ספר הבתי, אלא רק לסוגיות המרכזיות, לא ציי לכל המקורות למרות דבריו כא

72
, "ביאר: "ותיק בצד השורה, וסימ מעליה נקודות כסימו מחיקה" ביאה"הסופר כתב תחילה    

 ."מה שלא ביאר הרי: והכוונה
73
 .א, מנחות קי   

74
  ".בתורת: "בגמרא הגירסהלפנינו    
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 אחר השלימי זה החבור , בספר אחר שאחבר במנין המצות בקצור75א יעזרני היכולשאבאר 
  .הגדול

עשיתי , 76וארבעים מאלף חמישי ליצירהה משנותי שנת מאה "והיתה אלי זאת ההערה בשנת ל

וזה החבור , 78' אחת לכ ולגר הגר אתכ חקת עול לדורותיכ77ל חקה'ה'ק'ה' ':סימ על זה
מצד שבזה החבור לא יהיה כי . הוא מבאר תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכ ולגר הגר אתכ

כמו ' מזוקק שבעתים'אם הדבר המזוקק והפסק האמיתי בלי שום חולק ולזה קראתי שם זה הספר 

. 'מזוקק שבעתי' אמרות טהורות וגו' אמרות ה': 'שנ, 80אי שבעתי אלא תורה: 79ל"שדרשו ז
בזקוק גדול לכך קראתיו ' שבעתים'ומצד כי בזה החבור ימצא כל ענין מצות התורה הנקראת 

  .'מזוקק שבעתים'

 בתלמוד וא היא משנה אני אעיי מקומה באיזה מקו היא, כי כאשר אתחיל לבאר מצוה אחת
וא לא יהיה בזה מחלוקת לא בגמרא ולא מצד , ואביא לשו המשנה או הברייתא, או ברייתא
מצד שלא מצאתי בה " וכ הלכה: "ולא אזכיר בזה, אביא אותה בלשו התלמוד' הפוסקי
מחלוקת בי התנאי ובי האמוראי אזכיר המחלוקת ' ובמצוה שאמצא בביאורי. מחלוקת
דמיו . ר הלכה כפלוני כמו שמבאר הטע בגמרא ולא אזכיר כי א טע מי שהלכה כמותוואבא
, ה מפני שההלכה כמות"ה אבאר טע ב"כשאביא משנה שיש בה מחלוקת בית שמאי וב: זה

 81 שהלכה כאותו)מי(מצד כי גלוי לכל ; משאר הפוסקיאו אחד , "כ פסק הרי: ולא אזכיר
או אביי ורבא הלכה . 82ה אינה משנה"ש במקו ב"ב:  בתלמודהתנא לפי הכללי המבוארי

  ."ל קג"כרבא בר מיע

כאשר יש בהלכה אחת בי שני : דמיו זה, ובשאר ההלכות שאמצא שיהיה מחלוקת בין הפוסקים

ל פוסק "ם ז"ופוסק אחר כגון הר, ף פסק כתנא אחד"ופוסק אחד כמו הריתנאי או שני אמוראי 

                                                           
75
  . הכל יכולה "הקב: כלומר   

76
 . למניינ1380היא שנת , מ"ק' שנת ה: כלומר   

77
  .ב טור ב1ד    

78
  .טו, במדבר טו   

79
, "ירושלי תש,  רביהאראוויט ' מהד, ה שני ישל"פרשה יג ד, רבי ישמעאל משפטימכילתא ד   

  .296' עמ

80
 ".דברי תורה: "לפנינו במכילתא   

נראה שהסופר בטעות הדומות כתב ". א"לאות " מ"ושוב תיק ושינה את האות " כמותו"תחילה כתב    81
ולא אזכיר כי א טע מי שהלכה : "כפי שכתב כמה שורות לעיל, "מי שהלכה כמותו: "תחילה
  .ולפיכ הקפנוה בסוגריי עגולות, "מי"ושכח לסמ למחוק את המלה ,  "כאותו: "וחזר ותיק, "כמותו

82
  .ב, ביצה יא   
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אז , ל"והרב בעל המאור ז ל"ד ז"הראב  יש מחלוקת בין שאר הפוסקים כמואו, כדברי תנא אחר

ובמה שאני רואה . ואכריע לפי סברתי מי שהוא מסכים לדעת ההלכה אכתוב דעות הפוסקים
כן כתב : ם מביא פסק אחד והפסק הוא מצד שהוא נמשך לדעת גאון אחר קודם לו אזכיר"שהר

ולומר דבר בש , י ולתת העטרה למחבר הראשוכי דעתי היא לכבד הקדמונ, ההוא הגאון

ל כותב מדעתו כפי סברתו בהלכה אחת ואיני מוצא הפסק ההוא "ם ז"ובמה שהר. אמרו בתחלה
ולא תטריח דעתך לבקשו בתלמוד כי בודאי לא . ל"ם ז"זה דעת הר: אבאר לך, מבואר בתלמוד

  .תמצאנו

י קד אמנ עתה מצד אור הגלות נאבד ואני חושב כי אולי יש זמ רב שכזה החבור נעשה מימ
וע כל זה מאחר שאינו נמצא בידינו היו ורבי מקנאי באומתנו אינ רוצי להשאיל , ממנו

. 83ל"ספרי לאחרי כדי שלא ידעו הפסקי והדיני וה מתפארי עצמ במה שעשו הקדמוני ז
] ם[כי לבשו שמי, מאהל העיוובעונותי חולי השכחה גובר עלי לרוב טרדת הזמ אשר הנידוני 

ניטל מעלי עטרת ראשי בהלקח ,  משנת מאה עד אלף חמשי ליצירה85 לפרט84ל"קדרות בשנת אב

ומהיו ההוא והלאה רבו אנחותי וחלשו כחותי ואי לי פנאי , ונאסף אל עמיו ע"מאתי אדני אבי נ

י מהפסקי הכתובי לזה הסכמתי בלבי לעשות מזכרת ממה שלמדוני רבות, להבי בסתרי התלמוד
  .כדי שאמצא אות בקלות, בכל התלמוד

ש כש הגדולי ' להיות לי 86להי יודע כי לא להתגדל עשיתי זה ולא ליטול לי עטרהל א וא
[...]  אמנ 88כי ידעתי ערכי וחסרוני ולא בינת אד לי ולא דעת קדושי אדע, 87'אשר באר

                                                           
83
 .זוקקת ביאור, תופעה חברתית היסטורית מפליאה זו עליה מעיד רבינו   

84
סדר הקבלה לרבינו : ראה, ניקד הסופרלסימ דומה שג מעליו . להדגשת הסימ, נקוד מעל המלה   

 .761הערה , 135' עמ, ב"תשנ, שושנה'  אהבלי ' ז' ש' מהד, מנח המאירי
85
 .לפרט יצירה: כלומר   

86
' עמ, פתח העמק(ב בהקדמתו לפירושו לשאילתות "שציי לדברי הנצי, 9הערה , שני קונטרסי, זוסמ: ראה   

סמ נוס . וכפי הנראה זהו פירוש של רבינו, לשאילתות שהיה לפניור שאול "יוס ב' המזכיר פירוש של ר) ה
 הלשו וכ שימושי' לאמר דבר בש אומרו'לדבר הוא העיקרו אותו מדגיש רבינו ש כדר שמדגיש כא 

שלא וזכרתי זה , ואכתוב ש אומרווג אזכור מעט משאר המפרשי ): "...והדגשנו להל(הדומי 
 חלילה לעצמילהתפאר וליטול עטרה ואל יחשוב אד שאני עשיתי זה ,  דבריהיאמר אד שאני גונב

 אלו על כ קדמתי אני התלמיד בראותי כי הלכות... להי יודעוהא כי אני לש שמי נתכונתי, וחס
הוא כתב כל  כי "הרי'  יותר מהלכות שכוילאה האד לראות פירוש, מספר השאילתות מפוזרות בתלמוד

  ...".גרסינ במסכת פלונית: וכשזכר אות כתב, כת בפני עצמה ומעט הזכיר ממסכתות אחרותהלכות במס

87
 .ח, דברי הימי א יז   

88
ספר : ראה, הבאת הפסוק כחלק מלשו ענוה מופיעה אצל חכמי נוספי מפרובנס. גב, משלי ל   

: 9' עמ, ח"רושלי תשמי: דפוס צילו, ה"תרצ, אס' ש' מהד, ר שאול מלוניל"אשר ב' המנהגות לר
אבל בטחתי באלהי שיורני ויעזרני ודר , ומזמה ולא בינת אד לי ולא למדתי חכמה ודעת קדושי"...
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 בשמי עדי ושהדי במרומי כי אי רצוני והנה. כל מעשי יהיו לש שמי: 89ל"לאמר ז
 זה פעמי 91)?(הוריתי)ה(כאשר ,  מה שלמדוני רבותי90כי א למע לא אשכח[...] לעשות 

] ה)[ת(ואחרי זאת ההקדמה אומר כי רצוני בזה לבאר תחלה כונת המצו. רבות בזאת הפתיחה
 ואבאר תחלה פסוק ,הואחר כ אבאר הפסק הנגלה מהמצו,  מה שלמדוני רבותי93י]פ[ כ92וסודה

  .אחד מנביאי וכתובי שנראה בעיני שרומז לכונת המצוה

  ל החונ לאד דעות ומהא

  יעזרני וישמרני משגיאה ותועה

  ויזכני להגות בתורתו התמימה 

  ויראני נפלאות

  ויבנה הר ציו והאריאל 

   94'ובא לציו גואל'

  וישיב שכינתו בישראל

  ושה והטהורהונזכה לקיי כל מצותיו באר הקד

  וכל העמי יעבדוהו בשפה ברורה

במהרה . 96'לעבדו שכ אחד'  לקרא כל בש ה95...עמי)ה(אז אהפו כל ': כמו שאמר הנביא
   .בימינו יתקיי זה היעוד אמ

                                                           

תשובות הגאוני : והשווה". והוא יצילני מכל שגיאה...בו בטחתי ונעזרתי לא אמעד...תבונות יודיעני
כמי ' ואני אומ"... :42' עמ, ימ לזס, ה"ירושלי תשנ ,)אופקמכו (עמנואל שמחה ' מהד, החדשות

וכמעט  ,אד לי ולא למדתי חכמה ודעת קדושי אדע] בינת) [בינה(כי בער אנכי מאיש ולא 'שאמר 
  ".נשאני לבי לכתוב דעתי בפירוש השמועות הללו, שהדיחוני בחכמת חכמי ספרד זכורי לטוב

89
 .יב, משנה אבות ב   

90
 .ב טור ג1ד    

91
 .נכפלה בטעות" ה"ואפשר שהאות , י" בכההמלה קשה לקריאה   

92
והאותיות , מלשו ופירוש" 'ופי"ואפשר שיש לקרוא , י"שתי האותיות האחרונות קשות לקריאה בכה   

  .או שה טעות סופר, ע"האחרונות צ

93
לחילופי אפשר . וכ השלמנו" פ"ושמא נשמטה האות " י"ואחריה נראה כאות " כ"י ישנה האות "בכה   

 .והכל חוזר למשמעות אחת, "כמה"או פליטת קולמוס ויש לקרוא , "' כ: "ג וכתובשזהו מת

94
 .כ, ישעיהו נט   

95
, חסרות מ הפסוק" שפה ברורה"המילי . ונראה שנוספה בשיגרת לשו, אינה בלשו הפסוק" ה"האות    

  .ושמא השמיט כיוו שהשתמש בה בשורה הקודמת

96
 .ט, צפניה ג   
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  'מזוקק שבעתי'קטעי מלוקטי מספר . ג

  בלעדיותו של כתב היד. 1

', מזוקק שבעתי'חוקרי שוני כספר י נוס אותו יחסו " ישנו ככפי שציינו לעיל במבוא

 עד כה היו 97כל ההתייחסויות והמובאות של החוקרי, כאמור. 357' י פריס מס"והוא כ
י זה העוסק בהלכות קדוש והוא המקבילה של פרק כט מהלכות שבת "קטע מכ. י זה"לכ
', מאורות הראשוני' ספר :בתו, החלק הראשו: פורס בשני חלקי' משנה תורה'ב

חיי אריה  ...לזכרו(ספר זיכרו נר חיי : בתו ,החלק השני. מד' עמ, ב"ירושלי תשס
  .יג' עמ, ט"בני ברק תשנ, )דויטש

אלא יש בו קטעי המלוקטי , 'מזוקק שבעתי'י פריס איננו ספר "כאמנ כפי הנראה 

תבי על מנת להדגי את ההבדל בי שני כ. 98'מזוקק שבעתי'או מקבילי לאלו שבספר 
בספרי (י שלנו חלק של הקטע המקביל לקטעי שפורסמו "היד אנו מציגי מתו כה

י "כה. המשווה בי הקטעי יבחי על נקלה בהבדלי. י פריס"מתו כ) המצוייני לעיל
משנה 'שלנו בנוי בהקבלה מלאה ורציפה לסדר ההלכות בתו פרק כט של הלכות שבת ב

עד כדי הוצאת , שו שינויי בולטי בסדר הפיסקאותי פריס נע"בכ, לעומת זאת. 'תורה
נעשו תיקוני נוסח של ציטוטי , נוספו בו תוספות שונות, כמו כ. משפטי מהקשר

על כמה דוגמאות בולטות ציינו בהערותינו על . ולעיתי א הושמטו ההכרעות של רבינו
  .אתר

כפי שכתב , ינו את ספרוהקטע המוצג להל מהווה דוגמא אופיינית לדר סידורו של רב
רובו של הפרק בנוי . "את דבריו הוא בונה בהקבלה לסדר ההלכות ברמב. בהקדמה לספרו

לעת עתה נעיר . " וציטוטי מלשו הרמב"מובאות מהרי, משילוב של קטעי מהתלמוד
 נראה שרבינו מאמ את .א: על כמה מאפייני בולטי המתבלטי כבר בדוגמא שלפנינו

 רבינו .ב.  בכפו ג למסורות פסיקה שבפרובנסוש לו אותה ליסוד, "של הרמבפסיקתו 

 99ומצטט את המובאות בלשו ספר הבתי, דוד כוכבי' שואב דעות מתו ספר הבתי של ר
הוא לא מציי , מאיד). ג הוא מעתיק מספר הבתי"נדגיש שג את ההלכות בש ריא(

 א לעקרו אותו קבע והסביר בהקדמה לספרו זאת בהת. אלא לבעלי הדעות עצמ, אליו
יש "אפילו בדעות אות מזכיר בספר הבתי בש , זאת ועוד. לציי לבעל הדעה הראשונית

נראה שרבינו , בנוס. א לא מזכיר את ספר הבתי, נוקט רבינו באותה לשו" מי שאומר

                                                           
97
 .2כמצויי לעיל הערה , מעתא ש. מ. למעט י   

98
אבל כמעט שאי , אה שיטתית מקיפה בי שני כתבי היד השוורכנושו זהירה הואיל וטר ענקטנו ל   

מזוקק 'י פריס כספר "ד יש להימנע מלהתייחס אל כ"מכא ואיל לענ, לאור האמור. ספק בטענה זו
  .ה משווה כוללת שלההיחס המדויק בי שני כתבי היד יובהר רק לאחר בחינ. 'שבעתי

99
, י בלוי"רמ' מהד, ספר הבתי, דוד כוכבי' ר: ישנ שינויי נוסח קלי בלבד מהנוסח הנדפס לפנינו   

כל ההפניות להל לספר הבתי . רכריו' עמ, שער  הראשו, שערי הקדוש והשביתה, ח" תשלניו יורק
  .ללא ציו ה למהדורה זו
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לשו . כרעותיושכ הוא משמיט את ה, איננו מייחס להכרעותיו של ספר הבתי משקל
 ביטוי .ג. א בלאו דווקא סמכות הלכתית, ספר הבתי משמש לו מקור אנציקלופדי, אחר

. נמצא בצטטו מאמרי תלמודיי" דבר בש אומרו"נוס וייחודי לשיטת רבינו להביא 
 רבינו אמר פלוני אמר פלוני : כגו, במקרי בה חכ מוסר מימרא בש חכ אחר

ומייחס לו ישירות את , כיר רק את ש בעל המאמר הראשוניבצטטו את הגמרא מז
  !המאמר

   ללא ציו היא להלכות שבת "כל הפניה לרמב. י שלנו"להל נציג את הקטע מתו כה
  .פרק כט

  100פרק כטהלכות שבת 

זכור : 104ר"ות. זכור את יו השבת'  שנא103 יו השבת102 עשה מ התורה לקדש את101מצות
זכור את 'ל "ת? ביו מני, אי לי אלא בלילה,  על היי בכניסתואת יו השבת לקדשו זכרהו

ו "ה אקב"י אמ"בא: וזהו נוסח הקדוש שאומרי בלילה, וצרי לזכרו בקדוש על היי. 'יו
. 105בורא פרי הגפ, רב יהודה' אמ? וביו מאי מבר. י מקדש השבת"בא' ורצה בנו וכו

האי ', פי. 'ה המבדיל בי קדש לחול וכו"מי א"בא: וזהו נוסח ההבדלה, וביציאתו מבדיל
דאי הוי מ , דביו אי טעו קדוש אלא מדרבנ, 106דתני ביו מני אינו אלא אסמכתא בעלמא

אלא קדושא , שהרי ברכה זו ברכת הנהני ולא מעי קדוש, 107התורה לא סגי בבורא פרי הגפ
 מ המובחר 109ומצוה. 108פדי בברכת בורא פרי הג' דאורייתא בלילה וביו מדרבנ ולפיכ

                                                           
100
  .ב טור ג76ד   

101
 . בהלכה א בשינויי קלי כמפורט בהערות להל"הוא לשו הרמב" השבת... מצות: "הציטוט הפותח  

102
 .וכ השמיטה בספר הבתי, "את" לא מופיעה המלה "י תימניי של נוסח הלכה זו ברמב"בכי  

103
ואפשר שרבינו דילג בכוונה הואיל ואי זה עיקר ". בדברייו השבת : "..."לפנינו הנוסח ברמב  

, ב"ירושלי תשל, הילדסהיימר' מהד, ריש הלכות קדוש והבדלה, ג"בה: והשווה. ו הוא דהנושא ב
שא ה כתבו , )סימ ס, ימירסק' מהד;  נדסימ, העמק שאלה(שאילתות פרשת יתרו ; 58' עמ, א"ח
  ".בדברי...לקדש"ולא הזכירו " לקדושי"

104
  ".' הכי קאמר וכו ":רבינו מביא את הברייתא כמסקנת הגמרא ש. א, פסחי קו  

105
 .א, פסחי קו  

106
 .58' עמ, א"ח, ב"ירושלי תשל,  הילדסהיימר'מהד, ריש הלכות קדוש והבדלה, ג"בה:  ראה 

107
, קליי' מהד, ב, קו, פסחי, מאירי: וראה. י, כט, הלכות שבת, ד"השגות הראב: השווה, כעי זה  

 .רכה' עמ, ו"תשכ
108
 וצרי לומר: "והוסי,  הביאור מיד לאחר הגמרא המובאת בפתיחהי פריס שינה העור והסמי את"בכ  

 ".כל זמ שהוא שותה צרי לומר בורא פרי הגפ, אפילו בחול

109
 .ריטריח' עמ, כולה העתקת לשו ספר הבתי, "בידו...ומצוה: "הפיסקה  
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 וא אחר שקדש כבה נרו הול למקו שיש בו נר וחוזר ,לקדש ולאכול בלילי שבת לאור הנר
כגו ,  לעמוד בבית שיש בו נר110שא אינו יכול, כתב רב אחא. ומקדש ש וקובע סעודתו

י "אעפ,  הנר112הואיל ויכול לראות, יוצא ומקדש חו לאותו בית,  ש הבל מרובה111]שיש[
,  שא אי לו נר'ויש מי שאמ. 113שמצוה מ המובחר לעמוד במקו הנר בשעה שמקדש

, 114או מקדש לאור הכוכבי, י שאי לו נר"או מקדש ואוכל בביתו אעפ, שמקדש לאור הלבנה
שמי , ל"ז האיי גאון' רבינוכ כתב ,  שהיא מצוה מפני הנר115שאי מבטלי קדוש וסעודת שבת

 מי שלא קדש , בר יצחקמרב נחמבעא מיניה רבא . 116 בידושירצה לקדש בלא נר הרשות
מי שלא הבדיל :  חייא' מדאמרי בני ר,אמר ליה? בערב שבת מהו שיקדש כל היו כלו
הכא נמי מי שלא קדש בערב שבת מקדש כל היו , הבמוצאי שבת מבדיל כל השבת כול

 אבל 119יעקב בר איידירב ' אמ. 118יו רביעי ומי שלא הבדיל במוצאי שבת מבדיל עד. 117כלו
אסור לשתות יי קוד . אינו מבר על האור בורא מאורי האש אלא בליל מוצאי שבת בלבד

רבא הלכתא ' אמ. 121רבנ דבי רב אשי לא קפדי אמיא', כדאמרי. 120שיבדיל אבל מי מותר

                                                           
110
  ".לאכול ולעמוד: "בספר הבתי  

111
ונראה שהסופר , )א טור א77ד (ת את הטור החדש פותח" ש"מסיימת את הטור והמלה " כגו"המלה   

 .פ ספר הבתי"והשלמנו ע, דילג על המלה בטעות בהעתקתו

112
  ".את: "בספר הבתי נוס  

113
צ גיאת לא כתב מי "ברי. יד' עמ, ח"ירושלי תשנ, מכו חת סופר, הלכות קדוש, צ גיאת"מובא ברי  

אבל ראה ש ". כתב רב אחא גאו: "דוד כוכבי כתב' אבל ר". והכי אמר גאו: "אלא רק, בעל דעה זו
ואי לא אפשר כגו דאתא הבלא ליתיב בההוא דוכתא וליקדיש כי היכי : " גיאת תחילת לשונו"ברי

רב שרא ליה לרב אחא ברדלא למגנא לבר ממטללתא משו סירחא ) א, סוכה כו(דקאמר לעני סוכה 
: דוד' ל המובאה מהגמרא מש רב אחא נשתרבב אצל רושמא בש...". לגבי נר של שבת] ואי נמי הכי[
 ".כתב רב אחא גאו"

114
, והמהדיר ש השלי מדעתו, חסרות בספר הבתי" או מקדש לאור הכוכבי, לו נר: "המלי 

ולפנינו דוגמא נוספת לחשיבות , ויש להשלי כמובא כא, זכינו להשיב אבדה לבעליה, ומהעתקת רבינו
  .החיבור

115
  .ונראה שהיא טעות דפוס, "שבה: " לפנינובספר הבתי  

116
  .קמה' וכ ספר העיתי סי, 113ל הערה "צ גיאת הנ"רי: ראה  

117
  .א, פסחי קה  

118
 . הלכה ד"רמב; א, על פי פסחי קו  

119
אבל אינו מבר על האור אלא : " הלכה ד"פ לשו הרמב"א רבינו המשי ונקט ע, א, פ פסחי קו"ע  

 ".בדבליל מוצאי שבת בל
120
 . הלכה ה"השווה רמב  

121
 .א, פסחי קה  
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 ששכח ובר המוציא קוד שיקדש ועד שלא טע כלו 123מי. 122טע מקדש טע מבדיל
 שיקדש קוד שיאכל ואי הקדוש הפסק בי ברכת המוציא ואכילה 125שכתביש מי , 124נזכר

 ויש מי שאמר. הוא] ה[כ צור אכיל"הקדוש ג, לו לטעו כלו קוד שיקדש] ר[כיו שאסו

 לברכת המוציא 127 הרי הוא הפסק126ל שהקדוש הוא הפסק בסעודה" ז"כיו שדעת הרי
ל צרי לחזור " ז"ולדעת הרי, טלה ברכתו לב128וצרי שיאכל קוד שיקדש כדי שלא תהא

 שכיו שביר המוציא יכול ויש מי שכתב. 129ולבר המוציא כיו שהקדוש הוא הפסק בסעודה

' אמ. 131רבא המקדש א טע מלא לוגמיו יצא וא לאו לא יצא' אמ. 130הוא לקדש על הפת
 המבדיל וה אמרו] ת[אנשי כנסת הגדולה תקנו לישראל קדושות והבדלו, חייא בר אבא' ר

כקדושא מה , ליה' אמ? הלכה מאי, ליה רבינא לרבא' אמ. 132בתפילה צרי שיבדיל על הכוס
ג דמבדיל בתפלה מבדיל על "הכא נמי אע, ג דמקדש בתפלה מקדש על הכוס"קדושא אע

, 134י שלא הבדיל על הכוס"ומאחר שהבדיל בתפלה מותר לו לעשות מלאכה אעפ. 133הכוס

                                                           
122
  .י פריס המשי והוסי ביאור על הגמרא"ובכ.  סו הלכה ה"וכ פסק הרמב. ב, פסחי קו  

123
מלבד הדעה עליה ציינו להל ; ריז' עמ, היא העתקת לשו ספר הבתי, "על הפת...מי ששכח: "הפיסקה  

עתיק מספר הבתי דעות שלא נתפרשו שמות בעליה ואינו לפנינו דוגמא לשיטת רבינו המ. 125 הערה
וכ נהג ג להל בהביאו את החולקי בדי שתיה משקדש היו קוד . מציי ששאב מספר הבתי

  .קדוש הלילה

124
אול , א בדי מי שנטל ידיו קוד קדוש,  קוב , הראשוני דנו בעקבות סוגית הגמרא פסחי קה  

: צדדי הבעיה ה אלו, מעתה. מי שכבר ביר המוציא ונזכר שלא קידש: היאו, הבעיה שלפנינו שונה
וא הוא הפסק כיצד ? הא הקידוש נחשב הפסק בי הברכה לאכילה או לא הואיל והוא צור האכילה

 .שהרי כיו שכבר ביר ברכת המוציא יש לחשוש לברכה לבטלה, לנהוג

125
ת שהואיל והקדוש צור סעודה איננו הפסק לא מוזכרת הסובר, "אכילה הוא... יש מי שכתב: "דעה זו  

הלכות , ספר האשכול, וראה בעניי אחר. ולא מצאתי מי כתבה במפורש, ורבינו הוסיפה, בספר הבתי
58' עמ, ד"ירושלי תשמ, אלבק' מהד, א"ד כב ע, סעודה , טז' פרק עשירי סי, פסחי, ש"רא: וכ; 57

 .בדי נטל ידיו קודש שיקדש
126
  .רמז תשסט, פסחי, "רי: ראה  

127
  ".הפסק בי סעודה לברכת המוציא: "בספר הבתי  

128
  ".יעשה: "בספר הבתי  

129
  .רמז תשסט, פסחי, "רי: ראה,  בסוגית פורס מפה ומקדש"כמבואר ברי  

130
 "וכ רמב, אות ב בש הגאוני) "ב מדפי הרי, כא, פסחי(ד על בעל המאור "השגות הראב: השווה  
אמנ . ה בית שמאי"ב ד, וכ ברכות נא, ה ואמר רב ברונא"ב ד, פסחי קו, ח"ר: וראה. י, שבת כט' לה

 .א רבינו השמיטו, "' ואינו נראה כ וכו: "בספר הבתי המשי וכתב את דעתו שלו
131
 .ב, עירובי עט  

132
 .א, ברכות לג  

133
 .ב בשינויי נוסח, ברכות לג  
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', פי. 135 כהנא הוה אמרינ המבדיל בי קדש לחול ואפכינ סלתירב אשי כי הוינ בי רב' דאמ
רב ' אמ. 136וכשמקדש בליל שבת מבר תחלה על היי ואחר כ מקדש. קסמי דקי

ם "וכתב הר. 139צרי לעשות קדוש תחלה ואחר כ נטילת ידי', פי. 138 ידיו לא יקדש137הנוטל

ותר ומדיחו מבפני ושוטפו כיצד הוא עושה לוקח כוס שהוא מחזיק רביעית או י: 140ל"ז

 ואוחזו בימינו ומגביהו מ הקרקע טפח או יתר ולא יסייע בשמאל ומבר 141מבחו וממלאהו
יוחנ אנו אי לנו גבי ברכת ' ר' אמ:  מהא דאמרינם"זה ביאור לר. על הגפ ואחר כ מקדש

 שאר וכ, והכי נמי אמרינ בקדוש. 142דברי וה הדחה שטיפה חי מלא' המזו אלא ד
'שאו ידיכ קדש וברכו את ה' 'שנא: להגביהו טפח. 143הדברי תחלה ' ומנהג פשוט לומ. 144'

  .145ויכלו ואחר כ מבר על היי ומקדש

                                                           
134
פ "מותר לו לעשות מלאכה אע, חר שיבדיל ויאמר המבדיל בי קודש לחולומא: " הלכה ו"השווה רמב  

ובכס משנה כתב ". שהבדיל בתפלה: "פ לשו הגמרא"ורבינו שינה ונקט ע, "שלא הבדיל על הכוס
אמנ הראשוני נחלקו הא כשלא הבדיל . שלדעת הגאוני א הבדיל בתפילה יכול לעשות מלאכה

, " דעת הרי(או שצרי לומר בש ומלכות , )י"רש(' בי קדש לחולהמבדיל 'בתפלה מספיק שיאמר 
אלא ציר את די המבדיל בתפלה , אמנ רבינו לא פירט די זה). ב, ח שבת קנ"והר; רמז תקסז, שבת

  .י"ונראה שמצדד בדעת רש, ע די אמירת המבדיל בי קדש לחול

135
. ס על אתר אות א"וראה דק, "וסלתינ סילתי: "ג"וי, ח" כ בר" ואפכינ סלתי: "הגירסה. ב, שבת קנ  

היו מהפכי ' פי, ואפכינ סלתי: נסחא אחרינא. קסמי דקי' פי, וסלתינ סילתי: "י פריס"בכ
  ".הסלי

136
  . הלכה ו"פ לשו הרמב"ע  

137
: ח ועוד ראשוני גרסו" ור"א הרי, "הנוטל"ה "ב ד, קו' כ לפנינו הגירסה ג בדפוסי ובתוס  

  . ס על אתר"וראה דק, "נטל"

138
  .ב, פסחי קו  

139
וכ כתבו קצת מ ,  שמענו שאינו נוטל ידיו עד אחר קדוש"מדברי הר: "ריט' עמ, ספר הבתי: השווה  

והראשו , המזו] ברכת[ש כתב שזה לא נאמר אלא בכוס שלפני "והר. י סעודה"הגדולי שתיכ לנט
 . הלכה ו"וראה רמב". עיקר

140
 . זהלכה  

141
 .י פריס"וכ השלי בכ. ריט' עמ, וכ ציטט בספר הבתי, "וממלאהו יי: " לפנינו"ברמב  

142
  .א, ברכות נא  

143
 ."וכ ביאר המגיד משנה הלכה ז את דעת הרמב  

144
 .א, ברכות נא  

145
  . הלכה ז"פ לשו הרמב"ע  
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לא יקדש בבית זה ויאכל : 147ל"ם ז"הר 'ופי. 146אמר שמואל אי קדוש אלא במקו סעודה

ואל דאמר אי ולשמ: 148הת' ואמרי. בבית אחר אבל א קדש בזוית זו אוכל בזוית שניה
 חובת דאכלו 149לאפוקי אורחי ידי? קדוש אלא במקו סעודה למה ליה לקדושי בבי כנשתא

זמני דחביבא ,  שמואל זימני סגיאי הוה קאמינא קמי דרב150ר"א. ושתו וגנו בבי כנשתא
שהיה אומר המוציא במקו ברכת היי ואחר כ היה ', פי. ליה ריפתא הוה מקדש אריפתא

. י שמקדשי על הפת אי מבדילי אלא על הכוס" ואעפ152ל"ז ם"תב הרוכ. 151מקדש

זימנא חדא איקלע אמימר לאתרי ולא הוה ליה חמרא ואייתינ ליה שיכרא ולא : 153מדאמרינ
כבר בארנו למעלה . 154 ואייתינא ליה למחר חמרא ואבדיל ל בתענית ',  פי אבדיל ובת טוות 

לא יקדש על היי כיו שנטל ידיו אבל מקדש על ל "ם ז"הר' ופי. 155שהנוטל ידיו לא יקדש

 והרב 157ג"הריא וכתבו. כל הנוטל ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח: 'משו דאמרינ. 156הפת

                                                           
146
 .א, פסחי קא  

147
 שיש חולקי וסוברי שאפילו מפינה לפינה צרי ציי, ריח' עמ, בספר הבתי.  הלכה ח"לשו הרמב  

ובספר . ולפיכ השמיט דעת החולקי, וא רבינו הכריע כ, "מ"ונראי דברי הר: "וכתב, לחזור ולקדש
, הבתי המשי והביא ש את דעת בעל ההשלמה בדי א קדש במקו אחד ודעתו לאכול בבית אחר

: וראה. בהבאת דעות נוספות, כדרכו, וסי והרחיבוה, י פריס העתיק את לשו ספר הבתי"ובכ
נמש כדרכו , 11והמהדיר ש הערה ; שנ' עמ, ד"ניו יורק תשכ, י בלוי"רמ' מהד, ב, פסחי קו, השלמה
  .י שלנו איננו מצטט את דעת בעל ההשלמה"א בכה, י פריס"אחר כ

148
 .ה ה הלכ"הביא רבינו די זה בהקבלה לסיו דברי הרמב. א, פסחי קא  

149
 .א טור ב77ד   

150
י מלה זו מסיימת "בכה. 'זמני וכו...יצחק בר שמואל בר מרתא' אמר ר: ב, לפנינו בגמרא פסחי קו  

  .ואפשר שהשמיט בטעות, ומעליה יש סימו מתג" ר"והסופר מש את ראשה של האות , שורה

151
 .רמז תשעז, פסחי, "וכ פסק הרי,  הלכה ט"כדעת הרמב  

152
  .ה תוספת ביאור של רבינו" הפת...י"ואעפ"המלי . הלכה ט  

153
 .א, פסחי קז  

154
 .ה ובת טוות"ד, פסחי ש, "וכראית רבינו כתב הר, רמז תשעז, פסחי, "רי: ראה  

155
הנוטל ידיו לפירות הרי זה , כמו שביארנו למעלה, ונוטל ידיו אחר הקידוש: ל"וכתב הרב ז: "י פריס"בכ  

רב סדר : השווה, "ולנוסח אצלינו בבאור דעת הרמב. ועירוב הדברי גלוי, רוהקיצו, "מגסי הרוח
והכי אמר רב עמר : סחסז' עמ, יז' סי, חלק ב, ב"ירושלי תשל, דניאל גולדשמידט' מהד, עמר גאו

, יי אי צרי נטילת ידי כשלא נגע בבית הכסא? מה טע. נטל ידיו לא יקדש על היי: גאו
, וכיו שנטל ידיו, ופת היא דטעונה נטילת ידי. וטל ידיו לפירות אינו אלא מגסי הרוחהנ: דקאמרינ

 .עקר דעתו מ היי וש לבו על הפת
156
 . הלכה י"על פי לשו הרמב  

157
 .ח'  עמ,הלכות קדוש, ח"ירושלי תשנ, מכו חת סופר, ג"הלכות ריצ  
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 160ל"ג ז"וכתב הריא. 159וכ מנהגנו. נטל ידיו מקדש על היי א ירצה'  אפי158ל"בעל השלמה ז

רב .  לא ביאר זהל"ם ז"והר. שלקדוש והבדלה צרי שית בו מי כדר שאמרו בברכת המזו

ברי בורא ? להו מאי קדושא רבא' אמ, אמרי ליברי ל מר קדושא רבא, אשי איקלע למחוזא
יש . 161החכ עיניו בראשו: קרא אנפשיה, חזיה לההוא סבא דהוה גחי ושתי, פרי הגפ ואגיד

 בשבת בי  להכי קרי ליה קדושא רבה מפני שהוא נאמר בכל הקדושי שמקדש בי162מפרשין

 להכי קרי ליה קדושא רבא הוא כנוי מצד ויש מפרשין. ט מבר תחלה בורא פרי הגפ"בי

כדאמרינ , 163ואסור לו לאד לטעו כלו קוד שיקדש. שהוא זוטא לכ קורי אותו רבה
 164ם"וכתב הר. גבי קדוש' הכי נמי אמרי, גבי הבדלה אסור לאד שיטעו כלו קוד שיבדיל

כ שיהיה קדוש היו במקו סעודה כמו "וצרי ג, סור לטעו קוד שיקדשביו א' שאפי
 וכתב כיו שאי קדוש היו אלא מדרבנ מותר 165ל"ד ז"הראבוהשיג על זה . קדוש של לילה

לא אסרו אלא קדוש של לילה לטעו אלא אחר קדוש ולא בקדוש , לטעו קוד שיקדש
 ואיכא דאמר. ר משקדש היו עד שיקדשלשתות מי אסו'  שאפי166ואיכא מאן דאמר. היו

גבי ' דהכי אמרי, 167וזה עיקר. דוקא לשתות יי אסור אבל לשתות מי מותר קוד קדוש

                                                           
158
הנוטל ידיו : "ב, ומקור הדברי בגמרא פסחי קו. ג ולבעל המאור"ציי לריא, ריט' עמ, בספר הבתי  

, אבל בספר המאורות, חסר פירושו על סוגיה זו) י בלוי"מהדורת רמ(ולפנינו בספר ההשלמה . "'וכו
: רצג' עמ, ד"ניו יורק תשכ, י בלוי"רמ' מהד, "תמה על דעת הרמב, שכידוע נסמ על בעל ההשלמה

  ".ומנהג בכל הארצות האלה כמו שכתבנו: "וסיי ש, " בתחלהפ שנטל ידיו"דבחביבותא תליא מילתא ואע"

159
 ".ונראי דבריה ועל זה אנו סומכי: "ריח' עמ, ספר הבתי, השווה  

160
, ג"ולדעת ריא; ריט' עמ,  ה העתקת לשו ספר הבתי"ג והציו להשמטת הדי אצל הרמב"דעת ריא  

 .ו' עמ, ח"רושלי תשני, מכו חת סופר, הלכות קדוש ,ג"הלכות ריצ: ראה
161
 .א, פסחי קו  

162
  .צ' עמ, ב"ניו יורק תשכ, י בלוי"רמ' מהד, א, פסחי קו, פירוש זה וזה שלאחריו הובאו בספר המכת  

163
 . הלכה י"פ לשו הרמב"ע  

164
  .הלכה י  

165
  .ורבינו מבאר את העיקרו היסודי, ד על אתר"השגות הראב: השווה  

166
, וכדר שש לא ציי מקור, וד קדוש נראה שהעתיק רבינו מספר הבתישתי הדעות בעני שתיה ק  

ת "שו: לפנינו(א "ה בש הרשב, את הדעה הראשונה כתבה המגיד משנה כט. כ לא ציינ רבינו
 דיש בתשובותיו כלל כה "הרא, וכ כתבו ג המכת והמאירי בסוגיה על אתר) רסד' סי, ג"ח, א"הרשב

  ."ט אות ה בש מהרהגהות מימוניות כ, ד

167
והשמיט את , אבל רבינו נקט לשו פסקנית". "דעת הר' וזה נראה עקר וכ נ: "בספר הבתי כתב  

וזה (= "י פריס השמיט את הכרעת רבינו וראייתו "בנוסח המועתק מכ. "הדיוק בדעת הרמב
 ").לעיל...עיקר
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 מתפלל אד של שבת בערב שבת וג מקדש על 169שמואל' אמ. 168הבדלה כמו שכתבנו לעיל
וכ .  ואמר רב שמאותה שעה נאסר במלאכה,י שלא נכנסה שבת"הכוס מבעוד יו אעפ

. 170י שלא יצאתה שבת"תפלל אד של מוצאי שבת בשבת מבעוד יו ומבדיל על הכוס אעפמ
ם "הר' פי. ולא יבר על האש אלא עד הלילה, אמנ אסור לו לעשות מלאכה עד שתחש

. מעט] זו[ לשעה 172)זו( מפני שמצות זכירה לאמרה בי שעת כניסתו ויציאתו בי קוד 171ל"ז

שמואל אי ' אמ. אי מפסיקי', יוסי אומ' ר; יהודה' י ר דבר מפסיקי לשבתות : 173תניא
מי שהתחיל לאכול ערב שבת ', פי. יוסי אלא פורס מפה ומקדש' יהודה ולא כר' הלכה לא כר

פורס מפה על השלח ומקדש וגומר סעודתו ; שעות ונמש בסעודה עד דקדיש יומא' קוד ט
אבל , פורס מפה ומקדש: 'כדאמרי, ודוקא לקדוש מפסיק. 174ואחר כ מבר ברכת המזו

 אוכל בשבת 176ומי שהיה. 175להו רב עמר אמר רב להבדלה אינה קובעת' דאמ, להבדלה לא
גומר סעודתו ונוטל ידיו ומבר ברכת המזו על הכוס ואחר , ויצא שבת והוא בתו סעודתו

י אבל לעני אתחול, ודוקא א התחיל מבעוד יו בשבת אינו פוסק. 177כ מבדיל עליו
ומיפסק נמי לא אמר דאינו פוסק אלא ,  אינו מתחיל עד שיבדיל178לסעודתו משחשכה
, 179אבל בשתיה לא, ושתיה נמי לא אמר דפוסק אלא בחמרא, פוסק] ה[באכילה אבל בשתי

                                                           
168
רבנ דבי רב אשי לא קפדי '  כדאמרי,מותרות יי קוד שיבדיל אבל מי אסור לשת: "לעיל כתב רבינו  

  .כראיית רבינו הביא ג המגיד משנה הלכה ה, "אמיא

169
  .מביא את ש בעל המימרא העיקרי, כדרכו, ונראה שרבינו". ר יהודה אמר שמואל"א: "לפנינו בגמרא  

170
 . הלכה יא"והשווה רמב. ומשלב בה ניסוחי משלו, רבינו מצטט מהגמרא. ב, ברכות כז  

171
  .הלכה יא  

172
וברור שיש . א אי תיקו על הגליו, ונראה שהוא לסימו טעות, יש סימו, "לשעה", "זו: "מעל המלי  

י פריס "אכ בכ. וכ הגהנו וסימנו כמקובל,  לפנינו"כפי הנוסח ברמב, להחלי את הסדר בינה
 .וזו דוגמא נוספת לעריכה, הוחלפו המלי

173
 .א, פסחי ק  

174
אמנ בהמש מביא רבינו מחלוקת הא הקדוש הפסק בסעודה וצרי לחזור .  הלכה יב"רמבלשו ה  

) ריט' עמ(ובספר הבתי . או אי הקדוש הפסק כדעת בעל המאור, " כדעת הריברכת המזוולבר 
ומדברי רבינו לא ,  הלכה יב" על הרמב"וכ בהשגות הרמ, " שלא כרי"העיר שנראה שדעת הרמב

 .י פסקברור כמ
175
 .א, על פי פסחי קה  

176
  .ורבינו הוסי לשו קישור, "'היה אוכל וכו: " הלכה יב "לפנינו ברמב  

177
 . הלכה יב"עד כא לשו הרמב  

178
 .א טור ג77ד   

179
 . הלכה ה"וכ פסק הרמב. א, פסחי קה  
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מביאי כוס , היו מסובי וקדש עליה היו: 181ר"ת. 180כהני רבנ דבי רב אשי לא קפדי אמיא
יוסי אומר ' ר, יהודה'  והשני אומר עליו ברכת המזו דברי רראשו ואומר עליו קדוש היו
ראשו מבר עליו ברכת המזו והשני אומר , גמרו מביאי כוס. אוכלי והולכי עד שתחש

, פורס מפה ומקדש וחוזר ומבר המוציא: 183ל"ף ז" הריוכתב.  היו182)ה(עליו קדוש

וכתב . י הקדוש הפסק בסעודהשא: 185כתבל "והרב בעל המאור ז. 184שהקדוש הפסק בסעודה

 יוסי ' יהודה ולא כר'כרלא  אי הלכה 187שמואל'  רהי מתניתא כבר אדחי ליהא: 186ל"ף ז"הרי

ר ודגמגמרינ מינה דהיכא , 188]דאידחיא לה) [דבהלכה( ג"ע מיהו א,אלא פורס מפה ומקדש
ברכת המזו  189]ומברכינ[סעודתייהו מקמי דקדיש יומא ואדמשו ידייהו קדיש יומא מקדמינ 

כוס  190]גמרו[יוסי ' ר ' דאמ, יוסי'קדוש היו על כוס שני כרעליו  ואחר כ אומר ,כוס ראשועל 
 ' אמ?אמאי ונמרינהו אחד כסאו . היותראשו מבר עליו ברכת המזו והשני אומר עליו קדוש

  .לפי שאי עושי מצות חבילות, לפי שאי אומרי שתי קדושות על כוס אחד, 191 ששתרב

  נוסחאות מובאות מספרי אבודי וחילופי . 2

נודעת לו חשיבות רבה בשל הנוסחאות שבו ובכלל , מלבד מעלתו של ספרנו כשלעצמו
יש בחיבור מובאות רבות מספרות , בנוס. נוסחאות התלמודי בבלי וירושלמי והמדרשי

בנוס מצטט . כהבכלל אלו ציטוטי חדשי בש הקדמוני שלא נודעו לנו עד . הראשוני

כפי . 193 לחכמי לוניל"וא מצטט חלק מתשובות הרמב, 192ד"רבינו רבות מהשגות הראב

                                                           
180
 .כפי שביאר רבינו לעיל  

181
 .א, פסחי קב  

182
 .נכפלה בטעות הדומות" ה"האות   

183
 .רמז תשסט, פסחי, "רי  

184
ה אות ב "ד על הרז"וכ ראה השגות הראב. שמט' עמ, י בלוי"רמ' מהד, פסחי, כ ביאר בספר השלמה  

 )."ב מדפי הרי, יט(

185
 )."ב מדפי הרי, יט(ל " הנ"בעל המאור על הרי 

186
 . הלכה יג"השווה רמב. רמז תשעב, פסחי, "רי  

187
  .מציי לבעל המימרא, כדרכו, ורבינו". ב יהודה אמר שמואלדאמר ר: "לפנינו בגמרא  

188
 .אי לה מוב, "דבהלכה"ולשו ,  לפנינו"הגהנו לפי לשו הרי  

189
 . לפנינו"השלמנו על פי נוסח הרי  

190
  . לפנינו"השלמנו לפי נוסח הרי  

191
 .ל המימראורבינו כדרכו מציי לבע, "יהודה אמר רב ששת' אמר רב הונא בר: "לשו הגמרא  

192
  .ולפיכ יש חשיבות רבה לציטוטי אצל רבינו, ד אינ מדויקי"כידוע כתבי היד שלפנינו להשגות הראב  
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החיבור  ג מאפשר לעמוד על הנוסחאות של "שציינו לעיל הילוכו של רבינו בעקבות הרמב
 הקדמה להל נציג מספר קטעי קצרי כדוגמאות בתוספת. כפי שהיו בפרובנס' משנה תורה'

  . עליה הוא מוסב"בראש כל קטע ציינו את ההלכה ברמב. כל קטעקצרה לפני 

  ספר השלמ . א

 "הקטע להל הוא ביאור מספר השלמ להלכה בהלכות ציצית לה נתקשו מפרשי הרמב
מצוטט בספרי חכמי פרובנס , גרשו ב שלמה מבדריש' ספר השלמ לר. למצוא מקור

 זה פעמי רבות ומביא משמו ביאורי רבינו מזכיר בחיבורו ספר. 194ונחשב כספר אבוד
דר זו אופיינית לרבינו בספרו . "ממשי רבינו ומציע מקור משלו לרמב, בנוס. "לרמב

  ."בו הוא חותר למצוא את מקורותיו של הרמב

  195יא ,ציצית א' הל

 לא מצמר הגזול ולא משל עיר הנדחת ולא משל 196ואי עושי הציצית: "ל"ם ז"הרוכתב 

האי מילתא ליתא : ל"הרב בעל השלמן זוכתב . ל"ם ז"זה ביאור לר, " עשה פסולהוא, קדשי

ולא ,  משו דהוי מצוה הבאה בעבירהמצמר הגזול ' ונוכל לבאר הא דאמרינ, בגמרא דיד
 ועיר הנדחת טעונה שריפה 197"יש לו שיעור למטה" משו דאמרינ בציצית משל עיר הנדחת 

 ולי התלמיד. ולא של הקדש'  ודרשי198כתות'  משו דכתי י ושל קדש, וכתותי מכתת שעורה

 200]ה)[כ(ועשו ל '199ק"בסוכה פ'  בצמר הגזול הביא מהא דאמריל"ם ז"הרנראה כי מה שכתב 

  .]ה)[כ( משל]ה)[כ(ודרשינ ל' ציצית

                                                           
193
 .קליא יש בציטוטי של התשובות הידועות חילופי גירסאות , לעת עתה לא מצאנו תשובות חדשות  

194
 .88 'עמ, מבוא, ל"ירושלי תש, אלעזר הורבי' מהד, ספר המנוחה: ראה  

195
  .א טור ב47ד   

196
לא " הוגה מספרי" "עליו חת הרמב, )80הונטינגטו  (577י אוקספורד " כי של משנה תורה "בכ  

  .מופיעה מלה זו

197
  .א, מנחות מב  

198
, ""ובסו המלה יש סימו לא ברור הנראה כהוספה של האות , "ס"נרשמה האות " ת"מעל האות   

וראה סנהדרי , ואת הדרשה אותה ממשי ומצטט רבינו לא מצאנו. קואול בצידי הגליו אי שו תי
 ".' וכו' כליל לה: "ב, קיא

199
 .א, סוכה ט  

200
 .נראה שזו שגגת המעתיק  
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   לתלמודי מיגש" הריפירוש. ב

טוע די  ב" והרמב"בקטע להל הנושא הוא פסיקת הגאוני שבעקבותיה הלכו הרי
רבינו . אבל לעני תוספת אינו נאמ,  שנאמ להפסיד כתובתהופסקו, טענת פתח פתוח

 ומהווה מקור נוס לפסיקת "קת הרייהתומ בפס, י מיגש"פירושו של הרמצטט מ
וא כ לפנינו קטע חדש מפירוש , לעת עתה לא מצאנו עדות אחרת למקור זה. "הרמב
  .י מיגש"הר

  201טז ,אישות יא' הל

מ לעני מנה "כי אמרינ נאמ להפסידה כתובתה ה' וחזינ לגאו דאמ: 202ל"ף ז"הריוכתב 

 הרב אבן מגש וכתב. מאתי שהיא תקנת חכמי אבל תוספת דאיהו כתב לה אנפשיה אינו נאמ

,  בלי ראיה203וטעמא דמסתבר הוא דלאו כל כמיניה דלפסיד לכתובה דכתב לה מנפשיה: ל"ז

ואשכח נמי , עת התורה וגביא כדי כל מי שיש בידו שטר שנשבע וגובההילכ משתבעא שבו
נשי : הת' כדאמרינ, דלית לה עיקר כתובה ואית לה תוספת, 205 בפרק אלמנה נזונית204דכוותה

: 206ל" זם"וכן כתב הר. אבל תוספת יש לה, שאמרו חכמי שאי לה כתובה דוקא מנה מאתי

ויש לה להחרי ". "להשביעה בנקיטת חפ כדי כל הנשבעי ונוטלי 207]ו)[ה(לפיכ יש ל"
  .ל"ם ז"זה ביאור לר, "סת על מי שטוע עליה שקר

                                                           
201
  .ב טור ג132ד   

202
  .רמז קעג, כתובות , "רי  

203
 .אותה כתב מעצמו, תוספת כתובה: כלומר  

204
ב , וכ מאירי כתובות ט; א" סא עב "דפי ס ע, ל' סי, שער ד, ד"ח, ת הגאוני שערי צדק"וכ בשו 
יג ' סי, )בעל העיטור(יצחק בר אבא מרי ' ספר מאה שערי לר: וראה). 46' עמ, ז"תש, סופר' מהד(
 "השיג על פסק הרי, )ג"ירושלי תשס, מכו נוה אשר, פסקי הלכות רב אלפס: בתו, מהדורה חדשה(
ובהערת , "וכ דעת אב: "...ובכלל דבריו ש כתב) ב"ד סט ע,  מרד' והשווה ספר העיטור אות מ(

א מהאמור כא ברור שרבינו אב מיגש . הציע שיתכ שנתכו לרבינו יוס אב מיגש) אות י(מהדיר 
י מיגש על "ג מסברא קשה שיחלוק הר). י מיגש כלל"וא בעיטור לא הזכיר דעת ר( "דעתו כרי

 . ולא יעיר דבר"רבותיו ישוב לדעת הרי שראה בשניה "והרמב, "הרי

205
 .א, כתובות קא  

206
 .טז, אישות יא  

207
 .ונראה כשגגת המעתיק,  לפנינו"תיקנו לפי לשו הרמב  
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  ד"י מלוניל להשגות הראב"תירוצי ר. ג

א כי בדר כלל בהשמטת , ד"כפי שציינו לעיל רבינו מצטט פעמי רבות את השגות הראב
זהו ביטוי נוס להערכה הרבה של רבינו ונראה ש, הלשו החריפה הפותחת את ההשגה

מלבד החשיבות שבציטוטי אלו לש העמדת הגרסא המדויקת של השגות . "לרמב

י מלוניל "הרי שבמקומות לא מעטי מצטט רבינו תירוצי משמו של הר, 208ד"הראב

  .להל נציע דוגמא אחת לכ. 209להשגות אלו

  210יג, תלמוד תורה ו' הל

כמו חכ שהורה להתיר האשה שטבע בעלה , ויש אחרי הרבה: יול בהגהות"ד ז"הראבוכתב 

ד שנזקק לו "וכ כל מי שעבר על נדרו כל בי, במי שאי לה סו להתירה לינשא לכתחלה
ל " ז"הר: ל"י, ל"ד ז"על מה שהשיג הראב, ל"הרב יונתן כהן זוהשיב . ואיכא טובא, לשאלה

. מאי שמתא ש מיתא: 211'כדאמרי, יותרלא מנה אלא הנדויי ולא השמתא שהיא חמורה 
  .והנדוי אינו כל כ חמור

    בפרובנס'משנה תורה'עדי נוסח של . ד

על . )ח,הלכות אישות יד ('מאיס עלי' באומרת "אור פסק הרמביהקטע להל עוסק בב

אלו פורסמו . בעניי זה נשתיירו לנו תשובות של חכמי פרובנס. 212פסק זה הקשו רבי
316' עמ,  פדסימני עב , ז"תשכ, ירושלי, סופר' מהד, חכמי פרובינציאתשובות : בספר

284' עמ, עו'  סיר יצחק "אברה ב' בי התשובות מצויה תשובה של ר. 255 והפירוש , 282
מובאת ש שאלה , בנוס. הוא שמביאו רבינו כא בתמצית משמו) 284' עמ(המופיע ש 

263' עמ, עב' סי (213ר מרדכי"מאת הרב יצחק ב וכ ביאור ארו , י זהיא בענ"לרשב) 255

                                                           
208
ולשו , "והוא חומרא: "...ד ש מסיימת"יב השגת הראב, ראה הלכות ברכות א: נביא דוגמא אחת  

נמש , 554' עמ, סימ רצו, ב"ח, ט"ושלי תשמיר, בלאו, "ת הרמב"א בשו. ד שלפנינו קשה"הראב
 על הנוסחאות 8א ראה ש הערה , המהדיר אחר נוסח זה וקבעו בנוסח הפני של שאלת חכמי לוניל

 .והנוסח מאיר עיניי, "ולא הוי חבורה: "והנה אצל רבינו מביא השגה זו ומסיי. השונות
209
; 160' עמ, ג"ירושלי תשנ,  בעל המאור ובני חוגוי רבי זרחיה הלו, תא שמע' על כ כבר עמד ישראל מ  

  .208' עמ, שני קונטרסי, זוסמ: וראה ג

210
 .ב טור א28ד   

211
  .א, ק יז"מו  

212
כתובות ' תוס; 15' עמ, ד"ירושלי תשל, שלזינגר' מהד, ד' סי, ספר הישר:  ראהרבינו ת : ראה לדוגמא  

269' עמ, סופר' מהד, ב, מאירי כתובות סג; תוה ו"ב ד,  כתובות סג"רמב; ה אבל"ב ד, סג 267. 

213
בעל (יצחק ב יעקב די לאטש ' לפי דברי ר, חי בעיר שלו בפרובנס, ר מרדכי קמחי"הוא הרב יצחק ב  

 ".פירוש וחדושי ופסקי ברוב התלמוד"כתב ") שערי ציו"
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' סי(י י בענ"מרדכי על סוגית הגמרא ודיו בדעות הראשוני ובכלל הרמבר "יצחק ב' של ר
301' עמ, עט  הוא מצטט את נוסח) 296' עמ(וג בביאורו ) 259' עמ(בשאלתו ש  ).288

אינה כשבויה שתבעל לשנוא לה   שהריכופי אותו להוציא לשעתו: "... כ"רמבההלכה ב
כופי אותו : "א ש אליו הנוסח"בתשובת הרשב זאת לעומת". ותצא בלא כתובה כלל

המלה : הרי שישנ שני שינויי. 214" כשבויה שתבעל לשנוא להאינהלפי שלהוציא 
". שהרי"באה במקו לשו " לפי ש"וכ הלשו , א"איננה מופיעה בנוסח הרשב" לשעתו"
אינה ש לפי לשעתוכופי אותו להוציא : " כ"להל מצטט את לשו הרמברבינו , בר

" לשעתו: " בי נוסח פרובנס הגורס הרי שלפנינו נוסח משולב."כשבויה שתבעל לשנוי לה
  .שהוא הנוסח המצוי ברוב כתבי היד, בתוספת תיקו המושפע מנוסח ספרד

 מרדכי עדות על נוסח אחר ר"בקטע להל מביא רבינו משמו של הרב יצחק ב, עוד זאת
אמנ . עד כה לא מצאנו עדות על נוסח זה). וראה מה שציינו על אתר בהערה( "ברמב

: "ממשי הרב יצחק ומקשה על פסק הרמב) 296' עמ(בביאורו הארו לסוגיה ש 
, אבל אמרה מאיס עלי כייפינ ליה: ' מימראידהכי גריס לה לה' משמע מהאי לישנא דרבי"

וכלא ספרא לא , חא ודאי לא חזינ לה לחד מרבוותא קמאי ולא לחד מרבנ בתראיוהדי נס
על . ע"וצ, "ואפשר שלפנינו טעות המחליפה את נוסח הגמרא בנוסח הרמב...". הכי' כתי

, לפנינו דוגמא ה לחשיבות החיבור של רבינו במסורותיו על הפרשנות בפרובנס, כל פני
אמנ ידוע על נוסחאות . בספרי פרובנס' משנה תורה'ח של וה באשר לשאלת עדי הנוס

י שילת על חשיבות של הנוסחאות "ר ר"אול לאחרונה עורר מו, משובשות שהיו בפרובנס

  .זה יכול להוות נדב נוס לברור הנושאוחיבור , 215המדויקות שבפרובנס

  

  216ח ,אישות יד' הל

 שתבעל 217עתו לפי שאינה כשבוייהכופי אותו להוציא לש" באומרת מאיס עלי ל"ם ז"והר...

 ל"ם ז"הר שמה שאמר ל"אברהם ממונפלשייר ז' הרב רוכתב ". לשנוי לה ותצא בלא כתובה

וזהו , 218ל שלא נכפנה שתשב תחתיו"אי הרצו בו שתכפה הבעל שית גט אלא ר" כופי אותו"

                                                           
214
 .279' עמ, בסימ עד, לונאברצ א ע יתר חכמי"כנוסח הזה בדיוק מצוטט שוב ש בפסק הדי של הרשב  

215
משנה 'י שילת במבוא למהדורתו ל"עמד ר, בפרובנס' משנה תורה'על אמינות של כתבי יד עתיקי של   

 ).יביא' עמ(מבואו לספר המדע , ד"מעלה אדומי תשס, י שילת"ר,  מדויק"רמב: ראה', תורה

216
  .ב טור א134ד   

217
אבל בכתבי היד התימני ; וכ בדפוסי, )268' עמ, סופר' מהד (ב, כתובות סג, כ הנוסח ג במאירי  

  ".בשביה: "'משנה תורה'של 

218
שנועדו לקרב את דעתו לעמדת , "על פרשנויותיה הייחודיות של חכמי פרובנס להלכה זו ברמב  

ירושלי , סופר' מהד, ציאחכמי פרובינתשובות : ראה, עמד הרב אברה סופר בהערותיו, ההלכתית
 .8הערה , 287' עמ; 10הערה , 285' עמ, ז"שכת
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יצחק ' רב רוכתב ה. אמנ נתינת הגט תלוי ברצו הבעל, "שאינה כשבוייה שתבעל לו"אמרו 

. 219"כופי אותו להוציא: " לא נמצא כתובל"ם ז"כי בספרים המדוייקים מהר ל"מרדכי ז' בר

שה קיימי בי מנכסי שיש לה אחריות או ] ה)[ו( היא נוטלת בלאותי220ל"ם ז"ולדעת הר

מנעל שברגלה ' ואינה נוטלת משל בעל כלו ואפי, מנכסי שלא נתחייב הבעל באחריות
וכ כל מתנה שנת לה חוזרת שלא נת לה אלא , אשה שלקח לה פושטת ונותנתומטפחת שבר

  .על מנת לכנסה לא שתטול ותצא

* * *  

הלכה בהלכות היא ה, שהיו בפרובנס' משנה תורה'דוגמא נוספת לגירסאות השונות של 
על הגירסאות החסרות . ז העוסקת בדי האוכל אכילה גסה ביו הכפורי, בשביתת עשור

נחלקו חכמי דורנו : " על אתר'ספר המנוחה' כבר העיר רבינו מנוח בזוובנס להלכה שבפר
את הפירוש בו רבינו דוחה .  פירושישניומביא , "בביאור עני זה כי דברי הרב חסרו בזה

אותו דוחה רבינו מצדד בפירוש ו, על ידי דיוק פרשני) הפירוש השני(= מצדד רבינו מנוח
 פירוש זה מבוסס .)סימ סט, הלכות יו הכפורי(הכלבו ג מנוח כתב רבנו של  ופירושכ. מנוח

ואחר כ , היה שבע מאכילה גסה כגו שאכל אוכלי שאינ ראויי לאכילה: "גירסההעל 
...". אינו ראוי למי ששבע כזה, פ שזה ראוי לרעב"אע;  פטוראכל אוכלי הראויי לאכילה 

ולפי שמצאתי בספר : "י' סי, כות יו הכפורי הל221על גירסאות אלו כתב בארחות חיי
המכת שכותב זאת השמועה בטעות סופר ברוב ספרי הזמני ומשנה הלשו כמו שקבל 

מוגה ביד מי שהגיהו באלכסנדריא של מצרי מספרי ' חקרתי ודרשתי ומצאתי ס, ל"מרבו ז
תבתי אותה מחקתי הלשו שהעתקתי מהמכת וכ, ל וראוי לסמו עליו" ז"כתיבת הרמב

י המדוייקי "וממשי ומביא את הגירסה כפי שהיא לפנינו בכהי, "כאשר היא כתובה ש
כמי שאכל אוכלי שאינ : "הרואה יראה שרבינו אינו מעתיק את המלי. 'משנה תורה'של 
ל "ואפילו היתה לפניו גירסה מעי הגירסאות הנ, ואפשר שהיתה לפניו גירסה שונה, "ראוי

 ופירש " ששבע" "מכל מקו דייק רבינו בלשו הרמב, "ת לשו הרמבאלא שקיצר א
   .שאי לשו זו מתאימה לגבי אכילת אוכלי שאינ ראויי שאי שובעי מה

                                                           
219
אמנ אפשר שכוונתו שרק .  אי עדות להשמטה זו"בגרסאות המצויות לפנינו לנוסח הלכה זו ברמב  

מדור שינויי נוסחאות על אתר ,  מהדורת שבתי פרנקל' משנה תורה'וראה , "להוציא"אי לגרוס תיבת 
 ".כופי אותו לשעתו: "'י ר"שציינו לנוסח הדפוסי ונוסח כ

220
 "הוא ציטוט לשו הרמב, ואיל" ואינה: "ומהמלה,  הלכה ח"פ לשו הרמב"תחילת הלשו היא ע  

  .בשינויי קלי

221
ארחות : ראה, הבלי כתב שהארחות חיי הוא מהדורה מאוחרת לכלבו ומיד מחבר אחד יצאו'  ז'ש 

 .נג' וש עמ, מא'  עמ,ו"ירושלי תשנ , מכו אופקאור עציו ' מהד, חיי



  אולר ש"יוס ב' לר' מזוקק שבעתי'ספר 

  

  

  

67

   222ז , בשביתת עשור' הל

אשר לא ' ?מאי טעמא,  מלא תעונהביו הכפורי פטורהאוכל אכילה גסה , ריש לקיש' אמר
שהיה שבע מסעודה שהפסיק , סה שאכל ליל יו הכפורי על השבעאכילה ג', פי. 223'תענה כתי

שאינו מסיר ממנו שו , וכל מה שאכל משחשיכה אכילה גסה ולא להנאה ניהו ומזיק ליה, בה
: 224 שכתבל"ם ז"וכן נראה דעת הר, ענוי על ידי אכילה זו אלא מזיק את עצמו כשהוא אוכל אז

שזה האוכל שאכל היה ראוי לרעב אינו ראוי למי י " אעפ225[...]היה שבע מאכילה גסה שאכל "
 שאכל ביו הכפורי אוכלי שאינ ראויי ואחר כ מ"וי. 226הוא העקר' וזה הפי". ששבע כזה

דודאי "  כזה227שבע]ש] [מי[אינו ראוי ל"מצד שכתב , וזה אינו נראה. אכל אוכלי ראויי
  .אוכלי שאינ ראויי אינ משביעי האד

                                                           
222
 .ב טור ב83ד   

223
 .ב, יומא פ  

224
,  פטורהיה שבע מאכילה גסה שאכל עד שק במזונו ואכל יתר שבעו : "... היא"לפנינו הגירסה ברמב  

אינו ראוי לכל מי ששבע , שא על פי שזה היתר ראוי לרעב, כמי שאכל אכלי שאינ ראויי לאכילה
 ". כזה

225
 .סופר התחיל לכתוב מלה ומחקהי נראה שה"בכה  

226
וכ פירש , כאפשרות ראשונה)  על אתר"נדפס ברמב(פירוש זה הביא רבינו מנוח בספר המנוחה   

ירושלי , סופר' מהד, חיבור התשובה, מנח המאירי' וכ פירש ר, " בהגהותיו על הרמב"הרמ
שאכל הרי הוא כמי שאכל אוכלי ה היה שבע מאכיל:  בזה"ולשו הר: "וכ גרס ש, 463' עמ, ו"תשל

 ".פ שזו היתה ראויה לרעב אינו ראוי למי ששבע כזה"שאע שאינ ראוי

227
וחיבר את , ונראה שהסופר השמיט בטעות, והגהנו לפי הלשו אותה ציטט רבינו לעיל, "לשבע"י "בכה  

  .המלי
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  הרב נחום אליעזר רבינוביץ

   שהזיק ממוןאחריות על

   או אשמהבעלות - נזקי ממון .א

  סוגי הנזקים ומאפייניהם .ב

  מקורו ומהותו - האיסור להזיק  .ג

  האיסור להזיק בנזק הנגרם מדעת .ד

  ם"האיסור להזיק בנזקי ממון לשיטת הרמב .ה

  "בעלות"ביאור הלכות הנובעות מה  .ו

  והלכות נזקי ממוןמבנה סדר נזקים   .ז

  ם בחברה המודרנית"השלכות עיקרון הרמב .ח

  אשמה  אובעלות  נזקי ממו. א

תופשת מקו חשוב אחריותו של האד על נזק הנעשה ,  כל העמישלבמערכות המשפט 
בעיקר , כנראה. וה על ידי רכושו, ה על ידי הפועל או ממלא מקו שלו, ה על ידו, לזולתו

כגו , "קו ועשה"ה פשיעה ב, "אשמה"הועמד יסוד החיוב על , 1הרומאיבהשפעת המשפט 
שנתרשל או שנמנע מ השמירה   "שב ואל תעשה"וה ב, שהמזיק פעל ישירות להזיק

  .  ובגלל כ אירע הנזק,הראויה והנדרשת

כאשר התחילו בזמ החדש לדו בעקרונות המשפט העברי בהשוואה לדיניה של אומות 
וא היא ,  אחרי אחרי'מפגרת'שאי תורתנו , חוקרי מסוימי ומצאושו חיפ, העול

ממונ שלא ירת בחובת הבעלי לשמ, תלתה את אחריותו של בעל החפ ממנו בא הנזק

                                                           
*
והאיר עיני , שקרא את הטיוטה הראשונה של מאמר זה, ר אליעזר ריי"תודתי אמורה לידידי הר   

  . בהערות מועילות

. ל"י קאפח ז"ה מ התרגו של הגר, ומורה נבוכי, פירוש המשנה, צוותכל הציטוטי מספר המ  
  .ממהדורתי ע פירוש יד פשוטה  ממשנה תורה

1
יה תל אביב ימהדורה שנ, )ב"תרפ'המהדורה ראשונה ברלי (יסודי המשפט העברי , אשר גולאק: השווה   

יתה יהיינו משו שה, ב בפעולתאד מתחייב על הנזקי מפני שהוא ח": 202 'עמספר שני , ז"תשכ'ה
אד מתחייב משו הכשרת הנזק על הנזקי שבאו ": 210 'עמש . "מצדו איזו פשיעה שהביאה אות

 יש ג מושג של פשיעה קלה אומנ. "ומחמת איזו מגרעת בשמירה, על ידי דברי שהוא חייב בשמירת
  . )203 'עמ, ש (CULPA LEVIS: בחוק הרומאי
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י "ז התריע על כ הגרי"תרצ'הכבר בשנת . ורשלנות בשמירה היא המחייבת אות, יזיק
  . והביא ראיות מוכיחות,  הדבר כשאי, 2"מחקרי בתלמוד"בספרו , ל"וויינברג זצ

והוסי והצביע על דיוני , ל שוב לאותה פרשה"זרח ורהפטיג ז' ו נזקק ר"בשנת תשל

, 3ראשוני ואחרוני המעמידי את הבעלות הממונית כגור המכריע באחריות לנזקי
, כ על פי וא, כי לא עבר המזיק על שו איסור, "אשמה"בה ישנ מקרי שאי , כלומר

שא יסוד חיוב , א הוא הציע שיש נפקא מינה בי השיטות. א ממונו הזיק חייב לשל
מה שאי כ א יסוד החיוב ,  פשע המזיקאמנחייב הניזק להוכיח ש, נזיקי הוא הפשיעה

צרי לעומתו הניזק  .כי אז על המזיק להוכיח שהוא שמר כראוי כדי להפטר, הוא הבעלות
עוד . הצעה זו לא נתבררה די צרכה, בר. ותו לא, זיק הוא שהזיק לולהוכיח שממונו של המ

החל מתקופת התיעוש הגדולה במשק וריבוי הנזקי שאי להוכיח בה "הצביע על כ כי 
לפיה האחריות על הנזק מבוססת על ... הנטייה לעבור לשיטה... את אשמתו של הגור לנזק

א בהיעדרה , או רכושו, עובדו,  גור הנזקשלהקשר הסיבתי בלבד שבי הנזק והתנהגותו 
  . "של כל אשמה מצד גור הנזק

באופ שיטתי  עמדת ההלכהשעדיי הניחו לי מקו לברר את ,  לפי עניות דעתיראהאול נ

  . 4מתו דבריו הוא, ומסברותיו " הרמבמפסיקת

  סוגי הנזקי ומאפייניה. ב

כהקדמה כללית לנושא נסקור ,  סוגיספרמבזמ העתיק נית היה לחלק את נזקי ממונו ל
  :  בקצרהאות

ויש נזקי הנגרמי . כגו המעמיד בהמתו על קמת חברו, יש נזקי שאד גור במעשיו . א
כגו שלא שמר את בהמתו והיא יצאה ואכלה פירות בשדה , בגלל רשלנותו של האד

ודע שבהמתו עלולה שהרי בעל הבהמה י, יש סיכוי סביר לנזק, באלה כמו באלה. אחר
הרי הוא בוחר לקבל על עצמו את כל החיובי , כאשר אד קונה בהמה. להזיק

  . הקשורי באחזקת בעל חיי

                                                           
2
נדפס מחדש בסדרת , "שתי שיטות בתורת המשפט על חיוב נזקי ממונו": מחקר ה. ח"צז"צתר'הברלי    

   . קכה'עמ, )ט"תשכ'הירושלי (כר ד , "שרידי אש"

3
, ו"תשל'הרמת ג , )יג( בר איל תספר השנה של אוניברסיט, "יסוד האחריות על נזקי במשפט העברי"   

  . 132 'עמ

4
 , מזכיר הואאומנ. )ד, ד( הלכות נזקי ממו "נוסח הרווח ברמבז ורהפטיג מביא ראיה מ ה"ר   

 כי , עצמו בתשובה לחכמי לוניל הורה למחוק את הנוסח אשר לפניה ולתק את הגירסא"שהרמב
 עצמו היא לאו דווקא "שתשובת הרמב, "מכל מקו הסתמ על ציוני מהר, הסופר טעה בהעתקתו

, והבאי אחריו חפשו והערו את מקור, בזקנותו מקור דבריו "כי בכמה ענייני לא זכר הרמב"
  . ! ?עד כדי כ! ""ותפוש לשו ראשו של הרמב
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. שלא יעשה מעשה העלול להזיק, "לא תעשה"ודאי שיש להטיל חיוב אישי על האד ב
שינקוט אמצעי , "קו ועשה"נית ג להרחיב את חובת מניעת הנזק בהטלת חיוב ב

לו א לא קיי אד את אבשני סוגי . רות למנוע אפשרות קרובה שממונו יזיקזהי
  . עבר על איסור, המוטל עליו

המגבלות , אלא שא יוטל איסור על הבעלי,  עלול לקרותאמנאבל ישנו סוג של נזק ש . ב
תה בזמ יהיכפי ש, בחברה חקלאית, למשל. על הפעילות הכלכלית תהיינה בלתי נסבלות

הדבר , אילו נאסר להולי בהמות ברשות הרבי כי א בכלוב או בשלשלאות, העתיק
התוצאה . וא על עיבוד האדמה שנעשתה בכוח בהמה,  על גידול מקנהמאודהיה מכביד 

בורי גדול בהרבה מ הנזק העלול להיגר לרכוש פרטי על ידי בהמות ייתה נזק ציה
לרועה להעביר שהותר  לא רק ,לפיכ. האוכלות פירות ברשות הרבי או רומסות אות

הותר לבהמות להל בעצמ ברשות הרבי בתנאי ג אלא , בהמות ברשות הרבי
, א, בבא בתרא לו(זכריה אגמאתי בש רבינו חננאל ' כ העתיק בספר הנר לר. מסוימי

  : )'והא איכא צפרא ופניא'ה "ד

 בלי שומר הבעלי מוציאי אות מבתיה וה הולכות לבד  שמנהג
לעת ערב מגיע הרועה עד . ומוליכ הרועה במרעה כל היו, לבית הרועה

  . וכל אחת ואחת הולכות לבית בעליה, שער העיר ומניח בשער העיר

ואדרבה על הניזק להרחיק את , ברשות הרבי לא נתחייבו בעליה על נזקי ש ורגל
א אשר הזיק לעצמו והביא ממונו ומי שהניח דבר ברשות הרבי הו", פירותיו או לשומר

  . )מ, גנבוכי המורה (" בודילידי א

נזקי . אלא שבכל זאת אי אפשר לראות בה אונס גמור, ישנ נזקי שה בלתי צפויי  . ג
 ובדר כלל אינ מתפרעות ,מבויתותבהמות אוכלות עשב ה . קר תמה ה מסוג זה

ראתה תורה לדרוש מבעליה , א על פי כ. לנגוח או לנגו וכיוצא בה בהתנהגות פראית
לא ולכ , נדירי ובלתי צפויינזקי אלה . כדי למנוע ג נזקי כאלה, זהירות יתירה

ולהלכה א חצי נזק שחייב לשל אינו אלא קנס על , תשלו מלא עבורהתורה חייבה 
שמירה באמת לא נית להגדיר במדויק אלו אמצעי כיוו ש, להבא ולא עונש על העבר

אול בנזקי קר אי .  בלי לפגוע באפשרות לקיי את המשק החקלאי,יכולי להועיל
ניזק מפני שלא נית ל, כמו שנפטר בש ורגל ברשות הרבי, לפטור את הבעלי לגמרי

  . שמר מנזקי קרילה

א , ברור שה רוצי להחזיק את הבהמה, א שאי הבעלי רוצי להזיק, בכל אלה
, שלא תחול עליה חובת שמירה, אילו רצו להפטר לגמרי.  עלולה להזיק שהיאעל פי

 זה אינו רצוי עבור פיתרואלא ש. ל בהמות או להפקירודימנע מגילהיכולי היו 
  . החברה כולה
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, ולא בגללו בא לו,  המפגע בממונו אינו רצוי לאדותיש ג מקרי שעצ הימצא, אול . ד
 נפלה דליקה בחצירו ונפלה ,כגו .ד אחריות כמבואר לקמוא על פי כ מוטלת על הא

,  א האש יצאה ושרפה גדישו של חברו,חייב בעל החצר  הגדר המונעת התפשטות האש
בעל , נחפר בור ברשותו על ידי הצפה או על ידי חיה. כל העניי למורת רוחוא על פי ש

  . החצר הוא ג בעל הבור וחייב על נזקיו

כגו המוציא זבל לרשות הרבי בשעת , יש מקרי שאד פועל בהיתר גמור, יתר על כ . ה
, במקרה כזה אי לתלות אשמה אישית בבעלי. וע כל זה חייב על נזקיו, הוצאת זבלי
די . נזקהחייבי על , וא על פי כ הואיל ומדובר בממונ,  שו איסורושהרי לא עבר

, אשר בעליה פטור על נזקי ש ורגל, שות הרביבהמתו המהלכת ברדי בניגוד להוא זה 
יסודו בדאגה , כמו הפטור על ש ורגל, החיוב במוציא זבל. מתו היתר הוא עושהכי 

מנע מלהוציא יואי בכ משו ביטוי לחובה מוסרית אישית לה, כללית לתיקו החברה
כי  ,כא אי אפשר להטיל את חובת הזהירות על העוברי ברשות הרבי. זבלי

  .  בזמ הוצאת הזבליהיה סגירת רשות הרבי בפני רוב הציבורתהתוצאה 

  מקורו ומהותו  האיסור להזיק. ג

ואחר כ , ננסה להתחקות תחילה על מקור האיסור להזיק במקרה שישנו כזה והיכ נתפרש

 5ספר נזקי. לברר את יסוד האחריות לשל עבור הנזק שנעשה ג במקרי שאי איסור
, כלומר  הלכותיו מסודרות מ הקל אל הכבד,  את כל ההלכות בנושא זה"יכז הרמבבו ר

ובמקביל , וממשי בנזקי הנעשי בידי האד עצמו, מתחיל בנזקי הנעשי על ידי ממונו
  . מ הנזקי הקלי ביותר עד לרציחה

  פותח הלכות אלה בקביעת חיוב"הרמב. היחידה הראשונה היא הלכות נזקי ממו
  : )א, הלכות נזקי ממו א( תשלומי עבור נזק שנגר על ידי בהמתו של אד

שהרי  ,הבעלי חייבי לשל, כל נפש חיה שהיא ברשותו של אד שהזיקה
  . ממונ הזיק

והוא , )ב, על פי בבא קמא כג(הלכות נזקי ממו פוסק רבינו תקנת חכמי מבראש פרק חמישי 
  : תולה את התקנה באיסור להזיק

 שעדי לא א על פי,  רועה ופשטה ונכנסה בשדות ובכרמיהייתהבהמה ש
א לא שמר בהמתו ולא מנעה . הזיקה מתרי בבעליה שלשה פעמי

, יש רשות לבעל השדה לשחוט אותה שחיטה כשרה ואומר לבעליה, מלרעות
, שאסור לאד להזיק ולשל מה שהזיקמפני , "בואו ומכרו בשר שלכ"

  . זק אסוראפילו לגרו הנ

                                                           
5
אבל , דשוקד יתב וא בשריד מ הטיוטה שכתב רבינו בעצ כ, כ נקרא הספר בכתבי היד המדויקי   

  . כנראה על פי ש סדר נזיקי במשנה" נזיקי": בדפוסי
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וא , מדוע ציי רבינו את האיסור להזיק רק בפרק חמישי: התמיהה כאילו עולה מאיליה
  ? בתחילת ההלכות, לכאורה, ולא במקו הראוי, ג זאת בדר אגב

 ,בהקדמה לספר נזיקי כותב. יש לתמוה "מגיד משנה"א על נאמ ביתו של רבינו בעל ה
  : ועוד,  סדר נזיקי בנזקי ממונו כ נהג רבינולתישכש שרבינו הקדוש במשנה פתח בתח

  , לפי שממונו הוא המזיק, לפי שאלו הניזקי אי בה מעשה לאד
  מה שאיויש להקדי משפט .  במעשה האדעניינושאר ההלכות 

וכיוצא בזה אמרו ... למשפט מה שהוא מוזהר בוהאד מוזהר מעניינו 
  . "מייריבאיסורא לא קא ": )א, יבמות י(בתלמוד 

כלומר לגבי , "תה רועהיבהמה שהי"אול הרי רבינו ציי את האיסור להזיק דווקא לגבי 
כל רשלנות , שא מוטלת על בעל הבהמה חובת שמירה, וכבר ביארנו לעיל! ממונו שהזיק

  . והרי עבר בכ על איסור, בשמירה פשיעה תיחשב

בביאור ההבדל בי שלילה , יש להקדי הקדמה כללית, כדי להבי את מהות האיסור
  : ) ל'עמ ,ל"י קאפח ז"ר' מהד(בכלל השמיני בהקדמה לספר המצוות מסביר רבינו . לאזהרה

שמעתי , שמעו' אלעזר בר' אומר היה ר: )ב, הס(וכ אמרו בגמר זבחי 
. אינו צרי להבדיל  )יז, ויקרא א( "לא יבדיל"מאי . שמבדילי בחטאת העו

  ולא"אלא מעתה גבי בור נמי דכתיב : ואמרווהקשו על דברי אלו 
הת :  התשובההייתהו? הכי נמי דאינו צרי לכסות, )לג, שמות כא( "יכסנו

  . סויימכלל דבעי כ  "בעל הבור ישל"דכתיב 

  . י הדברי יש ללמוד א הוא שלילה או אזהרהיוהנה נתבאר כי מענ

, רה הענישה אותו לשל על הנזקשהתו, שהחובה לכסות את בורו מוכחת מכ, הרי מפורש
  . וא לא כיסה עבר על איסור, כמציג אזהרה" ולא יכסנו"ולפיכ צרי לפרש את הכתוב 

זהו . ג"אי בעונש ממו בלבד כדי לשוות לאיסור מעמד של לא תעשה הנמנה בתרי, אמנ
  : ) נד'עמ, ש(בניגוד לעונש מיתת בית די או כרת שקבע רבינו בסו הכללי 

ל דבר שחייבי עליו מיתת בית די או כרת הרי הוא מצות לא תעשה כ
, ויש שלא נתבארה האזהרה בכתוב בלאו גרידא... חו מפסח ומילה, בהכרח

לא : אלא שכלל הוא אצלנו. אלא מזכיר את העונש בלבד ועוזב את האזהרה
ועל כל פני יש אזהרה לכל מה שחייב בו , ענש הכתוב אלא א כ הזהיר

 אזהרה ,עונש שמענו": )ב ועוד, בבא קמא קה(ולפיכ אומרי בכל מקו , שעונ
וא לא נתפרשה האזהרה בכתוב למדוה באחת . "תלמוד לומר כ וכ? מני
  ...  התורתיותמידותה

ולא אמר , "אי מזהירי מ הדי": )א ועוד, פסחי כד(ואי זה סותר אמר 
 אלא כוונת מה שאנו "?י מ הדיוכי מזהיר": )ב ועוד, יבמות סח(תמיד 

 מה שלא מידותכדי לאסור באחת ה  "אי מזהירי מ הדי"אומרי 
אבל א מצאנו את העונש בפירוש בתורה לעושה , נתפרש בו אסור כלל

ורק נלמד באחת , נדע בהכרח שהוא מעשה אסור ומוזהרי עליו, מעשה זה
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ת האזהרה על אותו הדבר ושאחרי מציאו... זהרהא היכ העיר על המידותה
  . אז חייב מי שעבר ועשה או כרת או מיתות בית די

עצ העובדה שהתורה גזרה עונש חמור  הרי מבואר שרק בעונש מיתת בית די וכרת
אותו רעיו תק ג לשאר , אבל מאיד. ג"מוכיחה שיש כא מצוות לא תעשה הנמנית בתרי

 )לג, שמות כא( "ולא יכסנו"כגו , שה מסויעשיית מעשא הענישה תורה על אי, עונשי
אלא שלא כל , ברור שהוא אסור   הנאמר על שור)כט ש( "ולא ישמרנו", הנאמר על בור

הרי זה ,  שהתורה מחייבת את המזיק לשל עבור נזקי ממונוכיוו. איסור נמנה בלאווי
  . מוכיח כי יש איסור להזיק

  האיסור להזיק בנזק הנגר מדעת. ד

כבר האיר לנו רבינו עצמו את יסוד , א מדובר בנזק שאד גור לחבירו מדעת, בר
  : )יז, גנבוכי המורה (האיסור אפילו בדורות שלפני מת תורה 

ושהוא מעניש על כל מעשה רע שעושה האד וא על פי שלא הוזהר עליו ...
עשוק האזהרה מל, כלומר  כי הוא מוזהר עליו באופי הטבעי, על ידי נביא
  . ולוולעשות ע

  : )יד, הלכות מלכי ט( וכתב רבינו ,ת דיני שנצטוו בני נחוונראה שזהו הבסיס עליו בנויה מצו

   וה ראו,שכ גזלשהרי , ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכ הריגה
  . וידעו ולא דנוהו

  : )ה, ח(הלכות נזקי ממו את דברי רבינו בראה כ 

  הזיקה והרי אנו דני על בהמתו ששאי הגויי מחייבי את האד
  . לה כדיניה

 שהתורה מעניקה סמכות ,)א, לח(בבא קמא במסכת  סוגיהביארתי ש ביד פשוטה את ה
  : )יב, י(סק בהלכות מלכי וכ פ. כל שה במסגרת של שבע המצוות, לדיניה של הגויי

  . האי כופי אותו לדו אלא בדיני...  שבאו לפני לדוישני גוי

 א על פי, ג אנו חייבי לפסוק לה לפי דיניה כי הללו תקפי ג על פי התורה, כלומר
  .  רבייסורישלישראל הוסיפה התורה חיובי שוני והרחיבה א

ב נח ששגג באחת "  אינ חייבי אלא א כ עברו במזיד, ח דיניה של בני נחומכ, אמנ
וממילא לא נכלל בחיוב של בני נח אחריות על , )א,  יהלכות מלכי(" ותיו פטור מכלווממצ

, אול ניתנה תורה ונתחדשה הלכה לבני ישראל. נזקי שעושי בהמותיה שלא מדעת
  . שהתורה מחייבת אותנו לשל ג עבור נזקי ממוננו

  כ מבואר בשאילתות דרב אחאי פרשת. האיסור להזיק מפורש ג אצל הגאוני
  : )שאילתא ע, מירסקי. שאילתא קיא' שאלההעמק ' 'מהד(אמור 
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דאסיר להו לדבית ישראל לאזוקי איניש ממונא דחבריה ומ דמזיק ממונא 
לא  "מכה בהמה ישלמנה": )כא, ויקרא כד( דחבריה מיחייב לשלומי דכתיב

כי מזיק מיחייב שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא שנא כי ני ולא שנא כי תיר 
  . לשלומי

בפרשת משפטי כפי . ארה חובת זהירות רק מהיזק שעל ידי האד עצמוכא נתב, בר
  :  איתא)קכח(אבל במהדורת מירסקי , "איניש" ליתא תיבת )סא( "העמק שאלה"גרסת 

ומא דאזיק ממונא דחבריה ,  ממונא דחבריה]איניש[דאסיר ליה לאזוקי 
, גיטי מט(יא ותנ...  ליה במיטב שדהוידעביד הכי נחתי בי דינא לניכסי ומגב

מפני הגזלני ? אמר רבי שמעו מפני מה אמרו הנזקי שמי לה בעידית: )ב
למה אני גוזל ולמה אני חומס ולמחר בית : ומפני החמסני כדי שיאמר אד

די יורדי לנכסיי ובוררי ונוטלי שדה נאה שלי וסומכי על מה שכתוב 

, 6 לפיכ אמרה תורה"ישלמיטב שדהו ומיטב כרמו ": )ד, שמות כב( בתורה
  . הנזקי שמי לה בעידית

כי יבער איש שדה או כר ושלח את בעירה ובער בשדה אחר "הגאו מסתמ על הפסוק 
 מדובר כא על אד "העמק שאלה"ואפילו לפי גרסת . "מיטב שדהו ומיטב כרמו ישל

  . המבעיר

  : )ו חננאל באותיות קטנותפירוש רבינ, א, טו(בבא קמא במסכת בר יש לעיי בסוגיה 

קסבר סת שוורי לאו בחזקת , ממונא :רב פפא אמר... איתמר פלגא נזקא
ורחמנא הוא דחס עליה דאכתי , שימור קיימ ובדי הוא דבעי לשלומי כוליה

 שלא כיווו, אלא צריכי שומר לשומר, לאו בחזקת שמורי: רושפי  לא אייעד תוריה

רב הונא . ורחמנא חס עליה דאכתי לא אייעד תוריה,  שהזיקשמר יש מ הדי לשל מה
קסבר סת שוורי בחזקת שימור , פלגי נזקא קנסא :בריה דרב יהושע אמר

ולא הזהירה , כשמורי ה אינ צריכי שומר לשמר כי ה בני תרבות, כלומרקיימי 

,  לשל כללדלאהוא ובדי , "ולא ישמרנו בעליו"התורה לשמור אלא המועד שנאמר בו 
  . ורחמנא הוא דקנסיה כי היכי דלנטריה לתוריה

וא הזיק , והתורה חייבה את בעליו לשמרו שלא יצא ויזיק, כא ודאי מדובר על נזקי שור
שקנסוהו לבעליו כדי שישמור , לסובר פלגא נזקא קנסא. שהרי לא שמר כראוי, חייב לשל
אלא שעל מחדל , שמירה מעולהמוכח שהתורה מטילה חיוב על הבעלי ל  על שורו

  . בשמירה כזו אינו חייב אלא חצי נזק

מדוע יחול איסור על אונס , א המקור לאיסור להזיק נלמד מתשלומי, לכאורה, בר
שהתורה תקנוס אותו , ואי יעלה על הדעת? הרי המזיק לא התכוו כלל לגרו נזק, ושגגה

והרי ההלכה נפסקה ? וק לשומר לשמרוואינו זק, כדי שישמור שורו שהוא בחזקת שימור

                                                           
6
 "וכ ג ברי(אבל לפי גרסת הגאו הוא מ התורה , "לפיכ אמרו": גרסה היאבדפוסי שלנו ה   

  . וכבר עמד על כ בהעמק שאלה ש. )ש"וברא
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כי חצי נזק קנס אינו מוגדר , סיקנרחנו ומעתה על כ! )ז, הלכות נזקי ממו ב(שחצי נזק קנס הוא 
יסודו " כי היכי דנינטריה לתוריה"אלא שהחיוב , וכמו שביארתי לעיל, כתשלומי עונש
  . בשיקול אחר

  "האיסור להזיק בנזקי ממו לשיטת הרמב. ה

 כי ) סז ואיל'עמ, ט"תשנ'הירושלי (" "עיוני במשנתו של הרמב"ארתי באור בספרי כבר בי
כתב רבינו . לדעת רבינו ישנ חיובי שמקור איננו במצוות פרטיות אלא במטרות התורה

  : )כז, ג( נבוכיה במורה

תיקו הנפש כלומר ... מטרת כלל התורה שני דברי תיקו הנפש ותיקו הגו
והיא הנהגת המדינה ותקינות מצבי כל ... היוהשנ. נכונותהפות השקהמת 

  . אנשיה כפי היכולת

: )כד, דברי ו(הוא עצמו מצביע על פסוק אחד מני רבי בו מפורשת מטרה כפולה זו 
  : ומסביר" לטוב לנו כל הימי לחיתנו כהיו הזה... כל החקי האלהאת לעשות ... ויצונו"

אשר לא יהיה סדיר אלא ...  הוא הקיו הגופני"לחיתנו כהיו הזה"ואמרו 
  . בקבו המדיני

כ כתב ו. והעמדתה על אדני צדק ומשפט, מטרת של מצוות רבות לדאוג לתקינות החברה
  : ) טו'עמ, י קאפח"ר( נהשהמרוש רבינו בהקדמה לפי

   .לה סילוק הנזקי מבני אדיומחובת הדיי להקדי תח

  : )לה, ג(ול ומניעת העושק והע:  מכונה,'מורה'ה מונה רבינו ב אות,קבוצת המצוות החמישית

קי וה שכולל אות ספר נזי, המצוות התלויות במניעת העושק והעול
  . מחיבורנו

  : )מ, ש ג(ומרחיב  "הרמבחוזר כ 

וה כול בסילוק מיני עול ומניעת , אשר מנינו בספר נזיקי... ותוהמצ
נזק שיגר יעת הנזקי נתחייב האד בכל ולעוצ ההקפדה על מנ. נזקי

. ממה שהיה יכול לשמרו ולנטרו מלהזיק, שנגר ממעשיואו , על ידי ממונו
וכ אש . כדי שנשמר  ולפיכ נתחייבנו בנזקי הנעשי על ידי בהמותינו

לפי שה ממעשה האד ואפשר לו לנטר ולשמר כדי שלא יארע   ובור
  . מה נזק

, נו האיסור להזיק מוכח מעצ העובדה שהתורה הענישה את המזיקלדעת רבי, כלומר
התורה מחייבת לעשות כל דבר שנית לעשותו . ומכ נלמד שחייבה אותו בחובת שמירה

  . מניעת הנזקי ותיקו תנאי החיי, לסילוק עוול

  בכל נזק שיגר על "תחילה עוסקת היא. מתייחסת לשני מישורי" מניעת הנזקי"
  : משמעיי הרי דבריו נחרצי וחד. "שנגר ממעשיו "ובנוס א בנזק, "וידי ממונ
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  כמו שהוא חייב על נזק, באשר הוא ממונו, חייב הוא על כל נזק שייגר על ידי ממונו
  ממה שהיה יכול"יה אונס גמור אלא המגבלה היחידה היא שלא יה. שנגר ממעשיו

  . "טרו מלהזיקומרו ולנולש

כ חייב  לע.  אחר של חובה אישית על נזק שיכול להיגר על ידי מעשיויש ג מישור, מאיד
 אפשרות כל שהיא ואפילו הייתה שכיוו, )למעט אונס גמור(הוא על נזק בשוגג ובאונס 

  : )א, ה(הלכות נזקי ממו בשכתב זהו . זהר יותר ולמנוע היזקירחוקה לה

,  מה שהזיקשאסור לאד להזיק ולשל... א על פי שעדיי לא הזיקה
  . אפילו לגרו הנזק אסור

אלא שעדיי יתכ שכל זה הוא כל עוד שמדובר במעשה , בכ מרחיב רבינו את האיסור
במקו שראו חכמי : אול מ ההקשר מבואר שיש כא הרחבה גדולה מזו. האד עצמו

 השהרי בכ , אפשרות קרובה לנזקי גזרו להרחיק ג מנזק שאפשר שיבוא ואפשר שלא
מפני , כלומר  "לפיכ"רבינו  )הלכה ב( זהו שממשי ש. מיישמי את מטרת התורה

אסרו חכמי לגדל בהמה דקה וחיה דקה באר ישראל במקו השדות "  שאסור להזיק
.  שבעליה שומרה שלא תזיקא על פי, חכמי אסרו גידול בהמה דקה, כלומר...". והכרמי
  : )א, פ(מא בבא קבמסכת  הגמרא לדברי השווה

אי לו תקנה ", מעשה בחסיד אחד שהיה גונח מלבו ושאלו לרופאי ואמרו
והביאו לו עז וקשרו לו בכרעי המטה , "עד שינק חלב רותח משחרית לשחרית
 שראו כיוו, לימי נכנסו חביריו לבקרו. והיה יונק ממנה משחרית לשחרית
סטי מזויי יל" ,חזרו לאחוריה ואמרו, אותה העז קשורה בכרעי המטה
 ו ישבו ובדקו ולא מצאו בו אלא אותו עו!"בביתו של זה ואנו נכנסי אצלו

ו ו אלא עויודע אני שאי בי עו", וא הוא בשעת מיתתו אמר. של אותה העז
  . "שעברתי על דברי חברי, אותה העז

ידול מעתה מוב למה הזכיר רבינו את האיסור להזיק שהוא מ התורה בהקשר לאיסור ג
אול עדיי טעו . שהרי בא לנמק תקנת חכמי המיוסדת על איסור של תורה, בהמה דקה

והמתי עד שבא לידו האיסור ,  למה לא הציג איסור זה בראש הלכות נזקי ממו,הסבר
  ? שאסרו חכמי לגדל בהמה דקה

ה את ראינו שהוא סוקר בקצר.  שרבינו עצמו כבר הקדי לענות על שאלה זו,הרואה יראה
  : )מ, ג(נבוכי המורה ב כתוכ ספר נזקי 

בכל נזק שיגר על ידי  )א(: לעוצ ההקפדה על מניעת הנזקי נתחייב האד
  . ממה שהיה יכול לשמרו ולנטרו מלהזיק,  שנגר ממעשיואו )ב(. ממונו

כל "אשר למבנהו הרי הקדי . משק ומסביר את מבנה כל הלכות נזקי, מבנה משפט זה
כי בכ מתגלה , ההסבר לתופעה זו הוא. "שנגר ממעשיו"לנזק " שיגר על ידי ממונונזק 

אי בכ חידוש   שאד יתחייב על נזק שנגר במעשיו. "נזקיהעוצ ההקפדה על מניעת "
שהרי על זה נדרש מ האד ג א לא , יאי צרי לומר שחייב על מעשה מזיק בידי. רב
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אלא ג א ישב ולא עשה כלו כדי למנוע נזק במקו שהדבר , ל"הוזהר על ידי נביא כנ
  . ג על כ אי תימה כל כ שיתחייב לשל, בידו

 ,ודאי שא חייבה תורה על כ, על נזק שנגר על ידי ממונו והוא לא ידע ולא רצה, לוא
לפיכ פתח רבינו את ספר נזקי . "עוצ ההקפדה על מניעת הנזקי"הרי זה מעיד על 

, ובהלכות נזקי ממו פתח בנזקי שחייב עליה בגלל שממונו הזיק, כות נזקי ממובהל
  . ורק אחר כ הציע את די הנזקי שנגרמו על ידי מעשיו

כמו כ יש . בכל מקרה" שנגר ממעשיו"ברור ששיי להטיל איסור בדברי מ הסוג השני 
.  כזה הנגר על ידי ממונוג, בכל סוגי הנזק" שהיה יכול לשמרו"להטיל איסור במקו 

אבל . עבר איסור  או לא עשה מה שמוטל עליו לעשות, עשה מה שאי לעשות, כלומר
 ג מעבר לאחריות אישית עבור עשייתו או אי" עוצ ההקפדה"התורה הרחיבה את 

  עצ העובדה שיש לו, כלומר  "בכל נזק שיגר על ידי ממונו"וחייבה אותו , עשייתו
בדי בהמה ברשות , למשל.  מטילה על הבעלי חובות נזקי לחפ מסויתזיקה ממוני

 מה היה ..."משל... וא נגחה... שיש לה רשות להל בכא": )ח, הלכות נזקי ממו א(הרבי 
ומניי לו לצפות מראש , הלא יש לו רשות להולי את בהמתו ברשות הרבי? עליו לעשות

  ? גחיעי ותושפתאו תאחזנה רוח עו

חיוב זה ! וא הזיקה חייבתו על כל פני חצי נזק, ג מכ רצתה תורה שישמרנה, בר
אלא יש כא אחד . שהרי לא עבר שו איסור, הוא מעבר לאיסור להזיק, לשמור וכ לשל

וכמו שכתב , בצד הזכויות הממוניות שיש לו, שהבעלות מטילה על האד, מ החובות
  : )ב, א(בבא קמא למסכת  נההמשרוש בפי

וכל זמ שהזיק , הרי אותו הדבר מוכ... אד בשמירתוהשכל מה שנתחייב 
  . וזהו אמרו הכשרתי את נזקו, חייב לשל  ואפילו שלא ברצו בעליו

  "בעלות"ביאור הלכות הנובעות מה. ו

ואחריות עבור , שממונו של אד מטיל עליו חובות שמירה ג מעבר לסביר, עיקרו זה
  : )ז, ד( יידיבמסכת מ המשנה מוכח , ויינזקי בלתי צפ

מה א שורי וחמורי שאיני חייב :  אנו עליכ פרושיקובלי, אומרי צדוקי
אינו די , עבדי ואמתי שאני חייב בה מצות, בה מצות הריני חייב בנזק

א אמרת בשורי וחמורי שאי בה , לא, אמרו לה? שאהא חייב בנזק
ואמתי שיש בה דעת שא אקניטנו יל וידליק גדישו תאמרו בעבדי , דעת

  ! של אחר ואהא חייב לשל

  : )ש( נהשמהרוש פי ב"כ כותב הרמב

, וכבר ידעת שהדי אצלינו שהעבדי שהזיקו אי בעליה חייבי לשל כלל
, רעה  נשי ועבדי וקטני פגיעת)ד, משנה בבא קמא ח(כמו שנתבאר בקמא 
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אבל זה שהאד חייב א הזיקה בהמתו הרי . טוריה שחבלו באחרי פ

  . )ד, ש כב( 7''כי יבער איש וכו', )כח, שמות כא(' כי יגח שור': הוא מפורש בתורה

  : )א, ד(בבא קמא מסכת בגמרא הדברי בכ מופיע 

שמא יקניטנו רבו   אטו עבד ואמה לאו טעמא רבה אית בהו, אמר רב אשי
  . ונמצא זה מחייב את רבו מאה מנה בכל יו, ויל וידליק גדישו של חבירו

שכש שמטילה הבעלות על הבהמות אחריות עבור נזקיה אפילו במקרי , הרי מבואר
א , כמו כ היה מקו לחייב את הבעלי עבור נזקיה של עבדיה, שאי אשמה בבעלי

טעמא "כא אלא שיש .  שאי אפשרות לשמר שהרי בני דעת ובעלי רצו עצמאי העל פי
באמת חלה על , אבל אי כא פטור מוחלט והואיל ובני דעת ה. לתקנת העול" רבה

  . פטוריה העבדי עצמ חובה אלא שכל זמ שאי לה במה לשל 

  :  ממשי)ד, ח(בבא קמא במסכת במשנה התנא , בר

  . חייבי לשל  ונשתחרר העבד... אבל משלמי לאחר זמ

ואי צרי לומר א יש על , קרו הקובע הוא שבעלות לבד מחייבתעיהאבל לגבי בהמה 
כ . שהוא ממונוהעובדה מחייב הוא הגור ה, הוא הדי ג בנזקי בור. הבעלי אשמה

  : )287 'עמ, רביהאראווי' מהד, מסכתא דנזיקי יא(מכילתא דרבי ישמעאל משפטי דרשו ב

הואיל והשור : יש לי בדיעד שלא יאמר ?  למה נאמר"וכי יפתח איש בור"
? א למדת שהוא חייב על ידי שורו אינו חייב על בורו, ממונו והבור ממונו

תאמר בבור שאי דרכו ליל , א אמרת בשור שדרכו ליל ולהזיק, לא
לפי שלא . "ח איש בור או כי יכרה אישוכי יפת": תלמוד לומר! ?ולהזיק

   .זכיתי בדי צרי הכתוב להביאו בפני עצמו

אלא ג א נחפר , לא רק מי שחפר אותו או גילה אותו" בעל הבור"על פי עיקרו זה מוגדר 
הלכות נזקי (מאליו ברשותו או אפילו זכה בשדה מ ההפקר והיה בה בור או נית לו במתנה 

אול . וא כיסה נפטר הוא, מיד חל עליו החיוב לכסותו, הואיל ובעל הבור הוא. )ג, ממו יב
  . הוא בעלותו, וממילא לשל א לא כיסה, וב לכסותמקור החי

התועלת העשירי , א" תשסה אדומימעל, כ כה"ב ברנר ור"ר' מהד( משפטי רשתג על התורה פ"הרלב

  :  מסכ עיקרו זה כ)179 'עמ, השורש השני

לפי    לאד פשיעה בחפירת הבורהייתההשורש השני הוא שא על פי שלא 
  א הפקיר אחר כ רשותו לרבי ולא הפקיר בורו  שכבר חפרו בתו שלו

כי אז נת פתח , הרי הוא כפותח בור ברשות הרבי בעת שהפקיר רשותו

                                                           
7
  : נראה שלכ מביא רבינו שני פסוקי לרמז על שני סוגי נזקי בהמתו   

  . ונו הואאלא מתחייב רק בגלל שממ, שהשור מזיק באופ בלתי צפוי ואי על בעליו שו אשמה כלל  . א

הבעלי אשמי שהניחו את בהמת ללכת לש ואי , כלומר  "הושלח את בעיר... כי יבער איש" . ב
  . צרי לומר א האיש עצמו העמידה על קמת חבירו
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מבואר שממונו הוא ולזה , והרי הוא בעל הבור, לבהמות ליפול בבור ההוא
שהרי אינו בעל , אינו חייב בנזקיו  א א הפקיר ג כ בורו. הוא מזיק

  . ואי לו פשיעה בחפירתו, ר שאינו ממונורוצה לומ, הבור

כגו בחפירת , פשיעהב האחד הינו, ג מציג את שני יסודות האחריות עבור נזקי"הרלב
בכ מוב ג . ובגללה חייב ג א לא פשע ולא עבר שו איסור, בעלותב  והאחר, הבור

  . ב אותושהרי אי כא לא פשיעה ולא בעלות לחיי, למה נפטר א מפקיר את בורו

 "זו שפסק הרמב  מכל מקו חייב על הנזקי,  לדי זה שג א עושה ברשותדוגמאעוד 
  : )יג, יג(הלכות נזקי ממו ב

בימות הגשמי יש לה רשות ... כל אלו שפותקי ביבותיה וגורפי מערותיה
  . יבי לשל נזק שליח, וא על פי כ א הוזק אד או בהמה במי, לשפו

והוא הוציאו בהיתר לרשות , נשאר הדבר של הבעליו,  אי התקלה נעשית הפקרג א
  : )טו, ש(כמבואר להל , חייב  הרבי לתועלתו

יש לכל אד להוציא את הזבל והגללי לרשות הרבי בשעת הוצאת זבלי 
וא על פי כ א , ולצבור אות ש שלשי יו כדי שיהיה נשו ברגלי אד

  . וחייבי על זה הגלל משו גזל.  לשלחייב  הזיק

כי בכ , "כדי שיהיה נשו ברגלי אד"הרשות ניתנה להוציא זבלי בעונות מסוימות 
וראו חכמי שהתועלת לחברה כולה מכריעה את הסיכו , מתאפשר פיתוח המשק החקלאי

ת עבור עליה לקבל אחריו, אול דווקא בגלל שהבעלי נהני מרשות זו. יחידיהזק ילה
  . חייבי לשל  זק אחרווא ה, ממונ

לו זיקה א מי שיש פעמי ו, מאודלחייב בנזקי הוא רחב " בעלות" ג המושג אמנ
. )ד, הלכות נזקי ממו ד(כגו שומר הנכנס תחת הבעלי ,  מתחייב משו בעלותממונית כלשהי

נפלה "אלא ג , ב בנזקיולא רק המדליק אש חיי. כ דני על פי אותו העיקרו בנזקי אש
א היה יכול   ועברה הדליקה בחצר אחרת, ונפל גדר שלא מחמת הדליקה, דליקה בחצירו

לשורו שיצא והזיק שהיה לו לשמרו ? למה הדבר דומה. חייב, לגדור הגדר שנפל ולא גדרו
עליו חלי ,  שרואי את האש כשלו במוב מסויכיוו. )ד, הלכות נזקי ממו יד(" ולא שמרו

  .  לרצונו כללהייתהג א עצ הדלקת האש לא , חיובי שמירה

ולפיכ ה שחבלו באחרי פטורי ג כאשר , חרש שוטה וקט פטורי מכל המצוות
  . )כ, הלכות חובל ומזיק ד(יגדילו 

  : )דב, הלכות נזקי ממו ו(פסק כ . לא כ הדי א ממונ הזיק, אול

  . ..אי העדה אלא בפני הבעלי

אבל , פטורי  שנגחו, ומי שהוא במדינת הי, וקט, שוטה, שור של חרש
  . בית די מעמידי לה אפוטרופי ומעידי בה בפני האפטרופי
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 .א עדיי ת הוא משל חצי נזק מגופו, הזיקו אחר שהועדו בפני האפטרופי
נכסי משל נזק של מ היפה שב  וא הועד בו שלשה ימי ואחר כ הזיק

  . ולכשיגדילו היתומי יעשו די ע האפטרופי וישלמו לה, אפטרופי

ולא למי שהוא במדינת הי שאינו , ודאי שאי אשמה לא לחרש שוטה וקט שאי בה דעת
אבל א שלא נית לגבות מ הקטני , יודע מה עשה שורו ואי לו אפשרות כלל לפקח עליו

ני יבדשלא כמו . שיגדילו חייבי לשל מנכסיהמכל מקו כ, אלא רק מ האפטרופוס
א שורו . היה בר חיוב בעת שחבלכי לא , לגמרי ג כשיגדילבה שהקט פטור , חבלות
הל למדינת הי וה שאבל חרש ושוטה או מי . הקט חייב לשל כאשר יגדיל  הזיק
  . גובי מנכסיה מיד, גדולי

 עצמו כתב לנו "הואיל והרמב, הללו באופ אחרג א נית לפרש בדוחק את כל ההלכות 
נזק שיגר על ידי נתחייב האד בכל ": )שהובאו לעיל(דברי ברורי  מורה הנבוכיב

  . הרי פירש לנו טעמ של הלכות אלו, "ממונו

אי שו אשמה למרות ש, ישנה אפשרות שהבעלי מתחייבי עבור נזקי ממונ, מעתה
דבר זה צרי להקדי ביאור כדי להסביר . קא מינה להלכהובכ נפ. ישירה תלויה בה

  :  פסק)ט, ה(הלכות חובל ומזיק ב. במה שנראה לכאורה כסתירה בפסקי רבינו

 ששל כיוו חבירו שהמזיק ממו, בגופו למזיק ממונו חבירו אינו דומה מזיק
 שנת לו חמשה א על פיאבל חובל בחבירו , מה שהוא חייב לשל נתכפר לו

ואפילו הקריב כל אילי נביות אי מתכפר ולא נמחל , רי אי מתכפר לודב
  . עונו עד שיבקש מ הנחבל וימחול לו

  :)ט, ב(והשווה הלכות תשובה 

או , או המקלל את חברו, כגו החובל חבירו, אבל עבירות שבי אד לחבירו
ייב לו ית לחבירו מה שהוא חי אינו נמחל לו לעול עד שוכיוצא בה , גוזל

  . וירצהו

והיינו משו , צרי לבקש מחילה לרצותו, שאינו אלא מחסרו ממו, הרי מבואר שג הגוזל
  ?  וא ציערו למה יתכפר בלי בקשת מחילה, מעתה הוא הדי מזיק ממונו. שציערו

 רבינואי כוונת ש, )וכ הלכות חובל ומזיק ש, הלכות תשובה ש(' יד פשוטה'בר כבר ביארתי ב
שהרי לא כל חובל בחברו , בחנה מוחלטת בי מזיק חברו בגופו לבי מזיק בממונולה

וממילא אי משמעות הדברי שכל מזיק ממונו מתכפר לו , מתחייב לשל חמשה דברי
  .בלי שיפייס אותו

מאי משמע ; "א על פי שנת לו חמשה דברי: "יש לדייק בלשונו של רבינו שכתב גבי חובל
וכי יעלה על הדעת , י חמשת הדברי ה התשלומי שקבעה התורההר, "א על פי"

כי מצינו בחובל , אלא נראית כוונת רבינו? שיתכפר לו בלי שיית כל מה שחייבתו תורה
א חבל בו . לבי עושה במתכוו להציק לחברו, אנה לידו' הבדל בי עושה שלא מדעת וה

 ועמד ונפלה והזיקה ... יר בה מעולשלא הכ... היתה אב מונחת בחיקו"בלי דעת כגו 
המזיק את חבירו "אבל ; )טו, הלכות חובל ומזיק א(" ופטור מארבעה דברי, חייב בנזק בלבד
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נמצא שהתורה חייבה אותו ארבעה . )טז, ש, ש(" בכוונה בכל מקו חייב בחמשה דברי
שה תמורת כל והיה עולה על הדעת ', בגלל הצער והבושת וכו, דברי בנוס על הנזק

ויתכפר , ואחר ששיל את כול כבר תיק כל מה שקלקל, הפגיעה בחברו נוס על הנזק
ע כל זה עדיי זקוק הוא , מכל מקו משמיענו שא על פי ששיל את הכל. עוונו לגמרי

    .ואי צרי לומר במקו שאינו משל אלא נזק בלבד, לבקשת מחילה וריצוי

חייב לשל מה שהזיק א , שא הזיק ממונו יש או שוגג,  ממונולא כ הוא דינו של מזיק
מאחר . והוא הדי א הזיק ער ומדעת משל מה שהזיק בלבד ולא יותר, שהוא ח מפשע

מסתבר שאי מתכפר לו , א על פי שהוא מצער יותר את הניזק, שאי המתכוו משל יותר
  .אלא א כ מפייסו

, שהמזיק ממו חברו; דומה מזיק חברו בגופו למזיק ממונואינו : שיעור דברי רבינוזהו 
אבל חבל בחברו בכל , כיוו ששיל מה שהוא חייב לשל נתכפר לו, כגו שעשה שלא מדעת
שאינו משל לא צער ולא ריפוי ולא שבת , לא רק בעשה שלא מדעת, מקרה חייב לרצותו

לא אפילו החובל שמשל חמשה א, אשר על כ מוב שצרי על כל פני לפייסו, ולא בושת
  . אינו מתכפר לו ולא נמחל עוונו עד שיבקש מ הנחבל שימחל לודברי 

אינו זקוק , שמשל את הנזק, שאד המזיק ממונו של חבירו בלא דעת, מסקנה העולה היא
כגו שעשה , על אחת כמה וכמה אד שממונו הזיק והוא אי בו אשמה כלל, לבקש מחילה

  . ודאי אינו צרי לבקש מחילה אחרי ששיל את הנזקבשעת הוצאת זבלי כגו , ברשות

  ר נזקי והלכות נזקי ממופמבנה ס. ז

,  ביותרגדולהמעתה מוב שפתח רבינו בראש ספר נזקי בהלכות נזקי ממו בחידוש 
שהרי ממונ הבעלי חייבי לשל , כל נפש חיה שהיא ברשותו של אד שהזיקה": דהיינו
שיי וש , "שנגר ממעשיו"ורק בהמש מדבר על הסוג השני של מניעת נזקי . 8"הזיק

הואיל וכללה תורה בהלכות אלה נזקי ממו שאי בה אשמה . לדבר על האיסור שבדבר
מוב שלא נית לנסח לא מצוות עשה ולא   ביחד ע כאלו שיש בה, אישית כל שהיא

מנע מלעשות מעשי ילות עליו לעשות או להומטי, מצוות לא תעשה המופנות לאד הפרטי
  . מסוימי

. "דיני" שיש סוג מיוחד של מצוות וה שקרא רבינו "ספר המצוות"כבר הסביר ב, בר
  : )עשה צה( מביא הוא בדבריוכ 

                                                           
8
  : )יא(השווה מכילתא דרבי ישמעאל משפטי מסכתא דנזיקי    

א , איל והשור ממונו והבור ממונוהו: עד שלא יאמר יש לי בדי? למה נאמר, 'וכי יפתח איש בור'|"
תאמר בבור , א אמרת בשור שדרכו ליל ולהזיק, לא? למדת שהוא חייב על ידי שורו אינו חייב על בורו

לפי שלא זכיתי בדי צרי . 'וכי יפתח איש בור או כי יכרה איש': תלמוד לומר! ?שאי דרכו ליל ולהזיק
  . "הכתוב להביאו בפני עצמו
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כלומר המשפט שנית לנו לדו באות , ינו בהפרת נדריוווי שנצטויהצ
 זה עצמו תבי בכל יועני. ני שחובה להפר על כל פיואי העני, הדיני

שאי זה צווי לעשות דבר מסויי , מקו שתשמעני מונה די מ הדיני
  .  היא שאנו מצווי לדו בדי זה באותו הדברהמצווהאלא , בהכרח

  : )עשה צו( "דיני"סוג אחר של  "הרמבמציע , בהמש דבריו

זכר לקמ ממיני אשר ראוי שתזכרנה בכל מה שי, והנני עתה מזכיר הקדמה
, שזה שאנו מוני כל מי ומי מ הטומאות מצוות עשה, והוא, הטומאות

וג אי אנו מוזהרי , טמא בטומאה זויו שאנו חייבי להעניינאי 
אלא זה שהתורה אמרה כי הנוגע , טמא בה שאז תהיה מצות לא תעשהימלה

  . יא מצות עשהה  או שדבר זה מטמא באופ כ למי שנגע בו, במי זה נטמא

והוא שאנו אומרי שהנוגע בכ ,  מצווהינו בו הואוהדי הזה שנצטו, כלומר
 הוא הדי אשר המצווהו... ומי שהיה במצב כ לא נטמא, באופ כ נטמא

ינו בדיני אלו ונאמר לנו כי מי שנגע בזה נטמא ונעשה טמא וחייב מה ונצטו
יותו נעשה טמא א נגע במי כלומר ה, וויי הצאו הוזה... שחייבי הטמאי

  . זה או א היה בקרבתו באופ כ

 ורבינו מצביע עליה במניי הקצר, ההבחנה בי שני סוגי המצוות שה דיני היא ברורה
כל להיות ": מציע ש את עשה צו כ, כ למשל. בהקדמה למשנה תורה בניסוח אופייני

 שנגע האד בנבלה כיווו, כתית יוצרת מציאות הלהמצווה, כלומר. "נוגע בנבלה טמא
דרי בכל הדיני האמורי בהפר נלדו ": אבל הניסוח של עשה צה הוא. ממילא נעשה טמא

 סורייאלא אחרי שאד נדר והטיל על עצמו א, הפרת נדרי אינה נעשית ממילא. "בפרשה
די  כ,מי לדו ולפעול בדרכי מסוימותהמצווה מעניקה סמכות לאישי מסוי, וכדומה

  . ליצור את המציאות ההלכתית המבטלת את חלות הנדר

וכ הוא , ארבע המצוות שמנה רבינו בכותרת להלכות נזקי ממו ה כול מסוג הדיני
במניי העשי הקצר הניסוח . ההבערהדי , הבורדי , ההבערדי ,  השורדי: מכנה אות
  : הוא אופייני

בנזקי לדו ) "רלח(. "נזקי הבערבלדו ) "רמ(. "בנזקי בהמהלדו ) "רלז(
  . "בנזקי האשלדו ) "רמא(. "הבור

. כבר נתבאר שמצוות הללו אינ מופנות לכל אד מישראל כצווי פרטי לעשות או לא לעשות
: )עשה קעו(מנה רבינו כ . המצוות הללו קובעות משפטי שעל פיה תתנהל החברה כולה

והוא הול ופורט את כל " לפועל צוויי התורהוינו למנות דייני להוציא וווי שנצטיהצ"
להוציא "שעליה מוטלת המשימה , הכישורי הדרושי לדייני ואת כל הסמכויות שלה

שכל אד ":  מבאר הוא)עשה קעז( בהמש דבריו. דהיינו לדו כפי צוויי התורה  "לפועל
" לדו די תורה". "פניוא היה בקי בכ והחלו בעלי הדי את הדיו ללדו די תורה מצווה 

 ג חובות ימיישו המצוות הללו נובע. פירושו לייש למעשה את המצוות שה דיני
שהרי המצוות הללו יוצרות מציאות , וג זכויות ליחידי שוני במצבי שוני, יסוריוא

  . הלכתית מחייבת
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לפיכ ראו ,  שנתבאר ממצוותיה שמטרת התורה היא למנוע נזקיכיוואלא ש, ולא עוד
, ל בהמה דקה במקו השדות והכרמיואסרו לגד, חכמי לתק תקנות לקד מטרה זו

  . כאלהנוספות תקנות ו, )ב, ה(הלכות נזקי ממו מובא בכ

והבור , השור": מנתה את אבות הנזיקי בסדר זה )א, א(א על פי שהמשנה בראש בבא קמא 
בהלכות נזקי ממו בסדר , על פיה הנושאיו, סידר רבינו את המצוות, "וההבער, והמבעה

" מבעה"לפיכ במקו . את שמות האבות שינה. ההבערה, הבור, ההבער, השור: קצת שונה
בער ורה יבעאיש שדה או כר ושלח את יבער כי ": )ד, שמות כב( על פי הפסוק" ההבער"כתב 

י מונח זה מוב כ" הבערה"ורבינו שינה לקרותה , "הבער"התנא מכנה אש . "בשדה אחר
וכלל בפרק הראשו , פתח בחיוב נזקי בהמתו שחייבתו תורה בגלל היותה ממונו בלבד. יותר

  . את הגדרות היסוד של כל נזקי בהמה

המשי . אחר כ ד בדיני רגל וצרורות וג ש שאי בה אשמה כי א ברשות הניזק בלבד
או עשה מעשה , שלא נעל כראויכגו , בפרק שלישי ורביעי בנזקי בהמתו שהאד נתרשל

אחרי שסיי הלכות . "על גבי קמת חברו חבירו המעמיד בהמת"כגו , אשר בגללו מתחייב
בעל התקלה ג יצר מקרי ששבה יש , ובסו הלכות אש, הציע דיני בור, נזקי בהמתו

  . כגו החופר בור או המדליק אש, אותה

וחובל ומזיק עד הלכות רוצח ושמירת , והלכות גזלה ואבדה, אחר כ סידר הלכות גנבה
 על היחיד או על יוויי אישייבהלכות הללו המצוות הנידונות הינ אזהרות וצ. נפש

כי הלכות הללו כול דנות בעיקר בסוגי נזק , "דיני"חו משתי בלבד שה , הציבור
  . "שנגר ממעשיו"

   בחברה המודרנית "השלכות עיקרו הרמב. ח

זה א על פי ש, כגו לגדל בהמה דקה בתו היישוב, רי שאסרו חכמיראינו שיש דב
כי הנזקי העלולי לבוא מגידול בהמה דקה ה גדולי , מפריע לפרנסת של הרועי

אלא שבעל התקלה חייב לשל א ,  אותיש דברי שהתירו, אבל מאיד. מאודונפוצי 
ובכל , ת הכלל מול נזקו של הפרטברור הוא ששקלו את טוב. כגו הוצאת זבלי, הזיק

הואיל וחייבו את . מקרה דנו לגופו ותיקנו תקנות כדי לעודד את המשק בלא להפסיד לניזוק
אי ספק שמי שאי הדבר נחו ,  שלא אסרו עליו להוציאוא על פי, המוציא זבל עבור נזקיו

מילא בציבור כולו מ? כי מה לו ולצרה הזאת, לו במיוחד יימנע מלהוציא זבל לרשות הרבי
ת יש כא הסתברותימבחינה , כלומר. יתמעטו המוציאי זבל וממילא יתמעטו ג הנזקי

  . בנוס על התועלת למשק החקלאי בכללותו, מניעת נזקי פרטיי במידה מסוימת

, וכאשר הנסיבות משתנות, מדגיש רבינו את החובה לדאוג לתיקו החברהרבות פעמי 
יש לשקול אי ,  חדשה מתפתחי דרכי ייצור שיש בה חשש נזקיוכתוצאה מטכנולוגיה
  . נית למזער את הנזקי

וכ בתעבורה ברכבי מהירי ובמשאיות , בדרכי התיעוש החדשי ובשימוש מכונות
תמיד היה קיי חשש שא . הנזקי העלולי לבוא יכולי להיות גדולי מנשוא, ענקיות
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. כי אז הבעלי ייעלמו והניזק לא יפוצה על נזקו, יק לשללתו של המזוהנזק הוא יותר מיכ
שהיא לא רק מקילה על , שכמו שמצינו ששקדו חכמי על תקנת השבי, ומריש מקו ל

: )ב, בבא קמא נח(כ יש מעי מטרה כזאת בכ שאמרו , הגזל אלא ג מיטיבה ע הנגזלי
, ו( נההמשרוש בפירבינו ומסביר " אי שמי קב מפני שמשביחו ולא בית כור מפני שפוגמו"

היו הנזקי עלולי להיות כל כ גדולי שג המזיק . "כדי למצע בי הניזק והמזיק": )ב

ל את מוסד "זרח ורהפטיג ז' מזכיר ר 9 בסו מאמרואמנו. וג הניזק ירדו מכל נכסיה
  . יהודרכו נית לפתור את הבע, הביטוח שהפ להיות אחד מענפי המשק החשובי

. ראינו שהתורה עצמה חייבה קנס של חצי נזק כדי שישמרו את השוורי שמירה מעולה
אבל היו מתבקשות תקנות לא . ותיקנו א ה תקנות למנוע היזק, וחכמי הלכו בדר זו

שהניזק לכ הביטוח יש בו לא רק להועיל . רק למנוע נזק אלא ג להבטיח פיצוי לניזק
אלא יש בו ג אפשרות למנוע נזקי , המזיק לא יתרושש בגלל כוא , יקבל את המגיע לו

  . זהר ביותריעל ידי עידוד למזיק לה

יש לחייב . המפצה לכל אחד על נזקו בלי השתתפות המזיק, לא ביטוח ממשלתי הוא הנדרש
ובלי ביטוח אי להרשות לו להחזיק , כל בעל רכב או רכוש אחר שעלול להזיק לקנות ביטוח

כ , דלועלות הביטוח שהיא הפרמיה מחושבת לפי שכיחות הנזקי וג.  כללרכוש כזה
, או בעלי שכבר נגר נזק על ידי ממונ מקוד, שא מדובר בסוג רכוש שסיכונו גבוה

כ שעליית עלות הביטוח משמשת כעי קנס כדי שישמור . הפרמיה עולה במידה מקבילה
  . שמירת יתר על ממונו שלא יזיק

חובת ביטוח מעודדת פעילות .  לפטור לגמרי את המזיק א יש בו אשמה אישית אי,אמנ
בכ מתאפשר ליצור איזו צודק בי . משקית רצויה על א שיש בה חשש כלשהו לנזקי

בדר זו יש לעדכ את הלכות נזקי ברוח . גר לפרטייצרכי החברה לבי הנזק שיכול לה
 נושא זה דורש חשיבה וניסוח מורחב ,אמנ. נההתורה וליישמ למציאות החברתית המשת

ואי כא אלא הצעה לכיוו החשיבה היסודי המתאי למציאות המודרנית ולערכי , ומפורט
  . דהתורה כאח

                                                           
9
 .3יל הערה הנזכר לע   



  הרב יצחק שילת

  

  

  

88

   הרב יצחק שילת

יה  ם בדרכים " על שיטות הכוזרי והרמב-רִאיה ור
  ה לאמונ

  פתיחה  . א

יה בכוזרי    .ב  העימות בין רִאיה לר

 מהותה של הרִאיה   . ג

 מעמדו של השכל בכוזרי   .ד

 ם על מעלת החקירה השכלית"הרמב   .ה

 ם"מקורות האמת על פי הרמב   . ו

 עדות השכל ועדות העין   . ז

 צות האמונהמ   .ח

 אמונתו של אברהם אבינו   .ט

 הדיבוק אשר בינינו ובינו   . י

 ם" רמב-ע " ראב-ל "ריה  .יא

 סיכום. יב

  פתיחה. א

מושפע , ל" וריה"הרמב, סגנו החשיבה והביטוי של שני גדולי המחשבה הישראלית
וח נושבת ר, איש ההלכה ואיש המדע, "בכתבי הרמב: מאופיי האישי ומעיסוק העיקרי

מרחפת רוח , הפייט והמשורר הדגול, ל"ואילו על כתבי ריה, שכלתנית ומדעית
מוצאי , יני אמונהיכשבוחני את דעותיה בענ, למרות זאת. האינטואיציה והשירה

ו . ניבטת קרבה רוחנית יסודית, וי המבדילי ביניהושמבעד לק במקומות אחרי כבר ד

מטרת מאמר זה . 1ל" וריה"בשיטות הרמבבנושאי סגולת ישראל וטעמי המצוות 

                                                           
1

מעלה , "עיוני וביאורי בדברי הרמב,  כ'מעליות': בתו', " שיטות הכוזרי והרמבסגולת ישראל '  
302' עמ, ט"אדומי תשנ  'צוהר': בתו', " שיטות הכוזרי והרמבמטרת וטעמיה של המצוות ; '271

141' עמ, ס"קי תש, ג 115.  
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בשיטותיה של , להתמודד ע שאלת הדר או הדרכי שבה אד אמור להגיע לאמונה
  .שני רבותינו הגדולי האלה

יה בכוזרי . ב   העימות בי רִאיה לר

, ראשית הספר בסיפור על מל כוזר. עלילתיתלספר הכוזרי יש כידוע מסגרת ספרותית
כוונת : "ומלא היה נגלה אליו בחלו ואומר לו, עבודת הדת הכוזריתשהיה משתדל ב

המל שולח לקרוא לחכמי המייצגי את ". רצויה אצל הבורא אבל מעש איננו רצוי
, אריסטוטלי לפילוסו: האמונות והדעות העיקריות השולטות בעול באות הימי

, י דעותיה של הפילוסואחרי שמיעת עיקר. ולחכ מכל אחת משלש הדתות הגדולות
, שיחה המתחילה בנימה של זלזול, היהודי' החבר'הוא פותח בשיחה ע , הנוצרי והמוסלמי
, החלק האחד עד שהמל מחליט להתגייר: עד תו הספר, בשני חלקי, ולבסו נמשכת

וביקש מהחבר לברר לו , והחלק השני אחר שהתגייר ולמד תורה, ועמו מתגיירי בני עמו
סיומו של הסיפור הוא פרידת החבר מ המל בגלל רצונו לעלות . ני שוני באמונהעניי

  .לאר ישראל

הנושאי המועלי . יש להבי שהמסגרת העלילתית של הכוזרי אינה רק קישוט ספרותי
. ל מתמודד את לאור כל הדר"שריה, יסוד של הספרהמסגרת ה נושאיבסיפור

. 2בהרחבה בחלקי שוני של הכוזרי להות שלו יעלהת האהויכוח ע הפילוסו על תפיס

ג הויכוח ע . 3שעיקרו שאלת סגולת ישראל ונצחיות התורה, הוא הדי לויכוח ע הנוצרי
, יופיע שוב בהמש, בגלל היכללותו בויכוח ע הנוצרי, שהוא מצומצ יותר, הישמעאלי

כוונת רצויה אצל הבורא ", סיפוראי צרי לומר ששורש ה. 4בעיקר בדיו על שכר ועונש
ושהסיו בדבר , שעניינו המצוות וערכ, הוא מוטיב חשוב בספר, "אבל מעש איננו רצוי

נמצא שהמסגרת . עליית החבר לאר ישראל קשור להשקפת הכוזרי אודות תהלי הגאולה
  .הסיפורית משמשת כאמצעי להצגת הבעיות העיקריות שהספר עוסק בה

ומהו , היא תשובה לשאלה מהי אמונת ישראל', החבר, 'ל החכ היהודיראשית דבריו ש

)יא, א(מקורה 
5:  

                                                           
2
  . ואיליג, ד: לדוגמא   

3
 . ואילהצ, א: לדוגמא   

4
  .קד ואיל, א: לדוגמא   

5
חסירה (תל אביב , מחברות לספרות' הוצ, צפרוני' מהד, י אב תיבו"הציטוטי מהכוזרי ה בתרגו ר  

   .חסר ניקודומובאי כא בכתיב , )שנת הדפוס

הקדמות : ראה מה שכתב הרב שילת ב, על העדפת השימוש בענייני מחשבה בתרגומי הקדומי[  
 ] המערכתעמ טו , ב"ירושלי תשנ, י שילת"ר' מהד,  למשנה"לפירוש הרמב
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להי אברה יצחק ויעקב המוציא את בני אנחנו מאמיני בא: אמר החבר
והמנחיל , והמכלכל במדבר, ישראל ממצרי באותות ובמופתי ובמסות

ושלח , אחר אשר העביר את הי והירד במופתי גדולי, את אר כנע
, ואחר כ כמה אלפי נביאי אחריו מזהירי על תורתו, משה בתורתו

ואנחנו מאמיני , מייעדי בגמול טוב לשומרה ועונש קשה לממרה אותה
  .בכל מה שכתוב בתורה

  :)יב, א(המל מאוכזב 

מסכי הייתי שלא אשאל יהודי מפני שידעתי איבוד זכר : אמר הכוזרי
 ל לומר היהודי כי אתה מאמי בבורא העול והלא היה... וחסרו עצת

אשר ה , והדומה לסיפורי האלה, ובמי שברא והטריפ, ומסדרו ומנהיגו
להידמות לבורא בצדקו , טענת כל מי שיש לו דת ובעבורה הוא רוד האמת

  .ובחכמתו

לרִאיה חלקית , שיטתיתהמל רואה בתשובתו של החבר ביטוי לחשיבה לא: לאמור
  .במקו השקפת עול כוללת ומקיפהומקרית 

  :)טוגי, א(א החבר בשלו 

מביא אליה העיו ונכנסי , זה שאתה אומר היא הדת ההיקשית המנהגית
וא תשאל הפילוסופי עליה אינ מוצא אות מסכימי , בה ספקות רבות

מפני שה טענות יש מה מה שה , על מעשה אחד ולא על דעת אחת
יביאו טיעוני מניחי את : 'פי(ומה מה שיספיקו ב , יכולי להעמיד מופת

כל שכ שיעמידו ב ,  ומה מה שלא יספיקו ב)הדעת שאינ הוכחות חותכות

אי צרי עמה , 6ועוד כי היא הרִאיה, אבל פתיחת דברי היא המופת... מופת
יה ולא מופת   .לא ר

הדת ההיקשית : "ות לאמונהכא מוצהרת בבירור תפיסתו של הכוזרי לגבי הדרכי השונ
ועל חוקי , לשאלות אמונה) היקשי(זו המבוססת על הוכחות שכליות , כלומר, "המנהגית

,  איננה מַספקת) מנהגי(מוסריי הנקבעי על ידי האד כתוצאה מהכרתו האמונית 
ותמיד יהיה ויכוח מהי , יני אמונהימשמעיות לטענות בענמפני שאי הוכחות חותכות וחד

, לעומת זאת הרִאיה היא דר השתכנעות ישירה. הדעה האמיתית ומהי ההתנהגות הרצויה
  .ולכ היא עדיפה, שאינה זקוקה להוכחות

                                                           
6

יה'נוקד : יש כא שיבוש חמור) ל בהערה הקודמת"הנ(הכוזרי המנוקדת של צפרוני ' במהד   וניטל ', הר
יה, כל הטע של המשפט הרב ג [ההוכחה : שתרג, הגדיל לעשות אב שמואל. המעמת בי רִאיה לר

', הרִאיה'א על פי המקור הערבי יש לנקד כא ]. )'דברי'מוסב על (הנכוחי : קאפח תרג באופ עמו
בראות ": אות כהש בשכ אותו הביטוי הערבי מתורג על ידו , ולכ בוודאי התכוו אב תיבו

 ."עיניה
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את טענתו זאת כנגד ההוכחות השכליות של הפילוסופי חוזר החבר ומזכיר במקומות 
, פיכאשר המל מביע את התפעלותו מחכמת הפילוסו, במאמר האחרו של הספר. נוספי

  :)יד, ה(אומר לו החבר , )פיסיקה ומטפיסיקה(החוקרי בעניני הטבע והאלוהות 

למה . וזהו מה שהייתי מפחד עלי מהפיתוי ומנוחת הנפש על דעות
 בטחו  וההיגיו )המתמטיות(=שנתברר מה המופת בחכמות ההרגליות 

וחשבו שכל מה , הנפשות על כל מה שאמרוהו בטבע ובמה שאחר הטבע
  .מרוהו מופתשא

באלה . הכוזרי טוע שאי די חכמות הטבע והאלוהות כדי הלוגיקה והמתמטיקה
שביסוד מונחות , דדוקטיביותדהיינו הוכחות לוגיות, "מופתי"האחרונות ההוכחות ה 

ומה מסיקי , ")מושכלות ראשוני("אקסיומות המתקבלות על דעתנו כמובנות מאליה 
הוכחות . את המסקנות") מושכלות ראשוני"שא ה (למנטריי בעזרת כללי ההיגיו הא

וכל שכ בחכמות , לעומת זאת בחכמות הטבע. ואי עליה ויכוח, משמעיותכאלה ה חד
אלא ה לכל היותר כאלה , רבות מ ההנחות אינ ברורות ומובנות מאליה, האלוהות

אלא ה (משמעיי דוא דרכי הסקת המסקנות אינ תמיד ח, שהדעת נוטה אליה
וממילא המסקנות המבוקשות אינ , )'וכד, כוללי הסתמכות על ניסיו בדר האינדוקציה

  .מוכחות הוכחה חותכת

בדבר , המקובלת לכל אור העת העתיקה וימי הביניי, כדוגמא מביא החבר את ההנחה
, י ועפרמ, רוח, אש: שמה מורכב עול החומר ואליה הוא מתפרק" ארבעת היסודות"

יסודי ' בהל "אצל הרמבראה תיאור , שכל אחד מה הוא מעי גלגל מתחת לגלגל הירח
  :)ש(  החבר מעיז להטיל ספק בתיאור זה.ג,  ד י, התורה ג

ותתבע אות בעול , ולמה לא תיספק בטענות ביסודות הארבעה ראשונה
ומתי ... ו לואשר יטענו שש האש העליונה אי גו, )בגלגל האש: 'פי(האש 

ראינו גש אישי ואוירי נכנסי בחומר הצמח והחי עד שנגזור שהוא מורכב 
  .'אש ואויר ומי ואר וכו, מהארבעה כול

  מהותה של הרִאיה. ג

שהכוזרי רואה בה את הדר הבטוחה אל " רִאיה"מה טיבה של אותה ה, השאלה היא

ההליכה , 7י באותות ומופתייציאת מצר, מ הדברי שהזכיר בפתיחת דבריו. האמונה
 רִאיית המאורעות ההיסטוריי ,יית העיניברִאעולה שמדובר , במדבר וירושת האר

  : )זב, דברי יא(כדברי התורה , המבטאי את ההשגחה האלוהית

                                                           
7

ל "כנ, משמעיתהוכחה חד. א: צרי להבחי ביניהיש בלשו הקדמוני שתי משמעויות ש' מופת'למלה   
מוב שיש קשר מסוי ). זה'מעג: בערבית(דבר היוצא מגדר הטבע , דבר פלא. ב). ברהא: בערבית(בפני 

 ).את שליחות הנביא: כגו(כי פעמי שדבר הפלא בא להוכיח משהו , בי שתי המשמעויות
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  ' וידעת היו כי לא את בניכ אשר לא ידעו ואשר לא ראו את מוסר ה
 הנטויה ואת אותותיו ואת מעשיו להיכ את גדלו את ידו החזקה וזרועוא

 את עיניכ הרואותכי ... ואשר עשה לכ במדבר... אשר עשה בתו מצרי
  .הגדול אשר עשה' כל מעשה ה

ואחר כ כמה אלפי נביאי אחריו , ושלח משה בתורתו: "א החבר מדבר ג על הנבואה
, לאמת את נבואתואי נראה שכוונתו לאותות שעשו הנביאי כדי , "מזהירי על תורתו

  במקו , ואכ. אלא הנבואה עצמה היא הרִאיה, שהרי אי הוא מזכיר זאת ש כלל
יה במאמר . הדברי מפורשי, אחר שבו חוזר הכוזרי לדבר על ההבדל שבי הרִאיה לר

, פרטי, הוא ש כללי וש הויה הוא ש מיוחד' להיא'בדברו על כ שש , הרביעי
  :)ב, ד(מקשה הכוזרי 

יה עליו ממעשיו, ואי אודיע בש מה שאי עליו רמז: אמר הכוזרי   ?א הר

כי . אבל רומזי אליו ברמיזה הנבואית וברִאיה הרוחנית: אמר החבר
יות מתעי יות יבוא אד לאפיקורסות ולדעות מופסדות, הר וכי . ומ הר

יות, מה הביא המשני לאמר בשתי סיבות קדומות שי וכ אנ. אלא הר
, מה הביא לאמר בקדמות הגלגל ושהוא סיבת עצמו וסיבת זולתו, הקדמות

יות   .אלא הר

יה  שאיננה רִאיהאלא שהפע הוא מדבר בפירוש על , שוב מעמת הכוזרי בי הרִאיה לר
יות השכליות בעני. רוחניתאלא רִאיה נבואית, ת העינייירִאי ני יהוא טוע שהר

: למשל. ואפשר להגיע דרכ לטעויות קשות, ת וספקולציותהפילוסופיי מלאות השערו
בי השמחה והאושר המצויי בעול לבי הסבל , המאבק בי הטוב והרע בעול

יכולי להביא את האד למסקנה בדבר , בי הצדק והחסד לבי העוול והרשע, והייסורי
לי להביא את חוקיות הטבע והסיבוב המתמיד של גרמי השמי עלו. ו"שתי רשויות ח

מה מציל . וכיוצא בזה. ו ע האלוהות"ולזהותו ח, האד למסקנה שקיומו של הטבע נצחי
רק הנבואה יכולה להעניק לאד ידיעה ? את האד משגיאות כאלה ומעמידו על האמת

אבל ע , הנביאי, הרִאיה הנבואית היא אמנ נחלת של יחידי. יה מטעויותיודאית ונק
בעת פגעו אותו ושמעו , ודע כי כל אשר יפגע נביא: "לפגוש את הנביאיישראל כולו זכה 

ונפרד מסוגו בזכות הנפש והשתוקקה אל המדרגות , דבריו האלוהיי מתחדשת לו רוחניות
  וא זכה לראות בעיניו את האותות והמופתי , )קג, א(" הה והידבקו בענוה ובטהרה

  .אשר עשו

שכ , השותפות בחוייה הנבואית היא עוד יותר ממשית כא " שלח משה בתורתו"ובאשר ל
' ורצה ה: "פעמית בזמ מת תורהלדעת הכוזרי ע ישראל כולו זכה לדרגה נבואית חד

והתקדש הע ונזדמ למדרגת ... וציוה אות להתקדש, להסיר הספק הזה מליבות
  .)פז, א(" להי פני בפניא לשמוע דברי הא, הנבואה
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  השכל בכוזרימעמדו של . ד

והוא מכיר בתפקידו המכריע בתרגו , הכוזרי אינו מזלזל בחשיבותו של השכל, ע כל זאת
בהמש הדברי .  לכלל ידיעה והכרה בי הרִאיה הגשמית ובי הרִאיה הרוחנית הרִאיה 

  :ל במאמר הרביעי הוא מסביר"הנ

ואינ , לא עצמיה, כי החושי אינ משיגי מ המוחשי כי א מקריה
אתה רואהו במלחמה ... זולתי המראי, על הדמיו, משיגי מ המל

בתכשיט אחד ותראהו במדינה בתכשיט אחר ובביתו בתכשיט אחר ותאמר 
נראה , השמש, דמיו אחר... כי הוא המל בגזירת השכל לא בגזירת החוש

ר והשכל גוזר כי הוא כדור גדול מכדו... אותה עיגול פשוט כשיעור הצינה
א כח מיוחד להשיג , ולא הוש לחושי כח להשיג עצ הדברי... האר

יה על עצמ וסיבת, מקרי תלויי בה ולא יעמוד , יקח השכל מה ר
  . אלא השכל השל,על המהות ועל העני

כאשר ראינו אותות . השכל מאפשר לאד להבי את המראה שהוא רואה ואת משמעותו
יכל להערי את , ולא העי הרואה גרידא,  רק השכלומופתי במצרי ובמדבר 

וכ ג לגבי הרִאיה . לוהיתולהסיק את המסקנה שאלו ה גילויי ההשגחה הא, משמעות
  :)ש(הרוחנית 

כ , וכאשר ש הבורא בחכמתו הער הזה בי החוש הנראה והמוחש הגשמי
 שבחר וש למי, ש בחכמה ער בי החוש הנסתר והעני שאיננו גשמי
ויקח מה השכל , מברואיו עי נסתרת רואה דברי בעיניה לא יתחלפו

יה על עני הדברי הה וליבות ומי שנבראה לו העי ההיא הוא . ר
וכשרואה ... הפיקח באמת ויראה כל בני אד כעיוורי ויור ויישיר

הנביא בעי הנסתרת הצורה התמימה שבצורות אשר ראה אותה בדמות מל 
ידע שהיא ,  שופט יושב על כיסא די בעני ציווי ואזהרה מהקי ומהעדהאו

ואלה העניני אשר לא יושגו מדר ההקשה ... צורה ראויה למל נעבד
וקיימו , מפני שההקשה מרחקת מה שלא נראה כמוהו, ביטלו פילוסופי יו

 ואילו... אות הנביאי מפני שלא יכלו להכחיש מה שראוהו בעי הרוחנית
,  היו מודי לההיו רואי פילוסופי יו הנביאי בעת נבואת ומופתיה 

וכבר , והיו מבקשי פני מאופני ההקשה אי יגיע האד למדרגה הזאת
חלק מהפילוסופי אכ הכירו בתופעת הנבואה ונתנו לה הסבר : ל"ר(עשה קצת זה 

  .) הדעת השני,לב, ברה הנבוכי  מוייע; מדעיפילוסופי

הכוזרי קובע נחרצות שאי אפשר לערער על סמכותו של השכל לגבי הכרת . את ועודז
כפוי עלינו ) רק בל פ"כנ, משמעיתבהוכחה חד(=מה שהשכל מוכיח במופת : לאמור, האמת
יה חלילה לא: "ועל כ. ואיננו יכולי להתכחש לו, כאמת ל שתבוא התורה במה שידחה ר

" ל מ השקר ומה שהשכל מרחיק אותו וישימהו שקרה לאחליל: "ושוב. )סז, א(" או מופת
ודורשת מהאד להאמי במה שהשכל , המקדשת את האבסורד, בניגוד לנצרות. )פט, א(

ומקור ברִאיה ( אמונת ישראל אמנ כוללת משפטי שהשכל אינו יכול להוכיח מכחישו 
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א : למשל. כיח את הפכוא היא אינה סובלת בשו פני דבר שהשכל יכול להו, )הנבואית
ל כי היות הא, בגלל חוק הסתירה(ל היא דבר בלתי אפשרי מבחינה שכלית הגשמת הא

אזי כשאנו מוצאי , ) ה תרתי דסתרי שהוא במהותו ובהגדרתו חסר  והיותו גשמי ,של
שלא יחייב ,  עלינו לפרש אות באופ אחרפסוקי בתורה המורי לכאורה על הגשמה 

דיבר בקול אל קהל ישראל ' א כתוב בתורה שה, אומר הכוזרי, כ. מת הבוראאת הגש
ולא חלילה ,  שנצטייר באויר והגיע לאזנינוברא קול'  עלינו לפרש זאת שהבמעמד הר סיני 

  .פה ומוצאי לשו שבה דיבר' שלה

   על מעלת החקירה השכלית"הרמב. ה

אסמכתאות לכ אפשר . ירה השכלית הוא מחסידי ביסוס האמונה על החק"ידוע שהרמב
אול דומה כי את הדברי הנחרצי ביותר בעני זה הוא , להביא ממקומות רבי בכתביו

)נא, ג(ש ה לשונו וז. 'מורה הנבוכי, 'אומר בסיכו ספרו המחשבתי הגדול
8:  

זה הפרק אשר נזכרהו עתה אינו כולל תוספת עני על מה שכללו אותו פרקי 
ואני פותח הדברי בזה הפרק במשל ... ינו רק כדמות חתימהוא, זה המאמר
 קצת אנשי ואנשיו כול , כי המל הוא בהיכלו, ואומר, שאשאהו ל

 מה מי שאחוריו אל בית ואלו אשר במדינה . המדינה וקצת חו למדינה
ומה מי שרוצה ללכת אל בית המל , המל ומגמת פניו בדר אחרת

אלא שעד היו לא ראה , לבקר בהיכלו ולעמוד לפניוומגמתו אליו ומבקש 
 מה שהגיע אליו והוא ומ הרוצי לבוא אל הבית . פני חומת הבית כלל

 ומה מי שהגיע עד שנכנס אל תו ...מתהל סביבו מבקש למצוא השער
ולא בהגיעו אל תו . שהוא בית המל, הבית והוא ע המל במקו אחד

אבל אחר הגיעו אל תו הבית אי אפשר לו ,  עמוהבית יראה המל או ידבר
ואז יעמוד לפני המל ויראהו מרחוק או , מבלתי שישתדל השתדלות אחרת

  .או ישמע דבר המל או ידבר עמו, מקרוב

 אמנ אשר ה חו למדינה, ואומר, והנני מפרש ל זה המשל אשר חידשתי ל
... יו ולא מדר קבלהלא מדר ע, ה כל איש מבני אד שאי לו אמונת דת

 אלא, ואשר ה במדינה אלא שאחוריה אל בית המל ה בעלי אמונה ועיו
א מטעות גדול שנפל ביד בעת עיונ או , שעלו ביד דעות בלתי אמיתיות

והרוצי לבוא ... )הכוונה לבעלי האמונות והדתות הזרות: 'פי(שקיבלו ממי שהטע 
לא ראו בית המל כלל ה המו אנשי אל בית המל ולהיכנס אצלו אלא ש

 והמגיעי אל הבית ההולכי. עמי האר העוסקי במצוות, רצוני לומר, התורה
 סביבו ה התלמודיי אשר ה מאמיני דעות אמיתיות מצד הקבלה ולומדי

                                                           
8

, מוסד הרב קוק' הוצ, אב שמואל בכר אחד' מהד, וש אב תיב"ה בתרגו ר' מורה'הציטוטי מה  
 .הציטוטי מההקדמות למשנה ומהאיגרות ה ממהדורתנו. ב"ירושלי תשמ
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 .ולא חקרו כלל לאמת אמונהולא הרגילו בעיו שרשי התורה , מעשי העבודות
ובני אד ש ,  בעיקרי הדת כבר נכנסו לפרוזדורואשר הכניסו עצמ לעיי
אבל מי שהגיע לדעת מופת כל מה שנמצא עליו . חלוקי המדרגות בלא ספק

, מופת וידע מ העניני האלוהיי אמיתת כל מה שאפשר שתיודע אמיתתו
כבר הגיע ע , ויקרב לאמיתת מה שאי אפשר בו רק להתקרב אל אמיתתו

  .וה חלוקי השלימות, א מדרגת החכמיוזאת הי... המל בתו הבית

אשר ,  במוגבלותו של השכל האנושי"במשפטי האחרוני שומעי אנו הד להכרת הרמב
וא אי הוא יכול לדעת את כל , הוא אינו יכול להוכיח במופת כל אמת: איננו כל יכול

הדברי  כותב את "הרמב. א אי אנו זקוקי לרמזי בעני זה. האמיתות על בוריי
למושגי המקרא " מילו"באתנחתא שהוא עושה ב, בהרחבה ובפירוש בתחילת הספר

  :)לא, א(המתייחסי אל האלוהות 

ובמציאות נמצאות ,  בכוחו ובטבעו שישיג, כי לשכל האנושי השגות,דע
אבל שערי השגת , ועניני אי בטבעו שישיג בשו פני ולא בסיבה

ואי בהיותו ,  ישיג מה עני ויסכול עניניובמציאות דברי, נעולי בפניו
ולא ישיגו על איזה , כמו שלחושי השגות. משיג מתחייב שישיג כל דבר

שהאיש על דר משל א על פי , וכ שאר הכוחות הגופניות, מרחק שיזדמ
ויתרו אישי המי זה . שהוא יכול לשאת שני כיכרי אינו יכול לשאת עשרה

החושיות ושאר הכוחות הגופניות נגלה מבואר לכל על זה באלו ההשגות 
יש , וכ הדי בעצמו בהשגות השכליות האנושיות... אלא שיש לו גבול, אד

, וזה היתרו ג כ אינו ללא תכלה... לאישי המי זה על זה בה יתרו רב
עד שיש דברי שיתבאר , אבל לשכל האנושי גבול בלא ספק יעמוד אצלו

לשערו בהימנע ,  ולא ימצא נפשו משתוקקת לידיעתלאד הימנע השגת
... כסכלנו מספר כוכבי השמי, זה ושאי פתח שייכנס ממנו להגיע אל זה

והתגברות השכל לבקש , ויש דברי ימצא האד תשוקתו להשגת עצומה
ובדברי הה , אמיתת ולחפש נמצא בכל כת מעיינת מבני אד ובכל זמ

ואי בכח ... וקת בי המעייני ויתחדשו הספקותירבו הדעות ותיפול המחל
כי כל דבר שנודעה אמיתתו , השכל האנושי שיביא על הדבר ההוא מופת

ואלו העניני ... במופת אי מחלוקת בו ולא הכזבה ולא מניעה אלא מסכל
ומעט בעניני , אשר נפל בה זה הבלבול הרבה מאד בעניני האלוהיי

  . הלימודייונעדרי בעניני, הטבעיי

שדיבר " החכמות ההרגליות"ה ה , "החכמות הלימודיות"או , "העניני הלימודיי"

)בק רצוטט לעיל פ, יד, ה(עליה הכוזרי 
שבה ההוכחות ה , החכמות המתמטיות: קרי, 9

                                                           
9

, נד' לד ובהקדמת המשנה עמ, נ א"הוא המונח המופיע במו) יה'אלריאצ(המונח הערבי המופיע ש   
: שפירושו) אלתעלימיה(נח מקביל  במו"משתמש הרמב' מורה'לא ברק בפ. של תרגול ואימו: ופירושו

 .של לימוד



  הרב יצחק שילת

  

  

  

96

בהבדל התֵקפות שבי , כמו הכוזרי, אפוא,  מכיר"הרמב. שאי להתווכח עליו" מופת"ב
יות של שאר החכמותההוכחות החותכות .  של הלוגיקה והמתמטיקה לבי ההוכחות והר

בדברי הה ירבו הדעות ותיפול המחלוקת בי המעייני "ש, כמו הכוזרי,  יודע"הרמב
 מעלה כה גדולה במחקר השכלי בעניני "רואה הרמב, א כ, מדוע". ויתחדשו הספקות

 ) האנשי המאמיני בתורה: לומרכ" (המו אנשי התורה"מעלה המבדילה בי , האמונה
, שה ורק ה אנשי השלימות, "החכמי" לבי כאחד " התלמודיי"ו" עמי האר"

  :כדבריו בפתיחת הספר, "חכמת התורה על האמת"וחכמת היא 

ולא , ולא למתחילי בעיו, ואי הכוונה במאמר הזה להבינ כול להמו
כי עני המאמר , וני לומר תלמודהרצ, יעיי רק בחכמת התורהלא ללמד מי ש

  .הזה כולו וכל מה שהוא ממינו הוא חכמת התורה על האמת

  :)לד, א(ל בעני כוחו של השכל "וכ ה דבריו בהמש הדיו הנ

והוא שאי במציאה , ואתה יודע כי אלו העניני נקשרי קצת בקצת
אותו המציאה וה כל מה שכללה , יתעלה ומעשיו כול'  זולתי ה)במציאות(=

וה המורי על מציאותו ועל מה , ואי דר להשיגו אלא ממעשיו, בלעדיו
יתחייב א כ בהכרח לבחו הנמצאות כול כפי מה ... שצרי שיאמי בו

שה עד שנקח מכל מי ומי הקדמות אמיתיות צודקות יועילונו בבקשותינו 
מבלתי , ות האנושילמי שירצה השלימ, בהכרח, אי אפשר א כ... האלוהיות

ואחר כ , ואחר כ בלימודיות לפי הסדר, התלמד תחילה במלאכת ההיגיו
  .ואחר כ באלוהיות, בטבעיות

ומשו כ הוא ,  רואה בשכל ובהוכחותיו את המקור היחיד לידיעת האמת"הא הרמב
  ?ה כדי להגיע אל אמיתות האמונ עד כמה שידינו מגעת אומר שאי מנוס משימוש בשכל 

  "מקורות האמת על פי הרמב. ו

מציג , )אסטרולוגיה(על שאלת גזירת הכוכבי ) מונפליה(באיגרתו לחכמי מונטפשליר 
, "איגרות הרמב( בתמציתיות ובבירור את תפיסתו בדבר מקורות הידיעה של האד "הרמב

  :)תעט' עמ

  הראשו : דעו רבותי שאי ראוי לנו להאמי אלא באחד משלושה דברי
יה ברורה מדעתו של אד כגו חכמת החשבו , דבר שתהיה עליו ר

 דבר שישיגו והשני . )אסטרונומיה(= והתקופות )גיאומטריה(=וגיאמטריאות 
כגו שידע בוודאי שזה אדו וזה , )החושי(=האד באחד מחמשת ההרגשות 
 וכיוצא... או שיטע שזה מר וזה מתוק, שחור וכיוצא בזה ברִאיית עינו

וצרי .  דבר שיקבל אותו האד מ הנביאי ומ הצדיקיוהשלישי . באלו
: ויאמר, לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחשבתו כל הדברי שהוא מאמי בה

וזה האמנתי בו , וזה האמנתי בו מפני ההרגשה, זה האמנתי בו מפני הקבלה
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עליו , שאינו משלושת המיני האלו, וכל מי שיאמי בדבר אחר. מפני הדעה
  .'פתי יאמי לכל דבר'נאמר 

יה השכלית: מקורות הידיעה ה אפוא שלושה והקבלה מ , הרִאיה החושית, הר
פירושה קבלה שמסרו הנביאי " מ הנביאי ומ הצדיקי"יש להבי שהקבלה . הנביאי

מקור הידיעה : כלומר. ודרכ היא הגיעה אלינו, )ל ומה לחכמי הדורות"לחז(=לצדיקי 
שבאמצעותה אפשר להשיג דברי שהשכל והחושי אינ יכולי , לישי הוא הנבואההש

אפשר לבטוח בה שה מוסרי , שהואיל וצדיקי ה, כא הוא" הצדיקי"עני . [להשיג
שהרי , תדע. והריה צינור נאמ להעברת הידיעות הנבואיות אלינו, דברי כהויית

וצדקות כשלעצמה ודאי איננה מקור של , "כמימ הנביאי ומ הח" אינו אומר "הרמב
  ].ידיעה

יה השכלית, מעניי שבגדר הראשו  רק את החכמות "מזכיר הרמב, של הר
 מודע היטב "שהרי כאמור לעיל הרמב, המתמטיקה והאסטרונומיה, "הלימודיות"

יות שכליות חותכות יות והמצו, המבוססות רק על המושכלות הראשוני, לחילוק שבי ר
יות שכליות הזקוקות להנחות נוספות, רק בחכמות הלימודיות   .לבי ר

, המושכלות הברורי: ה אכ רק,  מדבר כא"שעליה הרמב, אשיות הידע האנושי
א מוב שהאד מרחיב את הידע שלו בעזרת צירופי שהוא יוצר בי , והנבואה, החושי

ועוזרי , ירופי אלה נכנסי לתחו הדעתוא תוצאות צ, עדויות החושי השונות והשכל
  .לו להכיר את המציאות

מדבריו .  יוצר סול דרגות בי שלושת מקורות הדעת"שאלה חשובה היא הא הרמב
יה לכ"באיגרת הנ , נבואה, חושי, שכל: שכ בתחילה הוא מונה אות בסדר, ל אי ר

הא כוונתו ללמד ששקולי . והסדר הוא הפ) 'וכו" וצרי לבעל דעה("ואילו בסיכו 

  .נראה מה עולה בידינו ממקורות נוספי? 10ה

  עדות השכל ועדות העי. ז

לעבוד עבודה '  על מקרה של נביא המצווה בש ה" מדבר הרמב)ל' עמ(בהקדמת המשנה 
  :)וב, דברי יג(דינו של נביא כזה מפורש בתורה . והמביא אותות לקיי את טענתו, זרה

בקרב נביא או חול חלו ונת אלי אות או מופת ובא האות כי יקו 
להי אחרי אשר לא ידעת והמופת אשר דבר אלי לאמור נלכה אחרי א

והנביא ההוא או חול החלו ... לא תשמע אל דברי הנביא ההוא, ונעבד
  .'ההוא יומת כי דבר סרה על ה
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  :באשר לקיו האותות שהביא הנביא אומרת התורה

להיכ בכל א' להיכ אתכ לדעת הישכ אוהבי את הא' מנסה הכי 
  .לבבכ ובכל נפשכ

  : מוסי על כ"והרמב

הואיל וכבר , כי עדות השכל המכזיב טענתו חזקה מעדות העי הרואה מופתו
יה ברורה אצל אנשי השכל שאי ראוי לעבוד ולגדל אלא האחד  נתברר בר

  .ל השלמויותאשר המציא הנמצאות והתייחד במכל

מאשר מה , יותר אמי,  לומר שמה שמוכח על ידי השכל יותר תק"הא כוונת הרמב
שהרי כא העימות אינו בי מה שרואות העיניי לבי מה . לא בהכרח? שנראה בחושי
שירד גש עז בימי : למשל, כי הנה הנביא שציוה לעבוד עבודה זרה נת אות. שאומר השכל
ובאמת לא ירד , הא אנו חושדי בחושינו שהטעו אותנו. ירד גש כזהואכ , קציר חיטי

, באמת ירד גש עז בימי קציר חיטי: אומרי אנו, אלא. אי שו צור לומר כ? גש
כי ייתכ . שלח את הנביא לצוות אותנו לעבוד עבודה זרה' אבל מזה עדיי לא נובע שה
והוא צפה שירד , מופלגי, ות פרפסיכולוגייכוח: או אולי, שהנביא הוא בעל כוחות חיזוי

תה ימבלי שהי, ייתכ ג שיצא לו במקרה ניחוש נכו. לא אמר לו זאת' א על פי שה, גש
 הרי זה גר לזה לקרות :  אוה נת לזה לקרות "ומה שהקב. לו כל דר לדעת זאת

 אוהבי את להיכ אתכ לדעת הישכא' כי מנסה ה: "למטרה שציינה התורה בפירוש
  .'וכו "'ה

" כי עדות השכל המכזיב טענתו חזקה מעדות העי הרואה מופתו" "נמצא שלשו הרמב
כי זוהי סתירה (לפיה לא תיתכ מצוה לעבוד עבודה זרה , עדות השכל: פירושה בעצ

שא ראינו את , והיא(יותר חזקה מההנחה המצטרפת אל עדות העי , )למהות המַצווה
שעדות העי תלויה בפרשנות , פירוש הדבר הוא). שלחו'  הרי שהנביא המופת שנת ה

 וההכרעה בי עדות השכל לעדות העי  כפי שראינו שכותב ג הכוזרי שנות לה השכל 
  .במקו הזה היא בעצ הכרעה בי שיקולי שכליי

 המורה ל בניסוח מילולי" ניסח את המשפט הנ"נראה כי העובדה שהרמב, בכל זאת, אול
דהיינו שהוכחה שכלית ,  מלמדת שדעתו היא אכ כעל עדיפות עדות השכל על עדות העי 

אחיזת "ל, כי החושי עלולי לסטייה ולטעות, חותכת תֵקפה לדעתו יותר מעדות החושי
  .יותר רחוק שתימצא בו טעות, ואילו השכל הבריא המשתמש בכללי ההיגיו בלבד, "עיניי

  נ "מו( " בדיו על שאלת חידוש העול או קדמותו כותב הרמבבואה ובאשר לשכל ולנ

  ,  שאי אפשרות להוכיח הוכחה שכלית חותכת לא את קדמות העול ולא את חידושו)טז, ב
  :והוא מסיי

, ל קדמות העול או חידושו"ר, והיתה זאת השאלה, וכאשר התבאר לי זה
אשר תבאר עניני , בואה מקובלת מצד הנ)לדעתי=( היתה אצלי אפשרית 

  .כמו שאבאר, אי בכח העיו להגיע אליה

  :)חל, ב(ואלה דבריו ש ,  להל הוא בפרקי הנבואה"המקו שבו מבאר זאת הרמב
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לא יוכל , ודע כי הנביאי האמיתיי יגיעו לה השגות עיוניות בלא ספק
שפע שה... האד בעיו לבד להשיג הסיבות אשר יתחייב מה הידוע ההוא

עד שהגיע מפעולתו , ההוא בעצמו אשר שפע על הכח הדמיוני עד שהשלימו
  ... וישיגהו כאילו ה עניני כבר הרגישו בה החושי, שיגיד מה שיהיה

עד שיגיע מפעולתו שידע עניני , )השכלי(=הוא ג כ ישלי פועל הכח הדברי 
  .ת עיוניותותגיע לו זאת ההשגה כאילו השיגה מהקדמו, נאמני המציאות

והוא משיג , הנביא רואה בדמיונו מראות של מאורעות עתידיי כאילו השיג בחושי
אפשר אפוא לתאר את הנבואה כמרחיקת . השגות שכליות מופלגות כאילו הוכיח בשכל

השכל . נבואה, שכל, חושי: מבחינה זאת אפשר ליצור את ההדרגה. לכת יותר מהשכל
,  שהוא מנתח את השגות החושי ומסיק מה מסקנותמרחיק לכת יותר מהחושי בכ

. והנבואה מרחיקה לכת יותר מהשכל בכ שהיא מגיעה למקו שהשכל אינו מגיע אליו
 השגת השכל כשלעצמה היא יותר "השאלה היא הא כמו שנטינו לומר שלדעת הרמב

להשגה נוכל לומר כ ג לגבי ההשגה הנבואית ביחס , ודאית מהשגת החושיוברורה 
והוא כותב ,  את מטרות נסיו העקידה" מסביר הרמב)כד, ג(' מורה'בפרק אחר ב. השכלית

  :בי השאר כ

 להודיע אותנו אי יאמינו הנביאי באמת מה שיבוא מאת והעני השני 
, כמו שביארנו, שלא יחשוב החושב בעבור שהוא בחלו ובמראה. בנבואה' ה

ורצה להודיענו שכל מה , בו קצת ספקיתערב ... ובאמצעות הכח המדמה
לא יסופק בדבר , שיראה הנביא במראה הנבואה הוא אמת יציב אצל הנביא

ודינו אצלו כדי העניני הנמצאי כול המושגי בחושי , ממנו אצלו כלל
יה על זה הסכ אברה לשחוט בנו יחידו אשר אהב כמו .או בשכל  והר
 בחלו של נבואה או היה אצל ספק ולו היו הנביאי מסופקי... שצווה

לא היה הוא מוצא בנפשו לעשות זה ... במה שישיגוהו במראה הנבואה
  .המעשה הגדול מספק

 משוה אפוא את השכנוע באמיתת ההשגה הנבואית לשכנוע באמיתת מה שמושג "הרמב
י? הא יש עדיפות בזה להשגה הנבואית. באופ ישיר בחושי או בשכל ה  ייתכ שהר

הא אד היה סומ על חושיו או על שכלו : כי נשאל את עצמנו. מאברה אבינו מורה שכ
הא לא היה חושד בעצמו שחושיו או שכלו מטעי ? להכריע הכרעה כה קשה כעקידת בנו

, נמצא. ואילו אברה אבינו היה בטוח ללא ספק שמראה הנבואה מורה לו לעקוד? אותו
  .נבואה, שכל, חושי: ורות הידע ג לפי מידת אמינות כ ידרג את מק"שהרמב, לפי זה

הכוזרי מעדי באופ ברור את : "נסכ את העולה בידינו עד כה מדברי הכוזרי והרמב
יה השכלית יות השכליות . הרִאיה על פני הר הוא מזהיר מפני הסתמכות על הר

יה השכלית והוא מחלק ביניה לבי , המשמשות בחכמות הטבעיות והאלוהיות הר
במושג רִאיה הוא כולל . אליה הוא מתייחס כאל אמת ברורה, )מתמטיתהלוגית(החותכת 

והוא נות את המעמד העליו לרִאיה הנבואית , את הרִאיה החושית ואת הרִאיה הנבואית
 ויראה כל בני אד כעיוורי ויור ,ומי שנבראה לו העי ההיא הוא הפיקח באמת"[

  .])ג, ד( "ויישיר
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ג הוא רואה . השכל והנבואה,  שלושת מקורות האמת ה הרִאיה החושית"ג לרמב
יות שכליות שאינ , בנבואה דרגה עליונה ומבחי בי מופתי שכליי חותכי לבי ר

יות שכליות ליסודי , א על פי כ. חותכות הוא מדרי את האד לבקש בכל כוחו ר
ויקרב לאמיתת מה שאי אפשר בו רק ... א עליו מופתלדעת מופת כל מה שנמצ", האמונה

  .)אנ, גנ "מו( "להתקרב אל אמיתתו

המכזיב (עדות השכל "הא הכל נעו בקביעה ?  לכוזרי"מהי סיבת ההבדל הזה בי הרמב
שראינו שאי בה בהכרח משו העדפה גורפת , )"הרואה מופתו(חזקה מעדות העי ) טענתו

  .ה פתח להבנות נוספות בסוגיה זו"להל נפתח בע?  החושישל עדות השכל על פני עדות

  מצות האמונה. ח

  הלכות יסודי ( הכולל כל מצוות התורה,  בראש חיבורו ההלכתי הגדול"כתב הרמב

  :)וא, א התורה

יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש ש מצוי ראשו והוא ממציא כל 

 לא נמצאו אלא 11ניהוכל הנמצאי מ שמי ואר ומה בי, הנמצא
והוא , אדו כל האר, לוה העולהמצוי הזה הוא א... מאמיתת הימצאו 

שהגלגל סובב . בכח שאי לו הפסק, המנהיג הגלגל בכח שאי לו ק ותכלית
והוא ברו הוא הוא המסבב אותו בלא , ואי אפשר שיסוב בלא מסבב, תמיד

  .'להיא' אנכי ה'שנאמר , וידיעת דבר זה מצות עשה. יד ולא גו

  :)עשה א( וכעי זה בספר המצוות

והוא שנאמי ,  האלוהות12המצוה הראשונה הוא הציווי שנצטוינו בהאמנת
אנכי 'והוא אומרו יתעלה , שיש ש עילה וסיבה הוא הפועל את כל הנמצאי

  .'להיא' ה

ציווי על כ" להיא' אנכי ה"ומבי את האמירה ,  רואה אפוא באמונה מצות עשה"הרמב
, עשה ולא תעשה, ה שתי מצוות תאומות" לא יהיה ל"ו" אנכי"יש להבי ש. האמונה

כל מלאכה ... וביו השביעי שבת שבתו: "כעי, והשניה מלמדת על הראשונה שהיא מצוה
, א שלא נאמרה בלשו ציווי, )ב, שבת כד(היא מצות עשה " שבתו"ש, )ג, ויקרא כג(" לא תעשו

להל נראה שיש בתורה ג פסוקי ציווי על מצות : יתירה מזו. ת עליהוחברתה מלמד

                                                           
11

שבה נכתבו עניני , כי סגנו המשפט כולו מושפע מ השפה הערבית'  מדויק"רמב'כבר הערנו ב  
 .פילוסופיה דתית באות הזמני והמקומות

12
שניה ', לידע'לבי ' ילהאמ' הבדל עקרוני בי "שאי אצל הרמב) תעט' עמ(כבר הערנו באיגרות   

כמבואר באיגרת לחכמי מונטפשליר , משמעות לחשוב את הדבר לאמיתי על פי אחד ממקורות הידיעה
 .ל"הנ
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שמות (" וביו השביעי תשבות: "כמו שיש ג לשו ציווי במצות עשה של שביתה, האמונה

  .)יב, כג

והלא א אי מצווה אי ? הכיצד אמונה במַצווה היא עצמה מצוה: "רבי תמהו על הרמב
? צוה מבלי שיש הנחה מוקדמת בדבר קיומו של המצווהואי אפשר אפוא לדבר על מ, מצוה

'אור ה'חסדאי קרשקש בהקדמת ספרו ' או בלשו ר ' :  

א , למה שהוא מבואר היות האמונה הזאת שורש והתחלה לכל המצוות
  .וזה בתכלית הביטול,  יתחייב שתהיה התחלה לעצמהנמנה אותה במצוה 

יש להבי מה כוונתו באומרו שהאמונה .  לא נכשל בכשל לוגי פשוט כזה"מוב שהרמב
 אנו מצוי לא שג א לא קיימת אצלנו הנחה בדבר קיומו של מַצווה . היא מצוה
מצות : אלא. בוודאי שההנחה בדבר קיומו של המצווה קודמת לכל מצוה. להאמי בה

ל יבית הקיימת אצלנו בדבר קיומו של האהאמונה היא להפו את ההנחה האינטואיט
, נ א"מו( : על ידי התבוננות ולימוד? אי עושי זאת.  לידיעה ברורה ככל האפשרהמצווה 

  : )רק הצוטט לעיל פ, לד

וה כל מה שכללה , יתעלה ומעשיו כול'  זולתי ה)במציאות(=שאי במציאה 
 וה המורי על ,ואי דר להשיגו אלא ממעשיו, אותו המציאה בלעדיו

 ל מה שיחויב לו או ישולל ממנו"ר, מציאותו ועל מה שצרי שיאמי בו
עד שנקח , יתחייב א כ בהכרח לבחו הנמצאות כול כפי מה שה. יתעלה

... יועילונו בבקשותינו האלוהיות, מכל מי ומי הקדמות אמיתיות צודקות
מבלתי התלמד , למי שירצה השלימות האנושי, בהכרח, אי אפשר א כ

, ואחר כ בטבעיות, ואחר כ בלימודיות לפי הסדר, תחילה במלאכת ההיגיו
  . ואחר כ באלוהיות

  : )ש עא( ושוב

יה עליו ית, יתעלה וזה הנמצא' וכבר הודעתי שאי זולת ה אלא ' ואי ר
ויתחייב בהכרח שייבח זה הנמצא כפי מה , מכללו ומפרטיו, מזה הנמצא

  .חו ההקדמות ממה שייראה מטבעוויילק, שהוא

. שכ עולמו הוא התגלותו, ה היא הדר להכרתו" טוע אפוא כי הכרת עולמו של הקב"הרמב
  : )ריז' עמ, איגרות(וכ כתב בתשובה על שאלה מה יצא לנו מחכמת התקופות והמזלות 

הסתכל : מאיר בברייתא ואמר'  כבר ביאר רואמנ אמרכ מה יצא מזה 
  . מתו כ אתה מכיר את מי שאמר והיה העולש, במעשיו

א' אנכי ה"שהרי מה כתוב אחרי . ממקו שבאת: א לכאורה הכוזרי יוכל לטעו כנגדו
אשר הוצאתי מאר מצרי מבית  "? שלדברי היא מקור למצות האמונה, "להי
הכוזרי . היא היא חיזוק האמונה, ואחריה מעמד הר סיני, זכירת יציאת מצרי". עבדי

  :)כה, א(אכ טוע כ 

להי אשר הוצאתי א' אנכי ה': להי דבריו אל המו ישראלוכ פתח א
וכ פתחתי ל מל , אני בורא העול ובוראכ: ולא אמר, 'מאר מצרי
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וחייבי בו כל , השיבותי מה שאני חייב בו, הכוזר כאשר שאלתני על אמונתי
ואחר כ , ההוא בראות עיניהאשר התברר אצל המעמד , קהל ישראל

  .הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העי

' ר הלא הוא פירושו של, ל מוצאי אנו במפתיע ג במקור אחר"את טיעונו זה של ריה
  :)א, שמות כלע הארו "ראב( "להיא' אנכי ה"אברה אב עזרא ל

להי אשר א' למה הזכיר אנכי ה: יהודה הלוי מנוחתו כבוד' שאלני ר
  ?ולא אמר שעשיתי שמי ואר ואני עשיתי, אתי מאר מצריהוצ

 ) ירקפ(א להל , "תשובתו של אב עזרא לשאלה עולה בקנה אחד ע תפיסתו של הרמב
  :אלה דברי אב עזרא.  לא בהכרח מקבלה"נראה שהרמב

כי ... דע כי אי מעלות בני אד שוות באמונת: וזאת היתה תשובתי אליו
ולמעלה . שיאמר לה אדוניה ככה, י להישמעות אזניהרבי מאמינ

  וא יבוא אפיקורס לערער כי אי ... שראו זה כתוב בדברי התורה, מה
ואשר נשאו לבו ללמוד . כי לא ידעו להשיב, ישימו יד לפיה, להיא

' יכיר מעשה ה, שה כמו מעלות לעלות בה אל מקו חפצו, חכמות
ויגבה לבו אחרי כ לדעת דברי ... ובגו האדבמתכות ובצמחי ובחיות 

יות גמורות שאי בה ספק... 'הגלגלי שה מעשה ה , וכל אלה ידע בר
  ...'ידע המשכיל את ה' ומדרכי ה

והנה בעבור ... עשה אותות ומופתי במצרי עד שהוציא משה' והנה ה
 ,שהכל ראו זה', אתה הראית לדעת'במצרי אמר משה ' האות שעשה ה

'', אנכי ה'והנה הזכיר למשכיל ... גדולי וקטני, חכמי ושאינ חכמי
  .שיבי המשכיל ושאינו משכיל' אשר הוצאתי'והוסי 

, ע טוע שהמסורת כשלעצמה אינה מספיקה כדי לעמוד בפני ערעורי האפיקורסות"ראב
יות השכל הא : ל כיש להקשות ע, אמנ. וצרי לבנות לאמונה יסוד מוצק הבנוי על ר

 אפשר להוכיח "ע והרמב"שאותה לדעת הראב, ובאחדותו' תינח האמונה במציאות ה
מה בדבר האמונה בתורה מ ? א מה ע שאר עיקרי האמונה. מתו התבוננות בעול

הא ההתבוננות בטבע תועיל לנו ? הא ג אותה אפשר להוכיח הוכחה שכלית? השמי
העיקר השמיני (הלא הוא עיקר התורה ,  אמונת ישראללדעת את העיקר המשמעותי ביותר של

יג העיקר הרביעי מ( סובר שאפילו את עיקר חידוש העול "ראינו שהרמב? )יג העיקרימ

ומקור ידיעתנו אותו היא הרִאיה , משמעית אי אפשר להוכיח הוכחה שכלית חד)העיקרי
 בהתגלות של מעמד הר שמקורו, על אחת כמה וכמה לעיקר תורה מ השמי, הנבואית

כ כותב , ואכ. )ט, שמות יט(" בעבור ישמע הע בדברי עמ וג ב יאמינו לעול: "סיני
קכו' עמ, איגרת תימ( בהזכירו את עיקרי האמונה לעדת ישראל הנתונה במבוכה "הרמב

  :)קכז

ראוי לכ שתחזקו קצתכ את , ועל כ אחינו כל ישראל הנפוצי בקצוות
והסכימו , ישירו גדוליכ את קטניכ ויחידיכ את המוניכוי, קצתכ

לא כשאר , יתעלה אחד' שה, והיא, כולכ באמת אשר לא תשתנה ולא תומר
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, ושמשה נביאו והמדבר בשמו אדו כל הנביאי והשל שבה, האחדי
ושספר התורה הזה , מה שלא השיגהו שו נביא ולא ישיגהו' והוא השיג מה

למשה רבנו אשר נאמר בו ' הוא דבר ה, ד לעיני כל ישראלמבראשית ע, כולו
, ושלא יוחל ולא יומר ולא יוס עליו ולא ייגרע ממנו, פה אל פה אדבר בו

וזכרו מעמד הר סיני . זולתה ולא מצוה ולא אזהרה' ולא תבוא דת מאת ה
וציונו להודיע אותו לבנינו עד , לזכרו תמיד והזהירנו משכחו' אשר ציונו ה

רק השמר ל ושמור נפש מאד פ 'והוא אומרו יתעלה , לו על ידיעתושיגד
תשכח את הדברי אשר ראו עיני ופ יסורו מלבב כל ימי חיי והודעת 

וראוי לכ . 'וגו' להי בחורבא' לבני ולבני בני יו אשר עמדת לפני ה
 ותספרו בכל קיבו, אחינו שתגדלו בניכ על דימוי המראה הגדול ההוא

  .שהוא קוטב הדת והטענה המביאה לאמת, גדולתו וכבודו

 מכיר אפוא בחשיבות הקריטית של הרִאיה ושל המסורת הבאה בעקבותיה "הרמב
. )יג העיקריט ְבעיקרי ז(בתורה מ השמי ובנצחיותה , ליסודות האמונה בנבואת משה רבנו
 יחס ליסודות הראשוני ג ב, בהתגלות האלוהית, מדוע אי הוא מסתפק אפוא ברִאיה

לדעת : לכאורה היה אפשר לומר שהטע הוא זה'? גשמיותו וכואי, אחדותו', מציאות ה
מלמטה ", הריהי עני למאמ אנושי, וככל מצוה, היא מצוה'  האמונה במציאות ה"הרמב
, ואילו הרִאיה תלויה במאורעות המתרחשי. דבר שהאד נתבע לו ואחראי לו, "למעלה
המסביר את דעת , "מצינו לרמב, ואכ". מלמעלה למטה"', ברצו ה, ה מתרחשיבעת ש

והנראה מדעתו של בעל ההלכות שאי : "שלא מנה את האמונה כמצוה' הלכות גדולות'בעל 
אבל , ג מצוות אלא גזירותיו יתעלה שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא נעשה"מני תרי

ה אלינו באותות ומופתי ובגילוי השכינה לעינינו האמונה במציאותו יתעלה שהודיע אות
. ) אשהע, השגות לספר המצוות(" לא יימנה בחשבונ, הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצוות

ובעקבותיה באו , באותות ובמופתי ובגילוי שכינה, האמונה ניתנה לנו כמתנה: לאמור
  .המצוות

בשאלה הא האמונה מצוה ,  בעניננו והכוזרי"א נראה שאי לתלות את מחלוקת הרמב
חיוב שחל , ג מלשו הכוזרי עולה שהוא רואה באמונה חיוב ומצוה. היא או מתנת שמי

וכ פתחתי ל מל הכוזר כאשר : "הלא כה דבריו המצוטטי לעיל. עלינו מעת ההתגלות
 התברר אשר, השיבותי מה שאני חייב בו וחייבי בו כל קהל ישראל, שאלתני על אמונתי

". ואחר כ הקבלה הנמשכת שהיא כמראה העי, אצל המעמד ההוא בראות עיניה
לזכרו תמיד והזהירנו ' אשר ציונו ה", מצווי אנו לזכור תמיד את מעמד הר סיני: לאמור
  .ל" הנ"כלשו הרמב, "וציונו להודיע אותו לבנינו עד שיגדלו על ידיעתו, משכחו

  .ה להל"כפי שיתברר בע,  לכוזרי עמוק יותר"רמבנראה כי שורש המחלוקת בי ה
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 ואמונתו של אברה אבינ. ט

בתארו את השתלשלות האמונות והדעות , )ב, א(  בראש הלכות עבודה זרה"כתב הרמב
  :בדורות הראשוני

, וכיו שארכו הימי נשתקע הש הנכבד והנורא מפי כל היקו ומדעת...
 והנשי והקטני אינ יודעי אלא ונמצאו כל ע האר, ולא הכירוהו

והחכמי שהיו בה כגו הכומרי וכיוצא בה מדמי ... הצורה של ע ואב
אבל צור העולמי לא היה ש ... שאי ש אלוה אלא הכוכבי והגלגלי

ועל . כגו חנו ומתושלח ונח וש ועבר, מכירו ולא יודעו אלא יחידי בעול
שהוא אברה , והול עד שנולד עמודו של עולדר זו היה העול מתגלגל 

ולחשב ביו , התחיל לשוטט בדעתו והוא קט, כיו שנגמל אית זה. אבינו
היא אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו , והיה תמה, ובלילה
ולא היה לו לא . לפי שאי אפשר שיסבב את עצמו, ומי יסבב אותו, מנהיג

 אלא מושקע באור כשדי בי עובדי עבודה זרה ,מלמד ולא מודיע דבר
, והוא היה עובד עמה, ואביו ואמו וכל הע עובדי עבודה זרה, הטיפשי

, עד שהשיג דר האמת והבי קו הצדק מדעתו הנכונה, וליבו משוטט ומבי
  .ללוה אחד והוא מנהיג הגלגל והוא ברא הכוידע שיש ש א

ל אברה אבינו יכול להתפרש כמענה לשאלה מה  את דרכו ש"והנה תיאורו של הרמב
אפשר ג . יעשו אלה אשר אבותיה כבר זנחו את האמונה וגידלו את בניה על טעות

 בעני "כדר ששואל הרמב, שהדברי באי לענות על השאלה מה היה לפני מת תורה
שלא , וובזמ ש ועבר ומי שאחרי": "אמות של הלכה' ה בעולמו אלא ד"אי לו לקב"

שהרי נית , )נה' עמ, הקדמת המשנה(" ?בעול כלו' נמצא שלא היה לה, היתה ש הלכה
כשעדיי לא היו מופתי יציאת מצרי , ובזמ ש ועבר ומי שאחריו: לשאול ג בעניננו
 ודעימיה "ודאי שלשיטת הרמב[? הא לא היה על האד חיוב אמונה, ומעמד הר סיני

' ע, כפי שנצטוו באיסור עבודה זרה', בני נח מצווי באמונה בהג , שהאמונה היא מצוה
  .]מצוות' שמצוות עשה לא נחשבו במני ז: סנהדרי נח

הכוזרי בוודאי יאמר שג הדורות הראשוני לא הוצרכו . נראה שאי זה העיקר, אמנ
אד . ה את האד ללא אמונה"שכ מראשית היצירה לא השאיר הקב, לחקירה השכלית

והכח האלוהי אחר , והשכל על תכלית מה שביכולת האנושי, קיבל הנפש על תומה"שו הרא
, )צה, א(" להי וברוחניי וידע האמיתות מבלי לימודל המעלה אשר בה ידבק בא"ר, השכל
 )טז, בראשית ב(" להי על האד לאמורא' ויצו ה: "ה ג נגלה אליו בהתגלות נבואית"והקב

כחנו ונח וש , וכ ליחידי הדורות שאחריו, )ב, סנהדרי נו' ע,  זרהואז הזהירו על עבודה(
דומי לאד ונקראי בני , היו לבבות"ואות היחידי , עד לאברה יצחק ויעקב, ועבר
פגיעת " והרִאיהנמצא שג בדורות הקדמוני שלפני מת תורה יכלה . )שכוזרי (" להיא

  .לשמש בסיס לאמונה" הנביאי

  :)ש(כוזרי כותב אודות הדורות שמאד ועד אברה ה, ואכ
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אבל אברה בנו , כתרח, ואפשר שהיה מה מי שלא דבק בו העני האלוהי
  .שהשיג נח בעצמו, ועוד, היה תלמיד לאבי אביו עבר

ולומר שתמיד , ונראה שכוונתו במילי האחרונות להתמודד ע שאלת רציפות המסורת
ג לפני , ואברה אבינו קיבלה מש ועבר, דור לדורהיו בעול יחידי שהעבירוה מ

  .אליו' התגלות ה

מה , ל אודות ראשיתו של אברה אבינו" מבוססי על מדרשי חז"והנה דברי הרמב
" תרח עובד צלמי היה"שכ , וא לא ממסורת, עולה שאמונתו לא צמחה מתו התגלות

לות האלוהית אל אברה קדמה אתערותא ולהתג, )יג, בראשית רבה לח(וכ הוא גידל את בניו 
משל לאחד שהיה עובר ממקו למקו וראה בירה אחת : "שכלימאמ רוחני, דלתתא
הצי עליו בעל הבירה אמר לו אני הוא בעל , תאמר שהבירה הזו בלא מנהיג, אמר, דולקת
הצי עליו , תאמר שהעול הזה בלא מנהיג, כ לפי שהיה אברה אבינו אומר. הבירה
' ר, ומהיכ למד אברה את התורה: "ועוד. )א, ש לט(" ה ואמר אני הוא בעל העול"הקב

ומניי שכ הוא , שמעו אומר נעשו שתי כליותיו כשתי כדי של מי והיו נובעות תורה
לוי אמר מעצמו למד תורה שנאמר מדרכיו ישבע סוג לב ' ר. שנאמר א לילות יסרוני כליותי

ריש , ב מח שנה הכיר את בוראו, וב כמה שני הכיר אברה את בוראו ...ומעליו איש טוב
  .)ג, ש צה(" לקיש אמר ב שלש שני

  :ל" סומ את שיטתו על מדרש חז)יז, ד(ג הכוזרי , אמנ

ובאמת סבל אברה אור כשדי והגירות והמילה והרחקת ישמעאל ועקידת 
, לא הקשה, טע, היצחק לשחוט אותו כי ראה מ העני האלוהי מה שרא

: 'פי(וראה גומל אותו על צדקתו , וראה שאי דבר ממנו נעל מחלקי מעשיו

כאשר דרשו , ואי לא ילעג להקשותיו הקדומות... )את השגחתו הפרטית
צא מאיצטגנינות , אמר לו': 'ויוצא אותו החוצה' ב)א, שבת קנו(ל "רבותינו ז

ההיקשיות מחכמת הכוכבי רוצה לומר שציוהו לעזוב כל חכמותיו ', של
טעמו וראו כי ': כמו שאמר, וזולת וידבק בעבודת מי שהגיע אליו בטע

  .''טוב ה

יה לשיטתו,  ידחה בנקל טענה זו"ול הרמבא שכ לא בחכמת , וא יביא ממנה ר
, "הסתכלתי במזל שלי ואיני ראוי להוליד ב: "אלא בגזירת הכוכבי, התכונה מדובר

, בראשית רבה מד(" ואי את אסטרולוגוס, נביא את",  לצאת מהאיצטגנינותה אמר לו"והקב

והיא חכמה ... שהיא חכמה ודאית" על ההבדל בי חכמת התכונה "וידועה דעת הרמב, )יב
שה אומרי יארע כ ולא יארע , כל אות הדברי כול של גזירת הכוכבי"לבי , "מפוארה

, כל אות הדברי אינ דברי חכמה כלל...  לו כומולדו של זה ימשו לו שיהיה, כ
  .)תפבתפא' עמ, איגרות(" וטיפשות ה
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  והדיבוק אשר בינינו ובינ. י

,  לכוזרי בדבר דרכו של אברה אבינו"הזה בי הרמב" היסטורי"מעבר לויכוח ה, אמנ
 לע,  רואה באברה אבינו מופת לזרעו"הרמב. טמונה נקודה יותר עמוקה ועקרונית

' ע" (עדת משה ואברה: " לע ישראל הוא"אחד הכינויי השגורי בפי הרמב. ישראל
בהלכות עבודה זרה סובב סביב שתי ' התיאור של פרק א). בהערות, תכד' עמ, איגרות

  :הדמויות המכוננות של האומה הישראלית

וחזרו בני יעקב לטעות , העיקר ששתל אברה אבינו נעקרווכמעט קט היה 
, ומשמרו את השבועה לאברה אבינו, אותנו' ומאהבת ה.  ותעייתהעמי

כיו שנתנבא משה רבינו ובחר . נביאי ושלחו כל העשה משה רבינו ורב של
  .ווהודיע דר עבודת, בישראל לנחלה הכתיר במצוות' ה

' בהל, ז, דעות א' והידמות במידותיו בהל' אברה אבינו מופיע כמופת להליכה בדרכי ה
אי ספק שג תיאור דרכו של אברה באמונה . ש"ע, ח, עבדי ט' א ובהל, נות עניי ימת

מתו , אברה אבינו הגיע לאמונה באתערותא דלתתא. ז הוא מופת לדורות"ע' בראש הל
, הנוהג לפי חוקיות קבועה ומופלאה, ה"הלא היא עולמו של הקב, "בירה"התבוננות ב

מתו עבודה ' מצווי בידיעת ה, "אומר הרמב, וג אנ. המעידה על מציאות המנהיג
, )המדע' סו ס(" כפי כח שיש באד להבי ולהשיג"בהשכלה ובהתבוננות , רוחנית מתמדת

ע כל החשיבות העצומה של העברת המסורת מדור . ולא רק משו שאבותינו סיפרו לנו
לא . י היא חזות הכלא, כמבואר לעיל, שהיא לדברי הכל בסיס חיוני לאמונת ישראל, לדור

הא מי שקיבל את המסורת והאמי בה סיי . בה מתחילה האמונה ולא בה היא נגמרת
  :)אנ, ג(נ " בהמש אותו פרק מופלא במו"כ כותב הרמב? כבר את תפקידו בעני האמונה

אחר כ תתחיל , ומעשיו כפי מה שישכלהו השכל' והיה כאשר תשיג ה
ותחזק הדיבוק אשר בינ ובינו והוא , ב לוותשתדל להתקר, להימסר אליו

', להי אי עוד מלבדוהוא הא' אתה הראית לדעת כי ה':  אמר.השכל
להי בשמי ממעל ועל הוא הא' וידעת היו והשבות אל לבב כי ה': ואמר

ואתה שלמה 'אמר ... 'להיהוא א' דעו כי ה': ואמר', האר מתחת אי עוד
  .'וגו' א תדרשנו ימצא ל' בדהו וגולהי אבי ועבני דע את א

 "הרמב.  נעו בקביעה כי הדיבוק אשר בינינו לבי הבורא הוא השכל"עומק שיטת הרמב
הלא ביארתי ל שזה : "לספרו" כדמות חתימה"שהוא , חוזר על קביעה זו בהמש הפרק

 ג פתח ובקביעה זו, "יתעלה הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו' השכל אשר שפע עלינו מה
  : שבאד" להיצל א"בהגדירו את , )א, א( את ספרו "הרמב

רצוני לומר על העני אשר בו נתעצ , הוא נופל על הצורה הטבעית' צל'
אשר העני ההוא באד הוא אשר בעבורו תהיה ... הדבר והיה מה שהוא

  .'להי ברא אותובצל א'ומפני ההשגה הזאת השכלית נאמר בו ... ההשגה

כולל לשו רִאיה , ל" את כל הפסוקי הנ"ו עמדה פילוסופית עקרונית זו מפרש הרמבמת
כפי מה "להי הידיעה שמדובר בה היא דעת א. כמתייחסי להשגה השכלית, שבה
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הוא "  לדעתהראיתאתה "וא . ההשבה אל הלב ג היא פעולה שכלית". שישכלהו השכל
מילו "כה דבריו ב. קא על הרִאיה החושיתולאו דו, ביטוי המורה על ההשגה השכלית

  :'מורה'שבחלק הראשו של ה" המושגי

, שלש המילות האלה נופלות על ראות העי' חזה'ו' הביט'ו' ראה'דע כי 
, מפורס אצל ההמו' ראה'אמנ זה ב. והושאלו שלשת להשגת השכל

כמה ולבי ראה הרבה ח'ואמר , וזה ראות עי', וירא והנה באר בשדה'אמר 
  .)דרק פ(" וזה השגה שכלית', ודעת

', ואיש נבוב ילבב, 'והוא ש השכל... הוא ש האבר,  ש משתת' לב'
וכל מה שדומה ', ולא ישיב אל לבו '',והשבות אל לבב'וכ ... כלומר ישכיל

אתה 'כמו ', לכ לב לדעת' ולא נת ה'כמו שאמר , כולו בחינת שכל, לו
  .)לטרק פ( 'הראית לדעת

שהדיבוק אשר בינינו לבינו יתעלה אינו , ל היא"עמדתו העקרונית של ריה, עומת זאתל
, שהיא תכונה אנושית כללית, אינו מתבטא רק בהשכלה" העני האלוהי. "דוקא השכל

, בכחות רִאיה מיוחדי, ת מיוחדימתבטא בכחות חי" העני האלוהי. ""העני השכלי"
 מתאר "א הרמב. טבעיתהיווכחות בהשגחתו העלוב, להיבתחושת הטע של קרבת א

... המשיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אד"את משה רבינו כאיש אשר 
ונתבטלו ממנו הכחות הדמיוניי והחושיי בהשגותיו ונדה כחו המתעורר ונשאר שכל 

ויעמוד , ולא יוזק בושיבוא באש " הרי הכוזרי מתארו כמי  )העיקר השביעי, יג העיקרי(" בלבד
ולא יחלה ולא , ויהיה לפניו זוהר שאי העי יכולה להסתכל בו, מבלי מאכל ולא ירעב

והדברי ארוכי . )מא, א(" מה שהיה ומה שיהיה, ע ידיעת העבר והעתיד... יחלש
,  והכוזרי"כגו תפיסת הנבואה במשנות הרמב, ומתפשטי אל נושאי נוספי, ועמוקי

  .ועוד, ומה משמעות של המצוות' המהי אהבת 

  " רמבע " ראבל "ריה. יא

יה שמביא הכוזרי לשיטתו מהכתוב  להי אשר הוצאתי מאר א' אנכי ה"נשוב אל הר
' אשר הוצאתי'והוסי ', |'אנכי ה'הזכיר למשכיל : "ע פירש כ"ראינו שראב". מצרי

ע כמכוו להמו "מפרש הראב" דעתאתה הראית ל"ג את ". שיבי המשכיל ושאינו משכיל
, שהכל ראו זה', אתה ראית לדעת'במצרי אמר משה ' והנה בעבור האות שעשה ה: "הע

אתה הראית "פירש ש, לעומת זאת, "הרמב". גדולי וקטני, חכמי ושאינ חכמי
  ."כולו בחינת שכל "" לדעת

 "אומר הרמב, "סתרי תורהשהוא מכלל ",  העוסק במעמד הר סיני)גל, ב(' מורה'בפרק ב
. והוא מסר לישראל את הדברי ששמע, לוהי שמע רק משה רבנושאת מילות הדיבור הא

שממנו השיגו באורח , ללא חיתו מילי, "קול דברי", הע שמעו רק קול גדול ועצו
 שלא כל "לב אומר הרמברק בפ(את הנוכחות האלוהית , שקשה לנו להגדירו, מופלא

  :והוא מוסי). כי נבואה אינה יכולה לשרות אלא על הראוי לה, במצב נבואה ממשישראל היו 
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והוא , אלא שיש לה ג כ מאמר כתוב בהרבה מקומות מ המדרשות
. 'אנכי ולא יהיה ל מפי הגבורה שמעו': והוא אומר, בתלמוד ג כ

ו ולא היה משה רבנ, רוצי בזה שה הגיעו אליה כמו שהגיעו למשה רבנו
, והיותו אחד' רצוני לומר מציאות ה, ששני אלו השרשי, וזה. מגיע אליה

 משפט הנביא בו ומשפט וכל מה שייודע במופת , אמנ יושגו בעיו האנושי
ולא נודעו שני השרשי האלה מצד הנבואה . אי יתרו, כל מי שידעהו שוה

רות ה מכת אמנ שאר הדיב. ' וגו'אתה הראית לדעת': אמרה התורה, לבד
  .לא מכת המושכלות, המפורסמות והמקובלות

אנכי ולא יהיה ל מפי הגבורה . "13ל באגדה"מי אופייני למאמר חז"הרי לנו הסבר רמב
אלא יכלו להשיג את תוכ , פירושו שלא היו צריכי בזה לתיווכו של משה רבנו" שמעו

אתה הראית "וזהו . השכלי בדר העיו ואחדותו '  מציאות השתי הדיברות הראשונות 
  .ברִאיית השכל, "להי אי עוד מלבדוהוא הא' לדעת כי ה

 זקוק "נראה שאי הרמב? "אשר הוצאתי מאר מצרי מבית עבדי"ומה באשר ל
יג העשירי מ(עיקר הידיעה וההשגחה , עיקר נוס מעיקרי האמונה. להסברו של אב עזרא

הלא , "את האר' לא כדעת מי שאמר עזב ה"ש, לי עיקר שכ"הוא לדעת הרמב, )העיקרי
, הסוברי שהאל נעלה מידיעת הפרטי, ה הפילוסופי ההולכי בדרכו של אריסטו

 "'גדול העצה ורב העליליה אשר עיני פקוחות על כל דרכי בני אד': אלא כמו שאמר"
, )טז, נ ג"מו(" מה ממנוכישלו אי תקו" הוא אי ידיעה ' שכ לייחס לה. )קמה' הקדמת חלק עמ(

יתעלה צרי שיימצאו לו כל השלמויות וירוחקו ' מושכל ראשו הוא בלא ספק שה"שהרי 

שהסכלות באי זה דבר שיהיה הוא  14וכמעט שהוא מושכל ראשו, מעליו כל החסרונות
, )ש יז(" לא ייתכ עליו העוול"וכמו כ , )טש י(" ושהוא יתעלה לא יסכול דבר, חסרו
  . שעיקר הידיעה האלוהית וההשגחה הוא עיקר שנית להשיגו בשכלומכא

אשר הוצאתי מאר מצרי ", שהסיפא של הפסוק, "לשיטת הרמב, יש להבי אפוא
ושני , אלא ג בהשגחתו', באה להדגיש שהאמונה היא לא רק במציאות ה, "מבית עבדי

  ."אמנ יושגו בעיו האנושי"עניני אלה 

להי אשר הוצאתי מאר מצרי א' אנכי ה"הכוזרי מבי את , "רמבע וה"לעומת ראב
ה רִאיית החושי וה , אשר הדר להכרתי היא הרִאיה' אנכי ה, כרצ אחד" מבית עבדי

ואשר אני דובר אלי , אשר ראית את אותותי בעיני ביציאת מצרי, הרִאיה הנבואית
 שלקראת מעמד הר סיני ,)גרק לעיל סו פ(הכוזרי סובר כזכור . עכשיו ברִאיה הנבואית

ושמע הע דיבור : "על עשרת הדיברות הוא אומר". נתקדש הע ונזדמ למדרגת הנבואה"

                                                           
13

 .סנב' עמ, "הקדמת המשנה לרמב' ע  

14
 .ומצויה בדפוסי הרגילי ובמקור הערבי, מלה זו נשמטה ממהדורת אב שמואל בכר אחד  
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ואלה עשרת הדברי לא קיבל ההמו מאנשי יחידי ולא מנביא ... צח בעשרת הדברי
)פז, א(" להי ניתנוכי א מאת הא

15.  

 כולו על דר ההכרה "לרמב, א על דר הרִאיהכולו הו" אנכי"נמצא שלכוזרי הדיבר 
  .ע ראשיתו על דר השכל וסופו על דר הרִאיה"ולראב, השכלית

  :ע בי המו הע לבי החכמי"מחלק ראב" אתה הראית"ג את פסוקי 

  להיות לה , עשה אותות ומופתי במצרי עד שהוציא משה' והנה ה
והנה ... ' לבוא לקחת לו גוילהיאו הנסה א'וככה אמר משה , להילא

שהכל ראו ', אתה הראית לדעת'במצרי אמר משה ' בעבור האות שעשה ה
ג הוסי עוד בדבר מעמד הר , גדולי וקטני, חכמי ושאינ חכמי, זה

. 'מ השמי השמיע את קולו ליסר'על כ אחריו ', סיני ששמעו קול ה
אל לבו עד שיתברר לו ואמר באחרונה כי הדעת הגמורה שישיב האד 

יות כי ה ואמר ', וידעת היו והשבות אל לבב'על כ אמר , הוא לבדו' בר
לא , והדעת הוא בלב', להי אבי ועבדהוואתה שלמה בני דע את א'דוד 

  .בהודעת הפה

והוא , כמצוטט בפסקה הקודמת, נ אות הפסוקי ממש"מביא במו, לעומת זאת, "הרמב
ולפי ). 16ייתכ שדבריו ש ה תגובה לדברי אב עזרא( השכלית מייחס את כול להשגה

  הפרשה כולה מתייחסת לרִאיית המאורעות , תפיסת הכוזרי, התפיסה השלישית
אי לכחד כי פשוט של המקראות נוח מאד דוקא . לוהיתלוהיי וההתגלות האהא

  :שכ כ היא לשו התורה, לתפיסה זו

או הנסה ,  האש כאשר שמעת אתה ויחילהי מדבר מתוהשמע ע קול א
להי לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות באותות ובמופתי ובמלחמה א

להיכ א' וביד חזקה ובזרוע נטויה ובמוראי גדולי ככל אשר עשה לכ ה
מ . להי אי עוד מלבדוהוא הא' אתה הראית לדעת כי ה. במצרי לעיני

ועל האר הרא את אשו הגדולה ודבריו השמי השמיע את קולו ליסר 
ותחת כי אהב את אבותי ויבחר בזרעו אחריו ויוציא . שמעת מתו האש

, להוריש גויי גדולי ועצומי ממ מפני. בפניו בכחו הגדול ממצרי
וידעת היו והשבות אל לבב . להביא לתת ל את ארצ נחלה כיו הזה

  .ל האר מתחת אי עודלהי בשמי ממעל ועהוא הא' כי ה
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יש להבי פשוט "  היה בה כח כמשה לראות הדבר הגדול ההואאבל לא: "את המש המשפט ש  
" להי פ נמותויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו א: "כתיאור הכתוב בתורה

 ).טו, שמות כ(

16
, אמנ. וקרוב לודאי שהכיר את חיבוריו, ע" מזכיר את ראב"תקל שהרמב'  עמ"באיגרות הרמב' ע  

זו " צוואה"שכ ברור ש, "אינ משל הרמב" "צוואת הרמב"ע המופיעי ב"בדברי ההערצה לרא
 .תרצטתרצז' באיגרות עמ' ע, מזויפת
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 סיכו. יב

יות השכליות לאמונה נובעת מאי אמונו ראינו בתחילת הדיו שבריחתו של הכוזרי מ הר
אי הוא מזלזל כלל . משמעיות בנושאי אלהבאפשרות להגיע להוכחות חותכות וחד

דדוקטיביות אלא שהוא סבור שרק בחכמות לוגיות, ועיקר בתֵקפותו של השכל האנושי
ואילו בחכמות , כלוגיקה ומתמטיקה אפשר להגיע להוכחות מופתיות שאי לערער עליה

ואפשר בנקל , אי אפשר להגיע למסקנות מוכחות במופת, לוהות רבי הספקותהטבע והא
לוהית הגלויה לפיכ הוא מגיע למסקנה שרק הרִאיה של ההשגחה הא. ליפול ברשת הטעות

העובר , היא המקור הנאמ לאמונה, שזכו לה הנביאיוהרִאיה הנבואית , על ע ישראל
  .מדור לדור, בכתב ובעל פה, במסורת אמינה

ובהבדל שבי הוכחות , ע שהוא מכיר במגבלות השכל האנושי, לעומת זאת, "הרמב
, ממלי בהחלט על החקירה השכלית, מתמטיות להוכחות של חכמות הטבע והאלוהות

בחכמות ותבונות המודיעי לו את "ההתבוננות . האמונהורואה בה קיו מובחר של מצות 
'  אכ מביאה את האד לידיעת ה)המדע' סו ס(" קונו כפי כח שיש באד להבי ולהשיג

ג א ישנ עניני מסופקי בחכמות הטבעיות . )דל, נ א"מו(" מה שצרי שיאמי בו"ול
 יודע יותר את האמיתות וככל שהאד, הידע האנושי מתקד במש הדורות, לוהיותוהא

וכל הנלוה לעני ההוא ' ציור אחדות ה: הנכבד שבמושכלות"כ הוא מתקרב יותר לידיעת 
  ."לוהיותמ הא

ועל כ ההתגלות , לא כל עיקרי אמונת ישראל יכולי להיות מוכחי בדר שכלית, אמנ
:  וא תאמר.ה מקור חיוני ומוכרח לאמונה, והמסורת הנאמנה שבעקבותיה, הנבואית

? מה יתרו לו בכל עמלו שהוא עמל בחכמות, א בי כ ובי כ צרי אד למסורת
הדיבוק "כי , בדר השכל היא תכלית כשלעצמה' שהשגת ה,  היא"תשובת לפי הרמב

  ."אשר בינינו ובינו הוא השכל

נפרדו דרכיה של המדע והפילוסופיה ". מודרנית"תפיסתו של הכוזרי היא יותר , לכאורה
מדעי הטבע אינ מתיימרי לפתור שאלות . מאז המהפכה המדעית בראשית העת החדשה

לא נס ליחה , א על פי כ. והמטפיסיקה אינה עוד המשכה הישיר של הפיסיקה, פילוסופיות
האד חודר יותר ויותר אל נבכי . הידע המדעי מתקד מדור לדור. "של תפיסת הרמב
מעשיו וברואיו הנפלאי הגדולי " דיבר על המתבונ ב"א הרמב. ה"עולמו של הקב

 הדברי מקבלי משקל  )ב, יסודי התורה ב' הל(" ויראה מה חכמתו שאי לה ער ולא ק
כפול ומכופל כאשר מתבונני בחוקי הטבע לאור הידע שהצטבר במאות השני שעברו 

אל האטו ואל , חומרקוסמוס של עול השכ החכמה האנושית חדרה אל המיקרו, מאז
מגנטיי ואל קרני אל הגלי האלקטרו, אל התא ואל הגני, החלקיקי האלמנטריי

, פועלי לפי נוסחאות מתמטיות מתוחכמות, וגילתה ש עולמות מופלאי, הלייזר
והמאפשרות שימושי מעשיי , המתארות בצורה מדויקת את המתרחש במציאות

ג א . מתגלה יותר ויותר במש הדורות"  ער ולא קשאי לה"חכמת הבורא . מדהימי
 כגו ההנחה אינ תקפות עוד ' חלק מ ההנחות שביסוד ההוכחות הקדומות למציאות ה

 שהופרכה על ידי גלילאי אשר גילה את חוק ההתמדה , שגו אינו נע בלי כח המניע אותו
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יות למציאות הבורא החכ אשר יצר את עולמו בדעת בבי . נה ובהשכל לא נעלמוהר
  .ה הולכות ומתחזקות מדור לדור, אדרבה

אמצעית הפילוסופיה החדשה הכירה בחשיבותה של הרִאיה הבלתי, ע זאת
 ובמיוחד , להי מתו עמקי נפשו ומאורעות חייוהכרת האד את הא. והאינטואיציה

החיוניות של ומ הרצ ו, המתגלה בהיסטוריה'  מתו יד הבמה שנוגע לע ישראל 
 ה ה דרכי חיי עול נטע בתוכנו זו תורה שבעל פה , תורתית בישראלהמסורת הדתית

  .יהאמונה בדורותינו על פי הכוזר

 פסגת ותשוב הנבואה , עד יערה עלינו רוח ממרו, ל יתקלס עילאה" ומריה"מהרמב
למקטנ ועד ,  אותיכי כול ידעו"ויקוי בנו מקרא שכתוב ,  לישראלהמאויי הרוחניי 

  .)לג, ירמיה לא( "'נא ה, גדול
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   חיים סבתוהרב 

  המופיע ם"ל סוג אחד של השגה על דברי הרמבע 
  'לחם משנה'ב

  ם" הבעיה בשיטת הרמב-מבוא . א

 'לחם משנה'שיטת ה. ב

 'לחם משנה'דוגמאות לשיטת ה. ג

   " הבעיה בשיטת הרמב מבוא. א

אמנ . 'לח משנה'ופייני להא "ברי הרמבדל ערצוני לעמוד על סוג השגה אחד ב
א היחיד הואבל במקומות רבי , מות אחדי השיגו מפרשי אחרי אותה השגהבמקו

  . המשיג אותה

וברצוננו כא לעמוד רק , 1 אל המשא ומת התלמודי"בר עסקו בשאלת יחסו של הרמבכ
  .על נושא אחד השיי לתחו רחב זה

 שאינ, האו מדרשי הלכ, תוספתות, ברייתות, משניות: מקומות שיש שני מקורות תנאייב
כמו , ולפי כללי ההלכה הרגילי שבידינו יש לפסוק כמות, עצמ סותרי זה את זה מצד

 " דרכו של הרמבוכדומה , או כללי פסיקה קבועי בי שני תנאי, סתמי משניות
נובע , א א מתו המשא ומת בסוגיית הגמרא, פסוק את שני המקורותלמקומות רבי ב

או , כתוצאה מפרשנות מסוימת שניתנה לאחד מ המקורות, נישמקור אחד חולק על הש
  . או מתירו קושיה עליו בדר של אוקימתא לאותו מקור, לו ע תנא מסוישמזיהוי 

א כי , שעמד על עיקרו זה והביא לו דוגמאות, 2עיי במאמרו של הרב אביגדר נבנצל
וצא הי דחה את "רמבנו מליישב בכל מקו מדוע התשאי הוא פוטר או, הדגיש ש

  .מסוגיית התלמוד

                                                           
*
 An objection of R.Abraham de Boton to Maimonides` methodology: המאמר פורס במקורו באנגלית   

in “Mishneh' Tora”, Studies in a Rabbinic Family, the de Botons, Jerusalem 1998,) ב ' בעריכת מ
  . ומובא כא בעברית בשינויי, )הרווי' ששו וז

1
ולעומת זאת ,  ואיל155' עמ, ה"ירושלי תשכ, " דרכי המחשבה ההלכתית של הרמב, לוינגר'ראה י   

ששמו מעיד , ה"ירושלי תשמ, טיה מ התלמוד ללא ס"הרמב: ז בנדיקט בספרו"מה שכתב הרב ב
  .היטב על תוכנו

2
 40' עמ, )א"תשל(ב , שיבת הכותליטאו ב', כתלנו'   



  'לח משנה' המופיע ב" של השגה על דברי הרמבל סוג אחדע

  

  

113

ותו אדוע במ, וטרחו לנסות ליישב, במקומות אחדי הקשו מפרשי שוני קושיה זו
  .ת סוגיית הגמרא מההלכהא "רמבהחה דהמקו 

, אנו עוסקי א ורק במקרי בה אי המקורות חולקי או סותרי מצד עצמ, כמוב
 המקרי אי שו קשר בי שני בוברו( זה לזה וה ניתני להתפרש בפשטות כמסכימי

או , מפרשנות מסוימת שניתנה לאחד מ המקורות, ורק כתוצאה מהדיו בסוגיה, )הנושאי
הפכו המקורות ,  המקור בעקבות קושיהתמאוקימתא מסוימת שבה הסוגיה הקימה א

  . לחולקי

עשרות   לעומתשהרי,  התעל מהמשא ומת התלמודי"ברור שאי אפשר לומר שהרמב
מאותה .  לפי המשא ומת התלמודי"ישנ מאות מקומות בה פסק הרמב, מקומות אלו

,  העדי תמיד את כללי הפסיקה על פני המשא ומת בסוגיה"סיבה לא נית לטעו שהרמב
אשר אומרת הגמרא כש, ולכ נראה לי לומר. שהרי במקומות רבי רואי אנו את ההפ

כשהגמרא מתרצת , למשל. אי כוונתה שהיא הכרחית,  ומתאוקימתא במהל המשא
כוונתה . אי כוונת הגמרא להכריח העמדה זו במקור ,"?א במאי עסקינכה"קושיה בלשו 

אבל אי הכרח להקי , אי להקשות ממקור זה, שהיות שהעמדה כזאת אפשרית, לומר
, יטת תנאי אחתתולה מקור בש מטע מסוי כשהגמרא. אותו המקור באותה העמדה

בדר משא ומת כפרשנות היחידה למקור  הא עלינו לקבל את מה שנאמר, השאלה היא
או שעלינו להעדי את , )ואז ברור שאי אפשר לפסוק את שני המקורות שהפכו לסותרי(

שהסוגיה לא נתכוונה , ולטעו, מחייבי לפסוק את שני המקורותשכללי ההלכה הרגילי 
בות מסוימות היא יומס, אלא שזוהי אחת מ האפשרויות, ש כלומר שהכרחי לפר

או לזהות את אותו מקור ע ,  כגו לדחות איזו קושיה על אמוראמעוניינת בפירוש זה 
ג הסוגיה .  ואי זה אלא בדר של משא ומתאו כתוצאה מאילו אחר , תנא מסוי

. פ אחר את הקושיה וכדומהלתר באוו, שנית לפרש באופ אחר את המקורלכ מודעת 
 ,לצור אוקימתא מסוימת, ייבי להתייחס תמיד אל מה שנאמר בסוגיהחלפי זה אי אנו 

וא לפוסק ההלכות יש כללי פשוטי שמאלצי אותו לפסוק , אפשרות אלא כהכרחכ
וא כ עלינו . וברי על המשא ומת ועליו לפסוק אותגהכללי , את שני המקורות

  .וש אחר או תירו אחר לקושי שגר להעמיד את המקורות כסותרי וכדומהלמצוא פיר

  'לח משנה'שיטת ה. ב

ה זי יעומד על ענ,  על משנה תורה'לח משנה'רבי אברה די בוטו בספרו ש, רצוני לצייב
 פוסק הלכה כמקור "בכל מקו שהרמב. עד כמה שידי משגת לבחו, לכל אור פירושו

נובע שהוא נכר במחלוקת ע מקור , כתוצאה ממשא ומת, יית התלמודשמתו סוג, תנאי
 בעניי " באופ קבוע ושיטתי מה פסק הרמב'לח משנה'בדק ה, אחר שעוסק בעניי אחר

 נראי "סוגיית התלמוד פסקי הרמב פי שעל, כפי שאכ קורה לעיתי, וא גילה; השני
, אלא א קדמוהו מפרשי אחרי בקושיה(הקשה עליו והניח אותו בצרי עיו , כסותרי

  ). שאז לעיתי התעל מהקושיה
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ושנית ,  קיבל את ההנחה שיש להעדי את כללי ההלכה הרגיליאל 'לח משנה'ר שהובר
אלא סבר שחייבי ליישב את , להתעל ממה שנובע מפלפול הסוגיה בדר משא ומת

  .של משא ומתא א נאמרה בדר , הפסקי ג ע סוגיית התלמוד

מגיד 'ה: הדבר בולט במיוחד כשאנו משווי זאת למפרשי החשובי של משנה תורה
לא עמד על בעיה מסוג , "המפרש הנאמ של הרמב, 'מגיד משנה'ה. 'כס משנה' וה'משנה

תיר שהדיו , וכשהקשה פע אחת קושיה כזו! זה בא אחת מ הדוגמאות שבדקתי

 הבחי אומכיוו שלא יעלה על הדעת שהוא ל, 3" דמילתאלרווחא"בגמרא לא נאמר אלא 
, "וא לא ראה בה קושיה בדברי הרמבהברור ש, שרוב ה גלויות, בכל הקושיות הללו
המעדיפה לסמו על מימרות פשוטות ג א במהל הסוגיה נוצרת , אלא שיטה עקרונית

  .  לעיתי הקשה ולעיתי התעל'כס משנה'ה. בעיה

, "ל אור פירושו על הרמבכבסוג זה של השגה ל תווקביע ייחודי ב' משנהלח'נמצא שה
   .ומכא שראה בכ עניי עקרוני

  'לח משנה'דוגמאות לשיטת ה. ג

 "דוגמאות רק מספרי הרמב הבאתי. עשרה דוגמאות להוכחת הטענהאביא כעת שתי
  :'לח משנה'שיש עליה פירוש 

 רבי שמעו ורבי יהודה בעניי שני שעשו יחדיו א מובאת מחלוקת, שבת צגגמרא ב .1
  : ואומרת ש הגמרא. בתשב מלאכה

, "אחת תחטא", "נפש תחטא: "רבי שמעו סבר תלתא מיעוטי כתיבי
וחד למיעוטי זה יכול וזה , חד למיעוטי זה עוקר וזה מניח, "בעשותה תחטא"

חד למיעוטי זה : ורבי יהודה. מיעוטי זה אינו יכול וזה אינו יכוללוחד , יכול
וחד למיעוטי יחיד שעשה , זה יכולווחד למיעוטי זה יכול , עוקר וזה מניח
  . חייביחיד שעשה בהוראת בית די ? ורבי שמעו. בהוראת בית די

כתוצאה מכ שהגמרא נימקה את טעמו של רבי שמעו בכ שיש לו שלושה מיעוטי 
ודה משתמש באחד מ המיעוטי למעט שרבי יה, בדר משא ומת, הוצרכה לומר, בפסוק

מה יעשה רבי , מתו כ שאלה הגמרא").  בהוראת בית דיהיחיד שעש("הלכה בנושא אחר 
די  שרבי שמעו חולק על, והשיבה? שמעו שהרי לא נותר לו מיעוט מיותר ללמוד די זה

שיחיד חייב לפסוק , שמי שיפסוק בהלכות שבת כרבי יהודה, ברור ממהל הסוגיה. זה
ממחלוקת של רבי שמעו ורבי יהודה , מבחינה מהותית. שעשה בהוראת בית די פטור

, "ת דייחיד שעשה בהוראת בי: "אי הכרח לכ שיחלקו בעניי, "והאשניי שעש"בעניי 
,  הנימוק שנתנה לרבי שמעורק מתו המשא ומת של הסוגיה . שהוא נושא אחר לחלוטי

                                                           
3
  .12עיי בדברינו לקמ דוגמא    
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הטענה שלה מניי רבי ,  יעשה רבי יהודה ע המיעוט המיותרהתירו שלה לשאלה מה
הרי ייתכ פירוש .  נוצר קשר בי שני הנושאיה שלה לטענה בשמעו ילמד די זה והתשו

או , או תירו אחר לשאלה מה יעשה רבי יהודה ע המיעוט המיותר, אחר לדעת רבי שמעו
ודי באחד מאלו כדי לדחות את , ותשובה אחרת לשאלה מה ישיב רבי שמעו על טענה ז

ולומר שמה , א להעדי את כללי הפסיקה הרגילי ,השאלה היא. הקשר שיצרה הסוגיה
, או שסו סו כיוו שהסוגיה, ע מ הסוגיה אינו הכרח עד כדי דחיית כללי פשוטיבשנו

  . חייבי אנו להתחשב בו להלכה, יצרה את הקשר, א א בדר של קושיה ותירו

א  ,ולמרות זאת פסק בהלכות שגגות יג, טז פסק כרבי יהודה , בהלכות שבת א"רמבה
  .ובהתעל ממהל סוגיית התלמוד, כללי ההלכה הרגילי וזאת על פי, כרבי שמעו

כס ' וה'מגיד משנה'ה. " בהלכות שבת ובהלכות שגגות הקשה על הרמב'לח משנה'ה
   . לא הקשו דבר'משנה

  :  ב,גמרא פסחי לז. 2 

,  לדברי רבי מאיר פטורה מ החלהעיסה של מעשר שני : אמר רב אסי
דברי רבי מאיר אי אד ל  מצה של מעשר שני. לדברי חכמי חייבת בחלה
  .לדברי חכמי אד יוצא בה ידי חובתו בפסח, יוצא בה ידי חובתו בפסח

ר הלכתי מחייב הגמרא השוותה מסברא בי הדי של חלה לדי של מצה וממילא יצרה קש
  .בי שניה

כדעת " ירושליבוכ יוצאי במצה של מעשר שני : "ח פסק , בהלכות חמ ומצה ו"הרמב
  ". מעשר שני ממו גבוה הוא: "יז פסק, ואילו בהלכות מעשר שני ג, חכמי

 'כס משנה'אבל ה, ולא הקשה כלו, "דהלכתא כרבי מאיר: " ש'מגיד משנה'כתב הו
  .הלכות חמ ומצה הקשו שעל פי סוגיית הגמרא יש סתירה בפסקי ב'לח משנה'וה

  : ד ,משנה פסחי ו. 3

מ הזכרי , מ הכבשי ומ העיזי, מ הבקר, תה באה מ הצאיחגיגה ה
  .ונאכלת לשני ימי ולילה אחד, ומ הנקבות

  :א ,בגמרא ש עו

הפסח חגיגה הבאה ע : ב תימא אומר: דתניא, מתניתי דלא כב תימא
  ". ואינה נאכלת אלא ליו ולילה, הרי היא כפסח

  : וש

הלילה : א שמעת... ?אי נאכלת צלי לב תימא נאכלת צלי או: איבעיא להו
  .זו דברי ב תימא: ואמר רב חסדא, הזה כולו צלי

ולכאורה הקטע הזה , "והלילה הזה כולו צלי: "ב פסק , בהלכות חמ ומצה ח"הרמב
. שמשווה את די חגיגה הבאה ע הפסח לדי הפסח, שיטת ב תימאבמשנה הוא דווקא ל
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נאכלת לשני ימי ... ד"חגיגת י: " כמשנתנו"יג פסק הרמב ,ואילו בהלכות קרב פסח י
  ?שלדעתו דינה כפסח" דלא כב תימא: "והרי הגמרא הקימה זאת, "ולילה אחד

מכיוו שייתכ לומר תירו אחר , אילולי דברי הסוגיה אי סתירה ישירה בי שתי הסוגיותו
  .יאכל צלי וכדומהתאו שייתכ שג לרבנ , "הלילה הזה כולו צלי: "לדי

 לא הקשו 'מגיד משנה' וה'כס משנה'ג כא ה.  בהלכות חמ ומצה'לח משנה'וכ הקשה ה
  . דבר

  : ט ,משנה פסחי י. 4 

 דברי ת של פסח ושל זבח לא פטר א, ביר ברכת הפסח פטר את של זבח
  .ולא זו פוטרת את זו, לא זו פוטרת את זו: רבי עקיבא אומר, רבי ישמעאל

  : א ,ובגמרא ש קכא

כשתמצא לומר לדברי רבי ישמעאל זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה בכלל 
  .לדברי רבי עקיבא לא שפיכה בכלל זריקה ולא זריקה בכלל שפיכה, זריקה

ולא ברכת הפסח פוטרת של זבח ולא של זבח : "פוסקז  , בהלכות חמ ומצה ח"הרמב
וכל הניתני : "ב פוסק ,לכות פסולי המוקדשי בהואילו ב. כרבי עקיבא, "פוטרת של פסח

יה האולי נית , אילולי דברי הגמרא, ג כא.  כרבי ישמעאל,"בזריקה שנתנ בשפיכה יצא
אכ ". זריקה בכלל שפיכה": שאינו קשור כלל לנושא של, לפרש את מחלוקת באופ אחר

 "ופסק הרמב,  בי שתי ההלכותרנוצר קש, לפי הנימוק שנתנה הגמרא למחלוקת בפסחי
  .לא ייתכ על פי הסוגיה

ג כא ). ועיי באב האזל ובחזו איש ש( בהלכות חמ ומצה 'לח משנה'כ הקשה הו
  . לא הקשו'מגיד משנה' וה'כס משנה'ה

וכתבה , מביאה את מחלוקת חזקיה ורבי אבהו בדי איסורי הנאהב , הגמרא פסחי כא. 5
  : הגמרא לדברי רבי אבהו

ה אחד איסור אכיל, "לא תאכלו", "לא תאכל", "לא יאכל: "כל מקו שנאמר
  . יפרט ל הכתוב כדר שפירט ל בנבלהשואחד איסור הנאה במשמע עד 

, דברי ככתב: "י רבי יהודהאבל לפ, שדבריו אלה ה לפי רבי מאיר, וכתבה הגמרא ש
, "כו אותוילכלב תשל: "ולפיו מקור הדי נלמד מהפסוק, "לגר בנתינה ולנכרי במכירה

  ,  מ התורה או מדברי חכמייולימוד זה תלוי בשאלה א חולי שנשחטו בעזרה אסור
  .עיי ש

רה שה שהגמרא אמ, טו העתיק את דברי רבי אבהו , בהלכות מאכלות אסורות ח"הרמב
  .ד פסק כרבי יהודה ,ואילו בהלכות עבודה זרה י, לפי רבי מאיר

 . בהלכות מאכלות אסורות'לח משנה'הוכ הקשה 
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יו של רבו  ,)למי שחציו עבד וחציו ב חורי(=נגחו שור : "א מביאה מימרא, הגמרא גיטי מב. 6
והקימו את , ברייתאוש בעמוד ב הקשו על מימרא זו מ".  לעצמויו של עצמו .  לרבו

 על ידו וצמתה ו שהיכהוגכ: "והסבירה הגמרא ש, "לא כליא קרנא"המימרא רק במקרה של 
ואוקימתא זו תיתכ רק לפי אביי אבל לא לפי רבא הסובר שבמקרה כזה אי , "ושבה לחזור

  .ושבת לא שיי בשור שהזיק אלא באד, חייב לשל נזק אלא שבת

מי שחציו עבד וחציו ב חורי שביישו אד או : "יב פסק ,ק ד בהלכות חובל ומזי"הרמב
, "ביו של עצמו לעצמו,  שנגחו שור וכיוצא באלו א אירעו זה ביו של רבו לרבווציערו א

צער וריפוי : משל ארבעה... וסופה לחזור, הכהו על ידו וצבתה: "ב פסק ,אילו ש בו
  . כרבאוברור שפסק , "נזק"ולא הזכיר , "ושבת ובושת

אלא שהיא נוצרה כתוצאה מהתירו של הגמרא , ג כא אי סתירה גלויה בי שני הפסקי
ואז נית לפסוק את , אבל ייתכ תירו אחר לקושיה. על הקושיה מ הברייתא והאוקימתא

והשאלה היא הא העובדה שהגמרא הקימה אוקימתא מסוימת כדי לתר , שני הפסקי
  . הלכההסק את קושייתה מכריחה את פ

  .ו ,הלכות יסודי התורה ו 'לח משנה'ועיי עוד , יב , ש ד'לח משנה'וכ הקשה ה

נתכוו לבייש את הקט ובייש את הגדול נות : "א מביאה ברייתא, הגמרא בבא קמא פו. 7
שברייתא זו אינה מתאימה לדעת רבי , ואמרו בגמרא ש". לגדול דמי בושתו של קט

מדשמעינ ": י ש"ופירש רש. וו לבייש את זה ובייש את זה פטורשמעו שסובר שהמתכ
  ".הכא נמי לא שנא, נתכוו להרוג את זה והרג את זה פטור: ליה לרבי שמעו גבי קטלא

המתכוי לבייש את הקט ובייש את הגדול נות : "יד פסק , בהלכות חובל ומזיק א"הרמב
: קסא פ ,לו בהלכות רוצח ושמירת נפש דואי,  כמו הברייתא,"לגדול דמי בשתו של קט

ג ". המתכוו להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת בית די ומ התשלומי ומ הגלות"
, כא אי סתירה גלויה בי שני הפסקי מפני שייתכ שיש חילוק בי די בושת לדי מיתה

  . אלא שלפי סוגיית הגמרא די בושת כדי מיתה בעניי זה

  .וג כא הוא היחיד שהקשה קושיה ז. 'לח משנה'ה הכ הקשו

  : ב ביחס לשולחנות שבמקדש שלמה, גמרא מנחות צח. 8

רבי אלעזר ברבי שמעו ,  דברי רבימזרח ומערב היו מונחי : תנו רבנ
גמר ממנורה מה מנורה מזרח ומערב ? מאי טעמא דרבי. צפו ודרו: אומר

: אמר ל! שמעו ליגמר ממנורה' עזר בראל' ור... א הני נמי מזרח ומערב
  . מנורה גופה צפו ודרו הוה מנחה

 ואילו, ד פוסק כרבי שמזרח ומערב היו מונחי,  בהלכות תמידי ומוספי ה"הרמב
כדעת רבי אלעזר , יב פסק שהמנורה הייתה מונחת צפו ודרו ,בהלכות בית הבחירה ג

  .ת הגמראמה שנראה כסותר על פי סוגיי, ברבי שמעו

:  שהקשה סתירה זו וכתב)אורח חיי סימ קכב, מהדורה תנינא(עיי בתשובות הנודע ביהודה 
 לא 'לח משנה' הואמנ".  שלא הרגישו בזה"ובאמת תמה אני על כל נושאי כלי הרמב"
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 העיר 'לח משנה'אבל נעל מ הגאו הנודע ביהודה שה, הקשה כ בהלכות בית הבחירה
  . תמידי ומוספיעל כ בהלכות 

  : ב, גמרא כריתות יג. 9

,  אי לי אלא יי' יי':  רבי יהודה אומר" 'יי ושכר אל תשת וכו: "תנו רבנ
על '? יי': א כ מה תלמוד לומר. 'ושכר': תלמוד לומר? שאר משכרי מני

יי אל תשת ': רבי אלעזר אומר. ועל שאר משקי באזהרה, היי במיתה
 או נת לתוכו מי כל קהא א הפסי, שתהו כדר שכרותואל ת', ושכר

כמא אזלא הא דתניא אכל דבילה קעילית ושתה דבש או ...  פטורשהוא 
  .כרבי יהודה? כמא? חלב ונכנס למקדש ושימש לוקה

שתה רביעית יי בשתי פעמי או : "ד פסק כרבי אלעזר ,נשיאת כפיי טו  בהלכות"הרמב
וא נכנס ועבד : "ב פסק ,ואילו בהלכות ביאת מקדש א". מותרשנת לתוכה מעט מי 

, "והוא שיכור משאר המשכרי אפילו מ החלב או מ הדבילה הרי זה לוקה ועבודתו כשרה
  .וזה לפי רבי יהודה

   ד בזה בהלכות ביאת 'כס משנה'וה, כות נשיאת כפייל בה'לח משנה'כ הקשה הו
  .א, מקדש א

  : א ,משנה קידושי ב. 10

 א יש באחת מה התקדשי לי בזו , האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו
  . שוה פרוטה מקודשת

  : )א ,ש מו(ואומרת על כ הגמרא 

במסכת (= רבי שמעו היא דאמר: אמר רבה? "התקדשי התקדשי"מא תנא 

  ".ד ואחדחשבועה לכל א: עד שיאמר: ")שבועות

  : שמעוכו פוסק כרבי  , בהלכות אישות ה"הרמב

 א התקדשי לי בזו , התקדשי לי בזו, האומר לאשה התקדשי לי בתמרה זו
וא לאו אינה מקודשת אלא , יש באחת מה שוה פרוטה הרי זו מקודשת

  .מספק שמא תשווה תמרה אחת פרוטה במדינה אחרת

  . מעוש שלא כרבי "י פסק הרמב ,ואילו בהלכות שבועות ז

 כדרכו לא 'מגיד משנה'ה. הלכות אישות הקשו קושיה זו ב'לח משנה' וה'כס משנה'ה
  .העיר ולא כלו

  : א ,גמרא מנחות פד. 11

, דלא כי האי תנא? כמא, מחוצה לאר לא, עומר ושתי הלח מאר אי...
ומה אני מקיי , עומר בא מחוצה לאר: יוסי בר רבי יהודה אומר' ר: דתניא
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: וקסבר,  קוד שנכנסו לארשלא נתחייבו בעומר? "כי תבאו אל האר"
  . חדש בחוצה לאר דאורייתא היא

, ..."אי מביאי מנחה זו אלא מאר ישראל: "ה פסק , בהלכות תמידי ומוספי ז"הרמב
לפי . שחדש מ התורה בי באר בי בחו לאר, ב פסק, ואילו בהלכות מאכלות אסורות י

  .קי הללו סותריסהפ, דברי הגמרא במנחות

  .ג כא רק הוא הקשה את הקושיה.  בהלכות תמידי ומוספי'לח משנה' הקשה הכו

, שלא כדרכו,  כ הקשה'מגיד משנה'ולבסו ברצוני להביא דוגמה מעניינת שבה ה. 12

א מביאה את המחלוקת בי רבי יהודה  ,הגמרא במסכת פסחי כב. 4ולהראות מה תיר
אי בגידי בנות "וכותבת ש שמי שסובר ש,  בהנאהרהא גיד הנשה אסו, ורבי שמעו

  .אוסר גיד הנשה בהנאה, "טע

יז  ,ואילו ש טו, "גיד הנשה מותר בהנאה: "יד פסק , בהלכות מאכלות אסורות ח"הרמב
, יד , בהלכות מאכלות אסורות ח'מגיד משנה'והקשה כ ה". שאי בגידי בנות טע: "פסק
  : ותיר

אבל למסקנא , וחא דמילתא איתמר ההיא סוגיאל דלרו" ז"כבר תיר הרמב
דלאו , "אי בגידי בנות טע"תר בהנאה אפילו תימצי לומר וגיד הנשה מ

  .וזה דעת רבנו. הא בהא תליא

 לא 'מגיד משנה'ושה, "ששיטה היא ברמב, דומני שדי בדוגמאות אלו להוכיח את טענותינו
שלא יתיישב , ייתכ עיקרו כזה של פסק סירב להניח ש'לח משנה'הואילו , ראה בזה בעיה

א שבודאי הבחי שסוג זה , "ותמיד ראה בכ עילה לקושיה על הרמב, ע מהל הסוגיה
  .של קושיה חוזר ונשנה פעמי רבות

   

                                                           
4
  .ראה לעיל פרק ב, 'מגיד משנה'כיוו שהעניי נידו כבר ב,  לא הקשה'לח משנה'כא ה   
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  ובעים מפרשנות כפולה של מקור אחדם הנ"שני פסקים של הרמב

  מבוא. א
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  סיכום. ט



   לכו למישתיאאיתסר  'הב ל וניברי'דאמריתו כיו 

 

  

  

121

  מבוא. א

קודמי עמדנו על תופעה החוזרת בכמה ' מעליות'בסדרת מאמרי שנתפרסמו בכרכי 

במבוא זה . 1והצענו הסבר אחד לכל המקומות הללו, "מקומות בספרו הגדול של הרמב
לו בגו המאמר להל נדגי את ואי, נית תיאור עקרוני של התופעה הנידונה ושל הסברה

  .דברינו בדוגמא מאלפת ממסכת פסחי

  הצגת הבעיה. 1

, בכמה מקומות ביד החזקה נית למצוא הלכה שיש לה בת זוג במקו אחר ובעניי אחר
 בכל זאת ה נתלות במקור משות אחד  וא ששתי ההלכות הללו עוסקות בנושאי שוני

 "המכיל בתוכו כמה ענייני שוני שהרמב, ודי מורכבמקור תלמל ואי הכוונה; בתלמוד
  .מקור המכיל עניי אחד בלבדלאלא , סיווג אות על פי נושאיה במקומות שוני בספרו

 ציינו לעתי בשתי ההלכות ג יחד את המקור האחד שממנו "נושאי כליו של הרמב
ת תואמת את  שרק הלכה אח, אול הבדיקה מעלה; את שתי ההלכות"הוציא הרמב

א שהיא דומה במוב   ואילו ההלכה האחרת, המקור כפי שהוא מתבאר בסוגיית הגמרא
 ,ובכ.  אינה נובעת מ הסוגיה שבה מופיע המקור בט הלשוני בעיקר מ הֶה,מה למקור

  ? הלכה זו"מהיכ למד הרמב

  :נית למצוא שני סוגי של תשובותבדברי המפרשי 

 מקור כזה שהעיו הראשוני אינו  "לרמב" נסתר"רשי מקור אחד מוצאי המפהבסוג 
לעתי נמצא המקור בתו אותה סוגיה עצמה ששימשה מקור להלכה . מגלה בקלות

  .ולעתי מציעי המפרשי מקור המצוי במקו אחר לגמרי,  זו שאי בה כל קושי,האחרת

 אול ;לבד בתלמודשאמנ לשתי ההלכות הנידונות מקור אחד ב, סוג תשובה אחר הוא
 ,השנייהואילו ההלכה ,  ממש כפי שהמקור מובא בתלמוד"בהלכה אחת פסק הרמב

שהסיק על דר ,  עצמו"סק של הרמב פרי ֶה היא,שאינה תואמת את ביאור המקור בסוגיה
  .קש מאותו מקור בתלמוד מה יהיה הדי בעניי אחר דומה לוהֶה

 מעלה בדר כלל קשיי ," שברמבות הקשותלהלכבחינה ביקורתית של היישובי הללו 
  . עצמ"או דוחק בביאור דברי הרמב, כגו דוחק בביאור הסוגיה המובאת כמקור, שוני

                                                           
1
דו משמעות בפרק חזקת הבתי כמקור לפסיקה כפולה של : הנה פירוט המאמרי הקודמי הללו   

 שני פסקי  מעכבי את המילה המל ופירש אינו חוזר על ציצי שאי; )א"תשנ( יא 'מעליות', "הרמב
, "עיוני ובאורי בדברי הרמב, )ב, שבת קלג( הנובעי מפרשנות כפולה של מקור אחד "של הרמב

 שני ) ב, קידושי ח(בסלע של שניה " תנ על גבי סלע " "התקדשי לי במנה"; )ט"תשנ( כ 'מעליות'
,  סידרת המאמרי הזאת).ט"תשנ( כא 'מעליות',  הנובעי ממקור אחד"פסקי שוני של הרמב

 .שנמסר לדפוס, ""יד לרמב"י ה בספִר"עומדת להתפרס בקרוב בעז, בשינויי רבי ובעריכה חדשה
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  תרויהצעת הפ. 2

שונה עקרונית מכל , "ההצעה שאנו מציעי לביאור רוב צמדי ההלכות שמצאנו ברמב
 לשתי ההלכות "הרמב מקור אחד משמש את ,באמת. דרכי היישוב שבדברי המפרשי

הדר שבה הוסבר המקור . אברייתא או מימר, מקור זה הוא משנה .השונות שפסק
וזו אינה ,  לפסוק הלכה אחת"הובילה את הרמב, בפירוש או מכללא, בסוגיית הגמרא

כפי שמורה הניתוח ,  פשוטו של אותו מקור,בר. מעוררת כל קושי בדברי המפרשי
מוביל למשמעות אחרת מזו , נותק מ הסוגיה שבה הוא משובהלשוני והענייני שלו במ

  .הנראית חסרת מקור, וממשמעות זו נולדה ההלכה השנייה, שבסוגיה

מכיוו שה הכירו רק באפשרות אחת לפירושו של , "המפרשי הקשו על הלכה זו ברמב
לא ואולי א , ה לא הכירו באפשרות.  זו המופיעה בסוגיית התלמודאותו מקור 
  .זו הנובעת מפשוטוכ, של פרשנות שונה לאותו המקור, בלגיטימיות

 להעניק פירוש " את הרמבשהכריח להבהיר מהו הדבר יסינוננו באהבכל הדוגמאות ש
כל לומד נתקל בסוגיות שבה הוא . נוס ושונה מזה של הגמרא למקור המופיע בסוגיה

 פשרות אול א;ימתויה בדר מסמעלה על דעתו פירוש אלטרנטיבי למקור המתפרש בסוג
 זו שפסק בהתאמה על הלכה נוספת יפסוק על פיה "לפירוש כזה אינה מספקת כדי שהרמב

רק במקו שיש הכרח לפרש מקור על פי פשוטו בדר שאינה תואמת את . לפירוש התלמוד
  .מות כאלה אינ כה נפוצי בתלמודמקו. "פירוש הגמרא נמצא כפל הלכות ברמב

 " מיישבת את הקשיי בכל אות צמדי הלכות שמצאנו ברמב,נו מציעיהדר שא
 בכל צמד הלכות שיש לה מקור . פשוטוהיא נמצאת מחוזקת על פי מבח לשוני, כמכלול
 אל לשו המקור המשות תופעה " מגלה השוואת לשונ של שתי ההלכות שברמב,משות
 מפשוטו של "מד אותה הרמבשלפי דברינו ל, ההלכה שבה התקשו המפרשי: דומה

 " הרמב  כלומר,זהה מילולית ללשו המקורכמעט דווקא היא , המקור המופיע בסוגיה
, התואמת את מהל הסוגיה, בהלכה האחרת, מאיד. העתיק את המקור כמעט כלשונו

עשה כדי שהמקור יתפרש נ הדבר.  לעתי לבלי הכר  את לשו המקור"שינה הרמב
  .תופעה זו חוזרת בכל הדוגמאות.  כפשוטואינוש, שנית לו בסוגיה לביאור בהתא

  "הפסיקה של הרמב הסבר דר. 3

, מחד:  במחויבות כפולה שיש לוטמו "נראה כי הטע לדר פסיקה זו של הרמב
ג א פירוש זה אינו תוא , מחויבותו כפוסק נתונה לתלמוד ולדר שבה פירש את המקור

תנא ששנה ל  מחויבות ג לבעל המקור עצמו " ישנה לרמב,מאיד. את פשוטו של המקור
א הכרתו של . אמורא שאמר את הדי במימראלאו , את הדי במשנה או בברייתא

הרי ,  בסוגיהונתפרש האופ שבו  בדר שונה מו כפתה עליו להבי את דברי"הרמב
זו למקור הקדו אינה מחויבות . דבריהחובתו כפוסק לשק את הכוונה המקורית של ש

  .פחותה מ המחויבות לסוגיית הגמרא

 על "בי שתי ההלכות שפסק הרמבכ  ו,הא אי סתירה בי שני הפירושי למקור האחד
 ת נובעו זתופעה. כמעט בכל צמדי ההלכות שמצאנו ובדקנו הייתה התשובה שלילית? פיו
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ועל כ ג הפסקי הנובעי ,  במישורי שוניבדר כללמכ ששני הפירושי נמצאי 
  . בענייני שוני שאי ביניה כל סתירהעוסקימה 

 תידו  זה את זהאכ סותריהפירושי השוני הדוגמה היחידה שנמצאה למצב שבו 
  . ע מצב נדיר זה" יתברר כיצד התמודד הרמבובו, במאמר זה

 בדר  המובא בהכיצד נית לבאר את סטייתה של סוגיית הגמרא מפשוטו של המקור
 שכ ואפשר  המונחי המתאימי ביותר לבאר זאת? "שתוכל להלו ג את דעת הרמב

צמד מונחי זה מוכר היטב במה שנוגע . 'דרש' ו'פשט' ה  " ג הרמבאת הדבריראה 
ובכ יצרו הלכות , ל הרבו לדרוש את פסוקי התורה שיש בה מצוות" חז.למצוות התורה

וה ,  אול אי בדרשותיה כל כוונה להפקיע את פשוטו של מקרא;ראהנסמכות אל המק
אי , באופ רגיל. )א, כדש ; ב, יאיבמות ; א, שבת סג(" אי מקרא יוצא מידי פשוטו"שהורו לנו ש

לבי ההלכות , הנלמדת בדר הפשט, כל סתירה בי המשמעות היסודית של הפסוק
  .הנלמדות ממנו בדר הדרש

 שהייתה נהוגה בידי , אותה מתודה כפולה של לימוד פשט ודרש"ת הרמב כי לדע,נראה
 ,אמנ(פה נתקיימה ביד א בלימוד מקורות התורה שבעל, ל ביחס למקרא"חז

 בבוא לפרש מקור קדו שעמד לפניה . ) בי הפשט לדרשלחלוטיבפרופורציות שונות 
דר על ש למקור זה משמעות שיהאמוראי בעובדה  הכירו ברייתא או מימרא , משנה
. וממנה נובעת ההלכה שאליה נתכוו בעל המקור, ודאי המשמעות היסודיתבוהיא ש, הפשט
 באמצעות ,להעניק לו משמעות חדשהוה ראו עצמ רשאי לדרוש את המקור , מאיד
  . או ניצול עמימות הקיימת בו,משמעות של דופשרותגילוי א

 באמצעות שיבו  ולעתי באופ עקי, נות ישירה שלולעתי נדרש המקור באמצעות פרש
כ . קונטקסטאותו  התואמת את ,עניקה לו משמעות חדשהההמקור בקונטקסט בדר ש

 ,הנסמכות אל דברי תנאי ואמוראי קודמי, נולדו בתו סוגיות התלמוד הלכות חדשות
  .רשהתורה באמצעות הדהכש שהלכות מדרבנ נסמכות אל לשונ של פסוקי 

 לפסוק " היא שהביאה את הרמב,תפיסה מעי זו של התייחסות התלמוד אל מקורותיו
פשוטו של . ובמקביל לפסוק ג כמדרשו, בכמה מקומות כפשוטו של מקור תנאי או אמוראי

ואילו מדרשו נתו בסוגיית , כפי שמוכח מניתוח לשונו ועניינו, המקור קיי ועומד בו עצמו
  . במקור לפי עניינה והוציאה ממנו הלכה חדשה נוספת אשר השתמשה,התלמוד

במאמר שלפנינו נבח א הסבר זה תק א ביחס למעשה בתלמידי רב המובא בפסחי 
  . על פי מעשה זה"ולהלכה המורכבת שפסק הרמב, בא, קג
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  הצעת הסוגיה. ב

  :)"עי פירוש רשבוברמבסוגריי ה ,ב א,קגפסחי ( 'ערבי פסחי'מסופר בפרק 

,  אכסא קמא'בורא פרי הגפ'חזיה דברי . רב יעקב בר אבא איקלע לבי רבא
 כמו שאנו ',בורא פרי הגפ'ביר עליו לבסו  ברכת המזו [והדר ברי אכסא דברכתא 

... ! הא ברי ל מר חדא זימנא?למה ל כולי האי: אמר ליה.  ואישתי]עושי
  . אנא עבדי כתלמידי דרב:אמר ליה

קאי עלייהו רב ייבא . א ורב חננאל תלמידי דרב הוו יתבי בסעודתאדרב ברונ

: אמר להו. הב ל ונישתי:  אמרו ליה3לסו. 2הב ל וניברי: אמרו ליה. סבא
מאי .  איתסרא לכו למישתי' הב ל וניברי' כיו דאמריתו ,הכי אמר רב

  .דאסחיתו דעתייכו  ?טעמא

ארבע המילי האחרונות .  בהבדלי נוסח קלי,) ב,פו(המעשה בתלמידי רב מובא ג בחולי 
חסרות ג בסוגיה בפסחי ו, אינ במקבילה בחולי"  דאסחיתו דעתייכו? מאי טעמא"

זרוע וראשוני נוספי לא גרסו   אור," רי,ח"א ר. ח"בכל כתבי היד ובדפוס ונציא ש

ה "ד(  שכתב,י"רוש רשחדרו לדפוסי התלמוד מתו פיה  ונראה ש,4 בסוגייתנומילי אלו

  .5..."אסחיתו דעתייכו משתיה: ")'כיו דאמריתו הב וניברי'

  :בהמש הסוגיה מובא עוד מעשה שבו נזכר המעשה בתלמידי רב

וקאי עלייהו רב אחא בריה , אמימר ומר זוטרא ורב אשי הוו יתבי בסעודה
א ומר זוטרא ברי אכסא קמא ואכס, אמימר ברי על כל כסא וכסא. דרבא

: אמר להו רב אחא בר רבא.  ברירב אשי ברי אכסא קמא ותו לא. 6בתרא
שכבר הוי לי , בכוס שני נמלכתי לשתות[ נמל אנא: אמימר אמר? אנ כמא נעביד

 :מר זוטרא אמר. ]נמלכתי וכ כל פע ופע ששתיתי , היסח הדעת מששתיתי כוס ראשו
דילי רבא מיניה דמיבעי לברוכי , לכי ההוא עובדא דלעי[ אנא דעבדי כתלמידי דרב

לכתא ילית ה: ורב אשי אמר, ]פ שכבר ביר איי שבתו המזו"אכסא דברכתא אע

                                                           
2
פירושה " הב ל ונישתי"כש שהפנייה שאחריה (' ת לנו ונבר' פירושה "הב ל וניברי"הפנייה לשמש    

מה ביקשו המסובי מ , אפוא, השאלה היא. כת המזוואינה חלק מ הזימו לבר, )'ת לנו ונשתה'
הב 'ה "ד(ב , פובחולי במקבילה י " רשואילו; "הב ונברי, שטו כסא: אמרו ליה: "פירשח "ר. השמש
 ".מזוג כוס לברכת המזו: " פירש)'ליברי

3
  .")לסו"במקו התבה  ("והדר" או ,"הדור: " וראשוניידבי וכ בכמה כת,במקבילה בחולי   

4
  . אות ק, כאופריסדוקי ראה דק   

5
 אי ה וג בסוגיית הגמרא ש, י בחולי"שמילי אלו אינ מצויות בפירוש רש, קצת ראיה לכ היא   

  .מופיעות

6
סבירא ליה : "" והוסי כא רשב;) אות ר,ופריסדוקי דק" (ואכסא דברכתא: "י וראשוני"בכמה כת   

  ".קמא ואכסא דברכתא דברי נמי לעיל אכסא ,כרבא
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,  דברכת המזו לאו אסוחי דעתא הוא;כעובדא דתלמידי דרב לעיל, כלומר[ כתלמידי דרב

ואמר , ט שחל להיות אחר השבת"דהא יו, ] שרי למישתי' הב וניברי'ג דאמר "ואע
 ,חד אקידוש וחד אהבדלה,  תרי זימני'בורא פרי הגפ'ולא בעי לברוכי ברכת [ ה"יקנרב 

 קשיא דרב כ דא...  וקשיא לרב ייבא סבא,והוא הדי לתרי כסי דקידוש היו וברכת המזו

  .8הכא לא עקר דעתיה ממשתיא,  עקר דעתיה ממשתיא7 הת;ולא היא. ]אדרב

, "רמב, "רי, ח"ר(פסקו כל הראשוני , ידי רב כתלמה הלכשאי רב אשי קביעתלמרות 
,  על כוס ברכת המזו'פהגרי פורא ב' לעניי ברכת ו וכמתחייב ממנמעשה זהכ)  ועוד"רשב

  .9והביאו לכ ראיות שונות

  מחייב ברכה חדשה על השתייההסח הדעת : פירוש ראשו. ג

ימו במילותיו של רב ייבא י ומס, מביא את המעשה בתלמידי רב)" הרי א בדפי,כא( כא "הרי
על ציטוט דברי הגמרא ".  איתסר לכו למישתי' הב ונברי'כיו דאמריתו : "סבא בש רב

  :הללו הוא מוסי

   אי בעי למהדר ומשתי,הילכ. הו ממשתיאימשו דקא עקרי דעתי: פירוש
  .'ורא פרי הגפב'צריכי לברוכי 

 מהמש " נטל הרי "י דעתייהו ממשתיאעקרמשו דקא  " דינו של רבל הנימוקאת 
ט שחל לאחר השבת לבי ברכת "ה ביו"מ החילוק שעשתה במסקנתה בי די יקנ, הסוגיה
,  הבי שהחילוק הוא בי שתי המימרות של רב"הרי". הת עקר דעתיה ממשתיא: "המזו

  :דבריו בהמש הסוגיהה  וכה ;והגמרא באה ליישב שלא יסתרו זו את זו

, דעקר דעתיה ממיכלא וממשתיא, 'הב ונברי'דאמר כ,  הת;א היאול

  ...10הדר ומשתי צרי לברוכייהילכ אי בעי למ

  .11בש רב מפורש בגמראסבא טעמו של רב ייבא , לפי זה

                                                           
7
  .)"הת"התבה במקו  ("גבי ברכת המזו ":י מינכ"בכת   

8
 את ביאר "רשב". כולהו חדא ברכתא אריכתא נינהו: " אחדי וכ בהרבה ראשוני נוס כא ידיבבכת   

  .יק חלאווה גרסה זו והצד"קיי מהרלעומתו . ספרינוב נמחקו המיליומפני דבריו , ייתור של מילי אלו

9
 דקמו להו רבא ומר ,לכתא כרב אשיילית ה":  כתב,למשל, )' כתלמידי דרבאלית הלכת'ה "ד( "רשב   

: ועוד...  כמנהג שלנו'בורא פרי הגפ'וצרי לחזור ולבר על היי של ברכת המזו , זוטרא בחד שיטתא
וקא , מדברי רב רבלהכחיש , להקשות על תלמידי דרב, מדקא מייתי רב אשי סייעתא ממילתיה דרב

  ". מכלל דלית הילכתא כרב אשי 'ולא היא'מהדר גמרא 

10
. יעת לדרכוכ, עצמומ " הרחבות פרשניות שהוסי הריבשילוב,  לשו הגמראמבוסס על זהמשפט   

  ". הת עקר דעתיה ממשתיא;ולא היא: "לשו הגמרא המקורית היא

11
 דאסחיתו ? אי טעמאמ: "עצמסבא דברי רב ייבא  להמש טע זה במובאשלפנינו דפוסי נוסח הלפי   

  .נראה שאי זה נוסח מקורי,  הקודפרק אלא שכפי שביררנו ב;"דעתייכו
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, " לכו למישתיאאיתסר"אינו הול את המילי לדברי רב ייבא סבא  "פירושו של הרי
כת שבר,  רבא ומר זוטרא מוכיחי מדברי רב הללו:אול הוא מתחייב מ ההקשר בסוגיה

 ודאי ,כ  א;חריהא על הכוס ש'בורא פרי הגפ'ומחייבת לבר ,  הסח הדעתווההמ והמז
 שלדעת רבא ומר זוטרא הוי 'ברייונל הב 'המסובי שהוא הדי והוא הטע כשאמרו 

בלא ברכה : פירושו"  לכו למישתיאאיתסר"בש רב סבא  ומה שאמר רב ייבא ,הסח הדעת

  .12 טע זה לדברי רב הרי מבואר בגמרא בפירוש" לדעת הרי.ראשונה

  : ואחריו"לפני הרי, מפרשי רביסבא בדר זו פירשו את דינו של רב ייבא 

כיו מ "מצטט את דברי רב ייבא סבא )'אמר רב יהודה'ה " ד,א, ק( חלאווה בחידושיו "מהר. 1
אתסר לכו : ל" זופירשו הגאוני: "מוסיו" ו למשתי אתסר לכ'הב ונבר'דאמריתו 

  ."למשתי בלא ברכת היי

הביאו פירוש , 13וכ ג המרדכי, )'אסור'ה " ד,ב, פו( ובחולי )'כשה'ה "ד, ב, קא( כאהתוספות . 2
  .ח שלפנינו אי הדבר מפורש"א שבר, ח"רזה בשמו של 

, דעתיה דגמרה סעודתאבגליא : ")'הב ליבריכיו דאמר 'ה " ד,ב, פו(י בחולי "כ פירש רש. 3
  ".שאי מצטרפת לסעודה ראשונה, ואסור לשתות עד שיבר לפניו

 ,)תלט' פסחי סי, ב"ח( "ראב ה,)ש(ה בחולי ו )ב, קא( בפסחיכ פירשו התוספות ה ו
נד במהדורת ש' עמ( בעל ההשלמה ,)י קליי"ריט במהדורת ר' עמ( המאירי ,)י' סיי "פסחי פ(ש "הרא

ה " ד, א,מב(א בחידושיו לברכות " הריטב; כול על אתר )שנד' עמ(  בחידושיורבנו דודו ,)בלוי

  .ראשוני רבי נוספי ו)'שלש תכיפות'

  והמזכת אסור לשתות כלל עד לאחר בר: פירוש שני. ד

  :)'כיו דאמריתו הב וניברי'ה "ד(י "בביאורו לדברי רב ייבא סבא בפסחי כתב רש

,  משתיה14 אסחיתו דעתייכו,ברכת המזו  'כיו דאמריתו הב וניברי'
  .ואסור למישתי עד לאחר ברכת המזו

                                                           
12
אלא נבאר שהכוונה במילה , "שלא כרי" הת עקר דעתיה ממשתיא"א א נפרש את דברי הגמרא   

 הרי ברור שרבא ומר זוטרא ,)שהוא הנושא הנידו בסוגיה (והמזכת לשתיית כוס שלאחר בר" הת"
  . הדי שווה בשניהכ וא,  סבאג לדברי רב ייבא) "עקר דעתיה ממשתיא("אותו הטע את מייחסי 

13
רי פורא ב'... איתסר לכו למישתי עד דברכיתו): " המרדכי בדפי א,לו(המרדכי לפסחי כא זו לשו   

 מזכיר המרדכי )קמב' סי,  בדפי המרדכיב, מח(ברכות ג במסכת ". ח ורב אלפס" רירשופ וכ... 'פהג
  .ח"בקצרה שיטה זו בש ר

 בסו דברי רב ייבאשבדפוסי  הגמרא  נכנסו לנוסחי" רשכי שתי מילי אלו שלשיערנו , ב בפרק, לעיל  14
דברי אלו מסתברי לאור חסרונ של מילי אלו במקבילה ".  דאסחיתו דעתייכו? מאי טעמא: "סבא

לא , י כ"אעפ. ח" בראשוני ואפילו בדפוס ונציא ש,י" בכת,!)י לא כתב בפירושו" ג רששש(בחולי 
כ או . י הוא שנטל מילי אלו מתו דברי הגמרא שעמדו לפניו"רשש נית לפסול לחלוטי את האפשרות
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לכ  אסור פשוט כמשמע "  לכו למישתיאאיתסר"מפרש את המילי י "שרש ,נמצא
  .וזאת עד לאחר ברכת המזו, 'בורא פרי הגפ' לפני כ תברכוא א , לשתות כלל

וכבר , שפירש הוא עצמו בחולי והובא בסעי הקודמה כא סותר את י "פירושו של רש

  .15ציינו זאת האחרוני

 הוא 'לית הלכתא כתלמידי דרב'ה " בד.י" בביאורו לגמרא בפסחי פירש כרש"רשבהא 
  :כותב

 ואפילו הכי לית הלכתא כרב אשי...  כעובדא דתלמידי דרב לעיל,כלומר
וצרי לחזור ולבר על היי של ברכת . ..]שאמר שאי הלכה כתלמידי רב[

אסור  ' הב וניברי'וכיו דאמר .  כמנהג שלנו'בורא פרי הגפ'המזו 

  .16למישתי עד לאחר ברכת המזו

  :17לדינא הלכו ראשוני נוספיסבא  בביאור דברי רב ייבא "י ורשב"בדרכ של רש

המכת ,  חלאווה"מהרוכ ה )'ולית הלכתא'ה " ד, א,מב(א בחידושיו למסכת ברכות "הרשב .1
 ד"הראבציטטו בספריה את דברי על אתר פסחי חידושיה למסכת והמאירי ב
  .הסובר כ

                                                           

ל  לדינו ש"הוא ג טעמו של הרי" אסחיתו דעתייכו משתיה"י "יש להדגיש שהטע שבדברי רש, אחרת
 שניה י"ית עשנהדי טע זו ב למרות זהות ."משו דקא עקרי דעתייהו ממשתייא" סבא רב ייבא 

הא נית לשתות לאחר ברכת  :בתוצאתו המעשיתי " ורש"הרי נחלקו ) מצאו שניה בגמראשאו (
  .בפרק הבא תידו מחלוקת זו. או שאסור לשתות כלל עד לאחר ברכת המזו', בורא פרי הגפ'

15
וא (בפרשנות התלמוד נפוצה למדי ,  של ראשוני הסותרי דברי עצמ ממסכת למסכת,תופעה זו. א  

בנוגע לפירוש . ואי צור לנסות וליישב סתירות מעי אלה, )פגש בה עוד כמה פעמיינדוגמא זו בהמש 
  . 50' עמ, א" ח,הספרות הפרשנית לתלמוד, שמעמ תא"י ראה על כ בספרו של י"רש

: ה"נאמר באותו ד) " בדפי הרי א,כא( בפסחי "י הנדפס על הרי" שא ברש,בכל זאת יש להעיר. ב  
י " המצויות ברש,"ואסור למישתי"התבות ". מלשתות עד לאחר ברכת המזושוב אסחיתו דעתייכו "

ת נית אולי לפרש א, לפי נוסח זה". עד לאחר ברכת המזו"חסרות כא לפני המילי , שעל התלמוד
  .י עצמו בחולי"וכדעת רש, "י כדעת הרי"דברי רש

לא הזכירו את , י בפירושו לתלמוד בפסחי"אשר חלקו על דעה הזהה לדעתו של רש, פותא התוס. ג  
ה "ד, ב, קא(עצמה פסחי מסכת  בוא לא) ש(חולי דבריה ב ב לא י כבעל דעה זו"שמו של רש

  .)'כשה'

16
 מהדיר ,אמנ ."רשבה כתב שכ היא דעת )לא' ו סי"פ( ובברכות )י' יסי "פ(ש אצלנו "א הרא. א  

וכ הבינו כל הפוסקי : ")392 ודעמ (תב בספרווכ, הלל היימ,  על מסכת פסח ראשו"הלכות הרי
 "והרי לשו הרשב ;" אי מוכח כ מתו דבריועתידיות עני י שלפ"אעפ, ]י"כרש[ פה "בדברי רשב
  !י"ת כרש מפורששציטטנו

  ' איתסר לכו למישתי'ח לקמ " ור"פירש רשב: " כתבו)ש( פות בפסחי כי התוס, להעירמ הראוי. ב  
שטעות ,  כתב) אות פ, ימסיי רק פ(ש "רא הלעקרב נתנאל ה, אמנ". ' בורא פרי הגפ'עד דברכיתו 

  ).ש משאנ"ר הכלומר (א "רשב: ל"וצ, סופר נפלה בדברי התוספות הללו

  . הבאפרקבבהרחבה וראה על כ , לוהלראשוני ה בטעמו של הדי נראה שאי הסכמה בי אול  17
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  ' הב ל וניברו'כיו דאמר  ": למסכת פסחי כאתוספות חכמי אנגליהכ סוברי  .2
  " קוד ברכת המזוהאסור למישתי

 : שכתבו,)'נטילת ידי ברכהתכ ל'ה " ד, א,מב( התוספות במסכת ברכותזוהי ג דעת  .3
והוא הדי א .  אסור לאכול עד שיבר כיו שנטל ידיו באחרונה לאחר סעודה, והלכ"

 .18 בלא נטילהלו אפי',הב ל ונברי'אמר 

)'ולית הלכתא'ה "ד, ש (א בחידושיו למסכת ברכות"זוהי דעת הרשב .4
 יובאו ויידונו דבריו .19

, כ את דעות החולקייסלאחר ש, תלמידו, הו חלאו" המהרא . הבאבפרק, להל
 ."]א"הרשב בבית מדרשו של ,כלומר[בי רב ב אוהכי נהיגנא כד הוינ ":העיד שנהג כדעה זו

,  כנטל ידיו דמי' הב ל ונברי'ואי אמר : " פוסק כ)לא' ו סי"פ(ש בברכות "א הרא .5
 אסור לכו ' ונבריהב ל 'כיו דאמריתו : ל שפירשו" ז"רשבירוש י ולפ"רשירוש לפ

  .20" עד דמברכיתו ברכת המזו,למשתי

  ביאור שיטות הראשוני. ה

רי ו ההגיונית העומדת מאחהמהי הסבר? במה נחלקו שני מחנות המפרשי והפוסקי הללו
  ?ומה הביא כל ראשו לפרש כפי שפירש, כל אחת מ השיטות

   וסיעתו"הרי. 1

 העניי הנידו במעשה ,) לעילג ובאו בפרקשה( "לפי דעת של הראשוני במחנה הרי
והשאלה ;  די בדיני ברכה ראשונההוא ,דינו של רב ייבא סבא בש רבכמו ג  ,תלמידי רב

הב ' תריאו שאמ, ראשית הסעודהב נאמרה הא נית לסמו על ברכה ראשונה שהיא
  . בברכה חדשהתייבמחדעת וההסח יוצרת  'וניברי

  : האחד לשוני והאחר הגיוני,פירוש סובל משני קשיי

ה ש בעוד, מורה שיש כא איסור על עצ השתייה" איתסר לכו למישתי"פשטות הלשו  . 1
לפיו שהרי , זה דחוקפירוש . 'איתסר לכו למישתי בלא ברכת בורא פרי הגפ'פירשו 

                                                           
18
לציי מעניי . " הריה כעי בשיטששאחזו , חולילפסחי ול פותתוסמ הדעה המוצגת ב שונה דעה זו  

 שיטתל הדומה שיטה פותמיישבי התוס, )'רבי זירא'ה "ד(עמוד עצמו אותו ב, ברכותמסכת שא ב
  .א15וראה הערה  ;"...מה שמפרשי העול "שיטה זווה מכני ,  ע הסוגיה בברכות"הרי

19
מדמדמינ  ":"רמבהא את דברי " הביא הרשב)'ולעני נמל'ה " ד,ב, פו( בחידושיו למסכת חולי ,אמנ  

קרו  ע ידכיו דאמרי הב ונבר,  והדבר ידוע דהת משו נמל הוא;בגמרא למעשה דתלמיד דרב
  .א15וראה הערה  ;א מסכי לכ" ונראה שהרשב,"וצריכי ברכת היי, דעתייהו מלמשתי

  .א15וראה הערה  ;ש ש בהמש נראה שכ דעתו לפסוק"מדברי הרא  20
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היה סבא ורב ייבא ,  בחיוב לברבהפכו איסור אלא ב נמצא שעיקר החידוש אינו נעו
  .י לנסח את דבריו אחרתצר

שממהלכו של המעשה נראה שרב ברונא ורב חננאל פעלו מתו אי , הקושי ההגיוני הוא . 2
. ורב ייבא סבא תיק אות בצטטו את מה שפסק רב,  רב ועמדו לטעותו שלידיעת פסק

מניי לרב ,  על הכוס שנמלכו לשתותה'בורא פרי הגפ'אול א הדיו הוא בחובת ברכת 
,  רב,שמא ג ה מכירי את פסקו של רב?  עומדי לבר עליהה אישסבא א ייב

  ?ועומדי לקיימו ברגע שחבר יגיש לה כוס לשתייה

ואשר  ,הקשיי הללו נידונו בדברי הראשוני שעסקו בהשוואת שתי השיטות החולקות

  .21בה מספקת אול הקשיי הללו לא זכו לתשו;עמדו על היתרונות והחסרונות של כל שיטה

התשובה ?  בחרו המפרשי הללו בפירוש כה דחוק למעשה בתלמידי רב, אפוא,מדוע
לא : והיא אכ ניתנת בדברי הראשוני שעסקו בהשוואת שתי השיטות, לשאלה זו ברורה

  אלא ההקשר שבו הוא מופיע בסוגיה , גיו שבמעשה בתלמידי רב הוא שגריהלשו והה
ושעל ,  הוי הסח הדעתומזכת הטרא למנהג ולשיטת שבריה שהביאו רבא ומר זויכרא

 " לפי פירוש הרי,ובאמת. 22'בורא פרי הגפ' ברכת המזו אחרכ יש לבר על הכוס של

                                                           
21
פסחי ( המאירי ,)'אסור'ה "ד, ב, פו(בחולי  פותמ הראשוני שעסקו בשאלה השנייה נזכיר את התוס  

 "מהרוה )'כיו דאמריתו הבו וניברי'ה " ד,ב, פסחי קג( המכת ,)'ההיושב בסעוד'ה " ד,א, קג
 שלפי השיטה בציינו,  ג את הקושי הלשוניהעלההאחרו . )'כיו דאמריתו'ה " ד,ב, פסחי קג(חלאווה 

 ;כוונתו לשאלה השנייהשאול אפשר " ( 'אתסר לכו למשתי'אתי שפיר לישנא ד" "החולקת על הרי
 ) א,מב(א בחידושיו לברכות "המכת וכ הרשב, המאירי). מתחילהיבור  כ באותו דראה דבריו לפני

  .ד"את השאלה השנייה בשמו של הראבהביאו 

: בחולי פות התוסו לשוזו , את השאלה השנייה בדר דומה חלאווה ניסו לתר"מהרה ופותתוסה
 היה מורה מכל מקו, תחלה' י הגפבורא פר'לבר  יודע א רוצי ] סבארב ייבא[ שלא היה יפל ע א"

  .דחוקזה תירו ". ישתו בלא ברכהיטעו ולה שלא 

לפי שהכיר בה : ""ונביאנו בלשו הר,  תירו נוסמובא "ברבנו דוד ובחידושי הר,  חלאווה"במהר  
 היה לה להמתי לשתות עד אחר ברכת   שאילו היה דעת לבר;שהיה דעת לשתות בלא ברכה

לפי , ]'ריניבוהב ל  ' סבא לרב ייבא יי גילו תלמידי רב באמירתעל כוסברכת המזו  דעת לבר את[המזו 
אמר  ולפי שהכיר שהיה בדעת לשתות בלא ברכה , ) א,ע(כדאמרינ ביומא , שאסור להרבות בברכות

  ". להרבות בברכות שלא,ולבר נמי אינו ראוי, אסור דבלא ברכה : ועוד. 'אתסר לכו למשתי'לה סתמא 

  : מ הטע הזה"והעדיפו את שיטת הרי, שיטותההנה לשו הראשוני שדנו בשתי   22

למשתי עד שיברכו ברכת לכו אתסר ' פרשו בה ]י"רש[י שגדולי הרבני "ואעפ: "מאירי כאה  . א  
 שצרי לבר על ולראיה,  נאמרה'בורא פרי הגפ'לעני  שהרי בשמועה זו . אי הדברי נראי... 'המזו

?  על כוס של ברכה'בורא פרי הגפ' מה ראיה ממנה לבר  ואלמלא כ. 'בורא פרי הגפ'כוס של ברכה 
אתסר לכו :  אלא ודאי כ פירושו! על כוס של ברכה'בורא פרי הגפ'שמא א ה לא היו מברכי 

סעי (להל ,  אמנ". ברכה שצרי לבר על כוס של, וכל שכ שא בר';בורא פרי הגפ'למשתי בלאו 
ואי מקו לקושיית המאירי על , ד"י בפסחי אינה זהה לגמרי לשיטת הראב"נוכיח כי שיטת רש) 3

  .י"רש

ר זוטרא ממדקא מייתי מ, ל" ז"ל כתב דמסתברא כדעת הריא"והרב בעל השלמה ז: "...מכת כא  . ב  
  ".דברי אכסא קמא מעובדא דתלמידי דרב
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מחייב ההסח הדעת כ מוגדרת' הב וניברי'א אמירת : ומחנהו הנידו דומה בדיוק לראיה
, כת המזו גמורה היא הסח הדעת קל וחומר שבר )כפי שפירשו ה ('בורא פרי הגפ'ברכת 

  .23 על הכוס'בורא פרי הגפ'מחייבת ברכת א היא ו

ולא "פירש את דברי הגמרא ) ואולי ג ראשוני נוספי במחנהו( " כי הרי,יש לזכור עוד
 ;) לעילג בפרק כאמור(כנסובי על המעשה בתלמידי רב "  הת עקר דעתיה ממשתיא;היא

, בש רב הוא משו הסח הדעתסבא ד שטעמו של רב ייבא  הדבר מפורש בתלמו וא כ
  .והסח הדעת מחייב בכל מקו ברכה ראשונה מחדש

  וסיעתוד "הראב. 2

שפירש , ד למסכת ברכות"ארבעה ראשוני הביאו את דברי הראבכי , בפרק הקוד ציינו
א "רשב ה מה ימדברי שני. " קאמר]ראשונה[ אפילו בברכה  'איתסר לכו למשתי'|"כי 

סבא ד לאיסור שאסר רב ייבא " עולה טעמו של הראבוה בפסחי ו חלא"מהרהבברכות ו
קשר במסכת נקדי ונבאר את הֶה.  ומחנהו"והוא שונה מהותית מזה של הרי, בש רב
  .סוגייתנובפירוש לעסוק ד והראשוני שהביאוהו " הראבשהביא אתברכות 

תכ לנטילת ... שלוש תכיפות ה: שי אמר רבאמר רבי חייא בר א: "א נאמר, בברכות מב
לנטילת ידי : "י מהל הסוגיה ש"עפ) 'לנטילת ידי'ה "ד(י " ופירש רש," ברכהידי 

  .24" ולא יאכל כלו עד שיבר על מזונו, ברכת המזו  אחרוניִיַמְ

                                                           

א מטע זה אמר ש... שהוקבעו לברכה, איתסר לכו למשתי כלל יש שפירשו : " דוד כאחידושי רבנו. ג  
אלא ודאי ?  מה עני זה אצל זה?שהיה מבר אכסא דברכתא, מה ראיה הביא רבא לדבריו... לה

  ".בלא ברכה קאמר... איתסר

, 3סעי , יובאו להלדבריה ; דנו בשתי האפשרויות לפרש את איסור השתייה) ש( פות בפסחיתוסא ה
  .י"שבו נעסוק בשיטת רש

, יתה צפויה וידועה מראשיברכת המזו הרי השל כוס ה: לכאורה זהו קל וחומר שפרכתו בצידו, אמנ  23
 לא להזקיקה אפשר שיש לראותה כחלק מ הסעודה ו,א כ ;הלא הסיח את דעתו משתייתהסועד ו

הב 'ובאמירת , תה צפויהי לא הי'הב וניברי'רת נמל לשתות אחר אמיהסועד אול הכוס ש. ברכה
ואי זה קל , ברכהב יש מקו לחייב עליהכ ל ;בתו הסעודהעוד דעתו מלשתות את הסיח הוא  'וניברי
  .שובהערות המהדיר , 'עכשוו'ה "ד,  וראה בחידושי רבנו דוד כא.וחומר

24
  " ברכהילת ידיתכ לנט" את המימרא  כי אי ספק שכ פירשה הסוגיה,ווכחִיש המעיי בסוגיה   

ברכת  תיכ לנטילת ידיי לסעודה : פירושי נוספילה נית להציע באמת  ,בר. י" רשכפי שפירש
 עיי( ברכת כהני  של כה לת ידייתיכ לנטי; ) ב, ברכות נבעיי ('המוציא'ברכת או ' על נטילת ידיי'

משתק י אכ "ס כי פירוש רש"ליו השי וכבר העיר כא בעל ג;)'כל כה'ה " ד, א, סוטה לטפותתוס
מבואר דקאי על נטילה ) ")ד, ב(א , אברכות (ובירושלמי ) ו, ב(א בדברי רבה , מסוגיית הבבלי

כל  ":)וה רבה בר אבובדברי רבה (ר בו "יוסי ב' דבר זה מבואר ממה שהוסי בירושלמי ר". ראשונה
 עומד בראשית המבר משמע ש;" אי השט מקטרג באותה סעודה י ברכהמי שהוא תוכ לנטילת יד

  ).'שלש'ה " ד,וראה מראה הפני ש(סעודתו ולא לאחריה 

ורב ציר בדבריו , ואפשר שזוהי ברייתא (אסוגיית הבבלי משתמשת במימרלכ ש דוגמא , אפוא,לפנינו
א ו ;יה הלכה בעניי ברכת המזושיש בה עמימות ורב משמעות כדי לפסוק על פ) שלוש ברייתות
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ברכת מתי נחשב הסועד למי שנתחייב בהמגדיר  ,ברור שלפנינו די בהלכות ברכת המזו
  .לאכול או לשתות עד שיסיי ברכתווושעל כ אסור לו לחזור , )או שהחל בה כבר(המזו 

הב ' בעניי האומר ,בשמו של רבסבא  כמה ראשוני השוו את דינו של רב ייבא ,והנה

 שהנוטל ידיו במי ,25בש רבלדינו של רבי חייא בר אשי , סר בשתייהשנא 'וניברי
  .שיבר על מזונואחרוני נאסר באכילה עד 

  : כתבו)'תכ לנטילת ידי ברכה'ה "ד( ש פותהתוס

 . אסור לאכול עד שיבר כיו שנטל ידיו באחרונה לאחר סעודה, והלכ

  .26אפילו בלא נטילה, 'הב ל ונברי'והוא הדי א אמר 

  :ד"כשהוא נעזר בראב,  השווה את שני הדיני)ש(א בחידושיו לברכות "א הרשב

ומכי , תיכ למי אחרוני ברכה:  כלומר' ילת ידי ברכה וכותיכ לנט
  דכיו דנטל ידיו לברכה ;ברכת המוציא]ב[ואפילו , נטל ידיו אסור לאכול

, וכל שכ הוא,  הוא הדי והוא הטע'הב ונברי'ואי אמר . קבל עליה לברוכי
  .דהא קביל עליה בפירוש לברוכי

דאמר להו רב ייבא סבא לתלמידי  על זה מ27]ראיה[ל הביא "ד ז"והראב
ולא , " איתסר לכו למשתי' הב ונברי' כיו דאמריתו ,הכי אמר רב" :דרב

 או 'בורא פרי הגפ' אי מברכי עליה ]לתלמידי רבסבא רב ייבא [נטר להו 
  . אפילו בברכה קאמר "אסור למשתי"אלמא . לא

  .ל לא כתב כ"אבל הרב אלפסי ז

  :ד הללו"את דברי הראבה הביא ו חלאו"מהרהא 

 תכיפות ששל"...  בהא דאמרינ28'שלשה שאכלו'ל פירש בפרק "ד ז"הראב
דאסור לאכול משנטל ידיו לברכה עד שיבר , "תיכ לנטילת ידי ברכה, ה

אתסר לכו "דאמר להו ,  והביא ראיה מהא דתלמידי דבי רב;ברכת המזו

                                                           

 שמפני עמימותה נית הרי  של המימרא  כוונתה המקוריתפירשו אחרת את ימקבילמקורות שב
 בפשטות )כ, ברכות והלכות ( " הרמבפסק במקרה זה. אותה לנושא הנידו בסוגיית הבבלי" לדרוש"
כ משמעויות אלו אינ מתחייבות ש, הפירושי האחרי שניתנו למקור כפיסוגיית הבבלי ולא י "עפ
  .בבלישב ה זומילותיו של המקור כפי שהוא מצוטט בסוגימ

25
א " אול הרשב;א בחידושיו לברכות כא אכ הדגיש את שייכות של שתי המימרות הללו לרב"הריטב  

  .י מינכ"בכתוכ ליתא , "אמר רב"בחידושיו לברכות לא גרס את התבות 

26
  .18הערה , לעילראה   

27
, )ב"ירושלי תשמ(ש "מהדורת יחיאל זקי "א הוא עפ"עי בדברי הרשבוי רביהמוסגר בסוגר  

  .555יק טי ו"כתהמבוססת על 

28
וצרי להיות , כא טעות סופרכי נפלה  העיר ,גבריאל ציננער'  ר, חלאווה" לחידושי המהרהמהדיר  

  .) א,ברכות מב( " 'כיצד מברכי'בפרק "
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דהא ,  ברכת המזועד שיברכו,  אתסר לגמרי ל" הוא זרשופי, "למשתי
  .ל"א ז"ולזה נוטה דעת הרשב, קבילו עלייהו

הוא די בהלכות ברכת סבא שדינו של רב ייבא ,  מדברי כל הראשוני הללו, אפוא,מבואר
היא שאוסרת את המש ' הב וניברי'על עצמו לבר באמירת של הסועד  קבלתו .המזו

 להתיר את 'בורא פרי הגפ'יל ברכת  לא תוע  הטעו שזהו וכיו;ולא הסח הדעת, השתייה

  .29יוכל לשתות לבר ברכת המזו הסועד אחר שיסיי לרק . השתייה

 לכו איתסר ", ה ללשונו דו מתאי מא סבאביאור של ראשוני אלו לדברי רב ייבא
לראות א ולא היה צרי להמתי סבא שרב ייבא , גיו שבסיטואציהיוה לה, "למשתי
בעצ רצונ להמשי שאת טעות מיד  תיקאלא , 'בורא פרי הגפ'ב תלמידי ריברכו 
 שהחסרונות ,נמצא. ד אכ הוכיח מכ את שיטתו בהבנת הגמרא בפסחי" הראב;לשתות

  .ד ומחנהו" ומחנהו ה היתרונות בשיטת הראב"שבשיטת הרי

שר אול ההקשר שבו נתו המעשה בתלמידי רב במסכת פסחי ובמסכת חולי אינו מאפ
 הוכיחו , אפוא, כיצד;פסחי הרי עוסקת בשאלת הסח הדעתהגמרא בסוגיית ! זהכפירוש 

הרי ?  סבארבא ומר זוטרא את מנהג לבר על כוס של ברכת המזו מדינו של רב ייבא
והוא , קיבל על עצמו לבר ברכת המזואכ  ' הב וניברי'הסועד אפשר שמרגע שאמר 

,  ובכל זאת;הי באכילה ושתיניה להפסיק בי מבליהברכהמחויב לתכו לאמירתו זו את 
אינה שכ ברכת המזו , צרי לבר על הכוסהוא   אילאחר שסיי לבר ברכת המזו 

  .וה הסח הדעת ביחס לכוס זוומה

והיא הובילה את חלק לדחות שיטה זו ולהעדי , 30הראשוניאת  קושיה זו הטרידה א
בשיטת שסרו הגדול י הוא הח"יתרונה של שיטת הריש, אנמצ. "על פניה את שיטת הרי

 " שיטת הרי.אי כא איזו בי השיטותש, יוש לב אול ;ד והסוברי כמותו"הראב
רתה ויכלה לדוחק א ,  סבא נדחקה בביאור הלשו והסיטואציה בדינו של רב ייבאאמנ
הקשרה של הסוגיה י "ד נראית בלתי אפשרית לחלוטי עפ"שיטת הראבש בעוד ;זה

  .השלמה בפסחי

  א"ד והרשב"הראב,  בברכותפות התוס הראשוני שנקטו בשיטה זוכי  ראוי לציי ,ואכ
 שכ ;ולא במסכת פסחי, בעת שהיו עוסקי במסכת ברכותסבא ביארו את דברי רב ייבא 

יטב א ה"המעיי בדברי הרשב.  בשו אופהעוסק בסוגיה בפסחי אינו יכול לפרשה כ
מי ללבי נטילת ידיי ' ברייהב ונ' בי אמירת א"ר הרשב שההשוואה שע, לדעתיווכח

א "ד שציטט הרשב"רק הראב. ולא כפירוש לגמרא בפסחי, ה מסברתורכענאחרוני 

                                                           
אול בהמש נדו ; י"כלומר לרש', גדולי הרבני' זה בהסבר דינו של רב ייבא ג להמאירי ייחס טע  29

  .י"ונוכיח כי לא כ סבר רש, י וההולכי בדרכו"בהרחבה בשיטת רש

30
  .22הערה , לעילראה   
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א עצמו אינו "הרשבש בעוד,  זו מ הגמרא בפסחיהבהמש דבריו הוא שהביא ראיה לסבר

  .31"לא כתב כל "זאבל הרב אלפסי : "דבריו במשפטאת שהרי סיי , בטוח בראיה זו

 מצאנו ניסיו לתר קושיה חמורה "בדברי המאירי ובחידושי הר, הו חלאו"בדברי המהר
 חלאווה "מוסי המהר, א לדעתו"ד ונטיית הרשב" לאחר שביאר את דעת הראב.זו

  :ואומר

שמעי  דכיו ד;ושפיר קא מייתי הכא ראיה דבעי לברוכי אכסא דברכתא
 אדמשת,  ודאי הפסק הוי דאתסר ליה למשתי עד דמבר ברכת המזו

  .32וברוכי בהדי הדדי לא אפשר

מתאימה להקשר הסוגיה בפסחי היא ה " שיטת הריכי לאחר שביאר  א המאירי

  :וכתב, ד"משי והביא את שיטת הראב ה 33והקשה מטע זה על החולקי על דעתו

שהכנת ,  שמשמע של דברי35]אלא. [זקה היא ח34'בורא פרי הגפ'וראיית 
 הדי נות  ומאחר שנאסרה ;וכל שכ ברכה עצמה, הברכה אוסרת השתיה

  .'בורא פרי הגפ'שלא תחזור להיתרה בלא 

  .]"דעת הרי[ועיקר הדברי כדעת ראשו 

 קוד מילותיו האחרונות של המאירי מלמדות על יחסו לתירו הדחוק שתירכי , נראה

  .36ד"את שיטת הראב לה

  תווסיעי בפסחי "רש. 3

ראשוני הד ושאר " הלכה למעשה כדברי הראב סבאי פירש את דינו של רב ייבא"א שרש
לא שהרי ,  לאחר ברכת המזוד כאיסור שתייה גמור עכלומר , שהוזכרו בסעי הקוד

  :כ ה דבריוו ;פירש כ מטעמ

ואסור , אסחיתו דעתייכו משתיה , ברכת המזו' כיו דאמריתו הב וניברי'
  .למישתי עד לאחר ברכת המזו

                                                           
 פירש אחרת את הסוגיה בפסחי משמיטה את הקרקע ג מ ההשוואה שער "העובדה שהרי, אמנ  31

  .ע"וצ; ד שצוטט על ידו"ירוש הראבולא רק מפ,  מסברתוא קוד לכ"הרשב

  .א ,חולי פזעיי   32

  .22הערה , לעילראה   33

34
,  נאמרה'בורא פרי הגפ'לעני  שהרי בשמועה זו : "" הראיה שהביא קוד לשיטת הריצונו לומר ר  

  ...".'בורא פרי הגפ'ולראיה שצרי לבר על כוס של ברכה 

ה כא על ידינו משו שבלעדיה המש המשפט וספוהיא נ, אינה מלשו המאירי שלפנינו" אלא"בה יהת  35
  .מעורפל וחסר משמעות

36
  . על אתר בחידושיו" הרצו שלועיי ג בתירו  
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ומטע , קיבל עליו בפירוש לבר ברכת המזו הוא נאסר בשתייההסועד  לא מפני ש,ובכ
אלא מפני   ד והחוני במחנהו"כפי שכתבו הראב  חיוב ברכת המזו שכבר חל עליו

שטעמו של ,  והסוברי כמותו"י לטעמו של הרי" ובכ שות רש;שהסיח דעתו מלשתות
י אי ברכת "אלא שלדעת רש". יהו ממשתיאימשו דקא עקרי דעת"הוא סבא רב ייבא 

 " כפי שהיא מספקת לדברי הרי, כדי להתגבר על הסח הדעת הזהקת מספ'בורא פרי הגפ'
  .ונית לחזור ולשתות רק לאחר ברכת המזו, ומחנהו

במה שונה הסח ?  להתגבר עליודיינה מספקת כשברכה ראשונה א, מהו פשר הסח דעת זה
 ,")נמל אנא"כדברי אמימר בסוגייתנו (מזה של מי שנמל ' הב וניברי'הדעת של האומר 

  ?שדי לו בברכה ראשונה

  :י ישנ שתי רמות של הסח הדעת"רש שלדעת ,נראה

הסועד   שבברכה שבירפירושו, הינמל לשתות כוס שניל הכגו זה ש, הסח הדעת הרגיל . 1
 נמל  וכשנזדמנה לו הנוספת, לא חשב לשתות כוס נוספתהוא ראשונה הכוס העל 

  .לגביו מספיקה ברכה ראשונה על הכוס הנוספת כדי להתגבר על הסח הדעת. לשתותה

וחשב בפירוש שלא , דעתו באופ אקטיביאת  הסיח  'הב וניברי'הסועד אול כשאמר  . 2

שכ , 'בורא פרי הגפ'כא לא תועיל ברכת . 37א לברשהרי עומד הו, ישתה עוד כוס
,  השתייה לפרק הזמ שבו יברשהוא יימנע מ המשמעות המונחת ביסוד אמירתו היא

 יבר ברכת המזואמנ  שעל ידי כ  מימושה על ידיואי להתגבר על החלטה כזו אלא 
  .אז יוכל שוב לשתות בברכה ראשונהרק  ו

היוצר שתי רמות של הסח הדעת ודי , י לפרש פירוש כה מחודש"מהו הדבר שהביא את רש
י חתר לפירוש שיהא נקי מכל החסרונות " שרש,התשובה לכ היא? שונה לכל אחת מה

את . ד ומחנהו" הראבפירוש ומחנהו ו" הריפירוש: פירושי הקודמיה לקו בהש
ד והסוברי " של הראבי בדרכ"רש רשיפסבא המעשה בתלמידי רב ואת דינו של רב ייבא 

אסור לכ לשתות א בברכה 'פירושו " איתסר לכו למישתי): "א שלא מטעמ(כמותו 
רב הרי ש, האיסור שזהו פירוש ומכיוו ; כפשט המילי' עד לאחר ברכת המזו, ראשונה
בכ מתפרשות היטב . קשו לחזור ולשתותיבאלו  היה חייב לאמרו לחבריו ברגע ש סבאייבא
  . ומחנהו" שיטת הריעוררהי חס את הקשיי ש"ורש,  הסיטואציהוה  הלשוה

 די  סבאדינו של רב ייבאב מלראותי " רשנמנע, ד ומחנהו"אלא שבניגוד לשיטת הראב
פסחי העוסקת בהסח הדעת לעניי ב האינו שיי לסוגידי כזה  כ ש;בדיני ברכת המזו

עוסק א הוא סבא שדינו של רב ייבא , ילהבי "רשמשו כ העדי  .חיוב ברכה ראשונה
  .מתאיהולכ מצוי בהקשר , בהסח הדעת

                                                           
משתא וברוכי " על דברי הגמרא ש ;קא במסכת חוליווי ד"פיו של הסח הדעת הזה הגדיר רשואת א  37

אול ". נתנו דעת לפסוק מלשתות ' הב ליברי' כי אמר ,הלכ: "י"פירש רש" בהדי הדדי לא אפשר
אסור  " "כריסבא שכ הוא פירש ש את דינו של רב ייבא , י ש אי לדבר משמעות"בפירוש רש

  ".לשתות עד שיבר לפניו
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ד ודעמיה חורגת בהרבה מתחו "כי הבעייתיות בפירושו של הראב, כבר הדגשנו לעיל, אכ
לבר ברכת שחלה על האד  החוב האיסור השתייה נובע מבהנחה ש. ההתאמה ההקשרית

דעת ביחס לכוס  הסחכ שברכת המזו מהווה קשה מאוד להבי כיצד נלמד מ ,המזו
אחר את טע באופ י לפרש " זו היא שהביאה את רשבעייתיות .שלאחר ברכת המזו

איסור זה נובע א הוא מהסח הדעת ומדיני ברכת : שתייה עד לאחר ברכת המזוהסור יא
עליו את  הוא שאוסר  ברכת המזו לא חיוב חיצוני . ולא מדיני ברכת המזו, הנהני

א איסור : בי שני הטעמייש  והפרש גדול ,אלא הסח הדעת הפנימי שלו עצמו, השתייה
שאלה הא יוצרת  אי להוכיח מכ דבר ביחס ל ה נובע מחיוב חיצוני שחל עליויהשתי

עקר הסועד מפני ש,  אול א הסיבה לאיסור השתייה היא פנימית;הסח דעתברכת המזו 
כגו ולא רק זימו לברכה  (השברכת המזו גופ, ית ללמוד בקל וחומר הרי נ דעתו מלשתות

 ודאי חייב  הרי הואשותה לאחריההסועד וא , וה הסח הדעת מלשתותומה) 'ברייהב ונ'
הסח הדעת ברמה החמורה : ראיית של רבא ומר זוטראבדיוק  היזו. בברכה ראשונה

 ודאי   כמו בעובדא דתלמידי רב,מזוה גמור עד לאחר ברכת היהגור לאיסור שתי, ביותר
  .אחר ברכת המזולברכה ראשונה למי שבא לשתות בלגרו חיוב כדי שהוא מספיק 

בפירוש  " הריה כעי זו של התחבטו בי שיט)ש( ובחולי )ש(התוספות בפסחי , ואכ
 אול  )שבפירוי " או את רש"את הרי מבלי להזכיר(י "רששל  ה כמו זושיטבי לסוגייתנו 

כ מוכח מ האופ שבו . ד ומחנהו"שיטה כמו זו של הראבבקיומה של ה לא הכירו כלל 
  :תירצו את קושיית על ההנחה שהאיסור לשתות עד לאחר ברכת המזו הוא איסור גמור

מייתי ו 'בורא פרי הגפ' ברי אכסא קמא ואכסא דברכתא ]מר זוטרא[גבי חד 
 מייתי  'בורא פרי הגפ'ואי . למישתי עד שיברדאסור , 'הב וניברי'ראיה מ
 מנא ליה דאחר ברכת   אבל אי אסור למישתי עד שיבר ברכת המזו;שפיר

   ...?'בורא פרי הגפ'המזו יצטר לבר 

 ',בורא פרי הגפ'דאי אחר ברכת המזו אי מבר : יש לדחות דמוכח שפיר
  ?ישתי אמאי איתסר למ'הב וניברי' ב דלא הוי הפסק

תירו זה  אי ד "לשיטת הראבא  , כפי שביארנוהי"תירו זה מתאי רק לשיטת רש
 חלה חובה  הסועדעלשמשו , נאסר לשתות 'הב וניברי'בכי , הרי עדיי נית לטעו: כלל

 מוגדרתברכת המזו י כ אי "ואעפ ,רשאי לדחותההוא  לבר ברכת המזו ואימיידית 
,  משו הסח הדעתנאסר לשתות 'הב וניברי'אמירת ב, י"ש אול לשיטת ר;הפסקכ

  .אחר ברכת המזול 'בורא פרי הגפ'בברכת הסועד ומטע זה עצמו חייב 

, ד והסוברי כמותו"שיטת הראבהגדולה שהטילה צל כבד על  הי את הקושי"כ פתר רש
:  משמעותיא פיתרו זה גבה מחיר ,בר.  מכל דוחק בביאור הסוגיהמנופה ה שיטוהציג
ל והאוסר שתייה מכ,  זה שברמה החמורה מושג חדש של הסח דעתנאל ליצור י "רש
 מעי  על פירוש)ש(בפסחי  פותעיקר התקפותיה של התוס. א לא בברכה ראשונה, לווכ
י " עכל כשיש בה חידוש שאינו מתקבל על דעת ואינו נתמ , י ה בנקודה זו" של רשזה

  .ס"המקורות בש
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  :שתי הערותב יינס

במחנהו . ד"י לשיטת הראב"בדברי הראשוני לא מצאנו הבחנה מפורשת בי שיטת רש .א
ד "לא הכירו כלל פירוש כמו זה של הראב) תוספותוה "רשבהכולל את ה(י "של רש
יתרה . כללבה שיטתו ולא דנו וי "רשאת א לא הזכירו "ד והרשב"ואילו הראב, ומחנהו
  . שתי השיטותבי זיהה בפירוש,  כמו המאירי,ראשו מאוחר: מזאת

לא רק מפני שפירושו לפרק ו ;"רשבהי יש למנות ג את " רשע סיעתו שלנראה ש  .ב
תוכ עצ אלא מפני , י" הוא הרחבה פרשנית לפירושו המצומצ של רש'ערבי פסחי'

תלמידי לית הלכתא כ'ה "ד( בסו הסוגיה "רשבהפירש סבא את דברי רב ייבא . דבריו
אסור   'הב וניברי'וכיו דאמר : "ה גמור עד לאחר ברכת המזויאיסור שתיכ) 'רב

זאת פירש לנו  ?  לדעתו,אול מה טעמו של האיסור". למישתי עד לאחר ברכת המזו
: )'שתייאסור לכו למ'ה "ד(  סבאבפרשו את עצ דברי רב ייבא,  במקומו"רשבה
שני דיבורי המתחיל  ב"דברי הרשבצירו ". אאלמא ברכת המזו אסוחי דעתא הו"

 עד לאחר ברכת אסר לשתותנ 'הב וניברי'באמירת : י" שיטת רשבדיוק את נות הללו
 ויש להוכיח כ ממקומות ; מפני הסח הדעת שיש בברכת המזו או בהחלטה לבר,המזו

  ."רשבהנוספי בדברי 

   בהלכות ברכות והקושי בו"פסק הרמב. ו

  :)ח, ד( בהלכות ברכות "הלכה העולה מתו המעשה בתלמידי רב כתב הרמבאת פסק ה

 "בואו ונקדש קידוש היו"או " בואו ונבר ברכת המזו" ואמרו ,היו שותי
וא רצו לחזור ולשתות קוד .  נאסר לה לשתות עד שיברכו או יקדשו

בורא פרי ' צריכי לחזור ולבר   שאינ רשאייפל ע  א שיברכו או יקדשו
  .ואחר כ ישתו,  תחלה'הגפ

  .38אי צריכי לחזור ולבר " בואו ונבדיל"אבל א אמרו 

 בש  סבא את דינו של רב ייבא" כפי איזה פירוש פסק כא הרמב.הלכה זו מופלאה היא
 עולה יפהדבריו של  אשירה? י"או שמא כפירוש רש, ד"ראבהכפירוש , " כפירוש הרי רב

נאסר לה  "'בואו ונבר'תב שאחרי אמירת וכהוא שהרי , י" ושיטת רשד"ראבלשיטת ה

: "אול בהמש ההלכה כותב הרמב. ממש כדברי הפרשני הללו, 39"לשתות עד שיברכו
 'בורא פרי הגפ'צריכי לחזור ולבר ... וא רצו לחזור ולשתות קוד שיברכו או יקדשו"

והוא סותר , חנהו לעובדא דתלמידי דרב ומ" זהו פירוש הרי;" ישתוכר  ואח,תחילה
בי שני שסתירה ל היה ער "ג הרמבכמוב ש. להלכה ולמעשה את הפירוש הקוד

                                                           
38
 ירושלי, 'ספר אהבה ע פירוש יד פשוטה, 'א רבינובי"רנהי מהדורת "נוסח ההלכה נית כא עפ  

  .הערנו עליהועל כ לא , השינויי מ הנוסח הנדפס זעירי וחסרי חשיבות. ד"תשמ

39
  . ההלכההמשכפי שמוכח מ, ברכת המזו עד שיברכו היא "ברור שכוונת הרמב  
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את ) במקו המסומ בשלוש נקודות(שהרי לשו הסיפא במלואה כוללת   הפירושי
 אמנ אי הסועדי רשאי א :אול דבריו מתמיהי; "א על פי שאינ רשאי"ההדגשה 

ומורה לה לבר ,  לעברייני אלוה תקנ" הרמבמביא מדוע  ות קוד ברכת המזולשת

  !40מעשיהאת  מכשיר הרי בכ הוא ? לפני שתיית שאינ רשאי בה'בורא פרי הגפ'

   משתקפי שני פירושי שוני לעובדא דתלמידי דרב" שבדברי הרמב,אפוא, ברור
לצד האיסור על ,  להביא"סיבה שגרמה לרמבזו ה. חולקי למעשה זה על זהפירושי ה

 לפני על המבקש לשתות ש " א את הדי העולה מפירוש הרי,השתייה קוד ברכת המזו
ומה הגיעו ליצור ,  על ככה"אול מה ראה הרמב. 'בורא פרי הגפ'ברכת המזו לבר 

  ?סינתזה כה מוזרה בי שני פירושי הסותרי זה את זה

  ?י שני הפירושי החולקי" עפ"הרמבפסק  אמנה. ז

 לדברי) כפי שנברר להל, יוצאת דופדוגמה אמנ  (ה שלפנינו דוגמ,במבט ראשו נראה
מת שעסקנו בה ושנידונה ודק דוגמאבאו בוושה, ) כא,אישות ד(שמח  אורהשכתב בעל 

  :41א"כ' מעליות'במאמרנו ב

ני פירושי בברייתא  דרבינו פירש ש,המתבונ בלשו רבינו וסידורו יראה
והוא ... פירש] הלכה כא[וכא ... לעיל הלכה ד  חדא :' הסלעביגל ת ע'ד

  .ודוק היטב,  לכתוב שני פירושי בשמועה חדא,וזה דר רבינו. פירוש אחר

מקרה יש להודות כי ה, "זה דר רבינו"א שיש לקבל עקרונית את גישתו של האור שמח ש
  באותה הלכה שני הפירושי ניתני יחדיו :כונות ייחודיותמתבלט בכל זאת בשתי תשלנו 

סותרי זה את ששני הפירושי , המוזר יותר הואו ;שהרי ה נוגעי לאותה שאלה מעשית
  . עצמו"הרמבא ציי כפי ש, זה

                                                           
40
לא עמד על קושי  י קאפח"רהבמהדורת ו במהדורת וילנא  המובאי"הרמב ממפרשי שאיש ,לפלא הוא  

ובהתאמת פסק , "...בואו ונקדש"ק בדי מי שאמר ועסאלו נטו יותר למפרשי . "ו של הרמבזה בדברי
, כלל בשאלה זוכא אנו לא נגענו . ) א,פסחי קה(זה למעשה האחר בתלמידי רב במקרה  "הרמב

  .ע"וצ, )תקמו תקמהודעמ(אות יח ראש , י קאפח עצמו"ביאור הרב עיי אליה בנוגע ;יננוישאינה מענ

,  לא כללנו את בעל מגדל עוזהמעסיקה אותנובעיה ל התייחס לא " ממפרשי הרמבאחד באמרנו כי א  
מה שאמר  ": אלא שקשה להבי כיצד ה עושי זאת  הבעיהופתרסייע ב לי כבאינראשדבריו 

ומשו , 'ערבי פסחי' וריש 'כיסוי הד' זהו כמעשה דרב ברונא פרק ' יקדשו'עד '  כו'א היו'תחלה 
' וא רצו לחזור ולשתות'ומה שאמר . כמו שכתבתי בסמו וכדמסיק לה הת במכילתי, עתהיסח הד

אמר להו רב ייבא .  הב ל ונישתי:הדר אמרו ליה'זהו כדאמרינ בההוא עובדא  ' ואחר כ ישתו'עד ' כו
יא משו דהו, ל"ופירשו לה רבוותא קמאי ז. ' איתסר לכו למישתי' הב ונברי'כיו דאמרי : סבא

ומיהו אי בעי . משו דמשתייא וברוכי כהדדי לא איפשר, 'כיסוי הד'וכדאסיקנא פרק , הפסקה
 צרי לבר עליה בתחלה  ג דלאו שפיר עביד"אע, למישתי בתר דברי ברכת המזו או מקמי דברי

  ."|'ערבי פסחי'ל פרק "י אלפס ז"וכ הביא דבריה ר, ברכת הנהני

41
  .1עיי הערה   
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 לכל . ראה את שני הפירושי בסוגיה כפירושי אפשריי"שהרמב, אפוא, היא ההנחה
את שני  "הרמב על כ הביא ; קשה ביניהוההכרעה, חסרונותפירוש ישנ יתרונות ו

את הפירוש . בדר שתבהיר את התלבטותו ביחס להכרעה ביניה, יחדיוהפירושי 
  . הביא בראש ההלכה,י"ד ופירוש רש"הראב התוא את פירוש ,המחמיר

ה רגילה  הלכשלאינו מוחלט כ" נאסר לה לשתות עד שיברכו" משקלו של הדי המחמיר ,אול
, "ריכח ו" כר,)"עיני הרמבייחוד בב( שהרי לפי פרשני רבי וא חשובי  מפורשת בתלמודה

בורא פרי 'בתנאי שיברכו ו,  לשתות א לפני ברכת המזוסועדימותר ל: מפורש בתלמוד להיפ
  על א הסתייגותו ממנה, הזו לציי ג את האפשרות ההלכתית, אפוא,  הוכרח"הרמב. 'הגפ

בורא פרי 'צריכי לחזור ולבר , פ שאינ רשאי"אע, וא רצו לחזור ולשתות קוד שיברכו"
וא לא , אינו מוחלטוקובעת כי הוא  , האיסור שבראש ההלכהאמירה זו מרככת את. "' הגפ

מפני   מי שירצה לחזור ולשתות לפני ברכת המזו אמנ אינו רשאי לעשות כ .חד משמעי
 על ויש ג לו על מי לסמו ,  עבריי הואאימאיד  אול ;ר שיש לחשוש לוהפירוש המחמי
  .'בורא פרי הגפ' ועל כ יש לשקוד על תקנתו ולהורות לו לבר המקל , הפירוש האחר

 בי שני "ו של הרמברמז על התלבטותבא ל, המוזר בעינינו, נמצא כי ניסוח ההלכה

  .42כל פירוש משקל חלקינת לע ביניה יכרלהת יכולה חוסרמפני ש, סותריהפירושי ה

  . אינו מסתבר" באמת הסבר זה ברמב,בר

 מה השאלהעלינו כבר את ה ,א"כ' מעליות'במאמרנו ב ,שמח על דברי האורקוד שערכנו  בדיו
שני פירושי החולקי זה על זה בביאור סוגיה על פי  לפסוק "להביא את הרמבהיה עשוי 
  : שתי תשובות אפשריותלשאלה זו העלינו . אחד מכוו לפשט הסוגיהוש פירכאשר רק , אחת

, דהי שנראו לו שקולי והגיוניי באותה מ, התלבט בי שני פירושי"הרמבשאפשר    . א
   .פסק כשניה  להכריע ביניה ו יכולתכתוצאה מחוסרו

ל הוא מצא או, ק על פיוופס לבוחר בפירוש אחד בלבדאולי  כשלעצמו היה "הרמב. ב
 יכול היה שלא וכיומ ו;בכתבי הגאוני והמפרשי שקדמוהו שני פירושי לסוגיה

  . את שניה בחיבורו ההלכתי" כלל הרמב לפסול אחד מ הפירושי כמוטעה

                                                           
42
  : חיבורי שנכתבו בשני האחרונות בשני" מעי זו הוסבר פסק הרמבבדר  

 ,ב"ע לד קג 'בירור הלכה' נכתב ב,ה" ירושלי תשמ',מסכת פסחי ע הלכה ברורה ובירור הלכה'ב
יש אולי , הטורח לכתוב את ההלכה עבור אלו שאינ נוהגי כשורה, "מסגנו זה של הרמב: "ציו א

 ,מסתבר. 'הב ל ונברי'חוסר הכרעה ברורה בי שיטות הראשוני לגבי מי שאומר להבי שהדבר נובע מ
 ואול הוא ; שאסור לו לאכול אחר אמירה זו לפני ברכת המזו" שמעיקר הדי פוסק הרמב,אפוא

   אלא כשיטת הראשוני המתירי לאכול לאחר אמירה זו, כותב ג את ההלכה למי שאינו נוהג כ
  ".חילה ברכה ראשונהובלבד שיבר ת

כותב המהדיר , " ירושלי תש,י הלל היימ" שיצא לאור ע' על מסכת פסח ראשו"הלכות הרי'בספר   
 נוטה "משמע שדעת הרמב... ח"ד ה" בהלכות ברכות פ"מענייני ביותר דברי הרמב: "392' בעמ

 אבל לא רצה לדחות את ',בורא פרי הגפ'להחמיר ולאסור שתייה לפני ברכת המזו אפילו א יבר 
  ." שאינו רשאייפל ע ובכ העמיד במי שעבר ושתה א,  בשתי ידי]"הרי[דברי רבינו 
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  : במקומנוהבה נבדוק את שתי האפשרויות הללו

 .וש הסוגיה לפניו מחלוקת קיימת בפיר"מצא הרמבלפיה ש, ל מ האפשרות השנייהיחתנ
 מחלוקת הראשוני שתוארה על ידינו , כנראה, לא עמדה"שלפני הרמב, יש לשי לב לכ

פירש כ  אכוא ,  על הסוגיה" הכיר כמוב את פירוש הריהוא, אמנ.  לעילהגי רקבפ
 אול. " את דבריו הכיר הרמבא מסתבר ש)  והמרדכיפותכפי שהעידו התוס(ח "הרג 
 או מפני שהיו ;ולא היו מוכרי ל "השייכי למחנות החולקי על הריהפירושי כל 

או מפני שנכתבו בדורות ,  לא ידע"רמבשה ,פרובינציאליתשייכי לפרשנות הצרפתית
מחלוקת פרשני ידועה היא סביר ש לא   כי עד כמה שידיעתנו מגעת,נמצא. שאחריו

  .פירושיה לפסוק כשני "שגרמה לרמב

 או י"רשל בדומה פירש מעצמו את הסוגיה "לטעו שהרמבעדיי נית , רכאמואלא ש
ועל כ לא דחה לגמרי את , אלא שלא היה בטוח בפירושו שהוא הפירוש הנכו, ד"לראב

  .43 ונת ג לו משקל בפסק ההלכה שלו "ריוח " פירוש רהפירוש הקדו שעמד לפניו 

עלה על דעתו של  המחמירי ני הפירושיבי שאיזה פירוש מ: הבה ונשאל, א כ הדבר
טע איסור השתייה לפני ברכת המזו לפיו ש, ד"ראבהפירוש הא  ? בביאור הסוגיה"הרמב

י אכילה או "קיבל עליו בפירוש לבר ועל כ אסור לו להשהות את ברכתו עהסועד הוא מפני ש
זהו לפיו  ש,י"א פירוש רש או שמ?די מדיני ברכת המזוכ פירוש המסווג את האיסור  שתייה

  ?דעתו מלשתותאת הסיח הסועד משו שהוא  מו שטע, דווקאדי מדיני ברכת הנהני

וכמעט בלתי , ד אינו מתאי למהל הסוגיה"פירוש הראב. שתי האפשרויות אינ נוחות
 , פירוש תמוה"מהיכי תיתי לייחס לרמב,  ובכ;2סעי , ה פרק כפי שהראינו ב אפשרי בה

 ;להתיישב במהל הסוגיהאמנ  יכול ,לעומתו, י"פירוש רש ?ו מתאי למהל הסוגיהשאינ
גמור גור לאיסור ההסח הדעת סוג כזה של  לפיה קייש,  פירוש מחודש בטענתוזהואול 

  . ולא רק לחיוב ברכה ראשונהותשתלל וואכל

לי א במהדורת ואו(פרש כ במסכת חולי ל מאי עצמו "רש, זהו די שקשה להבינו בסברה
והתוספות דחו את פירושו המחודש , )פסחיבמסכת  "הריהלכות פירושו הנדפסת על 
  ?דחוק בסברהכה  פירוש "ייחס לרמבנ ,אפוא, מדוע. הזה בדרכי שונות

 עמד ש" בפירוש הרי" להבי מדוע לא הסתפק הרמבשקשה מאוד, היוצא מכל זה הוא
, ) פירשו כח"אולי א הגאוני ורו(ראשוני ה בי מר של פירוש שהתקבל על דעת ,לפניו

כאמור (לוקה  הוא א ש,פירוש שהוא הגיוני בסברתו ותוא את מהל הסוגיה ואת הקשרה

  .44ענייניי בביאור מימרתו של רב ייבא סבא בש רבקשיי לשונייב )1סעי , ה פרקב

                                                           
  . שהובא בסו ההערה הקודמת,הסבר זה דומה במקצת לזה של הלל היימ  43

 איסור על עצהפשוט הוא  ומשמעש ,"איתסר לכו למישתי"בביטוי   נעוהלשוניהקושי כי , נזכיר שוב  44
? י לשתות בלא ברכה ראשונהעומדשחבריו סבא מניי ידע רב ייבא  הוא  הענייניהקושי ו ,השתייה

  ?ואי הוא זקוק להזהיר על כ, שמא א ה מכירי את דברי רב רב
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ביאור שנית  שילב בפסקו את פשט המעשה בתלמידי רב ע ה"הרמב   .ח
  לו בסוגיה

העלנו בסדרת המאמרי  נעו בטיעו המרכזי ש"תרו להבנת פסק הרמבי כי הפ,נדמה
 המשוב בסוגיית התלמוד ומתפרש , התייחס אל מקור קדו"הרמב: שקדמה למאמר זה

 התבוננות מעי זו במקור כמות שהוא . בלתי תלוי בסוגיהוג כמקור עצמאי , על ידה
 כוונתו : היינו,את המסקנה שפשטו של המקור) יש לומר, נדירות(י עתלה למע, כפשוטו

או אז . י עניינה וצרכיה" אינו כפי שביארה אותו הסוגיה עפ,המקורית של אומרו הראשו
  . שלא כפשוטו וג כפי שביארה אותו הסוגיה , ג כפשוטו של המקור"יפסוק הרמב

  סוגיית הגמרא שבתוכה הוא משובמ מנותקב, א נתבונ במעשה בתלמידי רב כמות שהוא
כמדומה שאיש לא היה ? " לכו למישתיאאיתסר" המעשה וההלכה הקשורה בו וכיצד יתפרש

 שהרי פירוש זה אינו מתאי ללשונו של רב ייבא , ומחנהו"ריפירוש ה כמעלה על דעתו לפרש
לכי בעקבותיו פירשו כפי  וההו" הרי;לא לסיטואציה שבה נאמרו דבריוא ו, בש רבסבא 

, אפוא, נדמה .45קשר הופעת המעשה בתלמידי רב בתוכהשפירשו רק מפני מהל הסוגיה וֶה
 כאיסור גמור לשתות עד לאחר  שה לעצמ כ י מתפרשו והדי הכלול בו הישהמעשה

הב 'באמירת שהרי  :א"ד והרשב"ומ הטע הפשוט שנתפרש בדברי הראב, ברכת המזו
לא יפסיק ביניה "ובי קבלתו לבי מימושה , לבר ברכת המזוהסועד  קיבל על עצמו 'יבריונ

  .46"עד שיבר ברכת המזו, אסור... דבר אחר אפילו לשתות מיב

 בש רב על פי פשוט שייכי בעצ לדיני ברכת המזו  סבאדברי רב ייבא, כלומר
על [ברכה ] במי אחרוני[די תכ לנטילת י" בעניי ) א,מב(ולסוגיית הגמרא בברכות 

  .א בחידושיו ש" בברכות והרשבפותהתוס, ד"כפי שחשו בשייכות זו הראב ]" המזו

 רבא ומר זוטרא .בש רב בסוגיית הגמרא בפסחיסבא אול לא כ הובנו דברי רב ייבא 
הוכיחו ממעשה ו ,הביאו את דבריו כראיה לדיני הסח הדעת וחובת ברכה ראשונה לאחריו

ועל כ יש לבר , ה הסח הדעתו מהו בלבד ההכרזה עליהעצ ואפילו  ה שברכת המזו ז
  .'בורא פרי הגפ'על הכוס שאחריה 

, סיפק הסח הדעת נידידי ב ברכת המזו לנידידי בשינוי הגדרת הנושא ההלכתי הנידו מ
סבא יבא דברי רב י, ראשית:  אול במחיר כפול  לאמוראי הללו ראיה למנהג,אמנ

 מקור התבטל, שנית; שלא כפשט הלשו ושלא בהתאמה לסיטואציה, נתפרשו בדוחק

. 47 הרצו לבר ברכת המזו חל איסור אכילה ושתייההבעתאחר לפיה ל ש,להלכה חשובה

                                                           
45
  . ש22הערה ו, 1 סעי הפרק  , לעילראה  

46
ת ידיי במי אחרוני לבי ברכת ק בי נטיליהפסהאיסור לעניי ב ) כ,ו( בהלכות ברכות "לשו הרמב  

  .המזו

לדעת כבר הזכרנו שו,  לעניי נטילת ידיי במי אחרוני א, בברכות מבמעי הלכה זו מצאנו ,אמנ  47
 חומרול  בק'ברייהב ונ'אמירת איסור אכילה ושתייה לאחר את א נית ללמוד מההלכה בברכות "הרשב

  ). ש24והערה  ,2 סעי ה פרקוראה לעיל (
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 ;ה לביטול עצ ההלכה הנידונ פרשנות זו של רבא ומר זוטרא גרמה בעקיפי ליותר מכ
בורא 'י ברכת "זהו דבר הנית לתיקו ע, הסח הדעתל נחשבת' ברייהב ונ'שהרי א אמירת 

 תגלגלה ההלכה גמור של אכילה ושתייה עד לאחר ברכת המזו האיסורמ, א כ. 'פרי הגפ
  .בהגבלת ברכה ראשונה  היתרל

י האמוראי " בי פשט המעשה בתלמידי רב לבי הפרשנות שניתנה לו ע,סתירה זועקת זו
פרקי היא שיצרה את מחלוקת הראשוני הגדולה שנידונה ב, חיפסהגמרא בבסוגיית 

תו התעלמות תמוהה ,  פשט המעשה בתלמידי רבאימצו אתד ומחנהו "הראב. 48 לעילה ג
 היו נאמני , לעומת, ומחנהו"הרי. ית הגמראמ ההקשר שבו נתו המעשה בסוגי

ועל כ ,  רבא ומר זוטראי"ע בלא אומר ודברי  להקשר ולפרשנות שניתנה למעשה זה 
בהשוואה לשתי הסיעות , י"ייחודו של רש. ש המעשה בתלמידי רבוריפלהידחק בנאלצו 
אול , ההתאמה לסוגיה ולהקשרע  וה פשט המעשה היה ניסיונו להתמודד ה ע, הללו

  .נאל לחדש חידוש שיש בו קושי הגיוניהוא לש כ 

הוא מחויב לדר שבה , מחד: מחויבות כפולהנה יש  ל. שונה מכל המפרשי הללו"הרמב
 א לא פחות מכ הוא ;בחוליו בסוגיית הגמרא בפסחי  סבאהובנה מימרתו של רב ייבא

ולכוונת המקורית כפי שהיא עולה , מוסר ההלכה בשמו,  סבאמחויב לרב ולרב ייבא
  .נאמרההקשר המעשה שבו לפי  ו,  על פי פשוטה סבאמניתוח הלשו שבפי רב ייבא

 ל פיבש רב עסבא בראש הלכה ח מופיע פסק ההלכה שמקורו במימרא של רב ייבא 
נאסר לה לשתות עד  ... 'בואו ונבר ברכת המזו' ואמרו ,היו שותי": פשוטה
 ,בניסוח זה של ההלכה קשה להעלות על הדעת סיבה אחרת לאיסור השתייה". ...שיברכו

  .בר וכבר נתחייב בכקיבל על עצמו להסועד  שלבד הסיבהמ

ש למדו מדברי רב הללו הלכה . אול על הלכה זו אי הסכמה בסוגיית התלמוד בפסחי
... וא רצו לחזור ולשתות קוד שיברכו": "וזו אכ מנוסחת בהמש דברי הרמב, אחרת

  ".ואחר כ ישתו,  תחלה'בורא פרי הגפ' צריכי לחזור ולבר 

 או  י במפורש בהלכה המשתמעת מפשט דברי רב ודוחי אותה היו רבא ומר זוטרא דנל
או בכ שהיו מסבירי מדוע לא נית לבאר את , בכ שהיו חולקי בהדיא על דברי רב

                                                           
עד שג עצ הניסיו להגדיר בבירור את סיעות הראשוני , הינה כה חמורהאנו עוסקי בה סתירה שה  48

ראשוני רבי וחשובי פירשו במסכת אחת באופ שונה מכפי ; במוב מסוי, החולקות אינו רלוונטי
הטבלה  . בסוגייתנו נובע מ הסתירה הנידונההזהנראה שחוסר העקביות ו ,שפירשו במסכת אחרת

  :הבאה מציגה ראשוני אלו

 'בורא פרי הגפ'היכ הקל להתיר בברכת  היכ החמיר לאסור עד אחר ברכת המזו הפרש
 חולי פסחי י"רש

 חולי, פסחי ברכות תוספות
  פסחי ברכות ש"רא

 חולי ברכות א"רשב
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 אול ה לא עשו .פוסק כדבריה ומסתפק בכ, מ הסת, " היה הרמב דבריו כפשוט
 מדוע למדו את דברי רב כפי ג לא ביארומצד שני ו,  על רב,כמוב,  ה לא חלקו;זאת

 אמורא א הרי ; אי אפשרות להתעל מפשט דבריו של רב,לפיכ. שלמדו ולא כפשוט
  .בט זה של דבריומשו שאיש לא ד בֶה, לא חלק על דבריו כפשוט

תו התחשבות , י פשוטה"עפ,  את המשקל המכריע למימרת רב כצורתה"מסיבה זו נת הרמב
   ראש הלכה ח תוא את לשו המימרא,ואכ. פסחיהגמרא בלה בסוגיית מעטה בפירוש שנית 

כפי , תמיד קיימת התאמה לשונית בי המקור כפשוטוש ,כפי שהראינו בדוגמאות קודמות
  : זו שאינה מתאימה למהל הסוגיה לבי ההלכה הנלמדת מפשוטו, "שהבינו הרמב

 "לשו הרמב לשו המימרא

   '  וניבריהב ל'כיו דאמריתו 

 . לכו למישתיאאיתסר

   ... 'בואו ונבר ברכת המזו' ואמרו ,היו שותי

 ...נאסר לה לשתות עד שיברכו

 שהרי על ; לא יכול היה לתת משקל של איסור מוחלט וחד משמעי לפסק זה"אול הרמב
 ג א (התירו רבא ומר זוטרא, לה שונה נות פרשבהסתמ על ,עצמהסמ אותה מימרא 

זאת רק בכ  והתנו, 'ברייהב ונ' לשתות אחר אמירת )לא בפירוש אלא במשתמע בלבד

  . 49להלכהא  נאמרו, כזכור,  דבריה.'בורא פרי הגפ' יברהסועד ש

,  ושוב.ראי אלו בדבריוו את ההלכה העולה מפירוש של אמג " שיב הרמב,לפיכ
אינו שהרי פסק זה ,  המקורית של רבאאי להכיר בפסק זה שייכות מילולית למימר, כרגיל

  :תוא את פשוטה של המימרא

 "לשו הרמב מעשה תלמידי רב

  .'הב ל ונישתי' :לסו אמרו ליה

 ... לכו למישתיאאיתסר... 

  ...א רצו לחזור ולשתות קוד שיברכוו

   , תחלה'בורא פרי הגפ'צריכי לחזור ולבר  
 . ישתוכר ואח

נית . שהרי ה סותרות זו את זו, פסוק את שתי ההלכות הללו כצורתמוב שאי אפשרות ל
, י הפיכת פשט דבריו של רב לדי שראוי לחוש לו לכתחילה" עאת הבעיההיה לפתור 

. למי שאינו חש לחומרה זו, די בדיעבד כפסחיהגמרא בדי העולה מסוגיית התייחסות לו
וב את ההלכה העולה מפשט דברי רב  לכת בחר"הרמב. "אול לא בדר זו הל הרמב

פסחי כדרישת מינימו ממי שעובר הגמרא בואת ההלכה העולה מסוגיית , כאיסור גמור
 צריכי לחזור ולבר  פי שאינ רשאיל ע א ... וא רצו לחזור ולשתות: "על איסור זה

 לפני ברכת מי שמתיר לשתותאמנ  שיש ,הקורא הנבו מבי מעצמו". ...'פהגרי פורא ב'
 אלא ;כזו לאפשרות "ועל כ נזקק בכלל הרמב, 'בורא פרי הגפ'י ברכת "המזו ע
  .בדר זובכל זאת למי שיל צר פתח רק ומשאיר ,  אינו חפ לפסוק כמותו"שהרמב

                                                           
49
  . ש9 והערה ב פרקראה סו   
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אילו :  מתו כוונה ברורה, ולא בדר האחרת שהוצעה לעיל, דווקא בחר בדר זו"הרמב
 התנהגות  לעומת  הסותרות כחומרה שיש לחוש לה לכתחילה את שתי ההלכותגהיה מצי
במקרי רבי . דיעבדדי בוקא לוהיה נות את המשקל ההלכתי העיקרי ד, שבדיעבד

 אלא חומרה הלכתחילה אינשהדרישה בעוד , מתגלה ההלכה העיקרית במצבי של דיעבד
הלכה כ יקבעוקא פשט דבריו של רב יושד: חפ בהיפ הגמורהיה  "הרמב. וסלסול
 שא שיש לענות בו, ענייכ וצגפסחי יהגמרא בפירוש העולה מסוגיית שה בעוד, העיקרית

  ."אינ רשאי שיפל ע א: "ראויהוא בעצ בלתי הרי  

 שיש עדיפות הלכתית לפשט , כא היא הכרזה נסתרת"משמעות הכרעתו של הרמב
 סוגיית תצרוקשרית שירשנות ֶהפ המחויבות ְלעל פני המקורי אולמחויבות לבעל המימר

  .י הפשט"התלמוד שלא עפ

בה שכ בכל הדוגמאות הקודמות ש,  זו יכלה לספק לנו הצהרת עקרונות מעי זוהרק דוגמ
היה  לאו,  להלכה ללא כל מתיחותו שניה נפסק;הפשט והדרש בסתירהלא עמדו  עסקנו

  .מקו לשאלה איזו מחויבות גוברת

  סיכו. ט

 לא מחלוקת . הוא המתקבל ביותר על הדעת"דברי הרמבשראינו לההסבר האחרו 
אלא , "פרשנית בביאור סוגיית הגמרא בפסחי היא העומדת ביסוד דבריו של הרמב

 ;כפי כוונת אומרו, י פשוטו של המקור"ביאור עפ: ביאור כפול למקור אחד המופיע בתלמוד
י "י קביעתו בהקשר חדש ועפ"עפ, כפי שהוב המקור בסוגיית התלמוד וביאור אחר 

  .קשרשימוש שנעשה במקור זה באותו ֶהה

שיש בה סתירה ) מבי הדוגמאות שבדקנו(שהיא הראשונה והיחידה ,  הוא זוההמיוחד בדוגמ
. הלכתית בי פירוש הפשט של המקור לבי המשמעות ההקשרית שניתנה לו בסוגיית התלמוד

של המקור בסוגיית התלמוד נעשתה " דרשתו"ש) ואכפי שנטע במב(כא אי אנו יכולי לטעו 
לפיכ לא נית לייחס . ס"ית הפועלת בשנבמסגרת טכניקה דרש, ביודעי ובלא לפגוע בפשוטו

ראו לנכו  רבא ומר זוטרא מדוע: מעתה נשאלת השאלה.  הסבר מעי זה לדר פסיקתו"לרמב
 מה? ראה בו הלכה פסוקה "הרמב עד ש, פשט כה ברור מ הפשט הניכר בדבריו של רבלסטות 

  ? בדר הסותרת את פשוטהאאת המימר) ג א בעקיפי(לבאר האמוראי הללו הביא את 

תשובה לשאלה ה העדר אול ;תהי לא הי"ג לרמבש ואפשר, אי לנו תשובה לשאלה זו
כפי שהוא כפוי על תודעתו של ,  ממחויבותו הכפולה ה לפשט המקור" פטר את הרמבלא
 ה לפירושה של סוגיית התלמודו,  אד החותר לפירוש המקורי של כוונת האומר הראשוכל

 " מחויבות כפולה זו אילצה את הרמב. פשט הוא בגדרא שאי  הנאמר להלכה ולמעשה
התחכו והלקח ואי ספק כי ; סותרותההלכות הבי שתי שיפשר , למצוא ניסוח נאות

נית לפשוטה של המימרא לעומת המשקל שנית בדבר המשקל ש, מניסוח זהשלמדנו 
 ." של הרמב ה שיעור חשוב בדרכי פסיקתו,לביאורה בסוגיית הגמרא שלא כפשוטה
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    צבי שטמפפרהרב גדעון ליבזון ו

  ם וזיקתם "כמה הלכות במשנה תורה לרמב
   ח"לחיבורי רשב

 ח"ם לחיבורי רשב" יחסו של הרמב-הקדמה . א

 ערבות. ב

 אישה וקטן שערבו, עבד. 1  

 ערבות לגוף . 2

 ערב שקדם ושילם. 3

 שניים שערבו. 4

 גירושין. ג

 הסתמכות על עד אחד בעדות איסורי עריות

  מצרנות.ד

 עציםבעל זכות מצרנות של בעל בניין או . 1

 זכות מצרנות במכירת בית דין. 2

  מצרנות של שכיר. 3

 ערעור על זכות המצרנות. 4

 מצרן שמכר את הקרקע קודם שסילק את הקונה . 5

  סיכום. ה

  רשימת קיצורים ביבליוגרפים
                                                           

*
רוב רובו של מאמר זה הוא סיכו תמציתי של מאמריו של גדעו ליבזו על ספרי הערבות והמצרנות של    

תורה לחיבורי  במשנה " של הסעיפי הדני בשאלת זיקתו של הרמב) ראה הפניות להל(ח "רשב
דיו . "רמבח ל"שא בו דיו בזיקתו של רשב, בצירו מחקרו של צבי שטמפפר על ספר הגירושי, אלה

לצור . שימצא הקורא , ומקורות נוספימפורט במכלול הנושאי שנדונו כא ובנושאי נלווי 
 מקרי תיקנו את בכמה. ותיקנו לפי הצור, מקצת מכתבי היד במקורמאמר שבנו ובדקנו ההכנת 

ליבזו מכי מהדורה ' ג. הגאו שטר פורסמומחיבורי חדשי קטעי כ הוספנו כמו . התרגו העברי
 שטמפפר מכי מהדורה ביקורתית על ספר 'וצ, ח על הערבות והמצרנות"ביקורתית של ספרי רשב

סוגרי :  השתמשנוסימני ההדרה בה. ובשותפות ע ניסי סבתו על ספר היבו והאישות, הגירושי
 סוגרי מזוותי להוספה בגיליו או בי השיטי בכתב; מרובעי להשלמת קרע או טשטוש בכתב היד

סוגרי עגולי ולאחריה מרובעי לתיקו כתב ; סוגרי מסולסלי להשלמת חסרו בכתב היד; היד
  .גרש ולאחריו סוגרי מרובעי להשלמת קיצור; היד
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  ח" לחיבורי רשב" יחסו של הרמבהקדמה . א

 משנה תורה לספרות ההלכה של הגאוני נדונה בעבר במקומות "מבזיקת חיבורו של הר
שהלכות , ה בהקדמותיו וה בגופי ההלכות,  עצמו מעיד במספר מקומות"הרמב. שוני

ולעיתי מסתייג מה , לעיתי הוא מאמ את פסיקותיה. הגאוני שימשו מקור לדבריו
ר הולכת ונחשפת בשני האחרונות אש, מספרות ההלכה של הגאוני. או דוחה אות כליל

על ,  השתמש בתורת של הגאוני"שבמקרי רבי הרמב, עולה בברור, מגניזות קהיר
חלק ממקורות אלו ה ספרי ההלכה של רב שמואל ב חפני . א שלא ציי זאת מפורשות

 כראש הישיבה עד  מכ ולאחר1שכיה בישיבת סורא בתפקיד אב בית די, )ח"רשב: להל(

 3ח כשישי וחמישה חיבורי" חיבר רשב2במהל כעשרי וחמש שני. 1013מותו בשנת 
, מתודולוגיה תלמודית ופילוסופיה, הלכה, פרשנות תלמוד, פרשנות מקרא: בתחומי שוני

   4. הלכתיותכארבעי וחמש מונוגרפיותמתוכ 

עדות . כאח וראה בה מקור פסיקה בר סמ" הכיר את חיבורי ההלכה של רשב"הרמב
, מפורשת לכ מצויה בתשובתו לחכמי פרובנס בנוגע לפסיקתו בהלכות ציצית שביד החזקה

 עדות זו היא 6".כ כתב רבינו שמואל ב חפני הכה בספר שחיבר בלשו ערבי "5:וזה לשונו
שפסיקתו מבוססת על ,  מציי מפורשות"יחידאית ולא ידוע לנו על מקרה נוס בו הרמב

                                                           
1
 .49' עמ, גאוני בבל, רודיב: על התפקיד ראה   

2
ולתפקיד זה מונה ככל הנראה ע פתיחתה מחדש של ישיבת , ח כתב ספרי בהיותו אב בית די"רשב   

ע זאת אפשר שהתחיל לכתוב ספרי עוד קוד ). 6' עמ, ח"רשב, סקליר: ראה (987  שנתסורא לאחר
בכ , ש מה שישלחו אליו שאלותוביק, ח איגרת לחכמי קירוא" כתב רשב977שהרי כבר בשנת , לכ

ח "ואי זה מ הנמנע שרשב, )5' עמ, ח"רשב, סקליר: ראה(שהייתה נתונה לגאו לקח לעצמו סמכות 
אול אי , 1013ח נפטר בשנת "רשב. כתב במקביל מונוגרפיות כדי לפרס את שמו כבעל מעמד סמכותי

 .אנו יודעי מה היה היק יצירתו בשנותיו האחרונות

3
36' עמ, ש, סקליר: אהר     .גניזה, ליבזו: על המונוגרפיות ההלכתיות ראה עוד. 19

4
: ראה, ספר הבגרות( כתאב אלבלוג ואלאדרא: ח"עד כה פורסמו שלש מונוגרפיות הלכתיות של רשב   

וכתאב ; )ציצית, טבגר: ראה, ספר הלכות ציצית(כתאב אחכא שרע אל ציצית  ; )בגרות, מיטש
כ פורס רוב החומר המצוי בידינו מכתאב ). דיסרטציה, שטמפפר: ראה,  הגירושיספר(אלטלאק 
ספר ( וחלקי מכתאב אלצמא ואלכפאלה ,)פרקי נוספי, ליבזו: ראה, ספר המצרנות(אלשפעה 

379' והפניה לפרסומי קודמי בעמ, ערבות, ליבזו: ראה, הערבות והקבלנות  מחיבורי לקטעי). 378
  . ח"רשב, יודלוב:  ראההלכה נוספי

5
539'  עמ,תשובות, בלאו    ח לא הוזכרו כלל בלשו " מעצמו ודברי רשב"דברי אלו כתב הרמב. 538

  .השואלי

6
כ נראה לי ואי לי סמ אחר בדבר : " באותה תשובה"לגבי מקור לפסק נוס בעניי ציצית ענה הרמב   

 ".זה
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 להסביר הלכות " נתבקש הרמב7בשני מקומות נוספי. של גאו מסויחיבור הלכה 
ח לבי " להתאי בי דברי רשב"בה ניסה הרמבשו, ח"שבה חרג מפסיקתו של רשב

 לסתירה שבי פסיקתו במשנה תורה "מעניינת במיוחד היא התייחסותו של הרמב. דבריו
  . ה נרחיב בעניינהשבשל חשיבות, ח"לבי פסיקתו של רשבבדי סריס חמה 

  : נאמר )ב ,יבמות פ(בתלמוד הבבלי 

' אפי: רבי יוחנ אמר, עד שיהו כול:  רב הונא אמרסימני סריס : יתמרא
 כולי עלמא לא פליגי דעד שיהו היכא דהביא שתי שערות בזק . באחד מה

  .  בשלא הביאכי פליגי , כול

מבלי שהתייחס , פק בסימ אחדהמסת, יוחנ' ח כדברי ר" פסק רשב8בספר הבגרות
  : יוחנ רק למקרה של סריס שלא הביא שתי שערות בזק' לצמצו הסוגיה את דברי ר

א וגד פיה אחדהא 'וליס יחתאג אלי אגתמאע גמיעהא פי אל סריס בל אד
עד שיהו ' איתמר סימני סריס רב הונא אמ' כא חכמה כחכ אל סריס לקול

  . יוחנ' ר'  וההלכה פי דל כקד מה מהאפילו באח' יוחנ אמ' כול ור

ואי צור שימצאו כל התכונות בסריס אלא א נמצא בו אחת מה  :תרגו
עד שיהו ' איתמר סימני סריס רב הונא אמ: למאמר .סריסכדי הדינו 

  . יוחנ' כדברי רבזה וההלכה . אפילו באחד מה מה' יוחנ אמ' כול ור

פסק כמסקנת הסוגיה שא הביא שתי שערות בזק צרי , ח"שלא כרשב, "ואילו הרמב
  :)יב, אישות ב(שימצאו כל הסימני כדי להגדירו סריס 

 והביא ,הגיע לשנת עשרי פחות שלשי יו ולא הביא שתי שערות למטה
 אלא הרי ,אינו סריס פ שנולד לו אחד מסימני סריס " אע,שתי שערות בזק

 או עד שיהיה ב חמש ושלשי ,סימני סריסהוא בקטנותו עד שיולדו לו כל 
 .שנה ויו אחד

 : )סו' סי, תשובות, בלאו( "על הסתירה שבי הפסקי נשאל הרמב

 ילמדנו רבנו בדבר מה שאמר בחיבור בעניי סריס חמה אינו סריס .שאלה
ובא . )בי, אישות ב(' עד שיולדו בו כל סמני סריס וכו, אלא הרי הוא בקטנותו

וכ אמר רבנו : והמקשה אמר. הריהו סריס, שאיזה סימ שיהא, מי שהקשה
והביא . שהוא סריס אפילו בסימ אחד, ל בספר הבגרות"שמואל ב חפני ז

אפילו ' יוחנ אמ' עד שיהו כול ור'  אמ)ב ,יבמות פ(ראיה מדברי רב הונא 
יורנו הדרתו דר המשפט . ונמנענו להשיב, יוחנ' באחד מה וההלכה כר

 .  כפול מ השמיושכרו

                                                           
7
106' עמ, תתשובו, בלאו: לעניי ספר הבגרות ראה    , תשובות, בלאו: לעניי ספר ההרשאות ראה; 105

689' עמ 688.  

8
  . שלנו על פי כתב הידהתיקוני, 124' עמ, בגרות, מיטש   
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שא הביא שתי שערות , וזה, אי בו קושי,  המאמר ש ברור וגלוי.התשובה
עד שיביא , אזי לא נחשבהו סריס חמה, בזק ולא הביא שתי שערות למטה

אזי א יראה בו ,  וא לא הביא שתי שערות בזק)בי, אישות ב(כל סמני סריס 
וכ פירש התלמוד בדברי . )אש י(הרי הוא סריס , סימ אחד מסימני סריס

] וכתב. [ וכל תלמיד חכ זולתול"שמואל זצ' וכ אמר ר ,)ב ,יבמות פ(יוחנ ' ר
 . משה

אי כל סתירה בי לכ  ו,ח פסק כאוקימתא התלמודית" הוא שרשב"הסברו של הרמב
 לא הפנה את השואלי למקור עליו הסתמ וא "אול הרמב. ח לבי דבריו"דברי רשב

, ככל הנראה, והנה בקטע גניזה השיי. ע שבידיו נמצא נוסח אחר של ספר הבגרותלא ט

   9:" נפסק כהסבר הרמב,ח"לספר היבו של רשב

ריס חמה פהי כקול ענהא פי סואלצפאת אלתי אדא חצלת פי אלרגל כא 
' אדא חצל פי אלרגל אחדי הדה אלצפאת כא סריס חמה לקול]פ[... 'אלתלמ

] מר[א' יוח' עד שיהו כול ר' ימני סריס רב הונא אמסר תמיפי אכר דל א
ודל מכצו בחית לא הביא ] יוחנ' ר[פי דל כקול ' אפילו באחד מה ואלהל

חצול גמיע ] יבו'תג[ואמא א הביא שתי שערות בזק ] ק[שתי שערות בז
לא ' להיכא דהביא שתי שערות בזק כולי ע' צפאת אלסריס פיה ודל קו

  .'הו כול  וכול]י[ד שפליגי דע

ה כנאמר עליה , ריסס והתכונות אשר א היו באד הרי הוא :תרגו
וכאשר היתה באד תכונה אחת מ התכונות הללו הרי הוא סריס ... בתלמוד

' עד שיהו כול ר' ימני סריס רב הונא אמסאיתמר : חמה לאומר בסו זה
וזה דוקא כשלא ]. יוחנ' ר [וההלכה בזה כדברי, אפילו באחד מה] מר[א' יוח

שיהיו בו כל  ]נחו[אבל א הביא שתי שערות בזק , הביא שתי שערות בזק
לא ' ולי עלכהיכא דהביא שתי שערות בזק : ואלו דבריה. תכונות הסריס

  .'וכול כול] שיהיו[ דעד יפליג

, התלמודיתנית לשער שבשלב העתקה קדו של ספר הבגרות נשמט סופו של הדיו בסוגיה 

 ככל הנראה זכר " הרמב10.ח בעת כתיבת החיבור"ויתכ שנשמט הוא מזיכרונו של רשב
מקרה זה יש בו כדי . ואליו התייחס בתשובתו לשואלי, ח"את הפסק השל של רשב

אפילו , ועל יחס של כבוד שרחש לפסקיו, ח" בכתבי רשב"ללמדנו על בקיאותו של הרמב
   . לכאורה תמוהיולאלו שנרא

                                                           
9
ח נעשה על סמ כותרת פרק המופיעה בו אשר "שיו הקטע לספר היבו של רשב. T-S Ar. 47.132קטע    

 הוא המחבר , ככל הידוע,ח"רשב. T-S F5.8ע מתאימה לרשימת הפרקי של ספר בהלכות יבו שבקט
  .יהודיתהיחיד של ספר בהלכות יבו בערבית

10
15' עמ, דיסרטציה, ח ראה שטמפפר"על דר כתיבתו של רשב   14. 
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 מאפשר לנו להבי את היק 11ח בדורות האחרוני"רשב של המונוגרפית הספרות גילוי
שנושאי , לנו לאתר את המקור לכמה מפסקיו ומסייע, "ההשפעה שהיו לכתביו על הרמב

במאמר זה ריכזנו מספר דוגמאות של פסיקות . למצוא לה מקור כלשהומכליו נלאו 
מצרנות והגירושי שמקור בספרי ההלכה של ה, בתחו הערבותבמשנה תורה  "הרמב
  . ח"רשב

  ערבות. ב

  אישה וקט שערבו, עבד. 1

בי היתר ד . היות ערבח בכשרות המשפטית ל"בפרק החמישי של ספר הערבות ד רשב
ח לא עמדו מקורות תלמודיי "לרשותו של רשב. אשה וקט, הוא בערבות של עבד

א נאל ללמוד עליה מסוגיות תלמודיות והו, לכשרות המשפטיתבנוגע מפורשי 
  :)קנב' עמ, ערבות, אס(ח " ביחס לעבד שערב כתב רשב.אחריהעוסקות בנושאי 

אמ חרא לאנה א כא רקיקא כאלעבד ואלאמה 'א יכו אלצ' ואלוצ אלג
מאנה ואקעא 'פי  חאל אלרק אדא כא צ} הו{מאנה ו'ל ילזמה אולפא בצ

אי קניי לעבד בלא רבו ' לא מל לה והו עבד לקובגיר אד מולאה אד כא 
אמ אדא חצל עליה והו עבד תבת פי דמתה אלי א יעתק ועלי 'אלא א אלצ

מאנה ואקעא עלי גמיע אלאוצא 'מא בגיר אד מולאה אדא כא צ'אנה צ
העבד והאשה פגיעת רעה ' לקו... מאנאת גיר אלרק'אלתי תצח בהא אלצ
חבלו באחרי פטורי ומשלמי לאחר זמ נתגרשה החובל בה חייב וה ש

  .האשה ונשתחרר העבד חייבי לשל

כגו , מפני שא אינו חופשי. והאופ השלישי שיהיה הערב ב חורי: תרגו
א , במצב העבדות} כשהוא{אינו חייב לקיי את ערבותו , העבד והשפחה

. כשהוא עבדלפי שאי ברשותו קניי , הייתה ערבותו ללא רשות אדונו
א , אלא שהערבות". אי קניי לעבד בלא רבו: ")ב ,קידושי כג(לאומר 

א על פי שהיא , נשארת באחריותו עד אשר ישתחרר,  קיבלה בהיותו עבד
א נעשתה ערבותו על פי התנאי אשר יתקיימו , ערבות ללא רשות אדונו

 והאשה העבד: ")ד, משנה בבא קמא ח( לאומר... בה הערבויות זולת העבדות
פגיעת רעה החובל בה חייב וה שחבלו באחרי פטורי ומשלמי לאחר 

  ".זמ נתגרשה האשה ונשתחרר העבד חייבי לשל

  :)קנג' עמ, ש, אס(ח חוזר על עיקרו זה בקשר לערבות אשה "רשב

                                                           
11
 .גניזה, ליבזו: ראה  
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 עליה בגיר אלרק פהו כאלאמראה דאת אלבעל אדא כאנת 12פאמא אלמחגור
מאנהא בגיר אד זוגהא אדא כא ואקעא ע 'א וז מאל צנשואה ל ילזמה

אה 'אה ולא צח פיה אמצ'גיר אד זוגהא או כא צמאנהא ע זוגהא בגיר רצ
כש שלא תמכור והיא תחתיו כ ' כמא לא תצח עקודהא בגיר אדנה לקול

לא תפסיד והיא תחתיו אלא אנה יתבת פי דמתהא אלי א יקע אלטלאק או 
פי אחכא גנאיאתהא נתגרשה האשה נשתחרר העבד חייבי ' מות אלזוג לקו

  .לשל

הרי הוא כגו , ואשר למי שיש רשות אחרי עליו זולת העבדות: תרגו
כאשר הייתה נשואה אי מחייב אותה סכו ערבותה . האשה בעלת הבעל

א נעשתה ללא רשות בעלה או שהייתה ערבותה , לתשלו ללא רשות בעלה
כמו שאינ תקפי ,  ואינה תקפה ללא קביעת אישורו,לבעלה ללא הסכמתו

כש שלא תמכור והיא תחתיו כ לא : "לאומר, מכירותיה ללא רשותו
נשארת באחריותה עד שיארעו ) הערבות(=אלא שהיא ". תפסיד והיא תחתיו

: )ד, בבא קמא חמשנה (פשיעותיה גירושי או מיתת הבעל לאומר בדיני 
  ."ד חייבי לשלנתגרשה האשה נשתחרר העב"

ח תפס את מעמד העבד והאשה שחבלו כמקביל למעמד של בעל חוב שאי לו ממו "רשב
לדי  ,יכול להקיש מדי עבד ואשה שחבלוהוא כ . וחובו תלוי ועומד עד שיפרע, לפרוע חובו

  .ולפסוק שרק כשישתחרר העבד או כשתתגרש האשה  חייבי ה לשל, עבד ואשה שערבו

   :)כא ,ד( ומזיק חובל לכותוכתב בה, ח" את תפיסת רשב אימ"הרמב

 אבל פטורי באחרי שחבלו וה חייב בה החובל, רעה פגיעת והאשה העבד
 שהרי, העבד נשתחרר או בעלה מת או האשה נתגרשה א זמ לאחר משלמי

  .לשל חייב העשיר שא יגבה מה לו שאי חוב כבעל ה והרי ה דעה בני

  : )ט, כו ,ולוה מלוה( ח ג בנוגע לעבד ואשה שערבו"רשב פסק כ"הרמב

 כשישתחרר, לשל ונתחייבו אחרי את שערבו או שלוו איש אשת או עבד
  .ישלמו תתאלמ או האשה ותתגרש העבד

ואילו , ח מדגיש שדבריו בעניי אשה שערבה מוגבלי לערבות שנוצרה בזמ הנישואי"רשב
  :)ש, אס(ואי יש מעמד שונה שילערבות שנוצרה קוד הנבנוגע 

מא אלדי 'מא אלואקע פי חאל אלזוגיה פאמא אלצ'והדא אלקול פי אלצ
וקע מנהא קבל אלזוגיה פאנהא ילזמהא אלופא בה ולו פי חאל אלזוגיה אדא 

 קבל אלזוגיה ויגרי מגרא אלדיו וחצולה עליהאתבת בבינה וקועה מנהא 
אהא ולו פי חאל אלזוגיה 'צאלתאבתה עליהא קבל אלזוגיה וילזמהא ק

 שלח לה אבוה בר גניבא לראבא ילמדנו רבנו לותה ואכלה ועמדה ונשאת' לקול

                                                           
12
 .א29הערה , 196' עמ, גניזה, ראה ליבזו" מחגור"לעניי   
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בעל לוקח האוי ולא פארע או יורש האוי ופארע לוקח האוי ומלוה על פה 
  ... אינו גובה מ הלקוחות או דלמא יורש האוי ומלוה על פה גובה מ היורשי

 שארעה במצב הנישואי ואול הערבות והמאמר הזה הוא בערבות: תרגו
אשר קיבלה על עצמה קוד לנישואי הרי היא מחוייבת בערבותה אפילו 

 קוד נישואיה שקבלה אותה וחלה עליהבזמ הנישואי א הוכח בראיה 
ודומה לחובות שנתקיימו עליה קוד הנישואי והיא מחוייבת לבצע א 

, שלח לה אבוה בר גניבא לראבא: )א, בבא בתרא קלט(לאומר . בזמ הנישואי
בעל לוקח האוי ולא פארע או , לותה ואכלה ועמדה ונשאת: ילמדנו רבנו

או , לוקח האוי ומלוה על פה אינו גובה מ הלקוחות? יורש האוי ופארע
  ...?ומלוה על פה גובה מ היורשי, דלמא יורש האוי

  : )יב, כו ,ולוה מלוה( "כ פסק ג הרמב

, שנשאת אחר לשל חייבת ונשאת בשטר ערבה או בשטר תהשלו האשה
 שרשות שתתאלמ או שתתגרש עד משלמת אינה פה על מלוה היתה וא
  .מקומות בכמה שביארנו כמו הוא לוקח כרשות בעל

  :)קנא' עמ,  ערבות, אס(ח " בהתייחסו לקט שערב כתב רשב

ר ל ילזמה אמ באלגא מדרכא לאנה א כא צגירא ל יד'א יכו אלצ
מאנה כמה לא תנעקד עליה דיונה ולא תצח אלשהאדה עליה בשי אלא בעד 'צ

שמעו ב לקיש חזקה אי העדי חותמי על השטר ' ר' אמ' אדראכה לקול
  אילא א כ נעשה גדול

מפני שא היה קט ואינו בוגר , בוגר שכלית,  שיהיה הערב גדול:תרגו
ו שאי כותבי שטר על חובותיו ואי שכלית אי מחייבת אותו ערבותו כמ

שמעו ב לקיש ' ר' אמ: " לאומר,תוק לעדות כנגדו בדבר אלא אחר שגדל
  ". חזקה אי העדי חותמי על השטר אילא א כ נעשה גדול

  :ח הבחי בי קט שערב לבי עבד או אשה שערבו"אול רשב

פי חאל אלצבוה מאנהמא אלואקע 'אלצבי ואלמגנו לא ילזמהמא אלופא בצ
ואלגנו ולא יתבת פי דמתהמא פאדא אדר אלצבי ואפאק אלמגנו ל 

  מנוה פי חאל אלצבוה ואלגנו שיא'ילזמהמא ממא צ

הקט והשוטה אינ מחוייבי בפריעת ערבות אשר ארעה בזמ : תרגו
וכאשר יגדל הקט וישתפה . ואי אחריות מתקיימת, הקטנות והשיטיו
  . ייבי בדבר ממה שערבו לו בזמ הקטנות והשיטיוהשוטה אינ מחו
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ספר (ח את הערבות "נעו בהגדרת רשב, יסוד ההבחנה בי קט שערב לבי אשה ועבד שערבו

 הסכ על :תרגו" (עקד תברע באלתזא חק ע אל גיר "13:)כתב יד סמינר, פרק א, הערבות
  :)ש(א מסביר אותה הו, ) לקבלת התחייבות משפטית בש אד אחרהתנדבות

מא אלדי הדה צפתה ובי אל ביוע ' פקולנא עקד תברע פרקנא בה בי אלצ
ואלאגאראת ומא ישבההא מ אלעקוד אלדי ליסת תברע ובקולנא באלתזא 

מא ובי עקד אלהבאת ואלוצאיא 'חק ע אלגיר פצלנא בה בי עקד אלצ
  ואלהקדשות וסאיר אלעקוד אלתי ליסת אלתזא ח ע אלגיר

הבדלנו בי הערבות אשר זוהי " הסכ על התנדבות"ובמאמרנו : רגות
תכונתה ובי המכר והשכירות וההסכמי הדומי לה אשר אינ 

הבדלנו " לקבלת התחיבות משפטית בש אד אחר"ובמאמרנו . התנדבות
בי הסכ הערבות לבי הסכ המתנות והצוואות וההקדשות ושאר 

  .  בש אד אחרההסכמי אשר אינ התחייבות

נדמית היא ובכ , היא חוב שלוקח הערב על עצמו בלא תמורההערבות , ח"לדעת רשב
 גמר  ליה מהימ דקא הנאה בההוא: ")ב, קעג, בתרא בבא(הנאת הנאמנות שיש לערב . למתנה

וביסוד ,  התנדבותגדרכדי להוציא את הערבות מ, לדעתו, אי בה" נפשיה ומשתעבד
  : )קמח' עמ, אס, פרק ה, הערבות(ח "כמו שכתב רשב, רבות למתנהההתנדבות דומה הע

א יכו אלצאמ מכתארא ללצמא גיר מכרה עליה לאנה א כא מכראהא 
עליה ל ילזמה צמאנה כמא לא תלזמה עקודה אלתי יתברע בהא אדא כא 

  . מכרהא עליהא ודא כאלהבאת ואלוצאיא ומא אשבההא

מפני שא נכפה  , הערבות מרצונו בלא כפיה שיהיה הערב נות את :תרגו
הסכמיו שהוא כמו שאי מחייבי אותו , לערוב אי ערבותו מחייבת אותו

   14".המתנות והצוואות ודומיהוזה כגו ,  כאשר הוא כפוי לכמתנדב בה

. נה התחייבות בש  אד אחריה, הקדשהצוואה וה, מתנהההערבות שלא כמו , ע זאת
 ממכר וממכר מקח מקח  הפעוטות "):א, גיטי סה( ממכר קט דברי רבא אודות

, מפני שערבותו היא בש אד אחר, אינ ישימי אפוא בנוגע לקט שערב" במטלטלי
ואינו , להתחייבות של קט בש אד אחר אי תוק משפטי. ואילו המכר הוא בש עצמו

   .חייב בה א לכשיגדיל

בנוגע . שמכר ושנת מתנה,  בנוגע לקט שערב"ל הרמבח ע"נית לראות את השפעת רשב
במקרה זה . ח שאי תוק לערבותו א לכשיגדיל" פסק בעקבות רשב"לקט שערב הרמב

                                                           
13
 .31' הע, 385' עמ, ערבות, ראה ליבזו 

14
עקד תברע בתמלי : "T-S Ar. 48.180)(ח את המתנה "הגדיר רשב) ספר המתנה(הבה לבראש כתאב א  

הסכ על התנדבות להקנות את הדבר הנדו : תרגו" (|'למוהוב לה בגיר עו]א[דאת אלשי אלמנסוב ל
ח "בנשנית ונשלשת אצל רש) התנדבות" (=תברע"מילת המפתח בהגדרת הערבות . )למקבל בלא תמורה

  . בפרק הראשו של ספר הערבות
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 כודי אמת הוא ו" : במפורש שמקור הדברי הוא מהגאוני וסיי בכותבו"ציי הרמב
   :)יאי, כו ולוה מלוה( "ואלו דברי הרמב". ראוי לדו

 מלוה היא הרי אלא שטר עליו כותבי ואי כשיגדיל לשל חייב שלוה קט
  . כלו הקט מיד קני שאי מידו שקנו פ"אע פה על

 כשיגדיל א כלו לשל חייב שאינו הגאוני הורו אחרי את שערב קט
 כדי דעת לקט שאי מעותיו את אבד הקט פי על מעותיו את שנת וזה

 ודי בזה כיוצא בכל ולא בערבנות ולא בו ייבח שאינו בדבר עצמו לשעבד
  .לדו ראוי וכ הוא אמת

שקט , ח"בהסתמכו על הבחנותיו של רשב, " פסק הרמב)יא, ה(בהלכות טוע ונטע 
  : לשלהנייה חייבבו שהתחייב בדבר שיש לו 

 ומת משא עסק כגו לקט הנייה לו שיש בדבר טענו א, הגדול שטענו קט
 וא, וישל לו שיהיה עד ימתי לו אי וא, מנכסיו פרעינ הקט והודה
 לקט שאי בדבר טענו וא, היסת וישבע שיגדיל עד ממתיני הקט כפר

 פטור ישל ממה לו שיש פ"ואע שמודה פ"אע וחבלות נזקי כגו הנייה
  .וכ כל כיוצא בזה... שהגדיל לאחר ואפילו

  : )ו, כט מכירה( כדינא דגמרא "לגבי מתנת קט פסק הרמב

 א שיגדיל עד שני ומשש, כלו לאחרי הקנייתו אי שני שש עד קט
  . קיימת ומתנתו ממכר וממכרו מקח מקחו ומת משא בטיב יודע

   15ערבות לגו. 2

לפיה הערב מתחייב לשל את , "ערבות שיעבוד"ל היא "שיטת הערבות המקובלת אצל חז
ערבות "דר אחרת של ערבות היא .  לא יפרעהוא זה האחרו, לנושהחובו של החייב 

לפיה מתחייב הערב  להביא את גו החייב לבית די או למסרו לנושה בהגיע מועד , "לגו
ל אינה  "ספרות חז. אבל אי זו ערבות לממו עצמו, שזה האחרו יוכל לתבעוכדי , הפירעו

, בבא בתרא קעג(בתלמוד הבבלי , ת אלא פע אח ערבות לגו החייב מזכירה את הדר השנייה 

 ".המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מ הערב: ")ז, י(כניסיו פירוש למשנת בבא בתרא , )ב
הגמרא הניחה שמדובר במשנה בערב שיעבוד המבקש להפטר מחובו בכ שהביא את גו 

 טעמא יהבי דלא דפרסאי דינא"הלווה ומייד דחתה אפשרות זו בטענה שמצב כזה הוא 
  ".למילתייהו

בתחילה ד בערבות לגו . ח את דיונו לשני חלקי"בבואו לדו בערבות לגו חילק רשב
ביחס לערבות לגו כתב . באופ כללי ולאחר מכ ד בערבות לגו שנתווס לה תנאי מיוחד

130' עמ, ערבות לגו, ליבזו( 129(  :  

                                                           
15
 .ערבות לגו, ראה ליבזו  
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י בקול אלכפיל חכ אלכפאלה באלנפס וה] פי[ואל פצל אלכח אלקול 
] ת[די או אי וק'די וכ'ל בה אלי יו כ]כפ[ללמכפול לה עליי רד אלמ

א 'צחיחה והי איצ] לה[ה כפא'ל והד'אשהד עליה בד' טאלבתני בה בחית
ר הונא "תשהד בהא קדמאנא בקול א]ס[א] ד[מנצוצה פי קצה בנימי וק

א קבלנות אנכי אערבנו מתקי לה רב חסדא ה' דמשתעבד דכת] ל דערב[מנ
י לז 'א הכד'א כא הד'ואד] ואני אשיבנו אלי[תנה אותו על ידי ' היא דכ

א סלמה אליה ברי 'פאד. אר אלמכפול בה אלי אלמכפול לה'אלכפיל אחצ
אלא תרי קולה פי אלתלמוד מאי טעמא ראבא . אלכפיל ממא כא לה עליה

א אלקול 'ורב יוס דאמרי תרויהו גברא אשלמת לי גברא אשלמית ל והד
יז פי אלכפאלה באלנפס אלא תרי אלי 'וא כא מעלולא פי אלערב פאנה מתג

ל לא אלכפאלה 'א מאת קבל אלתסלי סקט ע אלכפיל ד'אלמכפול בה אד
א מאת בטל 'פאד} אלמכפול בה{אר 'באלנפס אנמא עלי אלכפיל בהא אחצ

  ...ל אלי'אר ובטלת אלכפאלה וכד'אלאחצ

והיא בדברי הערב לאד שלו , על די הערבות בגוהמאמר , פרק כח: תרגו
עלי מוטל להשיב את האד שאני ערב בעדו אלי ביו כ וכ : "הוא ערב

והיא , וזוהי ערבות תקפה". או בכל זמ שתתבעני כדי שאעיד עליו בכ
בבא (וכבר הסתמכו על כ קדמונינו באמר , כתובה כמו כ במעשה בנימי

אנכי אערבנו מתקי ' דמשתעבד דכת] ל דערב[ הונא מנר"א: ")ב ,קעד, בתרא
]". ואני אשיבנו אלי[תנה אותו על ידי ' לה רב חסדא הא קבלנות היא דכ

חייב הערב להביא את האד שערב בעדו אל האד שלו , וא היה הדבר כ
הלא תראה . לו עליו] שהיה[וא מסרו לו פטור הערב ממה . הוא ערב

 טעמא ראבא ורב יוס דאמרי תרויהו גברא אשלמת מאי: "מאמר בתלמוד
א שהוא פגו בערב הריהו כשר בערב , ומאמר זה". לי גברא אשלמית ל

, לגו הלא תראה א מת האד שערבו בעדו לפני המסירה נופל זה מ הערב
וא מת בטלה ] את האד שערב בעדו[היות ועל הערב ערבות בגו להביא 

  ...ההבאה ובטלה הערבות וכ

" דינא דפרסאי: "דחיית התלמוד. ח מקבל כתקפה את הפרקטיקה של ערבות לגו"רשב
לאוקימתא של ערב שיעבוד הבא להיפטר מחובו בהבאת גו , ח"לדעת רשב, התיחסה
במקרה . אול אי התלמוד מתנגד למקרה של ערבות המוגדרת מראש כערבות לגו, הלווה

מכא . ובכ נפטר מחובו, מלווה בזמ הנקובכזה חייב הערב להביא את הלווה אל ה
  .שא לא עמד בהתחייבותו להביא את המלווה חייב לשל את סכו ההלוואה, משתמע

ערבות מכיוו שהייתה ערבות לגו ולא , בטלה הערבות, ח"לדעת רשב, במקרה שמת הלווה
וסי תנאי המלווה שרצה להג על עצמו מפני מצב כזה  דרש לעיתי מ הערב לה. לממו

מת א א , מיוחד לפיו הוא מתחייב לשל את החוב בכל מצב בו לא יביא את הלווה
  :)160' עמ, ערבות לגו, ליבזו(וכתב , ט"פרק כ, ח ד במקרה זה בפרק נפרד"רשב. הלווה

. אלמרסל] ואלקבל[ל ע אלערב 'לקול רב אשי לא רב אשי אנמא קאל ד...
אה מ חאל אלערב ואלקבל ]פנ[ארק למא וצואמא אלכפיל באלנפס פהו מפ
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על אלתזאמה 'נה אנמא יכפל בנפס ויג]לא[א כאנא בגיר אלנפס 'אלמרסל אד
  אסמכתא' א הוא לפט'הד. אלמאל א ל יגיה בה

] והקבל[כיוו שרב אשי אמר זאת רק על הערב , למאמר רב אשי ...:תרגו
הו בעניי מצב הערב ואול הערב בגו הרי הוא נבדל ממה שתיארנו. סת

שהוא  ערב דווקא לגו וקובע את ] היות[, א היו בזולת הגו, והקבל סת
  .זה הוא לשו אסמכתא. התחיבותו בממו א לא יביאו

לדעתו נגועה ערבות . תלמודגו שונה ממסגרת הערבות המצויה בלח סובר שערבות "רשב
 "הרמב. שאי אסמכתא בערבותלגו בפג של אסמכתא ולא חלי עליה דברי רב אשי 

  ":יש מי שהורה"והביאו בש , ח שבפרק כט" אימ את  חידושו של רשב)יד, מלוה ולוה כה(

 ממו של לעצמו ערב לא זה לוה של לגופו ערב ואני הלוהו לחבירו שאמר מי
 הניחהו ותבעו שהלוהו אחר לו אמר א וכ, ל אביאנו שתרצה זמ כל אלא
 מ יש הלוה זה יביא לא א זה על מידו וקנו ל ביאנוא שתתבענו זמ כל

 א ואמר התנה שאפילו שהורה מי ויש, לשל חייב שהוא שהורה הגאוני
 ולא אסמכתא זו הרי לשל חייב אהיה שברח או שמת או אביאנו לא

  . נוטה דעתי ולזה נשתעבד

דל אסמכתא : "ד" עורר את תמיהתו של הראב"אימ הרמבאותו ח ש"חידושו של רשב
ח ושלל א " חלק על רשב"ע זאת נראה שהרמב". מהכא שהרי סלקו אותה בגמרא

  16. ללא תנאינעשתההערבות לגו ש

  17ערב שקד ושיל. 3

 זכאי, שערב שפרע את חובו של החייב לנושה, היסוד בדיני ערבות הוא אחד מכללי  
  : )ז, ולוה כו מלוה( "כדברי הרמב, לחזור על החייב בתביעת שיפוי

כל ערב שבא ליטול מה שפרע בי שבא להפרע מיורשי לוה בי מלוה עצמו 
 צרי להביא ראיה שפרע ואי מציאת שטר חוב שעליו בידי הערב הז הרי

  מיד המלוה ולא פרע זה כלו ראיה שמא נפל השטר

  ".ל וזו היא פשטה של ברייתא"ז זה מוסכ בי המפרשי: "ש, וכמו שהעיר המגיד משנה

רוב   לפיאי עומדת זכות חזרה על החייב , לעומת זכותו של ערב שפרע לחזור על החייב
על  מסקנה המבוססת בעיקרה,  לפורע חובו של חברו שלא מדעתוהמפרשי והפוסקי 

אומר  מי שהל למדינת הי ועמד אחד ופרנס את אשתו חנ: ")ב, משנה כתובות יג(שיטת חנ 
  ". 'אבד את מעותיו וכו

                                                           
16
וראה . מלמדת שלדעתו ג הערבות בגו ללא תנאי נגועה באסמכתא" אפילו התנה" "לשונו של הרמב  

  .יד פשוטה על אתר המבאר באופ אחר

17
 .ערב שקד, ראה ליבזו  
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שאינו חוזר , "שלא מדעתו פורע חובו של חברו"לבי ,  החוזר על החייב,"ערב שפרע"בי 
בבחינת פורע חוב של  הרי חציו האחר הוא, כלאיי שא שש ערב עליועומד יצור, עליו

לפני : כלומר, ופרע והוא מי שעמד מדעתו להיות ערב או ערב שקד, חבירו שלא מדעתו
ובי שפרע לפני , בי שפרע לפני שהנושה תבע את החייב, עשהיה מחויב מ הדי לפרו

ערבות או פרע להתנדב , שני אול מצד, הוא במעמד של ערב, מצד אחד (שהנושה תבע אותו
בערב ). חבירו שלא מדעתו ומצבו דומה לפורע חובו של, לפני שהיה מחויב מ הדי לפרוע

ועניינה א חוזר , למעלה שהבאנוהסמוכה להלכה ,  ש,ו בהלכה "שקד ופרע ד הרמב
שיש לה מקור מפורש , שלמעלה אלא שבניגוד להלכה;  בהלכה ט הסמוכה"אצל הרמב
וזוהי , ל"זחמקור מפורש בספרות  להלכה הדנה בערב שקד ופרע אי, ל"בספרות חז

  :לשונה

 הרי זה חוזר וגובה מ הלוה כל מה ,ערב שקד ונת לבעל חוב את חובו
במה דברי .  א על פי שהיתה מלוה על פה או בלא עדי כלל,ידו שפרע על
אבל א עמד .  ערבני ושל:לו הלוה בעת שנעשה לו ערב  כשאמר?אמורי

 ולא , ערבני: או שאמר לו הלוה, או קבל,ערב  ונעשה לו,ברשות עצמו

  . לשל לו כלו אי הלוה חייב  החוב 18הרשהו שית ופרע

מת ... אי הלוה חייב כלו... חבירו שלא מדעתווכ הפורע שטר חובו של 
שלא   היורשי א נודע לנושיודיע אתהלוה וקיד הערב ופרע החוב קוד 
 הרי זה חוזר וגובה מ היורשי כל מה... פרע הלוה שטר חובו קוד שימות

  .שפרע

, בהחיי שזכותו של ערב שקד ושיל לנושה לחזור על,  קובע"בראשה של הלכה זו הרמב
אבל א עמד ברשות עצמו ונעשה . לערוב ולשלבעת ההלוואה היא בתנאי שהלווה הרשהו 

אי הערב שקד ושיל ,  או שהלווה רק הרשהו לערוב ולא הרשהו לשל,או קבל ערב
 בזכות החזרה של הפורע חובו של "הרמבד בסופה של הלכה זו . לחזור על הלווה יכול
 ל "אי מקורות בחז, כאמור. שבא לחזור על יתומי החייב וכ בערב ,שלא מדעתו חבירו

הדעת סובלת ואי  אלו דברי שאי: "ד"עליה כבר השיג הראב ו,להלכה הנדונה ברישא

דברי המגיד ". נראי אי הדברי: "19לשונו של המאירי נינוחה יותר". השכל מקבלת
שהוא ד   אבל לאחר".גט פשוטפרק  ומוכיח בברייתא ,זה פשוט: "משנה על אתר ה

זאת  בכל כאילו, "ויש לזה פני ומה שכתבתי נראה לי עיקר: "הוא מעיר, ד"בדברי הראב
ערבני " "הרמב יד שלאולי אפשר להציע שא התיקו בכמה כתבי. יש לו ספק במקור זה

הקושי שבלשו  בא להתגבר על, "ערבני ושל"במקו הנוסח בדפוס שלפנינו , "ואשל
הרשאה לערוב   ומספיקה,לפי לשו התיקו אי צור בהרשאה לשלהרי ש, "לערבני וש"

 ,ד והמאירי מהלכה זו נותנות לנו מקו לשער"ההסתייגויות החריפות של הראב .בלבד

                                                           
18
 ולא הרשהו שית: "בנוסח הדפוס שלפנינו. כווהוא הנ, הידכ הוא הנוסח בדפוסי הישני ובכתבי  

  ".ויפרע החוב

19
  ).719' עמ, ב"תשל, ירושלי, מהדורת סופר(ב ,  בתרא קעדלבבאבית הבחירה   
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 ולפיכ יש מקו לברר את 20,ל" מקור בספרות חז"דעת אי להלכה זו של הרמב שלפי
  .מקורה

ושומה עלינו לבחו , ח" נמש אחרי חידושיו של רשב"בדוגמאות הקודמות נוכחנו שהרמב
.  אחריו"כדי לראות הא ג כא נמש הרמב, ח בספר הערבות"ג כא את דברי רשב

 וג גופי הפרקי העוסקי ,ח על הערבות"יבורו של רשבחקטעי  נתגלו כלטר , דא עקא
דבריו אמנ  והא ,ובהיעדר קשה להכריע מהי עמדת הגאו ,בנושא דיד עדיי חסרי

ואולי נית ללמוד מה , החיבורבידינו כותרות פרקי  אבל. "ה ששימשו מקור לרמב
  ."אפשרית בינו ובי הרמב  ועל זיקה,משהו על שיטת הגאו

הדיו  שלפחות מסגרת,  שיש בה כדי להראות,נציע בראשונה את כותרות חיבורו של הגאו
, אס (כותרת הפרק השמיני של חיבור הגאו היא. "אצל הגאו מקבילה לזו של הרמב

" אלקול פי הל יחתאג אלצאמ אלי אד אלמצמו לה באלצמא א לא" :)קמ' עמ, ערבות
ואילו כותרת פרק , )? א לא,מי שהוא ערב בעדושל לרשות  הא נזקק הערב: תרגו(

תאג אלצמי פי מא אלקול פי הל יה: ")קמא' עמ, ש, אס( עשר בחיבור הגאו היאשבעה
הא הערב למימו : תרגו" (אד אלמצמו ענה בדל א לא יודיה מ מאל אלצמא אלי

א ריחוק של על). ?שנתנה בעדו הערבות א לא רשות ממינזקק להערבות שהוא משל 
,  ושנדו בו במקו אחר,ריחוק שנגזר ממבנה החיבור כולו, מזו כותרות פרקי אלה זו

מעי שני צדדיו ,  בשתיה קרובי זה לזה ומשלימי זה את זהי הנדונינראה שהנושא
ואילו ,  הגאו ד בהרשאת החייב את הערב לשמש כערבהשמיניבפרק . של אותו מטבע

מהשוואת כותרות פרקי אלה . יב את הערב לשליעשר בהרשאת החשבעההבפרק 
 " וייתכ שהרמב, שניהשמסגרת הדיו מקבילה אצל,  נמצא"דונה ברמבילהלכה הנ

 ד "הרמב, שהרי כפי שראינו; נמש לפחות בכל הקשור למסגרת הדיו אחרי הגאו
 ובהרשאה , המקבילה לפרק שמונה בחיבור הגאו בהלכה שלפנינו בהרשאה להיות ערב

מאחר שמתכונת דיו מעי זו חסרה . עשר של חיבור הגאוהמקבילה לפרק שבעה לשל 
 א שאי חזקה יותר נראית  "ור לרמבקהסברה שחיבור הגאו שימש מ, ל"במקורות חז

  . בכותרות אלה" קד"הגאו מזכיר את הלשו 

 אלא א שימושי הלשו מצביעי על זיקה בי הגאו לבי ,לא רק מסגרת הדיו מקבילה
ולא הירשהו שית "; "או שאמר לו הלוה ערבני"נות וד יש לשי לב ללשוחוביי, "הרמב

  . ח בכותרותיו" ומקבילות ללשונות בה משתמש רשב,"הנמצאות אצל הרמב" ופרע החוב

ירוח ' אצל ר, באופ חלקי, ח נשתמרה" הל בהלכה זו בעקבות רשב"עדות לכ שהרמב

 לראות בנתיב החמישי ירוח נית' ראיה לכ שספר הערבות היה לפני ר. 21מחכמי פרובנס
  :בכתבו, ח שבפרק ה מספר הערבות"בו הוא מסכ את דברי רשב, של ספר מישרי

                                                           
20
, ערב שקד, ליבזו: ועל הבעיות בפירושיה ראה,  למצוא מקור לדברי"על ניסיונותיה של מפרשי הרמב  

  ".דיני אלה לא נתפרשו בתלמוד: "תקמב' עמ, ב, משפטי, ד פשוטהי, וראה הרב רבינובי. 156-159' עמ

21
, 198' עמ, דיסרטציה, ראה שטמפפר. ח שרדו בתו כתביה של חכמי פרובנס"חלקי מחיבורי רשב 

209 ,211. 
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 אינו בד שעורבוע, וריח שצרי הערב להיות ב דעת וגדול וב גאוב וכת
  . לכשתתאלמ או תתגרש רר וכ אשהחמשל אלא לכשישת

  : )ש(עוד מביא הוא 

 י בי הרשהו לוה להיות ערב ב]ק[' חלוועוד כתב גאו דלגבי גבית מלוה אי
מכל מקו א מתחלה לא רצה לקבלו מלוה לערב אי טענה וו ההרש לא

  .  לו דהוה ליה כמתנה דלא אפשי ביה דלא קנה]ה['נתרצ כ נגדו אלא א

אלקול פי "שכותרתו היא , ח"רשבפרק התשיעי של חיבור מקורו של קטע זה ככל הנראה ב
הא על מי שערבי לו : תרגו" ( א יקבל צמא אלצמא וא כרהההל עלי אלמצמו לה

ירוח כי כל מה שהביא ' באותו מקו מציי ר. ) הערב א א אינו רוצה בותלקבל ערבו
הפורע שטר חוב ; )ו, כו(ערב שקד ושיל ; )יד, כה, מלווה ולווה( בעניי ערבות לגו "הרמב

". כל זה כתב רב סעדיה גאו "22,)ח, כו(ב ללווה וטענות בי הער; של חברו שלא מדעתו
ולא ידוע לנו על חיבור בעניי זה שכתב , ירוח' ח עמד לפני ר"ו שחיבורו של רשבומכי
, ג"כדר חיבורי שיוחסו בטעות לרס, ג בטעות יסודו"סביר להניח שהייחוס לרס, ג"רס

  23.ח"ונמצא שה חיבורי של רשב

  24שניי שערבו. 4

, "שניי שערבו" האופ הראשו הוא : באחד משני אופניעשותי יכול להיריבוי ערב
כלומר הערב , "ערב לערב"האופ השני הוא . כלומר יותר מאד אחד ערב לחובו של החייב
אלא להבטיח את הערב , כבמקרה הרגיל, השני אינו בא להבטיח את חובו של החייב

 חוששצרת כאשר הערב הנאמ על המלווה ערבות זו נו. ולפיכ הוא ערב לערב,  הראשו
אותו יכול הערב הראשו , והלווה מעמיד לו ערב אחר הנאמ עליו, להעמיד עצמו כערב

אלא הוא , יוצא שלערב השני אי כל זיקה למלווה. במקרה שיאל לשל מכספו, לתבוע

   25.וזיקתו היא לערב הראשו וללווה בלבד, ערב במעי ערבות משנה

                                                           
22
האומר לחבירו ערבת והוא אומר לא ערבתי או שאמר הערב ללוה אתה  ":הלכה ח ב"דברי הרמב  

, "או שאמר המלוה ערבת לי מאתי והוא אומר לא ערבתי אלא מנה... ת וליתהרשיתני לערוב או
די חלוקי דעות בי הערב ובי מי שערבי לו ומי "ח "ושישה בחיבור רשב עשרימקבילי לכותרת פרק 

 ."שערבי בעדו

23
ראה , בצלאל אשכנזי' על ידי ר, ג"ח בטעות לרס"כ לדוגמא יוחסו קטעי ממבוא התלמוד של רשב  

173' עמ, ענינות, אברמסו יחסו באירופה קטעי מגאוני פחות מוכרי לגאוני יככלל . 165
וש , 144' עמ, דיסרטציה, ראה שטמפפר, רב סעדיה גאו ורב האי גאו,  כמו רב יהודאי גאוידועי

 . 418הערה 
24
 .י שערבוישנ, ליבזו: ראה  

25
 .אינו עניי לדי ערבות הנדונה כא" ערב צרי ערב) "ומקבילות, ב, תנחומא ויגש; ב, סוטה לז(הביטוי   
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בספר ח הקדיש לו "ואילו רשב, ל כמעט ולא נידו הנושא של ריבוי ערבי"במקורות חז
ח בעניי שניי שערבו כאחד "בפרק כד עסק רשב. פרק כד ופרק ל: שני פרקיהערבות 

" מא אלרגל אלואחד ע אלרגלי ואלרגלי ע אלרגל ואחד'צ: ")קמב' עמ, ערבות, אס(
ובפרק ל בעניי שניי שערבו ).  בשביל אחד ערבות אד אחד בשביל שני ושני:תרגו(

 :תרגו" (מי'מי בעד אלצ'חכ אלכפיל בעד אלכפיל ואלצ): "קמג' עמ, ש(זה אחר זה 
  ).די הקבל אחר הקבל והערב אחר הערב

. ח לעברית וחלקי ממנו הגיעו לידי הראשוני"כפי שכתבנו לעיל תורג ספרו של רשב

  26:)יד, ת עג"שו(ש "ל הנראה בדברי הראציטוט מ החיבור מופיע ככ

כל אחד , ודאי שניה חייבי, שא היו ערבי כל אחד בחברו על דר הידוע
והיכא שפטר המלוה אחד מ הערבי הללו יש לו , שימצא מה עבור חברו

ולאותו שלא , למלוה לתבוע כל הממו כולו מ הערב השני שלא פטר אותו
  .כ לשו הגאוני"ע,  פריעתופטר נשאר עליו עול המלוה עד

סכו החוב כולו את בחלקה הראשו ד בתביעת הנושה . במובאה זו ד הגאו בשני נושאי
ואילו בחלקה האחר ד בשאלה הא מחילה לאחד הערבי היא , מכל אחד מ הערבי

קשה להכריע הא היא לקוחה , ח"א שברור שהיא מובאה מספרו של רשב. רמחילה לאח
עיקר . או מפרק ל ועניינה שניי שערבו זה אחר זה,  ד ועניינה שניי שערבו כאחדמפרק כ

א . או לערב השני, לנושה, לחייב, "חברו"שלא ברור למי רומז הכינוי , הקושי נובע מכ
, הרי יש כא עניי של שניי שערבו יחדיו וביניה ערבות הדדית, הוא הערב השני" חברו"

אפשר לשייכה לכל אחד משני , הוא החייב או הנושה" חברו"ו א ואיל. ומקומה בפרק כד
  .הפרקי

  27:)יאי, כה( לא הבחי מפורשות בי שני המצבי וכלל כאחד בהלכות מלווה ולווה "הרמב

, שירצה מה זה מאי יפרע הערב מ ליפרע המלוה כשיבוא אחד שערבו שני
ואחד שערב . החוב רבשא השני ותובע חוזר החוב כדי לאחד היה לא וא
  כשיפרע למלוה יודיעו חוב אי זה משניה הוא פורע כדי שיחזור עליו , שני

נית לראות בנקל ..." ואחד שערב שני... שני שערבו אחד" "מניסוחו של הרמב

 ככל הנראה הוא א הל 28.ח בפרק כד"שקבע רשבהמסגרת  אימ את דפוס "שהרמב

                                                           
26
 .59'  הע364' עמ, שניי שערבו, ראה ליבזו  

27
אול הצעה זו קשה ,  מ התוספתא"הציע מקור לדברי הרמב) ג' סי, חלק א, שער מד(ספר התרומות   

 .תקכחתקכז' עמ, ב, משפטי, יד פשוטה, הרב רבינוביראה . לקבל
28
מו ענה 'מ אלמכפול בה ואלמצ' ד'א אכ'מו לה אד'פנקול א אלמכפול ואלמצ ":ח"כתב רשב' בפרק ל  

מא בל 'ואלצ' מי אלאול בדל מ אלכפאלה'ולא יברא  אלאלכפיל ואלצ, ל'אז ד'ר ג'מי אכ'כפיל וצ
ל 'ל וכד'אז ד'מיני לג'מנה כפילי או צ' ד'אלי תרי אנה פי אלאבתדי לו כא אכ. מינא'המא כפילא וצ

ל 'בד] אלאול[מי 'יברא אלמכפול לה אלכפיל ואלצ] אל) [אלי א(מ ואחדא בעד ואחד 'א כפל או צ'אד
 ונאמר כי א האד שלו ערבי יקח מ :תרגו" (]מינא['מא בל המא כפילא וצ'ואלצ' מ אלכפאלה

 ולא ישתחרר הקבל והערב הראשו בכ ,האד שבעבורו נתנה הערבות קבל וערב אחר הרי זה מותר



  ח" וזיקת לחיבורי רשב" הלכות במשנה תורה לרמבכמה

  

  

  

159

ש משק את דברי " שנוסח המובאה בתשובת הראבהנחה, ח בפסיקתו"בעקבות רשב

  30.ד" בפרק כ29ח"רשב

 גירושי. ג

  הסתמכות על עד אחד בעדות איסורי עריות

א חייב אד לגרש את אשתו על פי עד אחד ,  נחלקו אביי ורבא)א,סו(בסוגיית קידושי 
 חייב שאינו, כדעת רבא, ח פסק על פי כללי הפסיקה המקובלי"רשב. המעיד עליה שזינתה

  :ח שלוש הלכות"על סמ פסיקה זו חידש רשב. לגרשה אלא א מאמי לעד כשני עדי

והחשיבה כעדות של שני , א הבעל קיבל עדות עד יחיד המעיד על אשתו שזינתה .1

   31.אי הוא יכול להתחרט לאחר מכ ולהשיב את גרושתו, עדי

וממילא ג (, לגרשה חייב א טוע הבעל שראה שאשתו זינתה , א בהיעדר עדי .2
 ). במקרה כזה אי הבעל יכול לאחר מכ להשיב את גרושתו

 .  על בעלההיש לייש כללי אלו בכל אות ההלכות שבה עדות העדי אוסרת את האיש .3

  : )פרק מז, ספר הגירושי(ח "ואלו דברי רשב

> בה כשאהדי<מותוקא ' ואפילו שהד פי דל שאהד ואחד כא ענד אל זוג
וז לה 'פקבל דל מנה וטלקהא ל יג]  אלי קולה) [אליה ולה(א מסכונ
  ... עתהא'מראג

אנה ראיהא עלי חאל לו כאנת לה בהא > בינה<או א ידעי הו עליהא בגיר 
  ביינה חרמת עליה

  פתחר עליה חיניד בדעואה

                                                           

הלא תראה שאילו מתחילה לקח ממנו שני קבלני . אלא שניה קבלני וערבי, מ הערבות והקבלנות
לא ) [עד שישחרר(, והוא הדי  א לקח קבל או ערב אחד אחרי השני, או שני ערבי הרי זה מותר

אלא שניה , בכ מ הקבלנות והערבות] שוהרא[נתנה הערבות את הקבל והערב האד שלו ] שיחרר
לא (מתבקשת לדעתינו מ התחביר הערבי ] לא שיחרר) [עד שישחרר: ( הצעת התיקו. )]וערבי[קבלני 
... אלי תרי... בדל... ולא יברא: "ח"שלוש שורות קוד כתב רשב(ומ ההקשר ...) בל... בדל... יברא
 מכ לעניי תביעת כל הסכו מכל אחד מ הערבי במצב של שניי בכל מקרה לא נית ללמוד..."). וכדל

 .תקכז' עמ, ב, משפטי, יד פשוטה, ר הרב רבינובי"וראה לעומת זאת מה שכתב מו. שערבו כאחד

29
  .ח קשה להכריע בכ באופ חד משמעי"כל עוד אי בידינו הנוסח המלא של דברי רשב  

30
דוגמא לכ . ח כדי לחלוק עליה" מביא את דעת רשב" הרמבבמאמר זה לא התייחסנו למקרי שבה  

  .קנאקנ' עמ, ערבות, אס:  ח"והשווה ע דברי רשב )יג, כה(מלוה ולווה , "רמב:  ראה

31
אמר לו עד אחד זינתה אשתו אינו  ": שמד'עמ, ששו ודנציג' מהד, כבר בהלכות פסוקותחידוש זה מופיע   

,  אפומיה נגבית כתובתה דלגבי דינא אי דבר בערוה פחות משני עידיתרי ואפקה ואי מהימ כבי. נאמ
  ."ולבתר דאפקה אסיר לאהדורה דשויה עילויה חתיכא דאיסורא
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ובוטח  כשני עדינאמ על הבעל  אשר העיד על כ עד אחדאפילו ו: תרגו
  ...חזרתה לו האסור, מנו וגרשהבל מי וק,בדבריו

  אותה שראה , ללא עדי, או א יטע הוא עליה

  , עליות  הייתה נאסרבמצב שבו ל הייתה לו בזה עדות 

  .אזי נאסרת עליו על פי טענתו

בהלכות אישות ובהלכות סוטה אנו מוצאי שהוא ו,  פסק א הוא כדעת רבא"הרמב
 השניי הראשוני אנו מוצאי בהלכות אישות את. ח"מקבל את שלושת חידושיו של רשב

  :ח"שבה לשונו זהה לזו של רשב, )יז, כד(

או שאמר לו אחד מקרובותיו , )ח" של רשב2' חידוש מס( אשתו שזנת שראה מי 
...  שזנת אשתומאמינ וסומכת דעתו על דבריהאו מקרובותיה שהוא 

להוציא ואסור לו  הרי זה חייב הואיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת 
  .)ח" של רשב1' חידוש מס( לבוא עליה

וש חזר פע ,  בדי סתירה אחרי קינוי32,)טח, א(את החידוש השלישי ייש בהלכות סוטה 
  : נוספת ג על החידוש השני

 אותה שנסתרה ע זה שקינא לה עליו ושהת כדי וראהקנא לה בפני שני 
 עמו שנסתרה לו והעיד אחד עד בא..  הרי זו אסורה עליו ויוציאטומאה 

  ...יוציא עליו סומכת ודעתו לו נאמ הוא א, טומאה כדי ושהת קינוי אחר

ח ברובד המילולי " את דברי רשב"אימ הרמב, כמו בהלכות גירושי, בהלכות סוטה
בעברית , בחילופי שפהאלא שכתב , ח"לפי אות ההגדרות שהגדיר רשב, וברובד התוכני
והעתיק , ח" הסתמ על חידושיו של רשב"שהרמב, מכא ברור אפוא. במקו בערבית
  .מבלי שיהיה לו מקור תלמודי לה, לחיבורו כלשונ

  מצרנות. ד

  עציבעל זכות מצרנות של בעל בניי או . 1

ח בי היתר ביחס המצרנות שבי בעל הקרקע " ד רשב33בפרק השני של ספר המצרנות
שבעל הקרקע יכול ,  עולה)א, בבא מציעא קח(מסוגיות התלמוד . לבעל בני או עצי שבקרקע

ואי בעל העצי או הבתי יכול לטעו , לטעו למצרנות בעת מכירת העצי או הבתי
שסוגיות אלו עוסקות רק במקרה שאי בעל , ח חידש"רשב. למצרנות בעת מכירת הקרקע

                                                           
32
' עמ, א,  נשי,יד פשוטה, רבינוביהרב וראה , ר הרב נחו אליעזר רבינובי"על מקור זה העיר לי מו  

  .שיט

33
 .פרקי נוספי,  מליבזוילקוחוהדיו בה המובאות מספר המצרנות   
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ות בקרקע יש לו די ויובמקרה שמחזיק ג בזכ, השדה מחזיק בזכויות כלשה בקרקע

   34:אלו דבריו. מצר בעניינה

אלאמלא או פי מא לה ] 'א[א אלשפעה אנמא תסתחק באלמגאורה פי ער

פאמא א כא מגאורא בגיר ערצה פא ]. 'רא[לע]א[ עלי 35חק אלאסתקדאר
ולצאחב אלערצה א יביע ערצתה לגיר צאחב ... אלשפעה לא תסתחק בהא

וליס לצאחב אלבנא א יביע . עה לצאחב אלבנא עליה שפ36]ולא) [ואל(אלבנא 
ועלי הדא יגרי חכ מ ... בנאה לגיר צאחב אלערצה אדא אכתאר שראה

  ...כאנת לה שגרה פי ערצה גירה

או במה , שהמצרנות שזכאי לה הוא על ידי שכנות בקרקע הקניי: תרגו
רקע או אבל א היה בשכנות בלי ק. זכות השתקעות על הקרקעשיש לו בו 

במה שלא מחייב זכות השתלטות על הקרקע שלו הרי אי בזה זכות 
) והמצרנות(ולבעל הקרקע זכות למכור קרקעו לזולת בעל הבני ... מצרנות

ואי לבעל הבני למכור בניינו לזולת בעל .  לבעל הבני כנגדו37]ואי מצרנות[
  ... ע בקרקע זולתוובאופ כזה יהיה די מי שיש לו ... א חפ לקנותו, הקרקע

  : )טז, יב, שכני( הסתמ על חידוש זה בכתבו "הרמב

 הבני לבעל יש א אחד של האילנות או והבני מה אחד של הקרקע היתה
 א לפיכ, חבירו של המצר ב מה אחד כל בקרקע זכות האילנות לבעל או

   .הלוקח מסלק חבירו חלקו מה אחד מכר

  ית דיזכות מצרנות במכירת ב. 2

ח שלושה אופני של מכירה בה חל די "בראש הפרק השלישי של ספר המצרנות מנה רשב
  : בר מצרא

ביע אלוכיל ' אלב... אלאול א יכו הו אלמתולי לביע מא ימלכה מ אלעקאר
  ביע בית די ' אלג... ואלוצי

... שיהיה הוא אחראי למכור את הקרקע שהיא קניינו, הראשו: תרגו
  . מכירת בית די, השלישי... כר של המורשה או האפוטרופוסמ, השני

  : )ה, יבשכני (שכתב  "ח וסידורו בדברי הרמב"נית לראות את עקבות ניסוחו של רשב

  . בי שמכר הוא בי שמכר שלוחו בי שמכרו בית די יש בו די ב המצר

                                                           
34
  .54' עמ, פרקי נוספי, ליבזו  

35
 .11' הע, ש, ראה ליבזו. אלאסתקראר: א"נ  

36
  .והסופר כנראה סיכל אותיות. כ על פי ההקשר  

37
  .36הערה ראה   
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  מצרנות של שכיר. 3

בעניי זה כתב . מחזיק קרקע בשכירותבתלמוד אי דיו בנוגע לזכות בר מצרא של ה
  : )63' עמ, פרקי נוספי, ליבזו(ח בפרק השישי "רשב

ל וגמיע הדה אלוגוה 'יר ד'אלסכנא באגרה ואלרה ואלודיעה ואלעריה וג
  . לא תוגב למ הי פי ידה אסתחקאק אלשפעה

ובכל , מגורי בדר של שכירות ומשכו ופקדו ושאלה וזולת: תרגו
  . י שה בחזקתומ ל, במצרנותאינ מזכות,  האלההאופני

הסוברת שאי המחזיק בקרקע , )ב, לב(ח מוכיח את שיטתו מסוגיית בבא בתרא "רשב
את סוגיית בבא . ולדחוק את זכות הממשכ עצמו, כמשכו יכול לטעו למעמד של מצר

. ח באופ אחר"מעמיד רשב,  הנותנת זכות מצר למחזיק במשכו,)ב, קח; א, סח(מציעא 
וכבר , "השכירות אי בה משו די בר המצר: ") ח,יבשכני ( "הרמבח פסק "בעקבות רשב

 למד די זה "המגיד משנה הציע שהרמב". זה לא מצאתי מבואר: "העיר המגיד משנה
 אלא , מתברר שהמגיד משנה כיוו לאמת,ח"עתה שזכינו ולפנינו דברי רשב. מדי משכו

  .ח" רשבבחיבורהוא  "רמבבשמקור הדברי 

  ערעור על זכות המצרנות. 4

  : ח כי" קבע רשב)61' עמ, פרקי נוספי, ליבזו (בפרק השישי בספר המצרנות

פטאלבה ' פגא שמע' ראוב אדא אשתרא דאר אלי גאנבהא דאר פי יד שמע
בשפעתהא פקאל לה ראוב אנמא אנת סאכ ללוי ואלדאר ליסת ל ולא 

  שפעה ל עליי 

ובא שמעו ותבע , א קנה ראוב חצר שבצידה חצר תחת יד שמעו: רגות
אתה רק דיירו של לוי והחצר אינה : ואמר לו ראוב, מראוב את מצרנותה

   .בבעלות ואי ל זכות מצרנות כנגדי

  : )62' עמ, ש( התוצאה היא

אקאמה אלבינה עלי א אדאר אלתי הי פי ידה מלכה ועלי אנה לא ' ילז שמ
  מנאזע לה פיה 

מתחייב שמעו להביא ראיה שהחצר אשר תחת ידו היא קניינו : תרגו
  . מערער כנגדו עליה] לוי[=ושאי 

כשראוב טוע כנגד שמעו שאיננו בעל הקרקע והיא בידו בדר , ח"לדעת רשב, הוא הדי
יק ולא די לו בחזקה שמחז, עליו להוכיח את בעלותו, שאלה או גזלה, משכו, שכירות
הסיבה לכ לדעת ). 'חזקה שיש עמה טענה וכדו(אלא בחזקה המוכיחה על קניי , בקרקע
. והמוציא מחברו עליו הראיה, ששמעו רוצה לסלק את ראוב בטענת מצרנות, ח היא"רשב

  : ) יב, יבשכני( "סיכו הדברי נמצא בדברי הרמב
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 שוכר או א טע הלוקח ואמר לו גזל אתה לשדה זו או אריס אתה או
ממשכ צרי בעל המצר להביא ראיה שהוא בעל המצר ושקרקע זו בחזקתו 

  . וכ כל כיוצא בזה

  מצר שמכר את הקרקע קוד שסילק את הקונה . 5

ח באד הבא לסלק את הלוקח מתוק "בסו הפרק החמישי של ספר המצרנות ד רשב
ע שהקנתה לו את זכות אול קוד שנסתלק הלוקח מכר המצר את הקרק, היותו מצר
  : )61' עמ, פרקי נוספי, ליבזו(המצרנות 

ולו זאל מל ראוב עמא שפע בה קבל א ימל מא וגב לה פיה אלשפעה ל 
ל בשי זאל מלכה ענה פלא 'תכו לה פיה שפעה לאנה יטאלב באסתחקאק ד

  . יסתחק דל

 לפני שקנה  ולו פסק קנינו של ראוב בקרקע שבגללה יש לו מצרנות:תרגו
  . לא תהיה לו מצרנות, את הקרקע שזיכתה אותו המצרנות בה

  :)59' עמ, ש(ח וכתב "הקדי רשב) ופסיקות אחרות בפרק זה(על מנת להסביר פסיקה זו 

ח וגוההא אדא אחכ מערפה אלכלא פי 'אחכא הדא אלפצל אנמא תתצ
א ]ה[הא ול'אצלה פאלאצל פי דל א אלרגל אדא אשתרא דארא וקבצ

ל יתבת ... אלי א יחכ ללשפיע באלשפעה... שפיעא פהי מל אלמשתרי
  . ללשפיע חק שפעתה פי אלמביע קבל אלחכ לו בהא

מתבארי אופניה דווקא א מדייקי בידיעת העניי , דיני פרק זה: תרגו
והשורש בזה שא אד קנה חצר וקיבל בה חזקה ויש לה מצר , בשורשו

זכות מצרנות ] על ידי הדיי[=עד אשר תפסק ... נההרי היא בקני הקו
  . לא מתקיימת למצר זכות מצרנות במימכר לפני שנפסק לו כ... למצר

  : )ט, ש יג(ח ופסק בעקבותיה " אימ את שיטתו של רשב"הרמב

 לו שיש השדה את לו מכר שיסלקו וקוד הלוקח את לסלק שבא המצר ב
  . זכותו את אבד המצר על

שזכינו לספרו מועתה ,  תמה על פסיקה זו וכתב שלא מצא לה מקור)ש הלכה י( משנה מגידה

  38.ח מתגלה מקור הדברי וטעמ"של רשב

                                                           
38
 א לא נית " מקור לדברי הרמבשימשח שהוא " רשבקיימי מקרי בה נראה על פי שרידי חיבוריו של  

כ למשל בפרק יח של .  ולעיתי נותרה רק כותרת הפרק, באופ חלקיו שרדיו שהקטעולהוכיח זאת מכי
 א הקונה בנה בקרקע או :תרגו" (פי בנא אלמשתרי ללעקאר וגרסה לה"ח בעניי "ספר המצרנות ד רשב

 מי שקנה :תרגו" (פי מ אשתרי אלעקאר פאנהד או כא הדמה אלמשתרי "ובפרק יג ד בעניי) נטע עליה
 ב והפסיד סתר או והשביח שבנה הלוקח): "ז, יג ,שכני( "וראה רמב, )קרקע ונהרסה או הרס אותה הקונה

ח מבלי להביא את " חולק על רשב"חשוב לציי שלפעמי הרמב". לו הראויי דמי לו ונות מסלקו המצר
, השולל אפשרות זו, ד, יג,  שכני"רמב: ראה. כגו בשאלה הא יש מצרנות בהחלפת חצר בחצר, ודברי

  .30וראה עוד הערה . פרק ד הסובר שיש מצרנות במקרה זה,  בספר המצרנותלעומת הגאו
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  סיכו. ה

 ותתורה משוקעשבמספר ספרי במשנה , ללא צל של ספק, על פי העדויות שהבאנו מתברר
נבלעו במשנה פסקי אלו . הלקוחות מחיבוריו ההלכתיי, ח"רבות מפסיקותיו של רשב

 מביא "א שלעיתי הרמב,  מציי לה במפורש או ברמז"מבלי שהרמב, תורה בנעימה
נוכל לעמוד על מלוא , ח"ככל שיחשפו חיבוריו של רשב. ח כדי לחלוק עליה"את שיטת רשב

 "היו שהצביעו בעבר על זיקת חיבוריו של הרמב. מימדיה של תופעה זו והיקפה
אול מ המקורות שהובאו , )גאוני, חבצלת; רב האי, אס(של רב האי למונוגרפיות ההלכתיות 
 ,ח"והוא הושפע מרשב, "ח היה בעל מעמד מיוחד אצל הרמב"במאמר זה עולה שרשב

 במשנה תורה "מכא שעל כל מי שד במקורותיו של הרמב. אולי יותר מכל גאו אחר
  .יוחדח במ"לעיי בחיבורי ההלכה של הגאוני בכלל ושל רשב
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  רשימת קיצורי ביבליוגרפי

מחקרי : עניינות בספרות הגאוני, אברמסו' ש  עניינות, אברמסו
, בספרות הגאוני ותשובותיה שבדפוס ובכתבי יד

  .ד"ירושלי תשל

ספר הערבות (מא ואלכפלה 'כתאב אלצ", אס' ש  ערבות, אס
  .קנהקלה' עמ, )ה"תש(יז , סיני, ")והקבלנות

הצופה , לחקר ספריו ההלכיי של רב האי גאו, אס   האירב, אס

  .277-287' עמ, ג"תרפ, לחכמת ישראל ז

יוצאות לאור בפע : "תשובות הרמב, בלאו' י  תשובות, בלאו
, הראשונה במקור הערבי מכונסות מתו קטעי גניזה

  .א"תשכח"ירושלי תשי, כתבי יד וספרי דפוס

יורק ניוירושלי ו,  והגאוני"בהרמ, חבצלת' מ  גאוני, חבצלת
  .ז"תשכ

אוס , )מהדיר( טבגר 'א: בתו, ספר דיני מצות הציצית  ציצית, טבגר
  .ג"ירושלי תשנ, מאמרי בנושא התכלת

  תורת של גאוני , )עורכי(ז הבלי "'יודלוב וש' י  ח"רשב, יודלוב
אוס חבורי הלכה ותשובות של גאוני בבל ואר ישראל 

כתבי רבי שמואל ב (ו ,  מתו קבצי וכתבי עתשנאספו
  .ב"ירושלי תשנ, )חפני

תרומת הגניזה לחקר המונוגראפיות ", ליבזו' ג  גניזה, ליבזו
היקפ , מבנ; ההלכתיות של רב שמואל ב חפני

  .189-239' עמ, )ט"תשנ(תעודה טו , "והתפתחות

ענייני מצרנות וזיקתו ב ח"רשב על עוד", ליבזו' ג  ח"עוד על רשב, ליבזו

  .371-412' עמ, )ס"תש( עטרה לחיי, "המוסלמיתלהלכה 

 ובספרות "ערב שקד ושיל ברמב" ,ליבזו' ג   ערב שקד, ליבזו
טו  יד,שנתו המשפט העברי, "המוסלמית המקבילה

  .153-169' עמ, )ט"תשמח"תשמ(

כתאב [ת פרקי מספר הערבות והקבלנו", ליבזו' ג  ערבות, ליבזו
 ,תרבי, " לרב שמואל ב חפני גאו]אלצמא ואלכפאלה

  .377-412' עמ, )ט"תשמ(נח 
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 ,ח"בספר הערבות לרשב ערבות לגו", ליבזו' ג  ערבות לגו, ליבזו
ובספרות המוסלמית  "ברמב, בתשובות הגאוני

' עמ, )ז"תשמ(יג   ,שנתו המשפט העברי, "המקבילה

121-184.  

פרקי מספר המצרנות לרב שמואל ב חפני ", ליבזו' ג  פרקי, ליבזו

  .61-107' עמ, )ז"תשמ( נו ,תרבי, "גאו

כתאב (פרקי נוספי מספר המצרנות ", ליבזו' ג  פרקי נוספי, ליבזו
 יג ,קב על יד, "לרב שמואל ב חפני גאו) אלשפעה

  .43-89' עמ, )ו"תשנ(

שמואל ' מחקר השוואתי בי ר;  שערבושני", ליבזו' ג  שני שערבו, ליבזו
, " וספרות מוסלמית מקבילה"הרמב, ב חפני גאו

 'עמ, )ו"תשמד"תשמ(יב שנתו המשפט העברי יא
392 337.  

לרב שמואל ב חפני  הבגרות ספר , יורהמיטש' ת  בגרות, מיטש
,  וספר השני לרב יהודה הכה ראש הסדר,גאו

ירושלי , )תרגמה מ המקור הערבי מרי פרנקל(
  .ט"תשנ

 D.E. Sklare, Samuel ben Hofni Gaon and his Cultural  ח"רשב, סקליר

World: Texts and Studies, Leiden 1996. 

 ע "משנה תורה לרמב, הרב נחו אליעזר רבינובי  יד פשוטה, הרב רבינובי
  .ד"תשסנ"ירושלי תש,  פשוטהדפירוש י

ספר הגירושי לרב שמואל ב חפני גאו , שטמפפר' צ  דיסרטציה, שטמפפר
עבודה לש קבלת תואר דוקטור ,  עיוני ונוסחסורא 

  .ה" תשסירושלי, האוניברסיטה העברית, לפילוסופיה
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  גרשון-מיכאל יעקב הלוי בן

  'כוורת'ין ים בענ"שיטת הרמב ביאור

  ר"ילוי נשמת אאמולע
  ל"ר גרשון הלוי קאהען ז"שמואל יצחק ב' ר

  .ה.ב.צ.נ.ת ד"ג באלול תשס"ע כ"נלב
 הקדמה. א

 מושגי יסוד. ב

 הגדרת כוורת וסוגי כלי עץ. ג

 כלי לעומת אוהל. ד

 טומאה רצוצה. ה

 טומאת מתביאור פרק יט בהלכות . ו

  הקדמה. א

 .'כוורת'פרק , הוא פרק תשיעי במסכת אהלות משנהבקשי להבנה אחד הפרקי ה
ה ,  בביאור פרק זה"שיטת הרמבאת  עמלו גדולי עול במש הדורות להבי מיוחדב

שהוא סיכו וביאור של , הלכות טומאת מת פרק יטה ביד החזקה בבפירוש המשניות ו
,  המפרשי נתקשו רבות בהבנת דברי רבינו).ללא מחלוקתשנויות  כולכמעט ש(המשניות 

בהקדמתו , "יני יהושעמעי"בעל ה, ד טעלז"אב, ר אהר העליר"יהושע ב' עד שאמר עליה ר
  :לפרק כוורת

ל קושיות וסתירות שהעירו "נשאר לכל אחד מהראשוני ז, ואחר כל הטורח
כי הקושיות , ב יראהובשו ל. מלבד מה שהקשו שלאחריה, בעצמ עליה

אמנ המה מערערי , "כל קושיא יש לה תירו"האלה אינ נכנסי בכלל 

  .1חומת בנינ עד היסוד

                                                           
*
שזכיתי ללמוד עמ בדיבוק חברי , י"י ולבני זאב ברו נ"ברצוני להוקיר תודה לחתני שלמה אליעזר נ   

א עמו נועצתי בענייני אלו מפע "שליט' וכ לראש הישיבה הרב נחו אליעזר רבינובי, סוגיות אלו
  .לפע

1
אלא שג . פירש הכל בדר חדשה,  אותהא בפירוש הפרק ודחה"והוא עצמו לאחר שהביא שיטת הגר   

בעקבות , למרות השגות אלו). ק כד"אהלות סימ ב ס" (חזו איש"ובמיוחד ה, עליו השיגו הבאי אחריו
י כל המפרש"על סמ הטענה ש, הרב פינחס קהתי בפירושו למשנהג הל " מעייני יהושע"בעל ה

 ".וא הניחו כמה וכמה דברי בצרי עיו, נתחבטו בפירוש ונכנסו בהרבה דחקי
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 , בתו ההלכות שבפרקשנראה כי הוטמנה, ברצוני להציע דר חדשה בביאור דברי רבינו
  .ושמא לפי הצעה זו נית להבי את דבריו המוקשי

  מושגי יסוד. ב

 "וכבר העיר על כ הרמב,  כמעט ונשתכחה תורת טהרות מישראלבעוונותינו הרבי
  :בהקדמתו לסדר טהרות

 עתידה תורה : כשנכנסו רבותינו לכר ביבנה אמרו:ובגמר שבת אמרו
 מאי ...."ולא ימצאו' ישוטטו לבקש את דבר ה"... :שתשכח מישראל שנאמר
של תרומה טול ככר ישה שתי עתידה א?ולא ימצאו' ישוטטו לבקש את דבר ה

 ...היא ראשונה היא א שני ותחזור על בתי כנסיות ובתי מדרשות לידע
 כי היו ,ואתה יודע. והיה בעיניה הספק בזה נשתכחה תורה מישראל

 , כל שכ בתי כנסיות, א חזרת על ראשי ישיבות ישראל,בעונותינו שרבו
ה  זה דבר שנאמרו בו מקראות רבי בתוריתמצא שיקשה עליה בעני

ואי להתפלא ממצב כזה בזמ .  ומה שהוא יותר ברור ופשוט מזה,ובמשנה
  .ני אלה מחמת מיעוט העוסקי בהיהגלות והעדר עני

  קשה למצוא בבית המדרש אפילו קומבדורנו , "וא כ היה כבר בדורו של הרמב
  י א באת,לכ. של תלמידי חכמי שאי לה פחד ורתיעה מלימוד סוגיות של טהרות

   אוהל יש צור להציג לפני כ כמה בענייני טומאת"להציג מהל בדברי הרמב
  .מושגי ודיני יסודיי

  .במשא ובאוהל,  מטמא במגעכזית מ המת

טומאה לגור ,  שמאהיל על כזית מ המתאוהלה
 בפני הטומאה א אי לו וחוצ, תתפשט מתחתיוש

די והוא ה. ולכ מה שמעל לאוהל טהור, תורת כלי
  .שאינו מטמא מה שמתחתיו

אפילו אינו מקבל ,  על המתכלי שמאהיללעומת זאת 
מביא את ) כגו כלי גללי וכלי אבני(טומאה כל עיקר 

שהכלי , פירושו). בניגוד לאוהל(הטומאה ואינו חוצ 
מביא את הטומאה לכל מה שתחתיו אבל אינו חוצ 

והטומאה מטמאת ג את מה שמעל לכלי , בפניה
והוא הדי שאוהל חוצ בפני הטומאה . אהילהמ

וא היה כלי מביא , שמעליו ואינו מטמא מה שמתחתיו
  .את הטומאה לכל מה שמתחתיו ואינו חוצ בפניו

  

 מת

 טמא

 הורט

 אהל

 טמא

 כלי
 מת

 טמא

 טמא
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כגו שני חדרי (א היו שני אוהלי סמוכי זה לזה 
, והיה מונח כזית מ המת באחד מה) בתו בית

פותח  היה הטומאה המאוהלת תתפשט לאוהל השני א
  .בי שני האוהלי) ות טפח על טפחפתח של לפח (טפח

היה .  לפחותטפח על טפח ברו טפחאוהל חייב להיות 
, הטומאה נקראת רצוצה,  ממידותיותפחות מטפח באח

) ונוגעת בו(וכאילו נמצאת ג על גבי הדבר הרוצ 
הטומאה : ומתפשטת למעלה ולמטה בקו ישר ולא מסביבו

  ".בוקעת ויורדת, בוקעת ועולה"א לאינה מאוהלת א

 או מאהיל עליו או שנמצא באוהל המת נטמא כמת עצמו כלי המקבל טומאה שנוגע במת

 די זה 2"לרמב: ובזה נחלקו הראשוני, )אבל מטמא במגע בלבד ולא במשא ולא באוהל(

  . די זה אמור בכלי מתכות בלבד3י"ולרש, אמור בכל הכלי המקבלי טומאה

   כוורת וסוגי כלי עהגדרת. ג

, מחו לבית, בתו הבית: פרק ט במסכת אהלות ד בכוורת הנמצאת בתנוחות שונות
   הלכות טומאת"וספות ספורות ברמבהפרק מובא במלואו ע ת. ומקצתה בתו הבית

  .מת פרק יט

  : את הכוורת" מתאר הרמב)א, כלי טו(בפירושו למשנה 

 . הקני או מקלפי העצי ודומיהמכוורת של דבורי עשויה מ הקש או 
  . וצורתה כעי סל...ו מכלי עיהכוונה שהיא מ הצומח באר כדי שיה

כוונתו , "צורתה כעי סל" אומר ש"וכשהרמב, יש להבי בפשטות שצורת הכוורת עגולה
, נדלקליביירושל, הירשפלד שושנה' מהד,א, שבת ח(ר נסי "ראה פירוש רבינו פרחיה ב. לסל עגול

  ."פירוש כוורת היא עגולה כמו השוב: ")7 עמוד, ח"תשמ

המבוסס על כ שהכוורת הנידונה ש , "בהמש דבריו ש מביא דיו של בש הרמב
ונראה שכ הבינו ג שאר רבותינו . ומוכח שכ סבר רבינו בצורת הכוורת, היא עגולה

  .4ה עשויההראשוני והאחרוני על א שחלקו בחומרי שמ

                                                           
2
ספות  תוב, נזיר נד( ולרבינו יצחק מסימפונט )א,  בתרא כבבא( "רמבוכ הוא ל, ג, הלכות טומאת מת ה   

 .)ש"תה "ד
3
 נזיר פותתוס(בינו ת רוכ סוברי , ה בחלל חרב"ב ד, פסחי יד; ה חרב הרי הוא כחלל"א ד, חולי ג   

  .)ג בהשגה, טומאת מת הכות הל(ד "והראב) ש
4
א באליהו רבה בתחילת פרק "וכ כתב הגר".  עגולה היאכוורת : "ה כוורת שכתב"א ד,י שבת ח"עיי רש   

וכ , ב, הלכות טומאת מת לח" ערו השולח"וכ כתב ב". כוורת עשוי כמי חבית של ע עגולה: "כוורת
  .שסת כוורת עגולה, ) כדק"אהלות סימ ב ס( איש הוא בחזו
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 טמא
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, ישנ סוגי שוני של כלי ע בעלי דיני שוני.  כוורת היא כלי ע"לשיטת הרמב
  :)ש( בפירוש המשנה "כ כותב הרמב. צורתובוהדבר תלוי בגודל הכלי ו

מכל כלי ע או בגד או עור או : ")לב, ויקרא יא(ואמר יתעלה בטומאת הכלי 
אפשר לטלטלו  שאי מתטמא מכלי ע אלא מה ש,ובא בקבלה"... שק

מה שק שהוא מטלטל במלואו א אני ארבה " :אמרו, כשהוא מלא כמו השק
ומוציא את השדה , שה מטלטלי במלוא' דרדור עגלה וקוסטת המלכי וכו

 ,ולפי הכלל הזה אמר. "שאינ מטלטלי במלוא' והתיבה והמגדל וכו
מדבר  כלומר , שה מחזיקי ארבעי סאה בלח,שהכלי העשוי מ הע

הרי אלו אינ ... בול ששי סאה מ הדבר היבשישיהא בית ק, הנוזל
והתנה ע .  מ הטע שהזכרנו, ואפילו היו ריקי ואי בה כלו,מתטמאי

 כדי שיוכלו לעמוד עליה על ,גודל גופ שיהא לה בסיס מעיקר עשיית
 ועיקר , שיש לה שולי:והוא אמרו,  כדי שלא יהא אפשר שיתגלגלו,הקרקע

  .תיבת שולי הקצוות

, כלי הניתני לטלטול כשה מלאי כפי שה ריקי. א: ישנ א כ שני סוגי כלי ע
, ל וכוורתכלי שאינ מיטלטלי כשה מלאי כשדה תיבה מגד. ב. וה מקבלי טומאה

  :)ב, הלכות טומאת מת ו( "את הסוג השני מזכיר הרמב. וה אינ מקבלי טומאה

 לא מדברי תורה ,לי וכלי אבני וכלי אדמה אינ מקבלי טומאהכלי גל
כלי ע העשוי  וכ . בי טומאת מת בי שאר הטומאות,ולא מדברי סופרי

 , שה מחזיקי ארבעי סאה בלח, התיבה והמגדל והכוורת: כגו,לנחת
ברי  לא מדברי תורה ולא מד,אינ מקבלי טומאה כלל  שולי ויהיה לה

  .דהיואלו ה הנקראי כלי ע הבא במ ,סופרי

כלי ע הבא 'ו' כלי ע העשוי לנחת': כא נוקט רבינו ביחס לכלי אלו בשני מושגי
, דהיינו, ומדיוק לשונו מוב שכלי ע הבא במידה הוא סוג כלי ע העשוי לנחת', במידה

ג  מוכח כ. שהעיקר הקובע לעניי טומאת כלי ע הוא עובדת היות הכלי עשוי לנחת
  :)א, הלכות כלי ג(ממקו נוס בדבריו 

אפילו אינו מקבל אלא דבר מועט אינו מקבל טומאה , כל כלי ע העשוי לנחת
טלטל מלא יוכל כלי ע שהוא עשוי לה. לא מדברי תורה ולא מדברי סופרי

הואיל , וא על פי שיש לו שולי, אפילו היה מחזיק מאה סאה, וריק כשק
  .  הרי זה מקבל טומאה די תורה כשאר כלי קיבוללנחת ואינו עשוי 

לאחר הגדרה זו לא . שהדבר המשמעותי הוא עובדת היות הכלי עשוי לנחת, ברור מכא
או בלשו אחרת מה , נשאר לרבינו אלא להגדיר מה דינו של כלי שלא נעשה דווקא לנחת

  ":כלי סת"דינו של 

כדי שלא ,  לישב בה על הקרקעא היו לו שולי, וכל כלי ע שהוא סת
 אינו והיה מחזיק ארבעי סאה בלח שה כוריי ביבש , יהא נוח להתגלגל

מפני שחזקתו שהוא , מקבל טומאה כלל לא מדברי תורה ולא מדברי סופרי
  .עשוי לנחת
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כלי ע "ואינו אלא כינוי ל, נובע מהגדרה זו" כלי הבא במידה"מכא יוצא שכל הדי של 

שא , מכא יוצא לכאורה. 5 שנעשה לנחתחזקתו ומפאת גדלו וצורתו , א גדולשהו" סת
, "כלי ע סת"לא נוכל לומר עליו שהוא בגדר , שהוא נוח להתגלגל" סת"נמצא כלי גדול 

  .ויקבל טומאה,  שאינו עשוי לנחתעל כרחאלא 

 כלי לעומת אוהל. ד

 שני דברי שיסייעו בידינו בהבנת דברי נדגיש עוד', כוורת'בטר נבוא לדו בתוכנו של פרק 
, ואינו חוזר על דברי שכבר נאמרו,  מרבה במילי"דבר ידוע הוא שאי הרמב. רבינו

 שהוא חוזר על הגדרת ,מי שיעיי בפרק זה יראה. ובפרט כשנאמרו בסמיכות זה לזה

 .מר דרשנידבר זה אוו, ביאורא בתוספת ו,  כמה וכמה פעמי'אוהל' או כ'כלי'הכוורת כ

  :בהלכה א

יתה הטומאה על גביה ישהכלי או האד שנעשו אהל על הטומאה או שה
תה פחותה וסת המקו יאבל א הי... מביאי ולא חוצצי כמו שביארנו

 .מפני שהוא אהל של ע ואינו כלי... הנפחת בקש שהרי אינה כלי 

  :בהלכה ב

מפני שאינה כלי  ...שהכלי מביא את הטומאה ואינו חוצ כמו שנתבאר
 .חוצצת

  :בהלכה ד

שכבר ביארנו שכלי ע הבא ... שהכלי מביאי ואינ חוצצי כמו שביארנו
 .דה כאהל הוא חשוב לא ככלי ולפיכ חוציבמ

  :בהלכה ה

וכלי ... שהכלי המאהיל מביא את הטומאה ואינו חוצ כמו שביארנו
  .שתחתיה טהורי מפני שהיא אהל וחוצצת

. י בהלכות ספורות חוזר רבינו ומנמק את ההלכות לפי הגדרת כלי ואוהלראה כמה פעמ
  .'אוהל' לבי 'כלי' זו תלויה בהבחנה בי הסוגית שהבנ, צונו לומר החזרות שרימריבומשמע 

לכאורה כ צרי ? הא הוא הופ להיות אוהל? מה דינו של כלי שיש בתו חללו טומאה
לא שכלי לעול נשאר כלי א, א נראה שאי הדבר כ !שהרי הוא מאהיל על הטומאה, לומר

ודיניו שוני ,  על הטומאהכלי שעושה האהלהשהוא  אלא ,גופו מצד נהפ לאוהל נואיו

                                                           
5
כלי הבא 'שכפי שראינו ה , דה תיבה מגדל וכוורתיבהלכה ב כשהוא ד בשש וכ מוכח מהמש דבריו [   

 ובור הקני וכוורת הקש וכוורת ומגדל תיבה שידה כגו לנחת עשויי שה שחזקת הכלי ":'במידה
רבינו מדגיש שמדובר  " טומאה מקבלי אי סאה ארבעי מחזיקי ה א, באלו וכיוצא גדולה ספינה

א עקב , כלי ע סתשהוא , הסוג השלישי שבהלכה אדהיינו , לנחת עשויי שה חזקתעל כלי ש
  ]. המערכתצורתו וגדלו חזקתו שנעשה לנחת 
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וג א מבצע פעולה של האהלה על טומאה אינו , כלי לעול נשאר כלי, דהיינו. מדי אוהל
ואי לבחו אותו לפי , טומאהאלא הוא נשאר כלי שיש בתוכו , יוצא מגדר כלי והופ לאוהל

   וחלק מ הכלי מאהיל על גבי ,ש בתוכו טומאהשיכלי ברור ש. כללי טומאת אוהל
, הפ לאוהלנאי זה מפני שהכלי  א .ואי סברה שלא לומר כ ,יתמלא בטומאה ,הטומאה

  .על הטומאה מפני שהכלי האהילאלא 

 ובתוכה בחצר מוטלת בארכוורת של ע : לדוגמא
ברור הוא שכל חלל הכוורת יתמלא .  מ המתכזית

מפני שהדופ העליו מאהיל על גבי , בטומאה
, אי הכלי הופ לאוהלאבל מכל מקו . הטומאה

 על האהלהעושה  תוכו רק ש,אלא נשאר כלי
שהרי נשאר (אוהל ל הפוהיות ואינו נ. הטומאה

אלא (ואפילו אינו מאהיל בכללותו  ,)עליו תורת כלי
  מפני הטומאהולא יחצ, )עושה האהלהשרק תוכו 

שרק ,  אבל ג לא יביא את הטומאה,)כדי אוהל(
דהיינו כלי שכולו מאהיל על ( ליאההמכלי 

זה הכלי ה אבל אי ,מביא ואינו חוצ) הטומאה
 ולכ. האהלהשתוכו עושה  אלא ,ותוכללב מאהיל

  .כנגד הטומאה בלבדאי טמא מעליו ומתחתיו אלא 

 הייתה גבוהה טפח מעל הטומאה לעומת זאת א
  אלא שעדיי יש,  למאהילעצמהנעשית הכוורת 
  כדי, ולכ מביאה ואינה חוצצת, עליה תורת כלי

  .6כלי המאהיל

ורק (שא כלי לא האהיל מצד גופו , לפי זה יוצא
 אינו נקרא כלי) תוכו עשה האהלה על הטומאה

שכל דהיינו (אבל א האהיל מצד גופו , המאהיל
  .נקרא כלי המאהיל) רק תוכוולא , האהיל הכלי

  :שישנ שלשה סוגי של מאהילי בעלי דיני שוני, נמצא לפי דברינו

  .וחוצ בפני הטומאה,  מטמא מה שבתוכואוהל 

  . מביא את הטומאה ואינו חוצ בפניה כלי המאהיל

ינו מביא וא, )שהרי עושה האהלה( מטמא מה שבתוכו ) טומאה בתוכו (כלי שתוכו מאהיל
ולכ יטמא מה שמעליה ומה , א ג אינו חוצ, )כי לא כל הכלי מאהיל(את הטומאה 

  .שמתחתיה כנגד הטומאה

                                                           
6
ועיי בדברינו , ומאה נטמאשלפי רבינו כלי שנמצא בתו הכוורת כנגד הט, ) בפיסקא, ופרק (ראה להל    

  .ש

 מת

 טמא 

 טמא

כלי 
 המאהיל

 טמא 

 

 טמא

 טמא 

כלי שתוכו עושה 
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 טמא
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משתנה בהתא לתנוחתה ולמיקו , נמצא לפי זה שהגדרתה של הכוורת ככלי או כאוהל
במשנה . מדוע שינה רבינו בהלכה א מסדר הדברי במשנה, לפי זה נית להבי. הטומאה

א . פחותה גבוהה טפח, פחותה על גבי קרקע, כלי גבוה טפח, ר הוא כלי על גבי קרקעהסד
פחותה , פחותה גבוהה טפח, כלי גבוה טפח, כלי על גבי קרקע: רבינו שינה את הסדר וכתב

רצה רבינו ". פחותה על גבי הקרקע"ל" פחותה גבוהה טפח" הקדי את על גבי קרקע 
ד צורצה שיראו זה ל, שאלה הא כוורת היא כלי או אוהללהדגיש שהבנת הדברי תלויה ב

במקרה שהיא כלי ובמקרה שהיא פחותה ואינה כלי : זה את המקרי בה היא גבוהה טפח

 .7וכ ביאר בכס משנה. אלא אוהל

 טומאה רצוצה. ה

כדי טומאה " טומאה רצוצה" שדי , בכמה מקומות"יש מקו להוכיח מדברי הרמב
 אלא שיש להתייחס לטומאה כאילו אי ווכל החידוש של רצוצה אינ ,הלתושאינה מא

 אחרא אוהל , בר. "רוצ"וכ כאילו היא מונחת ונוגעת בדבר ה, שו אוהלמעליה 

א , לדוגמא. 8שוב כטומאה מאוהלתהרי היא , האהיל על הטומאה הרצוצה לאחר מכ
 , הטומאה תהיה רצוצה,מתנעמיד קופסא שיש בה פחות מטפח על טפח על גבי כזית מ ה

 הקופסא ל גביאבל א נאהיל ע. הטומאה נוגעת בקופסאמפני שאי כא אוהל והוי כאילו 
מאה ווט(יתמלא בטומאה מאוהלת  הגדול ברור הוא שכל האוהל,  גדול אחרבאוהל

  ).'כגו שיוצאת ממקו למקו בפותח טפח וכו,  תכונות מיוחדותהיא בעלתמאוהלת 

  יט בהלכות טומאת מתביאור פרק . ו

ובתו , נבוא עתה לביאור דברי רבינו בפרק יט מהלכות טומאת מת, בעזרת היסודות דלעיל
נחלק את , וכדי להקל על הלומד, ההלכות בפרק זה ארוכות. דברינו יתבארו יסודות נוספי

  ".מרכבת המשנה"כדרכו של , הפרק לפסקאות

   אהלכה 

 בתו פתח כוורת שהיא מוטלת באר והיא  ] א[
הבית ופיה לחו וכזית מ המת נתו תחתיה או על 

 כל שהוא כנגד הזית בתחתיה או :גבה מבחו
יר תוכה טהור חו ווכל מה שבאו, בגבה טמא

  .והבית טהור, י שהוא כנגד הטומאהמכל

                                                           
7
 שוב לא היה צור לשנות מסדר ,ולאחר שכבר ביאר דיני הכוורת לכל תנוחותיה כשחלקה בתו הבית   

 .)דלהל ( יחא פסקאות י ולכ לא שינה מסדר המשנה ב,המשנה בזמ שביאר דיניה כשעומדת בחו
8
 בקונטרס תורת "מרכבת המשנה"א כשיטת דלו, "ח סימ קמב בדעת הרמב"ת מהרלב"וכ הוכיח בשו   

 .ינה פוסקת שוב א'לרצו' הסובר שכל שהתחילה ,האוהל

 בית

 כוורת
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 בוקעת ,ולכ בוקעת ועולה,  על ידי הכוורתרצוצהבזמ שהטומאה תחת הכוורת היא 
ולכ אי ,  מפני שיושבת על גבי הקרקעואינה כלי המאהיל. מונחת על גביהוכאילו , ויורדת

 ).להל(ד "מקו לומר שהצד העליו שלה יביא את הטומאה אל כל תוכה כהשגת הראב
ואי . בזמ שהטומאה מעליה אי כא אוהל והטומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדתג 

  .ו נטמאאינש, הכוורת נטמאת מפני שהיא כלי הבא במידה

  שבתוכה תחתיה או על אי טמא אלא הבית אבל כלי:יתה הטומאה בביתיה
  .גבה טהורי

ונשאר טפח , שאי הכוורת ממלאת את כל הפתח, יש לומר בפשטות, כשהטומאה בבית
ולכ חוצצת בפני הטומאה כדי כלי ע הבא במידה , מעליה כדי שהטומאה תצא מש

כל מה שבתוכה היה נטמא על פי , את את כל הפתחא הייתה ממל. הנמצא בתו הבית

שאז , מה שאי כ בזמ שיש פתח בגודל טפח מעליה. 9"סו טומאה לצאת"הכלל ש
  .הטומאה יוצאת מש ולא דר הכוורת

וכל שעל גבה וכל , כל שבבית וכל שבתוכה,  הכל טמא:תה הטומאה בתוכהיהי
  . כמו שביארנו,שתחתיה כנגד הטומאה

 מפורש שכוורת היא כשידה תיבה )א, כלי טו(במשנה .  הללו מוקשי ביותר"דברי הרמב
ראה ( וחוצ מביא  שא על פי שיש עליו תורת כלי, דהיינו שהיא כלי ע הבא במידה, ומגדל

וכיוו שהיא חוצצת לא ייתכ שיטמא מעליה ומתחתיה אפילו מה . )ג, הלכות טומאת מת יג

  .10שהוא כנגד הטומאה

 )א, אהלות ט(במשנה .  כא"יש לעמוד תחילה על דיוק לשו הרמב, ת על קושי זהכדי לענו
שהיא כוורת : "ואילו רבינו בהביאו כא הלכה זו כותב, "כוורת שהיא בתו הפתח: "כתוב

  יש להבי מדוע, כמו כ. ו המשנה הוסי על לש"  והיא בתו הפתחמוטלת באר
הרי יכול היה להביאה , )ג, בבהלכות (העמדה זאת  פעמי רבות כל כ על "חוזר הרמב

  .בתחילה ותו לא

כוורת צורתה .  לעילה שהארכנו בכלי ע העשוי לנחתנית ליישב קשיי אלו על פי הגדרת 
ואי אפשר לומר , עשויה להתגלגלוכשהיא מוטלת באר ולא על שוליה היא , כחבית עגולה
שכוורת כזאת תקבל , ומכא יוצא לכאורה, עשויה לנחת ואינה נוחה להתגלגלעליה שהיא 

ולא על (מפני שא נעמיד את הכוורת על שוליה , אלא שאי זה פשוט לומר זאת. טומאה
שאינו נוח , "כלי ע סת"ותוכל להיכלל בהגדרת , לא תהיה נוחה להתגלגל) צדה העגול

  .להתגלגל ואינו מקבל טומאה

וכפי שהגדיר רבינו , אינה עשויה להתגלגל עשויה לנחת ומטבעהשכוורת , ולכ יש לומר
וא על , נעשית כעי כליאלא שבמוטלת באר ויכולה להתגלגל . שעשויה לנחת" חזקתה"

                                                           
9
 .הטומאה יוצאת דרכו פ שהפתח סגור "אע, א יש פתח לבית   
10
  .שלא נדו בה כא, א כי השגה זו היא לשיטתו בהבנת כוורת, ד השיג כא על דברי רבינו"ג הראב  
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וכמו שכתב , מכל מקו אינה חוצצת מפני הטומאה, פי שאינה מקבלת טומאה בעצמה
  :)א, הלכות טומאת מת יב(

מ אהל בי שהיו  בי שהיו ה עצ,אד או כלי שנעשו אהל על הטומאה
הרי אלו   אפילו היו כלי שאי מקבלי טומאה כל עיקר ,עמודי האהל

  . ואינ חוצצי בפני הטומאה,מביאי את הטומאה

וא אינו עונה ,  לכל דבר תלוי בהיותו עשוי לנחתבא במידהשהגדרת כלי כ, ולפי זה יוצא
ממש משמע מפירוש המשנה וכ . בא במידהעל כל התנאי של כלי העשוי לנחת לא נקרא 

  :)א, כלי טו(

כוורת של דבורי עשויה מ הקש או מ הקני או מקלפי , וכוורת הקש
 ...ו מכלי עיהכוונה שהיא מ הצומח באר כדי שיה. העצי ודומיה
כדי  והתנה ע גודל גופ שיהא לה בסיס מעיקר עשיית ...וצורתה כעי סל

והוא אמרו , כדי שלא יהא אפשר שיתגלגלושיוכלו לעמוד עליה על הקרקע 
  .שיש לה שולי

למרות שלכאורה נעשתה , בהמש נבאר שיתכ שכוורת אפילו לא תביא את הטומאה
  .לאוהל על הטומאה

,  כיוו שבסופו של דבר עושה הכוורת האהלה על הטומאהא כ כשהטומאה בתוכה 
 גיסא כיוו שמוטלת באר ונוחה א מאיד. תטמא את מה שבבית כדי אוהל בתו אוהל

ואי מציאות הטומאה בתוכה עושה אותה , אינה בדי כלי הבא במידה, כאמור, להתגלגל
  .לכ לא מביאה טומאה אל מעל גביהו, ככלי שעושה האהלהאלא נשארת , לאוהל

תה גבוהה מ האר טפח וטומאה יהי  ]ב[
 כל : הכל טמא,תחתיה או בבית או על גבה

 אבל כל , שתחתיה וכל שעל גבהשבבית וכל
יר תוכה טהור חו מכלי שהוא כנגד וושבא

 הכל ,תה הטומאה בתוכהי הי.הטומאה
 כל שבתוכה וכל שבבית וכל שתחתיה :טמא

 שהכלי או האד שנעשו ,וכל שעל גבה
תה הטומאה על יאהל על הטומאה או שהי

  .גביה מביאי ולא חוצצי כמו שביארנו

  :רה בו הכוורת גבוהה מ האר טפח על המקד"הראבהקשה 

  . שאי כא רצוצה, שכל שבתוכה טהור,ג זה שיבוש

  שאינו מקבל טומאה, נובעת מכ שלשיטתו הכוורת היא מחרסד "הראבקושייתו של 
  טת רבינו ישנו קושיא ג לשי.  הסובר שמדובר בכלי ע"הרמבבניגוד לשיטת , מגבו

 .רב בהלכה זו

 בית

 כוורת
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ולכ כשהטומאה תחתיה או . ל הטומאה ועושה אוהל אחד ע הביתהכוורת כא מאהילה ע
יתה נסר יוכ נטמא כל מה שעל גבה מפני שהיא כלי אחד עגול וכאילו ה. בבית הכל נטמא

ומטע זה כשהטומאה על גבה נטמא ג מה . שהתעגל מצדדיו עד שנגעו קצותיו זה בזה
  .כס משנההוכ ביאר , שמתחתיה וג מה שבבית

כשהטומאה מתחתיה או , למה נטמא מה שבתוכה שהוא נגד הטומאה, ש לשאולאלא שי
ולא ,  תחצו לגמריוא אינה כלי ,  תביא את הטומאה לכל תוכהא היא כלי ? מעליה

מה שמביא את הטומאה , בכל הנעשה לאוהלשומר אפשר לו! יטמא שו דבר ממה שבתוכה
,  על הטומאהתוכה בתוכה מאהיל בזמ שהטומאה. הוא מה שנעשה לאוהל על הטומאה

אבל בזמ . ולכ מביאה ואינה חוצצת, והרי עיקרו של כלי הוא תוכו ונעשה כא לאוהל
 כולווהכלי , תוכוולא   על הטומאהגופו של הכלימאהיל , שהטומאה מתחתיה או מעליה

אי הגב נחשב , ולכ. ואי מקו להתייחס למציאות התו כלל ועיקר, נעשה לאוהל
 כולהאלא הכוורת , מפני שבאמת אי הגב נעשה אוהל, אהיל על הטומאה ביחס לתוכמ

ולכ רק כל הכלי מביא ואינו חוצ כדי , הכלי בשלמותוכא הוא " מאהיל"וה, נעשית אוהל
ולא תהיה אפילו , פשוט שלא תהיה האהלה מ הגב אל התו, ולפי זה. כלי שנעשה לאוהל

  . ת נטמא רק א הוא כנגד הטומאההלכ כלי בתו הכוור, חציצה

 א הרי הכוורת פסקאבמו לא כשו, בזמ שהטומאה בתוכה נעשית היא והבית לאוהל אחד
 של תוכווהרי מה שמאהיל כא הוא . ונעשית לכלי המאהילכא גבוהה מ האר טפח 

ומפני זה הוסי כא רבינו . הכוורת ולכ נטמא כל שעל גבה אפילו שלא כנגד הטומאה
  ".מביאי ולא חוצצי... שכלי או האד שנעשו אוהל"אור בי

כוונתו לכ " נעשה אוהל"שבמקו שכותב שחפ מסוי ,  כא"ויש לדייק בלשו הרמב
 מפני שהוא מאהיל כעת הופ לכעי אוהל, שאינו אוהל מטבעו) כלי או אד(שאותו החפ 
 דבר שנעשה לאוהל בגדר של וכל עוד שלא נתבטל מטבעו ככלי עדיי נשאר. על הטומאה

שבכגו זה , מה שאי כ א הדבר המאהיל היה כלי שנתבטל מתורת כלי. ולא אוהל מושל
  .הוא אוהל מושל

כמו , בזמ שהטומאה בבית חוצצת הכוורת בפני הטומאה ולכ לא נטמא מה שבתוכה
  .שהטומאה בביתכ א בדי פסקאשביארנו ב

יתה פחותה י אבל א ה.א כלי ומחולחלת בזמ שהי?מוריאברי דמה ב  ]ג[
יתה אפוצה עד שלא יהיה י או שה,שהרי אינה כלי וסת המקו הנפחת בקש 

יתה גבוהה י ה:בה חלל אלא אטומה כדי שלא ימצא בה חלל טפח במקו אחד
 הרי הבית וכל שתחתיה טמאי מפני ,מ האר טפח וטומאה תחתיה או בבית

יתה י ה.שהוא אהל אחד ותוכה וגבה טהור מפני שהוא אהל של ע ואינו כלי
  .יתה על גבה כנגדו עד לרקיע טמאי ה. אי טמא אלא תוכה:טומאה בתוכה

ואי אוהל של ע מקבל ( זו בטלה הכוורת מתורת כלי ונעשתה לאוהל גמור מע פסקאב
בזמ , ולכ). א, יב על פי גמרא שבת כח, הלכות טומאת מת העיי , טומאת אוהלי

 ב שש נשאר עליה אודלא כפסק( חוצ גבה התחתו מפני הטומאה שהטומאה מתחתיה 
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מה שאי כ כא ,  מביא את הטומאהכל הכליולכ רק ,  נעשה לאוהלוכל הכלי, תורת כלי
, ואי טמא על גבה). קו שיהיהבכל מ,  ואז מאהיל וחוצ כל דופ שבהשבטלה מתורת כלי

וכ . מפני שאינה כלי,  באסק שכאילו נמצאת הטומאה על גבה כבפמפני שאי אפשר לומר
וג אינה חלולה שנחשוב את הטומאה כאלו היא : ")ד, אהלות ט(ביאר בפירוש המשנה כא 

  ".תחת מקצת האוהל

 הוא מעיקרי להיות אוהלכלי שהפ  לבי כלי שנעשה למאהילומפני שיסוד זה המחלק בי 
ויש ". מפני שהוא אהל של ע ואינו כלי"הדגישו רבינו בהוספת דברי הסבר , היסודות כא

שכתב , מקו להעיר שכנראה שחזר בו רבינו כא ממה שכתב בפירוש המשנה על די זה
מה שאי ,  "מביאה את הטומאה... אלא שא האהילה... שאינה כלי וג אינה אוהל: "ש

  .ע הוא מפני שנעשתה לאוהל של עכא בהלכות טומאת מת שהדגיש כמה פעמי שהטכ 

בזמ שהטומאה בתוכה לא נטמא הבית מפני שפיה לחו ויש מקו לטומאה לצאת 

  .11ונחשבת הכוורת כמגדל הבא במידה העומד בתו הפתח החוצ בפני הטומאה

 כנגדו עד   תחתיהיתה מונחת על האר ופיה לחו וכזית מ המת נתויה  ]ד[
 אי  יתה טומאה בביתי ה.רקיע טמאל כנגדו עד ל גבה  היה ע.התהו טמא

  . אי טמא אלא תוכה יתה טומאה בתוכהי ה.טמא אלא הבית

מכל מקו בזמ שהכוורת מונחת באר , לכאורה יש לומר שא שמטבעה היא אוהל של ע
  :)פירוש המשנה כא(וכמו שביאר , עקרקואינה מאהילה אי לה די אוהל אלא נחשבת כ

ומה שהטומאה תחתיה או בתוכה כמו אילו , הרי היא כמו חלק מ הקרקע
  .תה טמונה בקרקעיהי

ואי ( הוכיח שאב מפסיק א אי די קבר )קונטרס תורת האוהל סעי יח(ובמרכבת המשנה 
  :ש כתבו,  מסו פרק ה היאוראייתו, )כא די קבר מפני שאי חלל טפח מעל למת

 שכל הבגדי או הכלי שתחתיו ושל מעלה ממנו מה דברי אמוריב
או שהיה מבדיל  ,תה ש טומאה רצוצה ולא טומאת אהלי בשלא הי?טהורי

  .כמו שיתבאר, בינו ובי הכלי אב

הלכות טומאת מואולי יש להביא עוד ראייה . ו, ועיי עוד בכס משנה הלכות טומאת מת א
  :ש לשונו זהו ,ח, מת ו

ניקב ארו בסלע והכניס המת בתוכה כמו נגר הנוגע בה מכל מקו טהור חו 
  .ממקו פתחה

, קרקע יהיה כדי הכניס המת בסלעכודי כזית מ המת מתחת לכוורת פחותה הנחשבת 
  .ול לסדק שבי הכוורת לבי הקרקעדהיינו ממ, שאי טמא אלא מקו פתחה

                                                           
11
כשהטומאה בבית וכא לא  נטמא מה שבתוכוש והטע ש. ד, ת טומאת מת יחג והלכו, משנה אהלות ד  

 .בפיסקא א מה שאי כ כא כמו שביארנו לעיל, הוא מפני שש ממלא המגדל את כל הפתח,נטמא 
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 שאי כא על כרח א שכזית מ המת פתחו בטפח ו, טומאת מת זכותאלא שקשה מהל
  :ד,  טומאת מת יזכותהלמועוד קשה . טפח

לי או בגדי או לוחות של ע שה מונחי זה על גבי זה וטומאה רצוצה כ
 הרי הכלי שעליה ,תה הטומאה גבוהה מ האר טפחיא הי  ביניה

 . שתחתיו ומביא את הטומאה לכל הכלי,מלמעלה מאהיל על חלל הטפח
טומאה בוקעת   אפילו גבוהות מ האר אל אמה ,היו טבליות של שיש
  . מפני שה כקרקע,ועולה בוקעת ויורדת

,  ה כקרקע טומאה בוקעת ועולהטבליות של שיש ש"שכשאומר הרמב, ומשמע במפורש
 "שמה שביארנו שהרמב,  יש לומרעל כרחו. ואילו כא בפרק יט אי הטומאה בוקעת

שבפחותה לא הוי כלי ולא אוהל אלא כחלק ,  ג ממה שכתב בפירוש המשנהאר בו בפסקחז
, וכמו שש הכוורת הפחותה הגבוהה מ האר היא אוהל;  זואנכו ג לפסק, מ הקרקע

מדוע , א אי מתחתיה חלל טפח, ובכל זאת. כ אפילו כשמוטלת על גבי הקרקע היא אוהל
הלכות (" ערו השולח"וב? קעת ועולה בוקעת ויורדתבולא תהיה הטומאה רצוצה ותהיה 

ומה , מכל מקו הצד העליו חוצ, שא שהטומאה בוקעת לתוכה,  תיר)ח, טומאת מת לח
אבל .  לומר שכנגדו מהצד העליו ועד התהו טמאכוונתו 'כנגדו עד התהו טמא'שאמר 

ונע מ הטומאה לעבור שא הצד העליו חוצ ומ, א כ היה צרי לומר שג תוכו טמא
שכבר ביארנו בהגדרת מושגי היסוד , ועוד.  שהוא מאהיל על מה שמתחתיועל כרח, מעליו

הוי כאילו מונחת הטומאה ג על , שא הטומאה רצוצה על ידי חפ מסויי, וכ בפרק ה
  .גבי אותו החפ

טומאה על גבי תה הישהיכהנה . הייתי אומר כא חידוש גדול בדי אוהל, ולולא דמסתפינא
מידותיה ה ( אוהל שהיאודאי חוצצת לתחתיה משו , הכוורת הפחותה שהיא כאוהל
סו סו יש , ואפילו כשהטומאה מתחתיה. וזה פשוט, )לפחות טפח על טפח ברו טפח

ואי לומר שהאוהל חוצ רק מלמעלה . פני הטומאהמאוהל טפח על גביה ואוהל זה חוצ 
שכל שיש לו תורת אוהל חוצ , אלא יש לומר. מרחיק לכתזה ש, למטה ולא מלמטה למעלה
ולא דומה . ואפילו כשהטומאה מתחתיו ואי מתחתיו חלל טפח, בי מעליו ובי מתחתיו
וכדי שדה שאבד הקבר בתוכה בתחילת פרק , שכל האוהל נטמא, להעמיד אוהל על הקבר
,  של האוהלדפנור אלא  של האוהל על הקבחללושכא לא העמיד , ח מהלכות טומאת מת

ואי זה דומה לפחות . ובכגו זה אי הטומאה בוקעת לתו האוהל אלא עד התהו בלבד
מפני שכל שאי בו טפח על , מטפח על טפח שהאהיל על הטומאה שהטומאה נעשית רצוצה

 על אינו מאהילאלא ש, יש כא אוהלמה שאי כ כא שבוודאי , אינו אוהלטפח ברו טפח 
  .הטומאה

  :)ג, אהלות ט( זו במשנה הש פיסק"מצאנו שכ פירש הר, וא על פי שזה נראה דבר רחוק

דכיו דלאו כלי היא חשובה כאהל ,  וכל השאר טהורכנגדו עד התהו טמא 
  .המת להציל תוכה ועל גבה

ונראה . "שכ יש לומר ג בדעת הרמב,  הביא) אהלותיני טהרות יקונטרס מענ(ובמקדש דוד 
  :)ראש פרק יב, הלכות טומאת מת( עצמו "לדייק כ מלשו הרמבשיש 
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טפח על טפח מרובע על רו טפח מביא את הטומאה וחוצ בפני הטומאה 
.  שאי קרוי אהל אלא טפח על טפח ברו טפח או יתר על זה,די תורה

נורות וכיוצא י כגו מחטי וצ,יר ובצדו כליו כזית מ המת מונח לאו?כיצד
 ,א האהיל עליה אהל שיש בו טפח על טפח ינ נוגעי בטומאה  וא,בה

 היו .מאי מביא את הטומאה לכלי וטהזרי  ה,והיה גבוה מעל האר טפח
 מפני ,הרי ה טהורי כלי אחרי על גבי אהל זה שיש בו טפח על טפח 

  .שהאהל חוצ בינ ובי הטומאה

הבאת ) א: (ח והוא אוהל יש לו שני דינישכל שיש בו טפח על טפח ברו טפ, משמע מכא
מביא את הטומאה לכל , א האהיל האוהל על הטומאה. חציצה בפני הטומאה) ב (.טומאה

אבל יש ג לדייק מדברי . וג חוצ בי הטומאה שמתחתיו לכל מה שמעליו, מה שמתחתיו
הטומאה בעינו בכל זאת די חציצה בפני , שאפילו א לא האהיל האוהל על הטומאה, רבינו
אוהל שיש בו טפח על טפח והיה גבוה מעל האר טפח ... שא האהיל"שהרי כתב , עומד

היו כלי אחרי על גבי אהל זה שיש בו "שא , והוסי ואמר". הרי זה מביא את הטומאה
ולא כתב בדי ".  מפני שהאהל חוצ בינ ובי הטומאה,טפח על טפח הרי ה טהורי

, אלא שיש לומר. ה מעל לאר טפח כמו שכתב בדי הבאת הטומאהשהאוהל הי, חציצה
 אי צור לחצואבל כדי ,  טומאה מתחת לאוהל צרי שיהא ש חלל טפחלהביאשכדי 

אלא די בכ שיש כא אוהל שיש בו טפח על טפח מעל , שיהא חלל טפח מעל לטומאה
חותה שיש לה די אוהל ומכא יוצא שכוורת פ.  מעל לטומאהואפילו שאי חללו, לטומאה

  .תחצו בפני הטומאה א כשמונחת באר

  הלכה ב

כוורת המוטלת באר בתו הפתח ופיה   ]ה[
 וכזית מ המת ,לפני והיא כלי של וחלולה

 כל שהוא :נתו תחתיה או על גבה מבחו
 וכל מה ,גבה טמאבכנגד הזית בתחתיה או 

 ,ויר תוכה טהור חו מכנגד הטומאהושבא
יתה טומאה בתוכה או י ה.טהורוהבית 
  . הכל טמא:בבית

ולכ כשהטומאה בבית נטמא כל מה , אלא שפיה פתוח לתו הבית,  אפסקאפשוט כב
, וכשהטומאה בתוכה יש לומר שמה שעל גבה נטמא רק א הוא כנגד הטומאה. שבתוכה

כל שבבית וכל "ולא הוסי , בלבד" הכל טמא"מרו ורבינו קיצר כא בא.  אפסקאוכ
.  אפסקאכמו שהוסי ב" וכל שעל גבה וכל שתחתיה כנגד הטומאה כמו שביארנו, שבתוכה

ובכס .  ה בעניי זהפסקא ל אפסקאשאי לחלק בי , וכ משמע מלשונו בפירוש המשנה
  .משנה פירש שיש לחלק בי המקרי עיי ש

  

 בית

 כוורת
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יתה גבוהה מ האר טפח וטומאה יה  ]ו[
 הכל ,בביתתחתיה או בתוכה או על גבה או 

 מפני שהיא , כל שבבית וכל שתחתיה:טמא
והבית כאהל אחד וכל שעל גבה וכל שבתוכה 
טמא שהכלי מביא את הטומאה ואינו חוצ 

  .כמו שנתבאר

  

ולכ כשהטומאה בבית או מתחתיה נטמא , אלא שפיה פתוח לתו הבית,  בפסקאפשוט כ
  .כל מה שבתוכה מפני שהכל אוהל אחד

פקוקה בקש או אפוצה וגבוהה מ האר טפח וטומאה יתה פחותה ויה  ]ז[
  יתה טומאה על גבהי ה. הכל טמא חו מעל גבה תחתיה או בבית או בתוכה

 , ותחתיה והבית כל מה שבה טהור  אבל תוכה,כנגדו בלבד עד לרקיע טמא
  .חוצצת  מפני שאינה כלי 

הטומאה בתוכה נטמא וא , אלא שא הטומאה בבית נטמא מה שבתוכה,  גפסקאפשוט כ
  .מפני שהכל אוהל אחד, מה שבבית

 כנגדו עד  יתה מונחת על האר ופיה לפני וכזית מ המת נתו תחתיהיה  ]ח[
תה הטומאה בתוכה י הי.כנגדו עד לרקיע טמא  תה על גבהי הי.התהו טמא

  .י תוכה והבית טמא או בבית

וא הטומאה בתוכה נטמא , וכהאלא שא הטומאה בבית נטמא מה שבת,  דפסקאפשוט כ
  .מפני שהכל אוהל אחד, מה שבבית

  הלכה ג

 ופיה למעלה , והיא ממלאה את כל גובה הבית,כוורת שהיא בתו הבית  ]ט[
 .הבית טמא   וטומאה בתוכה, ואי בינה לבי הקורות פותח טפח,לקורות הבית
פחות  שדר הטומאה לצאת לתו הבית ב,מה שבתוכה טהור  טומאה בבית

יתה מוטה על צדה ופיה יבי שה, יתה עומדתיבי שה ,כנסימטפח ואי דרכה לה
 בי שהיו שתי ,יתה כוורת אחתי בי שה,לכותל ובינו ובי הכותל פחות מטפח

  .לקורות או לכותל פותח טפחוזו על גבי זו ואי בי העליונה 

  .והוא על פי די אוהל בתו אוהל, אינו צרי ביאור מיוחד

 ואי בינו לבי המשקו פותח ,יתה עומדת בתו הפתח ופיה למעלהיה  ]י[
 שדר ,מה שבתוכה טמא    טומאה בבית.הבית טהור   טפח וטומאה בתוכה

  .כנסיטומאה לצאת ואי דרכה לה

 בית

 כוורת
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משו , אלא שאינה יוצאת לתו הבית, הטומאה שבתו הכוורת נמצאת מתחת למשקו
וכ ביאר רבינו בפירוש . אל מחו לבית והבית טהורולכ יוצאת , שאי ש פותח טפח

  .)משנה י(המשנה 

  הלכה ד

 וכזית מ ,וירויתה מונחת על צדה באי וה,כוורת חלולה שהיא כלי של  ]יא[
 וכל , כל שהוא כנגד הזית בתחתיה ובגבה טמא המת נתו תחתיה או על גבה

ד הטומאה בתוכה  וכל שאינו כנג,ויר תוכה טהור אלא כנגד הטומאהומה שבא
 וכל שכנגד הטומאה , כל מה שבתוכה, הכל טמא תה טומאה בתוכהי הי.טהור

  .למעלה על גבה או למטה תחתיה

  .חו ממה שהתייחס לבית ש שלא שיי לכא,  אפסקאפשוט כ

 כל שתחתיה  תה גבוהה מ האר טפח וטומאה תחתיה או על גבהיהי  ]יב[
 חו מכלי שהוא כנגד ,בתוכה טהור אבל כל ש, וכל שעל גבה טמא,טמא

 , וכל שתחתיה, כל מה שבתוכה,הכל טמא  תה טומאה בתוכהיי ה.הטומאה
  . כמו שביארנו,שהכלי מביאי ואינ חוצצי  וכל שלמעלה על גבה

  .חו ממה שהתייחס לבית ש שלא שיי לכא,  בפסקאפשוט כ

 או ,תה ופקוקה בקשתה כוורת זו המוטלת על האר פחויי א ה,לפיכ  ]יג[
 על .כנגדו עד התהו טמא   וכזית מ המת נתו תחתיה,דהייתה באה במישה
  . טמא אלא תוכהאי   בתוכה. כנגדו עד לרקיע טמא  גבה

  :כס משנה כאההקשה 

 השתא דעד דמשמע ,ילשיא ק "דהיבמ באה יתהישה או" רבינו כתבשה ומ
 רבינו דברי רקהפ בראש כתבתי שכבר ,אינו וזה ,דהיבמ באה באינה מיירי

 ,שהטע ונראה .דהיבמ הבבא מיירי זה פרק שכל ,שכתב ]בפירוש המשנה[
 לא וירובא עומדת בשהכוורת דמיירי]  יביא [ עתה עד שכתב שבבבות מפני

 בבאב כתב  מיירי דהיבמ באה באינה דאפילו ,דהיבמ באה שתהא איצטרי
 ,ועוד .נמי בקש ופקוקה חותהפ אינה אפילו ,דהיבמ באה היא שא ,זו

 כלי שהיא כוורת דגבי בבאוב זו בבאב ששנו ,נקט תידמתני לישנא דרבינו
 כ ששנה שהטע ואפשר .רבינו ג כתבה  "סאה ארבעי מחזקת או" :ושנ

  .בסמו שכתבתי מהטע הוא התנא

מכל ואפילו א עומדת באוויר . שא אינה באה במידה מקבלת טומאה בכל מקרה, וקשה
ותחזור ותטמא כל מה " חרב כחלל"מקו א הכזית תחתיה או עליה תיטמא מדי 

  :)ג, הלכות טומאת מת ה(וכמו שביאר , שמעליה

   ה לנוגע בה כנוגע במת הריכלי שנטמאו במת בי במגע בי באהל 
   א, מה המת מטמא הנוגע בו בי אד בי כלי טומאת שבעה;עצמו
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  י או האד שיגע בה טמאי טומאתוהכלכלי שנטמאו במת ה 
   מפי השמועה למדו שהחרב,"בחלל חרב או במת" :אמר שנ,שבעה
  . והוא הדי לשאר כלי בי כלי מתכות בי כלי שט ובגדי,כמת

וא ,  יא אי נטמא מעליה בכגו זה אלא מה שכנגד הטומאה בלבדפסקאואילו לרבינו ב
דושי רבינו חיי הלוי כא הביא מדברי יובח. עליההייתה מקבלת טומאה היה טמא כל שמ

אבל , שמדובר בתחילת הפרק באינה מחזקת ארבעי סאה, א באליהו רבא על המשנה"הגר
 על כרחו,  כא"ושכ יש לומר בדברי הרמב, אינה מקבלת טומאה מחמת הנקבי שבה

זקת ארבעי לומר שחזר בו רבינו ממה שכתב בפירוש המשנה שמדובר במחאנו חייבי 
  .סאה

אמרנו ; אול נית להסביר באופ שונה לפי מה שדייקנו לעיל ביחס לכלי ע הבא במידה
מביא וחוצ א הוא , כלי הבא במידהושמוגדר כ, שכלי ע המחזיק ארבעי סאה בלח

לעומת זאת אותו כלי המוטל באר . מפני שעומד על שוליו, נעשה לנחת ואינו נוח להתגלגל
מכל , מפני שמטבעו עשוי לנחתא על פי שאינו מקבל טומאה , גול ונוח להתגלגלעל צדו הע

נוח  משו שעכשיו, כלי הבא במידהמקו ג אינו חוצ בפני הטומאה ואינו מוגדר כ
שאינו אלא משו , ששוכב שאי הטע שאינו חוצ משו "ומבאר כא הרמב. להתגלגל

ויחצו בפני , גל שוב יהפו להיות עשוי לנחתוא מנע ממנו מלהתגל. יכול לנוח במקומו
, עד כא בפרק ד בכוורת שאמנ מחזיקה ארבעי סאה ומטבעה עשויה לנחת. הטומאה

יתה יאו שה"וכשאומר רבינו ש. אבל כעת אינה יכולה לנוח מפני שמוטלת על צדה העגול
ועל ידי , י על ידי שעשה לה סמוכות או רגלישמנע ממנה מלהתגלגלמשמעו " באה במידה

  .שמביא וחוצכלי הבא במידה  זה נכנסה לכל הגדרי של

 . תחתיה בלבד טמא:יתה גבוהה טפח מעל האר וטומאה תחתיהיה  ]יד[
 שכבר ביארנו שכלי , כנגדו עד לרקיע טמא: על גבה. תוכה בלבד טמא:בתוכה

  .דה כאהל הוא חשוב לא ככלי ולפיכ חוציע הבא במ

  . ביארנופשוט על פי מה שכבר

  הלכה ה

 וטומאה תחתיה או ,ירו והיא יושבת על שוליה לאו,כוורת שהיא כלי של  ]טו[
  .ומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת ט בתוכה או על גבה

לכאורה חייבי לומר שמכא ואיל אי מדובר עוד בכלי . פשוט מפני שהטומאה רצוצה
תה פחותה יא הי: " יזפסקאבשא לא כ אינו מוב מה שנאמר בהמש , הבא במידה

" באה במידה"וכיוו שיושבת על שוליה אי אפשר לפרש ". דהיופקוקה בקש או באה במ
מפני שביושבת על שוליה , כמו שפירשנו לעיל בשוכבת על צדה ועשויה להתגלגל שאינה נחה

שבכל הפסקאות במשנה עד כא נאמר בתחילת , ומלשו המשנה משמע ממש כ. וודאי נחה
והיא תה יושבת על שוליה יהי"ואילו במשנה יג נאמר ', תה כיהי'או ' יתה כיה': סקאפה

. שהיא כלי רגיל ולא כלי הבא במידה, אלא לומר? "והיא כלי" ולמה נוספו המילי " כלי
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וא שמוכח מהמש הדברי שזהו פשט ,  אי חילוק בלשו שמורה כ"ע כל זה ברמב
  . ועדיי צרי עיובלשונונכנס כל כ מכל מקו אי זה , הדברי

יתה גבוהה טפח או מכוסה או כפויה על פיה וטומאה תחתיה יאבל א ה  ]טז[
  וכל שעל גבה א, וכל שתחתיה, כל שבתוכה: הכל טמא,או בתוכה או על גבה

  מאהיל מביא את הטומאה ואינו חוצ שהכלי ה,היתה הטומאה למטה
  .כמו שביארנו

וכלי מביא את , בגבוהה מ האר טפח מאהילה על הטומאה) 1: (קי זו שני חילופסקאב
, ולכ. ככלי אבני וכלי גללי, ואפילו אינו מקבל טומאה כלל, הטומאה ואינו חוצ בפניו

בי שהטומאה מתחתיה ובי שהיא בתוכה שולי הכלי שה גבוהי טפח ויוצרי אוהל 
 שהטומאה למעלה ובי שהיא למטה ובי, מתחתיה מביאי את הטומאה אל העבר השני

  .במכוסה ובכפויה פירש בפירוש המשנה שה כקבר סתו המטמא כל סביבו) 2. (הכל טמא

 טומאה תחתיה או ,דהיתה פחותה ופקוקה בקש או באה במילפיכ א הי  ]יז[
  . טומאה בוקעת ועולה בוקעת ויורדת:בתוכה או על גבה

,  דפסקאפשר לומר שתחצו בפני הטומאה כמו בכא אי א. מפני שהטומאה רצוצה, פשוט
שהרי בי שהכוורת מוטלת על צדה ובי שהיא , מפני שש נית לומר שיש לה צורת אוהל

אפילו שבטלה , מה שאי כ בשעומדת על שוליה. כפויה על פיה יש לה גג וצורת אוהל
מכל מקו , למרות שאינה מקבלת טומאה, יתה באה במידהיאו שה, מתורת כלי משנפחתה

  .ולכ טומאה בוקעת ועולה,  מצד טבעה כדי לחצואוהללא יהא עליה די 

יתה י ה. תחתיה בלבד טמא:תה גבוהה טפח וטומאה תחתיהיוא הי  ]יח[
 כנגדו עד לרקיע טמא וכלי שתחתיה טהורי מפני :טומאה בתוכה או על גבה

  .שהיא אהל וחוצצת

 על הטומאה פשוט שתחצו האהילהבמידה וג יתה באה יבזמ שבטלה מתורת כלי או שה
  . מפני שיש כא אוהל,בפניה
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  הרב כרמיאל כהן

  מורשת אב בכתיבתו ההלכתית 
  ם"של רבי אברהם בן הרמב

  פתיחה. א

  ם"בעקבי הרמב. ב

  דוגמאות למחלוקות הלכתיות. ג

  תשעה באבבפורים וינטילת ידיים ביום הכ. 1  

  "שלא עשני אשה"ו" שלא עשני עבד" "שלא עשני גוי"ברכות . 2  

  ד" להשגות הראבאברהם' הסכמות ר. 3  

  יפה אל האמתהשא. ד
   :ואל יאמר הקורא בחיבורי"

  ,כי מה האדם שיבוא אחרי המלך
  .1"ויאמר המלך יבוא, אלא הרי הרשיתיו

  פתיחה. א

כלומר הנולד לעת , שהאב אוהב את הב הקט האחרו, י הנודע הטבעייהענ
גודל דביקותו בו או רחמיו עליו מפני : והסיבה לזה. יותר מאחיו, זקנה

  .2ותושהוא יפרוש ממנו מהר על ידי המהרגשו או פחדו 

: להל(אברה ' כפי שהיה ר, הטע לאהבת ב הזקוני נראה שיי ג בהיות הב ב יחיד

ועל , סיונו האישיי מבוססי ג על נ"שדבריו אלו של ראב, אפוא, מסתבר. 3 עצמו)"אבר
  . אהבתו העזה של אביו אליו

                                                 
*
בריכוזו של " "בית הרמב" וצאצאיו במסגרת פרויקט " עיסוקי בתורת הרמבנכתב בעתמאמר זה    

 ששו על הֵאמוב' תודתי לפרופ. ידי הקר הלאומית למדעפרויקט הנתמ על; ששומנח ב' פרופ
  .על התמיכה ועל מאור הפני

1
כל ההפניות . ( תקג'עמ, )הדפסה שלישית(ה "ירושלי תשנ, י שילת"מהדורת ר, "ת הרמבאיגרו   

  ). ה למהדורה זו"לאיגרות הרמב

2
כל ההפניות לפירוש . ( קלד'עמ, ג, בראשית לז, ח"לונדו תשי, מהדורת ויזנברג, "פירוש התורה לראב   

  ).התורה ה למהדורה זו

3
יתה כנראה ג בת י ה"לרמב, אמנ.  שנה50בהיות אביו כב ) 1186(ו "תתקמ'  נולד בשנת ד"ראב   

  .רסג רס'עמ, "ראה איגרות הרמב, שנפטרה בעודה קטנה
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  :4 אודות בנו"כ כתב הרמב, אכ

כשאסתכל : אי לי נחמה זולתי בשני דבריני העול יי בעניִנְַע ֵמואמנ
יתעלה נת לו ח וברכה מברכת מי ' ושזה בני אברה ה, ואעיי במה שאעיי

הוא יאמי ויתמיד   ומי שהאמי בשמו והאמי בנתינתו. 5שנקרא על שמו
וב מצור אל זה ט, כי הוא ענו ושפל שבאנשי, ויארי חייו ושנותיו

ש בגדולי בלא ' ויהיה לו בעזרת ה, והוא בעל שכל דק וטבע נאה, דותיוימ
  .יתעלה שישגיח עליו וישלי עליו חסדיו' אשאל מה. ספק

, א לא במידת האהבה נעסוק כא. א הב אהב את אביו, שכדרכו של עול, אי ספק, אכ

ולא בחשש הפרישה
6

משנה , י הגדול של אביוהלכתאלא במידת הנאמנות של הב לחיבור ה, 
זכה להתפרס בתפוצות ישראל עוד בחייו , משנה תורה, "החיבור הגדול של הרמב. תורה

"של הרמב
7

ודומה שלא נטעה הרבה א נאמר שמאז ועד היו לא נכתב ספר בתלמוד או , 

 א להקשות וא לתר"בהלכה שאינו מתייחס לדברי הרמב
8

.  

וכל שכ , ביו בענייני לימוד ומסורת יש בה עניי רביחסי בי אב לבנו ובי ב לא
, לאור זאת. הכשהדברי אמורי על מחבר שהשפיע על כל ציבור הלומדי לדורותי

                                                 
4
י שילת "שר,  תכג'עמראה ש ,  בעת כתיבת איגרת זו"י גילו של ראביבענ.  תכד'עמ, "איגרות הרמב   

  .משער שהיה אז כב חמש עשרה שנה

5
  .אברה אבינו   

6 
אכ . )2 לעיל לפני הערה "כלשונו של ראב" (ותושהוא יפרוש ממנו מהר על ידי המ"הכוונה לחשש   

תשובות : ראה, על החמצה כזו. אלא ג לימודיות, מוקדמת זו אינ רגשיות בלבד" פרישה"תוצאות 
 תחילת בעניי מורה הנבוכי (141 'עמ, סימ צו, ח"ירושלי התרצ, גויטיימהדורת פריימ, "ראב

ל ולא "ההקדמה השביעית הזאת יש לעיי בה וכבר שאלתי עליה אבא מארי זצ": )ההקדמות, מאמר שני
ואול הזמ לא הספיק , אלא עכב אותה עד שיעמיק בהתבוננות, שמעתי ממנו בשעה ששאלתי תשובה

  ). ה למהדורה זו"כל ההפניות לתשובות ראב. ("לכ

7
 בעניי "במסגרת פולמוס חרי ע הרמב(ל ב עלי ראש ישיבת בגדאד עדותו של רב שמוא, למשל, ראה   

וא על פי שזה ": )16 'עמ, חלק ד, מהדורת בלאו, " תשובות הרמבנסיעה בנהרות הגדולי בשבת 
בעל חכמה שופעת וידיעת מיני החכמות וחסדיו גלויי , יאדירהו צור עולמי, האדו הרב הגדול

וראה ג . "...  ולא חדלנו מלשבחו ומלפרס מעלותיומתפשטי)ו(נות וחיבוריו מפורסמי במדי
ושמענו שבה פוסקי , וחיבורינו כבר הגיעו לאלו האדוני בבגדאד... ":  שפד'עמ, "איגרות הרמב
, כבר הגיע אלי כתב חכמי צרפת וזולת בשמות": שב שא'עמ, "איגרות הרמב. "רוב הישיבות

, "תשובות הרמב. "וכבר נתפשט לקצוי הישוב, קשי אותו בשלמותוומב, מתפלאי ממה שנעשה
 ונתעוררו התלמידי קבעו לה עתי ללימוד החבור, ויורנו הדרתו": 306 'עמ, סימ קס, מהדורת בלאו

  ."... לה קושיות ומבקשי ממעלתו לבאר

8
י ייהודה בענ'  בריוס'  עצמו באיגרתו אל תלמידו ר"בהקשר זה מרתק לקרוא את דברי הרמב   

וכל מה שספרת לנו ממי שלא יקבלו כפי ": ) שב'עמ, "איגרות הרמב(המחלוקת ע ראש ישיבת בגדאד 
יסתפקו כל , כשתסור הקנאה ובקשת השררה, אבל בזמני הבאי,  אמנ זה הוא בזמנישראוי לקבלו 

  ."... בני ישראל בו לבדו ויונח זולתו בלא ספק
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מה מידת הנאמנות של : מתבקשת השאלה,  כתב בענייני הלכה"ולאור העובדה שג ראב
  ?הב לאביו בכתיבתו ההלכתית

  :ולות להיות שתי פנילנאמנות יכ. יש להוסי הבהרה, אמנ

נאמנות זו היא . שבה נבלע הב על קרבו ועל כרעיו בחיבורו של אביו, הנאמנות הגורפת .א
, במקרה כזה. כשכל דבריו ה רק בו או בעבורו, למעשה התבטלות של הב בפני אביו

  .וחיבורו לא ימוש מתחת ידו, לעול יסבור הב כדעת אביו

א הדברי נבחני לאור ,  כללי הול הב בעקבות אביושבה באופ, הנאמנות הבוחנת. ב
יתכ שיהיו ענייני שבה יצוטטו הדברי , במקרה כזה. מקורות קדומי יותר

ראוי להדגיש , אכ.  ע אביווכ תתכ מחלוקת, ממקורות אחרי ולא מחיבורו של אביו
  .היחס הכולל לעיתי להעיד על יש בה, ואפילו ה מעטי, שמציאת מקומות כאלו

  "בעקבי הרמב. ב

שניי .  לבנו יחידו"י ספריו של הרמביהורצו שאלות בענ, "לאחר פטירת הרמב
. "ותשובותיו של ראב, מהקבצי הבולטי ה שאלותיו והשגותיו של רבי דניאל הבבלי

וקוב נוס , י משנה תורהיכולל השגות ותשובות בענ" ברכת אברה"קוב אחד המכונה 

י ספר המצוותיכולל השגות ותשובות בענ" מעשה נסי"ונה המכ
9

.  

                                                 
9
ז "פאריס תרכ, מעשה נסי. ה"ליק תרכ, ברכת אברה: ב גולדברג"או לאור על ידי רשני קבצי אלו יצ   

לגבי שמותיה ). 13' עמ, ראה מבוא למהדורה זו, גויטייקבצי אלו אינ נכללי במהדורת פריימ(
 אלבירט כה אברה: ל על ש התורמי" הנציא לאורשל קבצי אלו יש לציי שה ניתנו על ידי המו

 את הדברי האמורי מזכיר, "הכס משנה שמרבה לצטט תשובותיו של ראב. א קיידמאמא שנסיו
ר אברה בנו "כתב ה: "י, כס משנה להלכות שבת כד: דוגמאות אחדות. בלא ש מיוחדבקבצי אלו 

א בנו "ואני יוס המחבר באו לידי תשובות הר: "ז, כס משנה להלכות לולב ז... ". של רבינו בתשובה
ר אברה בנו של "וה: "ב, כס משנה להלכות קרב פסח ה... ". והשיב... של רבינו וכתוב בה ששאלוהו

מצאתי כתוב : "ג, כס משנה להלכות שגגות ז... ". ד והשיב"רבינו הקשו לו הקושיא זו שהקשה הראב
כ "אח: "ד, קוות דכס משנה להלכות מ". עד כא לשונו... ר אברה בנו של רבינו על לשו זה"שנשאל ה

  .ועוד... ". ל"א בנו של רבינו שכתב וז"מצאתי להר

בסו התשובה החמישית מסתיי . הוא למעשה צירו של שני קבצי" מעשה נסי"קוב התשובות   
. העוסק בתשובות לשאלות בעניי השורשי, החלק הראשו של קוב התשובות בעניי ספר המצוות

סיומה של : וה בסיומה של התשובה החמישית, מה של השאלה החמישיתסיומו של חלק ניכר ה בסיו
, פ מהדורתו של הרב קלמ כהנא"כא ולהל ה ע' מעשה נסי'הציטוטי מספר  (השאלה החמישית

מה שנבו בו עבדו ,  יארי אלקי ימיווייטיב יתבונ : ") הוצאת פרדס"שנדפסה במשנה תורה לרמב
, נתבאר כל זהא כ ו: "סיומה של התשובה החמישית". דיע מה אצלו בזהויו, רשיובהבנת אלו הש

והודענו התשובות על , רשי האלהובש  עלה ירוממה האל יתוהבנו כל הספיקות אשר למעלתו הרמה 
  ".יניה די והותריובארנו כל מה שהיה אצלנו בענ, כל חלק מהחלקי

פתיחת חלק ניכרת ה בפתיחת . בגו המנייבשאלה השישית נפתח החלק השני של הקוב העוסק   
כאשר התבוננתי : "פתיחתה של השאלה השישית: השאלה השישית וה בפתיחת התשובה השישית
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. ולכ הקדיש לה זמ רב,  ראה בתירו דברי אביו מעי שליחות שהוטלה עליו"אכ ראב
  :'ברכת אברה'בפתיחה לספר  כ כתב

הוציא , בור לעמוד למולויולא יכול ג,  אשר עמד כל חכ אצלו10הנה החבור

ויתמרמר בכל ,  דיק עליו11ויב, ר בו על גאוני עולוגב, בעניניו כל סוד נעל
, וישימהו לו למטרה, ולא השאיר לו מבצר, ויביאו במצוק ובמצור, כחו אליו

אחר , והנה השועלי מהלכי בתו רחובותיו, עד אשר פר חומתו הבצורה
, ויחרד הרב במחזה ומראה... אשר היו האריות מתרחקי מסביבותיו

רבו , למה בני תעצל הלא אתה גואל היו, ת המראה הב להלז א:ויאמר
כאלו אי , וכל אד ירחיב פיהו, ונכנסו זרי בנחלתינו, המלשיני עלינו

ולמה זה בני ועל מה זה שקטתה ? ואי יוכל לב להכיל כזה, עומד לנגדהו
מיד  ותציל, ותלחו מלחמות אבותיולא תעמוד כארי נוה , כאיש נדה
הלא ? הכלה אתה עושה את שארית זמני! אהה אדוני: מרואו ?זרי נחלת

, צבאות' ומקצתו משועבד לניהול כר ה, מקצתו לקוח לעבודת גויי הארצות
 ולפרושי אשר התחלתי, ומעט ממנו נשאר לספרי אשר נתתי ידי בחבור

? מתי אעשה ג אנכי לביתי, י אתה נות אותייוא לזה הענ, אוריבב
שמור אשר הנחלתי , שמע ממני וקבל עצה,  היו ונאצהיו תוכחה: ויאמר

הנחתי , יניהיואילו המקומות וכיוצא בענ, ואחרי כ תרחיב את גבול, ל
 וידעו כי יש, ותר דברי הור ומור, פתח פי ויאירו דברי, ל להתגדר בה

  .ובחסד האל אחסה, כעצת כ אעשה: ואומר. וכי לא אלמ ישראל, לנו גואל

 יכול בהחלט לעורר את הרוש שהב  'מעשה נסי' ו'ברכת אברה'  בשני הספרי עיו

לכל שאלה יש תשובה שלעיתי מבוססת על מסורת מאביו א לרוב על . 12משועבד לאביו
לעיתי א במחיר אי הבנת הגמרא או , והוא טורח ליישב כמעט את הכל, סברת עצמו

  .אפילו תיקונה

                                                 

ומה מה , מה מה שאני מבקש התרת ספיקותיה, ל נסתפקו לי בה דברי הרבה" זותיווי מציבמנ
: פתיחתה של התשובה השישית". זהוכבר סדרתי קצת מהסגורי לעבדו במכתב ה. שהשער סגור בה

וזה , ופתחנו השערי הה במעט עיו לאופני סגירותיה,  אשר השער סגור לכבודועל המצותהתבוננו "
ע כל זאת אינ נעדרי , א המה אשר יקשו על כדומיה לבעלי העיו, כי הקושיות אשר באו עליה

  ".מתירו לבעלי החכמה

10
  .משנה תורה  

11
  .הבבלירבי דניאל   

12
לקהילות אר פרובינצא ולשאר הקהילות " שנכתב '|'מלחמות ה' חיבורורוש דומה מתקבל ג מעיו ב  

 המחלוקת שנפלה בי חכמי עיר לוניל ובי חכמי עיר עניעל , אשר בגלות ירושל אשר בספרד
עד , המדער על דברי המאמר הנכבד ספר מורה הנבוכי וארבע פרקי ראשוני של ספר "מונטשפלי

בחוזק שוחד שהשחידו , שגר רב מחלוקת שנשרפו הספרי הנזכרי ספר מורה הנבוכי וספר המדע
תשובות : ראה ג, י שריפת הספרייבענ). (מז' עמ, מהדורת הרב מרגליות" (לשלטו ושארי שרי האר

94' עמ, סימ עה, "ראב 93.(  
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תכנית זו מספר עליה .  לכתוב ביאור למשנה תורה"ו של ראבלזה יש לצר את תכנית
  : סימ ח'ברכת אברה' ב"ראב

אור יבספר הבוכבר פרשתי זה וכיוצא בו בכלל העניני שפרשתי אות 

  .13קרי החבור שאני מתעסק בחבורוילע

  דוגמאות למחלוקות הלכתיות. ג

 המספיק  בספריו האחרי  הל בעקבות אביו ג"א על פי שאי כל ספק שראב, אול
ה ,  ע כל זה ישנ מקרי שבה חלק על אביו בענייני הלכה ופירוש התורה שלעובדי ה

שמקורו , לעיתי נית להוכיח, זאת ועוד אחרת. וה בשתיקה, באזכור עובדת המחלוקת
ובגמרא הוא רואה את החיבור הסמכותי ולא ,  הוא מהגמרא ולא ממשנה תורה"של ראב

 "המקומות שבה הל ראב, שבסופו של דבר, חשוב לומר, אכ. 14פרו של אביובס

א עיקר ענייננו , 15ובעקבות אביו מרובי ה לאי שיעור מהמקומות שבה הוא נחלק עלי
, כאמור, אמנ.  על אביו"כא הוא בהצבעה על כמה ענייני הלכתיי שנחלק בה ראב

  .עיד על היחס הכוללג במקומות מעטי יחסית יש בכדי לה

אלא , שאי כוונתנו לסכ את הנושא או למנות כרוכל את כל שלל הדוגמאות, ראוי להדגיש

  .16לפתוח פתח לנושא שדומה שלא נבדק דיו

                                                 
13
והחבורי אשר התחלתי בה אחר פטירת אבא מארי ": 210 'עמ, סימ קכד, "ראה ג תשובות ראב  

בעניי . "קרי החבור עדיי לא מצאתי פנאי להשלימיל דקדוק פירוש התלמוד וספר הביאור לע"זצ
ראה שיטה מקובצת לכתובות .  יתכ שהכוונה לדקדוק פירוש התלמוד של אביודקדוק פירוש התלמוד 

טתו לסנהדרי יכ נמצא בש... ל" זה בורר וזרק בפ בפירושיו לסנהדרי"ומצאתי להרמב": ב, קט
. ליו כתיבת יד בנו החסיד רבינו אברהיוהיה סביב לגומצאתיה יש נוש ע שיטת שבת להרב עצמו 

וראה " ( המפרש"יתה מכתיבת יד הרמביר משה ב אלאשקר על שיטה זו שה"ג העיד הדיי כמהר
עדותו של  .)354 לח הערה 'עמ, ג"ירושלי תשכ, ש"ל זק"מהדורת רמי,  לתלמוד"חידושי הרמב

דעו לכ כי הש אנה לידי פירוש סנהדרי מכתיבת ": ת שלו סימ קכא" אלאשקר מצויה בשו"מהר
פירושו לתלמוד של , בכל אופ, אמנ. "... ל"ל וכתוב ש דבר זה בעצמו ז" ז"יד טהרת הקדש הרמב

, מבוא נהור שרגא, ויזנברג. 11 הערה 141 'עמריימ ש ראה הערת פ.  מוזכר במקומות אחרי"ראב
  . 3 ראה פריימ הערה קרי החיבור יבעניי ספר הביאור לע. 99* והערה 22' עמ, במהדורתו לפירוש התורה

14
  .ה"ועוד חזו למועד בעז,  בגמרא ולא במשנה תורה לא נדגי במסגרת זו"עניי שימושו של ראב  

15
ל והכוונה היא לכאורה לדברי אביו או " בביטויי שמצייני לספרות חז"לעיתי א נוקט ראב  

וראה , "על עניי זה כבר עמד ויזנברג בהערותיו לפירוש התורה לראב. ל"לפרשנותו של אביו לדברי חז
  .339 ודוגמאות בהערה 55 'עמ, ג הערה כללית במבואו

16
 הוא ביחס להגותו המספיק לעובדי השרו  בספ"עיקר העיסוק עד כה בכתיבתו ההלכתית של ראב  

 'פעמי', "מורשת הספרותית של צאצאי הרמב, פנטויוס ינו: לאחרונה, למשל, ראה(החסידית 
12' עמ, )ד"תשס (97   .20ראה ג להל הערה . ))"הלכה ומוסר"תחת הכותרת ( 9
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  תשעה באבבנטילת ידיי ביו הכפורי ו. 1

  : 17נפתח בביטוי מחלוקת מפורש שיש בו כדי להפתיע בשל חריפותו

  :)ח, וברכת כהני זהלכות תפילה ( " הרמבכתב

 אינו מבר על נטילת ידי  שאי ש רחיצהפורי ותשעה באב יביו הכ

  . 18ולא המעביר שינה

  : 20ואפילו בנו כתב נגד דעת אביו בזה, 19 חלקו רבי מהראשוני"על דעתו זו של הרמב

, ביחס לאיסור הרחיצה ביומיי אלה, ל"הצורה החיצונית של דבריה ז
משו דבריה שאי מותר לטבול ,  לאסור זאת המוטעיתמעוררת את הדעה
ל "שאחד מה ז, ומשו דבריה בדברי המסורה שלה, במי אפילו אצבע

ועל פי צורה . היה ממיר את רחיצת פניו במפה נגובה שמעבירה על גבי עיניו
ודבריו בהלכות תפלה , ל בחבור"חיצונית זו של ההלכה נוהגי דברי אבא זצ

פורי ותשעה באב שאי ש רחיצה אינו מבר על נטילת יכביו ה': ה
  .'י ולא המעביר שינהייד

ית שמע ולתפלה מחויבת ביו ישרחיצת ידיי לקר,  אני סבור,ואול
ל כי "ולא אסרוה החכמי ז, פורי ותשעה באב כחיובה בשאר הימייהכ

ילת טב: לכ והראיה שלי. למצווהאי היא רחיצה שלתענוג אלא רחיצה ש
פורי כפי ימשו שהיו מחייבי אותה ביו הכ. בעל קרי קוד שיבטלוה

אי חיובה פחות , ת שמע ולתפלה בזמ הזהיורחיצת ידיי לקרי. שאמרו
משו , ואי להשוות רחיצת פני לזה. מחיוב טבילת בעלי קרי באותו הזמ

                                                 
17
: 11קו סו הערה קה 'עמ, ג, בראשית לב, "השווה לדברי ויזנברג במהדורתו לפירוש התורה לראב  

דת חסידות המחבר מתנהג ביראת יא מצד הדי או ממ... אי מדר המחבר לסתור את דברי אביו"
ובכלל הזה , הכבוד לגבי אביו ואינו משיב על דבריו בשו פע כמו שהוא משיב על דברי שאר החכמי

נ חילוקי דעות כאלה לעול אינ אמ, "יש ויש שדרכו נוטה מדר הרמב. מימו אבי אביו' ג ר
לקראת  (4קמז הערה  קמו'עמ, א, וראה עוד דבריו ביחס לבראשית לט. "בולטי אלא באי בהבלעה

  .)בסו (45 קעח הערה 'עמ, כז, וג ביחס לבראשית מו, )סו ההערה

18
. ד" תשמירושלי, )ע פירוש יד פשוטה(א רבינובי "ר רנ" הציטוטי מספר אהבה ה ממהדורת מו

  .י, הלכות תעניות ה. בא, וראה ג הלכות שביתת עשור ג

19
 ידית שמותר לרחו ה"מכא פסק ר": )אות ב(ראה למשל הגהות מיימוניות בהלכות שביתת עשור ש   

  ."ז" כמבואר בהלכות תפלה פדפליג זולתי רבינו המחברוכ פסקו כל רבותינו אחריו ... בבקר

71' עמ, ט"רמת ג תשמ, מהדורת דנה ,שהמספיק לעובדי ה  20 ה למהדורה חיבור זה כל ההפניות ל (70
פי  חלק בזה על אביו בגלל נטייתו ל"שמעתי אומרי שראב. )זו דרכי הפולח של המוסלמי הצ
ביחס לענייננו ,  אול א על פי שאי כל ספק בנטייתו זו לאור ביטוייו המפורשי בעניי).אלמתצופי(

א , לא ידוע לי על התייחסויות קודמות לעניי במזרח. ד" של ממש לענבלא יסוד ה השערההדברי 
שאינ חשודי בנטיות ( מצטרפת לדעת גדולי צרפת ואשכנז "ראה בהערה הקודמת שדעת ראב

     . בעניי זה"שישנ סיבות אחרות לחלוק על הרמב, מסתבר, ובכ). צופיות
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 אותה יהושע ב לוי ממיר' ומשו כ היה ר, שאינה מחויבת כרחיצת ידיי
שאי מחלוקת לגביו אלא אצל מי שאינו , זהו עיו נכו מדויק. במפה נגובה

היה מודה בו , ל"ולו שמע אותו אבא מארי זצ, מבי אותו או שיש לו פניות
ל בבירור מסכי "והרי תמיד ראינוהו ז, 'והוי מודה על האמת'כפי שציווה 

שלא עמד בניגוד למרות עושר לימודו , לגבי האמת, אל הקט שבתלמידיו

  .21ושגיאות מי יבי, למופלגות דתו

כשהויכוח הוא , ביחס לדברי אביו) יחסית( נוקט בלשו חריפה " זו ראינו שראבאבדוגמ
  .בפרשנות דברי הגמרא

  "שלא עשני אשה"ו" שלא עשני עבד" "שלא עשני גוי"ברכות . 2

  .גיוני על אביו בעיקר בגלל טיעו ה"כעת נציג דוגמא שבה חולק ראב

  :)טו, הלכות תפילה וברכת כהני ז( "כתב הרמב

: ... מבר, כשלובש מנעלו. אוזר ישראל בגבורה: ... מבר, כשחוגר חגורו
. המכי מצעדי גבר: ... מבר, כשמהל לצאת לדר. שעשה לי כל צרכי
שלא עשני ... שלא עשני עבד... שלא עשני גוי: ... ומבר אד בכל יו

אלא מבר כל אחת מה על ,  אי לה סדרשרה ברכות אלו שמנה ע. אשה
  .דבר שהברכה בשבילו בשעתו

שמע קול . אוזר ישראל: מבר, הרי שחגר חגורו והוא על מיטתו? כיצד
וכל ברכה מה שלא נתחייב בה . הנות לשכוי בינה: מבר, התרנגול אחר כ

. מד מלביש ערומי אינו מבר כשעול בכסותו ? כיצד.  אינו מבר אותה
פורי ותשעה באב שאי יביו הכ.  אינו מבר שעשה לי כל צרכיהל יח 

א לא נכנס . ולא המעביר שינה, י אינו מבר על נטילת ידש רחיצה 
. ברכות אלו) כל(וכ שאר .  אינו מבר אשר יצר את האדלבית הכסא 

                                                 

 21
 'עמ, "איגרות הרמב(בתשובה להשגת רב שמואל ב עלי ראש ישיבת בגדאד  על עצמו "כ העיד הרמב 

573 'עמ, סימ שי, מהדורת בלאו, "וראה תשובות הרמב. שפגשפב 21 'עמ, וחלק ד. 572 ואי ": )20
שיקשה עליה כשיסתור אד את דבריה או ישיב , שאנחנו כרוב בני אד, צ"ש, ספק אצלי שנדמה לו

או , או חבר, בורא עול יודע שאפילו השיב עלינו הקט שבתלמידינו. מזה' ר פטרנו הוכב, עליה דבר
ונשמח בה במה שיעוררנו עליו ממה שנתעל , היינו שמחי בזה א השיב תשובה אמתית  מתקומ
ולא , חלילה וחס, ולא נרחקהו, לא נשנא אותו  וא אנחנו רואי ג כ שזה המשיב עלינו טועה. ממנו
לפי שהאד אמנ מאמת דעת מיוחדת או מבטלה כפי , וס עליו היותו משיב עלינו במה שלא יתאמתנתפ

וראה . )12 רפו הערה לשורה 'עמוראה ש " (...מה שיראה לו בעיונו בי היה אותו העיו אמת או שקר
, ל אחדאתה ידעת ענותנותי ע כ: "יוס ב יהודה' שז באיגרת לתלמידו ר' עמ, "ג איגרות הרמב

  .31וראה להל הערה  ".והשָוָיתי עצמי ע הקט שבקטני

מהדורת , ראה הקדמה למסכת אבות, "אל הקט שבתלמידיו"י ההסכמה אל האמת אפילו ביחס יבענ  
 :ש' עמ, כד, שמות יח, "לראב וראה עוד פירוש התורה". שמע האמת ממי שאמרה: "רכז' עמ, י שילת"ר
  ."וה וקבלת ההוראה הנכונה ג ממי שהוא פחות ממנוונונלמד מסיפור זה דר הע"



  " הרמבמורשת אב בכתיבתו ההלכתית של רבי אברה ב

  

  

  

191

בי ,  זו בבית הכנסתזו אחרכול נהגו הע ברוב ערינו לבר ברכות אלו 
ולא יבר , וטעות היא ואי ראוי לעשות כ. נתחייבו בה בי לא נתחייבו בה

  .אד ברכה אלא א כ נתחייב בה

שברכות השחר נאמרות בבית , )על פי הגאוני( התנגד למנהג שהיה נהוג בזמנו "הרמב

 במלחמה "י ראבבעניי הכללי המש. 22ובי נתחייבו בה ובי לא, הכנסת ברצ אחד

 משמע ששלוש הברכות "מדברי הרמב. א נחלק עליו באחד הפרטי, 23בעקבות אביו
ואי הדבר " בכל יו"מברכי , "שהישלא עשני א", "שלא עשני עבד", "שלא עשני גוי"

  .תלוי בראיית

  :24 כתב"אבל ראב

 שיברכו אותה בעת עשיית הפעולה שלמענה, וחיוב כל ברכה מהברכות האלה
כפי , ולא שיבר אותה בבית הכנסת. כפי שביאר התלמוד, היא תוקנה

  .שקבעו למנהג במנהגות המשובשי

 ל"אבא מארי זצוכבר השלי עניי זה והזהיר מפני טעות המנהג שבו 
 ששלוש ברכות מהברכות ל"שמתברר מדבריו ז אלא, בהלכות תפלה מהחבור

בי , כל מצב)ב( אות )ימברכ(, ועבד ואשה אני גויוה שלא עש, )האלה(
רבינו יצחק כ מתברר מפירוש  ו.שלא ראה אות שראה גוי ועבד ואשה בי

ואמר לי מי . שהתפרס בלשונו בעניי זה, על התלמוד ל"בעל ההלכות ז
כדחזי איניש גוי מבר ': שכתוב בפירוש שלו, שראה טופס קדו של התלמוד

משו שההיקש  זה הוא המדויק וטופס. וכ על עבד ואשה, 'שלא עשאני גוי
  .ל"וכ נמצא בסידור לרבינו עמר ב שושנא ז, מסייע לזה

                                                 
22
: שתי טעיות עושיכלומר . 'אי ראוי לעשות כ וכו' נהגו הע וכו": כתב הכס משנה ביחס להלכה ט  

ואי ראוי . ועוד שמברכי אות בי נתחייבו בי לא נתחייבו, אחד שמברכי אות אחר זמ עשיית
  ."כ נתחייב בה" עשיית וכ אי לבר ברכה אאלעשות כ לבר אות אחר זמ

23
שהמנהג פשוט אצלכ   יאדירכ האל  יה הזכרתיהשאלה השנ": 120 'עמ,  פגסימ, "תשובות ראב  

רי והשאר כל יו השכ בבית ווימקד לבר הברכות המפורסמות כמו מתיר אסורי ופוקח ע
שאנו אומרי בתשובתו הוא שלא את בלבד טועי ומה . ינו בכל מה שהזכרת בזהיוכבר ע, הכנסת

 שה אומרי את ומרלוצה ר, אלא רוב המקומות ששמענו עליה עושי כמוכ, בשאלה הזאת
טלנו מנהג יוכ היו עושי במצרי עד שבל בבית הכנסת ברבי לפני פסוקי זמרה והברכות הנזכרות כ

 שנמסר בש רבינו האי יפל ע שתדעו הוא שאומה שצרי . טלנויזה ע שאר ההנהגות הנפסדות שב
הוא , קש כלויהמסייעי לה לשו הגמרא וג הה, הרי האמת, ל מה שנמסר"ל ורבינו סעדיה גאו ז"ז

וראה . "...בזמ חיובה, והוא שאי מברכי ברכה אלא בשעתה, י זהיהפ המנהג שנתפשט בענ
233 'עמ, המספיק לעובדי הש וראה יד פשוטה , "ת פריימ לתשובות ראבוראה הערו. 246 ,232

ירושלי , מהדורת עמנואל, תשובות הגאוני החדשותוראה ג , )רפברעט 'עמ(ט , להלכות תפילה ז
  . ובהערות שסימ כט, ה"תשנ

 24
247 'עמ, המספיק לעובדי הש    .קטע זה הובא ג בראש ספר מעשה רוקח. 246
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ויש לזה ג , "המדויק"ומה שמתאי להיקש הוא , "היקש"נמצא שעיקר החשיבות היא ל
בכל . "א ברור שסדר רב עמר הוא לא הסיבה לקביעתו של ראב, סמ מסדר רב עמר

  .25)א ששניה בדעה אחת( "דברי אביו וה על דברי הרימקרה ברור שההיקש גובר ה על 

  ד" להשגות הראב"הסכמות ראב. 3

א כי הדבר לא , ד" להשגותיו של הראב"כעת נציג שתי דוגמאות שבה הסכי ראב

  .26מצוי בדבריו במפורש

  כח גברא וכח נות. א

  :)ידיג, הלכות ברכות ו( "כתב הרמב

. והקו נוטל לידי... ו חרש שוטה וקט אפיליהכל כשרי לית לידי
השוקת שדולה אד בידו או בגלגל ונות לתוכה והמי נמשכי ממנה באמה 

והניח ידיו בשוקת ועברו המי ושטפו , והולכי ומשקי הירקות או הבהמה
ידיו  וא היו. שהרי אי כא נות על ידיו לא עלתה לו נטילה על ידיו 

  שנמצאו המי שטפו על ידיו מכח נתינת האד קרובות לשפיכת הדלי עד
  . עלתה לו נטילה

  :)ש הלכה יג(ד "וכתב הראב. משמע שצרי שיהיה כוח נות בי אד בי בעל חיי

א והלא אמרו בגמרא "א. עד והקו נוטל לידי' הכל כשרי לית לידי וכו
 יפל ע וא. מטהוהוא עצמו כ כתב ל, דבעינ דניתי מכח גברא )א, קז(דחולי 

, בעלי הגמרא לא הסכימו כ,  לתנא קמא)ה, א( ישהוא שנוי כ במסכת ידי
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כתוב כ , המספיק לעובדי השטטנו מיקוד הקטע שצ. )"י הרימדפ(ב ,  ה בברכות מד"דברי הרי  

 גויובראותו ,  מבר שלא עשאני עבדעבדובראותו ,  מבר שלא עשאני אשהאשהובראותו ...": )246 'עמ(
וכ בתשובות רב נטרונאי ( "הוא לא כרמב, אשה עבד גוי: "הסדר שנקט ראב. "מבר שלא עשאני גוי

מהדורת דודזו, ג"ובסדור רס(גוי עבד אשה : שנקט) 108 'עמ, ד"ירושלי תשנ, מהדורת ברודי, גאו
ירושלי , מהדורת חגי, למאסה' פט ובסדור רבינו שלמה ברבי נת מסג'עמ, ט"ירושלי תשל, יואלאס
וא ,  לשיטתו שמבר עליה רק א רואה אות"אמנ נראה שראב. )גוי אשה עבד:  ח'עמ, ה"תשנ

, שוב ראיתי מה שכתב נפתלי וידר( .ורק בצאתו יראה גוי,  רואה תחילה את אשתוכ ברור שאד
וכ את מאמרו של ; קצז' עמ, )ט"תשל(סיני פה , "'בור'ו' בהמה', 'אשהעבדגוי'על הברכות "במאמרו 

, )ג"תשנ(ד , תרבי סב, " באמונות ודעות ובהלכה"רשימות תלמיד בבית מדרש הרמב", ע פרידמ"מ
 לטע ההבדל שבי שלוש ברכות אלו לבי שאר "ש נמצאת התייחסות של הרמב,  ואיל563' עמ

  ). הברכות

26 
' וג כ ראינו בדברי ר": ראה ברכת אברה סימ מג, "ד בדברי ראב"לאזכור מפורש של השגות הראב 

י שנראה ל מה ל ובי שראית דבריו ב"ל בקושיות שהקשה על אבא מארי ז"יהונת ז' אברה רבו של ר
ד "בעניי היחס בי השגות הראב. "שנראה לו בואו וראו כמה תריצי דבריו ומדוקדקי פירושיו

44 'עמ, גלק ח, "ראה תשובות הרמב, לשאלותיה של חכמי לוניל ובראש רבינו יהונת לאזכור  .42
מאיר החכ '  אצלנו רוכ כשבא: "תקל' עמ, "ראה איגרות הרמב, "ד בדברי הרמב"מפורש של הראב

  . תצו' וראה ש עמ... ". אברה הרב הגדול שבפושקיירש' שהיה למד אצל ר, היקר
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. ולא הלכתא היא, יוסי דפליג עליה יחידאה הוא' ואולי ידעו כי תנא קמא דר
וחרש ושוטה וקט יש לה ? ומהיכא תיתי שהקו יהיה עליו תורת אד

  . מעשה אבל קו ולא כלו

, )ואפילו חרש שוטה וקט(דהיינו דווקא אד , "כח גברא"רי ד צ"כלומר שלדעת הראב
  .והקו אינו נוטל לידיי

  :)69 'עמ, המספיק לעובדי הש( "תנאי המי שרוחצי בה" כתב ב"וראב

 לא שיניח ידיו תחת דלי גלגל המי מכוח אדומה שתהא אותה יציקה 
   . מסובב אותושבעל חיי

  .27ד ולא כאביו"וכדעת הראב, לא כוח בעל חיימשמע שצרי דווקא כוח אד ו

  נפילת אפי באד חשוב. ב

  :)יד, הלכות תפלה וברכת כהני ה( "כתב הרמב

ואי אד חשוב רשאי ליפול על פניו אלא א כ הוא יודע בעצמו שהוא 
  . פניו מעט ואינו כובש אות בקרקע)הוא(אבל מטה , צדיק כיהושע

  :ד ש"והעיר הראב

ואית , ובלבד יחיד על הציבור: )ו, תענית ב(בירושלמי שאמרו : מר אברהא
  .ובלבד יחיד בציבור: דגרסי

145 'עמ, המספיק לעובדי הש(   כתב"וראב 144(:  

ובהשתחויית הבקשה ג כ לא אסרו אלא על אד חשוב אשר הוא בעיני 
יה ולכ חוששי פ לא יענה ויה, עצמו ובעיני מי שרואהו בחזקת מי שנענה

והירושלמי הוסי , 'אד חשוב שאני': וכ אמרו בתלמוד... צפוי חילול ש
, שיהא יחיד מבקש רחמי על צבור כמעשה שהיה,  והואעל זה תנאי נוס

אול צבור אנשי או מי שאינו , שבו היה יהושע מבקש רחמי על ישראל
   .אי לגביה איסור, באופ זה של מחשבה
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ל אי הצריכו ברחיצת "ואני תמה עליה ז":  תמח'עמ, יח, שמות ל, "אמנ ראה פירוש התורה לראב 

מבלי כח ) שהיא(ורחיצה זו לעבודה מבוארת מכח נות  לאכילה או לקריאת שמע ותפלה שתהיה ידי
על פי הכס  (46וראה ויזנברג הערה . "נורות שנקראו דדי כמו שפירשו במשנת יומאיהצ) מ(נות אלא 

. "כח גברא"ובגמרא מופיע ,  לכלול ג קו)ו, ברכות ו ("הוא כלשו הרמב" כח נות"שהלשו ) משנה
.  שאי זה מקומוכיוובזה כא  ולא דק " חזר בו או שנקט לשונו של הרמב"וצרי תלמוד א ראב

, ח נות לקריאת שמע ותפלהו שצרי כ"שלא מצא חבר לדעת ראב) בסו ההערה(מה שכתב ויזנברג [
, ית שמעיבי לקר, כל הנוטל ידיו בי לאכילה": ב,  שכתב בהלכות ברכות ו"נראה שכ היא דעת הרמב

 הזכיר "ומכ שהרמב, "ידיעל נטילת ותיו וציונו ואשר קדשנו במצ: להימבר בתח, בי לתפלה
, וה ביניהווהש,  לאכילהידי לקריאת שמע ולתפילה בתחילת הפרק העוסק בנטילת ידינטילת 

  .] ג לשאר דיני הנטילה המופיעי בהמשידימשמע לכאורה שכוונתו להשוות את כל נטילות ה
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  .28ד"גתו של הראב קיבל את הש"נמצא שראב

שלמרות , )דוגמאותשכמוב שאינ כלל ה(ות אנמצאנו למדי מאוס קט זה של דוגמ

שבה , "נאמנות גורפת" לאביו "תה נאמנותו של ראבילא הי, 29היותו מערי נלהב של אביו
 את "שבה בח ראב, "נאמנות בוחנת"תה זו יאלא הי. והעתיק מספרו, התבטל בפני אביו

  .ואותה כתב, יולאור בחינתו החליט מהי דעתו בעני, ל"ל פי מקורות חזדברי אביו ע

  השאיפה אל האמת. ד

 את גודל נאמנותו "הביע ראב, נראה שדווקא בגילוי סוג זה של נאמנות לאביו, אמנ
  ברור. ולא נשא פני לאיש, יתה נר לרגליוישא האמת ה, לדרכו הכללית של אביו

מידות, אלא ג מוסר,  ללמוד מפי אביו"ראבשלא רק תורה זכה , לחלוטי
30

  
  . והשקפות עול כלליות

 "בעניי זה התבטא ראב. אחת מהשקפות עול יסודיות אלו היא השאיפה אל האמת
  .כמה מקומותונצטט , פעמי רבות) בעקבות אביו(

109 'עמ, סימ פב, "תשובות ראב( "כתב ראב 107(:  

נת וצרי שתהיה כויני הדת יעיו בענהעוסקי במחקר בשאלות ההלכה וב
צחו הסברה שבאה יכל אחד מה להגיע אל האמת ולחזר מהפכה ולא נ

כי זהו מעשה אנשי הדת שה עוסקי . לה והדעה שעלתה במחשבת
ואי גנאי נדבק . צחוילא בקשת הנ, בקשת האמתכלומר , בתורה לשמה

ר שהאמת נעלמה בחכ כשהוא חוזר משגיאה שנקרתה לו או מטעות בדב
אדרבה הוא מקבל שכר מ האל יתעלה על חזירתו מטעותו כשנתברר , ממנו

קש מורה על יכש שהוא מקבל שכר על החזיקו באמת שהה, לו שטעה
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וכוונת  ושלמי מקבילי לאמור בבבלישהציע לפרש שדברי היר) רמז' עמ ,ש(אמנ ראה יד פשוטה  
 ברור שלא "א מלשו ראב , אלא לציי גרסה אחרת בירושלמי,"ד אינה לחלוק על הרמב"הראב
  .הבי כ

29
, ש. "ל כל שכ לו"לא יסתפק זה לקטני תלמידי אבא מורי ז": ברכת אברה סימ ד: דוגמאות אחדות  

ית ושנגלה ל סוד ייתא שהבאת בקושיו אותה הברל נעלמה ממנ"דמית שאבא מארי זצ": סימ מו
ועלה בלב שאותה ... י דבריו ומפני זה נראה ל דאיכא קושיא עליוי ואתה לא הבנת ענשלא נגלה לו

יתא לא ידע אותה או שמא שכח אותה וראוי היה ל לעיי בדבריו בהלכות תמורה ותראה א זה יהבר
תתבונ א חכ גדול כמותו א תמצא אותו מפורש בדבריו הטמו שנגלה ל מפורש בדבריו או לא ו

ניה ייסתרו דבריו זה את זה והוא לא ידע או לא ואחר כ א לא יתבאר ל דקדוק דבריו תשאל על עני
א צרי , ית טובה ועיו יפהייודע כי קוש' ה": סימ ד, מעשה נסי. "או תקשה עליה מה ונפרש ל

  ."עוריואיננו ממי שיעל ממנו כמו זה השה מעיו זה ל למעל"שתדע כי עיונו ז

30
ומפני זה עשיתי בכבודו כפי דרכי ומנהגי בדר אר ... ": 18 'עמ, סימ ד, "ראה למשל תשובות ראב  

  ."דותיו ודעותיוי והעלמתי עיני ממל שאני מהל בה"ודר אבא מארי זצווגמילות חסדי 
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ל שנכתבו "ודבר זה מבואר מהנהגות גדולי חכמי ישראל ז. אמתותה
נזכר בתלמוד . קחו אנשי הדת מוסר מנוע הנהגותיהיקורותיה למע י

' ה היה דורש כל אתי שבתורה עד שבא אצל את יי"שמעו העמסוני עש
אמרו לו תלמידיו רבינו כל איתי שדרשת מה תהא , אלהי תירא פירש

עליה אמר לה כש שקבלתי שכר על הדרישה כ אני מקבל שכר על 
ואל יחשב אחד מחכמי ישראל . 'עקיבא ולימד וכו' הפרישה עד שבא ר
אלא הגנאי הוא , וא חוזר מסברה שנתברר שהיא בטלהשידבק בו גנאי כשה

. באמת אצל חכמי האמת להחזיק בטעות ולחלוק על האמת אחרי שנגלתה
גרותיה יצ שבאו אלינו א"ולכ אני אומר שכל אחד מבעלי פלוגתא הללו ש

ב את הפכה ויבקש בפסקיו את וושאלותיה צרי שישוב אל האמת ויעז
נוגע להצטדקו הרי פשוט אצל אנשי היושר ומה ש, הדי ויניח את הפכו

  .31שהחזיק במה שחשב לאמת עד שנתברר בראיות שהוא בטל
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, ב"ירושלי תשנ, י שילת"מהדורת ר, הקדמה למשנה:  לעניי זה"נציי מקורות אחדי בדברי הרמב 
,  שיטת אישמְואמנ ַק": )י הטע שכתב רבי במשנה חזרות שחזרו חכמי מדעותיהיבענ( מג 'עמ

וחזרו בית , ובית הלל אומרי כ, בית שמאי אומרי כ: כגו אומרו, ואחר כ חזרתו מאותה השיטה
לפי שאלו האנשי , בקשת האמת ובחירת הצדק ללמד הרי זה  שמאי הלל להורות כדברי בית

כאשר ראו דברי מי שחלק עליה יותר טובי , שלמי השכל, רבי החכמה, החסידי, המעולי, הגדולי
שא יראה , כל שכ וקל וחמר לשאר בני אד. וחזרו לשיטתו,  הודומדבריה ויותר עמוקי העיו 

: ועל זה יאמרו החכמי, 'צדק צדק תרד': 'וזה הוא מאמר ה. ע ואל יתעקשיכני  שהאמת ע יריבו
א תדע כי דברי , שאתה א על פי שתוכל לחל עצמ בטענות וכוחיות, כלומר, 'הוי מודה על האמת'

 חזור ה האמת , לת להטעותואו בגלל יכ, לשתוואשר טענת עליה נראית צודקת בגלל ח, זולת
מעלה אדומי , י שילת"ר' מהד (י מעלות החכיו בענ, ה, פירוש המשנה אבות. "ושלדבריו והריב נט

וא על פי שאפשר לו לדחות , יקבלה  אלא כאשר ישמע האמת, ולא תהיה בו עיקשות": )ח"תשנ
מי ": טז, וראה ש ה. "'ומודה על האמת': והוא אומרו, לא ייטב זה בעיניו  ולהתווכח ולהטעות

 טו, מורה הנבוכי ב ".כרת דברויולא י  יתקיי מאמרואלא לבקשתו האמת , ונה פחותהשיחלוק לא לכו
, עליואת החולקי  שונא אשלא יהחובת הרוצה לשפוט בצדק ומ": )הרב קאפח' מהד. בש אריסטו(

 אהבת הניצוח כמונעת יבעני. "וינהג בו כפי שנוהג בעצמו בעצ אמתת ההוכחות, נוח כנהאבל יהיה 
גורמי המחלוקות סי כי ידופראלאכנדר אסאמר אל": לא,  אל האמת ראה מורה הנבוכי אמהגעה

  ."...כפי שהוא האמתאת ג יהאד מהשטי את המ,  והנצוחההתנשאותאהבת , אחדה. היני שלשיבענ

: פתיחה למורה הנבוכי, למשל, ראה,  היה מוכ א לשל את מחיר השאיפה אל האמת"אכ הרמב  
ולא אמצא עצה ללמד אמת , וצר לו המעבר, אני הגבר אשר א נסגר סביבו הדבר: ברכללו של ד"

 הריני מעדי לאמרו ולא יתאי לעשרת אלפי סכלי , שהוכח אלא על ידי כ שיתאי למעולה אחד
ואטפל בהצלת אותו הנעלה היחיד ממה שנלכד בו , ולא אחוש לגינוי אות ההמו המרובי, בשבילו

  ."עד שיגיע לשלמות וירוח לו, וכתוואורהו במב

עדותו של רב שמואל ב עלי ראש ישיבת , למשל, ראה,  אכ נודע בתכונתו זו"ראוי לציו שהרמב  
, " תשובות הרמב בעניי נסיעה בנהרות הגדולי בשבת "במסגרת פולמוס חרי ע הרמב(בגדאד 

שיאמרו לו מה שמפוקפק בעיניו , שהוא מבכר, יווידוע ממנו לפי מעלות": )17 'עמ, חלק ד, מהדורת בלאו
  ."...ומה שנכנסה בו שגגה עליו
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  :)67 'עמ, המספיק לעובדי הש( ועוד כתב בקיצור במקו אחר

  . אינו רוצה זולתהלהונשא אל האמת אשר יתע

191 'עמ, סימ קז, "תשובות ראב(  על עצמו"וכ העיד ראב 190(:  

, עלהית'  ברו ה,שאי אנו, דעת ברוכי תהיו את וזולתכצריכי את ל
ולא כל שכ , ממי שקשה עליו השגת מי שמשיג על דבריו או ישיב עליה

כמו שנראה ממכתביה , מצד מי שלומד ממנו ומקבל ממנו תוכחה ומוסר
הודינו לו , אבל אפילו לו השיב עלינו הקט שבתלמידינו באמת, היקרי

 וזהו מה 32י קבלת הדת עליה השלו והוי מודה על האמתכמו שציוו נושא
  .אנשי אמת: שהתנה הכתוב בדייני ישראל

יכול ג לחלוק ולא לשאת פני , )ומתו כ מוכ א להודות בטעותו(אד השוא אל האמת 
'  י:הנוסח מתוק על פי פו פג'עמ, הרב מרגליות' מהד, ל"מאמר על אודות דרשות חז ("כ כתב ראב. איש

152' עמ, א"ירושלי תשס, להבי דברי חכמי, אלבוי 150(:  

ולישא פני , כל מי שירצה להעמיד דעה ידועה. כי אתה חייב לדעת, דע
א אמת אותה א , ולקבל דעתו בלי עיו והבנה לעניי אותה דעת, אומרה

ואי ... והוא נאסר מדר התורה וג מדר השכל, שזה מ הדעות הרעות, לא
או בי שנאמי לאומרה , ש בי קבלת אותו דעת להעמידה בלא ראיההפר

הימ , מפני שהוא אד גדול, כי האמת אתו בלי ספק, ונשא לו פני ונטע לו
ולפי הקדמה זו לא נתחייב מפני , שכל זה אינו ראיה אבל אסור, כלכל ודרדע

לשלמות תבונת בפירוש התורה , גודל מעלת חכמי התלמוד ותכונת
שנטעו לה ונעמיד על , דקדוקיה ויושר אמריה בביאור כלליה ופרטיהוב

ולומר אות כאשר , דעת בכל אמריה ברפואות ובחכמת הטבע והתכונה
ולה נמסרו להורות , שתכלית חכמתה ביד, נאמי אותו בפירוש התורה

 אבל יש לנו ולכל נבו... 'על פי התורה אשר יורו': כעני שנאמר, לבני אד
ולאמת , וחכ להתבונ כל דעה וכל מאמר על הדר שיש להתבונ אותה

ולעמוד מלפסוק הדי , ולבטל מה שראוי לבטלו, ולקיי מה שראוי לקיימו
וענייני אלו ... אמר מי שאמר, במה שלא הוכרע האחד משני הפכי

, וכיוצא בה אי להבינ ולהתבונ אות מפני שהיה גדול העצה והחכמה
  ... ל במורה"אמר אבא מורי ז וכ, לא מפני הראיות והמופתי שיש עליהא
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המספיק ( על עצמו דומי מאד למה שכתב בעדותו על מנהגו של אביו "דברי אלו שמעיד בה ראב  

71 'עמ, לעובדי הש   ).צוטט לעיל בפני. 70
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   להתחשב בגדלות האומר אלא באמיתתשאי, )בעקבות אביו( "גישתו זו של ראב

 ולתמו יתדותיו באביו עוד יותר,  נאל להארי ולהסביר"ספגה ביקורת וראב, 33דבריו

178 'עמ, המספיק לעובדי הש( 176(
34:  

 הרווחי המפורסמי או שאינ מפורסמי הקדומי או המנהגי
המחודשי הנעשי בנוכחות נכבדי או שאינ נעשי בנוכחות א 

שאי הראיה קובעת את היות פגומי אי מחויבי ללכת על פיה מפני 
 וזאת זה מ הנמנע שיתברר למאוחרי מה שלא התברר למי שקד לה

 בצורה מובנת יותר מה שהקוד כבר א על הרוב מפני שהמאוחר מקבל
טרח עליו וביררו והוא מתפנה לבירור מה שלא ביררו ולהסיק מה שלא 

ועל כ ההנחה המוקדמת , הסיקו אותו הקוד משו התעסקותו בזולתו
שהוסכ עליה בהלכה אצל חכמי התלמוד היא הלכתא כבתראיי וזאת 

ואי זה , רוני גדול צפורנ שלראשוני מכריס שלאח:אמרושלמרות 
משו שלמות המאוחר על פני הקוד לגבי כל האנשי ובכל המצבי אלא 

שהמאוחר מעיי במאמרי הקדמוני ובונה עליה ולומד מה משו 
ובאמצעות כללי ההיקש הוא מסיק תוצאות שמחויבי לפעול לפיה במידה 

 מי נכוני והרכבת והמסקנות מה ה על פי הכלליושהדברי הקד
אי סיבה אפוא לבעל המחשבה הבריאה והדימוי השל ... המחויבי

שיתנגד לדעה שביאר אותה אחד המאוחרי באמצעות ראיות נכונות על ידי 
  .שיאמר לו מי שקד ל לא ביאר זאת

ל היו משיגי על מי שקד לה ומגלי מה "ידוע ל שרבי מהגאוני ז

 וקורא לה 35תו נמנה עליהל למרות היו"ואבא מארי זצ... שנסתר מה
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  ."או היותר גדול שיהיה היה בזה טעותולו טעה בו הג": 51 'עמ, סימ מו, "תשובות ראבראה ג  

34
כל דבר שנתגלה טעמו ונודעה אמתתו ": כד, בעניי דעת אביו ראה למשל הלכות קידוש החודש יז  

אי סומכי על זה האיש שאמרו או שלמדו אלא על הראייה שנתגלתה והטע בראיות שאי בה דופי 
פ שהיה אבוקראט מגדולי "ואע: "4' עמ, רמהדורת מונטנ,  לפרקי אבוקרט"פירוש הרמב. "שנודע
מורה הנבוכי ".  מעלה–הנה אי רדיפת הזכות בדברי שקר , בלא ספק, כל שכ מ הרופאי, האנשי

ולא ,  לא תוסי אמתתו ולא יתחזק הנכו שבו בהסכמת כל העול עליולפי שכל דבר שהוכח ": טו, ב
 שהעיקר הוא המופת והראיה  כיוו".אנשי האר עליותגרע אמתתו ולא יחלש הנכו שבו א יחלקו כל 

   :נמצאנו למדי שני דברי, ולא האומר
   .במקרה שיש ראיה לדבריו יש לקבל דבריו, א האומר הוא אד פחות ער מאיזו סיבה שהיא. א  
  .ואי להתחשב במעלתו, אי לקבל את דבריו, א מוכח בראיות שלא כדברי אד בעל מעלה .ב  
לא מעט בזכות ,  הלכתי עד ימינו האחרו ראוי להזכיר את דברי אריסטו שנכנסו לשיח התלמודי בעניי  

וזה המנהג נהגו כל חכמי העול כמו שכתב החכ המורה אב גנאח ": ה בעל המאור"הקדמתו של הרז
ריב : אמרו, הזכיר דברי הפילוסו שהשיב על רבו, ל"בהשיבו על המורה הגדול בעל הדקדוק רבי יהודה ז

י אב "בעניי מקור הדברי אצל ר...". (א האמת אהוב יותר, ושניה אוהבנו, לאמת ע אפלטו
339 'עמ, מפי בעלי לשונות, אברמסו' ש: ראה, אנח'ג רבי זרחיה הלוי בעל המאור , מ תא שמע"י. 338

  ). 23 הערה 141' עמ, ובני חוגו
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בכל זאת הוא חולק עליה במקומות שבה התברר ... בחיבורו הגדול רבותי
ל "ואבא מארי זצ:  ואומרל"וא חולק על אביו ז, לו שהאמת לצדו על פניה

כפי שתמצא דבר זה אמור אצלו בהלכות , מ האוסרי ואני מ המתירי

בעלי החכמה והאמונה אלא ואי גנאי בכ מצד , 36שחיטה בספר קדושה
מצד הצבור כעמי האר והדומי לה אשר מחובת לסמו על דעת מי 

  .שנתמנה עליה לא שהחכמי ילכו בעקבותיה בדעותיה

ע כל ההערצה והכבוד שרחש .  לאביו היה על פי גישה זו"מסתבר שג יחסו של ראב
ומתו ,  לגישתו של אביווהיה זה בהתא, לאביו לא נמנע מלחלוק על דבריו ולבוחנ

  .37נאמנות להשקפת עולמו
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 רס 'עמ, י שילת"מהדורת ר, "ראה הקדמות הרמב. "מתייחס אליה": ל"צ" נמנה עליה"במקו  
  .4הערה 

36 
 .ב, הלכות טוע ונטע ג ;טו, הלכות אישות ה, למשל, ראה, למקרי דומי. י, ראה הלכות שחיטה יא 

  .קטז בהערות המשלימות קטו'עמ, "וראה איגרות הרמב

37
מצויי ג בדברי רבי יהושע  ,)34לעיל הערה ( י בקשת האמתיששני היסודות שהצגנו בעניש לציי   

 )לא(, ט"ירושלי תשמ, מהדורת רצהבי, ראה תשובות רבי יהושע הנגיד. "הנגיד מבני בניו של הרמב
י שההוכחה עומדת בסתירה לו אי לשי לב לאומרו ואפילו יהיה יוידוע שכל ענ": 77 'עמ, במשנה תורה

לדגול בו ולא להחזיק בו בגלל קדמותו אבל ראוי ללכת י זה אסור יענ": 78 'עמ, ש. "הגדול שבגדולי
  ."אחרי האמיתי מכל מקו ושמע האמת ממי שאמרה
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   דרור פיקסלרהרב 

  ם"לשון וסגנון בפירוש המשנה לרמב

  פתיחה  . א

  שפות הסכמיות ועברית כשפת הקודש  . ב

  פירושי מילים של המשנה לערבית   . ג

 השרטוט  . ד

  ך"פירוש מילים בעזרת התרגום של מילים דומות מהתנ . ה

 תרגומי מילים מהתורה. 1  

 תרגומי מילים מהנביאים. 2  

 מילים מהכתוביםתרגומי . 3  

 ם למשנה"מילון הרמב   . ו

 לשון משא ומתן כדרך לפירוש המשנה   . ז

  כללים בפירוש המשנה . ח

 רשימת הכללים. 1  

 ם במהדורה ראשונה ומחק אותם במהדורה מאוחרת"כללים שכתב הרמב. 2  

 כלל דחוי. 3  

 יסוד. 4  

 דברי המשנה ככלל. 5  

 כללים מסוג אחר. 6  

 'דברים נפלאים'יהם שהם דברים שכתב על . ט

  מקומות שכתב שיש לזכרם או להבינם היטב   . י

  מקומות שביקש שיזכרו במהדורה ראשונה אך מחק זאת במהדורה מאוחרת. יא

  אפילוג. יב
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  פתיחה. א

כמו ג להתמקדות בהבנת לשו , 1 הקדיש מחשבה רבה ללשו חיבוריו וסגנונ"הרמב
 ואה. "על חשיבות גדולה בכלל כתיבתו של הרמבתה גור ביאיכות הלשו הי. המשנה

 במאמר זה אנו 2. נוס על היותו מדויק ובהיר,הקפיד הקפדה מיוחדת על סגנו הכתיבה
כמו ג , כפי שבאה לידי ביטוי בפירוש המשנה,  ללשו העברית"בוחני את יחס הרמב

  . שימוש בחיבור זה"לסגנונות הלשו בה עשה הרמב

. תו כדי לימוד פירוש המשנה, בודה זו בכרטיסיה שהכנתי במש עשוריסודותיה של ע
באר עניי בצורה ייחודית ,  ביטוי מיוחד"השתדלתי לאסו את כל המקומות בה כתב הרמב

ראיתי לנכו להעלות חלק , " שנה לפטירת הרמב800במסגרת הוצאת ספר לרגל . וכדומה
מקומות שביקש שיזכרו ;  כללי"ת שכתב הרמבכל המקומו; המילו(מכרטיסיה זו על הכתב 

המבקשי להקי את כל , "עשויי להיות לעזר רב לחובבי תורת הרמב רשימות אלו). 'וכו
העליתי את , )כז, משלי ג(' אל תמנע טוב מבעליו'בבחינת , משו כ. דבריו בפירוש המשנה

ומחשבה ,  במראי מקומותשלא נפלו שיבושי, מקווה אני. הדברי על הכתב בצורה מסודרת
  .)א, פסחי ח(" בודק עד מקו שידו מגעת"ל "וכבר צוו חז, ה מצרפה למעשה"טובה הקב

בפתיחתו של המאמר . במאמר זה נעסוק במספר היבטי של הלשו והסגנו בפירוש המשנה
ש  בפירו"כפי שבאו לידי ביטוי בדברי הרמב,  נעסוק בנושאי כללי בלשו העברית)פרק ב(

, היא הסברת פשט לשו רבי שבמשנה, אחת המטרות המרכזיות של פירוש המשנה. המשנה
כסיכו .  לצור ביאור לשו המשנה"נראה דרכי שונות בה השתמש הרמב, הובפרקי ג
בפרקי .  פירש"שהרמב, יסדנו בפרק חמישי מילו של ביטויי קשי שבמשנה, לחלק זה

  . עמדנו על סגנונות לשו ייחודיי בפירוש המשנה)יאו(האחרוני של המאמר 

  שפות הסכמיות ועברית כשפת הקודש. ב

את . ובה ראה מודל לחיקוי, לשו המשנה היא לשו מדויקת ובהירה, "לדעת הרמב

  : )א, תרומות א( 3 בפירושו למשנה"הערכתו ללשו המשנה כתב הרמב

                                                           
1 

מצוי באגרות שונות , ורצונו לתרג את הכל לעברית, התייחסות לבחירת הלשו בחיבוריו השוני  
מעלה , כרכי' ב י שילת"מהדורת ר, "אגרות הרמב, עניי מני המצוותתשובה לצור ב: במהל חייו

אגרת אל מר יוס אב ; ) ה למהדורה זו"כל ההפניות לאגרות הרמב(רכג ' עמ, ז"אדומי תשמ
 .תקנח' עמ, ש, אגרת ללוניל; תטתח' עמ, ש, אבר'ג

2 
, "מבוא למשנה תורה לרמב, קייצחק טברס בתחו הלשוני ראה סיכומו של "על גדלותו של הרמב  

266 ' עמ,א"ירושלי תשנ וביאורי  מקורות:  על עניני לשו בפירוש המשנה כבר עמדנו בנספח למאמר.260
57' עמ, )ס"תש(ו ' נטועי, '"על פי כתב יד הרמב,  על מסכת עבודה זרה"לפירוש המשניות לרמב 37.  

כל ההפניות לפירוש המשנה ה (ג "רושלי תשכי, י קאפח"מהדורת ר, "פירוש המשנה לרמב   3
וכ ספר , כל הציטוטי וההפניות למשנה תורה עד ספר נשי). אלא א כ צוי אחרת, למהדורה זו

, משנה תורה ע פירוש יד פשוטה, ר הרב נחו אליעזר רבינובי"לקוחי ממהדורת מו, משפטי
    .ז"תשנו"תשמ, קרית אונו, ה"מכו מש, קאפחי "משאר הספרי ממהדורת הר; ה"תשסד"מעליות תשמ



  "לשו וסגנו בפירוש המשנה לרמב

  

  

  

201

ואלו בלי , הלשו ונשמע מההעיקר בכל לשו חוזר למה שדברו בו בעלי אותו 
ועל זה הדר תהיה תשובת לכל . .. כלומר באר ישראל,ספק עבריי בארצ

 ושה עשו פעלי שאינ נכוני ,מי שחושב מ החדשי שלשו המשנה אינו צח
אצל המלומדי  והיסוד הזה שאמרתי ל נכו מאד. באיזו מלה מ המלי

  . הכוללי כל הלשונות כולהשלמי המדברי על העניני הכלליי

  ברצוני להציג שני ענייני עקרוניי בענייני לשו, לפני שנדו בלשו פירוש המשנה וסגנונו
  .  ביחס ללשו העבריתד כללי ואחדאח

 הא השפות נוצרו כלומר . הא השפות ה טבעיות או הסכמיות, ידועה המחלוקת
או , ע עור האד נקבע על פי סביבת מגוריוכפי שצב, )'אקלי וכדו(מסיבות סביבתיות 

 כי: " קבע4ל,  במורה הנבוכי ב"הרמב. שהשפות נוצרו כתוצאה מהסכמה בי בני אד

מאמר  (6 וכ כתב בפרקי משה ברפואה5,"הלשונות הסכמיי לא טבעיי כפי שכבר דמו זאת

                                                           
4 

 ). כל ההפניות במאמר למורה הנבוכי ה למהדורה זו(רלח ' עמ, ז"ירושלי תשל, י קאפח"מהדורת ר  
5 

שהארי להוכיח כי לשו , נו ומאמר ד אות כהל בכוזרי מאמר א אותיות נג"וחלק בדברי אלו על ריה  
 .למהאאו שניתנה , הקודש היא טבעית

6 
ההקדמה לפרקי אבוקראט וחלק ממאמר . ה"תשכז"ירושלי תשי, כרכי' ד, מהדורת זיסמ מונטנר  

וצורפו כנספחי למהדורתו לאגרות , י קאפח"כה מפרקי משה ברפואה תורגמו מחדש על ידי הר
פואה שהחיבור פרקי משה בר, טוע) 69הערה , קנט' עמ, ש(י קאפח "הר. ז"ירושלי תשמ, "הרמב

 במורה הנבוכי ממה "שבשני מקומות נראה שחזר הרמב, ראייתו היא. נכתב קוד למורה הנבוכי
וכפי שנראה בגו , הא השפה היא טבעית או הסכמית, האחת היא בשאלה זו. שכתב בפרקי הרפואה

וג בה , )קסא' עמ(השנייה היא בעניי סיבה ומסובב . רות אי בה סתירה בי המקו7המאמר ובהערה 
פרקי משה ברפואה נכתבו אחרי מורה , לדעתי. ואי כא מקומו, נראה שנית ליישב את ההבדלי

קנט ' ראה בפרקי משה עמ( דברי שמופיעי רק במורה הנבוכי "שהרי מזכיר בה הרמב, הנבוכי
  : לכ שהספר מאוחר לזמ כתיבת מורה הנבוכיאבקש להוסי שתי ראיות ). קסג' ועמ
אני לא ראיתיה במערב : " על מחלת הדיאביטס"כתב הרמב) 122' עמ (69במאמר שמיני סעי   . א
ולא סיפר לי אחד מ הזקני שקריתי לפניה , ] היה רופא כבר בספרד"מכא אנו למדי שהרמב[

". בכמו עשר שני יותר מעשרי איש, העילהראיתי מי שמצאו , פה במצרי, א אני. שראה אותה
בהגיעו למצרי , כפי שידוע לנו. אחרי ששימש יותר מעשר שני כרופא, הדברי נכתבו במצרי, כלומר

אחרי סיו כתיבת משנה תורה . דוד פרנס את המשפחה' אלא עסק בתורה ואחיו ר, "לא עבד הרמב
אחרי כ התחיל .  לא הצליח לתפקד כלל" הרמבואז תקופה ארוכה, דוד טבע בי' התרחש אסו ור

א כ אנו מדברי על תקופה של כחמש עשרה שנה אחרי . על מנת לפרנס את משפחתו) ברפואה(לעבוד 
  . סיו כתיבת משנה תורה

ויתכ ,  ימי ספורי לפני פטירתו"כפי הנראה את פרק כה מפרקי משה ברפואה כתב הרמב  . ב
, "עדות לדבר זה אנו מוצאי בדברי ב אחותו של הרמב. בצורה שלמההספיק לסיי אותו שלא 

העתקתי את המאמר כה אחרי פטירתו של : "והוא כתב,  לחיבור מהווה את כתב היד הראשושהעתקתו
כי הוא . כש שעשה זאת בשאר המאמרי הקודמי, ובטר הספיק לסדר, דודי מצד אמי, אדוני הרב

פרק " ( כ העתקתי אני את דבריו באותיות ברורות וקראתי את הנעתק לפניוואחר, נהג לכתוב במו ידו
  לסיי"א כ את הפרק האחרו לא הספיק הרמב). XXIII-XXII 'עמ,  משה ברפואהי לפרקההביבליוגרפי

 .ומכא ראיה ברורה שהדברי נעשו אחרי חיבור מורה הנבוכי, באותה הצורה שעשה לשאר הפרקי
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58סעיפי , כה    7".וידוע כי הלשונות הסכמיי: ")56

בפירוש המשנה '? שפת הקודש'מדוע השפה העברית נקראה , א ההסברהעניי השני הו
בה לומדי תורה ומקיימי את ,  רואה בשפה העברית שפה ייחודית"שהרמב, נראה

  : 9טז,  ראה אבות א8.המצוות

וה , אמנ יבחנו בענייניה, באיזו לשו שיהיו, כי השירי המחוברי, ודע
, ויותר,  שהדיבור לא יאסר...קנוהואשר כבר חיל, נוהגי מנהג הדיבור

שא יהיה עני . אלא לפי עניינו, לפי לשונו, ויצווה באמירתו, וימאס, ויאהב
וא יהיה עניינו פחיתות ;  צרי לאומרו באיזו לשו שיהיהזה השיר מעלה 

, אלא שיש אצלי בזה תוספת, ולא עוד. באיזו לשו שיהיה, להניחו  צרי
לעורר כח התאוה ולשבחו ולשמח , שלה עני אחד שא יהיו שני שירי

לפי שהוא יעורר ויזרז , הדיבור המאוס וזה מחלק, והיא פחיתות, הנפש בו
ויהיה אחד משני , כמו שיתבאר מדברינו בפרק הרביעי, למידה פחותה
העברי והדיבור   תהיה שמיעתוהאחר ערבי או בלשו אחרת , השירי עברי

בה  ושהיא אי ראוי להשתמש, למעלת הלשו, רהבו יותר מאוסה אצל התו
וכל שכ א יצור לזה שימוש בפסוק מ התורה או משיר , אלא למעלות

המוזהר , שאז יצא מחלק המאוס לחלק האסור, לזאת הכוונה השירי
שיעשו מילות הנבואה מיני זמר בפחיתויות  הואיל והתורה אסרה, ממנו

  . ובדברי המגוני

 ,א מבי דבריו אנו למדי, שאי להשגיח בשפה אלא בתוכ, "כתב הרמבאמנ במקו זה 

  . 10מפני שיש לעברית מעלה יתרה, שדברי עבירה בעברית חמורי יותר מאשר בערבית

  :  סיבה נוספת מדוע נקראת השפה העברית לשו הקודש"ח כתב הרמב, במורה הנבוכי ג

                                                           
7 

הערה , קמט' עמ(ובתרגומו לפרקי משה ) 99הערה , רלח' עמ(במהדורתו למורה הנבוכי י קאפח "הר  
א לעניות . ובמורה הנבוכי חזר בו,  כי הלשונות טבעיי"שבספרו הרפואי סבר הרמב, טוע) 10

וכ כתב במפורש כפי שציטטנו מדבריו ,  שהלשונות הסכמיי"ג בפרקי משה סבר הרמב, דעתי
ששנויי מוצאי האותיות ותנועת כלי הדיבור בשעת הדיבור מקור , " אומר ש הרמבאמנ. למעלה

א נראה שהתכוו בדבריו אלה , ומזה יוצא שהלשו היא טבעית, בשינויי האקלי בה גרי האנשי
ונגזרת מטבע , השפה עצמה היא הסכמית. להצדיק את השוני בתבניות הדיבור ולא בשפה עצמה

  .שהרי לא ראי הסכמת תושבי אר ישראל להסכמת יושבי אר כוש, זורהאנשי באותו הא
8
 "הרמבש מסביר ו .שתפילה יכולה להיאמר בכל לשו, א, מפורש במשנה שוטה ז, לעומת זאת   

 ואמנ: "ב,  ובלשו דומה כתב בפירושו לברכות ד".ומתחנ אד בכל לשו,  תחנווהתפלה : "בפירושו
וראה מה שכתבנו בביאורנו למשנה זו , "אשר קוראת לבקשה תפילה,  הלשוקראה תפילה לפי עיקר

: להל(קס קנט' עמ, ד"מעלה אדומי התשס,  מהדורה מבוארת "מסכת ברכות ע פירוש הרמב
 ). מהדורה מבוארתמסכת ברכות 

9
  . כא' עמ, ב"תשנמעלה אדומי , הרב יצחק שילתהציטוט הוא על פי מהדורת    
10 

 .עיי ש, תכט' עמ, "אגרות הרמב, ו באבות הזכיר באגרת בעניי זמר הישמעאלי ויינאת דברי  
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ואי לחשוב כי זה , קדשויש לי עוד טע במה שנקרא לשוננו זה לשו ה
שהלשו הזה המקודש לא , והוא. אלא זה אמת, התפארות מצדנו או טעות

ולא לעצ הפעולה , לא לגברי ולא לנשי, הונח בו כלל ש לכלי המשגל
  ...גורמת ההולדה

  11.עיי ש שמארי להוכיח שאי בשפה העברית מילי הקשורות לעניני תשמיש

, במשנה כדי להסביר מילי קשות ותהלשוניותיו עי ביד"בפירוש המשנה השתמש הרמב
בה  ,רוש המשנהבשורות הבאות נציי את המקומות בפי. בהיחודיות יוצורות דקדוקיות 

  . שימוש בידע זה"עשה הרמב

  פירושי מילי של המשנה לערבית. ג

ראה לעצמו כמטרה ראשונה ,  חיבר את פירוש המשנה בשפה הערבית"כיוו שהרמב
מעתיק , לכ כמעט בכל משנה. לקורא הערבי, הכתובה בעברית, הסביר את מילות המשנהל

   12 .ומסביר אי אלו מילי וביטויי לערבית,  את לשו המשנה"הרמב

ומתי אינו ,  להסביר את המילה שבמשנה לערבית"מתי בוחר הרמב, השאלה הגדולה היא
שכאשר , מהתרשמות כוללת נית להצביעא , שאי כללי קבועי בדבר, נראה לי? מסבירה

כאשר מופיעה מילה בפע , כמו כ.  מסביר אות"הרמב, מדובר על מילי קשות או נדירות
, שבתחילת פירוש המשנה, על פי הסברנו נית להבי.  מתרג אותה"הרמב, הראשונה במשנה

 בפירוש וככל שהתקד,  מילי מהמשנה לערבית"יש מקומות רבי בה תרג הרמב

יש צור להקי את כל תרגומי ,  על מנת לאמת את דברינו13.המשנה התדירות הולכת ופוחתת
כי על פי הנחות אלה הצלחנו להסביר את , א בשלב זה נית לומר, המילי שבפירוש המשנה

  .כל תרגומי המילי המופיעי במסכת ברכות ובתחילת מסכת פאה

                                                           
11
א בספר הזכרו "והריטב,  על דבריו אלו"יג תוק את הרמב,  בפירושו לתורה שמות ל"הרמב   

, "חורג ממנהגו שתמיד הג על הרמב) עבעא' עמ, ג"ירושלי תשמ, מהדורת הרב קלמ כהנא(
, עוד בנושא זה ראה בספרו של יעקב לוינגר". ושגגה היא היוצאה מלפני השליט: " כתבובמקו זה

99' עמ, "ירושלי תש,  כפילוסו וכפוסק"הרמב 96. 
12 

ונראה כאילו פירש , י קאפח במהדורתו בחר ברוב המקרי לתרג ג את המילה השנייה לעברית"הר  
שבמקרי אלו מתאי יותר , נראה לי. רדפת את המילה הכתובה במשנה במילה עברית נ"הרמב

.  הבאת תרגו ערבי ולא פירוש לעברית "מפני שזו הייתה כוונת הרמב, להשאיר את המילה בערבית
 באגרת הנחמה "מימו אבי הרמב' רראה אצל . הדבר עשוי א ליצור שיבושי בתרגומי מערבית

 הוסי בעניינהו, קצרההתפילה ההביא את נוסח ש, )כוכה' עמ, ה"ירושלי תש, פישממהדורת קלאר(
המתרג תירג ג . קצרההתפילה התרגו לערבית של נוסח בהמש דבריו הביא ג . הלכותמספר 
 ,כאמור. המקור ותרגו לעברית של התרגו הערבי, וכ יצא שיש שני נוסחי לתפילה קצרה, קטע זה

 .מימו תירג את התפילה העברית לערבית' רהרי ש, היה עליו להשאיר את הדברי בערבית
13 

ועל , מפני שיש בה מילי קשות רבות שלא הוזכרו קוד לכ במשנה, יוצאת מכלל זה היא מסכת כלי  
  . לתרגמ לערבית"כ היה צרי הרמב
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  14השרטוט. ד

.  שבכתב הוא שרטוט פסוקי המצוטטי מהתורה"ל הרמבדבר ייחודי בכתב ידו ש
כל כתבי הקודש אי כותבי אות : ")טז, הלכות תפילי ומזוזה וספר תורה ז(היא הלכה פסוקה 
 שנקודות מעל )12'  עמ, חלק התשובות,אוצר הגאוני לגיטי(כתב גאו רב האי  ."אלא בשירטוט

 בש רבי מימו אבי )ב'  סי,חלק א( "וכ ג כתב התשב, המילי נחשבות כשרטוט
 בכל מקו שביקש לצטט פסוק הוא שירטט   הלכה למעשה "הרמבוכ נהג , "הרמב

הא משפט מסוי ,  לעיתי יש מקו להתלבט15.קווי או נקודות מעל המילי
שאלה זו יכולה להתברר .  כתב הוא התכוו לפסוק או שזה ביטוי שהוא קבע"שהרמב

  .ורואי א הביטוי משורטט או לא, " בכתב יד הרמבכשמעייני

 הא כל מילה או שתי מילי יש? "ממתי חלה חובת השרטוט של מילי המצוטטות מהתנ
  א בזכות,שאלה זו הינה שאלה הלכתית תיאורטית? מילי ומעלה' או רק מג, חובה לסמנ

  . הלכה למעשה"ד נהג הרמבלראות כיצאנו  יכולי , בידנו"הימצאותו של כתב יד הרמב

הוא סימ שרטוט א על ,  ביקש להדגיש כי הוא מצטט פסוק"במקומות בה הרמב
א ברוב המקרי כאשר ציטט שתי , )א, ש ב; ד, ראה לדוגמה פאה א(מילי בודדות 
ביחס לשלוש מילי אנו מוצאי כי יש פעמי . שרטוט "הרמב לא סימ ,מילי מפסוק
א , בפירושו לפאה א.  א יש מקרי שכ, לא סימ נקודות או שירטט"רבות שהרמב
". לא יראו פני ריק"; "יראה כל זכור" פעמיי שלוש מילי מתו פסוק "ציטט הרמב

 סימ "ואילו מעל הפסוק השני הרמב,  לא סימ נקודות"מעל הפסוק הראשו הרמב
  .קיויש לתת הסבר להתיחסות השונה לשני הפסו. נקודות

 בשטה כסדרו התורה מ פסוק לכתוב אצלינו אסור: "כפי שציטטנו לעיל הלכה פסוקה היא
 כפי אחד כל .ומזוזות ותפלי תורות בספרי המבוארי הכתיבה תנאי כפי בספר אלא ,אחת
 , בנושא נפלה מבוכה בעקבות דברי שכתב"בדברי הרמב. )ד, ש שוטה ב"פיהמ(" תנאיו

 תיבה אלא כותבי אי הלוחות על: "ד כתב, ש שוטה ב" בפיהמ.שנראו לכאורה סותרי
בניגוד לזה בהלכות . אבל שלוש אסור ללא שרטוט  "שתי תחת שתי או ,תיבה תחת

יתר על זה ; ומותר לכתוב שלש תיבות בלא שירטוט: "טז כתב, תפילי ומזוזה וספר תורה ז
אסור לכתוב שלש : "לה,  וחליצה דש כתב בהלכות יבו"כדבריו בפיהמ]". אסור) [פסול( 

' מהד(א כדבריו בהלכות תפילי ומזוזה וספר תורה כתב בתשובה , "תיבות בלא שירטוט

  : )שצטשצח'  עמ, חלק א,"אגרות הרמב; רסח'  סי,16בלאו

                                                           
14
,  מהדורה מבוארתוראה מה שכתבנו במסכת ברכות , "י הרמב"אמצעי פרשני נוס הוא הניקוד שבכ   

 ).תנתמח' עמ(הנספחי בחלק 
15 

ובמהדורתנו אנו משתדלי , י קאפח"חסר ממהדורתו של הר, כמו ג הניקוד, סימו זה של פסוקי  
  ."ולסמ את הפסוקי כפי שמופיע בספרו של הרמב, להחזיר את הניקוד

16
  .ו" תשמירושלי, כרכי' יהושע בלאו ד' פרופמהדורת    
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 ולא לבד תיבות שלוש יכתוב אלא .פסוקי פסוקי התורה מ לכתוב אי
 לו ונותני הכתב אנו משני, פסוקמ ראיה להביא אנו צריכי וא. יותר
  .שתיי או אחת אות תיבה מכל כותבי או אחרת צורה

וכבר בנו על סתירה . )70' עמ( 17"יהושע הנגיד מצאצאיו של הרמב' וראה ג את תשובת ר
בעל הלכות (ש סבר כדעת הגאוני "כאילו בפיהמ, לכאורה זו בניני שאי בה ממש

לתק את דבריו בהלכות " שכח" ו,במשנה תורה פסק כנגד א ,)גדולות סידור דחליצה
ר הרב נחו אליעזר רבינובי ביד "וכבר הסביר מו, א אי בדברי אלו ממש. יבו וחליצה

מילי א בשטרות חולי '  שבכתבי הקודש מותר ג)תשכבתשיח'  עמ, חלק ב,ספר אהבה(פשוטה 
  .רק שתי מילי מותר) גיטי וכדומה(

מכיוו שזהו חיבור של קודש יש צור לסמ . ש המשנה נהג כ הלכה למעשהלכ בפירו
, ש פאה א"הפסוק הראשו שציינו מפיהמעל וזו הסיבה ש, תיבות ומעלה' ציטוט של פסוק מד

 סימ עיגולי מעל ,סמו לוהואילו בציטוט ארו יותר ,  עיגולי" לא סימ הרמבא
 סימ ,ש שוטה" עוד קוד לדבריו בפיהמ,ההלכה למעשא כ אנו רואי ש. המילי
  .נמילי ומטה אי חובה לסמ' א ג, מילי'  את הפסוקי שיש בה יותר מג"הרמב

  "פירוש מילי בעזרת התרגו של מילי דומות מהתנ. ה

בהתא .  כמשימה להעמיד ביאור מקי לכל משנה ומשנה"בפירוש המשנה ראה הרמב
א ע זאת לא הזניח את , פסק הלכה ו את מסקנת התלמודביאר, לכ הקדי מבואות

, תנד' עמ,  מהדורה מבוארתבנספח למסכת ברכות ראה (פירושי המילי הבודדות 
בראש ובראשונה ביאר את המילי ). שהבאנו את כל המקומות שרק באר בה מילי

פה לש) מפני שמשתמשי בה תדיר, אוריוכ מילי הזוקקות ב(הקשות שבמשנה 

 השתדל לבאר מילי אלו ג באמצעות לשו "הרמב. 18בה חיבר את פירושו, הערבית
אלא רק ,  את לשו התרגו"לא בכל מקו מביא הרמב. המקרא ולשו התרגומי

 מפרש את המילה "הרמב, דהיינו. במקומות בה נית ללמוד דבר נוס מהתרגו הארמי
כאשר יש , )העברי או הארמי לפי הצור (ומחזק את הסברו על ידי התרגו, שבמשנה

  : ג, ראה מנחות ח. בתוספת זו דבר חדש

, לשמ מלומדת תקועה אמר וכאלו, יתהו ותאלפו אות ולמדת תרגו
 פירשתיו ולא ...עברית מלה והיא .טוב שמ לעשות רגילה שהיא כלומר
  .שוה למד או אל עני כי לבאר כדי אלא התרגו מלשו

: )כז, מורה הנבוכי א(ראה לדוגמה , יע הערכה רבה לאונקלוס ולתרגומו הב"הרמב
ועשה בתרגומו שימוש נרחב בספר , ..."אונקלוס הגר של מאוד בלשו העברית והארמית"

                                                           
17
  .ט"ושלי תשמיר, יהודה רצהבי' מהדורת פרופ   
18 

  .סעי גכפי שהרחבנו לעיל   
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, אומנ תרגומו של אונקלוס הוא לתורה בלבד. 21 ובמורה הנבוכי20במשנה תורה, 19המצוות

מקומות  ג ב23." וכ בתרגומי שוני לנ22ה השתמש בתרגומי נוספי לתור"א הרמב
נסקור להל מקומות .  מילי דר התרגו הארמי שלה"בפירוש המשנה פירש הרמברבי 
לעיתי המילה .  ביקש להסביר ואת תרגומה"בכל מקו הבאנו את המילה שהרמב. אלו

יא בארמית ולעיתי המילה במשנה ה, במשנה היא בעברית והפרשנות היא התרגו הארמי
 ד על תרגו של "ישנ מקרי בה הרמב.  הסביר אותה על פי תרגומה העברי"והרמב

  24.העברי שלו/ביטוי ובמקרה זה הבאנו את הביטוי הנדו בלי התרגו הארמי

  תרגומי מילי מהתורה. 1

  מרכולא
  אפר

  זיב

  נשיא
  25קטמא

  26קערה

  ב, שקלי ה
  א, שבת ג

  ה, פסחי ה
  )2( 27ד, תמיד ד

  זיב
  בלש

  
  

  26כ
  28חיפש

  
  

  ב, מנחות ב
  ו, עבודה זרה ה

  ד, כלי טו
  

                                                           
19 

, מהדורת הרב יוס קאפחכל ההפניות לספר המצוות ה על פי  .לא תעשה קכח; ראה לדוגמה עשה לו  
  ).ע המקור הערבי(א "ירושלי תשל, מוסד הרב קוק

20 
  .יט, הלכות אבל ה; יג, ראה לדוגמה הלכות איסורי ביאה יב  

21
 "שביאור הרמב, " של מורה הנבוכי מבוסס על פירושי מילי קשות בתנלמעשה כל החלק הראשו   

 .מתייחס תמיד לתרגו הארמי של המלה
22 

 איננו מופיע בתרגו אונקלוס לתורה "ראה לקמ ברשימה במקומות בה ציינו כי התרגו שברמב  
  .ג, לדוגמה אבות ג:  לתרגו אחר"וכ המקומות בה ציי הרמב) 27הערה (

23 
' מהד, מגילת סתרי לרב נסי גאו(תרגומי קדומי לארמית מיוחסי כבר לעזרא הסופר   

למרות הערכה הרבה ). א, י קדושי מט"רש(ואפילו קוד לכ , )194' עמ, ה"ירושלי תשכ, אברמסו
אי כל סיבה לחשוב שהוא צמצ את עצמו להשתמש ,  לתרגו אונקלוס דווקא"שהייתה לרמב

ובמקו היחיד שתרג מילה ,  בתרגומו של יונת ב עוזיאל"בנביא השתמש הרמב. ה בלבדבתרגו ז
  ).ט, טהרות ז(מהכתובי כתב בפירוש כי עשה שימוש בתרגו הירושלמי 

24 
פר זכרו לרב ס, "תרגו אונקלוס בכתבי הרמב,  ראה רפאל פוז"על שימושי תרגו במשנת הרמב  

256' עמ, א"תשסאיל בר, ל"יוס ב דוד קאפח זצ 236. 
25 

א לא הביא את ' אפר' במקו זה את המילה " למסכת שבת פירש הרמב"בטיוטות של פירוש הרמב  
 על עיקר הפירוש התוכני ואחר כ בהעתקה "דבר זה מראה כי בתחילה חשב הרמב. התרגו לתורה

  .לנוסח הסופי הוסי ביאור והדגמה והשתמש בי השאר בלשו התרגו
26 

 מתרג את "הרמב. 'מגיס'ו' בזי'ושתי מילי בארמית ', כ'ו' קערה': ישנ שתי מילי בעברית  
כמוב שאיננו . על פי הצור שבכל משנה' כ'וכ ג עשה למילה , ג לבזי וג למגיס' קערה'המילה 

 .נוהג בכל מקו כתרגומו של אונקלוס
27
 יתכ שבמקומות אלה עשה .תרגו זה מופיע בפנינוא אי ,  לתרגו"במקו זה מפנה הרמב   

  .26, 22ראה מה שכתבנו לעיל הערות .  שימוש בתרגו שונה מתרגו אונקלוס"הרמב
28
יב בעת , ובראשית מד; בעת רדיפת לב אחרי יעקבלה , בראשית לא. מילה זו מופיעה פעמיי בתורה   

וכ ג כתוב בתרגו . 'ובלש'ובשניה תרג אונקלוס . החיפוש בכלי האחי אחר גביע הכס של יוס
 .ז, למילה זו בתהלי עז
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  בסיס
  
  בבה ג

  גבבה
  גד

  גט פטורי
  גפ

   
  וחקד
  דו
  דכי

  דכרא
  דש

  
  מייה

  השתדל

  

   תחי רוחו
  

  כ
  

  קש
  קשש
  אושר

  ספר כריתות
  29חבק

  
  לח

  שבח
  טהור
  איל

  30קטמא
  

  אבנט
  אבקה

  

  ושרת רוח 
  נבואה

  ז, כלי יא
  ו, כלי כד
  ו, שביעית ט
  א, כלי יז
  ח, חולי ב
  ה, גטי ב

  ו, סנהדרי ז
  ב, כלי טו

  ו, מעשר שני ב
  ג, אבות ג
  ד, עדיות ח
  ג, שקלי ה
  א, שבת ג

  
  טו, ערובי י
  31ה, אבות ב

  

  הקדמה 
 לאבות פרק ז

  הורית ז
  זק 
  זרז

  
  זה ח
  חי

  חלול 
  חציר

  
  לפייט
  טס

  
  וצאת חוי

  יצול
  
  אחדכ
  

  כסח
  

  כרוז
  כת

  שני
  נצב
  חבש

  
  ראה
  נא

  נבוב
  32כרתי

  
  27פרוסות

  פח
  

  זונה
  מטה

  
  
  

  29זמר
  
  

  פשת

  ב,  ד33כפורי
  י, עדיות ג
  ב, כלי כג

  
  יט, אבות ה
  ג, פאה ח

  ג, אהלות ט
  ה, כלי יז

  
  ב, פרה ב

  ג, כלי יא
  

  טז, כלי כד
  ב, כלי כא

  
  הקדמה 

  לאבות פרק ח
  ה, כלאי ב
  י, שביעית ב
  א, שקלי ה
  ו, כלי כו

                                                           
29
 איננו חוזר על פירושו "בדר כלל הרמב.  פירש מילה זו בלשו התרגו בשני מקומות ויותר"הרמב   

' חלט' 'קי' 'פט' 'זמר' 'נמל'שהמילי , א נראה שהסיבה לחזרה היא,  דברי שכתבוסומ על
והקפיד לציי , ומפאת תדירותה חזר על תרגומה שנית, מופיעות פעמי רבות במשנה' גפ'ו' שיירה'

 .לפירושו הראשו
30
  .25ראה הערה    
31
  .ו, י קאפח ב"ובמהדורת ר, י שילת"פ מהדורת ר"ע   
32
כרשני . הוא צבע, בברכותהמוזכר , כרת. ש שלוש מילי הדומות בצליל א שונות במשמעותלמעשה י   

שבת ; ד, ראה מעשר שני ב. (Vicia ervilia)הוא צמח מספוא ממשפחת הקטניות ) 'אלכרסנה'בערבית (

, (Allium porrum)זהו ירק מאכל הדומה לבצל ) 'אלכראת'בערבית (כרישי  .ח, עדיות א; ג, ש כ; ד, א
מוזכר על , הכרישי המוכר ג כחציר. י, א מזיק לו א ה מצויי בסמיכות מקו ראה בבא בתרא ב

; ז, נדרי ו; ה, שבת ח; ג, ש ח; א, שביעית ז; ב, ש ראה כלאי א" מספר פעמי בפיהמ"ידי הרמב
הוא הקפלוטות ראה דברי אחד ממיני ירק זה . ב, עוקצי ג; ה, מכשירי א; ה, כלי יז; י, בבא בתרא ב

ראה דברי , תרגו מילה זו בארמית הוא כרתי. ז, א ובנדרי ו, ש מעשר שני ב" בפיהמ"הרמב
א כאמור במשנה אי , ה, ה שהביא את תרגו אונקלוס על הפסוק בבמדבר יא,  בכלי יז"הרמב

  .55הערה  הל ל ראה ג.ובסוכה זהו הכרתבברכות ו,  הארמי כללומוזכר בשמ) חציר(הכרתי 
33
 למסכת זו "בר ישנ מקומות שבה קרא הרמב.  מסכת זו בש כיפורי"במשנה מכנה הרמב   

 ט,גא ,ב ג,ו תמיד א, מנחות גג,א יד,יד זבחי ב' מו הקדמה לקדשי ע,ד שוטה ז,שבת ט: ראה . יומא
  .83וכ ראה ספר המצוות עשה מט הערה . ט,ב כלי א,ה
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   29חלוטיל
  
  
  גיסמ

  מגיס
  מומתא 
  מיזדה
  מרו
  משכ
  משרת
  מתעכב

  
  זנ

  נמל
  
  גס

  סעד
  ספוגי
  ספק

  ספר ימיא
  סקריטי
  סרידה

  
  ביטע

  עלעלה
  ערק 
  עתיק

  
  גוזותפ
  פט

  
  

  פלג
  פסכתר
  פרס

  תלצמיתו
  
  
  26כ

   26קערה
  שבועה
  צידה
  כבש
  חבל

  מחבת
  מתמהמה

  
  גער
   29עצה

  
  ענה
  תמ

  רקיק 
  מצא

  חו ימי
  צפיחית
  רשת, שבכה

  
  כר
  צלע
  שרו
  יש

  
  קבלו
  29בריא

  
  

  חצי
  סיר
  פרש

  ז, מגלה א
  ד,  טערכי

  ג, כלי ו
  ט, פסחי ה
  א, כלי טז
  ב, נדרי א
  א, כלי כ

  ב , ראש השנה א
  ג, שקלי א
  ד, חלה א
  ו, סוכה ה

  
  ז, תעניות א
  ב, דמאי ג

  ט, תרומות א
  י,  ז34בבא מציעאה

  ה, פרה ג
  ד, חלה א

  ט, שקלי ד
  ה, סנהדרי א

  ד, חלה א
  ג, כלי ח

  
  ב, כלי כג
  ז, כלאי ז
  ג, כלי טז
  ה,  ושקלי

  
  ח, כלי טז
  ד, שבת כ
  ט, ערובי י
  ב, טהרות א
  א, ברכות ד
  ה, תמיד ה

  א, אהלות יז

  דהק
  קולתה

  
  קיטא

  
  
  

  קלו
  קמור

  קרסול 
  
  חשר

  רכי 
  רקע

  
  בחש

  שביל
  שוע 

  שיירה
  

  שכיב מרע
  שלהי

  
  שלחי
  שעמו

  ש 
  שפית 

  
  שרד

  
  אלפות

  תבר 
  תדיר
  תורמל
  תקדש
  תרועה

  קצעה
  כדה

  
  29קי
  
  
  

  חשו
  מחפה
  כרע

  
  רמש
  הטה
  רדד

  
  הלל

  35משעול
  טח

  29אורחה
  

  חולה
  עי
  

  עורות
  תמהו
  טח

  אכות
  

  שימושא
  

  למדת
  שבר
  תמיד
  ילקוט
  תתוקד
  יבבא

  ח, כלאי א
  ב, פרה ג
  ג, פרה י

  36ז, מעשרות ג
  ה, מדות א

  ט, אהלות יח
  ז, נגעי יא
  ח, בכורי ג
  ב, כלי יח
  ט, אהלות א

  
  ד, תרומות ח
  ח, תרומות יא

  ב, הלות זא
  ז, מקוות ז
  יא, כפורי ג
  א, פאה ב

  ח, כלאי ט
  ח , ערובי א

  ה, טבול יו ד
  ח, פאה ג

  ב, שביעית ב
  א, מועד א
  ב, שבת ד

  ד, כתובות ה
  א, כלי ל

  ד,  ה37בבא בתרא
  ט, מעילה ג
  ב, כלי טו

  
  ג , מנחות ח
  א, כלי כה
  א,זבחי י
  א,כלי כ

  ז, כלאי ה
  ט, ראש השנה ד
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בר יש מקומות בה קרא למסכת זו .  את ש המסכת בבא מציעאה"מבבדר כלל כינה הר 
  .ה, ז מעילה ו, בכורות ט: ראה. 'מציעאה'

35
 .י ובתרגו יונת ש, וכ במלכי א כ   
36
 ". קיטא וסתואקי וחור "ותיק , " סתוא וקיטאקור וחו " "ק כתב הרמב"במה   
37
 למסכת זו "בר יש מקומות בה קרא הרמב. תרא את ש המסכת בבא ב"בדר כלל כינה הרמב   

 .ד, ו תמיד ב, מעילה ג) בסו(א , ערכי ו: ראה. 'בתרא'



  "לשו וסגנו בפירוש המשנה לרמב

  

  

  

209

  מי מילי מהנביאיתרגו. 2

  וזמילא
  אשכרע

  
ומדג

  גרמידא
  
  יזז
  
  ורשח

  חסי
  
  בינתאכ
  
  עפורתמ
  
  עינ
  
  ראגאס

  חרב
  38תאשור

  
  אמה

  
  

  יציע
  

  יער
  מגורה

  
  רדיד

  
  מטפחת

  
  מעו

  
  סבכה

  ה, כלי יג
  ח, כלי יב
  א,נגעי ב
  א,כלי כט

  
  

  ב, אהלות ח
  

  ט, מעילה ג
  ה, כלי טז

  
  ז, בבא בתרא ט

  
  א, כלי כט

  
  ו, וות המק

  
  ט, כלי כב
  ח, ש כד

  ד, אהלות ח
  ב, ש יג

  ושע
  עקוב

  
  וחחפ

  פרור
  פשח

  
  מטרהק
  
  ביעיר

  רווק
  רכפת

  
  חיש
  ש

  שקי

  מחרשה
  ערער

  
  ערו

  מגרש
  38שס

  
  מלתחת

  
  מנענע
  בחור
  חשרת

  
  ח
  ס

  סעי

  ג, כלי יג
  ב, עקצי ג

  
  ו, מגלה ד
  י, חלה ד

  ו, שביעית ד
  ח, עקצי ג
  ז, כלי טז

  39די, ות טאהל
  ז, כלי טז
  יב, קדושי ד
  ז, מעשרות ה

  
  א, כפורי ה
  ד, כלי יד
  ז, אהלות ג

  תרגומי מילי מהכתובי. 3

א יש שימוש רב , )זוללגרגר (ט ,לתרגו מהכתובי פרט לטהרות זדוגמאות לא מצאתי 
  ).לא תרגו(בפסוקי מהכתובי על דר ההדגמה 

ציי באופ מפורש כי פרשנותו מבוססת על התרגו  אינו מ"ג במקומות בה הרמב
יתכ כי . 'קפאה' בפירוש המילה יא ,תרומות דראה לדוגמה . נית לראות שעשה כ, הארמי
, כבר עמדנו בעבר על כ. וציטט אותו כחלק מהפסוק,  עשה שימוש בלשו התרגו"הרמב

ות היא שלא כל  א המשמע40, מצטט פסוקי בצורה שונה מהמקובל היו"שהרמב
  .הפסוק הוא ציטוט אלא חלקו תרגו וחלקו המקור
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וא ,  באותה הצורה שהשתמש בתרגו אונקלוס לתורה"ג בתרגומי מילי מהנביא השתמש הרמב  
  . פעמיכמה) 29לעיל הערה כפי שציינו (חזר על תרגומי של מילי נפוצות 

ראה מה שכתבנו בעניי ,  בזמ כתיבת פירוש משנה זו" זה נית ללמוד על מיקומו של הרמבמתרגו   39
63, "ש לרמב"ספרד אר ישראל ומצרי בפיהמ, )ב"תשס(ח ' נטועי'זה ב 43.  

40
 דוגמה מובהקת לכ היא דילוג מילי בתו הפסוק ).שבהערה קודמת(ח ' נטועי'בנספח למאמר ב   

יתכ כי שתילת מילת התרגו בתו הפסוק ג היא (...). בל היו ע שלוש נקודות שאיננו מסומ כמקו
א שחשבו ,  בפירוש המשנה כלי יג"נית להסביר בצורה זו את דברי הרמב, אינה טעות אלא מכוונת

 . השתבש ש"כי הרמב
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   למשנה"מילו הרמב. ו

 תרג ופירש מילי רבות של המשנה בצורה ייחודית "הרמב, כפי שהוכחנו עד לכא
. "בסעי זה ברצוני לייסד מעי מילו של המשנה על פי פירוש המשנה לרמב. ומקורית

  41:ושי ייחודי על פי סדר האל ביתבמילו זה כללתי מילי ופיר

   בידא
  אבעבועות

  
  אבעיות

  אג
  אומ

  
  אטו

  
  

  איל
  איסטסיס

  אית
  אכסדרה

  
  אלקטיות
  אמרכל
  אסל

  
  אסקריט

  ו, ידי ד
  ד, מקוות י

  ח, טבול יו ב
  ה, פאה ד
  ד, נדרי ז
  ד, נדרי ד
  ו, עקצי ב
  ו, מדות ד
  א,אהלות ז
  ה, פרה ג

  ג, שקלי ה
  ה, מכות א

  ה, טה טשו
  ג, תמיד א
  ב, אהלות ו
  ז, מעשרות ג
  ב, שקלי ה

  ה, פרה ז
  ד, יפרה 

  ד, חלה א

  אפיקורס
  אפיקטפיזו

אפר 
  )טפחתמ(

  אצטרובלי
  ארז

  
  
  

  אשור
  
  אשב
  
  

  בוחל
  בושה
  בזיכי

  
  

  בזק
  בטח

  א ,סנהדרי י
  ו, שבת כב
  א ,כלי כט

  
  ב, עדיות ג
  ח, כלי יב
  ז, פרה ג
  ט, גפרה 

  א ,וראה נגעי ב
  ה, ידי ד

  
  ח, שביעית ד
  ב, מעשרות א
  וראה צחנה
  ב, מעשרות א

  א ,פאה ז
  ה, פסחי ה
  ב, מנחות ב
  ד, תמיד ד
  יד, ערובי י

  ג, אהלות יב

  ביר
  ביראות
  בירה

  בית פגי
  בלש 

  
  
  ב

  בסיס
  בסס
  בקר
  בריא

  
  
  הרג

  גדא
  גוד

  
  גולל
  גול

  ה, שביעית ח
  א ,ערובי ב
  א ,פרה ג

  ג, מנחות ז
   ו,עבודה זרה ה

  ו, מדות א
  42ד, כלי טו
  ז, נזירות ב
  ראה כנה
  ה, עקצי א
  ג, שבת א
  ד, שבת כ
  ט, ערובי י
  ב, טהרות א
  ב, אהלות ח
  ח, חולי ב

  ח, אהלות טו
  ב, פרה ב

  43ד, אהלות ב
  ו, אבות ה
  44ה, חולי א
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מקומות שביקש ;  כללי"כל המקומות שכתב הרמב(בסעי זה כמו ג בסעיפי נוספי במאמר זה   
י קאפח בהקדמה "ראה דברי הר(ושו חוכמה אי בה , נעשתה מלאכה שיש בה יגיעה רבה, )'שיזכרו וכו

ועשוי , )ראה בפתיחה למאמר(א כיו שהיא נעשתה , )ח' עמ, ד"ירושלי תשל, "לספרו המקרא ברמב
 ראוי –וש המשנה והמבקשי להקי את כל דבריו בפיר, "להיות בה תועלת לחובבי תורת הרמב

 בעברית "כמו כ ברשימה זו יש תועלת רבה לחוקרי תורת ההגיה והלשו של הרמב. לדעתי לפרסמה
עבודת , "לשו המשנה באוטוגרא פירוש המשנה לרמב, ראה בחיבורה של צורבל תלמה. ובערבית

מסורת , )כה(פורס כספר מתו הסדרה עדה ולשו , ו"תמוז תשמ, דוקטור אוניברסיטה העברית
 .ד"ירושלי תשס, "הלשו של הרמב

ומילה זו ביאר . 39' עמ, נ אפשטיי"מהדורת רי, ובפרוש הגאוני לטהרות, ראה ערו ער בלשת   42
 .28לעיל הערה  ג בדר התרגו ראה "הרמב

43
להגדרה ההלכתית של . דופק הוא הדבר עליו נשע כיסוי זה, תגולל הוא הכיסוי שעל פי הקבר או על המ   

, פרוש הגאוני לסדר טהרות; ה עד"תוספות ש ד; ה גולל"ב ד, י כתובות ד"גולל ודופק ראה רש
מהדורת , משנה; א, סדרי טהרות על מסכת אהלות סד; 80' מעל מסכת כלי ע, נ אפשטיי"מהדורת רי

ש הילמ "אור הישר לר;  ובהשלמות לאהלות פרק ב משנה ד,משנה זבהשלמות לעירובי פרק א , אלבק
153' מ ע, קדשי חלק ב,א, על חולי עב   .שסט' מ חלק ה ע,אנציקלופדיה תלמודית ער גולל ודפק; 151

44 
 .ט ,עדיות גראה ג   
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  גומד
  גוש
  גושש
  גזרה
  גט
  גימו

  גלגילו
  גלל

  
  גמלאה

  
  גנאי 
  גפה

  
  
  גפ
  

  גרגר
  גרגרת

  
  גמאוד

   דוחק
  דיאתיקי

  
  

  דיו
  דיומדי
  דכי
  דכר
  דליל
  דלפקי

  
  דמאי

  א ,כלי כט
  ב, טהרות ג
  ב, חלה ב

  ב, אהלות ח
  ה, גטי ב
  ד, שבת ה

  יא, נגעי יא
  א,כלי י

  45ד, אהלות ב
  ב, כלאי ג
  ח, שביעית ב
  ד, שבת ו
  ב, פאה ו

  ד, עדיות ד
  ד, כלי ב
  ב , כלי טו

  מגפג ראה 
  ז, דה ינ

  ט, טהרות ז
  

  ו, עדיות ה
  ו, בשר שני מע

  ג, מועד ג
  ז ,  אבא מציעאהב
  ו,  חבא בתראב

  ג, כלי כ
  א ,ערובי ב
  ד, עדיות ח
  ג, שקלי ה

  א,  בבא קמאב
  ה, עבודה זרה ה

  46א, כלי כב
  47א, ברכות ז

  דמע
  
  

  דפק
  דרבנ
  דשו

  
  באיה

  הוחלט
  הוסב
  הטי
  הי

  הספקה
  הערמה

  הפג
  הצניע
  השקה
  התגלע

  
  וו
  
  הוריתז

  זוחלי
  

  זולל
  זומ
  זונה

  
  

  זוני
  זוקפי

  זיבורית
  זיו
  זכר

  ג, טהרות ב
  ד, חגיגה ג

  מדומעג וראה 
  ב, תמיד א
  ו, כלי ט

  ד,  בבבא בתרא
  

  ב, תמיד ב
  ג, כלי ו
  ג, פאה ז

  ח, תרומות יא
  ט, שביעית י
  ט, שקלי ד
  א, תמורה ה
  ז, כפורי א
  ג, דמאי ג

  ט, טהרות ח
  ב, נדה ח

  
  ב,  יבכלי

  
  ב,  דכפורי

  ו, ערובי י
  ח, מקוות א
  ט, טהרות ז
  ג, תרומות ט
  א, כלאי א
  טז, כלי כד

  ג, כוכלי 
  א, כלאי א
  י, עדיות ג
  א, מקוות י
  ד , גיטי ב

  ט, שקלי ה

  בשח
  חגב 

  חגורה 
  )וראה המינו(

חדקי 
  חומרת 

  חור
  חורי

  חור 
  חותל

  
  חזו
  חי

  חיבק
  חיל

  חינו 
  חלול 

  חלמה 
  חל 
  שיחל

  
) נשר=(חמד
  חמר 

  
  

  חמת 
חנונות 
  חסינה 

  חס

   ב, כלי כג
  ד, עדיות ח
  ד, עדיות ג

  )טו, ערובי י(
  ח, ערובי י

  ב, סנהדרי ז
  ו, כלי יג
  י, עדיות ג

  ז, מעשרות ג
  ה, כלי טז
  ב, עקצי ב
  ב, דמאי ג
  ג, פאה ח
  ב, כלי טו
  ב, חולי ד
  ד, מנחות ד
  ג, אהלות ט
  ד, כלי כא
  ד, אעקצי 
   ב,שבת כג
  ד, ערכי ט
  ג, חולי ג
  ז, כלי ג
   ב,כלי י

  ו, עקצי ב
  א, עדיות ה
  ד, שבת ה
  ה, כלי טז

  ג, תרומות ט
  ה, כלי יג

   ז  וב, טזכלי 
  ב, ככלי 

  ז,  ה48מכשירי
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 .ד ,גוהשווה למורה הנבוכי   
46
 "כתב הרמבת עבודה זרה משנב. 61' מבפירוש הגאוני לסדר טהרות עו, ערו ער דלפקראה ג ב   

ֵקי' ְ ְל  מציג "זהו מקו נוס שהרמב. נהה שווה א הכתיב שויההגי. 'דוְלְפֵקי'ש ובפירוש ' ד
א במסכת זו חסר לנו כתב יד , בכלי נקט בכתיב שלישי ללא האות וו. מסורות שונות בנוסח המשנה

הרבה מהמילי שהבאנו במילו זה . לה זו במקורמיוניקד  ואי אנו יודעי כיצד כתב ,"הרמב
 . ונית ללמוד הרבה מהניקוד"מנוקדות בכתב יד הרמב

47
וכ ג , )י, וכ בערובי א, ד נו טור ד(ה , המקור בירושלמי מעשר שני ה. פירש מילה זו כמילה מורכבת   

כהסבר . א, כות מזוכ רב ניסי גאו בספר המפתח בר, כתב הערו ער דמאי בפירוש השלישי
  .נט, ד שלא"ע יו"א בשו"וברמ) פרק ב(ראה בכפתור ופרח ,  נקטו רבי מהראשוני אחריו"הרמב

48
. 'מכשירי'בר ישנ מקומות בה קרא למסכת זו .  את ש המסכת משקי"בדר כלל כינה הרמב   

  .עהעג' ז עמ,  מבוארת בבמסכת עבודה זרה מהדורהז ו,ידי דד ,עדיות חב "ק ומה"ה מה, סוכה ג:ראה
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    חפוש
      חקר
  חרב

      חרדלית
  

    חרחור
  
  
  
  
  

    חרי
  

  חרמו של י
  חשו

    חשרת
    חתיה

  
  בלט

    ג, דמאי ז
  א  , בבא קמא א

  יד, ערובי י
    ה, כלי יג
  ב, עדיות ה
  ו, מקוות ה
  ז, כלי ט

  ג, יגכלי 
  ג, כהכלי 
  חז, כטכלי 

  ג, טבול יו א
    יא, עקצי ג
  ו, כלאי ב

    ג,  גכלאי
    ה, נדרי ב
    ב, כלי א

  ז, מעשרות ה
  ד, כפורי ד

  
  49א, ברכות ז

  טהור 
   50טומאת מד

   טומ
  טוע
  טירה
  טלפיי
  טמיא
  טסי

  
  טפי

  
  טפלה
  רופה טטרית 

  
  טרקלי

  
  
  גוי

  יגלו
  יגמא

  ד, עדיות ח
  ב, עדיות ו
  ט, כלאי א
  ב, דמאי ג
  ג, כלי ה
  ב, פרה ב

  ג, אהלות יז
  ד, מדות ג
  ג, כלי יא
  ה, נגעי יב
  ג, פרה ו
  ד, כלי ג
  ג, נדרי ו

  51ו, עבודה זרה ב
  ו, ערובי ו
  יז, אבות ד

  ה, דות אמ
  ז, עקצי ב
  ז, כלי יב
  ד, שבת יד

  יטו 
  ילקוט
  יער

  יצול 
  יציע
  ישפה
  יתעכב

   
  בינאתאכ

  כבש
  כור

  
  כזב
  כיצד
  ככי

  
  כלוב
  כנה

  52ו, ברכות א
  א, כלי כ
  ט, מעילה ג
  ב, כלי כא
  ב, אהלות ח

  ד, בבא בתרא ה
  ו, סוכה ה

  
  ז, בבא בתרא ט

  ה, פרה ג
  ד, שבת ח
  ט, כלי ח
  ט, פרה ח
  53א,  וברכות

  ו, אהלות יג
  ד, פרה ה
  ה, כלי כג
  ב, כפורי ה

  א, זכלי 
  ו, זכלי 

  

                                                           
49
באופ ' טבל'שמסביר , "לא מצאתי מקור קדו לרמב. ג כא הסביר כי מילה זו היא מילה מורכבת   

ורבנו אשתורי , ז כפירוש ראשו,  כתב ג רבנו מנוח בהלכות חמ ומצה ו"א כהסבר הרמב, דומה
  .הפרחי בכפתור ופרח פרק ב

50
64' עמ, )ג"תשס(טו ' צהר, ' והרבדי"הרמב: על טומאה זו ראה מה שכתבנו ב    55. 
51 

 .כג ובערו ער טרית ב, ראה ג הלכות מאכלות אסורות ג  
52
 מסוביומעשה ברבי ישמעאל ורבי אלעזר ב עזריה שהיו : "א,  בגמרא ברכות יא"מקור דברי הרמב   

א רק פע אחת נוספת , נהמופיעה פעמי רבות במשנה ובפירוש המש' נוטה'המילה  ...".במקו אחד 
ואינו מכה אותו לא עומד ולא יושב אלא : "...יד, ראה מכות ג. מצאתי במשנה מילה זו ביחס לב אד

חו משער טדי שהיו ש שתי אבני מוטות זו על גב "ג על המשנה , בפירוש המשנה מידות ב ".מוטה
  .ש"עי,  את צורת ההטיה של האבני"צייר הרמב, "זו

53
וא כתב , הוהוסי ש בערו השל שכ הגרסא במשנ' כיצד'ערו בער  מובא ב"ר הרמבכהסב   

ורק בפירוש כתב את מקור , )מנוקד" (ֵכיָצד"נוסח המשנה הוא  "י הרמב"בכא .  גורס כ"שהרמב
' כיצד'בהגדרת המילה ". כאיזצד: "שכתבו ש) 49' עמ(וראה אוצר הגאוני חלק הפירושי . המילה
2350 'כר חמישי עמ(לו של אליעזר ב יהודה כתוב במי , כמו אי, מלת שאלה לאיכות הדבר"): 2347
תורת (שבעיקרה היא מילה מעול הלוגיקה ' איכות'פירושה המילולי '' כיפיה'המילה הערבית ". איכה
, "והשלילהמה שיורה עליו מעניי החיוב : "ראה במלות ההגיו שער ב בעניי איכות המשפט). ההגיו

וא יחובר בנשוא המשפט מלה תורה על איכות : "ויותר מכ בשער השלישי בעניי איכות המציאות
.  הצדדיואנחנו נקרא אלו המלות והדומה לה ... ונמנע, אפשר: כמו אמרנו, מציאות נשואו לנושאו

י לכל הנמצאי האיכות היא ג אחד מהעשרה סוג".  צד' אפשר'... 'האד אפשר שיכתוב'כאמרנו 
מכילה בתוכה שאלה על איכות ' כיצד'א כ נמצאנו למדי שמילת  .ראה מילות ההגיו שער עשירי

  . המציאותאופ שפירושו ג modalities איכות המציאות מתורג ל. ואיכות היא צד, הדבר



  "לשו וסגנו בפירוש המשנה לרמב

  

  

  

213

  )המש( כנה
  
  
  כנ

  כסיח
  

  כעס
 )הגמלשל (כר 
  כרוז
  כר 

  כרכות
  כר

  
  כרמלית 

  
  כרע 

  כרתי 
  
  בקרול

  לוז 
 לוטש
  למדת

  
  גבב מ

  מגורה 
  מג

  מגס 
  מגעיל 

  מגפ 
  

  מגריפה

  ז, יאכלי 
  ו, כדכלי 
  ז, כהכלי 

  ד, לי ידכ
  54ה, כלאי ב
  י, שביעית ב
  ו, ידי ד
  ב, כלי כג
  א, שקלי ה
  י, כתובות יג
  א, ערובי י
  ו, כתובות ד
  ד, עדיות ב
  א, שבת א

  ח, אהלות יח
  ט, אהלות א
  55.ה, כלי יז

  
  56ג, שבת א

  ח, כלאי ט
  א, כלי יד
  ג, מנחות ח

  
  ו , שביעית ט
  ה, כלי טז
  ז, כלי טז
  ט, פסחי ה

  ח, יאזבחי 
  ו , סנהדרי ז
  ראה גפ

  ב, שקלי ח

מדדי 
  מדומע

   
  
  
  מד

  
  
  

  מובל
  מוחל

  מוחלט 
  

  מוכי
  

  מוקצה
  

  מחול
  מחליק
  מחרשה

  
  מטבל
  מיזדה

  )סוג(=מי
  
  
  

  מיר 
    מירק

  

  ב , שבת יח
  ג, דמאי א
  ד, חגיגה ג

  ד, טבול יו ג
  וראה דמע
  ז, כלי טז
  ו, זבי ד
  א, פרה י

  וראה נד
  ה, טהרות ז
  ו, עדיות ד
  ז, מגלה א
  ג,  כלי ו

  י, בבא קמא י
  ט, כלי כב
  א, ביצה ד

  ז, דביצה 
  ב, כלאי ד
  57ג, פאה ג

  א, אהלות טז
  ג, כלי יג
  ג, פסחי י
   א, כלי כ
  ג, ברכות ו
  ה, פאה ב
  ו, דמאי ה
  58א, כלי טז

  ו, י דיד
  ב, תמיד ג
  א, מקוות י

   מישור
  מלאכה
  מכמורת
מלוגמא 

    מלח
    מלמד

  
  מלעיטי 
  מלתחת 

  
ממרי 
  מנעול
  מנענעי
  מעגלה 
  מעדני
  מעו
  מעט

  
  מענה 
  מעצד
  מפ

  
  מצה
  מציעי
  מקוננת
  מקפה
  מקק

  מקרסמי 

  ו, כלאי ב
  ג , דמאי ז
  ה, כלי כג

  א, שביעית ח
  ה, מעשר שני א

  ו, כלי ט
  ז, כטכלי 

  ג, שבת כד
  ז, כלי טז
  יד, אהלות ט
  ג, שבת כד
  59ב, כלי יא

  ז,  טזכלי
  א, מכות ב
  ח, כלי כ
  ו, מקוות ה
  ד, מנחות ח
  א, טהרות ט
  א, אהלות יז
  א, שבת יב

  ה, ככלי 
  י, כדכלי 
  ב, פרה יב
  ג, שבת טו
  ו, כלי טו

  ג , טבול יו ב
  ו, שבת ט
  ז, פאה ב

  ג, שביעית ב
  60י, עבודה זרה ג

                                                           
54 

 .96' מע, ד"ירושלי תשי ,בוא לספרות התלמודמ, בספרו של עזרא ציו מלמדראה   
55
ו , סוכה גה ובניקוד ש וב, ראה ברכות א. צבע של הירקותשמשעותה אי מילה זו זהה למילה כרת    

 .32 השווה לעיל הערה .ח, וכ ג הגרסא המדויקת בהלכות שופר סוכה ולולב ח, ע הניקוד
56 

 .ד, ראה ג תמיד ג  
57 

 .96' עמ, )54לעיל הערה (ראה בספרו של עזרא ציו מלמד   
58 

 .'סוג'ו' מי' קרובה מאוד של אלו מילי בעלי משמעות', גנס'וכ ' אלנוע', 'נוע' כי נראה  
59
 .ה ,אהלות יגראה ג    
60
 .ג, כלי יא; ב, ש יח; ב, שבת יב; ג ,מעשרות גראה ג    
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מרב 
  מרבכת 

  מרו
  מריחה

  
  מריצה 
  מרמה 

מרפסת 
משחת 

משכ 
חת לק(

  )עבוט
  )אב(משמא 
  משמרת
  משעול
  משערי
  משרת

מתבוסס 
  מתמשי

  מתעמלי 
  
  בוב נ

  נבלל 
  נדב

  
  

  61ז, אהלות ג
  ג, מנחות ט

ב , אאש השנה ר
  ו , פאה א

  62ו, מעשרות א
  ב, שקלי ח
  א, תמורה ה
  ב, ערובי ח
  א, פרה ב

  ג, שקלי א
  
  

  ג, כלי א
  א, שבת כ
  א, פאה ב

  ט, שקלי ד
  ד, חלה א
  ב,  באהלות
  ו, שבת כב
   ו, שבת כב

  
  ג, אהלות ט

  ה, מעשר שני ב
  ד, ברכות ב
  ה, כלי כ

  א, אהלות יד
  63ב, זבי ה

  נד
  
  
  

  נוקד 
  נוק

  
  נזופי
  נחיל
  נחמדו
  נחשתו
  נימה
 שתי( 64ניר

  )משמעויות
  
  
  
  
  
  

  נמל
  
  

  נמס
  נמקו
  נעי 
  נפשח
  נצב 

  ב, עדיות ו
  ז, כלי טז
  א, פרה י

  וראה מד
  ג, פרה א
  ג,  חפאה

  טו, מעשר שני ה
  ז, תעניות א

  ב, בבא קמא י
  ג, חולי ג
  ג, כלי ח
  א, כלי כט
  א, פאה ב

  ט, כלאי ד
  גב, שביעית ד
  ב, שבת ח
  ה, ביצה ד
  ה, כלי ב
  ה, זבי ה
  ו, פרה י
  ב, דמאי ג

  ט, תרומות א
  ג, תמורה ה
  ב, מעשרות א
  ח, בכורי א
  ו , מקוות ה
  ו, שביעית ד
  י, עדיות ג

   נצרי
  נשק 

  נתערער 
  נתר

  
  בל ס

  סבלונות
   

  סבתו 
  סגפה 
  סוגה 
  סופגני

  
  סות 
  סטר
  סיר
  ס 

  סככות 
  סכר 
  סלע 

  
  סמר
  סעד 
   סעי

  
  ספחת 
  ספיח 
  ספק

  ח , בכורי ג
  ז, אהלות ג
  ד, כלי ג
  ב, כלי א

  
  ט, כלי כח
  ו, קדושי ב

  ה, בבא בתרא ט
  ג, בכורות ה

  י, בבא מציעאה ז
  ה, כלי טז

  ד, אחלה 
  א , כלי ה
  ז, כלי טז
  ג, כלי כ
  ה, תמיד ה
  ד, כלי יד
  ב, אהלות ח
  ה, כלי כג
  ג, ערלה א

  ז, וראה אהלות ג
  ח, נדה ט
  ה, פרה ג

  ז , אהלות ג
  ב, חאהלות 
  א, נגעי א

  ד, תרומות ט
  ט, שקלי ד
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 עשה שימוש במילה זו "הרמב .81' מקור הדברי באוצר הגאוני על מסכת שבת חלק הפירושי עמ   

 כראיה לכ שהשורש "יד הביא הרמב, את הפסוק מויקרא ו. כא, ה בהלכות שבת כהבמשנה תור

מפני שלדעתו פירוש ', …ויש שפירשו כ ג'בר סייג את דבריו ואמר .  עניינו איסו וצבירה'רבכ'
 .ג,ב וט,מנחות גבפירושו למשנה ראה . המילה בתורה הוא הצפה בשמ

62
שמחה (ג למשנה ובתשובות הגאוני "ראה מלו רס. בדר הגאוני "בפרשנות מילה זו זו הול הרמב   

ש זהה לתאור הפעולה במשנה "כמו כ הבנת פעולת המירוח בפיהמ. 174' עמ) ב"ירושלי תש, אס
 .יג, תורה הלכות מעשרות ג

63 
 כדי, ד, צורת בניית הבניי בברכות ב בהסבר "הארי הרמב. 171' מלשוננו יח עעל מילה זו ראה   

וש כתב את הסיבה , ה הארי בביאור מילה זו ,ג בפירושו לכלי כ. שנוכל להבי מה הוא הנדב
נראה כי סיבת הטעות היא ". מפני שכבר היה בו טעות גדולה לרבי, נבאר עיקר ש נדב ":לאריכות

 לבי השימוש במילה זו בלשו, המוזכרת במשנה בכמה מקומות' נדב'חוסר ההבחנה בי מילת 
 .פגעט' ראה מה שכתבנו בביאורנו למסכת ברכות עמ, ) עד ימינו"תקופת הרמב(התלמוד והלאה 

64
ולכ תרג ) ז ועוד, אבות ג; ח, ראה לדוגמה כלאי ב(מופיעה עשרות פעמי במשנה ' ניר'המילה    

.  חוטיהאחד שדה ניר והשני סוג של אריגת' ניר'יש שני מובני למילה .  מילה זו לערבית"הרמב
 . לבאר בכל מקו לאיזה ניר המשנה מתכוונת"מסיבה זו הקפיד הרמב



  "לשו וסגנו בפירוש המשנה לרמב

  

  

  

215

  ספקלריה
  ספר

  
  סרידה
  סתיו

  
  ביטע

עגלא 
  תליתאה

  עזק
  עיר
  ענוי
  עני
  עלול

  עלעלה
  עועמ
  עסק
  עצי

  
  עצ

  
  ערו
  ערער
  ערש

  
  עשת
  עתיק

  
  גפ

  פוחח
  פולמוס
  פותה
  פט

  
  

  פלג

  ב, כלי ל
  ה, סנהדרי א
  א, כלי יג
  ג, כלי ח
  ו, נדרי ו

  ב, תרומות יא
  ד, טהרות י
  א, פרה א

  
  ה, אהלות יח
  י, כתובות יג

  י, בבא מציעאה ז
  ז, כלי טז
  א, כלי י

  ז, כלאי ז
  א, מעשר שני ג

  ה, יבנגעי 
  י, דמאי ה
  ד, כתובות ג
  ט, בכורות ו
  ג, אהלות יז
  ו, מגלה ד
  ב, עקצי ג
  ד , אהלות יב

  א, נדה ד
  ג, כלי יא
  ה, שקלי ו

  
  ז, כפורי א
  ו, מגלה ד
  ט , פרה ח

  ב, כלי יא
  ד, שבת כ
  ט, ערובי י
  ב, טהרות א
  א, ברכות ד

 65ח, מעשר שני ד

  פנקס
  פסיפס

  
  פסכתר

  
  פקיע
  פקפוק
  פרור

  
  רחפ
  

  פרי
  פרע

  
  )אמצע(פרס 

  
  

  )שטח(פרס 
  

  פרסה
  פשח
  פשרה
  פשת

  
  אתיוצ

  צבתי
  צדה
  צחנה

  
  
  

  ציבי
  ציר

  
  
  

  

  ז, כלי כד
  ה , מדות א
  ז, נגעי יא
  טו, ערובי י
  ה, תמיד ה
  ה, עדיות ג
  ו, עדיות ה
  יא, חלה ד

  א, פסחי ב
  ז, אהלות ו
  ח,  יאאהלות
  ו, עקצי ג
  א, כלי כא
  ב, אהלות ח

  א,  גשקלי
  ה, בכורות ט
  א, פרה א

  ג , אהלות ב
  א, יזאהלות 
  ב,  פרה ב

  ח,  עקצי ג
  ה,  כתובות י
  ו,  כלי כו

  
  י, פרה ח
  א, ערובי י
  א, כלי כ

  א, תרומות י
  ג, נדרי ו

  ג, מכשירי ו
  וראה באש
  ב, כלאי ה
  ז, ברכות ו
  ח, תרומות י
  ב, כפורי ח
  ג, נדרי ו

  ו, בודה זרה בע
  ב, עדיות ז

  66ג, מכשירי ו

  )דלתשל (ציר 
  
  
  צי

  צמיתות
  

  צמל
  צמרירות

  צנה
  צנוע

  
  צפירה
  צרב

  צרורה
  
  בלוק

  קדה
  
  
  

  קדוש
  
  

  קדח
  קהה
  קוד

   קומציא
  קונתס
  קופה
  קופיס
  קטומה
  קיטו
  קי

  יב, ערובי י
  י, מועד א
  ב, כלי יא
  ד, כלי טז
  ד, ערכי ט
  ג, כלי ו
  ז, נדה ה
  ח, נדה ט

  67ו, ברכות ב
  ה, טכלאי 

  א, מעשר שני ה
  ג, כלי טז
  ח, נגעי ו
  א, עדיות ה

  
  ח, כלי טז
  ח , כלאי א

  וזו הקציעה 
  א, ראה כרתות א

  ה, ועקצי ג
הקדמה לכלי 

כב וראה ' עמ
  תקדש
  ח, נגעי ו
  יא, נגעי ד
  א, כלי טז
  ד, עדיות ח
  ג, ערובי ג

  יא, תרומות ד
  ז, בכורות א
  א, שבת ג
  ה, מדות א

  ד, שביעית ה
  ז, מעשרות ג
  ה, מדות א
  טו, כלי כד

  ג, כוכלי 
  ט, אהלות יח
  ז, נגעי יא
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וכ הראה את מקורה הארמי ,  תרגו של מילה מהמשנה לערבית"בביאורו למלה פלג שילב הרמב   

 .באמצעות התרגו לתורה
66 

  .כב, גובהלכות מאכלות אסורות , י מיגאש"ו בש הר, ראה ג במאירי על המשנה בעבודה זרה ב  
67 

ובמקור .  א א אי בו סכנה כלל,)גופו מצונ( מסביר שאיסטניס הוא חולה שיש לו חו "הרמב  
 אחרי חלק ,ס" לקוטי רב, ברכותר הגאוניאוצ(ג " ברס"מקור דברי הרמב". ס'מברוד אלג"הערבי 
  ." וקיל עלילס'אלגוקיל מקשער , אסתניס בלשו ישמעל מתקזז' פי): "הפירושי
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  קלופה
  קלל

  
  

  קלע
  קנוב

  
  קנתו
  קסוה
  קערה
  קפא

  
  קפוח
  קרויה

  
  קרח

  
  קר

  קרסול
  קרסו

  
  
  
  קר

  
  
  
  

  קש
  קתדרה

  
  בוכהר

  רבקות
  רדד

  
  

  רדה
  רדיד

  
  רומח
  רוק

  ח, בכורי ג
  ה , עדיות ז
  ב , פרה ג
  68ג, יפרה 

  ה, געדיות 
   ב, כלי טז

  ח, ככלי 
  א, מכות ב

  ו, סנהדרי ט
  א, כלי טז
  יא , תרומות ד
  ז, מעשרות א
  א, אהלות טז

  ה , כלי ג
  ג, פרה ה

  א , כלאי ד
  ג, מעשרות א

  ו, נדה ב
  ט, אהלות א
  ז , פאה ב

  י , עבודה זרה ג
  ו , מנחות ח

  ראה מקרס
  ד , פאה ז

  ד , כפורי ג
  ו , כלי ח

  ח , טהרות א
  א, טבול יו א

  א, כלי יז
   ד, כתובות ה
  ג, כלי כב

  ג, חות טמנ
  א, ערובי ב
  ב, תמיד ו
  ב, אהלות ז
  ז, מקוות ז
  ב, פרה ג

  ז, בבא בתרא ט
  א, כלי כט
  ח, כלי יא
  יב, קדושי ד

  רוק 
  רחש
  רכ

  רכפה
  רמה
  רמ

  
  רמש
  רסק

  רעולות
   רצ
  
  אתוש
  בולתש

  שבח
  שביס
  שבכה

  
  
  
  
  

  שבר
  שגר
  שוכה

  ומהש
  שוע

  שוקת
  

  שחונה
  שיירה

  
  שכיב מרע

  שלהי
  
  

  שלוח
  

  שלולית
  

  שלחי

  ו , חולי ט
  ד, תרומות ח
  ז, תרומות יא
  ז, מעשרות ה
  ב, אהלות ב
  ב, כלאי א
  א, נדרי ו

  ד, תרומות ח
  ה, עקצי א
  ו, שבת ו

   ו, עקצי ב
  

  ט, מעשר שני ג
  ז, מכשירי א
  יא, כפורי ג
  י, כלי כח
  ג, כלי ח

  ט ,  כבכלי
   טז וח, כדכלי 
  ט, כחכלי 

  ד, אהלות ח
  69ב, יגאהלות 
  א, כלי כה

  ה, בבא בתרא ב
  ג, מכשירי א
  ט, תרומות יא
  ח, כלאי ט
  ז , פרה ה

  א, חפרה 
  א, כפורי ה
  ח , ערובי א

  ה, טבול יו ד
  ח, פאה ג

  ב , שביעית ב
  א , מועד א

  יג, בבא בתרא ב
  ב, פרה ג
  ה, זבי א
   א, פאה ב

  70ו, אהלות טז
  ב, שבת ד

  סש
  

  שעמו
  שפיה

  
  
  

  שפיר
  שפיתה 

  שפ
  שקיפי

  
  
  
  
  
  

  שרד
  שרה
  שרו
  שריג
  שתיה

  
  אשורת
  

  תבלול
  תבר
  תדיר
  תור

  
  תורמל

  
  
  
  
  

  תלמוד ערו
  תמ

  תקדש
  תרנגול

  

  ו, שביעית ד
  ח, עקצי ג
  ד, כתובות ה

  ד, בבא בתרא ה
  י, עבודה זרה ג

  ט, מעילה ג
  א, כלי ל
  ג, נדה ג

  ג , לי וכ
  א, פאה ז
  ב , שבת י
  ג , מדות ב
  ז , אהלות ג
  ב , חאהלות 
  י, טאהלות 
  ז, יאהלות 

  ד, געי יבנ
  ב, כלי טו
  א, נזירות ו
  ג, כלי טז
  ג, עקצי א

  א,  הכפורי
  

  ח, כלי יב
  א, נגעי ב
  ב, בכורות ו
  א, כלי כה
  א, זבחי י
  ז , כלאי ב
  ב , כלי יח
  ח , שביעית ב

  ד , טזכלי 
  ח , יטכלי 
  א , ככלי 

  ג , מקוות י
  יא, געי יאנ

  ב, מנחות ב
  ה, פרה ג

  ז, כלאי ה
  ד , שבת ה

  ט, תרומות יא
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 .ב, ג;  מג, ב; כט, ב; י, וכ תרגו מילה זו במורה הנבוכי ב, ה,זראה ג פרה    
69
  .יא,נגעי יא; ה ,שבת טראה ג    
70
נת ' ר) 146' עמ(ג במילו שלו למשנה "ב והשווה לרסא, ראה בבא קמא סא, שלולית היא אמת המי   

 ).178' עברית עמ, 174' ערבית עמ(ב "א תשובות הגאוני אס תש, אב הישיבה בפירושו למשנה פאה ב
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  לשו משא ומת כדר לפירוש המשנה. ז

 בפני להביע באופ בהיר את פירושו למשנהבכדי  השתמש בדרכי מגוונות "הרמב
י שיגרמו ללומד לצאת משגרת  שימוש באמצעי דידקטאאחת הדרכי היא. הלומד
אמצעי דידאקטי שכזה הוא שימוש בסגנו כתיבה . ולבחו את הדברי הכתובי, הלימוד

העלאת קושי שעשוי אמצעות ב "דבר זה עשה הרמב. שיגרו ללומד לעיי מחדש בדברי
בשורות הבאות נסקור . 'הבאת דעה דחויה וכדו,  לאד הלומד את המשנהלהתעורר
  :אלו בפירוש המשנהמשפטי כ

; ח, עבודה זרה ה; ד, סנהדרי ז; ג, ערובי ט; ו, שבת יא    71'ואי זה סותר את הכלל'
  .ו, ש ה; א, אהלות ג; י, זבי ה; ח, כלי ט; ח, הוריות ב

, אהלות טו; ו, ש ד; ד, חולי ג; יא, ש ט; ג, בבא קמא ד   ' ואל תתמה על אמרו'
  .א, נגעי יא; ז, פרה יא; י

, מדות ד; ד, בכורות ד; טו' הקדמה לזבחי עמ; א, כלאי ט   ' ואל תטע'
  .ג, מקוות ד; ג, טהרות ח; יד, כלי יז; ד, ש ז; ו, נגעי ו; ג

; י, ביצה א; א, תרומות א; ה, ש ה; א, כלאי ג; א, דמאי ג   ' ושמא יקשה מקשה'
ח ,  יש; ח, זבחי ה; ד, שוטה ב; א, נדרי ב; א, יבמות א

  .ד, מקוות ד; ק"מה

  .ד, פרה י; ק"ג מה, חולי יא; ו, קדושי ד   ' ותרו הדבר לדעתי... ואני תמה'

  .ב, נדה ג   ' ואל יעלה בדעת'

ש ; א, חולי א; ק"א מה, מנחות ד; א, שבת ד; ח, דמאי ז   ' ואולי תקשה'
  .ד, כרתות ג; ג, בכורות א; ז, ו

  .ו, בכורות ז   ' ואל תחשוב'

  כללי בפירוש המשנה. ח

ובלשו ערבית (' עיקרי 'ו' כללי' "במקומות רבי מאוד בפירוש המשנה קבע הרמב
 בדר כלל נושאי ובעיקר לנושאי יסודיי ביהדות , הקשורי לפירושו) 'אצול'

ביטויי אלו נראי כבאי לעורר את תשומת ליבו של הלומד והמעי . הקשורי להלכה
אספתי את המקומות בה , במסגרת הדיו על לשו וסגנו פירוש המשנה. ידולנושא הנ

כל " נראה כי הכלל 72.וסידרתי אות על פי סדר האל בית, אלו" כללי" הביא "הרמב

                                                           
71 

 .'ה אלאצול'הד' ליס ינאק'כוונתי לביטוי   
72
ולא את המילי הבאות מיד אחרי האמירה של , דרכנו בסיכו זה להביא את העניי בו עוסק הכלל   

 ד "והרמב" כלל הוא אצלנו ששבת עולה ואינה מפסקת" כתב " א הרמבלדוגמה , "הרמב
כמו כ . והוא יופיע באות א" אבלות בשבת עולה ואינה מפסקת"נסווג את הכלל , לותבנושא של אב
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ויש לדקדק ולפלפל בדבריו כאשר תוכל לדקדק בגמרא ,  ה בתכלית הדיוק"דברי הרמב

ועל כ יש לתת סיבה מה ,  המשנה בכלל ופירוש" מתאימי לכל כתבי הרמב73"עצמה
במסגרת מאמר זה נציע הסבר למקרי בה .  לכתוב ביטויי אלו בכל מקו"ראה הרמב

ואילו ביחס לביטויי ) 'בריש פרק יראה ( כתב לזכור או לדעת פרושי מסוימי "הרמב
ראה (יי וברמיזות לכיווני שוני בהסבר הביטו, אחרי נסתפק בהבאת המקורות בלבד

  ).125, 87, 86ת לדוגמה הערו

  רשימת הכללי. 1

  אבדה הכתובה

אבלות בשבת אינה עולה 
  ואינה מפסקת

  אבר ללא עצ ואבר מ החי
  

  אברי אי לה שיעור
  

  אד נעשה אהל לטמא

אד נקרא גנב רק כאשר 
  החפ יהיה ברשותו

 לולב די חובתאד יוצא י
  74בהגבהה

אד שנטמא במת מטמא 
  וחברו ערבעה ימי שבכלי 

  אדר סמו לניס לעול חסר

  אהל בתו אהל

  

  א, כתובות ב

  ה, מועד ג
  

  ג, עדיות ו
  ב, עקצי ג

  ג, מעילה ד
  א, טהרות א

  א, אהלות י

  ו, בבא קמא ז
  

  יב, סוכה ג
  

  ה , אהלות א
   75א, יחאהלות 

  י ,פסחי ד

  76ז, כלי י
  א, אהלות ד

אוכל קורב או מנחה 
   כרתמתי חייב, שהתפגלו

  טמא לחטאת: אוכל

טמאי מטמאי אוכלי 
   את הידי

  ]מחשבה בכדי שיטמא[

אור שלא שבת אי מברכי 
  עליו 

  אותו ואת בנו

אחורי כלי מטמא אוכלי 
  ומשקי

  אחזוקי אסורא לא מחזקינ

  אחרי רבי להטות
  

  איברי אי לה שיעור

  ג, זבחי ד
  

  ג, פרה יא

  ג, עדיות ב
  ה, חולי ב

  ג, עקצי ג

  77ו, ברכות ח
  

  א, חולי ה

   או ס,כלי ב
  

  ז, שביעית ה

  ג , שבת א
  ז, עדיות ה

  ב, עדיות ו

                                                           

וחילקתי את , כאשר מצאתי כמה כללי העוסקי באותו נושא הבאתי את כול תחת הכותרת
; אוכל טמא לחטאת(' אוכל' כיוו שכללי רבי מתייחסי למונח לדוגמה . הנושאי חלוקה פנימית

 .אז את כול הבאתי באות א, )ועוד, יאוכל מטמא את היד
73
כלל ג בש , ג"ד והסמ" והראב"כללי הרמב, חלק שני, מלאכי ב יעקב הכה' ספר יד מלאכי לר   

  .ק' משפטי שמואל סי
74
  .שווה בתוכנו לכלל הקוד   
75
 .ו ,פרה יבראה ג    
76
ראה לקמ בפרק ,  אחרונהא מחק זאת במהדורה,  לזכור כלל זה"במהדורה ראשונה א זירז הרמב   

  . זרז לזכור במהדורה ראשונה ומחק זאת במהדורה אחרונה"יא העוסק במקומות שהרמב
77
כה הסביר , בהלכות שבת כטמפני ש, "ש ומפרשנות הרי" חזר בו מדבריו בפיהמ"יש שטענו כי הרמב   

נו לקושי זה בפירוש ראה את הסבר. ג על נר של גויי) ב, ברכות נב (מסורא חנינא רביאת דברי 
מכל מקו קושי זה מסביר היטב מדוע נקט . שמזשמו'  מהדורה מבוארת עמ למסכת ברכות "הרמב
 .במקרה זה' כלל' לשו של "הרמב
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  78אי אד חוטא ולא לו

  
  

  אי אד לוקה ומשל
  
  
  
  

  אי אד מבטל שליחותו

  אי אד מוריש זכות ביתו

  אי אד מוריש שבועה

אי אד מקדיש דבר שלא 
  שלא שלו/בא לעול

  

  רשעאי אד משי עצמו 
  

פ "אי אד משל קנס ע
  עצמו

  

  אי אד מת ומשל
  
  
  
  
  

  כלי/אי אוכל מטמא אוכל
  
  
  
  

אי אוכלי נטמאי אלא 
  79אחרי הכשר

  
  
  

  אי אסור חל על אסור

  א , דמאי ד
  ז, דדמאי 

  י , בכורות ד

  ד, פסחי ב
  א, כתובות ג

  ב, בבא קמא ז
  ג, בבא קמא ח

  ב, מכות א

  ד, תרומות ג

  ב, קדושי א

  א, תובות יכ

  ח, פאה ז
  ג, כתובות ה
  א, חולי יב

  ב, יבמות ט
  ג, כתובות ב

  ח, כתובות ג
  ט, בבא קמא ט
  ג, שבועות ח

  ב, כתובות ג
  ד, גטי ה

  י, בבא קמא ג
  ב, בבא קמא ז
  ו, סנהדרי ח
  ז, שבועות ד

  א, תרומות ה
  א, עדיות ב
  א, חולי ט
  ג, פרה יא
  ב, טהרות ג

  ט, שביעית ה
  ה , סוכה ג

  ג, דיות בע
  ו ,  דעדיות 
  ז, חולי ט

  ד, תרומות ו
  יג, יבמות ג
  ד, כרתות ג

  נות זמ בנזיקיית די אי ב

אי בעלי אומנויות עומדי 
  למידי חכמיבפני ת

  אי בעלי חיי נדחי
  

  אי גוזרי גזרה לגזרה
  

אי גויי מטמאי בנדה 
  וזיבה

 פר תורהאי גוללי ס
  בציבור

  טלטליאי די קדימה במ
 י אדאי דרכ של בנ
  להתבונ בדרכי

 י אדאי דרכ של בנ
  להתחכ בכתלי

  אי הקני מתפרשי

  בודה זרהאי הקדש לע
  

  אי זריעה להקדש ותרומה

  אי חוטא נשכר

אי חוששי לזרע האב 
  בכלאי

  אי חייס לעבדי

  אי טומאת ידי במקדש

אי טנופת של תרומה 
  מצטרפת ושל החולי כ

   מכי לשבת טובאי יו

אי כלי חרס נעשה אב 
  הטומאה

  'אי כרמלית פחות מד

  מהלכהל וחומראי לומדי ק

  ו, בבא קמא ח

  ג, בכורי ג

  
  א, זבחי ו
  ו, כרתות ו

  א, שבת ד
  ג, מקוות ט

  א, עדיות ה
   

  ה, שוטה ז
  

   דג, כתובות י
  א, בבא קמא ג

  

  ב, בבא קמא ג
  

  ה, קני א

  ג, תמורה ה
  א,  ותמורה

  ז, תרומות ט

  ט, שביעית ט

  ד, כלאי ח
  

  ד, יבמות ז

  ג, עדיות ב

  ט, תרומות ה
  

  ו, ערובי ג

  ו, פסחי א
  

  א, שבת א

  ד, נזירות ז

                                                           
78 

 .א ,ערכי וראה ג   
79 

 .ראה לקמ' יסוד'כמו כ כלל זה מופיע ג כ. משקי מכשירי לקבל טומאהכלל זה שקול לכלל   
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אי למדי מ ההכללות 
אפלו במקו שנאמר בו 

  80חו

אי מאכילי את הקדשי 
  לכלבי

  אי מבטלי איסור לכתחילה

  אי מבטלי כלי מהיכנו

 את הקדשי אי מביאי
  לבית הפסול וטומאה

אי מביאי תורי כנגד בני 
  יונה וההפ

  אי מועד בבבל

אש חודש אי מזכירי ר
  בראש השנה

  אי מחזיקי בנכסי קט

  אי מחזיקי ידי עוברי עברה

  אי מעבירי על המצוות

' אי מעברי את השנה בל
  אדר

  אי מעילה אחר מעילה

  אי מערבי אלא לדבר
  מצוה

  י מערבי שמחה בשמחהא
אי מעשרי מ החדש על 

  היש

אי מקני דבר שלא בא 
  לעול

אי משתכרי בהקדש 
  ועניי

  אי משתמשי באשה כלל

  אי נזקקי לנכסי יתומי

  ח, ערובי א
  ז, קדושי א
  ז, חולי ו

  ה, ביצה ג
  

  ט, תרומות ה

  ה, שבת ג

  ח, פסחי ט
  ה, סוכה ג

  ה, קני ג
  

  א, בבא קמא ח

  ט, ערובי ג
  

  ב, כתובות ב

  81ט, עבודה זרה ד
  ב, מנחות י

  י, פסחי ד
  

  ד, מעילה ה

  א, ערובי ג
  א, רובי חע

  ז, מועד א
  ג , דמאי ה
  ד, חלה ד

  ה, קדושי ג
  

  ה, ערכי ו
  

  ד, כתובות ה

  א, ערכי ו

  אי נמני על שני פסחי

אי נשבעי על טענת 
  י גלגול"עבדי אלא ע

  82יצראי סומכי בצד מ
  אי ספק מוציא מידי ודאי

  אי עוני אמ במקדש

  אי עונשי מספק

אי עושי וסותרי אהל 
   טובביו

 אי עושי פתח בפינה
  )בענייני ערוב(

אי עושי שררה על 
  הציבור פחות משניי

  אי ערער פחות משניי

 א תעשהאי עשה דוחה ל
  ועשה

  
  
  
  
  

  אי עניות במקו עשירות
  
  

שר שני עאי פודי מ
  בירושל

  אי קידושי בעריות
  

   ר ישראלאי קני לגוי בא
  
  

  

  ב, פסחי ח

  ד, בבא מציעאה ח
  

  א, בבא בתרא ב

  ה, געי הנ

  ד, שוטה ז

  ה, יבמות יא

  ב, ביצה ד
  

  ג, ערובי ט
  

  ז, פאה ח
  

  ג, גטי א

  ה, שבת יט
  י , פסחי ז

  ח, דראש השנה 
  י, בבא מציעאה ב

  י, עדיות ד
דוחה וראה עשה 

  א תעשהל

  ז , זבחי ט
  ד , תמיד ג
  ג, התמיד 

  ו, מעשר שני ג
   

  ז, קדושי ב
  ה, כרתות ג

  ט , פאה ד
  ט , דמאי ה

  ז , תרומות ט
  83ט, גטי ד
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ראה מה שכתבתי במאמר פטור נשי ממצוות עשה שהזמ ,  עצמו"ו ג ביחס לדברי הרמבכלל זה נכ   

 .נגמא' עמ, )ג"תשס(קלא ' סיני, '"גרמ במשנת הרמב
81 

הלכות רוצח ; ספר המצוות לא תעשה רצט; ט, גטי ה; ט, ש ה; ו, ראה ג פירוש המשנה שביעית ה  
, ד גויטיי"ש' ח פריימ ופרופ"א' מהדורת פרופ( "הרמבאברה ב ' תשובות ר; יד, ושמירת הנפש יב

 .נד' סי) ח"ירושלי תרצ
82 

 .ש"עי,  חזר בו מכלל זה"יתכ כי הרמב  
 .קכט' סי) 16לעיל הערה ( "ובתשובות הרמבי  ,מכשירי בוראה ג    83
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  אי קני לעובר 
  

  אי שבות במקדש 

  אי שליח לדבר עברה
  

אי תורמי מ הפטור על 
  החייב

  אינו מתכו מותר
  
  
  

  אינו עשוי לקבלה טהור 

  אכילת ארעי לעני מעשר

  אסור באכילה אסור בהנאה 

אסור כולל ואסור מוסי 
  ואסור בת אחת

  
  
  

רומות אסור להפריש ת
   טוב ביוומעשרות

אסור להשתמש באיל משו 
  שבות

אסור לעשות כדר שעושה 
  בחול

  אצבע היא ביד ימי

אר ומחובר לאר אינו 
  מקבל טומאה 

אשה לבעלה אינה צריכה 
  בדיקה 

שה נעשת שליח לקדושי א
  חברתה 

  אשת אחיו מאמו אסורה לעול 

  אשת חבר כחבר 

אשת קט ושוטה פטורות 
  מהחליצה והיבו

  אתרוג בתר לקיטתו אזלינ

  גד לעני טומאה רק ארוג ב
  

  ותבגדי כהונה נתנו להנ

בהמה וכלי כרגלי בעלי 
  לעני תחומי

  ב, יבמות ז
  ג, נדה ה

  ה, כפורי ג

  ג , תרומות ו
  א, מעילה ו

  ו, דמאי ז
  

  ז , ביצה ב
  יב , עדיות ג
  ק"מהח , זבחי י

  ב, בכורות ה

   ג,כלי ב

  ו, ערובי י

  ד, כרתות ג

  ד, תרומות ו
  יג, יבמות ג
  ה , שבועות ג
  ב, זבחי יג
  הד, כרתות ג

  ח, ערובי ג
  

  ג, ערובי ג
  

  א, ביצה ד
  

  ח, פרה ג

   ז,שביעית י
  

  ז, נדה א
  

  ז, קדושי ב
  

  ו, ת יאיבמו

  ד, טהרות י

  ח, יבמות י
  

  ט, סוכה ג

א וראה , כלי כא
  טומאת בגדי

  א, כפורי ז

  ב, ערובי י
  

ע שער שחור  :בהרת
  ולב טמאה

צריכה לקדו 
  לשער לב

 שבעהבועל נידה נטמא 
  ימי

 כמאמר תשעביאת ב 
  בגדול

ביאת שמשו מעכב 
  מלאכל בתרומה

   ספקהשמשותבי 
  

ביעור חמ במקצת יו 
  ד"י

בית הקברות אסור 
  בהנאה

בית שהמת בתוכו העומד 
  בפתחי טמא

ית במקו בית שמאי ב
   אינה משנההלל

  כללי  :בכורות

בכור לנחלה 
  ולכה 

  פדיו בכור

  רגלי' בל תאחר אחרי ג

 חדשי הרי שמונהב 
  הוא כאב

   ביאתו ביאהתשעב 
  
  
  

  
  בעל חוב גובה מקרקע

בעל חוב מוקד שגבה 
  לא תפס

  וב קונה משכובעל ח

  בעל קרי

בעלי חיי חשובי ולא 
  בטלי ברוב

  בעלי ע השואל

  ברירה יש או אי

  בשול קובע למעשר

  ב, נגעי י
  

  ו, עדיות ה
  

  א, פרה ג
  

  ז, יבמות י

  
  ט, חלה א

  

  ו, שבת ב
  ו, זבי א

  ד,  אפסחי
  

   א, ערובי ג
  

   ו, אהלות ג
  

   א, יבמות ג
  

  א, בכורות ב

  א, בכורות ח
  

  ג , רות חבכו

  א,  אאש השנהר

  ז, מכשירי ו

  
  ג , יבמות ז
  ז, ייבמות 

  לטהרות  דמההק
  י' מע

  ה, נדה ה

  א, ערכי ו

  ד, כתובות י
   

  ב, שביעית י

  ה, כלי א

  א, זבחי ח
  

  בא, בבא מציעאה ח

  ה ד, דמאי ז

  ז, מעשרות א
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  בשר שנתעל מ העי אסור
  

  בת אצל הא

בת לוי שזנתה לא נפסלה 
  ר מהמעש

  

  אילנות קנה קרקע' ג

  לוגי פוסלי את המקוה' ג

  ר ישראלגובי קנס רק בא

  אסיק מחיצאתא/גוד אחית
  

  אינו מטמא  : גוי

מקבל קצת שכר על 
  מצוות

  מחיי  : גט
  
  

מספיק שורה לשמה 
ומספיק לשמוע קול העט 
על הנייר ושניי שהביאו 

 י צרי א לארמחו
  לומר בפני נכתב ונחת

  יכול להיות בלילהגמר די 
  

גט וחליצה בגלל מאמר 
  ביבמה 

גמר בליבו צרי להוציא 
  בשפתיו

  כקט שנולד   : גר

נחשב כישראל אחרי 
  מילה טבילה וקרב

שאי לו יורשי כל 
  הקוד בנכסיו זכה

  ג, שקלי ז
  ט, מכשירי ב

  א, כתובות יב

  א, יבמות י
  

  

  ו, בכורי א

  ו, תרומות ה

  א,  חקמאבבא 

  ח, ערובי ח
  ה, אהלות יב

  א, עדיות ה

  ט, תרומות ג
  

  ו, גטי א
  ג, גטי ג
   ג,זגטי 

  א, גטי ב
  
  
  
  

  א ,  גאש השנהר
  ה , נדה ו

  84ט, עדיות ד
  

    ח,תרומות ג

  
  ג, זבי ב

  א, ברכות ז

  
  ט, שביעית י

  ה, בבא בתרא ג

גרושי יבמה בחליצה ונישואיה 
  בבעילה

גר של רעי מותר לטלטלו 
  בשבת

  להבצר כבצורבר העומד ד
  

י דבר שהוא שבות לא גזרו ב
  השמשות

  דבר שיש לו מתירי

  דברי שבלב אינ דברי
  

דבש בכוורת אינו אוכל ואינו 
  משקה

  דופ עקומה

  דחוי מעיקרו לא נחשב דחוי

דיו לבא מ הדי להיות 
  כנדו

  דינא דגרמי

  דינא דמלכותא דינא
  

  'דיני ממונות בג

  85זוגיאי יני לעול מספר יד

  דירת גוי לאו דירה

פ שלא יצא "ד המקור אע
  החוצה טמא

  ד השר כבשרו
  
  

  ד טוהר כמו טבול יו

  כללישלושה דמאי 

דמאי אד מתנה על דבר 
  שאינו ברשותו

  ה"יבמות פ
  

  ז, שבת טז
  

  ז, בבא בתרא ה
  ו, שבועות ו

  ג, ערובי ג
  

  ב, בכורי ב

  ג, קדושי ב
  א, מעילה ו

   86יא, עקצי ג
   

  י, סוכה א

  ו, כרתות ו

  ה, בבא קמא ב
  ו, נדה ד

  ד, גטי ד

  ג , נדרי ג
  א, בבא קמא י

  ז, פאה ח

  א, סנהדרי א

  א, ערובי ו

  א , עדיות א
  א, נדה א

  ז, בכורי ב
  א, כרתות ה
  ג, מעילה ד

  ו, נדה י

  יב, דמאי ו

  א, דמאי ז
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 .כלליהלכות אלו כש לא הזכיר א ה  ,גהפנה ליבמות בפירושו לעדויות    
85 

 .י"חלק על כ ר'  ובמשנה ו'כלל התורה'כינה כלל זה כא   
86
ועל מנת להדגיש את ,  היה מסופק בדבר ההלכה"משנה זו מהווה דוגמה לכ שיש מקומות שהרמב   

מה שכתבנו ראה , פעמי בנושא'  את דעתו ג"במקו זה שינה הרמב. פירושו קבע את הדברי ככלל
  .עחעה' עמ, בביאורנו למסכת עבודה זרה
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דמה מחמת עצמה ולא 
  מחמת דבר אחר

בא להפרע מנכסי יתומי ה
  נשבע

  הבוצר לגת הוכשר

  הברכה והרכבה

  הדלקת נר בשבת מצוה

  הזק ראיה שמיה הזק
  

  החי נושא את עצמו

היתר למקצת שבת הותר 
  להכל

הלוהו על המשכו נעשה 
  כרשומר ש

  י הדחק שמי הלו"הלו ע

  הל אחר הפחות בלשונות
  

שמעו שאי ' הלכה כר
  מוקצה

הלל הגדול אומרי בבט 
  מלאה

  ראיההליו עוציא מחברו המ
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ד, נדה ד
  

  ז, שבועות ז

  

  ט, עבודה זרה ד

  ה, ערלה א

  א, שבת ב

  ד, בבא בתרא ב
  ח,  גבבא בתרא

   87ו, שבת י

  88ב, ערובי ט
  

  ז, שבועות ו
  

  ד, שבת יא

  ח, בבא מציעאה ח
  ג, בבא בתרא ז

  ה, שבת ג
  

  ה, תעניות ג
  

  א, דמאי א
  א, תרומות ג

  טו, מעשר שני ה
  יא, בכורי ב
  זוה ,  יאיבמות

  א, בא קמא בב
  יא, גבבא קמא 

  ד, בבא מציעאה ח
  ו, שבועות ז

  ו, בבכורות 

ליו עוציא מחברו המ
  )המש(ראיה ה
  

שות  בראמות' המעביר ד
   חייבהרבי

המערב בפת בראשו ורוצה 
  ג בשני מערב באותו ערוב

המפקיד אצל חברו בעדי 
  לפורעו בעדיי צרי א

 ניהמפקיד על דעת אשתו וב
  מפקידביתו 

העומד בשעת יציאת נשמה 
  קורע

  העלמות מחלקי

  הע שנתלה עליו נקבר עימו

הפה שאסר הוא הפה 
   שהתיר

  הפ הנגע כולו לב 

הקדש חמ ושחרור 
  מפקיעי מידי שעבוד

א השמר פ ואל מצות ל
  תעשה

  
  

 )בשפתה(התוספת ביורה 
  נטמא

יהי בנסוע הארו ספר ו
   ני עצמובפ

  מטמאולד טומאה אינו 

ולד קודשי מתקדש במעי 
  אמ 

  ג, חבכורות 
  ב, יבכורות 
  89יב, טהרות ד

  ג, שבת יא
  

  ו, ערובי ג
  

  ה, בבא בתרא ג
  

בבא מציעאה 
  י, ג

  ז, מועד ג
  

  ב, כרתות ג

  ו, סנהדרי ו

  ח, יבמות טו
   90ו, עדיות ג

  י, נגעי ח

  ד, נדרי יא
  ד, גטי ד

  י, נדרי ג
  א , מכות ג

  ט , זבחי יד
   ד, זנגעי

  ח, עדיות ז
  

  ה, ידי ג
  

  ח  ז,כלי יח

  א, תמורה ה
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  .כטכח' עמ,  במסכת עבודה זרה מהדורה מבוארתראה, 86שכתבנו בהערה דוגמה נוספת למה    
88
 .במשנה גלכלל זה נמצא המש הסבר    
89
  .ו ,חלה גראה ג    
90
 .ו ,טהרות זראה ג    
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  : בז

  מטמא בהיסט     
  

סו היו בראה מקצת 
  ומקצת בתחילת הלילה

  משכבו כאשר נושא רובו

 ראיות שתישראה 
   שלושו

זבחי שנשחטו שלא לשמ 
  ... כשרי חו

זדו כרת ושגגת חטאת 
חיבי על לא הודע שלו 

  אש תלוי

מעיי ונוטפי זוחלי כ
  כמקוה

 ניופא בזוכי לאד של
  וחבי אלא בפניו 

  זונה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

זנתה לא הפסידה בלאותיה 
  מייהקי

זקוקה ליב אסור לישא 
  קרובותיה

  
  בת הקדש מכשרתח

  חובה בא מהחולי

  ה, פסחי ח

  א, זבי ג
  ג , טהרות ג

  ווא , זבי א
  

  ד, זבי ד

  ה, כלי א

  
  ד, פסחי ה

  

  ב ,  דיבמות
  ה, הוריות ב

  

  ג, עדיות ז
  

  ז , ערובי ז
  ג, קדושי א

  ד, יבמות א
  יג,  גיבמות 
  ו  ב ו, ויבמות 
  ד, זיבמות 
  ה, חיבמות 
  ק" מהא, ייבמות 

  ד, כתובות א
  ח , בכתובות 
  יב , נדרי יא
  ו, קדושי ד

  ד, נהדרי זס
  ב"ק ומה"מה

  ו, עדיות ג
  91ב, תמורה ו

  א, יבמות י
  

  ו, יבמות ב
  

  
  ג, חגיגה ג

  ג, חגיגה א

חובה מחצה חטאת ומחצה 
  עולה

חולה שיש בו סכנה מחללי 
  עליו שבת

 הטבולי לחלה  :חולי
 ויל מותר לטבו

  לגעת

שנשחטו בעזרה 
  אסורי 

  חולק בקרב רק טהור

  חו קובע למעשר

חזקה אד לא פורע חוב 
  תו זמנו

  חזקה אי אד חוטא לא לו

  חזקה בקרקע
  

  חייבראלר ישחזקת א
  במעשרות

   מה שבה מת: חטאת
באש ירעה עד 

  שיסתאב

  שמתו בעליה תמות 

  חי אינו נטמא

חייב שבועה ואינו יכול 
  להשבע משל

  חייבי כריתות לוקי

חכ ואד כשר שמת הכל 
  קרוביו

חלב בהמה טהורה 
  שנתנבלה אינו מטמא

  חלב בהמה טמאה אינו עומד

  כיצד עושי, חליצה

  ונהחלל רק מאסורי כה

  חלת דמאי

חמ גמור ענוש כרת 
  ותערובת בלאו

  ד, קני א
  

  א, שבת יט
  

  ו , נדה י
  
  

  א, חולי ה
  

  א, זבחי יב

  ד, מעשרות ד

  א, ערכי ו

  
  י, יבמות ב

  ט, מעשר שני ה
  ה, בבא בתרא ג

  ג, דמאי א
  

    ג,תמורה ג
  

  
  ג, גטי ג

  ט, אהלות טו

בבא מציעאה 
  א, י

  א, כתובות ג

  ז, מועד ג
  

  ט,  בבכורי
  

  ה, עבודה זרה ב

  א, יבמות יב

  ג, יבמות ו

  ו, חלה ד

  א, פסחי ג
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חמ שעבר עליו הפסח אסור 
  בהנאה

  חצי זית

  חציצה בטבילה

  חצר קובעת למעשר

  חרש מיב ולא חול

חרש שכנס אינו מוציא 
  עולמית

  

  אוכל במעשר : בול יוט
  

  אינו מטמא 

  טבילה בזמנה מצוה

  טבילת כלי בתו כלי

 חייב בתרומה שיראה טבל
  פני הבית

טהור עדיי לא טהור 
  לחטאת

  טומאה וטהרה
  
  
  
  

  : טומאה חמורה
    הכשרינה צריכהא

  שלוח רחוק יותר 

  טומאה לחטאת

  טומאה רצוצה
  
  

  טומאה שאינה רצוצה כקבר

  טומאת אוהל

  92טומאת אוכלי בכביצה

  ג, פסחי א
  

  ה, זבחי ב

  זו ה ,מקוות ט

  א, מעשרות ג

   ד,יבמות יד

  ד, יבמות יד
  

  

  א, בכורי ב
  ו, נדה י

  ב, טבול יו א

  ו, נדה ג

  ב, מקוות ו

  ג, תרומות ח
  ה, מעשרות א

  ווא , פרה י
  

  ו, פסחי א
  ב, שוטה ה
  ו, זבחי ז

הקדמה לטהרות 
  ט' מע
  

  א, טהרות א

  ח, כלי א

  ב, פרה ח

  ו, אהלות ו
  טו,  טאהלות
  ה,  יבאהלות

  א, אהלות ז

  ה, כלי א

  ח, חלה ב
  ה , ערלה ב

  
  
  
  
  

  טומאת אוכלי בלא מחשבה

מאת אוכלי ומשקי טו
   93וכלי שט במד

  טומאת בגדי
  
  
  

טומאת התהו נאמרה לגבי 
  מת בלבד

  טומאת ידי

  ומאת מדרסט

טומאת מת בלבד נדחית 
  בצבור

 ומדרס ,טומאת מת עיקר
  תולדה

  

  טומאת שר ונבלה 
  
  

טומאת שר חיבי על ביאת 
  מקדש

  משנהטועה בדבר 

  טועני ליורש וללקוח

  טלטול
  

  טלטול מ הצד

  טמא אינו חוצ

  טמא כנגד חללו

  טמאה לבעל טמאה לבועל

  א, חולי ט
  ו, אהלות יג
  ז, פרה יב

  ב, טהרות א
  א,  גטהרות

  ח, חלה א

  ב, זבי ה
  

  ה, שבת כד
  ה, זבחי יב
  ח, כלי כז
  וראה בגד

  ז, פסחי ז
  

  גב, חגיגה ג

  ג ב, כלי כ

   ו,פסחי ז
  

  י, כלי יט
  א ,  כדכלי

  ג, כזכלי 

  ה, כלאי ח
  גא, חולי ט
  ד, מעילה ד

  ד, נזירות ז
  

  ד, בכורות ד

  יא, בבא בתרא ג

  ד , שבת יז
  א, ביצה א

  ט, כלאי א

  ג, אהלות ח

  יד, אהלות ט

  ח , יבמות ב
  א, ייבמות 
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64' עמ,  והרבדי"הרמב, )ג"תשס(טו ' צהר'על טומאה זו ראה מה שכתבנו ב   55. 
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טענו חיטי והודה לו 
  בשעורי פטור

טפח על טפח מעביר את 
  הטומאה

  
  
  

  טרפה בבהמה טרפה בעו

  

  ) כללי4(בו וחליצה י

   בעל כורחהיבו

  יבו במקרה מיוחד

יבו וחליצה א יש כמה 
  נשי

  מצוה בגדול, יבו

  יבו צרות

  יד בעל השטר על התחתונה

  יד נטמאת רק בנגיעה

ש וי(יו בשנה נחשב כשנה 
  )' יו וכו30 ומריא

  יורה כח

  ילוד מאכיל בתרומה

 כיומא הראש השנימי 
  אריכתא

 קדושה אש השנהימי ר
  אחת

  יציאת עבד לחרות

  ירושת הבעל דרבנ

  יא, בבא קמא ג
  ד, בבא מציעאה ח

   ה, שבת כד
  ו , כלי ח
  ז , אהלות ג
  ב , ואהלות 
  ה, יאהלות 

  ג, חולי ג

  

  א, במות אי

  א, קדושי א

  ד, יבמות יד

  ו, יבמות יג
  

  ט, יבמות ד

  א, יבמות ג

  יא, בכורי ב

  ו,  יפרה

  ו, שביעית ב
   

  יב, נדרי יא

  ב, יבמות ז

  ז , ערובי ג
  ט, ערובי ג

   94ה, שבת יט
  

  ג, קדושי א

  א, כתובות ט

  בוש רביכ

  כבש

כה גדול הכי חכ עשיר 
  'וכו

כה ולוי המסיעי בבית 
  הגרנות

בואה תכה ולוי שלקחו 
רומות בת בתיהחי

   נותני לאחרומעשרות

  כה שיכור לא ישא כפיו

 נת שיש לה זרע מישראלכה
  לא תאכל בתרומה

  כופי על מצוות עשה

  כופר בהכל פטור
  

כי איתיה לבעל זכי ליה 
  רחמנא כי ליתה לא

  כירה של מתכת

כל דבר הנמצא אצל ע 
  האר טמא

כל דירה שתשמישה 
לאויר אסור לטלטל אלא 

   סאתיייתבב

  כל דפריש מרובא פריש

כל האומר לא לויתי 
  כאומר לא פרעתי

 נתמל  האומר עכל
  כאומר מעכשיו

  כל המקלקלי פטורי

  יא, דמאי ו

  ב, שקלי ד

  ג, כפורי א

  
  א, בכורות ד

  

   95ו, פאה א
  
  

  א, תעניות ד

  ו, יבמות ז
  

  ו, כתובות ד

  ד , כתובות יג
  ב, בבא מציעאה ח

  ד, בבא קמא ה
  

  א, כלי ו

  יד, עדיות א
  

  ח, ערובי י
  
  

  ד, ידי ד

  ז, שבועות ז
  

   ב,קדושי ג
  

  א, שבת יד
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 .ט ,מנחות יאראה ג    
95
מצד הנות ומצד מעמד , ל מצד מקבלי המתנות"על יחסי בעל השדה ומקבלי מתנות הכהונה הקפידו חז   

הינו ביטוי האוסר על הכה לסייע ולבעל השדה להסתייע ' כה המסיע בבית הגרנות'הביטוי . הכהונה
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ו אנו מוצאי את האיסור , בכלל בפאה א). יז, ראה תוספתא דמיי ה(ללא תמורה בשדהו או בבהמתו 

על הכהני והלווי לנהוג שלא כשורה ולהקדי ולקנות בכס את הפירות על מנת שלא לתת מה 
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כל המצוות מבר עליה 
  עובר לעשית

כל המשפחות בחזקת 
  כשרות

  כל ישראל חברי ברגל
  

כל מה שביד אד כאילו 
  מונח בקרקע

כל מה שמטמא אד במגע 
  מוני בו ראשו ושני

  

כל מחיצה שאינה יכולה 
לעמוד ברוח מצויה אינה 

  מחיצה

כל מלאכה שאפשר לעשותה 
  חה שבת אינה דורב שבתבע

יהודה ' כל מקו שאמר ר
  הוא מבאר' אמתי'

  

  כל סת כמפרש יו אחד

כל שהוא תכשיטי בהמה 
  אינו מטמא

כל שיש בו רפואה אי בו 
  משו דרכי האמורי

  כל שפסולו בגופו ישר מיד
, אחר מראית עי: כלאי

  כיצד מבדילי בינה 

  המחפה חייב

לי כלי אבני אינ מקב
  טומאה

  
  
  

לי לא נטמאי כ: כלי חרס
  באויר 

מטמא את 
  משקיה

  א, מגלה ד
  

  ד, קדושי ד
  

  א, שקלי ח
  ו, חגיגה ג

  א, שבת א
  

  א, עדיות ב
הקדמה לכלי 

   96טז' מע

  ח, ערובי י
  
  

  א, שבת יט
  

   ב, חלה ב
  ד , חולי ה
  ו, חולי ו
  ו, גטי ז
  א, שבת ה

  
  י, שבת ו

  

  ט, פסחי ז
  א, כלאי ג

  
  י, מכות ג
  ב , ביצה ב
  יא , כלי ה
  בא, פרה ג

  א , מקוות ד
  ג, נדה ט
  ד, כלי ח

  
  ו , פרה ח

  מטמא מפתחו ולא מגבו
  
  

  

  משנתבשלו מטמאי 

כלי טמא אינו חוצ מפני 
  הטומאה

  

כלי מתכות מקבלי טומאה 
  רק אחרי גמר מלאכה

  כלי ע האר טמאי

  כלי ע
  
  
  

  
  )י מחשבה"ע(כלי טומאת 

  
  

כלי מצילי בצמיד פתיל 
  ואהל בכיסוי

כלי נשברו נטהרו חזרו 
  וחברו נטמא

  כלי צריכי טבילה לקודש

  כלי שנגעו בטמא מת
  
  

  כלל ופרט וריבוי ומיעוט
  
  
  

  כס של תורה במנה צורי

כפרו בשבועה למורשה 
  חייבי

כשרות יכולות להנשא 
  לפסולי

  כתובה לא נגבת מחיי

  י, מעשר שני ב
  ה , עדיות ב

  ה , ולי אח
   ח ,כלי י

  ה, עדיות ב
  יד , עדיות א
  א , כלי י

  טו, אהלות ט

  ג , כלי יא
   97ג, יבכלי 

  א, כלי י

  ז , עדיות ז
  ב , כלי טו

  טז , יזכלי 
א , מקוות ד

  ק"המ

  א , כלי טו
  ה , יחכלי 
  י, כהכלי 

  ג, אהלות ה
  

  ט, כלי יח
  

  ד, פרה ה

  ה, כלי יט
וראה בתחילת 

  אהלות

  ג, פסחי ט
   ו,שבועות ג

  בבא קמא [
  98]א, ז

  ח, בכורות ח

  ז, שבועות ד

  
  א, יבמות ט
  וד, קדושי ד

  ו, כתובות ט
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 .ה ,טהרות גראה ג    
98
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  א גזרו על הכלי בירושלי ל

לא ישא אד אשה עד 
  שיראנה

לא נחשדו ישראל על השבת 
  ונחשדו על שביעית

לא נחשדו ישראל על זכור 
  ובהמה

  לא תחנ

  לאו הבא מכלל עשה
  

  לאו שאי בו מעשה

   מתנה עליהית דילב ב

לדידיה זכי רחמנא לאשתו 
  ובניו לא

   אגדינו צרילולב א

  

  אכילי את העניי דמאימ

מבוי ניתר בלחי וקורה עד 
  שיהו בתי פתוחי לתוכו

  

 רק גוי בודה זרהמבטל ע
  שמכיר בטיבה

  מבטלי רשות בשבת

מביא אד קרב היו 
  ימיעשרה ונסכי אחרי 

  99מדות שהתורה נדרשת בה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ב, שקלי ח

  א, קדושי ב

  
  ג, תרומות ב

  

  יא, קדושי ד
  

  ב, דמאי ו

  ט, זבחי יד
  א, חולי ה

  יג, שבועות ד

  ד, מנחות ז

  ו, בבא מציעאה ז
  

  ו, מנחות ג

  

  א, שבת יח

  ח , ערובי ו

לגבי מבוי סת 
  ב, ערובי א

  י, עבודה זרה ג
  

  א, ערובי ו

  ד, מנחות ז
  

  ז, תרומות א
   ה,מעשר שני א

  ב, ערלה א
  ג, פסחי ט
  ג, מגלה ד
  ד, יבמות א
  ג , שוטה ב

  )2 (ט, דושי בק
  א, בבא קמא א
  ה, בבא קמא ב
  ו, שבועות ג
  ו, זבחי ז
  ב , מנחות ב

  
  
  
  
  
  

מה שאסור מפני מראית עי 
  אסור א בחדרי חדרי

  מה שקנה העבד קנה רבו

מהבהב את קצות הפתיל של 
  נר שבת

  מודה במקצת
  

  פטורמודה בקנס 

  מוכיח סופו על תחילתו
  מו בבהמה

 מוקצה אסור לאוכלו ביו
  טוב

 מוקצה  השמשותמוקצה בי
מוקצה למקצת (לכל השבת 

  )היו מוקצה לכולו

  מורדת ביבמה

מותר לגרו טומאה לחולי 
  ר ישראלבא

  מזונות מנכסי בני חורי

  מזכה לעובר

  מזונות תחת מעשה ידיה

  מחאה שלא בפניו

  כקרקעמחובר לקרקע 
  
  

מחויב שבועה ואינו יכול 
  להשבע משל

  
  :מחוסר כיפורי

  אוכל תרומה ולא קודש 

  ז, מנחות ט
  ה, חולי א
  ד, בכורות ד
  א, תמורה ג
   ח, כלי א
  ו, נדה ד

  ד, שבת כב
  

  ב, פסחי ח

  ג, שבת ב
  

  ד, כתובות יג
  ה, קידושי א

  ד, שבועות ח

  ה, נדרי ה
  ה, בכורות ו

  ג , שבת ב
  א, ביצה א

  ה , שבת ג
  ו, סוכה ד

  

  יא, יבמות יג

  ט , גטי ה
  ב, כלי י

  ב, כתובות יב

  ב, בבא בתרא ט

  ג, כתובות ה

  א, בבא בתרא ג

  ח , שבת יז
  יא, כלי ה

  ב, יאכלי 
 ב , בבא מציעאה ח
 א , בבא מציעאה י

  ד, שבועות ז
  ב, נזירות ח

  ה, טהרות ב
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ובהרחבה על נושא זה ראה מה ', שני כתובי הבאי כאחד'ולקמ ', כלל ופרט וריבוי ומיעוט'ראה לעיל    

149' עמ, )ג"תשס(צוהר יג , ג" והרלב"דרכי הדרש לשיטת הרמב: שכתבתי 145. 
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   לא נתקדשודשהמקית מחילות ב

   ערובמחיצה בבור לעני

מחיצה צריכה לעמוד ברוח 
  מצויה

  מחלל שבת בפרהסיא כגוי גמור

מטלטלי לא משתעבדי 
  לכתובה

ל מטלטלי משתעבדי לבע
  חוב

  מטמא אד מוני בו
  

  מטמא שבעה הוא אב
  

  מי אוסר קורב

  מי ואפר חטאת במקו טהור

מי חטאת נפסלי א עשה 
  מלאכה שאינה צריכה
  מי פירות לא מחמיצי

טל את רשותו והשתמש מי שבי
  בה ביטל את הביטול

  מי שנגמר דינו ב מוות

די מי ששהה בבית המנוגע כ
   נטמארספכילת א

מילה שלא בזמנה אינה דוחה 
  את השבת

  מי ומשקה ההבדלי בינה

  מי נטהרי במקוה

  מי במינו
  
  
  

  מי במינו אינו חוצ

  שנימיעוט רבי 
  

  א, תמיד א

  ו, ערובי ח

  ד, סוכה ב
  

  ב, ולי אח

  ה, נדרי ט
  

  ב , כתובות ט
  א, בבא קמא י

כל מה "ראה 
  "...שמטמא

  ג , אהלות א
  ו, פרה יב

  א, זבחי ג

  א, פרה יא

  ח, פרה ז
  

  א, פסחי ג

  ב, ערובי ו
  

  ד, סנהדרי ח

  ב, ערובי ח
  

  ד, שבת יט
  

  ט, מכשירי ד

  ט, טהרות ח

  ב"ערלה פ
  ו , זבחי ח
  ב , מנחות ג
  ה, חולי ז

  ה,  יגזבחי

   א, זבחי ד
  ג, מנחות יג

  

מלאכה פוסלת במי עד שיטיל 
  את האפר 

  מלאכת מחשבת אסרה התורה

 ינו צרימלוה חברו בעדי א
   לפורעו בעדי

  פ גובה מהיורשי"מלוה ע

  מלוי בשכר מותר

מלוי מי עבור אפר פרה 
  אדומה

  מליקה ושחיטה

  )כבודו(מל 
  

  מלקות ומוות
  
  

  ועהמלקי על לא טובה השמ

  ממשכני על הצדקה
  
  

מנחת נסכי מתערב ע יי 
  נסכי

  מסייע אי בו ממש

  מסייע בשמוש הכלי נטמא עמו

מעוברת שנגחה היא ועוברה 
  נגחה

  מעילה בקדשי קדשי
  

  מעלי בקדש ואי מורידי
   עד אחדיפל מעלי לכהונה ע

  מעמדות יש תפילה נוספת

  מעשה ידי האשה לבעלה
  מעשה שבת

קהל והוראה מעשה תלוי ב
  ית דיבב

   ד ,פרה ז
  יב   וח, פרה ז

  ג, כפורי ב

  ב, שבועות ו
  

  א, בבא קמא י

  ד, פרה ז

  ד, פרה ד
  

  ד, חולי א

  ג , סנהדרי ב
  ו, שוטה ז

  א , מכות ג
  יג , שבועות ד
   100א, חולי ה

  יא, קדושי ד

  ז , פאה ח
  ה , דושי דק

  ו, טהרות ז

  ד, מנחות ט
  

  ז, זבי ד

  ח, כלי כט

  א, בא קמא הב
  

  ג , מעילה א
  ט, כלי יז
  101א, מגלה ג

  ז, כתובות ב

  א, תעניות ד

  ד, נדרי יא
  וה, מכשירי ב

הקדמה 
להוריות 
  א, הוריות א
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  מעשר בהמה וקולבו

מעשר ראשו קוד נתינת 
  תרומה

  : מעשר שני
  אסור לפדותו בירושל 

  על כס שיש לו צורה
   

  

  צרי אוכל
  מעשרות

  ערמפותה אי צ

  מפ אי לו טהרה במקוה

  מפרי נדרי בשבת

מצורע מגלח פעמיי וימי 
  הגלוח לא עולי

   לא להנות נתנוותמצו
  
  

  מציאה

מצר שהחזיקו בו רבי 
  אסור לקלקלו

מקמיצה ואיל /מקבלה
   מצות כהונה)בקרב(
  
  

  מקדש בגזל אינה מקודשת

  מקדש ומזה בשכר פסול

  רות שביעיתימקדשי בפ

מי שאובי מקוה כשר אי 
  פוסלי

  מקו שנהגו

מרפאי בדבר שההגיו אומר 
  שיעזור ולא בסגולה בשבת

  משיכה ומסירה
  
  

  

  ג, בכורות ט

  א, ברכות ז
  ד, דמאי ז

  
  י, מעשרות ג
  א, ברכות ז

  י , מעשרות ג
  ב , עדיות ג

  ה, עקצי ג

  א,  אראש השנה

  ג, כתובות ג

  י, כלי כד

  ח, נדרי י

  ב, נזירות ח
  

  ב , שקלי ב
  א , ערובי ג
  ח, מעילה ג

  ד, שקלי ז

  ז, בבא בתרא ו
  

  ז , כפורי ב
  ב , מנחות ג

והשווה שחיטה 
  כשרה בזר

  ז, קדושי ב

  ד, פרה ז

  ז, קדושי ב

  ה , מקוות ב
  ח, ומקוות 

  ו, פסחי ד

  ד, כפורי ח
  

  ז , פאה ג
  ד , קדושי א

 א , בבא מציעאה ד
 102ז, בבא בתרא ה

  משל לפי דמי

עשרי (כהונה משמרות 
  וכול עובדי ברגל) וארבע

  משקי בית מטבחיא טהור
  

  משקי לעני טומאה
  

  : משקי
  
  
  
  

  טומאת 
  
  
  
  
  
  
  

מטמאי כלי א 
  נגעו מתוכ 

  

מי תלושי 
  מכשירי 

מכשירי לקבל 
  טומאה 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

מתי צריכי משקי 
 בכדי להכשיר לטומאה 

מת חסר אי לו שכונת 
  קברות תבוסה ורקב

  

  ד, תרומות ו

  ד, סוכה ה
  

  ג , עדיות ב
  ד, חעדיות 

  יג, ערלה ב
  ד, עדיות ח

  ז , מכשירי א
  וכל הפרק ש 

  ג ב, מכשירי ד
  ו , טהרות ט
  ב, עקצי ג

  י , עבודה זרה ה
הקדמה לכלי 

  יז ' מע
  י , כלי ח
  א , טהרות ב

  י , דטהרות 
  ג , מקוות א

  ב, טבול יו ב
  ד , כלי ח
  ב , טהרות ג
  י, דטהרות 

  ז , מכשירי ד
  יא, עקצי ב

  ט , שביעית ה
  ג , דמאי ב

  א , תרומות ה
  ב , יאתרומות 
  ב , חלה ב
  ט , גטי ה
  ג , עדיות ב

  ו , דעדיות 
  ה , חולי ב

  ו , אהלות יג
  ב, טהרות ט

  א, טהרות א
  

  ג, נזירות ט
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  מת מצוה קנה מקומו

 ר כמתודה על הקלות ואח
  על החמורות

ה לצור מתו שהותר
הותרה ג שלא לצור 

  )הוצאה והבערה(

מתכת המשמשת את הע 
  טהור

  מתנה על מה שכתוב בתורה
  

   להחזירל מנתמתנה ע
  מתנות כהונה

 ושאר דיני כיב מרעמתנת ש
  כיב מרעש

  מתעסק
  
אמ ע האר לומר פירות נ

  אלו לא הוכשרו

נאמני על טהרת יי ושמ 
  וכדי חרס

  נבלת עו טהור 
  

שיעורו סימניו , תנגעי צרע
  ומקומו

  
  

  נדה
  

  נדוניא

  :כל הכללי, נדר

  אי הבעל מפר בקודמי

 שנדר פורע את יפל ע א
  חובו 

  י אדהל אחר לשו בנ

   

  ג, שוטה ט

  ב, כפורי ד
  

  ה, ביצה א
  
  

  ב , כלי יד
  יז, יזכלי 

  יא , פאה ו
  ד, נזירות ב

  יא, סוכה ג

  ד ג, חולי י

ו , בבא בתרא ט
  ו , גטי א

  ג, כרתות ד

  

  ג, דמאי ב
  ג, מכשירי ו

  הד, חגיגה ג
  ד, טהרות ט

  ג , זבחי ז
  103ג, עקצי ג

  ה , נגעי א
  ד , דנגעי 
  ב א, ונגעי 
  ז, יבנגעי 

  א , ערכי ב
  ד , נדה ד

  ב, כתובות ו

  

  ד, נדרי י

  ז, נדרי ד
  

  ו , נדרי ג
  ב ט  א, ונדרי 
  א, חולי ח
  א, ערכי ה

  י ונדבה טעו נסכ

  חל על דבר שיש בו ממש 

  לשו עד שיגיע עד שיהא 

נשאלי על ההק ואי 
  נשאלי על ההפר 

  נשאלי עליה תמיד 

  צרי לפרוט אותו
 בהקדש וה פרוטהנהנה בש

  מעל

  נולד
  

  בעי יפה נות נות 

נזיר שנטמא ביו האחרו 
  סתר הכל

נחלה הבאה לאד מתנה 
  עליה שלא ירשנה

  נחלות

הכלי במשקי נטמא אחורי 
  לא נטמא בית צביעתו

נטמא ידו נטמא גופו 
  בחטאת

שבעה נטמא ממת טומאת 
  הוא אב

נטמא ממת טומאת ערב 
  נקרא ראשו

ניטע באקראי וחזקתו 
  מההפקר פטור מדמאי

  נכסי מלוג
  

נסכי מתקדשי ליקרב 
  בשחיטת הזבח

נכסי שיש ושאי לה 
  אחריות

  נעשה מצותו אי מעילה

  נפל

  ו, מנחות ט
  ד, נדרי א
  ד, נדרי ח

  א,  ינדרי
  

  ח, נדרי י

  ז, בכורות ז

  ד, תרומות ו
  

  א , ביצה א
  ב, עדיות ד

  ט, בבא בתרא ד

  ב, נזירות ח
   

  א, כתובות ט
  

  ב, בבא בתרא ח

  א, חגיגה ג
   

  וו ד ,י ב"פרה פ
   

  ו, פרה יב
  

  א, כלי א
  

  א, דמאי א
  

  ג , יבמות ט
  ו, כתובות יא

  ד, מנחות ז
  

  ז, פאה ג
  

  ג, מעילה ג

  ג, נדה ה
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נשרפי , נקברי אפר אסור
  דהקדש מותר

  נשואי קטנה

נשואי גמורי וגרושי לא 
  גמורי אי מעשיו קיימי

נשבעי על דבר המטלטל 
  וגופו ממו

נת כס ואש של גנבה 
  לשתי משמרות שונות

   להסקה טובנתנו עצי ביו

ע שער צהוב ושחור : נתק
  טהור 

מציל א הוא שער שחור 
  מבוצר 

  

  וכה דירת ארעיס

  סוריה אי חייב בה במעשר

 סוריה קרובה לדי חו
  לאר

סכי וקופי שנמצאו בערב 
  פסח

סמיכה בציבור פעמיי ולא 
  יותר

  ספק איסור לחומרא
  
  
  

  ספק דרבנ לקולא
  
  
  

  ספק העמד ממו בחזקתו

  

  

  ו, תמורה ז
  

  ב, יבמות יג

  א, יבמות יד
  

  ה, שבועות ו
  

  יג, א קמא טבב
  

  ה, ביצה ד

  ב, נגעי י
  

  ו, נגעי י
  

  
  א, סוכה א

  ה, מעשרות ה

  ז, חלה ד
  

  ג, שקלי ח
  

  ז, מנחות ה
  

  יא , בכורי ב
  ו , במות חי

  ה , יאיבמות 
  ג, נדה ג

  א , שבת ט
  יב , כלי יז
  ו , טהרות ה
   104ב, מקוות ב

  יב, נדרי יא

  

  

 שות הרביספק טומאה בר
  טהור 

  
  
  
  
  
  
  

   נית למעשרספק לא

  ספק נפשות להקל 

  ספק ספיקא 
  
  
  

ספק ראשו לטומאה עושה 
  ספק שני 

  

אוכל בתרומה רק ע : בדע
  רבו 

לנזירות כופהו לנדרי 
  לא 

עברי מתי רבו מוסר לו 
  שפחה

עבור מס מזונות וקבורה 
  מוכרי בלא הכרזה

  עבר זמנו בטל קרבנו

  עגל הוא ב שנה

  עד הכונה שניי

  

  

  עד ועד בכלל

  )מדרבנ(ד נעשה דיי ע

  עדות מצטרפת

 להזימה פשראי עדות שא
  אינה עדות

  עובדי דחול

  א , נזירות ח
  ג , עדיות ב
  ז , ג עדיות

  ד , חעדיות 
  ה , פרה יב

   ח ו, גטהרות 
  ט , הטהרות 
  ו"פטהרות 
  ב, מקוות ב

  ז, בכורות ט

  ג, כפורי ח

ו ד ה"טהרות פ
  יא 

  א , נדה ד
  ב, טנדה 

הקדמה לכלי 
  טז' מע

  

  ט, כתובות ב
  

  א, נזירות ט
  

  ב, תמורה ו
  

  ה, כתובות ט
  

  א, תמורה ב

  א, פרה א

  א , שוטה א

  ד  ג, ושוטה 

  ח, טשוטה 

  ה, מנחות י

  ד, שביעית י

  ז, כתובות ב

  ב, סנהדרי ה
  

  א, ביצה ד
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  עומד טמא על חזקתו

עומר ושתי הלח באי מ 
  החדש ומהאר

  עונשי השבועות

   מהמצוהעוסק במצוה פטור
  

פתחי שני עיר של רבי ע 
  אי מערבי ערוב אחד

י בסמו ואהכוונה ' על'
   על גביו דוקאצרי

  

  עליה לתורה

  עני יכול לערב ברגליו

  עני נאמ על הלקט

  עצי נקוב כקרקע

עצ כשעורה מהמת מטמא 
  במגע ומשא

עצמות הנבלה והשר לא 
  טמאי

עקירה בטעות לא שמה 
  עקירה

ודה הראויה ערוב צרי סע
  מבעוד יו

  ערובי תחומי
  

ערובי תחומי הוא וערובו 
  במקו אחד

  י אחר"ערובי צרי לזכות ע

  א, מקוות ב

  א, שקלי ד
  

  א, נדרי ב

  ד , סוכה ב
  ו, שוטה ח

  ו , ערובי ה
  ט, יערובי 

  ו , מנחות ה
 ג , זמנחות וראה 

  ה, יאמנחות 

  ח, גטי ה

  ז, ערובי ד

  ב, פאה ח

  105ז, שבת י

  ג, עדיות ו
  

  ג, עדיות ו
  

  א, זבחי א
  

  ד, טבול יו ד

  
  ח , ערובי ה

  ו,  באש השנהר

  ג, ערובי ג
  

  ו, ערובי ז

  עריות
  

  ערל וטמא לא יאכלו בתרומה

  ערער לפחות בשניי

 פטור ית דיעשה בהוראת ב
  מקורב

  א תעשהעשה דוחה ל
  
  
  
  

  עשו שלא לקבלה טהור 

  
 אה חיבי ג אחרי קצירה פ

   :פגול
  

  בדבר שיש לו מתירי 
  

פודי מעשר שני בכס שיש 
  עליו צורה

  כבת זרעפולטת ש

  פוני לצד ימי

  פועל אוכל בזמ העבודה

  פותח טפח

  לבוד' פחות מג

  ד , סנהדרי ז
  א, ערובי ו

  ו, שבת יט

  ז, כתובות ב

  ב, יבמות י
   

  ה , נזירות ו
  ה , נגעי ז
  יג, ידנגעי 

וראה אי עשה 
  דוחה

  ג, בכלי 
  

  106ו, פאה א

  א, זבחי ז
  ז, זבחי ו

  ז, זבחי ד
  ט, מעילה ב

   107ב, עדיות ג
  

  ג, מקוות ח

  ג, זבחי ה

  ז, מעשרות ב

  א, אהלות יא

  ד , כלאי ד
  א , שבת א

  ט , ערובי א
  ו , ערובי י
  א, סוכה א
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  שני אי ביאה בה' פחות מג
  

  פחות מכזית מהמת טהור
  

פחות משוה פרוטה אינו 
  חשוב כלו

  פי תקרה סות ויורד

  פירות שביעית

  פלגינ דבורא

  פסולי עדות 

  פסק הלכה בתלמוד

פרה אדומה וכל הקשור בה 
  בטבולי יו

  פרוש מקובל לסוגיו

   בערוב :פרצה

  בסוכה 

  

  יציתצ

  צמיד פתיל
  
  
  

צמר ופשתי רק נטמאי 
  בנגעי

צנור שעשוי לקבלה פוסל 
  את המקוה

  ער בעלי חיי דאוריתא צ

   )ליבו(צרה רק מאח 

  

  דוש החדש בראיהק

  קדוש מי חטאת

 קדושה ראשונה לשעה ולעתיד

  ב , כתובות א
  ד, נדה ה

  ג , עדיות ו
  ו, אהלות ח

  ח, מעשר שני ד
   

  ג, ערובי ט

  ב, פסחי ד

  יב, נדרי יא

  108ג, סנהדרי ג

  ד, שוטה ב

  ד, פרה ה
   

  ב, סנהדרי יא

  ח , ערובי א

  ח, סוכה א

  

  א, מנחות ד

  ו , כלי ח
  ח , טכלי 

  ד , אהלות ו
  ו, חאהלות 

  ב, נגעי יא
  

  ג, מקוות ד
  

  109ד, ביצה ג

  א, יבמות ג

  

  ז,  באש השנהר

  ד, פרה ד

  ו, עדיות ח

קדושי ללא עברה הולד 
  אחר הזכר

ראשו שני שלישי , קדש
  מטמאי רביעי פסול

  קדשי שמתו

  קולבו ומעשר בהמה

 קרקע ל גבי עקומ מכלי
  ואסור לחלוק לשני כלי

קורב שקבוע לו זמ דוחה 
  שבת וטומאה

  קורבנות חג סוכות

  קני נדבה שנתערבו

   השמשותקנית הערוב בי
  

  קריאת התורה

  קרובי

  קרקע הבית כבית

  כס שטר וחזקהבקרקע נקנת 

קשר של קיימה ומעשה 
  אומ חייבי עליו 

  

  אוי לאכילת הקרב חולקר

  ו ככולוראשו ורוב

ראשו ושני מטמאי 
  והשלישי פסול

רוב בני או רוב מני מהמת 
  טמא

  רוב עמי האר מעשרי

רובע קב עצמות המת 
  מטמאי באהל

  ריחא לאו מילתא

  ' רשות הרבי תופסת עד י

  ו, קדושי ד
  

הקדמה לכלי 
  כ' מע

  א, מעילה א

  ג, בכורות ט

  ב, מנחות א
   

הקדמה לזבחי 
  יד' מע

  ד, סוכה ה

  ג, ני אק

  א , ערובי ג
  ג,  גערובי

  א, מגלה ד

  ד, סנהדרי ג

  ה, אהלות טו

  ט, מעשר שני ה

  א, שבת טו
  

  

  א, זבחי יב

  ח, נגעי יג

  ד , כלי יט
  ד, אהלות יב

  ג, עדיות ו
  

  ט, גטי ה

  ז, עדיות א
  

  ד, תרומות י

  110ד, ערובי י

                                                           
108
ואולי שאי , תפוס בה שני עיקרי שה כוללי את רוב: "כללי וכוללי,  עיקריבמקו זה יש  

  .ג ,דמאי בעל פסולי לעדות ראה ג ". יוצא מ הכללי האלו אלא אחדי
109

מוסד הרב , ס" הדרני על מסכתות השהדר איתמר , ר הרב נחו אליעזר רבינובי"ראה בספרו של מו 
 .קכחקכא' עמ,  הדר על מסכת גטילי חיי בעניי צער בע, ב"קוק תשל

110
 .ו ,טהרות וראה ג   
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  אובה דרבנש

  שאור של תרומה בעיסה

  שבועה הכתובה במשנה

  שבח נבלה לבעליה

ע ישראל (=שבטא לא כלי 
  )לא יושמד

  כללי : שביעית
  

לו , עד מתי זמ הביעור
  שנזרע בשנה השישית

  ביעור שביעית

  שבר ברגל העו לעני טרפה

   עשויהלכמשבת 

  שבת קובעת למעשר
  
  

י בנו "שוחט את הפסח ע
  ובתו הקטני

שוחט את הפסח על מי 
  שראוי לאכלו בערב

 בחו חייב שוחט קודשי
  כרת

שומר מתחייב רק אחרי 
  שקנה את החפ

  שומר שמסר לשומר חייב

  שומרי רבי למי חטאת

  ש פטורישור שבי

  שור שנגח שור

  שור ת משל מגופו

שורפי כלי ולא שברי 
  ט"כלי ביו

  שחיטה בפני ומליקה בחו

  א, מקוות ד

  ו, תרומות ה

  ו, כתובות ט

  ט, בבא קמא ג

  יב , בבא קמא ט
  ב, תמורה ב

  א , שביעית ט
  י, בכורות ד

  ג, שביעית ה
  

  ב, שביעית ט

  ד, חולי ג

  ד, עקצי ג

  ג , תרומות ח
  ז , ביצה ד
  י, עדיות ד

  א, פסחי ח
  

  ה, פסחי ח
  

  א, חולי ה
  

  ו, בבא קמא ז
  

  ב, בבא מציעאה ג

  א, פרה ח

  ב, בבא קמא ח

  ט, בבא קמא ג

  א, בבא קמא ד

  ג, שבת ב
   

  ז, זבחי יג

  חיטה כשרה בזריש
  
  
  

  שחי פושה לשחי

שחרור חמ והקדש מפקיעי 
  משעבוד

  שיעורי טומאות
  

  שירי מצוה אי מעכבי

  שכירת קרקע נקנת כקרקע

  שלוחו של אד כמותו

שליח ששחט גנבה כאילו 
  הבעלי שחטו

  שמחה רק בבשר

  שמיני עצרת רגל בפני עצמו

שני כתובי הבאי כאחד אי 
  )ותכללי המד(מלמדי 

  שניות חולצות ולא מתיבמות

  שני שעשאוה פטורי

' שעור מקו לא פחות מד
   טפחי

הולכי בה אחר : שעורי
  הגודל 

   כה למשה מסיניהל
  
  

  שתי ספקות להקל 

  שתיה בכלל אכילה 

  

גלחת מצורע לחוד ותגלחת ת
  נזיר לחוד

  ג , כפורי ב
ראה ג מקבלה 

ואיל מצות 
  כהונה

  ג, נגעי ט

   ב,ערכי ו
   

  ו , שבת י
  ד, מעילה ד

  א, זבחי ה

  ט, מעשר שני ה

  א, קדושי ב

  ב, בבא קמא ז
   

  ד, חגיגה א

  ו, מועד ג

  ט, קדושי ב
   

  ח, יבמות ד

  ה, שבת י

  111א, סוכה א
  

  ד, טהרות ג
  

  יב , כלי יז
  א , נגעי ו
  112ז, מקוות ו

  א, דמאי א

  א, תרומות ו

  

  )2( ב, נזירות ח

  

                                                           
111
 .ראה לקמ,  ג כיסוד"את הכלל הזה כינה הרמב  
112
ד "בד, "מידות ושיעורי תורה בפירוש המשנה לרמב: על השיעורי בפירוש המשנה ראה מה שכתבתי  

60' עמ, )א"תשס (12 35.  
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  תו כדי דיבור

את השקלי על  תורמי
  העתיד לגבות

  תכשיט כל שהוא טמא

  תנאי שבממו קיי 

  תנאי

תמיד של שחר לא יקדמנו 
  'שו קרב וכו

  תערובות איסור

  תעשה ולא מהעשוי

 והיובל אש השנהתקיעות ר
  שווי

  ג, תמורה ה

  בא, שקלי ב
   

  י, כלי כח

  113ד, כתובות ט

  יא, בבא מציעאה ז

  א, פסחי ה
  

   ט ח, עבודה זרה ה

   חה ו, ד, סוכה א

  ט,  דאש השנהר

  תרומה מ המוק
  
  
  

  תרומה שני טמא

   לארתרומת חו

תרומת מעשר עולה באחד 
  ומאה

תרומת מעשר של דמאי 
  מדמעת

תרועה תקיעה לפניה 
  ואחריה

   )מחטא(תשובה 

  ג , תרומות ד
  ה, דתרומות 
  ו , נדה י

  ב, טבול יו ד

  א, טהרות א

  י, חלה ד

  ז, דמאי ז
  

  ב ,  דדמאי
  א,  הדמאי

  ט,  דאש השנהר
  

  ו, כפורי ח

  

   במהדורה ראשונה ומחק אות במהדורה מאוחרת"כללי שכתב הרמב. 2

בסעי זה . במאות מקומות בפירוש המשנה' כלל' השתמש בלשו "עד כא הראנו שהרמב
א ,  כתב ביטוי זה במהדורה ראשונה"ברצוני להציג את המקומות שמצאתי שהרמב

  :דורה מתקדמת יותר מחק ביטוי זה ולפעמי ג את הכלל עצמובמה

 ; אי קניי לגוי באר ישראל להפקיע ממעשרות ט ,שביעית ה וכ ט ,פאה ד   זרעי 

 כופי על  ח , דמאי ו;114 אסור לגרו טומאה לחולי באר ישראל ג ,דמאי ב
  . שטר חוב מוציא מיד הלקוחות ה , שביעית י;מדת סדו

  ו ,מגלה ב;  אפיה בעצי מערכה ד ,פסחי ב; 115 גר כיבוי אסור ב ,שבת ב   עד מו
  . הקודש אינו מדמע ד ,חגיגה ג; הפסח נאכל עד חצות

  .116 מתנה על מה שכתוב בתורה א ,כתובות ט   נשי 

                                                           
113
ראה לקמ בסעי כללי שהיו ,  אותו ש" ראשונה ומחק הרמבכלל זה הופיע במקו נוס במהדורה  

 .במהדורה ראשונה ונמחקו במהדורה אחרונה
114
 .ו ,וראה ג ש   
115 

, בר. ואי אפשר לדעת בודאות מה נכתב במהדורה ראשונה, "מסכת שבת חסרה בכתב יד הרמב 
ונראה בוודאות כי אלו דברי , כי כלל הוא אצלנו שגר כיבוי אסור, במקו זה כתוב בנוסח הדפוס

שאסור להשתמש בשמ , )וכ הוא בדפוס( "ש משנה ד כתב הרמב.  במהדורה ראשונה"הרמב
ה בנוסח הסופי , וכ בשבת ג.  כתוב גר כיבוי"א בטיוטת הרמב, שבקליפת הביצה מפני שהוא מכבה

 .ואילו בנדפס ובטיוטא גר כיבוי' כיבוי ביד'כתוב 
116
 .דשנה מבככלל ש עדיי נזכר   
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 אינו  ח ,זבחי י;  בשר השלמי נאכל עד חצות הלילה השלישי ז ,זבחי ה   קודשי 
  ה ,גקני ;  שבר כנפי העו ורגליו ד ,חולי ג;  ביחס לאש שעל המזבחמתכוו

  ).פעמיי נכתב ונמחק(כשר רק מניי עולות שבחובה 

  . פשוטי כלי ע מקבלי טומאה א ,מקוות ד   טהרות 

  כלל דחוי. 3

שכתב " כלל"וכ יש מקומות שמחק את ה' ...כלל' שימוש בביטוי "כפי שהראנו עשה הרמב
כלומר ,  כללי שה דחויי מההלכה"כ יש מקומות שהביא הרמב, במהדורה ראשונה
  : בצורה כזאת ה"המקומות והנושאי שהתבטא הרמב. כללי שאינ נכוני

 117. גר כיבוי אסור ה ,שבת ג

  .נותני עליו חומרי מקו שיצא מש א  ,פסחי ד

  .ארוסה לכה אוכלת בתרומה ה  ,כתובות ד

  . אינו גובה מהיורשיל פהמלוה ע, ל חובמטלטלי לא משתעבדי לבע א  ,קמא יבבא 

  .' פ הכללי"סברא שלא ע' ב , בבא מציעאה א

בשביעית ראה ג בנושא זה  ור ישראלאסור לגרו טומאה לחולי בא ט  ,עבודה זרה ד
  .ג ,ט דמאי ב ,ה

  .דחי זבחיבעלי חיי נ  ק"ו מה,  וכ כרתות וק"א מה ,וזבחי 

  יסוד. 4

נראה שלצור הגיוו יש ). קאעדה(' יסוד'מילה הקרובה במשמעותה לכלל היא המילה 
א יש מקומות ששינה וכתב מילה ', כלל' "שכתב הרמב) ואלו רוב המקרי(פעמי 

כינה , בהרבה מקומות את אות הדברי שכינה יסוד. 'יסוד'שתרגומה לעברית הוא 
  :י קאפח"הל המקומות שמצאתי שכ תירג הרל. 'כלל'במקו אחר 

 ה  , חלה ד;לשו המשנה צח א  ,תרומות א ;דמאי עניני א  ,דמאי א   זרעי 
  ;קרקע בסוריה לעני מעשרות יא  ,חלה ד; הפרשת חלה מקב

שניי שעשאוה ( על הוצאה מרשות לרשות התימתי חייב אד מ א  ,שבת א   מועד 

 ספק מילה שלא בזמנה משותהשי ב ה  ,שבת יט 118;)'חייב לעקור ממקו ד

סוגי  ג  ,שקלי ה 120;משקי טמאי ז  ,פסחי א 119;אינה דוחה את השבת
ה יטבילה שני ב  ,ביצה ב; קרבת העומר הי  ,סוכה ג; נסכי לקורבנות

                                                           
117
 .ש"עי, ב איסור קבוע לעני אש ,נדה ב דומה מצאנו בביטוי. 115השווה לעיל הערה   
118 

  .א ,סוכה אוכ בד  ,ג וש י ,ונקראו כללי בערובי ג 
119 

 . וכ בתו ההלכה עצמה מחליפי בי כלל ויסוד.ד ,ו וש יט ,ונקראו כללי בשבת ב 
120
 .הובא ג ככלל  
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ק אסור להקריב "אחרי בנית בהמ יא  ,מגלה א; עבור תרומה או קודש
  .יסודות של דברי במשנה ו  ,חגיגה א; במקו אחר

; זב עניני ד  ,נזירות ט 121;דר לחלוקת כתובות וחובות ג  ,כתובות י   נשי 
  .כבוד ומורא אב ז  ,קדושי א

מטי לרעה  ה  ,סנהדרי ה; הבדל בי חלות מכר ואונאה א  ,בבא בתרא ה   נזיקי 
  . טומאת ידי לפרה אדומהב , עדיות ג; פ שניי"ע

; לא כל דבר האסור באכילה מטמא ולא כל טמא אסור באכילה ה  ,זבחי ז   ודשי ק
מו  ב  ,חולי י; מעלי בקדש ואי מורידי א , ותמיד הי  ,מנחות יג

 ג ,ז משניות א ערכי 122;גרגרי הדרה גרגירי שעורי ח  , חבכורות; בהקדש
  .שדה אחוזה ופדיתה 

 הפרק  כלי ;מה שהכלי צרי נטמא איתו ה , ב משניות פרק הכלי    טהרות 
כלי מצופי אינ  ד  ,כלי יא;  שיעורי טומאה בכלי ה, במשניות 

משמשי  ז  ,כלי טז; ח , טז;ב , י;ו, יאוהוזכר ככלל ש  בלי טומאה מק
הכונה  א  ,כלי כד; שיעור המזר הטמא ד  ,כלי יט; אד לעני טומאה
כלי ואד שנגעו בכלי  ה  ,אהלות א; מא רק בטומאת מתשדבר מסוי ט

; השני וטומאה תחתיהל גבי הרבה זיזי אחד ע ה  ,אהלות יד; שנגעו במת
 ,נגעי ח; שער לב בבהרת ג  ,נגעי ה; הקלות במראות נגעי ה  ,נגעי א

מי מדוע  ה  ,נגעי יב; שחי ומכוה ב  ,נגעי ט; פרח הנגע בכל הגו ח 
תשובה על שני מצורעי  יג  ,נגעי יד; שיש לו נגע בבית נקרא רשע

; אפר הפרה צרי להיות במקו טהור ג  ,פרה י; שנתערבו קורבנותיה
; חציצה בטבילה ג  ,מקוות ט; מי שנתלשו שלא לרצו ג  ,מכשירי א

 מתי מי יא  ,עקצי ב; משכב הזב ד  , זבי ד;הסט הזב א  ,זבי ג
  .בל טומאהמכשירי לק

  דברי המשנה ככלל. 5

בנוס לזאת מצאנו מקרי . 'כללי' כתב בפירושו שה "עד כא הבאנו דברי שהרמב
המקומות . ומכנה את דברי המשנה ככלל,  בפירושו חוזר על דברי המשנה"רבי שהרמב

 :שמצאנו שכ הוא עשה

שש כלאי בכר  ה  ,כלאי ה ;הפה שאסר הוא הפה שהתיר יא  ,דמאי ו   זרעי 

 ארצות  שלושב  , שביעית ט123; בשביעיתכלל גדול ב א , שביעית ז;אמהעשרה 

                                                           
121
 .דשנה כלל ש מונקרא   
122
  .112לעיל הערה ראה מאמרנו הנזכר  
123
 .א ,מוזכר ג מעשרות אכלל גדול זה  
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; אי תורמי מדבר שנגמר מלאכתו על דבר שלא י ט , תרומות א;לביעור
  .פועל האוכל ללא מעשר ז  ,מעשרות ב

ספק בכס  א  ,קלי ז ש;ערובי חצרות בכדי שהתנוקות לא ישכחו ט  ,ערובי ז   מועד 
  .במה מסככי ד  , סוכה ב;' וכושר שניבי חולי ומע

סת נזירות  ג  , נזירות א;אנו או נתגרשו צרותיה מותרותימתו מ ט  ,יבמות ג   נשי 
 גטי ;מתי תגלחת נגע דוחה תגלחת נזיר ב  , נזירות ח;אי נזירות לשעות, יו' ל
  . עבדויכול הרב שלא לזו את ו  ,א

אי מביאי קדשי  ג  , זבחי ח;גוליפ ב  , זבחי ב;במה מכסי ז  ,חולי ו קודשי 
סמיכה ותנופה  ט  , מנחות ט;ניתז ד הקרב ג  , זבחי יא;לבית הפסול

 אינה דוחה את רב שבתמלאכה שאפשר לעשותה מע ג  , מנחות יא;בקרב
יו אי ' תו מ ה  , כרתות א;ותמה מנה בחיובי הכרת א  , כרתות א;השבת
במה  א  , מעילה א; מכפר הכיפוריחטא ודאי אי יו ד  , כרתות ו;ולד

  124.מה מצטר למעילה ד  , מעילה ד;מועלי

 כלי ;ז משמשי אד לעני טומאה,  כלי טז;עשוי לקבלה טמא ה  ,כלי טו   טהרות 
 ;י של חיבור סוגי טומאות שונותג שיעור,  כלי כז;ו הכל הול אחר היש, יט

ט כל הטומאות כשעת , טהרות ט; יא בהרת קדמה לשער לב טמא, נגעי ד
  .מציאת

 כללי מסוג אחר. 6

י קאפח תרג משפטי שבפירוש המשנה "עד כא למעשה אספנו את כל המקומות בה הר
אביא , יו בנושאעל מנת להשלי את הד). יסוד(במשמעות ' כלל'ככלל או כעניי השווה ל

לדוגמה , א במשמעות שונה' כלל'י קאפח "לקמ את כל המקומות הנוספי בה תרג הר
  :' מכלול הדברי וכו

  . כלל כולל יותר ה, כלאי ה; מתי אוכל את השמ בשביעית ט , שביעית ד   זרעי 

תה המשנה די עש ה , סוכה ב; מתי צרי להודיע א אבד הערוב ז , ערובי ז   מועד 
  . טובבמה שנהני בחול כמו שהוא נית לשלוח ביו י , ביצה א; כללי לגבי סכ

;  כללי שה הלכה למעשהד ,  שוטה ב;יב,  נדרי יא;ג,  ה;א, כתובות ג   נשי 
  .יג, קדושי ג

סברא שלא  א , בבא מציעאה ב; כללי נכוני מוסכמי יא , בבא מציעאה ז   נזיקי 
א קבל קרקע לזרוע סוג מסוי מה יכול  ח , בבא מציעאה ט;  הכללילפי

 ה ,  עבודה זרה ג;כלל כמעט ללא יוצא מהכלל ג , סנהדרי ג; לזרוע ומה לא
כללי שעליה מושתתי   הקדמה להוריות; בודה זרהאי מזהי מקו ע

  .הדברי

                                                           
124
  .השנה ח ומשנה מעוד בעניי זה ראה ש   
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; סז' הקדמה למנחות עמ; כללי הלכה למעשה א , ערכי ו ;ב, זבחי יג קודשי 
 כלל ללא יוצא מ ב , ערכי ו; ג, מנחות יא;  כלל כולל יותרח , מעילה ד

כל המצוות ניתנו  ו , חולי ז; מה מוגדר נבלה ומה טרפה ד , ולי בח; הכלל

  א, קני א;  כלל מקובלג ,  תמורה ג125;עיו לפי הכללי ה , כרתות ג; בסיני
  .כבר קדמו כלליו

 ולד מטמא אוכלי ,אבות הטומאה מטמא אד וכלי יז ' מהקדמה לכלי ע   הרות ט
י מישהו "דבר שנאמר ע כא ' מהקדמה לכלי ע; ! וזהו כלל מתהפ,ומשקי

כלי ; הקדי כללי רבי כמצע להמשוכ , שלא מבי כלו בכללי הגדולי
כלי  ג , כלי יב; ליפ הכל"וזהו שיהיה ע א ,  זבי ה;ז,  כב;ז,  כ;ח, א

 נכו לפי ד , פרה ט; ז, כלי כ;  כלל גדול התועלתיב , כלי יז; מתכות
כלל ללא  י , כלי כה; עקרונות יסוד בטומאת כלי יז , כלי כד; הכללי

כללי שעליה מושתתי  ו , נגעי א; כלל מקי ו , אהלות ו; יוצא מהכלל
  . יותרכלל כולל ז , נדה ו; הדברי

  'דברי נפלאי'דברי שכתב עליה שה . ט

 שמופיע בפירוש המשנה שראיתי לנכו להעיר עליו במסגרת אחד מהביטויי הייחודיי

 ג ביטוי זה הינו חלק מהגישה 126.'וזה דבר נפלא'הדיו על לשו וסגנו הוא הביטוי 
 משתמש במילי "מב לגרו ללומד לעיי בדבריו ועל ידי כ הר"הדידאקטית של הרמב

נראה לי שהשימוש בביטוי זה נעשה על מנת . אלו על מנת להדגיש הבנה ייחודית במשנה
 "המקומות שמצאתי שהרמב. לעורר את תשומת לב הלומד לעניי בו עוסקת המשנה

  :מתבטא כ

  .ר שניפדיו מעש ח , מעשר שני ד   זרעי 

  .מעשה מרכבה א , חגיגה ב   מועד 

  .הבדל בי ביטול נדר והפרתו ח , נדרי י   נשי 

פסוק  קלו ' מהקדמה לחלק ע; הטע שהעדי הורגי ראשוני ג , סנהדרי ז  נזיקי 
הקדמה לאבות ; אי אד עושה את בעילתו בעילת זנות ז , עדיות ד; מתהילי

  .אל תיהיה צדיק הרבה  )רלט' מע,  קאפח  י"ר' מהד(ד "פ

                                                           
125
עה א במקו שבמהדורה ראשונה כתב ד. ובמובני שוני' כלל' כמה פעמי "במשנה זו כתב הרמב  

וזהו העיו הנכו שהוא לפי ): "רלט' עמ(סיי את פירושו , ואחר כ חזר בו ותיק לדעה שניה, אחת
 להדגיש די מסוי התבטא בלשו יחודית "ג במקו זה אנו רואי שכאשר ביקש הרמב". הכללי

 .על מנת שהלומד ישי לב
126
 .ודומיו', ל ימר בי קט אגרב מנה'כוונתי לביטויי הערבי  
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 ו , בכורות ד; א, סוג המי בכלי חרס בעונות השנה וראה כלי ב ב , חולי ג קודשי 
  ד, כרתות ג; שה החיה אחרי ניתוח קיסרייסיפור על א ב , בכורות ח; כפועל בטל

  .סור מוסייא

  ד , נגעי א;  בעיגולפחטל עפח ט ז , אהלות יב; השגת משה רבנו ב , כלי ל   טהרות 

   127.מני מראות הנגעי

 ;ט,  באש השנהר; ג, שבת יבשמופיע ב) 'עבת ('זה הבל'ביטוי נוס שאבקש לציי הוא הביטוי 
  .קלב' מהקדמה לחלק ע

  מקומות שכתב שיש לזכר או להבינ היטב. י

 מרבה להשתמש בו הוא הזירוז לזכור ולהבי את דבריו "סוג נוס של ביטויי שהרמב
'; זכור זה' פותח או מסיי את פירושו בזירוז "אנו מוצאי פעמי רבות שהרמב. בפירוש

 " בהמש נציי למקומות שבמהדורה ראשונה כתב הרמב128.וכדומה' דע זה'; 'הב זה'
מקרי אלו מעלי את האפשרות שיש בביטוי זה רמז . א מחק זאת במהדורה שנייה, כ

 בלשו  משתמש"הדבר דומה למקומות בה הרמב.  בפירושו"להתלבטות של הרמב

 129על סגנו שכזה הארכנו את הדיו במקו אחר. קשה ותוק דעה חולקת בפירוש המשנה

 להסתייג מדעה שהוא בעצמו סבר "וש הוכחנו שבכל המקומות הללו ביקש הרמב
 את פירושו וזרז לזכור אותו או "נראה לי שבכל המקומות שבה הדגיש הרמב. בתחילה

שהוא חולק על דעה אחרת המוכרת לו ולפעמי הפירוש לעיי בו שנית הוא ביקש לרמוז 
  . מיוחס לאחד מרבותיו"שעליו חולק הרמב

  : השתמש בביטוי זה"בסעי זה ברצוני להביא את כל המקומות שמצאתי בה הרמב

  

די  ח, ברכות ח; 131 בעני מעשרותא, ברכות ז; 130 טבילת בעל קריו, ברכות ג    זרעי

  ה, פאה ח 133;י חיוב להפריש מעשרות מפאה או,  פאה א132.כותיה

                                                           
127
 .נגע הצרעתבנוגע לה  ,נגעי יבראה ג ניסוח דומה ב  
128

', ה אלאצול כלהא'אכרא להד'פכ ד', 'א אנה צחיח'בת הד'פתת'ובלשו ערבית ביטויי כדוגמת  
 .ודומיה', ל'פאעל ד'

129 
, "ולשאלת יחוס הפירוש לתלמוד מסכת ראש השנה לרמב, "לשו תקיפה בפירוש המשנה לרמב

  .קצחקנא' עמ, )ה"תשס(קלו קלה' סיני ',"קוב הרמב
130

דבריו לא יובנו כי  וחשש ,מחלוקתלשו זו מפני שידע שיש סביב הנושא  "נקט הרמבבמקו זה  
 ברחיצת בעל קרי עד כדי כ שנחשד על ידי קהל היהודי "הקל הרמבזה במקרה . כראוי

 .קמוקמה' ביאורנו למסכת ברכות עמראה  .ואינו טובל מקריו לתפילה, באלכסנדריה שביטל מנהג זה
131
והפנה לביאורו במשנה זו ,  את סדר הפרשת תרומות ומעשרות"מקו זה הוא הראשו בו מבאר הרמב 

  .על כ ביקש שיזכרו את פירושו כא, בהרבה מקומות בהמש
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 סדר הפרשת א, ד ה, דמאי א;  די דמאי ומקורוא, דמאי א 134;שיעורי
 הבדל בי וכ תרומת מעשר עולה באחד ומאה ז, מאי זד; רומות ומעשרותת

  בא, כלאי ו;  חישוב כלאי הכרה, כלאי ה; חולי וחולי מתוקני
וחזר על פירושו ש .  פירוש שלא בטובהא, ביעית דש; י עריסימחלוקת בענ

 ו, גשר שני מע;  איסור ספיחיא, שביעית ו; 135א, יב עדיות ה, ב בכורי ג"מ
 ז, תרומות ד; שר שני פדיו מעח,  דשר שנימע; י בירושלשר שניאי פודי מע

 ב, י בבכור;  כללי מי במינוטז, ערלה ב;  הברכה והרכבהה, ערלה א; מדומע
 .דבר שיש לו מתירי

 טלטול ד, שבת יז;  אבות ותולדות בשבתב, שבת ז;  כללי ההטמנהא, שבת ד   מועד 
;  מבוי צרי לחי או קורהב, ערובי א;  דר מדידת האמהא, ערובי א; מוקצה

 דר מדידת האלפיי אמה א עשה ה, ערובי ג;  פרצות במחיצהח, ערובי א
 ומתי אינו יכול אמות' מתי עיר נחשבת ד, מהיכ מודדז, הערובי ; ערוב תחומי
 סכי ג, שקלי ח;  טומאת מת בלבד שנדחית בצבורו, פסחי ז; להל כולה

 ;ב, ק ונזכר בתמיד א"בבהמ" מספר מוות "ח, כפורי ב; וקופי שנמצאו ערב פסח
רפאי בשבת בדבר  מד, כפורי ח; כה למשה מסיני שעורי הלא, כפורי ח

 דופ י, סוכה א;  נוהלי התשובהו, כפורי ח; ממדעי הרפואה ולא בסגולות
;  קריאת התורהא, מגלה ד;  במעמדות יש תפילה נוספתא, תעניות ד; עקומה
 . שלמי ראיה ושמחהב, חגיגה א

כתובות ; ג,  בכורות ה הפנה לסדר נשי ט,  גדרי סריס ראה נדה הט, יבמות י   נשי 
 ג, כתובות י; ח, ב ונדה ה,  זה בנדרי יקטנה נערה ובוגרת והזכיר את הגדרת ז, ג

 מהו נדר ד, נדרי א;  נכסי מלוגו, כתובות יא; דר חלוקת כתובות וחובות
 ט, ב ש ו, נדרי ו; פ שלא נדר" נדר שחייב בו אד אעד, נדרי ה; ושבועה

;  הבדל בי ביטול נדר להפרתוח, דרי ינ; י אדבנדרי הל אחר לשו בנ

                                                           
132  

   ;דג, נדה ז ;בא, נדה ד ;ג, מכות ב ו,ד שהבדיל בי כותי לגויי, ג ודמאי ז, אהלות יזג ראה 
ח בו , מקו זה הוא לפני ברכות ח (א, ברכות ז ;ג,  קדושי ד;ה,  גטי א;א,  כתובות ג;ה, שקלי א

וכתב בו שאי הוא מסביר את דינ על מנת שלא לארי את ,  את די הכותי"הסביר באריכות הרמב
והרחבנו את ) יוצאי מהדתנכנסי מהדת או (כמו כ במקו זה יש תיקו בהגדרת הכותי . הפירוש

ש  ;ד,  דמאי ג;)שנז והלאה' רפו ועמ'  במהדורתנו למסכת ברכות עמ"הביאור לתיקו בדברי הרמב
   ).ב,  בראש השנה(ד ,  חגיגה ג;ח,  נדרי ג;י,  שביעית ח;ט, ה

133
ג , ירושלמי חלה א.  ש"ה ובפירוש הרמב, משנה תרומות א;  ש"ג ובפירוש הרמב, משנה חלה א 
 ביקש שיזכרו דברי "הטע שהרמב. ט, והלכות תרומות ב) קט' פ(על פי הספרי דברי ) ד נז טור ג(

ג א אד שאינו ראוי . אלו כי נראה שלדעתו הפאה פטורה ממעשרות ללא תלות מי לוקח את הפאה
 "י הרמבדבר זה נתו במחלוקת ונראה כ. הרי זה גזל בידו א הוא פטור מהמעשרות, לפאה לקחה

 .ביקש להדגיש את דעתו בעניי
134 

במאמרנו הנזכר לעיל בהערה  ומה שכתבנו יז"ב כלי פ, ב כלי ב, וראה ג הקדמה למנחות ומנחות ט 
112.  

135
 .קכבקכא' ג עמ,  למסכת עבודה זרה דוראה מה שכתבנו בביאורנ 
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 י, נדרי יא; יוסי' פ שיטת ר" כל הפרק עב, נדרי יא; 136נוהלי התרת נדרי
 טומאת התהו ב, נזירות ט;  נדר על כויו, נזירות ה; הפרת נדרי בבעל ואבא

 מתי אשת חבר מפסיקה ט, גטי ה;  שינה ש בגטב, גטי ד; ב, ונזכר בפרה ג
 באלו ו, שוטה ב;  המקנא לאשתוא, שוטה א; ר לאשת ע האר ללושלעזו

 ג, קדושי א; וקמעות'  ש הד, שוטה ז; מקרי גרושה חוזרת לבעלה הראשו
 קח וממכר דיני מוד, קדושי א; יציאת עבד לחרות, זכי לאד שלא בפניו

  .ז, ג עבודה זרה ה, והזכיר את דבריו בשבועות ו

 הבדל בי ה, בבא קמא ח; י אחריותי שומרי כמו קוני לענו, א קמא זבב   נזיקי 
 מיעוט התבואה בגלל מזג ז, בבא מציעאה ג; חובל בבהמה לחובל באד בשבת

בבא מציעאה ;  הגביה את הפקדו התחייב באונסייב, בבא מציעאה ג; האויר
בבא בתרא ; ה הונאא, בבא בתרא ה;  החזרת ההשאלה לאחר ימי שאלתהג, ח
בבא בתרא ;  כיצד מודד שדהו למכירהד, בבא בתרא ז; קח וממכר דיני מז, ה
סנהדרי ;  מהו מעשה שזדונו כרת ושגגתו חטאתב, סנהדרי יא;  נחלותב, ח
 א, מכות ג; לזכור את כל דבריו ש סו ההקדמה לפרק חלק ;  זק ממראג , יא

אמצע החלק השישי לאו ; ו הזהרהבסו החלק השלישי מתי לוקי ומתי ז
 מסכת זו נכתבה י, עדיות ב;  הודאה ממי הטענהו, שבועות ו; שבכללות

 מתי ז, עדיות ד; א, ב וידי ד, וראה שוטה ה, אלעזר ב עזריה' כשהושיבו את ר
;  מתי דבש מטמאז, עבודה זרה ב; אומרי אי אד עושה בעילתו בעילת זנות

;  טבילת כלי גוייג, עבודה זרה ה; תערובות איסור טח, עבודה זרה ה
 .ת שבמקדש" עשה ולה, הוריות ב;  כל דבריו בהקדמההקדמה להוריות

 כה עובד א, זבחי ב;  סדר קרבנות מוספי רבייא' מהקדמה לזבחי ע  קודשי 
 א,  בד שג, והפנה לכא ממנחות א. גול ונותרי פג, זבחי ב; ללא תפילי של יד

 ביאור חו לזמנו א, זבחי ד; לאסור קרב/ מי יכול לפגלא, זבחי ג; א, ש ג
; נבלת העו הטהור,  אבות הטומאה המקובליג, זבחי ז; מחשבה = ומקומו
;  טומאת בגדיה, זבחי יב; מקו שחיטת הקדשי,  חטאת העוד, זבחי ז

 סדר א, מנחות א; ג,  שקלי התכנ לכתוב את ההקדמה למנחות קוד
;  פתית פתיתיא, מנחות ט;  מקדיש בעל מוז, מנחות ח; הקרבת המנחה

 ביאור כימי ב, חולי ג; 137רב שבת יכול להיות בע כיפורי יוז, מנחות יא
 שיעור ביטול ה, חולי ז;  סימני חיהו, חולי ג; לתופעה המוזכרת במשנה

 בד לא חייבי ו, חולי ח; בי בה מסינייי כל המצוות חו, חולי ז; שישיב
 מהו פועל ו, בכורות ד;  מי חייב בבכורא, בכורות א; פיגול נותר טמא ומעילה

 כל ח, בכורות ח;  מטיל מו בקודשי לוקהג, בכורות ה; ד, בטל וראה פרה ז
 וה, כרתות ב;  גבית חוב מקרקע יתומיא, ערכי ו; משקלי הדרה מכס צרו
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 אסור מוסי כולל ובת הד, כרתות ג; הבדל בי הבא על שפחה וסת עריות
 מה ו, כרתות ו;  ד דג טמאא, כרתות ה; ונושא זה הוזכר ג בכלליאחת 

 ו, מעילה ד; גול ונותר יחדי בלתי אפשרי פד, מעילה א; נדחה מלהיות קרב
; ת ולשכת בית המוקד היכ לשכת החותמוה, מדות א; צירו בטומאת אוכלי

 הפרוש ג, קני ב;  מהו חצי חובהב, קני א;  שלבי חטאת העוא, מעילה ב
 מסופק איזה קני עשה למעלה ואיזה למטה ואי גב, קני ג; של גוזל שחזר

  . תערובת

 דבר טז' מהקדמה לכלי ע;  טומאה ישנה בכלי מתכותיג' מהקדמה לכלי ע   טהרות 
... וראה בכללי כל מה שמטמא אד'  בו עושה ראשו וכושמטמא אד נגע

ה , ז טהרות א, א פרה ח, ה יח, באהלות אד , כלי יטא , וחזר על דבריו עדיות ב
כש שראשו עושה שני כ ספק כמו כ ביקש שיזכרו ש. א, ו זבי ה, נדה י

 ראשו מהתורה עושה שני יז' מהקדמה לכלי ע; ראשו עושה ספק שני
ולד מטמא , כלל מתהפ א הטומאה מטמא אד וכלי עניי נוס . רבנמד

,  משקי נעשי תחילה וראה טהרות איט' מהקדמה לכלי ע; אוכלי ומשקי
 לזכור את כל ההקדמה כד' מהקדמה לכלי ע; א, יב טבול יו ב, א זבי ה, י ג

יב ונראה שבתחילה , י וקרא כללי גדולי בזבי ה, ה טהרות א, וראה פרה ח
ו , יג ופסחי א, ט ערלה ב, מעשר שני גש"מעלא חשב לכתוב את ההקדמה ראה 

א , אבל ראה שבת ט. ד, א ש ד, א מעילה ב, ה ש ט, חולי בד , ח שקלי ח, ג
; ד,  מהי טומאת מגע ומשא וחזר על דבריו בזבי בבא, כלי א; ג, וזבחי ז
 אי הבדל בי כלי עצ ע א, כלי ב; ו, י דוראה זב.  מהו משכבג, כלי א
 שר ומשקי טמאי בכלי ח, כלי ב; כל פרושו למשנה זו עניי נוס . ועור
  יא, כלי ה;  כלי טמא הכוונה לכלי הראוי לקבל טומאהד, כלי ג; חרס

כלי ; ב, ח זבי ה, י ב, מטמא שני ופוסל אחד נאמר על תרומה ראה טהרות א
דוגמא לטומאה היא שר וכ  עניי נוס .  טומאת כלי חרס במגע ואוירה, ז

 דיני צמיד ח, ו ט, כלי ח; ה בהרת היא דוגמא לכל שאר המראות, בנגעי ד
 על מה א, כלי י; ה, ה טהרות ז, פרה היב , נגעי יגו , פתיל וראה אהלות ח

ת נטמאי אחרי גמר  כלי מתכוג, ג יב, כלי יא; כלי חרס מציל ומה ההבדל
 וו לעני ב, כלי יב;  כלי מצופה אינו מקבל טומאהד, כלי יא; מלאכה
 מהו קנוב וחזר על דבריו ש ב, כלי טז;  פעולת החסימהה, כלי יג; טומאה

 הגדרת יב, כלי יז;  משמשי אד לעני טומאהז, כלי טז; ח, ד ובכלי כ"מ
. ד,  מהו במדרס הזב ראה זבי בה,  יחכלי; כה למשה מסיניהתוק של הל

כלי ;  כלי שנגעו בטמא מתה, כלי יט; א, צורת המטה וראה יט עניי נוס 
; א, ג וראה ידי ד,  ישב על כלי שאינו עשוי לישיבה וחזר על דבריו בנדה וגב, כ

כלי ; ב,  כל הטמא מדרס מטמא טמא מת וחזר על דבריו בכלי כזא, כלי כד
;  עקרונות יסוד לטומאת כלייז, כלי כד;  דיני מפ ומה פשוטיי, כד

 שיעורי בגד ח, כלי כז; י מחשבה" העלת והורדת טומאת כלי עי, כלי כה
 כלי ד, כלי ל;  סוגי חיבור לעני טומאהז, כלי כח; עבור טומאות שונות
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; ו זמ נגע באד אחר נגע במת ובאותא, אהלות א; סאה' זכוכית הגדולי ממ
 ח, אהלות א;  וחברו ערבשבעה אד שנטמא במת מטמא כלי ה, אהלות א

וטומאת אהל ,  אבר מטמא כמתט, אהלות א; אבר של מטמא בכל שיעור
 א, אהלות ד; וקאו מרובעות דפחטל עפח  טז, אהלות ג; א, וראה אהלות ה
;  בכדי שהבית יהיה טהור צרי חלל טפח במגרהג, אהלות ד; אהל בתו אהל

ה נגעי ,  כלי מצילי בצמיד פתיל ואהל בכיסוי וראה אהלות טוג, אהלות ה
 לא משנה א מחזיק את הדלת מבפני ב, אהלות ו; ז,  ש הה, יב פרה ה, יג

; ז, ו טו, ו יד, טו י, יב ט,  טומאה רצוצה וראה ש טו, אהלות ו; או מבחו
 כיצד ד, אהלות ז; טו, ה רצוצה כקבר וראה ש ט טומאה שאינא, אהלות ז

 א ד, אהלות ח;  אהל חוצ מפני הטומאהא, אהלות ח; חוזר בית מדי קבר
 . טומאת כוורת בכל הפרק הזהא, אהלות ט;  בסריגה חוצפחטל עפח אי ט

 הבדל בי טמא עד התהו יא, אהלות ט;  ווחזר על דבריו במשניות ב ו
 מדוע כלי חרס נטמא טו, אהלות ט; )אהל( מתחתיה טמא  לבי)רצוצה(

 ז, אהלות יב; זוהמשנה הכל כמו כ ביקש שיזכרו את . מטומאה רצוצה מגבו
 טבלאות מחוברות וטומאה תחת שתי ב, אהלות טו;  בעיגולפחטל עפח שיעור ט
 אהל מציל מהטהורי מלטמא ולא על הטמא וראה ה, אהלות טו; אחת מה
 יחס ב, נגעי א;  כל אכילת קדשי מצות עשהד, אהלות יח; תילבצמיד פ

 מראות הנגעי והבטיח )מני( סוגי ד, נגעי א; הצבע הלב לאדו בנגעי
 פשיו ג, נגעי ג;  כללי נגע הצרעתה, נגעי א; א, להסביר זאת בשבועות א
 ד, נגעי ו ; מתי צרי בנגע שיהיה מרובעא, נגעי ו; אפשרי רק אחרי שבוע

 קידוש ומילוי ד, פרה ד;  שינה הנגע את צבעוב, נגעי ז; מחיה בתו בהרת
 וה משניות ב " אפר הפרה נקרא קדוש וראה פא, פרה ו; המי ע אפר הפרה

 מלאכה פוסלת במלוי עד שיטיל את האפר וראה ש א, פרה ז; ו,  ובכורות דח
 ב, רה חפ; ל מי ששאב לזולתו התעסק במלאכה אינו פוסג, פרה ז; ד"מ

 דבר טהור לא טהור א, פרה י; משקי טהורי לקדש טמאי לגבי חטאת
טהרות ;  נטפי מי ממי חטאתד, פרה יב;  פרושו לכל המשנהו, פרה י; לחטאת

'  ראשו ושני וכוה, טהרות א;  ומטמא בביצההושל  אוכל נטמא בכב, א

 הזכיר שזירז לזכור דברי אלו בהקדמה י, טהרות א; 138מהו פסולובטומאה 
 אוכל טמא ג, טהרות ב; כל אוכל ראשו שני ושלישי אב, טהרות ב; לכלי

טהרות ;  הבדל בי אכילה ונגיעה בתרומהעניי נוס . שאינו מטמא נקרא פסול
;  ספקות ששורפי עליה את הטומאהו, טהרות ד;  מתי יש רביעי בקדשו, ב

 רק צנור שעשוי ג, מקוות ד; מתי מי שאובי פוסלי מקוה ג, מקוות ב
; משנה זו בדבקותל ורושיפבסו המשנה ביקש ללמוד את כל . לקבלה פוסל

;  טבילת בעל קריא, מקוות ח;  יי ומי פירות לא מעלי ולא פוסליג, מקוות ז
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 ספק  מפלתו, ג נדה ג, נדה ג; ב,  חציצה בטבילה וראה ידי בג, מקוות ט
 ה, י גוי וראה תרומות ב" מעשה שבת עו, מכשירי ב; יושבת לזכר לנקבה ולנדה

ז " מכשיר לטומאה א נתלשו לרצו וראה ש מח, מכשירי ג; א, וחולי א
 כלי י, מכשירי ה;  פרות בתו מקוה מי לא הוכשרוז, מכשירי ד; ג, וש א

 ד, זבי ב;  דיני זב וזבהא, זבי א; שיוצקי ממנו טהור ויוצקי בו טמא
 יכול לטמא י, זבי ה;  היסט הזבא, זבי ג; טומאת משא אב משמא ומשכב

 החלה והתרומה שווי א, טבול יו א; בגדי ולא לטמא שני ולפסול אחד
באותו המקו ביקש כי .  טבילת ונטילת ידיהקדמה לידי; לעני טומאה

 די מי שניי א ב, ידי ב; יכו המסכתאת כל ההקדמה כי היא סיזכרו 
  . לא יחזור על ביאור נטמא ומטמאב, עקצי א; הראשוני לא טיהרו

מקומות שביקש שיזכרו במהדורה ראשונה א מחק זאת במהדורה . יא
  139מאוחרת

 זרז שיזכרו או שיקדישו תשומת לב מיוחדת "כפי שהראנו לעיל במאות מקומות הרמב
 במהדורה "למקרי אלו מצאנו שבעה מקומות שבה כתב הרמבבנוס . לפירושו

נראה כי רוב . א במהדורה שנייה מחק את הדברי שכתב, ראשונה לזכור את הדברי
א כ דבר זה מחזק את האפשרות שבמקו . המקרי שכ היה נבעו מחזרה בדי

יתכ שידע . לדבר יש סיבה  כותב ביטוי שמשמעו זכירת או שימת דגש לפירושו "שהרמב
השווה למה . ויש פעמי שא שינה את דעתו בשל כ, שהסברו איננו היחיד או איננו ודאי

  :המקומות שמצאנו שכ היה. 'ריש פרק ישכתבנו לעיל 

  140. לפי חשבו במקוהו, תרומות ה

  141. שטר מוקד ומאוחרה, שביעית י

  . פעמיארבע סדר הקרבנות בנזיר המגלח ב, זירות חנ
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הלכות בה ,  מהדורה מבוארתסעי זה דומה לדברי שעמדנו עליה בנספח למסכת עבודה זרה  
  .רלהרלב'  עמ במהדורה ראשונה וקיצר במהדורה מאוחרת יותר"הארי הרמב

140
, " על חזרה אחת בפרוש המשנה לרמבראה מה שכתבנו על תיקו זה וסיבתו בהלכות מקוות   

78' עמ, ב"תשנ, יב' מעליות' 65.  
על התיקוני בו היא הבסיס לחוקרי ) 382' ריז עמ' מהדורת בלאו סי( "מקו זה ותשובת הרמב 141

אחד מכללי אלו הוא שבמהדורה ראשונה .  לפי כללי"החדשי שבאו לחלק את חזרותיו של הרמב
לעיל  (' והרבדי"הרמב' :ראה דברינו ב. ובמהדורה שניה נקט דעה עצמאית, הל אחרי הגאוני

 עבודה  למסכת"פירוש הרמב; )129לעיל הערה (' "לשו תקיפה בפירוש המשנה לרמב; ')50הערה 
 תסד'  מהדורה מבוארת עמ למסכת ברכות "פירוש הרמב; רלברלא' עמ,  מהדורה מבוארתזרה 
 .תסה
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  142.נס  כיצד נעשה ייג,  הרהזבודה ע

  . ימי מלאת ביולדתה, כרתות א

  . אהל בתו אהלז, לי יכ

   . בעיגולפחטל עפח  טז, אהלות יב

  אפילוג. יב

 שקוב זה ומאמר זה שבתוכו נכתב " לפטירתו של הרמב800 ה היא שנת ה"שנת תשס
כפי שבאה לידי ביטוי , העברית ללשו "במאמר זה הראנו את יחסו הרמב. לציו הארוע

 שימוש "וכ הדגמנו בצורה רחבה את סגנונות הלשו בה עשה הרמב, בפירוש המשנה
  . בחיבור זה

 לפטירת 700 כלומר בשנת ה,  שני100בזמ זה ראוי לראות כיצד ציינו את האירוע לפני 
מאמרי לרגל ג אז צוי יו זה כיו זיכרו לאומי וא יצאו כמה ספרי . "הרמב

לַח. התארי ִ צ  חוברות פה( כר טו 143ברצוני לציי מאמר אחד שפורס בכתב העט ַה

הוא פתח את מאמרו בקריאה הכואבת שיש צור לציי אירוע . 144על ידי אחד הע) ה"תרס
ולכ לא מצאנו ,  היה דמות חיה לכל יהודי"בדורות הקודמי הרמב. מיוחד בשנה זו

רק בגלל ריחוקנו מהיהדות התרחקנו ג ממשנת . ו באופ מיוחדשציינו את הסתלקות
בפע הראשונה זכה עתה : " ויש צור לציי את שנת פטירתו כיו זיכרו מיוחד"הרמב

להכבד בכל ארצות הגולה כיו , אחר עבור עליו שבע מאות שנה, "יו מותו של הרמב
כי מלאו כ וכ , שזכרו אבותינובמאות הקדמות אי אנו מוצאי . זכרו לאומי רב ער

א כי קרוב היה , כמונו היו, וכל שכ שלא עשו פומבי לדבר, "מאות שנה למות הרמב
, אבותינו לא הרגישו צור בדבר...  אל לב הרבה יותר משקרוב הוא אל לבנו עתה"הרמב

אפשר ... כשיואבל ע... אשר בעיני רוח ראוהו לפני כמו חי תמיד, לזכור יו מותו של האיש
 לא יעלה לפניו אפילו "וזכר הרמב, שיקרא אד מאמרי וספרי עברי במש זמ רב

' חוש המישוש חרפה הוא לנו'כי ,  בימיו נגרר אחר אריסטו שאמר"וא הרמב. פע אחת
חרפה היא לנו ורק מה שאפשר ' רוחניות'כי ה, שאומרי יי אחר אלורעכשיו נגר אנו 

  ". דבר הראוי לשימת לבלמשש בידי הוא

מה נאמר בדורנו שתארי זה מעניי חלק קט בלבד ,  שני100א כ כתב אחד הע לפני 
  ?וחוש המישוש הוא החוש המוביל, מהעול היהודי

                                                           
142
  .קעהקעב, קסח' חיקה במשנה זו במהדורתנו למסכת עבודה זרה עמראה מה שכתבנו על התוספת והמ  
143
  .יצא לאור על ידי חברת אחיאס בקרקא, נ ביאליק"העורכי יוס קלוזנר וח  
144
319' עמ, ש המאמר הוא שלטו השכל   291.  
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   צבי הברהרב 

  מצוות חכמים

 "ציוו חכמים"משמעות הלשון . א

  מבוא. 1

  סמכות חכמים ומפעלם.2

 "ציוו חכמים"משמעות הלשון . 3

 ?ם לשון זו"מדוע נקט הרמב. 4

 עיון במספר דינים. ב

  לימוד תורה לנשים.1

  מעשה מרכבה ומעשה בראשית.2

  קינוי הבעל.3

  נטילת ידים.4

  

  "יוו חכמיצ"משמעות הלשו . א

   מבוא.1

ה בצד המילולי (על העקביות שבלשונו , "אי צור להכביר במלי על דקדוק לשו הרמב

הדבר בא לידי . 1ועל המשמעות הרבה שיש לכל מלה ומלה של רבינו, )וה בצד התחבירי
גזרו "  "בגזירות חכמי כותב הרמב.  לציו פעולת חכמי"ביטוי בולט בלשונות הרמב

 בתקנות ;וכדומה" אסרו חכמי דבר זה גזירה שמא", "שמא... אסרו חכמי", "חכמי
בה נוספי מינוחי לשו ישנ . וכדומה" התקינו חכמי", "תקנו חכמי: "חכמי

מפעל של חכמי מבי את ורוב מובני ל, חכמיפעולת  בהקשר ל"משתמש הרמב
  .יצירת ההלכהותפקיד ב

                                                           
1
ההכרה . חקר לשונו של רבינו הוא אחד מהתחומי שזוכה בדורות האחרוני להתייחסות רבה   

מהווי פתח להבנה טובה יותר של , ובמשמעויות השונות הגנוזות ברזי לשונו, באומנות הלשו של רבינו
: לדוגמא ראה להל. וסקי בלשו רבינו ובמינוחי שוני בלשונומאמרי רבי ומחקרי ע. דבריו

משנה "פרק בסמנטיקה ומשמעויותיה ב  בהלכות נזקי ממו" פטור"ו" חייב"לשו , הרב אליעזר ריי
 . ציי למספר מקורות2וש בהערה , "תורה
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 במספר " המובאת ברמב2"מצות חכמי"או " יוו חכמיצ"במאמר זה נדו בלשו 

וכ נעיי במספר דיני , 4משמעותה של לשו זו ומה עניינה מה  3מקומות ובאופני שוני
או עקב קושי , פעמי בעקבות האור הנשפ על די זה עקב הבנה זו, שראוי להעיר עליה

  .הטמו בדי זה

   סמכות חכמי ומפעל .2

. תחו היצירה ההלכתית על סמכויותיה של החכמי ב"הרמבות ד מספר מקומב
  :הוא בריש הלכות ממריביד החזקה המקור המרכזי לכ 

 ,וה עמוד ההוראה, בית די הגדול שבירושל ה עיקר תורה שבעל פה
הוראת עובר בלא בכל מי שאינו עושה ... ומה חק ומשפט יוצא לכל ישראל

ואחד ,  וה תורה שבעל פה,מדו אות מפי שמועהאחד דברי של... תעשה
 באחת מ המדות שהתורה נדרשת בה ונראה  מפי דעת אותדברי שלמדו

                                                           
2
קשה . ירת חכמיגז/וגזרו חכמי, תקנת חכמי/כפילות לשו זו קיימת ג ביחס לתיקנו חכמי   

" ציוו חכמי"ונראה שמבחינה מהותית אי הבדל בי , למצוא אפיו מובהק להבדל בי לשונות אלו
ה יותר , "מצוות חכמי"אמנ יש לציי שהמקרי בה נוקט רבינו לשו ". מצות חכמי"ו

 .קקי ביאורועדיי זו, א הדברי אינ מובהקי די צרכ, וקרובי למבנה של תקנות, מוגדרי
3
  ":ציוו חכמי" נוקט במספר אופני בלשו "הרמב   

 וכ " (מאד מאד הוי שפל רוח: צוו חכמיולפיכ ...: )ג ,דעות ב(לדוגמא . מבוא לציטוט דברי חכמי. א  
לפעמי הוא בתוספת ). ז ,סנהדרי כ; ג ,מלוה ולוה א; טו ,אישות יג; ד, תשובה י; ח ,תלמוד תורה ג

 לא :ואמרו,  כל המרבה דברי מביא חטא:ועל זה צוו חכמי ואמרו...: "ד ,דעות ב: לדוגמא" ואמרו"
"  לעול ישנה אד לתלמידיו דר קצרה: והוא שצוו חכמי ואמרו...מצאתי לגו טוב אלא שתיקה

  .)יח ,מתנות עניי י; ב ,ש ו; י ,ש ה; ג ,וכ דעות ג(

יהיה אד צוו חכמי שוכ ": יט, לדוגמא אישות טו. ציטוטמבוא להבאת תוכ דברי חכמי ללא . ב  
ש ; ד ,ש א; א ,דעות ג; י ,ש ד; יב ,יסודי התורה בוכ  ("מכבד את אשתו יתר מגופו ואוהבה כגופו

 ,נחלות ו; יז ,מתנות עניי י; א ,ש כ; כ ,ש טו; יח ,ש טו; ד ,אישות יד; יג, תלמוד תורה א; י ,ה
 ,יסודי התורה ב" (צוו חכמי הראשוני"בשלוש פעמי נוקט בלשו ). יב ,מלכי י; ט ,סנהדרי ג; יג
מה ( ה לציווי שה על דר החיוב " יש לציי שבלשו זהה משתמש הרמב).ד ,דעות א; י ,ש ד; יב

 ).ממה יש להיזהר(וה לאלו שה על דר השלילה  ,)לעשות

: ה ,בהלכות שכני יד: חכמי" ציווי"י ומגדיר אות כ מתייחס לדברי מסוימ"פעמי שהרמב. ג  
אלא דר די  בדבר זה שלא צוו חכמי... קד אחד וקנה זכה ואי חבירו שראוי לקד לו יכול לסלקו"

 הרי זה כמו שצוו חכמיכל מי שאינו מתאבל : "ב י,באבל יג". דר חסידות ונפש טובה היא שעושה כ
על נטילת ידיי  וצוויי הרבה צוו חכמי, ואסור לזלזל בנטילת ידי: "יט ,בברכות וו". אכזרי

  ."והזהירו על הדבר

, אישות ג; סדר התפילות נוסח הקדיש(במספר מקומות " מצוות חכמי"כמו כ הוא נוקט בלשו . ד  
  ). יא, סנהדרי ב; כה, ש כא; יד, איסורי ביאה ב; יח, וטה ד; טז, אישות טו; יט

 " ציוו חכמי", הכה' וכ ד בזה א, 9הלשו כבר נידונה במספר מקומות ראה להל הערה משמעות    4
, הכה: להל, )ט"תשמח"תשמ(טו שנתו המשפט העברי יד,  בספר משנה תורה"פרק בלשונות הרמב

 .ציוו חכמי
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 סייג לתורה ולפי ו אותואחד דברי שעש, דבר זה כ הואהדי בבעיניה ש
כל אחד ואחד ב . הגזרות והתקנאות והמנהגות וה,מה שהשעה צריכה

 מה עובר תוהעובר על כל אח, שה לשמוע להמצות ע   אלושלשה דברימ
גזרות  אלו ה" על פי התורה אשר יורו" :הרי הוא אומר, בלא תעשה

ועל ",  שיורו בה לרבי כדי לחזק הדת ולתק העולמנהגותתקנות ווה
 אלו דברי שלמדו אות מ הדי באחת מ "  ל תעשההמשפט אשר יאמרו

זו הקבלה  "  הדבר אשר יגידו למכל", המדות שהתורה נדרשת בה
  .שקבלו איש מפי איש

. ב. דברי שנלמדו מפי השמועה. א: ת די מגדיר שלשה תחומי בה פועלי בי"הרמב
את כל לכאורה . גזירות תקנות ומנהגות. ג. דברי שלמדו מפי דעת באחת מ המידות

  .הללותחומי מ הד אחבלכלול אנו דיני חכמי צריכי 

  :)מ' עמ, ב" ירושלי תשנ,י שילת"מהדורת ר( וא ג בהקדמתו לפירוש המשנהכ ה

נחלקי הדיני החקוקי בתורה , ועל פי העיקרי האלה אשר הקדמנו
 לה שיש ממשה המקובלי הפירושי  הראשו חלקה: לחמשה חלקי

אשר  הדיני ה :השני החלקו... הוציא בהקשל אפשר או בכתוב הוראה
 ...ואי ראיה עליה כמו שזכרנו', מסיני למשה הלכה' שה נאמר בה

 ה :הרביעי והחלק... המוצאי בדרכי ההקש הדיני ה :השלישי החלקו
 הגדרהסיג ו דר על ודור דור בכל והחכמי הנביאיאשר תקנו  הדיני
 את ושמרת": והוא אמרו, תקנ במאמר כלליל' ה צוהאשר  וה, לתורה
אשר יקראו  וה. "למשמרתי משמרת עשו": קבלהה הובא, "שמרתי

אשר נתקנו על דר  הדיני ה :החמישי והחלק... 'גזרות'החכמי 
ממה שאי בו , ההתבוננות והבאת התועלת בעניני הנוהגי בי בני אד

או בדברי שה תקנת בני אד בעניני התורה , תוספת בתורה ולא חסרו
  ...'מנהגות'ו' ותתקנ': ו החכמיוה אשר יקרא

   .5וכ הוא חוזר על עיקרי דברי אלו בהקדמתו ליד החזקה

 שאת פעולת חכמי בתחו ההלכה יש לחלק לשני חלקי ,מכל אלו עולה בבירור
  : מרכזיי

   .דיני שנתבררו וכדומה, הלכה למשה מסיני,  לימוד במידותדברי הנובעי מהתורה . א

  . וה גזרות תקנות ומנהגות,ור השעהדברי שחכמי מחדשי לפי צ. ב

המשקפות מבחינה לשונית ,  ביחס לחכמי ולמפעל"לשונות שוני ורבי נוקט הרמב
יש נקודות רבות שראויות להיבח ביחס למינוחי השוני . את משמעותה הפעולה ועניינה

                                                           
  . ז"רושלי תשני, הקדמה ומניי המצוות, ר הרב רבינובי"למו" יד פשוטה"כו במהדורת הלכות כד   5
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ד מקפי, וה תקנות גזירות ומנהגות, בדברי שחכמי חידשו. 6"בה נוקט הרמב
הלכות (לדוגמא . ומה סיבתה, הא הוא גזירה או תקנה,  לציי את מהותו של הדי"הרמב

  :)ב, שבת ד

 שמא גזירה יו מבעוד הבל המוסי בדבר להטמי חכמי אסרו אבל
  .בשבת הקדרה תרתיח

  :)טו, הלכות גירושי א(או לדוגמא 

 שני בפני גט לה ית שמא, הגט על חותמי העדי שיהיו היא חכמי תקנת
  .עדי בו אי שהרי אדמה מחרשי כחרש שבידה הגט ונמצא וימותו

תקנת /תקנו"או " גזירת חכמי/גזרו"וכ הוא בעשרות מקומות בה נוקט רבינו לשונות 
ובשני ,  אינו משתמש"הרמב" הנהיגו חכמי"לשו אמנ ב. באופני שוני" חכמי

 הנהיגו"בהבנת המשמעות של א הדבר נעו , "מנהג חכמי"מקומות בלבד הוא נוקט בלשו 
מאשרי את אלא ה , מנהגאי החכמי מחדשי את הלרוב בתחו המנהג ; "מנהגות

  .ותואמי את תפקיד חכמי וסמכותציוני לשו אלו מובני . 7המנהג שהע נהג בו

  "ציוו חכמי"משמעות הלשו . 3

לשו זו אינה תואמת את ? "ת חכמימצוו" או "ציוו חכמי"מה בא ללמדנו המינוח 
, או שה לומדי, מנהיגי, מתקני,  חכמי גוזרי: המוזכרת לעילפעולת של חכמי
א לא מצאנו , בדקדוק לשונו מתייחס "לכל אלו כפי שראינו הרמב, מוסרי מסורת

, "ימצוות חכמ"ומכא נובעת בעיית ההגדרה של , "הֵַצְמ"חכמי בתור גו התייחסות ל

  ?8המצוי בסמכות חכמי, מה נית להוסי על הדברי המנויי לעילוכי 

ציוו " בלשו "המעיי במקורות מתקשה שלא להבחי שברוב המקרי בה נוקט הרמב
, מדובר בענייני הנראי כהדרכה שמדריכי חכמי את האד כיצד ראוי לנהוג" חכמי

א אי ה גזירה או תקנה , ברי חיובייכדי להימנע מדברי שליליי או להתקרב לד

  :נעיי במספר דוגמאות. 9מוגדרת ומחייבת

                                                           
ובמקומות רבי אחרי ,  בלשו גזירת חכמי או גזרו חכמי"במקומות רבי נוקט הרמב: לדוגמא   6

 הא יש סיבה מתי וברור שמדובר בגזירה ,  אסרו חכמי ומציי את סיבת האיסור"כותב הרמב
וביחס לדר השימוש , יועוד שאלות רבות ביחס ללשונות מיוחד?  נוקט בלשו גזירה ומתי לא"הרמב

  .בלשונות השגורי

7
  .9צד הערה ' עמ, הקדמות לפירוש המשנה, י שילת"כ בזה הר"ראה מש  

שכה , ראשית מפני שאי כל קשר לשוני" מנהגות"ואי להעלות על הדעת לומר שלשו זו מתייחסת ל   8
שו זו משמשת ג ואילו ל, וכ כפי שהדגשנו מנהג הוא מעשה אקטיבי, בולט במקרי הקודמי

  .לדברי שה ציוויי של הימנעות

9
" יד פשוטה"א בפירושו "שליט' ר ראש הישיבה נחו אליעזר רבינובי"על יסוד זה עמד בקצרה מו   

 "דעת הרמב, יהודה לוי' וכ ראיתי שעמד בזה פרופ, יטיח, יז ולהלכות שוטה ד, להלכות אישות טו



  הרב צבי הבר

  

  

  

252

  :ח, הלכות תלמוד תורה ג. א

 לא " לא בשמי היא"; "לא בשמי היא ולא מעבר לי היא"כתוב בתורה 
, לא במהלכי מעבר לי היא וולא מעבר לי היא "בגסי הרוח היא מצויה 

הוי מעט : ואמרווצוו , מרבה בסחורה מחכילא כל ה: לפיכ אמרו חכמי
  .עסק ועסוק בתורה

לפנינו הדרכה שחכמי מדריכי את האד כיצד ראוי לו לנהוג א רוצה הוא שברור 
? "לא תסור"וכי אד שמרבה בעסק עובר משו . ש בתחילת הפרקמצוי כ, בכתר תורה
צוה בכל המצות כול שהיא אי ל מ"קיימת על האד מצוות תלמוד תורה ש. בוודאי שלא

מלמדי אותנו כיצד לקיי מצווה , ובעקבותיה רבינו, ל"וחז, "שקולה כנגד תלמוד תורה
אלא רק , דרהיחכמי לא הוסיפו דבר על מצוות תלמוד תורה או ג. זו באופ הטוב ביותר

  .וה זו באופ מיטביומדריכי אותנו כיצד לנהוג כדי לקיי מצ

  :יט, הלכות אישות ג. ב

פ שיש רשות לאב לקדש בתו כשהיא קטנה וכשהיא נערה לכל מי "ואע
 אלא מצות חכמי שלא יקדש אד את בתו , אי ראוי לעשות כ,שירצה

  . עד שתגדיל ותאמר בפלוני אני רוצה,כשהיא קטנה

ואינ , ה בגדר הדרכה, מפורש בדברי רבינו שדברי חכמי שלא לקדש את הבת הקטנה
  .מהאב את זכותו לקדש את בתוטל גזירה שגזרו לב

  :דג, הלכות אישות יד. ג

ואי אשתו , בי בבת אחת בי בזו אחר זו, נושא אד כמה נשי אפילו מאה
והוא שיהיה יכול לית שאר כסות ועונה כראוי לכל אחת , יכולה לעכב

א על פי , שלא ישא אד יתר על ארבע נשי, לפיכ צוו חכמי... ואחת
  .די שתגיע לה עונה פע אחת בחדשכ, ו הרבהשיש לו ממ

מדריכי חכמי , א עקב מצוות עונה, מצד הדי רשאי האד לשאת אפילו מאה נשי
ג כא ברור שמדובר בעצה . כי אחרת יתקשה לקיי מצוות עונה, שלא ישא יותר מארבע

; ש בתלמודוכ מפור, ולא שחכמי באו ועקרו את היתר נשיאת יותר נשי, טובה בלבד
  :יא ,מקורה של הלכה זו במשנה יבמות ד

א רצה הגדול שבה לייב את , ומתו, ארבע נשיל  נשואיארבעה אחי
  . הרשות בידו כול

  :)י בסוגריי"א פירוש רש,ש מד(' ואומרת על כ הגמ

                                                           

מחלק בי חיוב , )4ראה הערה (הכה במאמרו ' א). ד"תשנ(א  לדהמעיי כר, על תלמוד תורה לנשי
ראה , אינה מתאימה לכלל המקרי" מוסרי"ד שההגדרה חיוב "נראה לענ,  "משפטי"לחיוב " מוסרי"

וכפי שנית , תוא יותר את המקורות' עצה'וכמדומני שהגדרת המינוח כ, 3אפילו בדוגמאות שבהערה 
וכ כפי שנראה להל מבחינה לשונית , )ראה להל דוגמא ג(ית במקורות לראות יש לו ג אחיזה לשונ
  .  משק את התוכ של המונח
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וקראו לו : "והתניא) ?ובמה יפרנס כול, בתמיה(? ושבקי ליה. הרשות בידו
, לא צריכא...! שמשיאי לו עצה הוגנת לו,  מלמד"  ודברו אליו...זקני עירו

עצה טובה ! אפילו טובא נמי, אי הכי ). שעשיר הוא ויכול לזונ(דאפשר ליה 
  .כי היכי דנמטייה עונה בחדש,  לאטפי,  ארבע איקא משמע ל

ו וכ כותב רבינ. ולא באיסור של חכמי, שמדובר כא בעצה טובה בלבד' ברור מהגמ
  :ש ש"בפיהמ

לפי שה , עצה טובה שלא יזדקק אד להוסי על ארבע נשי, ונקט ארבעה
  .שר לאד על פי רוב לעמוד בעונתתכלית מה שאפ

  :יז, הלכות מתנות עניי י. ד

מוטב , צוו חכמי שיהיו בני ביתו של אד עניי ויתומי במקו העבדי
 מנכסיו ולא יהנו בה זרע לו להשתמש באלו ויהנו בני אברה יצחק ויעקב

וא יהיו , שכל המרבה עבדי בכל יו ויו מוסי חטא ועו בעול, ח
  .בכל שעה ושעה מוסי זכיות ומצותעניי בני ביתו 

 שפעמי רבות מביא הדבר ואלא כיו, כנעניג כא עולה בבירור שאי איסור להחזיק עבד 
 ראוי שיהיו בני ביתו ני מקיי הוא מצווה ולעומת זאת א יהיה לו משרת ע, לידי איסור

ג כא חכמי מדריכי את האד כיצד יכול . של האד עניי ויתומי ולא עבדי
 חייב מצד החטא ועקב כ הוסי חטא בעול , כנענימי שהעסיק עבד . להרבות במצוות

קיי ,  ענילעומתו מי שהעסיק. ולא משו שעבר על מצוות חכמי, והעוו שנוספו בעול
  .בר על המצוות והאיסורי הקיימינמצא שחכמי לא הוסיפו ד. מצוות צדקה מהתורה

  :ה, הלכות שכני יד. ה

כל הרוצה למכור קרקע ובאו שני כל אחד מה אומר אני אקח בדמי אלו 
א היה האחד מיושבי העיר והאחד משכני השדה , ואי אחד מה בעל המצר

קד אחד וקנה זכה ואי . זה בכלל הטוב והישר הואשג ... שכ העיר קוד
שלא , חבירו שראוי לקד לו יכול לסלקו הואיל ואי אחד מה בעל המצר

  .זה אלא דר חסידות ונפש טובה היא שעושה כדר די צוו חכמי 

את טיבו של די ". ועשית הישר והטוב"שיסוד הוא , הלכה זו היא חלק מהלכות ב המצר
  :בהלכה זו" מגיד משנה"ב להגדיר ההיטיב המצר 

ועניי די ב המצר הוא שתורתנו התמימה נתנה בתיקו מידות האד 
ל "והכוונה כמו שאמרו ז" קדושי תהיו "ומרהובהנהגתו בעול כללי בא

ועשית "וכ אמרה . קדש עצמ במותר ל שלא יהא שטו אחר התאוות
ולא היה . טובה וישרה ע בני אד והכוונה שיתנהג בהנהגה " הישר והטוב

לפי שמצות התורה ה בכל עת ובכל זמ , מ הראוי בכל זה לצוות פרטי
ת לפי וומידות האד והנהגתו מתחלפ, הכרח חייב לעשות כהובכל עניי ו
ל כתבו קצת פרטי מועילי נופלי תחת "והחכמי ז. הזמ והאישי
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 ומה לכתחילה ודר חסידותומה שעשו אות בדי גמור , כללי אלו
  ...ל"והכל מדבריה ז

חלק ". ועשית הישר והטוב"כל די ב המצר הוא הדרכת חכמי ליישו די התורה של 
וא עבר אד . שנית לכפות עליה ולחייב בה, מההלכות ראו חכמי לנכו לעשות כתקנה
מההלכות חכמי חלק . ג עבר על לא תסור, על דבריה מלבד שלא עשה הישר והטוב

  ".ציוו חכמי"חלק זה הגדיר רבינו בלשו . א אי לה תוכ מחייב, הדריכו אותנו אליה

  :ז, הלכות סנהדרי כ. ו

עד , וקופ וחות הדי קוד שיחקרהו בינו לבי עצמו, הגס לבו בהוראה
ו יה: "כ צוו חכמי. רשע וגס רוחו הרי זה שוטה שיהא לו ברור כשמש 

  ". אחקרהווריב לא ידעתי : "וכ איוב הוא אומר, "בדימתוני 

: וא עשה כ עבר על איסור תורה של, האיסור על הדיי הוא זיכוי החייב או חיוב הזכאי
חות את הדי קוד "מי ש). כפי שכותב רבינו קוד להלכה זו" (לא תעשה עול במשפט"

". שוטה רשע וגס רוח"ולכ הוא ) חא כי לא בהכר(עלול לבוא לידי עול במשפט " שיחקרהו
חכמי הדריכו . ולא דברי חכמי, השכל הישר והמוסר הבסיסי מחייביי את חקירת הדי

מוב שא לא חקר הדיי את הדי א הוציאו . והדגישו אותה בפניו, את הדיי לזהירות זו
ראה מה ו. וא עשה עול במשפט עבר על איסור תורה, לאמיתו לא עבר על שו איסור

  :שכתב בזה רבינו בהקדמתו למשנה

ופט שצרי איפוא ה,  היו מתוני בדיהשופטיבמוסר  פתח תחילהולפיכ 
ומעוט , מ המתינות בדיני, להתחנ בכל מה שכוללת אותו מסכת אבות

,  אפשר שיהיה באותו הדי דבר נסתרלפי שא ימהר לחר , חריצת מהר
  .' מרומהדי': כמו שיאמרו עליה השלו

  .המתינות בדי היא אמצעי להימנעות מעוול זה,  החשש הוא די מרומה

די במקורות אלו כדי לראות שלשו זו בעלת משמעות ברורה בדברי רבינו לציו הדרכת 
. המובילה לקיו מצוות, שמטרתה להוליכנו בדר ישרה וטובה, עצת חכמי, חכמי

, יש דמיו מה לגזירות ולתקנות. דרכת העה: לפנינו קטגוריה חדשה באחריות חכמי
א ההבדל , )ב, ממרי א(" יורו בה לרבי כדי לחזק הדת ולתק העול"שהרי ג עניינ 

ההופכי להיות , קבעו חכמי מעשי חדשי בעלי מעמד עצמאי, הוא שבגזירות ותקנות
 רי חכמי עשיית דבריה נובעת מחובת האד להישמע לדב. כדי גמור, כגו תורה

וכ ". לא תסור "והעובר על דבריה עובר על איסור תורה , "ועשית ככל אשר יורו"
, השכר והעונש לאד ה על שמיעתו לדברי חכמי או מרידה בה: לעניי השכר והעונש

א לא עבר על האיסור , שנועדה להרחיק מאיסור מסוי, וא עבר אד על גזירת חכמי
  ".לא תסור"ועבר על איסור תורה של , אהרי הוא חוט, עצמו

היא הייתה . חכמי הוא הנהגה נכונה שחכמי מאירי לנו אותה' ציווי, 'לעומת זאת
חובת האד לנהוג בהנהגה זו . וציונ להנהגה זו לא חידש בה דבר, נכונה קוד דבריה

אלא , י חכמיהעובר עליה אינו נחשב כמי שאינו שומע לדבר. מהשכל הישר, גיוינובע מהה
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לו נהג אד בדר שחכמי . )ז דלעיל,הלכות סנהדרי כ(" רשע וגס רוחושוטה "הרי הוא 
אלא רק א הגיע לידי האיסור , לא עבר בזה על איסור כלשהו, האירונו להתרחק ממנה

 על "וביתר המקומות בה מדבר הרמב, מוב שבריש הלכות ממרי, לאור הבנה זו. עצמו
ציווי 'אי מקו לאזכור , "לא תסור" וחידושיה או על גדר מצוות פועל של חכמי

  .'חכמי

תקנות ומנהגות , בגזירות. השלכה נוספת להבדל זה קיימת במקרה ובטל טע ההנהגה
מנהג עד שיקו בית די הגדול בחכמה /תקנה/אפילו בטל הטע לא בטלה הגזירה

או שמנסיבות , מתיה צור להנהגה מסויהא לעומת זאת לו יצויר מצב בו לא י, 10ובמניי
מוב שאי צור או חיוב כלשהו להמשי , אלו ואחרות בטל הטע שבגללה ראוי לנהוג בה

  .11בהנהגה זו

אותה , ה ממשנת אבות" ציוו חכמי"מעתה מובנת העובדה שחלק גדול מהמקורות של 
י "ר' מהד(ת המשנה בבארו את סידור מסכתו, הגדיר רבינו כדברי מוסר בהקדמתו למשנה

  :)מז'  עמ,שילת

...  וזה לשתי כוונות,  החל באבותוכאשר נשל כל מה שיצטר אליו השופט 
 לומר בזו המסכתא מוסרי כל חכ מ החכמי עליה והכונה השניה 

והיות שהשופט צרי לכל אלו ... השלו כדי שנלמד צה המדות המעולות
דור אבות אחר סנהדרי ומה שמצר  הנה מה טוב סהמוסרי להוסר בה 

  ונוס לזה מוסרי המביאי, שהיא כוללת כל אלו המוסרי, אליה
  ומעשי בר הלבב, ונתינת יתרו חכמה לאנשיה, לידי פרישות בעול הזה

  .והיראה כל

, שהאד אינו מחויב ללכת בדר שבה ציוו חכמי, לומרכוונת הדברי אי יש להדגיש ש
יש בוודאי צור לנהוג בדר בה הורו , "בה קא משמע לעצה טו"אי זו בבחינת סת 

א מקור החיוב אינו מצד הכפיפות לחכמי אלא השכל הישר אותו האירו , חכמי
  .חכמי

אינה מונעת את חכמי , שהעובדה שמדובר בהדרכת חכמי ולא בדי מחייב, יש לציי
הלכות ( היא די פרנסה לכהדוגמא . כדי שההדרכה אכ תמומש, לקבוע גדרי בהדרכה זו

 :)א, אישות כ

וזה הוא הנקרא , צוו חכמי שית אד מנכסיו מעט לבתו כדי שתנשא בו
  ...המשיא את בתו סת לא יפחות לה מכסות שפוסקי לאשת עני, פרנסה

ש הלכה ב (כפי שעולה מתו הסוגיות וכ פסק רבינו .  יש לציי לדקדוק לשו רבינו,ראשית

ולכ יש , וכ אינה מתנאי כתובה,  פרנסה אינו כתקנת חכמי שנית לכפות עליה די)והלכה י
ולכ ציי זאת , לראות בה הדרכה של חכמי לדר בה ראוי ליל כדי להשיא את בתו

                                                           
10

  .ב, הלכות ממרי ב  

11
  . ביחס לתלמוד תורה לנשי1ראה להל פרק ב סעי    
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דבר זה כאמור אינו מונע מחכמי לפרוט הדרכה זו לפרטי ". צוו חכמי" בלשו "הרמב

  .12אופי דיניבעלי 

  ? לשו זו"במדוע נקט הרמ. 4

, לציו דברי שה הדרכה התנהגותית" ציווי"ו" מצווה" לשו של "מדוע נקט הרמב
מדוע אומ ? ואינ מהווי כשלעצמ חלק ממערכת המצוות והעבירות החלה על האד

שעשויה , בחר בלשו כה טעונה, שכל אמריו ביד החזקה שקולי ומדוקדקי, הלשו
ראות את ההנהגות הללו כחלק ממערכת המעשי שהאד להטעות אותנו ולגרו לנו ל
  ?בדומה לגזרות תקנות ומנהגות, חייב בה עקב כפיפותו לחכמי

  :כתב רבינו בסו הלכות תמורה

ראוי להתבונ , פ שכל חוקי התורה גזירות ה כמו שביארנו בסו מעילה"אע
 הרי אמרו חכמי, בה וכל מה שאתה יכול לית לו טע ת לו טע

וכל אלו ... הראשוני שהמל שלמה הבי רוב הטעמי של כל חוקי התורה
ורוב דיני התורה אינ אלא עצות , הדברי כדי לכו את יצרו ולתק דעותיו

וכ הוא אומר הלא ,  לתק הדעות וליישר כל המעשימרחוק מגדול העצה
מרי אמת להשיב להודיע קושט א, כתבתי ל שלישי במועצות ודעת

  .רי אמת לשולחאמ

מבחינה מעשית ה . 'רבינו תופס שרוב מצוות התורה ה בעצ בבחינת עצות מאת ה
א מבחינה , והאד מחוייב להישמע לה, הכפופות למערכת השכר והעונש, לגזירות א

דברי אלו עולי בקנה . לדר בה ראוי לאד ללכת' מחשבתית ה בעצ הדרכה מאת ה
  :)י קאפח"ר' מהד( כז, מורה נבוכי גאחד ע דברי רבינו ב

תקו הנפש . ותקו הגו, וה תקו הנפש:  כלל התורה שני דברימטרת
יהיה  הרי  תקו הגואבל...  כפי יכלתהשקפות נכונות להמו שיושגוהוא 

האחד ,  בשני דבריזה יהא שלעני ו, זה ע זה עסקיה מצבי בתקינות
לעשות  רשאי מבני אד אחד כל יהאא והוא של,  מביניההעושק סלוק

 והשני .ללו תועלת הכב שיש למה יכפ אלא, יכלתוכחפצו ועד היכ שתגיע 
  המדינהני ענישיהו כדי בחברות מבני אד מדות מועילות אחדכל ל להקנות
 ניתשלמות ראשו, יותו שתי שלמשיש לאד הוכחוהוא שכבר ... תקיני
 , לא יותרבארנו שהיא אחת כבר אשר  ותורת האמת... א שלמות הגויוה

 תקו כלומר, יחדגיות ו שתי השלמלהועילנובאה , והיא תורת משה רבנו
לות נעמדות הטובות הב ובהתנהגות העושק בסלוק, זה ע זה בני אד מצבי
כדי שישיג כל  ל,ותמידות בסדר אחיד המדינה אנשי שיתאפשר קיו כדי

 השקפות נכונות שבה ומת הדעות ותקו, אחד מה את שלמותו הראשונה
אלה שלמויות בפירוש על שתי  תורה דברהוכבר , נה השלמות האחרותושג

                                                           
12
116' עמ, ציוו חכמי, ראה מה שכתב בזה הכה    115.  
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אמר , שתי השלמויות הללו השגת היא כל התורה הזותכלית כי  לנו והודיעה
אלהינו לטוב לנו ' לעשות את כל החקי האלה ליראה את ה'  ויצונו העלהית

  ...הזהכל הימי לחיותנו כהיו 

הנובעת מתוק חובתו להגיע , היא חובה מושכלת של האד, ההליכה בדר הישר והטוב
על כ יורה ', טוב וישר ה "ה בתורה מדרי אותנו לדר הטוב והישר "הקב. לשלמות

לדר ' ועניינה הכוונה מאת ה" הוראה"משמעה " ציווי"הלשו . )ח,תהלי כה(" חטאי בדר
עולה מדברי ' ציווי'משמעות זו של לשו . די שלימות הגו והנפשבה ראוי ליל כדי להגיע לי

  :ז, רבינו בהלכות דעות א

 הדר הבינונית שאנו חייבי ללכת הנקרא בה היוצר שולפי שהשמות האלו 
 אברה אבינו לבניו שנאמר כי השלמדוהיא ', נקראת דר זו דר ה, בה

ביא טובה וברכה לעצמו וההול בדר זו מ',  וגויצוהידעתיו למע אשר 
  .ה את אשר דבר עליועל אבר' שנאמר למע הביא ה

, דהיינו הוא הורה לה את הדר הראויה לאד', אברה אבינו לימד את בניו את דר ה
אמנ . העצה המושכלת, ההדרכה,  הציווי הוא הלימוד" למע אשר יצוה"והפסוק אומר 

ייתכ ורבינו . אבל המשמעות הרוחנית זהה, עונשיש פ נוס של שכר ו' ה שניתנה מהוולמצ
ל "את העצות החשובות בה מכווני אותנו חז" מצוה"ו" ציווי"רואה לנכו לציי בש 

  .צה טובה בעלמא אלא הדרכה מהותיתכדי שלא נראה בה ע, לדר הישר

פר וזאת ממס,  שרבינו בחר דווקא בלשו טעונה כזו לציו מפעל של חכמי,נראה לומר
ראשית כדי להדגיש לנו את תפקיד החינוכי של חכמי כמדריכי הע וכמכוניו . סיבות

 אשר א ,הדבר נות ג משנה ער לדברי חכמי והמלצותיה, שנית. לדר הישר והטוב
  .ללי של הנחייה לדר הישר והטובה קשורי במתווה כ

, ההלכתי דברי מוסר והדרכות בחיבורו "נית ג להבי מדוע כלל הרמב, לאור הבנה זו
 מפליג "בה הרמב, הדבר נפו במיוחד בסופי הלכות וספרי. החורגי מהדי ההלכתי

שרוב עניינ הוא הדרכות כיצד , הדוגמא המובהקת ביותר ה הלכות דעות. בדברי מוסר
 ..."הוא' הואיל והיות הגו בריא ושל מדרכי ה: "לדוגמא. נית להידמות בדרכי הבורא

 א שלחלק אי יסוד בדברי , הנהגות בריאותיות" הול ומונה בפנינו הרמב,)א, דעות ד(
וכדי להעמיד מצווה זו יש לכוו את האד , יש מצווה שהיא ההידמות בדרכיו. רבותינו

. " משלי הרמבואת החלק שאינו , ל"חלק מההדרכות מצויות בחז. בדר הנכונה
המכוו את האד לדר , צמה הידמות בדרכיו של הבוראהדרכת הע לדר הישר היא בע

  . בהנהגות והדרכות בספרו ההלכתיולכ רבינו אינו נמנע מלדו, הישרה

  עיו במספר דיני. ב

נקל על המעיי " ציוו חכמי"או " מצוות חכמי"ברוב המקומות בה נקט רבינו לשו 
ולא בדיני מחייבי , ות טובותבמקורות התלמודיי לראות שמדובר בהנהגות טובות ועצ

במספר מקומות הדברי אינ מובני בהסתכלות ". לא תסור"הנובעי ממצוות 
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 בסעי זה נדו , משנה את כל ההתייחסות להלכות הללו"או שלשו הרמב, ראשונית
  .בחלק ממצוות אלו

  לימוד תורה לנשי. 1

  :יג, כותב רבינו בהלכות תלמוד תורה א

, פ שיש לה שכר"ואע...  יש לה שכר אבל אינו כשכר האישאשה שלמדה תורה
 מפני שרוב הנשי אי דעת, צוו חכמי שלא ילמד אד את בתו תורה

.  דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתיה מוציאו, מכוונת להתלמד
במה דברי , כל המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות: אמרו חכמי

וא , להאבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתח, פהבתורה שבעל ? אמורי
  .למדה אינו כמלמדה תפלות

ו ומהווי מקור להלכה שאסור ללמד תורה  ,ד רמו"דברי רבינו הובאו בשולח ערו יו

עקב ההכרה בהכרח במת השכלה , 13נושא שנידו בהרחבה בדורות האחרוני, לנשי
  :ג, משנה שוטה גמקור הדברי ב.  תורנית רחבה ומעמיקה לנשי

יש זכות תולה , יש זכות תולה שנה אחת, א יש לה זכות היתה תולה לה
חייב אד ללמד : מכא אמר ב עזאי. יש זכות תולה שלש שני, שתי שני

כל : אליעזר אומר' ר. שא תשתה תדע שהזכות תולה לה, את בתו תורה
  .תפלות לומדה  בתו תורה  אתהמלמד

  :ב, ובגמרא ש כא

מאי : ר אבהו"א. כאילו למדה תיפלות: אלא אימא? יפלות סלקא דעתת
 כיו שנכנסה חכמה " אני חכמה שכנתי ערמה: "דכתיב? אליעזר' טעמא דר

  . נכנסה עמו ערמומיתבאד 

 " חייב אד"בניגוד לב עזאי שאמר . ה לשו המשנה וה לשו הגמרא אינ לשו איסור
אלא רק מגדיר את לימוד הבת , "אסור לאד ללמד" אומר אליעזר אינו' ר, לשו חיוב

ענינו , ואמרו למדה תפלות: "ש ש"וכפי שכתב רבינו בפיהמ, כדבר חסר ער', תיפלות'כ

, לא נית להסיק מתו לשו הסוגיה. 14"כאלו למדה תפלות והוא השוא ודברי ההבל

                                                           
13
הביאו להכרה , ל בכלל וחברה היהודית בפרטהתמורות החדות שחלו במקומ של הנשי בחברה בעו   

שהמשות , הדבר גרר דיוני רבי בכתבי האחרוני. בהכרח למת חינו תורני רחב ומעמיק לנשי
לאור דברינו נפתרות הבעיות שניסו . ללמד תורה לנשי' איסור'בה הוא הרצו לצמצ את חלות ה

  .להתמודד עמ הפוסקי השוני

14 
דהיינו דבר שלילי , "חבור משכב אנשי"שמפרש תפלות כ, עובדיה מברטנורא למשנה' ר לפירוש ווהשה  

  ."כפי שפירש הרמב, ולא דבר חסר ער, בעצמו
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וברור מדוע כתבו , נוכיתאלא רק הדרכה חי, בבחינת גזירת חכמי, שלפנינו איסור מחייב

  .15 בלשו ציווי"הרמב

שא רואי אנו נשי שמכוונות , ישנה השלכה משמעותית" ציווי חכמי"לתפיסת הדי כ
וללא ,  אי כל סיבה שלא ללמד תורה"ולשיטת הרמב, הרי אינ עוד ברוב, להתלמד

  .16הבדל בי חלקי התורה השוני

  מעשה מרכבה ומעשה בראשית. 2

  :)יב, הלכות יסודי התורה ב( ביחס למשה מרכבה "רמבכותב ה

 ,בלבד אחד לאיש אלא אלו בדברי לדרוש שלא ,הראשוני חכמי צוו
 ,הפרקי ראשי לו מוסרי כ ואחר ,מדעתו ומבי חכ שיהיה והוא

 .ועומקו הדבר סו דעווי ,מדעתו מבי והוא ,הדבר מ שמ אותו ומודיעי
, לסובל ראויה ודעת דעת כל ואי ,למאד עד ה יעמוק דברי אלו ודברי
 חכמי אמרו כ " ללבוש כבשי" :משל דר בחכמתו שלמה אמר ועליה
 ל ,כלומר  ללבוש יהיו ,עול של כבשונו שה דברי :זה משל בפירוש
 לזרי ואי לבד ל יהיו" :אמר ועליה .ברבי אות תדרוש ואל ,לבד
 חכמי פירשו כ " לשונ תחת וחלב דבש ":אמר ועליה ".את

  .לשונ תחת יהיו וחלב כדבש שה דברי :הראשוני

  :)י, ש ד(וכ הוא ביחס למעשה בראשית 

 .בראשית מעשה הנקרא הוא ורביעי שלישי שבפרק הדברי אלו כל וביאור
 אלא ,ברבי האלו בדבריג  דורשי שאי ,הראשוני חכמי צוו וכ

  .ואות ומלמדי ,אלו דברי מודיעיבלבד  אחד לאד

  :א , דיני אלו היא המשנה חגיגה במקור הדברי לשני

אי דורשי בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשני ולא במרכבה ביחיד 
  .אלא א כ היה חכ ומבי מדעתו

מד ומשמע מכא שיש איסור לל, לכאורה המשנה עוסקת בדיני הלכתיי ובלשו של ציווי
צוו חכמי "מדוע כתבו רבינו בלשו . מעשה בראשית לרבי ומעשה מרכבה ליחיד

                                                           
15
' א כאמור מניסוח זה אי ללמוד שלשיטת ר, "ואי הלכה כב עזאי"אמנ רבינו בפירוש המשנה סיי    

שלב עזאי ישנו , אליעזר'  ההבדל בי ב עזאי לרכי בזה טמו, אליעזר לדברי יש תוק הלכתי מחייב
, אליעזר אי חיוב הלכתי א ג אי איסור הלכתי' ואילו לר, "חייב אד ללמד את בתו תורה "חיוב 

 .אלא מעשה שטות והבל
16
יש להעיר שאי בכוונתנו לחוות דעה בשאלה ). 9הנזכר בהערה (יהודה לוי ' ראה מאמרו של פרופ   

 שאלה זו עומדת בפני עצמה וצריכה להיבח באופ ' תכני הלימוד וכדו,  לימוד בנותהחינוכית של
  .כמו ג חינו בני, פ שיקול דעת"נקודתי ע
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 א מדובר באיסור . נראה לומר שרבינו אול לומר שמדובר בהדרכת חכמי? "הראשוני
וא כ מוכרחי אנו לומר שיש כא גזירת . בוודאי שאינו איסור תורה ולא מדברי נביאי

השיי , אי דרכ של חכמי לגזור על דבר לא מצוי ושוליש,  א זה קשה ביותרחכמי 
ומכא ". לא שכיחא לא גזרו ביה רבנדמילתא  "לקבוצת אנשי מאד מצומצמת בע 

ותכליתו לנהוג משנה זהירות בדברי , שמדובר באיסור שיסודו בשכל הישר של האד
ולכ . הבורא ודרכוולהביא לטעות בהבנת , שהשלכת המחשבתית עשויה להיות הרת אסו

  .סור שגזרו חכמי או תקנה שתיקנולא שיי לציי זאת כאי

  :א , כ ג עולה מהמקור ממנו שאב רבינו את דבריו והוא בחגיגה יג

 במעשה תנו הוו דפומבדיתא סבי, המרכבה מעשה גמיר הוה יוס רב
 לי אגמרו: להו מרא! מרכבה מעשה מר ל ליגמור: ליה אמרו. בראשית

 אמר! מרכבה במעשה מר ליגמרו: ליה אמרו דאגמרו בתר! בראשית המעש
 יהו וחלב מדבש המתוקי דברי  "לשונ תחת וחלב דבש" בהו תנינא: להו
 כבשונו שה דברי  "ללבוש כבשי: מהכא אמר אבהו רבי. לשונ תחת
 "אד ב אלי ויאמר" עד בהו תנינ: ליה אמרו. לבוש תחת יהיו עול של
  .המרכבה מעשה ה ה: להו מרא

אלא הל אחר ההיגיו שעומד , רואי אנו שרב יוס לא בא וטע כלפיה ממשנה מפורשת
 ,נית ג לראות שסבי דפומפדיתא היו רבי. מאחורי ההימנעות מללמד מעשה מרכבה
דבר המעיד ג הוא על חוסר המוחלטות , ולמרות זאת ה בקשו ממנו ללמד אות

, י שילת"ר' מהד( גמרא זו בהקדמת המשנה "וראה כיצד תאר הרמב. ס למשנהשקיימת ביח

  :)נגנב' עמ

 .החכמה סודות קצת מקצת חושכי היוליה השלו ע והחכמי
חכמת ב בקיאי שהיו אנשיל התחבר החכמי מ כי איש ספרוכבר ו

 למדוני לה אמרו, מרכבה מעשהבחכמת  בקי היה והוא בראשית מעשה
 מעשה למדוהו וכאשר, לו נענוו, מרכבה מעשה ואלמדכ בראשית מעשה

   לאל חלילה  זה  עשה ולא. מרכבה מעשה מללמד נמנע   בראשית
 המדות הואיל ואלו, הלהיות למעלה מ רצונוו ,מאתו בחכמה עי צרותל

 מפני זאת עשה אלא .גדולי אנשיב שכ כלו, מהטפשי אחדב מגנות
 מה לקבל ייראו ראה אות ולא שאצל מה לקבל ראוי עצמו שראה
 תחת וחלב דבש' :שלמה מאמרב  העניזה על והביא ראיה  .שאצלו
 כי הדברי הדבר זה שעני ,ואמרו  השלוהליעזה  ופרשו, 'לשונ
צרי    וחלב בדבש הטע חוש הנפש כהתענג בה אשר תתענג הערבי
 תחת': עליו השלו אמרווהוא  ,כלל הלשו מ יצאו ולא ,יאמרושלא 
שילמדו ויורו אות בישיבות  ממה אי ה ענינילפי שאלו ה. 'לשונ

' ה יגלה וכאשר .נסתרי רמזי בספרי בה ירמזו אלא, החכמה
 ער לפי ממנו יבי   בחכמות  התלמדו חריא, שירצה מי מלב המסוה
  ...שכלו
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ורבינו , או דבר מעי זה, כמיוא כ בוודאי שאי ראוי להציג את הדברי בתור איסור ח
  ".ציוו חכמי הראשוני"הביאו בלשו 

  קינוי הבעל. 3

  :יח, וטה דשכתב רבינו בהלכות 

 המקנא וכל, אשתו את וקנא' שנ לנשיה ותלקנ ישראל בני על חכמי מצות
 שיחה מתו ולא שחוק מתו לא לה יקנא ולא, טהרה רוח בו נכנסה לאשתו
 עבר וא, אימה עליה להטיל ולא מריבה מתו אול ראש קלות מתו ולא

  .קינוי זה הרי האלו הדברי מכל אחד מתו עדי בפני לה וקינא

אלא שדברי רבינו אלו . אלא הדרכת חכמי, לאור דברינו עד כה נמצא שאי בדבר חובה
  :יז ,אינ עולי בקנה אחד ע דבריו בהלכות אישות טו

 אלא לאשתו מקנא אד אי חכמי מרוא, לאשתו ותלקנ איש כל על וחובה
 אותה יאנוס ולא, מדאי ביותר לה יקנא ולא, טהרה רוח בו נכנסה כ א

  .ושמחה שיחה ומתו לדעתה אלא כרחה בעל ויבעול

, מחד גיסא המעיי ברצ ההלכות בהלכות אישות? 17הא קינוי הבעל הוא חובה או מצווה
  :הדרכות חכמיהקינוי מובאת בתו רצ של " חובת"יראה ש

 לידי יבא שלא אשה בלא אד ישב שלא היא חכמי מצות וכ] ...טז[
  .תחשד שלא איש בלא אשה תשב ולא, הרהור

 לאשתו מקנא אד אי חכמי אמרו, לאשתו לקנאות איש כל על וחובה] יז[
 יאנוס ולא, מדאי ביותר לה יקנא ולא, טהרה רוח בו נכנסה כ א אלא
  .ושמחה שיחה ומתו לדעתה אלא רחהכ בעל ויבעול אותה

 בשחוק תרבה ולא ביתה בתו צנועה שתהיה האשה על חכמי צוו וכ] יח[
 מדברת תהיה ולא בפיה המטה תשמיש תתבע ולא בעלה בפני ראש וקלות
 לו נשמעת אלא באהבתה שיוסי עד לצערו כדי מבעלה תמנע ולא, זה בעסק
, קנאה רוח עליו יעבור שלא כדי ובית ובני מקרוביו ותזהר, שירצה עת בכל

  .לכיעור הדומה ומ הכיעור מ ותתרחק

, כגופו ואוהבה מגופו יתר אשתו את מכבד אד שיהיה חכמי צוו וכ] יט[
 יתירה אימה עליה יטיל ולא, הממו כפי בטובתה מרבה ממו לו יש וא

  .רוגז ולא עצב יהיה ולא בנחת עמה דיבורו ויהיה

ואי לתפוס את לשו , מהוות רצ של הדרכות חכמי, הלכות הללומתבקש לומר שכל ה
וכפי שהגדיר רבינו די זה בהלכות , אלא כלשו מצווה, האמורה כא כפשוטה" חובה"

,  המעיי בלשו רבינו ביד החזקה יראה;שישנ שני קשיי גדולי בהסבר זה,  אלא. שוטה

                                                           
17
יד "ר ראש הישיבה בספרו "על ההבדל בי דברי רבינו בהלכות אישות לבי זה שבהלכות שוטה עמד מו   

 .להסברו עיי ש, יח, ד שוטה" פשוטה
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ונה היא לחיוב מעשי שעל האד לנקוט הכו" חובה"שבכל המקומות בה נוקט רבינו לשו 
  :לדוגמא, "רשות"הפכו של , בו

  :א ,ה שבת הלכות

 ולא, מדליק אינו רצה וא מדליק רצה א  רשות אינה בשבת נר הדלקת
 נטילת או חצרות עירובי כגו ,שיעשנה עד אחריה לרדו חייב שאינו  מצוה
  .חובה אלא ,לאכילה ידי

  :ז ,ו ולולב וסוכה שופר הלכות

 ידי יצא פת כזית אכל אפילו, חובה בסוכה הראשו טוב יו בלילי אכילה
  .רשות ואיל מכא, חובתו

  :יג, א הבחירה בית הלכות

  .חובה אלא רשות שאינו למדו השמועה מפי  אבני מזבח וא

 לכותראה ה, ראינו שדקדק בלשונו, וכשרוצה רבינו להגדיר שהדי אינו חובה בדיוק
  :ח ,יב שבועות

 שלא כדי שבועה בלא אמת דברי לשונ וללמד הרבה בקטני להזהר צרי
 ועל אבותיה על חובה כמו הדבר וזה, כגוי תמיד להשבע רגילי יהיו

  .תינוקות מלמדי

, "חובה"ובאופ עקבי בכל ספרו נוקט בלשו , ק בלשונויקד שכה ד"הכיצד ייתכ שהרמב
  ?דרכו יחרוג כא מ, האדעל" רשות"לציו הוראה מעשית שאיננה 

  :א,והוא בסוטה ג, ממנה נלמד די זה, הקושי השני נובע מתו סוגיית הגמרא

. חובה :אומר עקיבא ורבי, ישמעאל רבי דברי, רשות  "אשתו את וקנא"
 לעול". חובה: אומרבי עקיבא ור, ישמעאל רבי דברי, רשות  "יטמא לה"
 הכא .. .חובה: אומר עקיבא' ר, ישמעאל רבי דברי, רשות  "תעבודו בה

 עקיבא רבי, ישמעאל רבי דברי, רשות  "אשתו את וקנא"; פליגי בקראי
 רבי: דתניא; תנא האי כי לה סבר? ישמעאל' דר אי טעמאמ. חובה: אומר

, "בלבב אחי את תשנא לא": תורה שאמרה כלפי, אומר יעקב ב אליעזר
בי ור. "אשתו את וקנא קנאה רוח עליו ועבר": למוד לומרת? זו כגו יכול

 והיא" למיכתב דבעי איידי? ישמעאל ורבי. כתיב אחרינא קינוי? עקיבא
 רבי דבי לכדתנא; "אשתו את וקנא" נמי כתיב, "נטמאה לא והיא" "נטמאה
 נישנית לא, ונישנית שנאמרה פרשה כל: ישמעאל רבי דבי דתנא, ישמעאל

  .בה שנתחדש דבר בשביל אלא

בפשטות נראה . עקיבא הא קינוי הבעל לאשה הוא רשות או חובה' עאל ורישמ' נחלקו ר
מסוגיה זו עולי מספר קשיי על דברי . ומה משמעות, שנחלקו בהבנת פסוקי התורה

: שהרי כ כתב בהלכות אישות, עקיבא' ראשית נראה בבירור שפסק להלכה כר. רבינו
' ישמעאל לא היה נוקט את לשו ר'  ולו פסק כר" לאשתו לקנאות איש כל על וחובה"
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' והרי לפי ר, בהלכות שוטה" מצוות חכמי"מדוע אמר שזו , עקיבא' א פסק כר. עקיבא
  :ש וכתב" כס משנה"וכבר עמד על קושיה זו ה? עקיבא היא מצוות התורה

 לומר ואפשר !כתיב קרא והא ,חכמי מצות שהיא רבינו כתב למה יודע איני
  .הוא בעלמא מכתאאס דקרא ליה דסבירא

השאלות על פסק רבינו מתחדדות כשמשווי את פסיקתו ביחס לקינוי הבעל לפסיקתו 
, היטמאות הבעל לאשתו: עקיבא' ישמעאל ור' בשני הנושאי הנוספי בה נחלקו ר

  :ו,  כותב רבינו בהלכות אבל ב18.ועבודה בעבדי

 כדי וביוקר מפני הטומאה לו נדחת  הכהשהרי, אבל מצות חמורה כמה
' וגו לאמו אליו הקרוב לשארו א כי שנאמר, עליה ויתאבל עמה שיתעסק

  .כרחו עלב אותו מטמאי להטמא רצה לא שא עשה מצות יטמא לה

מדבריו ברור שהבי שהחובה היא , עקיבא שחובה לבעל להיטמא לאשתו'  פסק כר"הרמב
עשית שא כופי אותו היא כבכל המקומות שהיא חובה מ" חובה"ומשמעות , מהתורה
  .לעשותה

  :ו, ביחס לשחרור עבדי כותב רבינו בהלכות עבדי ט

 לעול שנאמר בעשה עובר המשחררו וכל כנעני עבד לשחרר לאד אסור וכ
  .שביארנו כמו משוחרר שחררו וא תעבודו בה

)עשה רלה(ובמניי הקצר שבראש היד החזקה 
19:  

  .תעבודו בה לעול :אמרשנ לעול כנעני בעבד לעבוד

,  כפשוטו מבי את האמור בגמרא חובה "משני המקורות הללו רואי בבירור שהרמב
ולא מצד הדרכה ועצה , שחייב אד לעשותה מצד הדי, שמדובר בחובה שהיא הפ הרשות

עקיבא היא בעיקר די ' ישמעאל ור' שרבינו הבי שמחלוקת ר, כמו כ נית לראות. טובה
כיצד נית לפרנס את דברי רבינו ביחס לקינוי הבעל , א כ.  י חכמיולא בגדר, תורה

 מדוע נקט לשו א היא מצוות חכמי , ממה נפש! לא מצאנו ידינו ורגלינו? לאשתו
? עקיבא' ישמעאל ור' וכ מניי לו לרבינו לחלק בינה ובי יתר הדברי בה נחלקו ר? חובה

                                                           
18
שאומר שאי תלות , )ח' עמ, ג"ירושלי תשל, ליס' מהד(ולעניי פסק ה "א ד , סוטה גאמנ ראה מאירי   

א מדברי רבינו ברור שפסק , ישמעאל' ופוסק בקינוי הבעל כר, בפסיקת ההלכה בי שלושת המקרי
  .עקיבא' שא לא כ לא היה נוקט את לשו ר, עקיבא' כר

19   
. כנעני עבד בדי שצונו היא ה"הרל והמצוה: " וזה לשונו,אמנ בספר המצוות במצווה זו כלל צד נוס

 "תעבודו בה לעול" :יתעלה אמרו והוא ...ועי בש אלא חירות לו ושאי לעול בו שנעבוד והוא
 לעול" :דכתיב בעשה עובר עבדו המשחרר כל :)א ,לח (גיטי גמר ולשו.  "'וכו איש יכה וכי: "ואמר
ורבינו ,  א אי לראות בזה את עיקר המצווה" ועי בש משתחרר שהוא בתורה וכתוב. "תעבודו בה

מגילת "ומה שהשיבו עליו ה,  ש"וראה השגות הרמב, ראה בשחרור בש ועי פרט מפרטי המצווה
  . מפרשי שהו" לב שמח"ה, "אסתר

  



  הרב צבי הבר

  

  

  

264

והדברי ? "ת חכמימצוו"והגדירה כ, בינו כמדוע לא כתב ר, וא היא מצוות תורה
  .זוקקי ביאור

יש לעיי היטב במקורות נוספי מלבד הסוגיה האמורה , ונראה שכדי להבי את דברי רבינו
שהרי , סוגיה זו בוודאי עמדה לפני רבינו. סוגיה מקבילה מצויה בירושלמי ריש סוטה. לעיל

..." שיחה מתו ולא שחוק מתו לא לה יקנאולא "את המש ההלכה בהלכות שוטה 
  :העתיק מסוגיה זו

 שלא " 'וגו אשתו את וקנא קנאה רוח עליו ועבר" בכתי ' כו לאשתו המקנא
 מתו ולא ראש קלות מתו ולא שיחה מתו ולא שחוק מתו לא לה יקנא
 :ליעזר רבי בש אמר יהושע רבי   הקינוי ...אמה של דבר מתו אלא מתו
 :יסא רבי קומי יוסי רבי ב לעזר רבי אמר .רשות: אמר ושועי רבי ,חובה
 כבית ליעזר דרבי ;הלל כבית יהושע' ודר ,שמאי כבית ליעזר דרבי אתייא
 בה מצא כ א אלא אשתו את אד יגרש לא :אומרי שמאי דבית ,שמאי
 ,ערוה בה מצא שלא יכול אינו לגרשה  כאורי דברי בה מצא ,ערוה

 ...חובה אומר הוא כ לפו ,כאורי דברי בה שמצא וליכ אינו לקיימה
 כ לפו ,תבשילו הקדיחה אפילו :'אמ הלל דבית ,הלל כבית יהושע ודרבי
  .יגרש לגרש רצה יקנא לקנאות רצה  רשות אומר הוא

לבי , סוגיית הירושלמי יוצרת תלות ישירה בי המחלוקת בקינוי א הוא רשות או חובה
לפי העמדת . ביחס לעילת גירושי האשה, בית שמאי במשנה סו גיטימחלוקת בית הלל ו

ההלכה במשנה גיטי נפסקת . הול בשיטת בית הלל, הסובר שהקינוי רשות, הירושלמי

אלא שצרי לתת את הדעת היטב . ומכא שלהלכה הקינוי הוא רשות, 20לכאורה כבית הלל
דהיינו אי לו , " רצה לגרש יגרשרצה לקנאות יקנא "בירושלמי " רשות"למשמעות הפסק 
אי לו חובה לקנאות . א מאיד גיסא אי זה אומר שיש לו רשות להתעל, הכרח לקנאות

כיוו שלא , "חובה"לעומת זאת הסובר . כי קיימת אפשרות מעשית נוספת והיא לגרשה
ד שחובה על האד שלא להתעל מהחש, נמצאנו למדי. חובה עליו לקנאות, יכול לגרשה

במה נחלקו . וא מעוניי להמשי ולחיות איתה בוודאי שחייב לקנאות, שיש לו כלפי אשתו
דהיינו שנחלקו , הא ייתכ להעמיס במחלוקת כוונה זהה? עקיבא בבבלי' ישמעאל ור' ר

? עקיבא כבית שמאי' ור, ישמעאל כבית הלל' ואז נמצא שר, במחלוקת בית הלל ובית שמאי
יכול לגרשה אלא , בית שמאישלא כסובר , עקיבא במשנה בגיטי' שהרי ר, בוודאי שלא

רח וולכ על כ. 21סובר שיש לו מניעה לגירושישאינו ובוודאי , "אפילו מצא נאה הימנה"
ונראה לומר שנחלקו באד שאינו . עקיבא נחלקו בעניי אחר' ישמעאל ור'  שר,צרי לומר

ישמעאל סובר ' ואילו ר,  חובה לקנאות להעקיבא סובר שיש לו' שר, רוצה לגרש את אשתו

                                                           
20
  .ש סו גיטי"כ כתב רבינו בפיהמ 

21
  .עיי ש, נשאר בתימה בהשוואת היחס בי הסוגיות) ה רבי ישמעאל"א ד, סוטה ג(ואכ תוספות  
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ואי שו , עקיבא ישנה חובה לקנאות' וא כני דברינו ברור שלפי ר. 22שאי חובה כזו
וכפי שפסק , שכאמור נלמד מהפסוקי, סיבה שלא לתלות את הדברי בדי דאורייתא

  ".לעול בה תעבודו"ו" לה יטמא"לרבינו ביחס 

  :)א ,שוטה א(שנה וראה לשו רבינו בפירוש המ

 ,ודע...  חשד לידי המביאי המפוקפקי מדברי האזהרה הוא, הקנוי
 את וקנא :אמרו וכ .יזניחנה ואל לה ותולקנ באשתו למחות אד שחייב
 רוח בו נכנסה כ א אלא אשתו את מקנא אד אי :ואמרו. חובה אשתו
  .טהרה

דובר בוודאי באד שמעוניי ורוצה וא כ מ, רבינו מדגיש שהתחלי לקינוי הוא ההזנחה
  .ועליו מוטלת חובת הקינוי, להמשי ולחיות ע אשתו

כפי , והזכירה כמצווה דאורייתא בדבריו,  מצווה זו"מדוע לא מנה הרמב, א עדיי קשה
כותב רבינו בסו הלכות . לש כ צרי לעיי במקור חובת הקינוי? שנהג ביתר המצוות

  :שוטה

 ובדר בנחת לבינה בינו אלא ,תחלה עדי בפני ולקנות לקפו ראוי אי
 שאינו וכל .המכשול ולהסיר ישרה בדר להדריכה כדי ,זהרההו טהרה
 שידע עד ,תמיד דרכיה ופוקד ,ומזהיר ,ביתו ובני ובניו אשתו על מקפיד

 אהל שלו כי וידעת: "שנאמר ,חוטא זה הרי  ועו חטא מכל שלמי שה
  ."תחטא ולא נו ופקדת

ופקדת "רבינו מחבר את הקינוי לאשה ע חובת האד כלפי בני ביתו המאופיינת בפסוק 

כותב ; כמדומני שמצוות תוכחה? ומה יסוד של חיובי אלו. )כד, איוב ה( 23"נו ולא תחטא
  :ז,  בהלכות דעות ו"הרמב

 ,למוטב להחזירו מצוה  טובה לא בדר שהוא הול ,שחטא חבירו הרואה
 את תוכיח הוכח" :שנאמר ,הרעי במעשיו עצמו על חוטא שהוא דיעוולהו
 בנחת לו וידבר, עצמו לבי בינו להוכיחו צרי ... חבירו את המוכיח ".עמית
 העול לחיי להביאוו לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו ,רכה ובלשו
 כול אלו בעו נתפש הוא חהממ ואינו למחות בידו שאפשר וכל... הבא

  .בה למחות לו שאפשר
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שהרי ראינו , בר שיכול האד להתעל מאי אלו התנהגויות של אשתווישמעאל ס' ואי לתמוה על כ שר 
. סובר שאסור לקנאות המשנהשהתנא של הגמרא בריש סוטה מדקדקת . גישות קיצוניות יותר בגמרא

 . מאיסור דר רשות ועד לחובהנוי ונמצא שיש הדרגה בי התנאי ביחס לקי

23
שלשה דברי צרי  " על המשנה בסו פרק שני בשבת. קשר זה בשני ענייני בתלמודהפסוק זה נאמר ב   

: לוי ב יהושע רבי אמר? מילי הני מנא "):א,ש לד(' אומרת הגמ, "'אד לומר ערב ביתו ע חשכה וכו
 :ב,וכ מובאת ברייתא בסנהדרי עו .""תחטא לאו נו ופקדת אהל שלו כי וידעת: "קרא אמר

 סמו והמשיא, ישרה בדר ובנותיו בניו והמדרי, מגופו יותר והמכבדה, כגופו אשתו את האוהב"
 "."תחטא ולא נו ופקדת אהל שלו כי וידעת" אומר הכתוב עליו  לפירק
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בסו ההלכה . ישנו דמיו רב ה בתוכ וה בלשו בי הלכה זו לזו של סו הלכות שוטה
מקור הדברי הוא . מדגיש רבינו את יסוד האחריות שקיי לכל אד ביחס לכפופי לו

  :ב ,בסוגיה שבת נד

  .ביתו אנשי על נתפס  מיחה ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי כל

וכמדומני שנית לראות ,  התוכחה בראש ובראשונה היא ביחס לבני ביתו של אדמצוות
לשו רבינו (" חשד לידי המביאי המפוקפקי  מדבריהאזהרה: "בחובת הקינוי שהיא

ולכ אי מקו למנות אותה ולהזכירה בתור יחידה . חלק ממצווה זו, )בפירוש המשניות
כי למרות שהיא מ התורה כמות , "תעבודולעול בה "או " לה יטמא"עצמאית כמו 

  .ס לבני ביתוהיא סעי של מצוות התוכחה שיש לאד ביח

בפרק טו מהלכות אישות . עקיבא הללו ומשמעות פסק רבינו בהלכות אישות' את דברי ר
כמ ש יוכפי שס, המכוונות את האד לשלו בית, מרוכזות הדרכות רבות מחכמי

ג הקינוי הוא חלק מהסדרת . "ומשובח נאה ישוב יהיה אלו רכיובד: "רבינו בסו הפרק
כי לא ייתכ שאד רואה את אשתו עושה דברי המביאי לידי , היחסי בי איש לאשתו

א . וה זו בכלל הדרכות אלווולכ מקומה של מצ, וממשי לחיות איתה בנעימי, חשד
הנובעת ממצוות תוכחה , הלכתיתאלא חובה , מאיד גיסא הקינוי אינו רק הדרכה טובה

וחובה על כל איש " זאת בלשו  וציי"ולכ הקפיד הרמב, ומערבות האד לבני ביתו

אמנ יש להדגיש שלפי .  להבדילה מיתר ההדרכות המנויות ש 24"ות לאשתולקנ
 חובת הקינוי אינה קינוי בפני שני עדי המכניסי את האשה למערכת של הלכות "הרמב
שבתחילה היא בינו לבינה בנחת , לא הקינוי הוא האזהרה וההכוונה לדר הישרהא, שוטה
  . כפי שהגדיר בסו הלכות שוטה,'וכו

אלא שכדי להחיל עליה ש שוטה ודיניה צרי . חובה זו לא קשורה כלל לדי אשה שוטה
 לו חובה זו. ואז חלה פרשת שוטה האמורה בתורה, שיהיה קינוי בפני שני עדי וסתירה

וכ מציי זאת , הייתה חלק ממצוות שוטה היה רבינו פותח את הלכות שוטה בחובת הקינוי
א רבינו בתחילת הלכות שוטה רק מגדיר מה הקינוי והסתירה , בספר המצוות

וכ בספר המצוות ובמניי . ולא מזכיר את חובת הקינוי, המחייבי את האשה לשתות
אינו מזכיר כלל את חובת הקינוי אלא רק את , טההמצוות הקצר ובמניי שבריש הלכות שו

  .)לשו המניי הקצר שבראש היד החזקה(" לעשות לשוטה כתורתה"החובה 

מצוות "מדוע בסו הלכות שוטה הגדירו רבינו כ, א הקינוי הוא חובה מ התורה על האד
: בינוראשית יש להעיר על הלשו המוזרה שנקט ר. נשוב ונעיי בהלכות שוטה? "חכמי

מדובר במצווה פרטית השייכת לכל אחד ". לנשיה לקנות ישראל בני על חכמי מצות"
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 ויבעול אותה יאנוס ולא, מדאי יותרב לה יקנא ולא ":את המש ההלכהייתכ ובאור זה נית להאיר    

לאופ הראוי , מה ראה רבינו לחבר את חובת הקינוי " ושמחה שיחה ומתו לדעתה אלא כרחה בעל
ייתכ ורצונו ? ומדוע כפפ רבינו בכפיפה אחת, מדובר בשני דברי מנוגדי כל כ? במעשה אישות

ועליו מוטלת חובת , שי ולחיות ע אשתולהדגיש שמדובר כא בהלכות המיועדות לאיש המעוניי להמ
 .מצוינת בירושלמי שיכול ג לגרשההנוספת האפשרות הלהוציא מ, קינוי
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" אד כל על מצוה: "והנה דרכו של רבינו לציי תמיד בדר זו, ולא בעניי ציבורי, ואחד
 כל על עשה מצות", )ב, הלכות תלמוד תורה א(" מישראל וחכ חכ כל על מצוה", )ג, דעות ו(

" מישראל איש כל על זו מצוה", )א, הלכות תפילי מזוזה וספר תורה ז(" ראלמיש ואיש איש

)ז ,עבדי ב(" מישראל אד כל ביד מצוה", )כד, הלכות תמידי ומוספי ז(
 וכ עשה בהלכות  25

 דהיינו רבינו מזכיר את המצווה כחובה על " לאשתו ותלקנ איש כל על  וחובה: "אישות
 מצוה: "ראה לדוגמא, כוונתו לציו חובה המוטלת על בית דיאלא א כ , הגור הפרטי

 ערל כל שימולו ישראלכל  שמצווי מצוה על יתר " חובה פרטית " בנו את למול האב על
אלא על כלל , חובת מילת הערלי אינה מוטלת על הפרט  )א, הלכות מילה ג(" שביניה
מדוע נקט רבינו ". ישראל כל מצווי"ב שולכ רבינו כות, ולכ היא מצוות בית די, ישראל

והרי מדובר על מצווה , "מצוות חכמי על בני ישראל"בהלכות שוטה לשו כללית 
  ?מדוע לא נקט בלשו זהה לזו של הלכות אישות? המתייחסת לכל פרט ופרט

כדרכו לסיי באמירה המוסרית העולה מתו הלכות , ונראה שרבינו בחתימת הלכות שוטה
שיכול לגרש את , ראינו שהלכה נפסקת כבית הלל.  ללמד אותנו עניי שונה לחלוטיבא, אלו

 רצה"יהושע בירושלמי ש' כנגזרת לכ ההלכה היא כר. אשתו א א הקדיחה את תבשילו
 כל הלכות שוטה וכא מכוו אותנו רבינו להדרכת חכמי ". יגרש לגרש רצה יקנא לקנאות

, הדרכת חכמי לבני ישראל היא לקנאות לנשותיה, ונועדו כדי שהאד יחיה ע אשת
ולא לפעול , לקחת את האחריות שיש לה כלפי נשותיה וכלפי בית, לחיות ע נשותיה

בא רבינו ? מה לי ולצרה זו, אד הלומד את הלכות שוטה יכול לומר לעצמו. בדר שונה
 להזהיר ולכוונ לדר ,ואומר שיש כא הנחייה כללית לכל בני ישראל לקנאות לנשיה

. הוא פוסק את די הירושלמי, שיסודה הוא בדברי הירושלמי כאמור,  ובהלכה זוהישרה 
על פני הגירושי או ) האזהרה וההכוונה(= היסוד שהנחיית חכמי היא להעדי את הקינוי 

  .קורות רבי הדני ביחס לגירושיעולה ממ, ההתעלמות

כי אכ יש כא הדרכה של " מצוות חכמי"נוקט בלשו ולכ בסו הלכות שוטה רבינו 
ולכ רבינו שינה מלשונו והדגיש אי מדובר במצוות . חכמי על הדר שראוי לאד לנהוג

כי לכל אד מישראל כפרט יש חובה מהתורה לדאוג לאשתו , חכמי על כל אד מישראל
שיש , לכלל ישראלאלא שיש כא הדרכה כללית , א הוא רוצה להמשי לחיות איתה

  .ולא להעדי דרכי אחרות, לשאו לתק ולכוו את אנשי בית לדר הישרה

  נטילת ידי. 4

והוא נטילת ,  ונימוקו בצדולכלל זה , כמדומני, כא המקו לציי ג את החריג היחידי
  :בא, לשו רבינו בהלכות ברכות ווזו . ידי

                                                           
25
 לבוא שיכולי ישראל כל על ומצוה: "כג,רק במקו אחד מצאתי לשו כללית והיא בהלכות שבת ב   

,  על כל אחד ואחד וש הדי הוא אמנ" תבשב הגוי מיד ולהציל שבמצור לאחיה ולעזור לצאת
 .ה שלישית"ש ד" יד פשוטה"ר ב"ראה מה שכתב בזה מו, א יסודו בחובה ציבורית
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... וסו תחלה ידי נטילת ריצ המוציא העלי שמברכי הפתאת  האוכל כל
 אשר תחלהב מבר לתפלה בי שמע לקרית בי לאכילה בי ידיו הנוטל כל

 שנצטוינו , היאחכמי מצות שזו, ידי נטילת על וצונו במצותיו קדשנו
  ...יורו אשר התורה פי על שנאמר מה לשמוע תורהב

,  תקנה מחייבת של חכמיאלא אדרבה היא בוודאי, ברור שנטילת ידיי אינה עצה טובה

   .26"מצות חכמי"ורבינו נוקט כא בלשו , כמו קריאת מגילה וחנוכה שא עליה מברכי

שלמרות שזו מצוה שתיקנו חכמי מברכי עליה , אמנ נראה שרבינו רוצה להדגיש כא
ציונו ' א ה, שציוה בעצ ה חכמי אמנ מי, ובא להתאי ללשו זו ולומר, "וצונו"
ונקט בלשו זו לפי . ולכ זה כאילו הוא ציונו ונית לבר על ברכה זו, קשיב לדבריהלה

  :)א, חולי קו(לשו הסוגיה 

 משו ועוד, תרומה סר מפני לחולי ידי נטילת: אשיא בר יצחק רב אמר
   .חכמי דברי לשמוע מצוה: אביי אמר? מצוה מאי. מצוה

,  כלשו הסוגיה עקב הצור המקומי"קט הרמבבו נ, א כ במקור זה יש לראות חריג
 במינוח מצוות "ואינו קשור לשימוש הכולל שנוקט בו הרמב, להדגשת לשו הברכה

  .חכמי

עיו בהלכות אלו ובמקורותיה מלמד אותנו פע נוספת על דקדוק לשונו המופלאה של 
לוי רזי לשונו ומונחיו ועל החשיבות הרבה שיש לגי, על העקביות בה הוא נוהג בספרו, רבינו

  .מק דבריו ודקותכדי להבי את עו

                                                           
26
ג בהלכות ברכות . על אתר" יד פשוטה"ר הרב רבינובי בפירושו "ולמקורות די זה ראה מה שכתב מו   

 כמקרא מגילה א כי אינה חובה, ג חוזר רבינו על כ שנטילת ידיי היא מצווה שתיקנו חכמי, יא
שאז הוא מוגדר כרשות כמו מי , וברור שאי כוונתו שהיא בבחינת עצה טובה. והדלקת נר שבת

ומי שלא רוצה , ב, כמבואר ש יא, שאי צרי לרדו אחריה, אלא כוונתו שאינה חובה, אמצעיי
 .א א אוכל לח בוודאי שהוא חייב ליטול ידיו, לאכול לח אינו חייב בנטילה



  " הגאוני והרמבבמשנת' קי לי בגווה'בדי מרומה וב דיי כוחו של
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  יובל סיני 

במשנת ' קים לי בגווה'בדין מרומה וב דיין כוחו של
  ם"הגאונים והרמב

  פתיחה. א

  ל"דין מרומה בספרות חז: רקע. ב

    )ב, ל(הברייתא בשבועות . 1    

  )ב, לב(סוגיית הבבלי בסנהדרין . 2    

  היחס בין המקורות. 3    

  שיטת הגאונים. ג

  רב סעדיה גאון. 1    

  ן ורב האי גאוןרב שרירא גאו. 2    

  ם"שיטת הרמב. ד

  )ג, כד(עיון בהלכות סנהדרין . 1    

  ם" הלכה למעשה בתשובות הרמבהפסיק. 2    

  דין מרומה כמנגנון עצמאי. 3    

  שיטת חכמי ספרד ופרובאנס. 4    

  ם"היסודות המשפטיים של שיטת הרמב. ה

  "אין הדבר מסור אלא ללבו של דיין". 1    

  דין מרומהל" קים לי בגווה"בין . 2    

  אחרית דבר. ו
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  פתיחה. א

 נוהג בית הדי " על פי משנת של הגאוני והרמבכיצד: נוגע בשאלההמאמר שבפנינו 
, במקרה זהבית הדי ה הסמכויות הנתונות למ?  כמרומהכשבפניו עומד די הנראה בעיניו

אלא , לבד בסוגיית די מרומהלמצ טהדיו אינו מצ 1?וומהו המשקל הנית לשיקול דעת
 שתי דר. )א, פה, כתובות(" קי לי בגווה"עוסק ג בזיקה בי סוגיה זו לבי סוגיית די 

 פעולתוולדרכי , של הדיי בכלל הנוגעות לכוחו, יותר נתוודע לשאלות רחבות, סוגיות אלו
יכולתו לדו על פי תחושותיו , מקומו של שיקול דעתו השיפוטי: כגו. בדיו המשפטי

  .ועוד, ות אובייקטיביותיטיביות ולא על פי ראהסובייק

  ל"ות חזספרדי מרומה ב: רקע. ב

המקורות הרלוונטיי בספרות את , בקצירת האומר, דברי מ הראוי להביאבראש ה
  ."הגאוני והרמב דברי  להבנתהנצרכי, ל"חז

   )ב, ל (הברייתא בשבועות. 1

תלמוד הבבלי בהוא ברייתא ,  לדי מרומההנוגע, המקור התנאי הקדו ביותר המצוי בפנינו
וביניה ג , )ז, שמות כג( "מדבר שקר תרחק"דיני מהפסוק מספר הדורשת , )ב, ל, שבועות(

  :"די מרומה"את 

הואיל : שלא יאמר, מני לדיי שיודע בדי שהוא מרומה: ... תנו רבנ
: ומרתלמוד ל? ואר עדיואחתכנו ויהא קולר תלוי בצ, והעדי מעידי

  .'מדבר שקר תרחק'

  :מהברייתא נלמד על כמה ממאפייניו של הדי המרומה

                                                           
*

מעורבות בית הדי ":  שלי בנושאטדוקטורהעבודת של פרק עיבוד מחדש של חלקי מהמאמר הינו   

הדיו . )מעורבות ,סיני: להל(ד "ג תשס  רמת, איל  אוניברסיטת בר, "בהלי הדיוני במשפט העברי
ל "לניתוח נרחב של מקורות חז.  בלבד"ונוגע לשיטת הגאוני והרמב, במאמר כא חלקי ביותר

ניתוח נרחב של עמדות הראשוני והרקע ההיסטורי שלה נעשה א . ועמדות הראשוני רצוי לעיי ש

 Yuval Sinai, "Judicial Treatment of Fraudulent: בקרוב, ה"אי, במאמרי העתיד להתפרס
Claims (DIN MERUMEH): An Examination of Legal Traditions", Jewish Law 

Annual.  

1
, סדר הדי, שוחטמ' א. רצה רצודיעמ, כר ז,  אנציקלופדיה תלמודיתראה ביחס לדי מרומה   

332 ודעמ, )סדר הדי, שוחטמ: להל(ח "ירושלי תשמ ת ואומד לב שיקול דע", צ אושינסקי"י. 331
ראיות נסיבתיות במשפט , ש חפ"ח. צדעמודי עח, )ד"תשס( קלב 'סיני', "השפעת על הדיו הדיי 
  .)ראיות, חפ: להל(ד "ירושלי תשל,  העבריתהאוניברסיטה, עבודת דוקטור, העברי
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מסתבר כי אי לבית . "בדי שהוא מרומה שיודע"שמדובר בדיי , מלשו הברייתא עולה. א

אלא מדובר בתחושות סובייקטיביות , 2הדי ראיות ברורות שאכ מדובר בדי מרומה
א על פי :  החידוש הגדול שבדי מרומהוזהו. שהמצג שבפניו אינו אמיתי, של הדיי

, אסור לדיי להתכחש לתחושותיו הפנימיות, "על פי שני עדי יקו דבר"שבדר כלל 
  ופסק הדי עלול להיות , כשהדבר עומד בסתירה לתחושותיו, ולפסוק על פי העדי

  .לדיי מחויבות דתית להוציא פסק די המשק את האמת. בלתי צודק

 כי מדובר במקרה ,ונית לדייק מההקשר, "די מרומה"רייתא לא מפורש מהו בב ,אמנ
: ואדרבה, נראה כי דיוק זה אינו הכרחי, ע זאת 3.בלבד בו הרמאות נוגעת לעדות

וכעי ההגדרה המרחיבה , כולל את כל מקרי הרמאות" מרומה די"מסתבר כי המונח 
מצד , שנראה לדיי שיש בו רמאות ,די": הניתנת למונח זה באנציקלופדיה התלמודית

  .4"בעלי הדי או מצד העדי

מלשו הברייתא עולה שכאשר בפני בית ? "די מרומה"כיצד פועל בית הדי כשבפניו . ב
. על פי העדי") אחתכנו("עליו להתרחק ולהימנע מפסיקת הדי  ,הדי עומד די מרומה

 הדי בכלל כשבפניו די להסתלק מעל בית הדי , ברייתאללפי פרשנות רוב הראשוני 
המשתמעת מ " שב ואל תעשה"פרשנות זו עולה בקנה אחד ע נימת ה. מרומה

שכ עיקר עניינה של , הכרחיתנה א דומה שאי, פרשנות הראשוני אפשרית. הברייתא
על   שלילת העמדה הפורמליסטית של היתלות בסדרי הדי הרגיליהיא הברייתא 

הא : אופ חיוביבאי היא מפרשת מה על הדיי לעשות , תו של דברלאמ. חשבו האמת
  .להסתלק מ הדי או דווקא לחוקרו

היוותה בסיס לשיטת של , המקובלת,  הראשונהפרשנותהראוי לציי כי , מכל מקו
וראו , נטו לפאסיביות שיפוטית, שכפי שהראיתי במקו אחר, רוב ראשוני אשכנז וצרפת

לגיטימית וא , י מ הדי במקרה של די מרומה אפשרות מעשיתבהסתלקותו של הדי

  .5במאמר זה לא נדו בשיטת של ראשוני אשכנז וצרפת. רצויה

                                                           
2
  ?ומדוע שלא יפסוק בהתא לראיות אלו? מה החידוש, שא לא כ   

3
  ."שלמד מתו דברי עדי שאי עדות אמת  שהוא מרומה":  שי"רש רשיוכ אכ פ   

4
אימתי נחשב הדי ": 331 ודעמ , סדר הדי,והשווה לדברי שוחטמ.  רצודעמ, ז, אנציקלופדיה תלמודית   

ובודאי שהרבה תלוי בתחושתו של , זאת אי להגדיר במדויק? דהיינו שיש בו חשש לרמאות, למרומה
והביא ש כמה . "שבה ברור מתו הנסיבות שיש לחשוש לרמאות, ש מקריי, מכל מקו... הדיי

במקרה שהעיד העד : כגו. הנזכרות בפוסקי ובפסיקת בתי הדי הרבניי" די מרומה"דוגמאות של 
במקרה  ,שינה את גרסתו וחזר בו מעדותו הראשונה, ומשחזר להעיד בפני בעל הדי, שלא בפני בעל די

 מפתח אוצר הפוסקי  הלדוגמאות נוספות רא. עדי בדבר הנוגע לגו העדותשיש הכחשה בי ה
  . קצטודעמ,  טומסי, )מ"חו(ת "השו

5
, ש שסטה מ המסורת האשכנזית הקלאסית ראה סיני"וכ בשיטתו של הרא, לדיו נרחב בשיטת   

344עמוד , מעורבות 322.  
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  )ב, לב (סוגיית הבבלי בסנהדרי. 2

דנה בגדרי החיוב על בית הדי ה, )ב  א, לב(עסקתי בניתוח הסוגיה בסנהדרי , 6במקו אחר
דנה הגמרא . )הכלולי בדיני ממונות( המשפט השוני לדרוש ולחקור את העדי בתחומי

עדי ה דרישה וחקירה של ביצועסתירה הקיימת בי המקורות התנאיי ביחס לחיוב ב
הסבור שמדי תורה יש לבצע , חנינא' בראש הסוגיה הובאה דעתו של ר. בדיני ממונות

 חקירות א חכמי תיקנו שלא לבצע, דרישה וחקירה של העדי בדיני הממונות
של ו תירוצלאחר מכ הובא . "שלא תנעול דלת בפני לווי"מדוקדקות בדיני הממונות כדי 

. בדיני קנסות ולא בהודאות והלוואות, חקירהו המעמיד את המשנה המצריכה דרישה ,רבא
  :פפארב  מביאה הגמרא תירו שלישי של ובהמש

בדי   כא, רומהבדי מ  כא, אידי ואידי בהודאה והלואה: רב פפא אמר
  .שאינו מרומה

שאז על בית הדי לבצע דרישה וחקירה א ,  שבפנינו די מרומהקרהרב פפא מבחי בי מ
  .שאז אי לקיי דרישה וחקירה, מה שאי די מרורהלבי מק, בהודאות והלוואות

ל היו ערי לסכנה שבצמצו מידת "חז, לשיטתו. של רב פפא ברורה תפיסתו, לכאורה
שהרי מעתה , רבות של הדייני בחקירת העדי בדיני הממונות בשל תקנת הלווימעו

  .הרשות נתונה לרמאי לנצל את הפרצה שבחומת קבלת הראיות

כשנראה לו שהדי   המחייב את בית הדי, "די מרומה"י המנגנו של "פרצה זו נסתמה ע
יתה ית בה חקירה זו הג במקומו, עדיהלהתערב ולחקור חקירה מקיפה את   מרומה

  .חובת בית הדי לדו די אמת: היסוד להלכה זו. צריכה להיות מצומצמת ביותר

 אלא לבטל האינ" מטרת הדרישה וחקירה בדי מרומה ,נראה שלפי שיטת רב פפא

.  ואינ מבוררי כל צרכ,א דברי רב פפא קצרי. ולפסוק על פי האמת, 7"הרמאות
 וחוזרי לדי ,ל"א סבור שבדי מרומה רק מתבטלת תקנת חזהא רב פפ: וראוי לשאול

, או שמא המנגנו של די מרומה פועל באופ עצמאי? שצרי לבצע דרישה וחקירה, התורה
  .)3פרק ד סעי ( נדו להללה זו בשא? שאינו זהה לדרישה וחקירה שמדי תורה

  היחס בי המקורות. 3

האמורא ומדברי  )1 עי לעיל בסנה שנידושבועותהברייתא ב(התנאי המקור דברי נראה שמ
. "די מרומה"עולות מגמות שונות ביחס לאופ בו פועל בית הדי ב, )בסעי הקוד(רב פפא 

 עליו להתרחק ולהימנע ,כי כשבפני בית הדי עומד די מרומה, מלשו הברייתא עולה
כפרשנות של רוב (וא ייתכ שעליו להסתלק מ הדי , מפסיקת הדי על פי העדי

בית די מתמודד ע : יותר עולה תמונה אקטיבית, לעומת זאת, מדברי רב פפא. )הראשוני
  שתבטל , מדוקדקת של העדירישה וחקירה באמצעות ד הרמאות ונכנס לעובי הקורה

                                                           
6
  .ל"מחקרי הנבפרק השמיני של    

7
  .דומני שתפיסה זו הולמת א את פשטות דברי הסוגיה. "לפי שיטת הרמב, יב, טו, מ"חו, ע"לשו הסמ   
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או שמא , יש לברר א בפנינו מחלוקת עקרונית. ותחשו אותה לעיני כל, את הרמאות
  .נימדובר בדגשי שו

נעיי בכמה . רב פפאו הבדלי בי הברייתארבי מהראשוני כבר הצביעו על ה
רש את יפבשתי הסוגיות י "רש. ונבח את התאמת לפשטות לשו הסוגיות, מהצעותיה

  שבית די מכירי בתובע זה "רש יבסנהדרי הוא פ ;באופ מצמצ" די מרומה"
שלמד מתו דברי עדי , שהוא מרומה" בדי ואילו את הברייתא הוא העמיד, "שהוא רמאי

  .8"שאי עדות אמת

 רישה וחקירהשכ א בסנהדרי בד,  אחיזה בלשו הסוגיותקשה למצואי "רששל  ולהבחנת

א את הברייתא אי הכרח . 10ואי יסוד להעמדה בתובע רמאי דווקא, 9של עדי עסקינ
  .1עי כפי שהראיתי בס, להעמיד דווקא בעדי

  :)ה כא"סנהדרי ש ד( שכותבי, בעלי התוספות בזה נית לומר א על הבחנת של כיוצא

דא כ אי לדונו כלל , שהוא מרומה שיודעי בו לא  כא בדי מרומה

  .11 מדבר שקר תרחק)ב, שבועות ל(כדדרשינ בפרק שבועות העדות 

מני לדיי ": רייתאלשו הב, ואמנ. הפירוש האמור אינו הול כל כ את לשו המקורות
סוגיה אי הכרח להניח שב, בר. לפירוש זה, לכאורה, מסייעת" שיודע בדי שהוא מרומה

שכ מסתבר שרב פפא השתמש , סנהדרי מדובר דווקא בדי שלא יודעי בו שהוא מרומהב
 מרוטנברג "א פירוש המהר. 12")די מרומה("באותו מונח ידוע מהברייתא בשבועות 

  :)א, ד סנהדרי, ש"פסקי הרא( הוא מציעוכ . מקשיי פרשניי דומי, ומהכמד, סובל

 משו דכתיב , דדי מרומה אי לדונו כלל,)ב, ל(והא דאמרינ פרק שבועת העדות 
 דהיינו כשתובע טוע ברמאות אז יסתלק ,רבינו מאיר' תי  מדבר שקר תרחק

 אי יכול הדיי ,רמאותטוע ב והכא מיירי שהנתבע. הדיי ולא ישמע טענותיו
  .יפה לבטל רמאתו ידרוש ויחקור אלא , שלא ישתכר הרמאי ברמאתו,להסתלק

                                                           
8
 ,י מונטובה" כ,תוספות רבינו משהוכ .  לסנהדרי ש"יונה ולר' וראה ג בחידושי המיוחסי לר   

  ).ב"ירושלי תשנ, בתו סנהדרי גדולה למסכת סנהדרי כר ח (ש
9
בתו סנהדרי גדולה למסכת סנהדרי  (י פריז לסנהדרי ש"בתוספות כומעניי לגלות פרשנות הפוכה    

  אז מסתלק מ הדי( ש לומר דהני מילי היכא כשיש רמאות בבעל הדייו"): ב"ירושלי תשנ, כר ח
 "בעדי אי לו לסלק עצמו מ הדי אבל יש לחקור ולדרוש כדי שתיבטל עדות אבל כשהרמאות, )ס"י

  .פירושי הפוכי מראה את אחיזת הרופפת בלשו הסוגיותמציאות של שני  

10
לסנהדרי ה "והשווה ג ללשונו של הרמ (1בפרק ג סעי  הלהנזכר ל, ג"כ עולה מפירוש רס, ובאמת   

  .")שהדייני מביני מתו טענת בעל די ומתו דבריה של עדי שעדי שקר ה": )ש(

11
בתו סנהדרי גדולה  ( לסנהדרי ש" ופירוש תלמיד הרמבנימוקי יוס, וכ ראה תוספות שאנ   

  .)ב"ירושלי תשל, למסכת סנהדרי כר ה

12
שבסוגיה בסנהדרי בדומה " די מרומה"אשר פרש , 1בפרק ג סעי הנזכר , ג"וכ משתמע מפירוש רס   

  .'וכו" שנראה לדיי שהוא מרומה": לפירושו בברייתא בשבועות
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א אי לה כל , המשפטי שלההיגיו מבחינת ה מסתברתאולי ההבחנה בי תובע לבי נתבע 

תוספות , י" העיקרי שהניע את רש14פרשנינראה כי המניע ה .13אחיזה בלשו המקורות
הגדרה שונה ומצומצמת של די מרומה בכל   כל אחד לפי דרכו  ציע מרוטנברג לה"ומהר

ביחס לפעולת בית הדי בדי  שונות המגמות ההוא הרצו לפשר בי, ל"אחד מהמקורות הנ
  . העולות משתי הסוגיותמרומה

א לא מהטעמי שהובאו , בי שני המקורות נראה שאי בהכרח סתירה עניינית, ע זאת
. ששני המקורות מכווני למישורי התייחסות שוני, סבורני . אחראלא מטע, למעלה

ואילו רב פפא נוגע , )אי פסיקת הדי: ליתר דיוק( הברייתא נוגעת במישור של פסיקת הדי
אלא , אפשר שרב פפא לא בא לחלוק על הברייתא .במישור של דרכי ניהול הדיו המשפטי

 כשנית לברר את הרמאות .א :בדי מרומהיש שני שלבי , לדידו. רק להשלימה ולפתחה
והדיי חש עדיי , ולא הועילרישות והחקירות  א הד.ב .רישה וחקירהולבטלה יש לבצע ד

  .עליו להימנע מלפסוק הדי, שהדי מרומה

 פרקלהל ( "הרמבו) 2 סעי , גפרקלהל (של רב האי גאו  ה עולה מדבריוזתפיסה מעי 
  .ל" סברו שיש סתירה עניינית בי שני המקורות הנשכנראה לא, )1סעי , ד

  שיטת הגאוני. ג

די  ברישה וחקירההצרי דל, מתבטאת בדברי רב פפא את המגמה ה המשיכו15גאוני בבל
  .דיני ממונותמרומה ב

  רב סעדיה גאו. 1

  :על דברי רב פפא העיר רב סעדיה גאו

  .16רי לחקורשנראה לדיי שהוא מרומה כגו שהעדי העידו בשקר שצ

שקבעה ,  בשבועותואינו מתייחס כלל לעולה מהברייתא, רב פפא ג מאמ את גישת"רס
אפשר שהטע לכ . שבדי מרומה אל לו לדיי לחתו הדי ולתלות הקולר בצוואר העדי

שכאמור לעיל תפסו כי הברייתא , תה גישה שונה משל רוב הראשונייג הי"שלרס, הוא

                                                           
13
  . ודוק,י דווקא בתובע"בסנהדרי העמיד רשאת הסוגיה , ולראיה   

14
  . המשפטי העומד ביסוד כל שיטה ושיטההיגיולהבדיל מה   

15
 הילדסהיימר' מהד, הלכות דייני(בעל הלכות גדולות . תרפג תרפבמסי, סנהדרי, ראה אוצר הגאוני   

א , דרי ובשבועותאמנ מצטט את המקורות הרלוונטיי בסנה) 15 ,3 ודי עמ,ז"ירושלי תשמ, ג"ח
  .אי הוא ד בה כלל

16
י הכה "ג מובא בנוסח שונה במקצת בפירוש ר"פירוש רס .)ג,  נאו"ד(בעיטור כ על פי הנוסח המובא    

די מרומה כגו שנראה לדיי שהעדי העידו בשקר שצרי לדרוש ולחקור ": אלמאדרי לסנהדרי ש
  . תרפגמסי,  שדודעמ, סנהדרי, וראה אוצר הגאוני ."אחריה
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הבי את המאמר בשבועות שלא "ג "ייתכ כי רס. לדברי רב פפא בשבועות עומדת בסתירה

, 17"א נראה לדיי שהעדי העידו בשקר, יאמר אחתכנו בלי דרישה וחקירה מיוחדת

 כי כשנראה לדיי שהדי ,ג עולה בבירור"מדברי רס, מכל מקו. 18צ טויבש"כהשערתו של ח
  .לחקור העדיאלא עליו , מרומה אל לו לחשוש מההתמודדות ע הרמאות

  רב שרירא גאו ורב האי גאו. 2

ג הוא א הזכיר במפורש את "אלא שבניגוד לרס, א מדברי רב האי גאו עולה מגמה דומה
  :הברייתא בשבועות

  ו מרמה לא יאמר לפי טענת בעליוא יבי ב, וראוי לדיי לדקדק בדי
   ראויאלא  י שהוא מרומה נקי אני"אעפ, הדי ועדות העדי אני ד
 . ובלבד שיכוי לבו לשמי, ולעשות כמו שמבי,לדקדק ולתלות המרומה

 מניי לדיי שיודע בדי שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו :) ב, לבועותש( ש"כמ

  .19 מדבר שקר תרחק:למוד לומרת ?ויהיה קולר תלוי בצואר העדי

שבדי ,  בסנהדריתר את הנחת רב פפאוסאינו  פרש את הברייתא באופ ש, אוגאי הב ר

שבכוחו לא , הוא העניק סמכויות נרחבות לדיי. 20מרומה על הדיי להתמודד ע הרמאות
, כנראה, שפירושו" (לדקדק ולתלות המרומה"אלא א , העדי בדי מרומהאת רק לבדוק 

לעשות " סמכות כללית ניתנה לדיי, ככמו . )השהיית דינו של המרומה ואי פסיקה כנגדו
  ."י לבו לשמיוי ובלבד שיככמו שמב

הגאוני נשאלו בדבר כשרותו . 21עמדה דומה עולה מתשובה אחרת של רב שרירא ורב האי

  :וה השיבו. 22של שטר שידוע כי אי עדיו יודעי לקרוא

ג דאחוו חתמות " קי ל בהנ שהדי דשטרא דלא ידעי למיקרא אעוודאי א
יי שטרא דיקינ בתריהו וחזינ ידיהו או כתב יד יוצא ממקו אחר ואיק

                                                           
17
מבלי , שהביא את שני המקורות כאחד, )15 רההעהנזכר לעיל  (דולותגלכות העל וייתכ כי כ סבר ג ב   

  .38 רהוראה ג מה שכתבתי להל הע. לרמוז לסתירה ביניה

18
  .25 רההע,  שדודעמ, ש, לסנהדריבאוצר הגאוני    

19
  .ה וראוי לדיי"שער שבועת היסת ד, חלק א, משפטי השבועות   

20
  .ל"שייתכ והושפע מדברי רב האי הנ, )ראה בסעי הבא( "וכעי פרשנותו של הרמב   

21
ובאופ חלקי ומשובש ג בתשובות .  רלאמסי, הרכבי, תשובה זו הובאה בשלמות בתשובות גאוני   

מ לוי באוצר "הנוסח שמובא להל הוא על פי תיקוניו של ב.  פחודעמ,  צגסימ, א"ח, אס, וניגא
63 ודעמ,  קפגסימ, הגאוני לכתובות   .) תרפבמסי, והובא ג באוצר הגאוני לסנהדרי (62

22
אוני תוקפה של עדות בשטר במשנת הג", סיני' לדיו בהיבטי התשובה הנוגעי לדיני השטרות ראה י   

149 ודעמ, )ג"תשס( כב 'דיני ישראל', ""והרמב 111.  
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 מילתא דגמרי להו היכי חתמו ועד דסדרי לה לעדות על פה או דמיגליא
  .למיכתב

  :ועתה קובעי הגאוני

וכי הא מילתא נראה לדיי בדי כשהוא מרומה בפני נראי אית ליה למידק 
  .בתריה בדרישה ובחקירה

  :כי, לדעת, להממנה עו, ומסיקי זאת מהסוגיה הבבלית בסנהדרי

  וכי הא מילתא דשהדי דמחזקי . די מרומה צריכינ ביה דרישה וחקירה
ל דלא ידעי למיקרא ואשכחנ חתמות ידיהו אשטרא רימוי גדול הוא 

  .וחישינ ליה ובדקינ

  .וסברו שיש לבדוק עניי החשוד כמרומה, ג הלכו בדרכו של רב פפא"ג ורה"שג רש, נמצא

שלא מצינו , ג א עולה אלמנט חדש וייחודי בהגדרת די מרומה"ג ורה"מדברי רשש ייתכ
 שהקביעה שבפנינו די מרומה תלויה בעיקר , הנחנוכהא עד . דוגמתו אצל אחרי

 עולה עמדה שונה ג"ג ורה"רשאפשר שמדברי , 23בהרגשתו הסובייקטיבית של הדיי
בוסס על תחושת חשש הרמאות לא היה מ, במקרה שעמד בפני הגאוני. בתכלית

עצ המצב בו העדי . אלא הוא הוכח מהעובדות עצמ, הסובייקטיבית של הדייני
והוא צרי  ,"רימוי גדול הוא"  החתומי על השטר מוחזקי כמי שאינ יודעי לקרות

  .ולא רק בלבו של הדיי, לעורר חשד בלב כל אד סביר

. "לדיי בדי כשהוא מרומה בפני נראינראה " מגדירי די מרומה כדי שבו ג"ג ורה"רש
שלא די בכ שלדיי יש תחושה ,  להדגישאפשר כי כוונת? "בפני נראי"מהו 

, יותר אובייקטיבי אלא הדבר צרי להישע על יסוד, סובייקטיבית שבפניו די מרומה

  .24הניכר ונראה לכולי עלמא" רימוי גדול"כאותו 

 שאינו "רימוי"ג ברישה וחקירה ני רשאי לבצע דלא ברור הא סברו שהדיי, ע זאת
 שהעדי דייה בוסס א ורק על יסוד חשד סובייקטיבי שלמו,  וניכר לעיני כל"גדול"

והעמידו אותו רק , אפשר שהגאוני צמצמו את תחולתו של די מרומה. 25משקרי
, י מרומה עולהכא המקו להעיר כי מגמת הצמצו של ד.  הניכר לעיני כל"רימוי גדול"ב

שנראה לדיי שהוא מרומה כגו "די זה רק במקו  שהעמיד, ג"א מדברי רס, כמדומה
  ."שהעדי העידו בשקר

                                                           
23
  .1פרק ב סעי כפי שהדגשתי לעיל , וכ א עולה מפשטות לשו הברייתא בשבועות   

24
שד בדי מרומה על פי גדרי אומדנא , 278בעמוד ושמא כ משתמע א מתשובת רב האי הנזכרת    

  . ודוק. דמוכח

25
הואיל וייתכ בהחלט שהגאוני מתייחסי למציאות עליה ה , ותא כי קשה לקבוע בזה מסמר   

  . רי עיוועדיי צ. א ג ברימוי שאינו גדול ה היו פוסקי אותו דבר, "רימוי גדול"שהיה בה  נשאלו



  " הגאוני והרמבבמשנת' קי לי בגווה'בדי מרומה וב דיי כוחו של

  

  

  

277

שהדבר תלוי  אפשר ?26 המשפטי העומד ביסוד מגמת הצמצו של הגאוניהיגיומהו ה
 ובנידו הספציפי בשאלה   בדיני ממונותרישה וחקירהבטע תקנת חכמי שלא לבצע ד

  הטע לכ שמקיימי שטרות ממוניי מבלי לחקור את עדי השטר עצמ: שנשאלו
  :ל של הגאוני"המודגש בראשית תשובת הנ

   דאי אתית 'וכולי האיי תקנת חכמי היא שלא תנעול דלת בפני לוי
   מימנעי אינאשי ' ולא דיינת בשטרא עד דמבדקי'הדילמידק בתר שֹ

  .מלאוזופי חד חבריה

שלא ,  שעצ ההסתמכות על שטר מבלי לחקור את עדיו היא מתקנת חכמי, סברוהגאוני
  .תנעול דלת בפני לווי

 תהנזכר, א את המגמה המצמצמת של הגאוני ביחס לדי מרומה לאור זאת יש להבי
ביחס נית לחרוג מהכלל המנחה   הניכר לכל"רימוי גדול"רק במקרי של . בהמש דבריה

כדי שלא תנעול דלת בפני , המחייב דיו מהיר ויעיל בענייני ממוניי, ונותדיני ממלדיו ב
ולבדוק את העדי בדיני הממונות בכל פע , א אל לו לדיי לחרוג מהכלל האמור. ויול

הואיל והדבר עשוי לגרו לחוסר הוודאות של המלווי , שהוא חש שיש בפניו רמאות
יהיו , שש שמא כשירצו לממש את שטר החוב שלהולח, )וממילא לנעילת דלת בפני לוי(

ותלויי , המלווי בחקירת העדי, צפויי לדיוני משפטיי ארוכי ומסובכי
  .דייהבתחושותיו הסובייקטיביות של 

, שעמדה זו עולה בקנה אחד ע תפיסת כמה מחוקרי המשפט העברי, למותר לציי
עברי מוגדרי בצורת כללי ברורי הסבורי שדיני הראיות וסדרי הדי שבמשפט ה

לפי שיטת נראה ש. 27לשיקול דעת של הדיי אינ נתוניבדר כלל ש, ואובייקטיביי

  .28הכלל האמור א בדי מרומה הגאוני מתקיי

  כי פשר המגמה המצמצמת את תחולת די , ובגדר אפשרות בלבד, שערשמא נית ל
קי לי "של הדיי לפסוק על פי העיקרו של קשור לעמדת העקרונית ביחס לכוחו , מרומה
קי "תקופת הגאוני התאפיינה במגמה של ביטול סמכות בית הדי לפסוק על פי . "בגווה

וחזינ לגאו דקאמר דהאידנא לא אפשר ליה לדיי למימר ": "וכפי שכתב הרי, 29"לי בגווה

                                                           
26
  .  הקודמתרהראה מה שכתבתי בהע. א אכ יש מגמה כזו   

27
110, 95 ודי עמ)יסודי, גולאק: להל(ז "שכאביב תתל, כר ד,  המשפט העברייסודי, גולאק' אראה     ' ש .108

בית ", אדרעי' א.  ואיל62 ודעמ, )ראיות, אלבק: להל(ז "ג תשמרמת,  בדיני התלמודהראיות, אלבק
ומשמעות ההלי השיפוטי ' טועני ליורש וטועני ללוקח'הכלל התלמודי  יתומי  די כאביה של

  .לח לזודיעמב, )טועני, אדרעי: להל(מ עמודי ה, )ח"תשנז"תשנ( יט 'דיני ישראל', "לאורו

28
, ציינו את די מרומה כחריג לכלל האמור, 108 רהליד הע, ש, ואדרעי, 100 ודעמ, ש, גולאק, ואמנ   

  .א נראה שאי הדבר מדויק לשיטת הגאוני

29
39 ודיעמ, ראיות, לדיו נרחב ראה חפ     עת של תקנות הגאוני ולמהותה שללדר קבי", שוחטמ' א. 37

686 ודיעמ, )ו"תשמד"תשמ(יב  יא'שנתו המשפט העברי', "'לי בגווהקי 'הוראת הגאוני בדי  672 
  .)הגאוני, שוחטמ: להל(
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ביטול הסמכות , ימוק האמורלפי הנ. 30"דלא בריר ל קי לו בגויה היכי הוי, קי לי בגויה
  ."הוקי לי בגו"קשור לגדריו הלא ברורי של 

וכ . הזיקה שבי די מרומה ובי אפשרות הפסיקה על פי אומדנא עולה מדברי גאוני
  :ביחס לאומדנא של הדיי) אוגרירא שב ר( את דרכו שלו ושל אביו אוגאי הב מתאר ר

 , ודאבא מרי ידיע בדיני מעול סברה דילנא:ובתשובת לרבינו האיי גאו
 ,ולמידק דייקנא לעול בתר אומדנא מעשי שלא יהיו בה מרמה וגזל ועול

 ולגלויי כל מעשי ולאורויי ,ולמיזל בתר קושטא ותריצותא דמעשי
שהוא מרומה שלא יאמר '  מני לדיי היודע בדי א:רבנ' לאמיתותא כדאמו

 ורבוותא דהוה בהו יראת שמי .נסיא הלכה כרב שמעו ב מ:נואמרי .'וכו
הכי דייננא  ,ה רב חסדא למרי בר יצחקיל'  כדאמרי,הכי הוה סוגיהו ומנהג

  .31ל ולכל אלמי דחבר

להסביר א את  אולי  נית"קי לי בגווה"הזיקה האמורה בי די מרומה לבי על רקע 

,  על ראות עיני הדייהמבוסס א הוא,  של הגאוני בדי מרומה32מגמת הצמצו היחסית
  .וגדריו אינ ברורי

, שקבע רב פפא חשוב להדגיש כי הגאוני לא ביטלו את העיקרו המרכזי המנחה, ע זאת
אלא רק החשיבו די כמרומה כשיש , שבדי מרומה על בית הדי להתמודד ע הרמאות

בוטלה כליל " הובגוקי לי "בעוד שסמכות בית הדי לדו על פי : יתירה מזו. "רימוי גדול"

  .33לא מצינו ביטול דומה של הסמכות לדו בדי מרומה, בידי הגאוני

לפיה מחובתו של הדיי להתמודד ע הרמאות , הגאוני נקטו עמדה אקטיביסטית, א כ
ולא מצינו בדבריה כל רמז לאפשרות שהדיי יסתלק מ הדי כשהדי , בדי מרומה

, ואי יסוד ודאי לשלול מ הגאוני את הדעה, "נה ראיהאי  לא מצינו", אמנ. מרומה
אי ספק , ע זאת. שבמקו שאי הדיי יכול לרדת לחקר האמת עליו להסתלק מ הדי

אפשר . שבדבריה הוש דגש דווקא על הצד האקטיבי של ההתמודדות ע הרמאות

                                                           
30
ג "נימוק שונה במקצת מעלה בעל הסמ). " בדפי הריב, מג(סימ שלד , פרק ט, כתובות, "הלכות הרי   

בימי קד שהיו בתי דיני שבישראל חכמי ונבוני היה הדיי ): "ג, ד קפט, ונציהדפוס (קז , עשי
 אבל ...כיר האשה המעידה שלא תשקר בשו פני ומאמינה כשני עדימ כש...סומ אפילו על פי אשה

שלא יאמר כל , גזרו הגאוני שלא יעשו כ, אחר סיו התלמוד כשנתמעטה החכמה ונתקלקלו המעשי
על דברי , כנראה, והדברי מבוססי". הדיוט לבי מאמי לדברי זה ודעתי סומכת לדבר זההדיוט ו
 ודעמ, הגאוני, וראה שוחטמ( המובאי למעלה "ועל דברי הרי, ב,  סנהדרי כדות בהלכ"הרמב

683.(  

31
.  פמסי ,אלק ח, "ת התשב"והובא ג בשו. )א, נט  ד, נחו "ד (הלכות מתנת שכיב מרע, העיטורראה    

  . קטזמסי,  אלאשקר"ת מהר"שו

32
הואיל והיא אינה קיצונית ודרמטית כל כ כמו ביחס , "יחסית"אני מדגיש שמגמת הצמצו היא    

  .ודוק. "שודא דדייני"וביחס ל" קי לי בגווה"ל

33
   .2  פרק ה סעילבי די מרומה ראה מה שכתבתי להל" קי לי בגווה"לטעמה האפשרי של ההבחנה בי    
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להכרת כוח ו, 34"תקיפות דעת של הגאוני והמשמעת החזקה שהנהיגו"והדבר קשור ל

הדייני בבבל היו . 35הנהנה מאוטונומיה שיפוטית רחבה, "בית די של כל ישראל"כ

שאפשרה לה , ושמא כל זה תר לסמכותיות הרבה בה נהגו הדייני. 36קבועי וממוני

  .37להתמודד בעוז ע הרמאות

  "שיטת הרמב. ד

  )ג, כד(עיו בהלכות סנהדרי . 1

א ראה הדיי שהדי מרומה וחשש לו " כדעת רב פפא ש"ב פסק הרמ)ב, ג(בהלכות עדות 
 הארי לבאר כיצד נוהג הדיי )ג, כד(בהלכות סנהדרי . "צרי דרישה וחקירה כעידי נפשות

  :כשבפניו די מרומה

 שלא יאמר אחתכנו ויהיה הקולר ,ומני לדיי שהוא יודע בדי שהוא מרומה
? כיצד יעשה בו. קר תרחק מדבר ש:תלמוד לומר ?ואר העדיותלוי בצ

א נראה לו לפי דעתו , ידרוש ויחקור הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות
אבל א היה לבו נוקפו שיש בדי . חות הדי על פי העדות שאי בו רמיות 

 ; א על פי שאינו יכול לפוסל,או שאי דעתו סומכת על דברי העדי ;רמיות
 א על פי ,אי ובעל ערמה והשיא את העדיאו שנוטה דעתו שבעל די זה רמ

או שנראה לו מכלל הדברי שיש ש דברי  ;שה כשרי ולפי תומ הטע
  כל אלו הדברי וכיוצא בה א  אחרי מסותרי ואינ רוצי לגלות

וידוננו , אלא יסלק עצמו מדי זה, באו לדיי בדי אסור לו לחתו אותו הדי
   כי: והכתוב אומר,דברי מסורי ללבי הוהר, מי שלבו של בדבר

  .להי הואהמשפט לא

. אי הברייתא בשבועות מניחה שיש להימנע מהתמודדות ע די מרומה, "לדעת הרמב
ידרוש בו ויחקור "עליו להשתמש בכוחו ו, "יודע בדי שהוא מרומה"כשהדיי , אדרבה

                                                           
34
, מרגליות' ולש המחשה ראה מ.  ס'עמ, ו"ירושלי תשט,  וספרותהתקופת הגאוני, אס' שראה    

ר המעיר על השימוש הרווח של גאוני א, 13 'עמ, ד"ירושלי תשל, הלכות אר ישראל מ הגניזה
  ". שלא יתואר אצל גאוני בבל המכירי בער עצמ", "לפי דלות דעתי" בביטוי ישראל

35
47' עמ, ח"ירושלי תשמ, המשפט העברי, אלו' מראה     1219' ועמ, 42 29' עמ, יסודי, גולאק. 1218 27 .  

36
' עמ, )בתי הדי, אס: להל(ד "ירושלי תרפ,  וסדריה אחר חתימת התלמודבתי הדי, אס' שראה    

41   . הקודמת' ובמקורות המצויני בהע, 38

37
כבוד האד וחרותו בדרכי ההוצאה , אלו'  רמאות ראה ג מלדרכי ההתמודדות של הגאוני ע   

49' עמ, ס"ירושלי תש, לפועל 44 .  
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ובדומה לשיטת הגאוני , דריכדעת רב פפא בסנה, "הרבה בדרישה וחקירה של דיני נפשות

  .38 הקודימשנידונה בס

  :39ע" העמידנו בעל הסמ"ת הרמבעל יסוד שיט

 דהא ביודע 40 אי הדרישה באה להיות יודע א הוא רמאי"דלהרמב
  . אלא לבטל הרמאותהוהדרישה אינ, מתחלה שהוא רמאי איירי

וא על פי כ לבו , אותהדרישות והחקירות לא הועילו ולא התבררה הרמא , מה הדיא 
לחתו "שאסור לדיי וקובע , בסיפא "הרמבבמצב זה ד ? של הדיי נוקפו שיש בו רמאות

 מקבל את "הרמב. "וידוננו מי שלבו של בדבר, אלא יסלק עצמו מדי זה, אותו הדי
 ,ולא להוציא תחת ידו פסק די, חובתו של הדיי להסתלק מ הדילפעמי  הגישה לפיה

  .תואמיתוי לבו של ע שא

שהדגישו את יסוד , 41לשיטת רבי מחכמי אשכנז, לכאורה,  דומה"תפיסת הרמב
יסלק עצמו מדי זה ": "גרסו בדברי הרמבאפילו  שיש ש,מעניי. ההסתלקות בדי מרומה

כיוו שלבו נוקפו שיש בו רמאות לא , נראה שדעתו"לפי גירסה זו . 42"וידוננו מלכו של עול
  .43"אלא ידו אותו מלכו של עול, אחרדיי לא הוא ולא ,  אותו שו דייידו

  : קוקה"איהטעי זאת הר

, שלא ירע בעינינו להוציא מתחת ידינו את הדי ושיהיה חוטא נשכר
על זה אמר שאי זה נוגע לנו ובהדי כבשי , כשהרמאות היא מצד הנתבע

, רה לדו די מרומהאנו חייבי לעשות כדי תורה שאס, דרחמנא למה ל

                                                           
38
וה )  אל יחמסי, בהלכותיו בסנהדרי(שפסק ה כשיטת רב פפא , "ייתכ שהל בזה בעקבות הרי   

הסיק על ושמא נית ל. ונראה שסבר שאי כל סתירה ביניה, ) אל קלסימ, ש(כברייתא בשבועות 
המובאת בתשובות ( ביחס לכוחו של הדיי בדי מרומה מתשובתו "יה אקטיביסטית של הריינט

וכ צרי ": בה הוא מדגיש, )322 ודעל פי התרגו לעברית בעמ, 238 ודעמ,  תנומסי, הרכבי, הגאוני
כי על ידי , ותולא יפסוק לפי שרשי הדיני במקו שיש רמא, שיבחי את הרמאי מזולתו, הדיי הבקי

  ."ובזה הודענו ל את סודנו, זה יפסיד ממו הבריות

39
דבריו נראי כמשקפי את פשט . )ח ש"והדברי התבארו באריכות בדרישה ובב(ב  יק"ס טו, מ"חו   

, "רמבשטשטשו את ההבדלי שבי שיטת ה, )78 רההע(ושלא כשיטות הנזכרות להל , "דברי הרמב
  .ש והטור"ושיטת הרא בי שיטת התוספותל

40
  .3פרק ב סעי זכרות לעיל הנ "מהרכבשיטות התוספות וה   

41
הוא א השפיע על פסיקת ) 78 רההע(וכפי שנראה להל , על דמיו זה הצביעו רבי מנושאי הכלי   

  .ההלכה

42
הובא בפרישה (ל בחידושיו לטור "מהרש.  טומסי, מ"חו, של הטור והדפוסי דהיבי כ על פי רוב כת   

  . טומסו סי ,מ"חו, ברכי יוס.  מומסי, )צויזמיר(ת בית יעקב "מרכבת המשנה בש שו .)ג ק"ס, ש

43
, כלל סח, ש"ת הרא"שווכוונתו למובא ב ("ש בתשובה"כדכתב הרא"והוסי שזהו , ח ש"לשו הב   

    .) כמסי
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 שיש כמה דרכי ,וא הנתבע הרמאי נשכר בזה ידו אותו מלכו של עול

  .44מדעתו ושלא מדעתו, להוציא בלעו מפיו, לפניו יתבר

שכ במשנה תורה ,  לחכמי אשכנז" הרמבבי מחלוקתבאופ עקרוני ותיאורטי אי , אכ
 שבמקרי , מחכמי אשכנז עולהומדברי כמה,  לא שלל הסתלקות מ הדי"משמע שהרמב

יש  ,45כפי שהראיתי במקו אחרא . מסוימי יש לחקור את העדי בדרישה וחקירה
,  וחכמי ספרד"בי שיטת הרמבל, )שלא נדו בה כא(הבדל גדול בי שיטת חכמי אשכנז 

וה מבחינת נטיית , ה מבחינת המשקל היחסי שה נתנו לכל אחת משתי האפשרויות
כפי שהוא בא לידי , הלכה למעשה  ות או לפאסיביות שיפוטית במישור הפראקטילאקטיבי

  .ת"ביטוי בספרות השו

שהגרסה שבפנינו , 46כבר העיר הבית יוס.  במשנה תורה"נשוב ונעיי בדברי הרמב
זו , ואכ. "היא הגירסה הנכונה"  ")מלכו של עול"ולא " (וידוננו מי שלבו של בדבר"

א על , כמוב, ל משפיעי"שינויי הנוסחאות הנ. 47 והדפוסי הידביגרסת רוב כת
יסלק עצמו מדי " הדיי שליבו נוקפו שיש בדי רמאות ,ולפי הגרסה שבפנינו, המשמעות

  .והלה יפסוק את הדי בהתא לראות עיניו, א יעבירנו לדיי אחר שלבו של בדבר, "זה

רות שהדי המרומה יוותר ללא כל  עולה נימה של הסתייגות מהאפש"מלשו הרמב

 האינ) ס"י  של העדי(הדרישה ", ולשיטתו ,48הכרעה בבית די כתוצאה מההסתלקות
ומשו הכי א א דיי זה אינו יכול לעמוד על הדבר בדרישה וחקירה , אלא לבטל הרמאות

לכ . 49"ולבטלה מכל מקו יש לומר דאחרי ידרשו או יוודעו יותר על פי דרישת וחקירת

  .50יש לאפשר לדיי אחר להמשי בניהול הדיו ולפסוק את הדי לאמיתו

ורק בלית , ממשנה תורה עולה אפוא דגש על התמודדות אקטיבית של הדיי ע הרמאות
מאפשר , לבו של הדיי עדיי נוקפו שיש בדי רמאותא  ,חקירההלאחר הדרישה ו, ברירה

                                                           
44
  .ז"סק,  טומסי,  אליהו בארהרא   

45
  . הפתיחהרתראה במחקרי הנזכרי לעיל בהע   

46
שא לנגד עיני הטור לא עמדה , )ג" סקש(ומסתברת השערתו של בעל הדרישה .  טומסי, מ"חו   

ולכ , ש"הואיל והוא פוסק כשיטת הרא, אלא שהוא גרס כ, "בדברי הרמב" מלכו של עול"הגירסה 
  .ודוק. י שיתאימו לשיטה זו כד"שינה מלשו הרמב

47
" שלבו של"ה לגרסת ינית להביא ראי. ) פרנקלורתמהד( ש " בילקוט שנויי נוסחאות לרמבהרא   

  ."מלכו של עול"ולא ל, "של מי שלבו"ל  "והרי הדברי מסורי ללב": א מהמש הדברי

48
  .א דיי מחלי מתנה את הסתלקות הדיי באפשרות שימצ"לא נראה שהרמב, ע זאת   

49
אי הכרח לקבל את הבחנתו של בעל אורי ותומי , ודומני שלאור הרציונאל האמור. ע ש"לשו הסמ   

שא הוא מסתלק מ הדי אי מקו שידונו בדי , בי דיי שהוא מומחה מובהק בדורו) אות יא, ש(
  .א הסתלק מ הדישיכולי אחרי לחזור ולדו אחריו , לבי דיי רגיל, דייני אחרי

50
  . כמסי, כלל סח, ש"ת הרא"שוש העולה מדבריו ב"ראושלא כשיטת ה   
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שהדי יוכרע בסופו של דבר , איפה לא מוסוויתמתו ש,  לדיי להסתלק מ הדי"הרמב
  .ולבו יהיה של ע פסק דינו, שיתמודד בהצלחה ע הרמאות, בידי דיי אחר

  "פסיקה הלכה למעשה בתשובות הרמב. 2

ביסטי בא לידי ביטוי מובהק יותר בפסיקתו הלכה י על הצד האקט"הדגש שש הרמב

ר אד שצווה בעת פטירתו שאשתו תהיה שבה הוא נשאל בדב, 51למעשה בתשובה מעניינת
שכללה ,  נתנה נדוניה גדולה לאחת הבנותהאישאותה . אפוטרופסית על היורשי הקטני

  :"בתשובתו כותב הרמב.  עד שלא נותר דבר לשאר היורשי,את כל עיזבו המת

הואיל ומראי המצבי ומסיבות הענייני מורי על היות זאת , סו דבר
חפז יצרי בית הדי לדקדק בזה מאד מאד ולא לה, המתהנדוניא מממו 

א אי מתאמת בעדי  ...לפי שבכגו זה נאמר די מרומה, לפסוק הדי
 ואי האלמנה מודה בזה או מודה ואי לה מה ,היות הנדוניא מממו המת

ולהעמיק בחקירה ודרישה , כפי שאמרנו, בזה צרי הדיי לדקדק  לפרוע
ולא , שנראה לדיי בו חשד, רמות סת על איזה חלקולהרבות האיו והח
  .משה) וכתב(... עד אשר יצא הדי לאמתו, לחדול מלעשות זאת

ולצור כ א להפעיל אמצעי ,  מורה לדיי לפעול באופ נמר ולחקור את העניי"הרמב
ל לחדו"תו שהוא מדגיש בסו דבריו כי אסור לדיי , )איו וחרמות(לח פסיכולוגיי 

 כלל את "בתשובה זו לא הזכיר הרמב. "עד אשר יצא הדי לאמתו, מלעשות זאת
הא מדובר . להסתלק מ הדי כשהחקירות לא הועילו, שנזכרה במשנה תורה, האפשרות

   שהדבר קשור להבדל בי משנה תורהדומה. לא בהכרח? "בסתירה בדברי הרמב
  ."לבי תשובות הרמב

לא מעט סתירות לכאורה בי משנה תורה ובי תשובות  ש,במקו אחר עמדתי על כ
הכללית " ההלכה" ניתנות ליישוב באמצעות המודעות להבחנה הידועה בי "הרמב

אברה ' כבר עמד ר. 52המתחשבת בנסיבות השונות" ההלכה למעשה" לבי ,והתיאורטית
, ה לדורות על ההבחנה בי חיבור המורה הלכ) צזמסי( בתשובתו המפורסמת "ב הרמב

  :לבי ההכרעה השיפוטית של דיי במקרה הקונקרטי העומד לפניו

    נתתה דברי לשעורי:ואולי יעמד אד זריז על מה שאמרנו ויקשה ויאמר
קושיה כזאת אפשר להקשות על מחבר חבור שילכו אחריו במש כמה 

ל כללו ש. אבל לא על מי שד די או מורה הוראה לפי מעשה שאירע, דורות
אומר אני שדיי שאינו הול בפסקיו אלא אחר מה שכתוב ומפורש הוא , דבר

.  אי לדיי אלא מה שעיניו רואות:ולפי זה יתבטל מה שאמרו, חלש ורפה

                                                           
51
  .)המקור בערבית( נח מסי, בלאו, "הרמבתשובות  

, ה"אי, העתיד להתפרס, ""סתירות פנימיות מדומות בדברי הרמב": נושא זה נידו במאמרי בנושא   52
  .בקרוב
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וצרי הד די או המורה , אלא הדברי הכתובי ה העיקר, ואי הדבר כ
די ולהקיש את ה, הוראה לשקול אות לפי כל מעשה ומעשה הבא לפניו

ולא נכתבו המעשיות המרובות . לדומה לו ולהוציא ענפי מ העיקרי הה
י ההוא לפי יוג לא שיעשה הדי בענ, הכוללות מקצת דיני בתלמוד חנ

כח של , בשמעו אות הרבה פעמי, אלא כדי שיסגל החכ, מה שנזכר ש
  .שקול דעת ודר טובה בהוראה למעשה

ביחס בי חיבורו ההלכתי ,  עצמו" א בדברי הרמבדומה כי ההבחנה האמורה קיימת
שניתנו בנסיבות , לבי הכרעות שיפוטיות הלכה למעשה) משנה תורה(הגדול שנכתב לדורות 

לא העלה בתשובה דלעיל . נראה שכ הוא א בענייננו. )תשובות(קונקרטיות שונות 
 יתפתה לבחור בדר כדי שהדיי לא, בפני הדיי את האפשרות שיסתלק מ הדי "הרמב

 ראה "שהרמב, מסתבר אפוא. התמודדות אמיצה ע המרמהעל פני , זו הקלה והנוחה
 א במישור, לבד תיאורטית ב ברירת מחדל)הנזכרת במשנה תורה (בהסתלקות מ הדי

עד "דגל בהתמודדות אקטיבית ונמרצת ע המרמה , )הבא לידי ביטוי בתשובה( המעשי
  .53"אשר יצא הדי לאמיתו

  די מרומה כמנגנו עצמאי. 3

 ל"הא בדי מרומה רק מתבטלת תקנת חז, 54שנזכרה לעיל, הראשוני התחבטו בשאלה
או שמא המנגנו , רישה וחקירה שאחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בד,וחוזר די התורה

ונות ומכוחו יש לבית הדי סמכויות לפעול פעולות הש, של די מרומה פועל באופ עצמאי
  ?רישה וחקירהמאלו הננקטות בד

י"לפי דפוס ונציה משנת ש, ב, געדות ( "כתב הרמב
55

(:  

  . נפשותדיניא ראה הדיי שהדי מרומה וחשש לו צרי דרישה וחקירה כ

שלדעת , 56ד"מחכמי ספרד וצפו אפריקה במאה הי, יצחק בר ששת' מנוסח זה הסיק ר
נוסח דברי . "ואות לדיני נפשותוות והלבאנו להשוות די מרומה של הודא" "הרמב

                                                           
53
ש משתמע שבדי מרומה ,  אמסי, בלאו, " הרמבתשובותא בייתכ שעמדה אקטיביסטית מוצגת    

הואיל והיא לא נשתמרה , א קשה להסיק מתשובה זו דבר. "אי לדיי אלא מה שעיניו רואות"
  .)וראו דברי בלאו ש(י בנעט "והושלמה ע, וחלקה א מטושטש, בשלמותה

54
  . רצדודעמ, ז, דיתאנציקלופדיה תלמולפירוט הדעות ראה . 2סו סעי , בפרק ב   

55
 ורתראה בילקוט שנויי הנוסחאות של מהד, שבה נדו להל, לפירוט שינויי הנוסח המשמעותיי   

  .פרנקל ש

56
וראה ג בתשובות . ) מכו ירושלידורת שמג במהודעמ, ה וא באנו"ד(ו " רססימ, ש"ת הריב"שו   

ש היה הנוסח כדפוס " ש כתבו שבפני הריבובילקוט שנויי הנוסחאות. טו,  יבמסי, ש"המיוחסות לריב
שממנו העתיקו כל שאר , המכונה נוסח הכס משנה(ד "ולפי נוסח דפוס ונציה משנת של. ל"ונציה הנ

  ."כדיני נפשות"ליתא ) הדפוסי שלאחר מכ
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א   נפשות58כעידירישה וחקירה צרי ד" הוא שבדי מרומה 57 על פי כמה כתבי יד"הרמב

מחכמי , 60בצלאל אשכנזי'  הסיק ר59וג לפי נוסח זה. "ואותועל פי שה עדי הודאות והל
גלות ובהני די מרומה שוה לדיני קנסות ומלקות ו" "שלדעת הרמב, ז"מצרי במאה הט

  ."על כרח צריכי לדרישה וחקירה לעיכובא

   כבדינירישה וחקירהשבדי מרומה צרי לבצע הלי מלא של ד, לאור זאת פסק

אמרו העדי איננו לא עשו דרישה וחקירה או שא ולכ . ע כל השלכותיו 61הנפשות

  .62יודעי עדות בטלה

מהמקורות התלמודיי לא משמע שד לא זו בלב. בעייתית ביותרזו  נראה שהעמדה ,אול

להגביל את הדיי לפעול בדיוק בהתא מתכוו  לא " הרמבגאלא מסתבר כי , 63כ
 שנזכרה, "כ עולה בבירור מתשובת הרמב. חקירה שבדיני נפשותהלפרטי הדרישה ו

א לא על כל , בה הוא פסק שבדי המרומה יש להעמיק בדרישה וחקירה, בסעי הקוד
  ."על איזה חלק שנראה לדיי בו חשד"אלא , הפרטי

, חקירההשאי הדיי מוגבל לפעול רק לפי פרטי הדרישה ו, מדבריו ש משתמע, נוס לכ
הרי שלדעת . ולהפעיל לח עד שיצא הדי לאמתו, "להרבות האיו והחרמות"אלא עליו 

בול דווקא ואי הוא כ, באופני שוניבדי מרומה בכוחו של הדיי לפעול , "הרמב

  .64למתכונת הנוקשה של דרישה וחקירה בדיני נפשות

                                                           
57
  . פרנקל שורתראה בילקוט שנויי הנוסחאות שבמהד   

58
  ."כדיני" שברשותו הוא  התימנידהיבי י קאפח כתב שהנוסח שבכל כת"ר   

59
  .הבדל משמעותי בי הנוסחאות, כנראה, אי   

60
שמעיר על , ) בוחבוטורת נג במהדודעמ, "ה ג כתב הר"ד( ד מסי, בצלאל אשכנזי’ ת ר"ראה שו   

כ נמצא בספרי הישני הנמצאי פה מצרי מועתקי מספר יש כתיבת יד ": הנוסח שלמעלה
  ."ל"המחבר ז

61
ידרוש ויחקור הרבה בדרישה "שבדי מרומה הדיי , )ג, כד( בהלכות סנהדרי "דגשת הרמבוהשווה לה   

, ב, בצלאל אשכנזי על העולה מסוגיית סנהדרי לב’ בי השאר מסתמ ר. "וחקירה של דיני נפשות
 ה"ד,  יבמסי, בלק ח, ת חכמי פרובינציה"וכעי זה עולה משו. שלרב פפא בדי מרומה חזר די התורה

י לדי תורה שאפילו ישבו חזר הענ, אחר אשר נראה בעיניה שהדי מרומה או כמרומה": ונראי לנו
  ."בדיני ממונות צרי דרישה וחקירה

62
  .ק טז"לג ס ; אק" סל מ"חו, "והשווה לדברי הש   

63
  .301 'עמ, מעורבות, סיניראה    

64
ודרכיו ,  אני אומר שמי שהוחזק רמאיוכ": ד, ב,  בהלכות מלוה"ושמא כ משתמע א מדברי הרמב   

שבע יוהרי הוא ר לה, והרי הוא אמוד שיש לו ממו וטע שאי לו כלו, מקולקלי במשאו ומתנו
או לנדותו עד , אלא א יש כח בדיי לעשותו עד שיפרע בעל חובו. שאי ראוי להשביעו  בתקנה זו

כל שיעשה הדיי מדברי , כללו של דבר. והמאחר שהוא אמוד שפריעת בעל חוב מצו, יעשה  תישי
רי זה ה  ולא לעבור הדי על אחד מבעלי דיני, וינו לרדפוושנצט, וכוונתו לרדו הצדק בלבד, אלו
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על א , ש"א הריב . בצלאל אשכנזי'רבי מהראשוני נקטו עמדה שונה מזו של ר, אכו
  :) רסומסי, ש"ת ריב"שו(כתב , נזכר למעלהכ "דיוקו מלשו הרמב

כדיני  לא בעי דרישה וחקירה, ואות אפילו בדי מרומהובהודאות והלד
לא שא אמר . אפשרדאלא שצרי הדיי לחקור בו כל מה , שות ממשנפ

וכ א . באחת מ החקירות איני יודע שתהא עדות בטלה כדיני נפשות
שיהא צרי שיכוונו באיזה שבוע באיזו שנה באיזה חדש , אמרו אמש הלוהו

 אלא שיש לדיי לחקור …פ שבדיני נפשות צרי כ"אע, וכל שאר החקירות
  .וש בדי מרומה כל מאי דאפשרבו ולדר

, הלי של דרישה וחקירה של דיני נפשותבדי מרומה אי הדיי חייב לבצע , ש"לדעת הריב
בלי להיות כבול לגדרי , "לחקור בו כל מה שאפשר"לפעול באופ עצמאי והוא אלא יכול 

ד בסו מגדולי ספר (65ה"שזו ג עמדת הרא, ש מעיד"הריב. דרישה וחקירה של דיני נפשות
א עמדה , ה אינ בפנינו"דברי הרא, ואמנ. )"ג ותלמידו המובהק של הרמב"המאה הי

  :שכתב, 66 דוד בונפילביר, "אצל תלמיד מובהק נוס של הרמבמצויה דומה להפליא 

אי הכוונה שכל די שיש בו , ומה שאמר בדי מרומה דבעינ דרישה וחקירה
ג "אלא לומר שאע... ה דדיני נפשותצד רמאות יהא מיד כדי דרישה וחקיר

שתקנו חכמי שלא תהיה דרישה וחקירה בדיני ממונות במקו שהדיי 
כל זמ ... חושד את העדי ברמאות מצווה הוא לבודק בדרישה וחקירה

שירצה הדיי להעמיד עצמו על די תורה כדי להוציא הדי לאמיתו רשאי על 
 י וחקירה בדי מרומה אלא לפי עניומעתה אי דרישה... כרחו של בעל הדי

ל כסדר שה בדיני ורוצה לומר שאינו צרי לעשות כל החקירות כ, רמאות
  .נפשות אלא שיהא חוקר ודורש במה שהוא חושד שיש בו צד רמאות ודיו

  פוסקי . 67 בונפיל היא השיטה המקובלת להלכהודדבי ש ור"שיטת הריבש, כמדומה
ואפשרו לדיי לפעול פעולות נוספות מעבר , מנגנו עצמאיכרבי התייחסו לדי מרומה 

  .68לדרישה וחקירה

                                                           

 העניק סמכות רחבה "הרי שהרמב. "והוא שיהיו מעשיו לש שמי, מורשה לעשות ומקבל שכר
  .ביותר לדייני המתמודדי ע מקרי רמאות

65
אמנ בדי מרומה צרי דרישה ": שכתב, עשה קט, ג"בסמ, משה מקוצי' דייק זאת מלשו רוא מ   

בצלאל ’ וכבר דחה אותו ר, א אי זה דיוק הכרחי. "ומצווה לדרוש ולחקור כפי היכולת, וחקירה
  .אשכנזי ש

66
ונזכר  ח "ירושלי תשכ, בתו סנהדרי גדולה למסכת סנהדרי כר א (ב, בחידושיו לסנהדרי לב   

  .)שלסנהדרי  "בקצרה ג במיוחס לר

67
  . שסגודעמ,  שוהלכה פסוקה. ג, טו, מ"חו, א"ראה הגהת הרמ   

68
רשאי בית הדי שלא , א חושד בית הדי בנתבע שכדי להשתמט מתשלו הוא מבקש זמ, וכ למשל   

, כמו כ.  לפי ראות הדייניוהכל, ית משכויעד שיעמיד ערב או , לתת לנתבע זמ המגיע לו על פי הדי
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  שיטת חכמי ספרד ופרובנס. 4

השמה דגש על ההתמודדות האקטיבית של בית ,  והגאוני"של הרמבזו עמדה דומה ל

, 71א"הרשב, 70ה"הרמ: כגו. 69עולה מדברי רבי מראשוני ספרד, הדי ע הרמאות

 וראשוני "עמדה אקטיביסטית הדומה לזו של הרמב. 74ש"ב והרי73"הר, 72א"הריטב

כמו ג מדברי כמה . 75ספרד עולה א מדברי כמה מראשוני האחרוני שמוצא באר זו

  .77מתורת חכמי ספרד, כידוע, שהושפעו רבות, 76מראשוני פרובאנס

 .78ע"שובטור וב  א כי תו מיזוג ע שיטות אחרות   א הובאו להלכה"דברי הרמב
, כאמור, הנוטות, ד אימצו כמה מחכמי ספרד עמדות אשכנזיות"החל מהמאה הי, ואמנ

                                                           

להשביע את הנתבע אפילו כשאינו חייב בשבועה מ , וכדי לברר האמתלפי צור העניי , רשאי בית הדי
). 257 ודעמ, סדר הדי, שוחטמ.  שסוודעמ, והלכה פסוקה ש. ד, ש, ש, א"ראה הגהת הרמ(הדי 

, ש, ל בעל די החשוד ברמאות ראה שוחטמכי שונות את כוונותיו שרלחובתו של בית הדי לסכל בד
על חובתו להשהות את הדי . 178 ודעמ, על סמכותו לכפות פשרה בחשש רמאות ראה ש. 180 ודעמ

  .365 ודעמ, ראה ש

69
והסתמכו בעיקר על המקורות ,  ביחס לדי מרומה"א כי רוב חכמי ספרד לא הזכירו את דברי הרמב   

  .עצמ

70
  .רי שה על סנהד"ביד רמ   

71
  .ה והוו יודעי" קמח דמסי, בלק ח.  אל רטמסי, אלק ח, א"ת הרשב"ראו שו   

72
  .ה אחתכנו"בד, ב, בחידושיו לשבועות ל   

73
  . לדמסי, "ת הר"ראו שו   

74
 שצב מסי. ) שמגודעמ( רסו מסי. ) מכו ירושליורת קט במהדודעמ( קח מסי, ש"ת הריב"ראו שו   

  . ) לאודעמ( טו מסי. ) כג שודעמ( יב מסי, ש" בתשובות המיוחסות לריבוראו ג. )תקעבוד עמ(

75
, ז"ת רדב"שו.  נומסי, י בי רב"ת מהר"שו. ב סמסי, ש.  טזמסי,  אלשקר"ת מהר"שו, ראו למשל   

  .  תתמאמסי, בלק ח

76
. י,  זמסי, א"ח, ת חכמי פרובינציה"שו. י מלוניל לסנהדרי ש"ראו בית הבחירה להמאירי ופירוש ר   

  .  יבמסי, בלק ח, ש

77
  . ג" תשנירושלי, רבי זרחיה הלוי בעל המאור ובני חוגו, שמעמ תא"ראו י   

78
שהרי ה פסקו , במלואה  צגה לעילוהשכפי   "פוסקי אלו לא קיבלו את עמדת הרמב. ג, טו, מ"חו   

, והבחינו בי תובע לנתבע, )3רק ב סעי פלעיל , בלי לדו בפרטיה, זכרת בקצרההנ ("מהרג כשיטת ה
יש שהעמידו את , לעומת. )ח ש"וראו ג את דברי הב( "וכנראה שהעמידו כ ג את שיטת הרמב

 ,ודאות שזהו די מרומהושכאשר לדיי ידוע ב, )שבקצרה הנזכרת  ( כשיטת התוספות"דברי הרמב
.  סנהדרי שותז על הלכ"הרדב. בא, ת גכס משנה ולח משנה על עדו למשל ראו(עליו להסתלק 

או בי /ו,  לא עולה הבחנה בי תובע לבי נתבע"א מפשטות לשו הרמב. )ט ק"ס, ש, א"הגהות הגר
, )יב ק"ס, ש, ע"והובאו ג בסמ(ג "סק, וראו את דברי הדרישה ש. חשש לבי ידיעה ודאית של הדיי

  .ע"הטור והשו, ש"רא המובא ב"מהר ה לשיטת"העומד על השוני שבי שיטת הרמב
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א נראה כי עמדות אלו אינ . 79להסתלקות של הדיי מ הדי במקרה של די מרומה

  .80שחיו בימי הביניי משקפות את דעת רוב חכמי ספרד

, "גורמי רקע"יי א כא מצו,  הקוד ביחס לגאוניימשבדומה למה שהצעתי בס, אפשר
ושמא הדבר קשור . על גיבוש העמדה האקטיבית הספרדית, שהשפיעו במידה כזו או אחרת

ד "שנהנו עד המאה הי, 81לסמכותיות ולתקיפות האופיינית לרבי מחכמי ספרד

כפי   83שכללה א סמכות לדו דיני נפשות ועונשי, 82מאוטונומיה שיפוטית רחבה ביותר

  כל המשפטי הובאו לפני מוסדות משפטיי בעלי כח"בספרד  .84שהראיתי במקו אחר

שהיו ברוב , ראשי העדה ופרנסיה, הקהל' מוקדמי'ה בתי הדי הקבועי או לפני , 85כפיה
נית , ואכ. מדרכו של עול שבעל הסמכות מפעיל את סמכותו. 86" חשוביורהבעלי ת
 אפשרה לה לפעול במלוא כוח , חכמי ספרדממנה נהנו שיפוטית האוטונומיההש, לשער

  .ולדו די אמת לאמיתו, וסמכות כנגד הרמאי

 השפיעה במישרי על קביעת ל"נהאוטונומיה השיפוטית אי בידי להוכיח כי ה, אמנ
ומסתבר כי עמדת היא עקרונית ומשקפת את תפיסת , עמדת של חכמי ספרד

נוח לצמיחתה של  שימשה רקע משפטי, אוטונומיה זונית לשער כי , ע זאת. ההלכתית

  .87נבעה ישירות ממנה ג א אותה תפיסה לא, אותה תפיסה ספרדית אקטיביסטית

                                                           
79
, ה תשובה" ז דמסי, )החוט המשולש(טור ב , דלק ח, "ת תשב"שו. מוקי יוס על סנהדרי שיראו נ   

בתקופה זו אנו . תופעה זו מתעצמת במיוחד מהמאה השש עשרה ואיל. ש"שמאמ את עמדת הרא
וממזגי בי שיטת , מרומה בקידושידי של הדני בשאלת מהותו , מוצאי רבי מחכמי המזרח

ג אצל חכמי , א מכל מקו, )פרק שישי, ראיות, להרחבה ראו חפ(ש " לבי שיטת הרא"הרמב
וכפי . אלו אי אנו מוצאי כמעט הדי לשיטה האשכנזית הקיצונית מבית מדרש של בעלי התוספות

  .נו משמעותי כל כש אי" לשיטת הרא"הפער המעשי בי שיטת הרמב, שנראה להל

80
  . של אוניברסיטת בר איל"ת"פרויקט השו"כ עולה מסקירת עשרות תשובות של חכמי ספרד במאגר    

81
  .119 ודעמ, ראיות, שהתאפיינו ביראת הוראה ובענוותנות הצביע חפ, על כמה חכמי ספרדיי חריגי   

82
להיקפה הנרחב של .  בסימ הבאכפי שנראה להל, לחכמי אשכנז באותה תקופההשוואה בוודאי ב   

שטרי קהילת , ריבלי' י. 29 ודעמ, יסודי, גולאק. 12 ודעמ, בתי הדי,  אסההאוטונומיה בספרד רא
על היקפה בכלל הקהילות היהודיות שחיו תחת שלטו המוסלמי . 67 ודעמ, ה"ג תשנרמת, אליסאנה

  .294 ודעמ, ו"ירושלי תשנ , היהודית בארצות האסלאהקהילהצמיחת , ב ששו' מ הרא

83
  . ואיל14 ודעמ, ב"ירושלי תרפ, העונשי אחרי התלמוד, אס'  שהרא   

84
  .והשל לכא, והמקורות הנזכרי ש, 4סעי , סימ א, חלק ב, פרק שלישי, מעורבות,  סיניהרא   

85
ביניי ראו ב על בית הדי כמוסד קבע סמכותי בקהילה היהודית שבארצות האיסלא בתחילת ימי ה   

325 ודעמ, ש, ששו 317.  

86
  .55 ודעמ, בתי הדי, אס   

87
בהבדלי בסביבה הדיונית בי אשכנז לבי ספרד כגורמי רקע להבדלי העמדות ביניה ביחס    

  . הפתיחהרת עסקתי בהרחבה במחקרי הנזכרי לעיל בהע,להתמודדות ע די מרומה
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דר , רציפות בתפיסות המשפטיות ביחס לדי מרומה מימי אמוראי בבל, אפוא, מצאנו
  . ולחכמי ספרד ופרובאנס"ועד לרמב, הגאוני

  "היסודות המשפטיי של שיטת הרמב. ה

  "י הדבר מסור אלא ללבו של דייא". 1

  ?" ה היסודות המשפטיי עליה מבוססת שיטת הרמבמה

עולה , המדגיש את חשיבותה של הדרישה והחקירה בדי מרומה, "עמדת הרמב, ראשית

  .88בקנה אחד ע תפיסתו העקרונית הרואה בדרישה וחקירה של העדי כלי מרכזי ביותר

לא זו בלבד . של די מרומה עולה תחולה רחבההדרי בהלכות סנ "מדברי הרמב, שנית
אלא שכמדומה שאי , שדי בתחושותיו הסובייקטיביות של הדיי כדי שהדי יחשב כמרומה

נוקפו שיש בדי "וא א לבו . 89צור שתחושות אלו יהיו מבוססות על ידיעתו הוודאית
 ש דברי אחרי או שנראה לו מכלל הדברי שיש", "אי דעתו סומכת"ו, "רמיות

שדי מרומה אינו , נית א לדייק מהדוגמאות שהביא. 90"מסותרי ואינ רוצי לגלות
  .קשור דווקא לחשש שהעדי ה הרמאי

 "יש לית דעתנו למשקל הרב שנות הרמב.  לנקודה השלישית והמרכזית נגיעמכא

מספר הגדול של דבר זה מוכח לא רק מה. 91בדי מרומה לראות עיני הדיי ולדעתו
  אלא א מהקשר . שדנה בדי מרומה, שנזכרי בהלכה ג, הביטויי המבטאי זאת
  והפותח בקביעתו , העוסק כולו בכוחו של הדיי,  סנהדריותההלכה בתו פרק כד מהלכ

  :"הנחרצת של הרמב

 ,יש לדיי לדו בדיני ממונות על פי הדברי שדעתו נוטה לה שה אמת
 ואי צרי לומר . א על פי שאי ש ראיה ברורה,ו שהוא כוהדבר חזק בלב

  . שהוא ד כפי מה שידע,א היה יודע בודאי שהדבר כ הוא

                                                           
88
8פרקי , מעורבות, ראה סיני    7. 

89
שנראה לה "כ, שלדידו די מרומה הוא, "מלשו הרמב, ג ק"ס, טו, מ"חו, כבר דייק בעל הפרישהו   

ידרשנו ויחקרנו היטב א נראה שאי בו רמאות : שהרי סיי וכתב, בתחילת המחשבה שהוא מרומה
או שיש צור בידיעה וודאית ראו ,  די בחשש די מרומה"לדיו בשאלה א לדעת הרמב. "'וכו
  . שבספר המפתחהמצוינות ניות ההפ

90
שכל דברי רבינו מוכיחי ", מלשונות אלו, 162 ודעמ, א"ח, דבר המשפט, חיי דוד הלוי' וכבר הסיק ר   

הכוללת כל אי (עוד יותר לדי מרומה רחבה הגדרה , אגב. "ודאותו דאי יודע שו דבר ב...דאיירי בספק
ע "ת רמ"ז באיטליה בשו"מצאנו במאה הט)  ורמאותג א הוא לא נגר עקב שקר, צדק בולט לאד

  . נמסי, מפאנו

91
, בלאו, "עולה א מתשובת הרמב" אי לו לדיי אלא מה שעיניו רואות"הזיקה שבי די מרומה לבי    

  . אמסי
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, לדעתו.  נת משקל מכריע ביותר לאומד דעתו של הדיי במסגרת דיני הראיות"הרמב
ה לו מה שיראשידי כפי ללבו של דיי "קביעת התשתית הראייתית בדיני הממונות מסורה 

ובסמכותו לעשות שימוש באומד דעתו האישי כדי לשנות את כללי נטל , "שהוא די אמת
,  כמה דוגמאות לעיקרו זה"בהמש ההלכה מביא הרמב. ")קי לי בגווה("ההוכחה 

  :מסכלבסו הוא ו

מה שיראה לו שהוא די שידי כפי  ,שאי הדבר מסור אלא ללבו של דיי
שבזמ שיבואו לפני הדיי שני ? ה תורה שני עדיא כ למה הצריכ .האמת

  .פ שאינו יודע א באמת העידו או בשקר"אע, עדי ידו על פי עדות

 נקט גישה רחבה "הרמב. 93 וחוקרי92 עוררה עניי רב בקרב חכמי"שיטת הרמב

שנשאו אופי , 94והוא פיתח מהמקורות התלמודיי, לבעיית השיפוט על פי אומד הדעת

 הדגיש שבדברי אלו  95חפר חיי "ד. כלל עקרוני ומופשט, וקזואיסטי למדימקומי 
, ""משתקפת מלוא מידת מהפכנותה של תורת האומדנא הכללית שחדש הרמב"
' יחסי הכוחות'הופכת מ הקצה אל הקצה את המושגי היסודיי השוררי אצלנו על "ש

 "לפי תפיסת הרמב, הדיי". "יבי דיי ועדי במסגרת דיני הראיות של המשפט התלמוד
. שכל בני המשפטי שבי אד לחברו עומד עליו, כמעט הבלעדי, הוא הוא העמוד העיקרי

דעתו 'שמה . ולא כל שכ את האמת המשפטית, הוא ולא אחר קובע את האמת העובדתית
יודע בודאי 'ובוודאי מה שהוא , 'הדבר חזק בלבו שהוא כ'מה ש, 'נוטה לה שה אמת

וא . הוא הוא האמת שעל פיה מצווה הדיי לשפוט את העני שהובא בפניו, 'שהדבר כ הוא
אי 'כי , אי הוא רשאי לדו אלא על פי האמת הידועה לו, א נגד אמת זו יעמדו עדי רבי
שכנועו האישי וידיעתו  ...'לפי מה שיראה שהוא די אמת, הדבר מסור אלא ללבו של דיי

  .96"שו גור חו ממנוולא , ה העיקר

שהדבר תלוי בדעת , "א כא היו שהסיקו מדברי הרמב, בדומה למה שראינו בדי מרומה

  .97ולא באומד הדעת האובייקטיבית של כל העול, הדיי

                                                           
92
160 ודעמ, ש, דבר המשפט, חיי דוד הלוי’ ר.  ש, שבמהדורת פרנקל בספר המפתחהורא    149 .

  .קמוד עמ, א, ה תלמודיתאנציקלופדי

93
64 ודיעמ, ראיות, חפ, וראו למשל     ודיעמ, הראיות, אלבק.  ואיל675 ודעמ, גאוני, שוחטמ. 50

67 , כר א, אוצר המשפט, רקובר'  נלמאמרי נוספי ראה.  לד ואילודעמ, טועני, אדרעי. 65
  ).248 ודעמ,  חלק ב;252 ודעמ, אחלק " (אומדנא"ער , א"ירושלי תשנ, כר ב. ה"ירושלי תשל

94
  .א, ובעיקר מסוגיית כתובות פה   

95
151 ודיעמ, ש, חיי דוד הלוי בדבר המשפט’ תמונה דומה מציג א ר.  ואיל52 ודעמ, ראיות, חפ    150.  

96
  .ד, וופקדו  שאלה ות בהלכ"דבר זה עולה א מדברי הרמב   

97
וכבר . ב ק"ס,  טומסי, נתיבות המשפט.  טומסי, נחל יצחק . כדסימ, דיני דייני, ראו אמרי בינה   

 לבי התפיסה המקובלת על כמה "על השוני שבי תפיסת הרמב,  לד ואילודעמ, טועני ,אדרעיהעיר 
  . דווקא את האובייקטיביות של דיני הראיותשהדגישו, מחוקרי המשפט העברי
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  לדי מרומה" קי לי בגווה"בי . 2

לכות  בפרק כד מה"מדברי הרמבבבירור עולה " קי לי בגווה"הזיקה בי די מרומה לבי 
, היא המש לשתי ההלכות שקדמו", העוסקת בדי מרומה, נראה שהלכה ג ש. סנהדרי

אלא שש סמכה דעת הדיי לקבוע כפי שנראה לו א נגד , שג ה עוסקות בדי מרומה
, וכא אי דעת הדיי סומכת על העדות או על הצדדי ואי הוא יכול לגלות האמת, הדי

לאור תפיסתו . 98" סמ הלכה זו לשתי ההלכות הקודמותולכ, והכל די מרומה הוא
מוב מדוע ,  ביחס למרכזיות אומד דעתו של הדיי בדיני הממונות"העקרונית של הרמב

, וא קבע תחולה רחבה ביותר של די זה, זה בהקשר לדי מרומהכל כ יסוד הדגיש 
  .כמבואר בפרק ש

די "וב" קי לי בגווה" לכוחו של הדיי ביש לתת את הדעת לשני הבדלי ביחס, ע זאת
  :)הלכה ב(  את כוחו של הדיי לדו על פי אומד דעתומסייג "הרמב. "מרומה

ואפילו , משרבו בתי דיני שאינ הגוני, אבל. כל אלו הדברי ה עיקר הדי
הסכימו רוב בתי דיני , היו הגוני במעשיה אינ חכמי כראוי ובעלי בינהי

ולא יפגמו שטר ויפסידו , יה ברורהי יהפכו שבועה אלא בראישראל שלא
לא ידו הדיי בסמיכת . וכ בשאר כל הדיני, חזקתו בעדות אשה או פסול

לבי מאמי לדברי זה :  והדיוטכדי שלא יאמר כל הדיוט, דעתו ולא בידיעתו
לא , ה ברורהיוכ אי מוציאי מ היתומי אלא בראי. ודעתי סומכת על זה

א העיד אד נאמ , כ פ"אע. ת הדיי ולא באומד המת או הטועבדע
ממתי הוא בדי , ונטתה דעת הדיי שאמת הוא אומר, בדבר מכל הדברי
או יעשו , ונושא ונות ע בעלי דיני עד שיודו לדברי העד, ואינו דוחה עדותו

  .או יסתלק מ הדי, פשרה

  :שתי שאלות מתבקשות

  ?'וכו" משרבו בתי דיני שאינ הגוני"ה ארע התהלי המתואר כא הא ג בדי מרומ  .א

  ?הא חלי הדברי האמורי בהלכה זו א בדי מרומה, א כ  .ב

אחר שהוא . ל"שא בדי מרומה ארע התהלי הנ,  עולה99ל" זגולאקאשר ' פרופמדברי 
יי להערי אינו משאיר לד, כמו רוב סדרי המשפט העתיקי, המשפט התלמודי"קובע ש

מתייחס גולאק ליוצא מהכלל , "את הראיות על דעת עצמו כפי מדת האמת שהוא מוצא בה
  :כד מהלכות סנהדרירק  בפ"העולה מדברי הרמב, האמור

אול בפועל היו בתי הדיני בישראל דני על הראיות לפי ראות עיניה 
והיו , רומהשהדי מוהיו דוחי ראיות ברורות א ראו , ולפי נטיית דעת

במקו שהדבר , שלפי חומר הדי אי לה כח ראיה, סומכי על הוכחות

                                                           
98
  . 163' עמ, ש, דבר המשפט, חיי דוד הלוי’ ר   

99
  .100 ודעמ, יסודי, גולאק   
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בימי הירידה כשמעטו בתי דיני מתוקני רק . ברור ומתקבל על הלב
התחילו , ונמצאו דייני שלא היו חכמת וישרת במעלה המוסרית הראויה

 לא על ולשקול את הראיות ולהעריכ, להחזיר חומר הדי לתחלתומורי הע 
  .אלא על פי הכללי הקבועי שנמסרו בתלמוד, פי נטיית דעת של הדייני

 מצמצ בהלכה ב את "א על פי שהרמב. גולאק הכרחי' פרופקו של היסאי , לדעתי
דומני שאי , 'וכו" משרבו בתי דיני שאינ הגוני"סמכותו של הדיי לדו על פי אומד דעתו 

בהלכה זו לא סייג .  בהלכה ג"שבו עסק הרמב, די מרומההדברי אמורי בהכרח א ב

  .100 כלל את כוחו של הדיי לפעול על פי שיקול דעתו בדי מרומה"הרמב

שיש , ייתכ כי הטע לכ הוא. 101א מדברי הגאוני, כזכור, תפיסה דומה משתמעת
ת כללי נטל להבחי בי סמכותו של הדיי לעשות שימוש באומד דעתו האישי כדי לשנות א

לבי סמכותו לפעול על פי שיקול דעתו בנסיבות בה מבקש הוא , ")קי לי בגווה("ההוכחה 
מבלי , ")די מרומה("להבטחת קיומו של הדיו ) דרישה וחקירה(לנקוט צעד פרוצדוראלי 

  .102לשנות את כללי נטל ההוכחה

 " צמצ הרמבשלכ, וייתכ, יהיהסמכות הראשונה מרחיקת לכת הרבה יותר מזו השנ
יה לא חל כל שינוי יביחס לסמכות השנ. את כוחו של הדיי רק ביחס לסמכות הראשונה

שבכוחו לבצע דרישה וחקירה , ובו הדברי מסורי לדעתו וללבו של הדיי, וצמצו
  .כדי לברר הדי לאמתו, כשנדמה לו שבפניו די מרומה

, "בסיפא קובע הרמב. די מרומהנברר את היחס שבי הסיפא של הלכה ב לבי , ועתה
עדיי בסמכותו של הדיי לפעול על פי שיקול דעתו , שא אחר שרבו בתי די שאינ הגוני

ואינו ) השהייתו(ממתי בדי "שאז , כשהעיד אד נאמ ונטתה דעת הדיי שאמת הוא דובר
רה או יסתלק מ דוחה עדותו ונושא ונות ע בעלי דיני עד שיודו לדברי העד או יעשו פש

  . אינו שולל הסתלקות של הדיי מ הדי"שהרמב, מהסיפא עולה. "הדי

אי הבדל   כמו ג ביחס להשהיית הדי ולעשיית פשרה   כי בנקודה זו,יש פוסקי שסברו

דומני כי יש הבדל , ע זאת. 103"קי לי בגוויה" בי די מרומה ובי דיני "לשיטת הרמב
 ראינו שמלשו  הקודפרקב. י בכל מה שקשור להסתלקות מ הדימשמעותי בי השני

 בהלכה ג עולה כי הסתלקות הדיי בדי מרומה אינה מכוונת להפסקת הדיו "הרמב

                                                           
100

  ."לא נתבטל די מרומה, כי ג לאחר עיקר ביטול הדי", 58 ודעמ, ראיות,  והעיר נכונה חפ

101
  .ג פרקלעיל  כמתואר 

102
להעביר עליו את דינו ) לדיי(אי לו "כי בדי מרומה , ב,  וכבר הדגיש המאירי בבית הבחירה לשבועות ל

  ."לו לסמו כל כ על דעתושאי , ולהטותו מתו רמאותו

103
וכוונתו למה שכתב , "או יסתלק מ הדי כמו שנתבאר"... :שכתב, ה, טו, מ"חו, ע"ראה לשו השו  

המתייחס א , כה כדטקעי ס, שא "הגהות הגר. שבדי מרומה הדיי מסתלק מ הדי, דבסעיפי ג
, א"ת הריטב"וראה ג בשו. 123 רההע ,ש, לסיכו שיטה זו ראה הלכה פסוקה. 'להשהיית הדי וכו

  ."שא הוא די מרומה יש לו להחמי הדי עד שיתברר או שיסתלק ממנו"שפסק ,  רבמסי
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ולהוציא , להמשי בדיו" שלבו של בדבר"אלא למת אפשרות לדיי אחר , המשפטי
לקות של הדיי משמעה ההסת, "קי לי בגווה"ביחס לדיני , לעומת זאת. האמת לאור

  .104הפסקה מוחלטת של הדיו המשפטי בעניי הנידו

  אחרית דבר. ו

עמדות שונות ננקטו ביחס לדרכי התנהלותו של בית הדי כאשר בפניו די הנראה בעיניו 
הבדלי  .ל"ספרות חזמ עולותבתחילת המאמר עמדתי בקצרה על העמדות ה. כמרומה

, אמנ. תלמודיתבתקופה הבתר, 105י במקו אחרהראיתשכפי , העמדות התחדדו ביותר
ראשוני אי בהכרח מחלוקת עקרונית וחדה במישור התיאורטי בי , כפי שהוכחתי ש

לכ שבדי מרומה יש מקרי שהדיי , כנראה, ורוב מסכימי, אשכנז וראשוני ספרד
הבדל בי א במישור המעשי יש . ויש מקרי שהוא מסתלק מ הדי, מבצע דרישה וחקירה

יה יוה באשר לנט, ה ביחס לדגש שנית לכל אחת מהאפשרויות הללו, החכמי
העדפה של ההסתלקות מהדי או ל, )חכמי ספרד( ע הרמאות אקטיביתהתמודדות ל

  . בלבד"במאמר זה נידונה שיטת של הגאוני והרמב. )חכמי אשכנז(המרומה 

ידדו בהתמודדות תקיפה ונחרצת של בית צ) ופרובאנסספרד וכ חכמי ( "והרמבהגאוני 
שמדבריו עולה תחולה רחבה , "עמדה מרכזית הוצגה בידי הרמב. הדי ע מקרי הרמאות

. ומת משקל מכריע לאומד דעתו הסובייקטיבית של הדיי בדי מרומה, של די מרומה
ת  אפשר באופ תיאורטי לדיי שלא הצליח לבטל את הרמאות באמצעו"הרמב, ואמנ

א הוא ראה באפשרות זו ברירת מחדל תיאורטית , הדרישה וחקירה להסתלק מ הדי
עד אשר יצא הדי "ובמישור המעשי הוא דגל בהתמודדות אקטיבית ע המירמה , בלבד

א עולה שדי מרומה הוא , ומדברי ראשוני ספרדיי נוספי, "מדברי הרמב. "לאמיתו
וביכולתו , ל לפרטי הלי דרישה וחקירה של דיני הנפשותשבו הדיי אינו כבו, מנגנו עצמאי

  .לפעול פעולות נוספות כדי להוציא הדי לאמיתו

                                                           
104
הרי שבהלכה ג כתב רק , "יסתלק מ הדי"ובעוד שבהלכה ב כתב ,  בלשונו הזהב"והוא שדקדק הרמב  

  .ודוק. י אחרא הדי נמש בניהולו של די, "מדי זה יסלק עצמו"שהדיי 

105
  .ראה מחקרי הנזכרי לעיל בהערת הפתיחה  
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  הרב אליעזר רייף

  בהלכות נזקי ממון" פטור"ו" חייב"לשון 

  "משנה תורה"פרק בסמנטיקה ומשמעויותיה ב

 הקדמה. א

 "משלם" לשון -קבוצה א . ב

 "חייב" לשון -קבוצה ב . ג

 "חייב לשלם"לשון  -קבוצה ג . ד

 "פטור מלשלם"לשון  - דקבוצה . ה

 סיכום. ו

  1הקדמה. א

ההנחה .  כאחד2תלמידי חכמי וחוקרי,  תורה העסיקו רבילשו רבינו וניסוחיו במשנה

סגנו זה . 3כי לשונו מדויקת ודבריו כתובי בפלס ובמשקל, הפרשנית העקרונית היא

ועד לספרו מורה , 4מאפיי את כתביו של רבינו החל מחיבוריו המוקדמי בצעירותו

   בדרכי הלשו של רבינו שלא להבחי, יש שהמבט המקומי גר, אמנ. 5נבוכי בזקנותוה
  . נבחנה לשונו בהשוואה למקורותיואו משו שלא, או משו שנבחנה הלכה פרטית לבדה

                                                           
1
 .ו על הערותיו המועילות והמחכימות"ה אברה קליי הי"תודתי נתונה לידידי ה   

2
ובהפניותיו , 241עמוד , פרק חמישי, א"ושלי תשניר, מבוא למשנה תורה, יצחק טברסקי: ראה   

, "להרמב" משנה תורה"עקבות לשו חכמי ב, אביעד הכה' ר: וראה ג. הביבליוגרפיות בהערות ש
556עמוד , "ירושלי תש, כתלנו יג   ).עקבות, הכה: להל (542

3
 .כלל ג, ג"ד והסמ" והראב"מבכללי הר, חלק שני, ספר יד מלאכי, ר יעקב הכה"הרב מלאכי בכה: ראה   

4
: להל( סג עמוד, ב"ירושלי תשנ, הרב יצחק שילת,  למשנה"הקדמות הרמב, הקדמה למשנה: ראה   

  ).הקדמה למשנה

5
 .19עמוד , ג"תל אביב תשס, מיכאל שוור, צוואת הספר הזה, מורה הנבוכי: ראה   
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או לחילופי טענו כי לפנינו , ויישבו בדקדוקי ובפלפולי, נתקשו המפרשי בדבריו, לפיכ

  .6סגנו לשוני גרידא

י הניסוח והסגנו של נראה שנית לסמ שתי מגמות עקרוניות המתוות את דרכ, ככלל
:  במינוח זה כוונתנו לכלול שתי משמעויות המגמה הקונספטואלית, הראשונה: רבינו

. 7סביבו מקב רבינו הלכות שונות ליחידה אחת, קביעת ציר רעיוני ומושגי מופשט, האחת
במינוחי או במושגי קבועי היוצרי שדה בלשו מושגית ובכללה שימוש , יהיהשנ

: ומטרת אחת, י מאפייני אלו מהווי ביטוי לחשיבה מפשיטה ומכלילהשנ. סמנטי
אמנ שני אלו בלאו דווקא משמשי יחד ). קוהרנטיות(=יצירת סדר בעל לכידות פנימית 

כ ג ודאי שישנ שיקולי נוספי המשפיעי על בנית . ובלאו דווקא חופפי, בכל יחידה
 יסודי ובסיסי ה הקונספטואלית מהווה שיקולאול ככלל נראה שהגיש, היחידות השונות
  .בקביעת המבנה

שיש בו : " בלשו רבינו 8מגמה זו קשורה ג באופיו של משנה תורה כספר חוקי כולל
כל עני ועני מקב ... כמה פרקי יהיו באותו הפרק הלכות פסוקות מעשרה מקומות ויותר

 הג שהספר  9"סו מגמתי בזה החבורוזו היתה  ...כל הדיני שנאמרו בו בכל מקו שה

ברי שכחלק מאופיו המכנס של הספר רבינו חותר , 10בנוי מצירופ של הלכות קזואיסטיות
  .ליצירת תבניות תוכניות וסגנוניות שיטתיות משותפות ומאחדות

מסמ , סגנונו של החיבור כהלכות פסוקות הבנויות מקיבו הדיני הפזורי, מאיד גיסא
ר הרב "כבר עמד על כ ראש הישיבה מו. המגמה המסרניתוהיא , סוד שנייהג מגמת י

כי בניסוח ההלכה דרכו של רבינו לאחוז עד כמה שנית בלשו ', יבנחו אליעזר רבינו

                                                           
6
  ספר השנה למדעי היהדותבר איל , מגבלותיה ו"על העיו והדקדוק בדברי הרמב, יעקב לוינגר: ראה   

היגררותו של : "252וכ לשונו ש עמוד . 246עמוד , א, ג"רמת ג תשכ, והרוח של אוניברסיטת בר איל
, מעיד לדעתי... ריבויי של הדוגמאות לביטויי חופפי במשנה תורה...  אחר לשו המקורות"הרמב

, א זיידמ"י: וכעי זה ראה".  לוואריציה לשונית"ת של של הרמבעל נטייתו הסגנוני, ללא צל של ספק
, שנה שניה, ט"תרצח"ירושלי תרצ, סיני,  ובטול השערת המקורות במקרא"סגנו משנה תורה לרמב

, רבינו איננו נגרר אלא נוקט בשיטתיות מכוונת ומדוייקת, דעתנו שונה בתכלית. עמוד קטו, כר שלישי
, ל"ובהערותינו ש סקרנו שלושה שימושי לשו נוספי שהוזכרו אצל המחברי הנוראה להל בסיכו 

  .ועוד חזו למועד, ולפי דברינו ש יש לבחו את הדוגמאות האחרות בספריה

7
, ד"אפרת תשס, )נע סמט: עור(, אהבו עד מוות, ר"הרב שג: ראה, על משמעות מרחיבה של גישה זו   

 .3הערה , 124 עמוד

8
ירושלי , המשפט העברי, מנח אלו: לסקירה תמציתית ראה. ספר קודיפיקטיבי: וח המודרניבמינ   

948עמוד , ג"ח, ג"תשל  . ואיל980עמוד ,  ראה ש"על דרכו של הרמב; )המשפט, אלו: להל (938
9
: ללה(עמוד תמד , ב"ח, ז"ירושלי תשמ, הרב יצחק שילת, "איגרות הרמב, פנחס הדיי' איגרת לר   

 ).פנחס' איגרת לר

10
שלגביו נקבעת ההלכה המסוימת ולא בדר , הבעת הדי המסוי על ידי פירוט עובדתי קונקרטי, כלומר  

 879עמוד : ש, ראה, סקירה על דר ניסוח זו; 1001עמוד , המשפט, אלו: ראה,  להגדרה זוההכללה 
943ועמוד , ואיל 942.  
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וביאר שבכ מדגיש רבינו שאיננו אלא מוסר מה שכלל , 11המקור ממנו שאובה ההלכה

 רבינו את פועלו של רבי יהודה הנשיא כ ג מתאר. 12ישראל קיבל מ הדורות הקודמי
והיה הוא עצמו ממעתיקי  ...וקב השמועות והמאמרי והמחלוקות: "בחבור המשנה

שג בבחירתו בשיטה המסרנית הל רבינו בעקבות רבי יהודה , מסתבר. 13"השמועה

דרכו זו וראה ב, 14כש שעשה בשאר הענייני הנוגעי לכתיבת משנה תורה, הנשיא
  .מעתיקי השמועההצטרפות ל

כ מתאפשר דיוק גבוה יותר , ראשית: 15נית להציע כמה נימוקי נוספי למתודה זו
שאיננה רק מכנסת את , ובייחוד לאור יצירתו החדשנית, בהעברת המסורת ההלכתית

בכ רבינו , שנית. אלא ג מעבדת ומנסחת מחדש, המקורות או מוסיפה עליה פרשנות
שכ הוא , אלא בעיקר פרשני, ישיקול זה איננו ביבליוגראפ. ותיומסמ מראי מקו למקור

  .16ולעמוד על פסיקתו, מותיר לפוסק את האפשרות לגשת לעיי במקור להלכה אותה פסק

והוא ההקלה על היקלטותו של ספרו החדשני , אפשר שלשיקולי אלו מתלווה שיקול נוס

י יצירת מכנה משות ע המקורות על יד,  בעלי הנטייה המסורתית17אצל תלמידי החכמי
שבכ ג התאפשר לרבינו , דומה שלא יהיה זה מופרז לומר, לבסו. אות ה מכירי

  .להבליע את חידושיו הפרשניי על ידי שילוב ומיזוג בלשו המקורות

מצרי איזו בי נאמנות ללשו , הקונספטואלית והמסרנית, ברי שצירופ של שתי המגמות
נושא . לבי קביעת התבניות ויישומ העקבי והשיטתי, מטבעות הלשו שבההמקורות ו

  .ואנו באנו רק להעיר על דוגמא אחת, זה מצרי בחינה שיטתית מקיפה ומעמיקה

  

  

                                                           
11
, עקבות, הכה:  ראהמשנה ותלמוד , מקרא:  בי רבדי לשו שונימבחינה מתודית דומה שיש להבחי  

על כל פני נראה שאצל רבינו נודעת חשיבות יתרה לשמירה על לשו . שהעיר על כ, 18 הערה 547עמוד 
  .המשנה ועדיי הדבר צרי ליבו שיטתי מקי

12
  .עמוד י, ט"לי תשנירוש, "עיוני במשנתו של הרמב, הרב נחו אליעזר רבינובי: ראה  

13
 .עמוד לז, הקדמה למשנה  

14
 .עמוד תמ, פנחס' איגרת לר: ראה  

15
 .1003עמוד , המשפט, אלו: ראה ג  

16
, פנחס' איגרת לר: ראה(אמנ כידוע רבינו מתחילה לא ציי למקורותיו בכוונה ולבסו ניח על כ   

 פתח לתלמידי החכמי המעייני לפנות אל אול דומה שא על פי כ בדרכו זו הותיר, )תמה, עמוד תמ
 .מקורות הדי

17
  .עמוד תלח, פנחס' איגרת לר: ראה, הד לקשיי אלו  
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. היא בחינה של מטבעות הלשו בה הוא נוקט, אחת הדרכי לעמוד על דרכו זו של רבינו
. י עקביות וקביעת תבנית שיטתיתאול השימוש בה מצר, אלו שאובי מהמקורות
  :)ז, ב(הלכות גירושי דוגמא לכ היא קביעתו ב

הוא   בחבור זה בגט שהוא בטל אמרשכל מקו שנ, ומה בי פסול לבטל

  .18הוא פסול מדברי סופרי  פסול אמר וכל מקו שנ;בטל מ התורה

, השוני או הדומיברוב המקומות לא השמיע לנו רבינו מה ההבדל בי המינוחי , בר

מבחינה . 19עד שנלאו רבי מלרדת לסו דעתו, ולא פרט את שיקוליו לקביעת תבניות אלו

ומתו כ נית לעמוד , 20 ניסוח התמציתי של מטבעות הלשו מקל על זיהוָיתמתודולוגי
  .ועל העקרונות המתווי את השימוש בה, על המשות לה

על ידי סקירת ,  רבינו לשילוב בי שתי המגמותבמאמר זה ננסה להדגי את דרכו של
  .חי המופיעי בתחו הלכות מסויארבעה מונ

. במוקד מאמרנו יעמדו לשונות החיוב והפטור בה משתמש רבינו בהלכות נזקי ממו
 מטבעות לשו שוני בהטיות דקדוקיות שונות ביחס לדי הארבעאלו ישנ הלכות ב

 שני הראשוני ה .פטור מלשל)  דחייב לשל)  גורפט/חייב)  במשל) א: תשלומי
. ובלמעלה משישי הלכות כל אחד,  למעלה ממאה היקרויותהנפוצי בהלכות אלו 

השאלה עולה . ואילו האחרו מופיע בארבע הלכות בלבד, 21השלישי מופיע בעשרי הלכות
  ?מה טיב של השימושי השוני, מאליה

ועל , על אופ השימוש בו,  ומשמעותו22 אחד מהמינוחיננסה לעמוד על המאפיי של כל
, העיו השיטתי מאפשר הסרת של פלפולי מקומיי .השיקולי המנחי לשימוש זה
הבנה טובה יותר של הסדר והמבנה מאפשר ולעיתי ג , מאיר את מקורותיו של רבינו

. י המגמותולבסו מאפשר הסקת מסקנות באשר לדרכו של רבינו לשילוב ב, בפסקיו
ה את דרכו של ניכר שככלל מתָו, שבדוגמא בה אנו עוסקי, נקדי את המאוחר ונאמר

  .אליה מתלווה המגמה הקונספטואלית, רבינו המגמה המסרנית

                                                           
18
 .ג, הלכות גירושי י: ראה, דוגמא נוספת  

19
 .שעסקו בה רבי, "מפי הקבלה"ו" מפי השמועה"דוגמא בולטת לכ ה המינוחי   

20
כא .  למאגרי מידע וחיפוש שיטתי לה זכינו בדורנו המחשבי המאפשרת נגישותתכ ג טכנולוגי  

 .בה נעזרנו, אילת של אוניברסיטת בר"המקו להזכיר את תוכנת פרוייקט השו
21
, ח; א, ה; יג, ד; יב, ד; ז, ב: א לא כללנו, בתוספת סומ" לשל"ואלו ההיקרויות בה מופיע הנסמ   

היקרות נוספת בה .  מופיע לתיאור החיוב כמסקנת הדיוהמינוח איננו,  נראה שבכול ההקשר שונהיג 
 לזו יד , ג; יח, יב: והשווה ללשונו, יא, יב: ראה, יש לדו בנפרד וקשורה לדיו בלשונו בדיני ספק

 .53הערה האחרונה התייחסנו להל 

22
 .ושגיאות מי יבי, אפשר שמפאת ריבוי ההיקרויות השמטנו בלא משי חריגי או דוגמאות  
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ולאחריו הצענו , בכל קבוצה פתחנו בהצגת הכלל העקרוני: 23וזו המתודה בה נקטנו
קבוצות שתי ה ב, את הקוראכדי לא להלאות. דוגמאות המציגות שיקולי מורכבי

ציינו בתמצית , ובה בולטת המגמה המסרנית היקרויותהמונות מספר רב של הראשונות 
ע זאת השתדלנו להרחיב ; והמעיי יוכל לבדק, רק לחלק מההיקרויות ולמקורותיה

בקבוצה . בהלכות המהוות דוגמא מורכבת ומשוכללת לדרכו ולשיקוליו באיזו בי המגמות
וסקרנו אות עד כמה שהשיגה , ציינו לכל הדוגמאות בפרוט, מפאת מורכבותה, יתהשליש
  .וכ נהגנו בקבוצה הרביעית בשל קוטנה, ידנו

  "משל" לשו  אקבוצה . ב

,  כאשר ה נושאי הדי לציו נזקי בעלי חיי24 בבא קמאמשנההלשו ב מינוח זה שגור

במשנה בבא קמא  :לדוגמא. רייתות ובב25וכעי זה מצוי ג בלשו התנאית בתוספתא
לעומת זאת פרק ג פותח . "משל" ה לשומופיע והש לאור כל פרק ב העוסק בנזקי הרגל

 ורק במשנה ח שבה הנושא הנידו הוא נזקי בהמה ,"חייב"הלשו בו היא  ולכ ,בנזקי אד
,  באד העוסקת"חייב"כ ג לאור פרק ו מופיעה לשו . "משל"שבה ומופיעה לשו 

הבדלי מסתבר שהסיבה ל". משל"לשו ה מופיעהמשנה ב העוסקת בנזקי הש ב אול
שכ בעל חיי איננו ,  שאי זה מדויק לנקוט כלפי בעל חיי לשו חיובנעוצה בעובדה, אלו

  .אלא הנידו הוא די תשלומי הנגבה מ העלייה או מגופו, בר חיוב

על ,  נקטו זבלשו. א ההלכה הוא בעל החיי המזיקכשנוש" משל"ג רבינו נוקט במינוח 
 , הואה זמינוחנוס של השימוש בבולט מאפיי . ממנו שאב  ללשו המקורמה בהתא,פי רוב

                                                           
23
 משנה ' ר הרב נחו אליעזר רבינובי"הציטוטי מלשו רבינו במשנה תורה לקוחי ממהדורתו של מו  

 ספר זה נמצא כעת בהכנה ועתיד ובכלל הציטוטי מספר נזיקי ;  ע פירוש יד פשוטה"תורה לרמב
ת הספרי בבי, י אמסטרד"י ובכלל כ"נוסח הפני של הספר מבוסס על כמה כי. ה"לצאת לאור אי
י לעתי "  בכהאמנ בדבר אחד שינינו . וכל הציטוטי במאמרנו ה על פיו, 38534: הלאומי מספרו
במקומות , בנוס. ואנו כתבנו בכל מקו בשתיי, אחת ולעתי בשתיי' יב" חייב"מופיעה המלה 

 .החשובי לענייננו ציינו על גירסאות חילופיות
24
באור סגנו ). י קאפח" מהדורת הגר" משנה ע פירוש הרמב( אצל רבינו ציינו למשניות לפי החלוקה   

 . א בדר כלל לשו זו שגורה כשהנושא הוא בעלי החיי, ספוריחריגי ויש ,המשנה איננו מענייננו
א  ...זה אומר שור הזיק וזה אומר שור ":יא ,משנה בבא קמא ג: ראה, אמנ ישנ חריגי ספורי

קשרו : "ט, משנה ד; א , לשו זו נדונה בגמרא בבא קמא לו."חייבישל איש אחד שניה היו שניה 
ראה (האד משנה זו קשורה למשנה ריש פרק ו שנושאה חיובי השמירה של ". חייב... בעליו במוסרה
 ,משפטי( מכילתא דרבי ישמעאלהשווה המקבילה ב, בנוס סגנונה כמדרש הלכה, )ב ,בבא קמא נה

במקרי ). ה ולא ישמרנו" ד,284 עמוד, פרשה י, "ירושלי תש , רביהאראוויט  ,זיקי דנכתאמס
שור של פקח שנגח שור של חרש שוטה ": ד ,משנה בבא קמא ד; אלה שינה רבינו כמפורט להל בטבלה

  ". נזק שלמשל... סימא את עי חברו: "ו, משנה בבא קמא ב: ראה, לחילופי". חייבוקט 

25
א אלו , לא נשמרת אחידות סגנונית כבמשנה וכ ג בלשו האמוראי נראה שבתוספתא אמנ  

 .אינ מענייננו
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ההדגשה של ,  כלומר.'נזק של או חצי נזק וכדו:  יבוא פירוט גדר התשלוושבסמו ל
  .לשו זו היא על די התשלומי

  :26)ההפניות ה להלכות נזקי ממו(רות בה נקט כלשו המקור נציי לדוגמאות פשוטות וברו

  . 'ארבעה כללות וכו, והתניא: א,  בבא קמא ידח , א; ה, בוד  ,  משנה בבא קמא אז , א

,  בבא קמא יטד , ב; א,  משנה בבא קמא בד ג, ב: העוסק בנזקי רגלאור פרק ב וכ ל
דתני רמי בר יחזקאל תרנגול : ב, בא קמא יח בט , ב'; איתיביה דרסה על הכלי וכו: א

  .'שהושיט וכו

 בבא קמא ו , ג; ג,  משנה בבא קמא בה , ג: העוסק בנזקי ש) עד הלכה יד(פרק ג וכ ב
  .'ופרה שאכלה וכו... תנו רבנ: ב, יט

נציי . ישנ הלכות בה נצר רבינו לשנות מעט מלשו המקור משיקולי שוני, בר
  :בתוספת הערות, יקולי השוני ודוגמאות לכל שיקולבטבלה את הש

  "רמב
  )הלכות נזקי ממו(

  מקור הדי
  )מסכת בבא קמא(

  הסבר

,  מסויימתהלכהעל כלל המקרי בתו   הרחבת השימוש בלשו זואחידות סגנונית . א
  או רצ הלכות מבני שנושאו נזקי בעלי חיי

  .שלנזק משלמי  :י ,א

  

 ...ושכתועגלה מ: ב, יז
  .נזק שלמשל 

על כל והכלילו הרחיב את הניסוח 
  .בהלכה זוהמנויות  הרגל תולדות

  הבהרת הדי ויצירת סמטריה סגנונית. ב

... וא הזיקו: ב ,ב
  מ היפהמשל

 פ כ אינו"אע... שבנכסיו
  . אלא חצי נזקמשל

... לשל מ העליה: א, ב
 משלמגופו ... דבעי רבא

  ...משלאו מ העלייה 

בניסוח הכלל נקט במינוח הקבוע 
  .באופ סימטרי, "משל"

 נזק 27מתמשל: גא, ג
משל מה  ...של

 חצי מתמשל ...שנהנת
  ...נזק

  

הבהמה : ב, משנה ב
מועדת לאכול את הראוי 

 ...אכלה כסות ...לה
וא  ... חצי נזקמשל

  . מה שנהניתמשלנהנית 

, כדי להציע את הדי בצורה ברורה
 ניתינו על אחידות לשושמר רב

ושינה מלשו המשנה וסגנונית 
  ".משל נזק של"ופתח 

                                                           
26
משנה :  מקורוהלכות נזקי ממו פרק א הלכה ז :  כלומרד ,  משנה בבא קמא אז , א: הציו כדלקמ  

ה "פי רוב ג את דוהוספנו על , "בבא קמא"כאשר ציינו לגמרא ציינו סת . בבא קמא פרק א משנה ד
  .'ארבעה כללות וכו, והתניא: א,  בבא קמא ידח , א: לדוגמא, בגמרא

27
 .וכ בהמש הלכה ג, "משל: "ג"י, שינויי נוסחאות, שבתי פרנקל' מהד, "ראה רמב  
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  מת צורה עקרונית פורמליסטית לדי פרטי. ג

... ונכנס חמור: ...ח, ג
  ...נזק של... משל

חייביה רב יהודה : ב, יט
  . נזק שללשל

בהפיכת המקרה הפרטי לדי 
שינה , וני של נזק בעל חייעקר

, "משל "נו וכתברבינו את הסג
בהתאמה למבנה העקרוני 

  .השיטתי

  שינוי בהתא לפרשנות הסוגיה. ד

שור שקשרו : א, ז
בעליו במוסרה ונעל 

בפניו כראוי ויצא 
 א ת הוא , והזיק
א ,  חצי נזקמשל

  ...פטור היה מועד 

קשרו בעליו : ט, משנה ד
במוסרה ונעל בפניו כראוי 

רבי יהודה  ...ויצא והזיק
ומועד , חייב ת , מראו
ולא : שנאמר, פטור 

  .ישמרנו בעליו

פ הגמרא ובהתא "שינה רבינו ע
 גמרא בבא קמא לנושא ההלכה 

סת : יהודה סבר' ר: ב ,מה
אמר , שוורי בחזקת שימור קיימי

דניבעי ליה , נשלת : רחמנא
  .שמירה מעולה

המכניס שורו : ד, ז
לחצר בעל הבית שלא 

ח הוא וא נג ...ברשות
, שורו של בעל הבית

משל א היה ת 
מועד א היה חצי נזק ו

 נזק של כדי משל
  . הנוגח ברשות הרבי

  

הכניס שורו : ג, משנה ה
לחצר בעל הבית שלא 

נגח הוא לשורו  ...ברשות
  .חייב, של בעל הבית

ו ו מכי'חייב'בלשו המשנה נקטה 
וכהמש , שהנושא הוא האד

המכניס למשנה ב העוסקת באד 
שינה את הלשו אבל רבינו . כדי

, ב , בבא קמא מחסוגיההלאור 
משנה  (טרפו' מדעת רהמוציאה 

 ש נקטה המשנה לשו ה , ק ב"ב
שות השווה לדי רו ,)'משל'

  . הרבי

היו שני רודפי : ז, ט
זה אומר ... אחר אחד

שור הזיק וזה אומר 
שור הזיק שניה 

וא היו . פטורי
, לאיש אחדשניה ש
 מגו חייב לשל

הפחות שבשניה וא 
 נזק משל, היו מועדי

  .של מנכסיו

היו שני : יא, משנה ג
וא ... רודפי אחר אחד

היו שניה של איש אחד 
  .חייבי 

אמר : א ,לו בבא קמא
ליה רב אחא סבא לרב 

אי במועדי : אשי
 חייב גברא? חייבי

מאי , ותו. מיבעי ליה
ול לע, אלא? שניה
ורבי עקיבא היא , בתמי
 !' וכושותפי נינהו, דאמר

כיו שהקשתה הגמרא על לשו 
, וחילקה בי מועד לת, המשנה

, הל רבינו בעקבות העמדתה
והתאי למינוח השיי לנזקי בעלי 

  .חיי
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ושומר על המגמה המסרנית אפילו , רבינו נוקט במינוח המתאי השיטתי, לחילופי. ה
  משב הלכה מסוימת בתחו הלכות בו הוא נוקט בלשו שונה במקו בו הוא 

שאלו בחזקת : טח, ד
... ת ונמצא מועד
 חצי הבעלי משלמי

  ...נזק

שאלו : תנו רבנ: א, מ
בחזקת ת ונמצא מועד 

 חצי בעלי משלמי
  ...נזק

הלכה זו שיבצה רבינו בפרק רביעי 
שנושאו השמירה וקביעת האחראי 

רק הלשו לאור הפ. על הנזק
המצויה בהתאמה למקורות היא 

משו שהאד , "פטור"ו" חייב"
כחלק . הוא הנושא של ההלכות

מדיני השומרי הנידוני בפרק 
, בר. ציר רבינו את הלכה זו

הנידו כא איננו שמירת האד 
אלא די התשלומי , ופשיעתו

הנגזר ממעמד הבהמה המושפע 
לפיכ שמר על , משינוי הרשות

  ".משל "מקור לשו ה

  

הלכה בישנו חריג בולט  פ המקור לנזקי בעלי חיי "ע' משל' שימוש בלשו  לכלל זה
נציג את גירסת  (טז כתב רבינו בפרק ב הלכה טוכ. העוסקת בנזקי הכלב והגדי

  :)הדפוסי

משלמי  מעלה למטה ושברו את הכלי להכלב והגדי שקפצו מראש הגג מ
והוא שנתלה הגדי , חצי נזקמשלמי  טה למעלה קפצו ממ... נזק של
 אבל א נסר הכלב ודלג הגדי בי ממעלה למטה בי . וקפ הכלב,ונסר

וכ תרנגול שדלג בי ממעלה למטה בי . נזק של חייבי ממטה למעלה 
  .נזק שלמשל  ממטה למעלה 

 משל...א נסראבל :  שלא מצאנו לה עד נוס28יתאי אמסטרד ישנה גרסה יחיד"בכ
שהרי מדובר , מתאימה למינוח הקבוע האופייני" משל"לפי גרסה זו הלשו ". נזק של

 נזק חייבי: "אול כל עדי הנוסח האחרי גורסי. וא כ אי כא חריג, בנזק בעל חיי
  .ואיננו פטורי מלנסות ולהסביר ג גרסה זו, "של

  :)ג ,בבא קמא ב(מקור הלכה זו הוא במשנה 

מפני ,  נזק שלמשלמיהכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלי 
  .שה מועדי

  :]ח"ליקוט מפירוש הרבסוגריי  [)ב ,גמרא בבא קמא כא(על משנה זו הובאה ברייתא 
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  .בהקדמה למהדורתו יד פשוטה לספר נזקי' ר הרב רבינובי"על כתב היד עתיד להרחיב מו  
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 מלמעלה ] כגו זו ששנינו במשנתנו, שקפצו'פי[ 29הכלב והגדי שדלגו: תנו רבנ
בי מלמעלה , אד ותרנגול שדלגו. פטורי מלמטה למעלה ; חייבי למטה 

 .]אד מועד לעול ותרנגולי היינו אורחיה[ חייבי למטה בי מלמטה למעלה 
 בי מלמעלה למטה בי מלמטה למעלה , הכלב והגדי שדלגו: והתניא

דר [כלבא בסיקרא וגדיא בסירכא , דאפי מיפ: תרגמא רב פפא! 30חייבי

והכלב בסירכא , כדי שיזדקר הגדי בבת ראש): א , טזערובי(הגדי בסיקרא כדאמרינ 

פטור ? אמאי פטורי, אי הכי. ]דלמא אתי למיסר): א ,בבא מציעא עא(כדאמרינ 
כיו שדילגו בשינוי דלאו כי אורחייהו הוה ליה משונה וקיימא ל משונה בחצר [מנזק של 

  .וחייבי בחצי נזק, ]הניזק פטורה מנזק של

 ההלכה בהמש. כבמשנה" משל" ניסח רבינו בלשו  די המשנה את  את תחילת ההלכה
וכ ביחס לתרנגול שינה ללשו , "משל"לשו נקט בו, "חייב "שינה מלשו המקור 

: אול בהמש .העוסק בנזקי בעלי חיי,  לשו זו תואמת את תוכנו של הפרק" משל"
 שאינה מתאימה שמר על לשו המקור  כא "נזק שלחייבי  ...אבל א נסר הכלב"...

הואיל והקשו על . למקור לדי ולדר פירושורמז הרואה יראה שבכ  ?מדוע, לתוכ הפרק
לפיכ אי טע , במשמעות של חצי נזק" פטורי"הברייתא הראשונה והעמידו את לשו 

לגביו , קהמזיאד מדברת ג על די ברייתא  הכמו כ בדי התרנגול . לשמור על לשונה

 בניסוח נקט) שאי זה מקומו( רבינו את דינו השמיטאבל כיוו ש, 31"חייב"מתאי לשו 

לעומת . בשינויי אלו נשאר נאמ למגמה הקונספטואלית. 32 לנזקי בעלי חייאיתהמ
את הברייתא השניה ממנה הקשו פסק כפשטה ושמר על לשונה בהתא למגמה , זאת

  . על פרשנותו והיחס בי שתי הברייתותבכ רמז לנו רבינו.  המסרנית

 שדווקא א קפצו , בתחילת הסוגיה הוצע לדייק מהמשנהפרשני נית להציע ג כיוו 
אול אפשר שרבינו לומד שלאור ברייתא זו נדחה . פטור אבל א נפלו , משל נזק של

מלמעלה  היא הכוונה "קפצו" ומוצעת פרשנות חילופית לפיה ,הדיוק של תחילת הסוגיה

  .33פטורי מנזק של וחייבי בחצי נזק אבל מלמטה למעלה ,  משלמי נזק שללמטה 
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  .117עמוד , א"ח, ח"ירושלי תש, אפשטיי. נ.י, מבוא לנוסח המשנה: ראה, משנהלדיו בנוסח ה  

30
  .א על הגליו"וראה הגהות הגר". פטורי"אבל לפנינו הגירסה , "ח והרי"כ גרסו הר  

31
אבל . קפצו והזיקו הרי אילו חייבי. הרי אילו פטורי... הכלב והגדי: "...א, השווה תוספתא בבא קמא ב  

ננקטה לשו חייב , אפשר שג כא בשל ההנגדה בי די בעלי חיי לחיובו של האד". ' פ וכואד שק
  .ג לגבי נזקי בעלי חיי

32
חמשה : "ו, ראה א, "משל"וא על פי כ שינה מלשו , לדוגמא הפוכה בה הנושא הוא נזק בעל חיי  

פסק ". ' ואלו ה הזאב והארי וכו, נזק של חייב... ודריסה... א הזיקו או המיתו בנגיחה... מיני בהמה
הנוקט לשו , )ב, בבא קמא טז(א לאור הדיו בדעת שמואל בדי ארי , ד, על פי המשנה בבא קמא א

... המיתו: "ביטוי נוס לכ היא לשונו ש על פי הגמרא; "חייב"רמז לכ ונקט , "חייב"ו" פטור"
 ".ודריסה

33
  .על אתר,  ע פירוש יד פשוטהספר נזקי: ראה, א"יטר הרב רבינובי של"כ פירש מו  
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באופ מצומצ יותר . די זה שב על די המשנה ולפיכ ניסחו רבינו בלשו המשנה, מעתה
קפצו ממטה " טז  תחילת הלכה תקונטקסטואלימבחינה נית לומר כי לכל הפחות 

 שמר רבינו על אחידות סגנוניתולפיכ טו חילת הלכה  משלי של תמהווה "למעלה
  .כבתחילת ההלכה

, עד כמה נזהר רבינו בשילוב בי שמירה על לשו המקור, דווקא מחריג זהנמצאנו למדי 
לבי חתירה לאחידות עניינית וסגנונית , המרמזת על מקורו ועל אופ פרשנותו מחד גיסא

  .מאיד גיסא

בתחילת הפרק נקט ; היא לשונו בפרק יד העוסק בנזקי אש, ד זהדוגמא נוספת לאיזו מוקפ
אבל , ")חייב"ראה ציוננו להל בלשו (שהיא המתאימה לנזקי אלו , "חייב"בלשו 

ז , בהתאמה ללשו המקורות משנה בבא קמא ו" משל"יב נקט בלשו , יא, בהלכות ט

  . נושא הדיו הוא די התשלומיא בה,  בבא קמא סב34וברייתא

סקירת . כ נוהג רבינו ג ביחס לדי הכופר, ומי נזקיבדומה לדי תשלש, כדאי להעיר
מורה על היצמדות ללשו המקורות תו , העוסק בדי זה, בפרק יהאזכורי השוני 

ולכ נוקט , יג הנידו הוא די התשלומי, יא, ו, ה, בהלכות ג. הקפדה על עקביות תוכנית
, בבהלכות עומת זאת ל.  על הבעלימוטל משו שהחיוב , "מימשל"או " משל"בלשו 

 בהתא ללשו 35"בכופרחייבי "נקט בלשו , בי החיוב והפטור בתשלו מנגידותיג ה ,י ,ט
  .ב ,מד; א ,המקורות בבא קמא מד

  "חייב" לשו  בקבוצה . ג

 וד בהלכות בהמינוח זה שגור במשנה ובתלמ". חייב"א והתדיר אצל רבינו ההמינוח השני 
מיוש ג על מזיקי המינוח ובמשניות העוסקות בנזקי ממו , הנידו הוא האד החייב

מופיעה אצל רבינו  ו ז לשו. באותו אופ משתמש רבינו במינוח זה.36 האדצרואות י
קביעת בהקשר של כשהנידו הוא מזיקי שיצר או או , נושא ההלכה הוא האדכאשר 
ובהתא למגמה , בדר כלל נוקט רבינו בלשו המקור. 'החיוב וכדובר : כגו, תהחב

מינוח זה מופיע ה בצירו . הקונספטואלית נוקט בו במקב הלכות של לו הוא מתאי
מסתבר שהסיבה לכ ). אר לעילובניגוד ללשו משל כמב(גדרי התשלו וה בלעדיה 
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. 198עמוד , מ"ירושלי תש,  מלמדאפשטיי , ה, כב, י"מכילתא דרשב; כד, השווה תוספתא בבא קמא ו  

  .הדיו בלשו המקורות התנאיי איננו מענייננו, כאמור

35
שנקט כ מפני , ח זה נראה לבאר ולפי נוס," בכופרחייבישאי הבעלי ": י גרסו"בכה: גוראה הלכה   

 את משלמישאי הבעלי : "י אמסטרד גרס" אול בכ.שהנידו הוא גדרה של שעת תחילת החיוב
  .ונוסח זה מתאי לעקרו הכללי, "הכופר

36
  .ו, ה, די לציי כמקור ברור למשנה בבא קמא פרקי ג, בהלכות נזקי ממו  
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 כלומר די  החיוב א גדר ול,  שבחלק מהמקרי העיקר הוא השמעת בר החיוב,היא
  .יכול להשתנות לפי אופי הנזק השונההתשלומי ה

ותולדותיו  בנזקי בור יהעוסק, יג בהלכות נזקי ממודוגמא בולטת לכ ה פרקי יב
; ה,  משנה בבא קמא הב , יב: לדוגמא". חייב"ש נקט כמעט תמיד לשו  ,שאד עשא

זו מודגשת לאור ארבעה מקרי חריגי בפרקי הקפדה . 37ו,  משנה בבא קמא גד , יב
אלו משקפי את מגמתו לשמור על לשו המקור תו ". משל"בה שינה ונקט לשו , אלו

 רמיזה למקור ממנו שאב את ולכול מכנה משות אחד , יצירת מבנה קונספטואלי

  :38ונפרט, הפסק

  :יט ,יב) 1

ל הבור משל מחצה בעא מועד הוא , שור שדח בהמה לתו הבור ומתה
  .ובעל השור מחצה

  :א ,בבא קמא נג

רבי ; בעל הבור פטור,  בעל השור חייבשור שדח את חבירו לבור : דתניא
  .בעל השור משל מחצה ובעל הבור משל מחצה, נת אומר

אול מכיו שהנושא משתנה , הלכה יט עוסקת בשור שדח לבור ומשו כ צורפה לפרק יב
וג כא בעקבות , שב רבינו אופ חלוקת  התשלומי ,  כלומרומי והוא די התשל

  .נת' הדגיש שהלכה כרבכ ג . 39"משל"ללשו , המקור

נת וקישר בלשו ' בה הלכה כר) כאכ(בסמיכות להלכה יט ציר שתי הלכות נוספות ) 2,3
  ".וכ"

  :כאכ

 המניח את ור ומת וכ המניח אב על פי הבור ובא השור ונתקל בה ונפל לב

וכ שור של הדיוט ושור של .  מחצה40)משל(האב משל מחצה ובעל הבור 
  .'משל חצי נזק וכו... פסולי המוקדשי

  :א, בבא קמא נג

                                                           
37
בור שמונה : ב,  בבא קמא נאיא , יב'; דתנ ההופ את הגלל וכו: ב,  בבא קמא כטו , יב: וכ ראה עוד  

  .'תנו רבנ וכו: א,  בבא קמא ייב , יב'; וכו

38
על דוגמא בולטת נוספת בה שמר על לשו המקור בהלכה מסויימת בהתאמה לתוכנה בתו רצ מבני   

  ".משל"הערנו לעיל בדוגמא האחרונה בטבלה על לשו , שונה

39
ר שעד כמה שהשיגה ידנו לא מצאנו במקורות התלמודיי לשו חייב במקרה של חלוקת יש להעי  

 .תשלומי

40
ותוק , "המניח משל מחצה: "י אמסטרד נכתב תחילה"ובכ, "משל"בכל עדי הנוסח ליתא לתיבת   

ונראה שהלשו , "את האב משל מחצה ובעל האב": "המניח"להוסי אחר תיבת , בצד הגליו
 .נותרה מהגירסה הישנה והמעתיק שכח לציי למוחקה, "משל"
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באנו , ובא שור ונתקל בה ונפל בבור, הניח אב על פי הבור, אמר רבא
... שנגחואיתמר שור ושור פסולי המוקדשי ... 'נת ורבנ וכו' למחלוקת ר

  .' אמר משל חצי נזק וכויאבי

ובשתיי מתוכ כ ג לשו המקור נקט , מכיוו שהכרעת ההלכה משותפת לשלוש ההלכות
) ועל א שבהלכה כ הנידו הוא נזקי בני אד(ושמר על מבנה אחיד , "משל "לשו אחת 

  .וביותר משו שהנידו הוא די התשלומי

  :)ב, יג( הפרק העוסק בתולדות אב הנזיקי בור שינוי נוס מופיע בפתיחת) 4

וא הוזק בה אד או בהמה משל , וכל המניח תקלה הרי זו תולדת הבור
  .י שהפקיר התקלה בי שלא הפקירהב, זה שהניח התקלה נזק של

כדר שכתב בפתיחת הדיו , "נזק של... חייב לשל"או " נזק של... חייב"מדוע לא סיי 
  ).טז, יד( שנקט בתולדות האש או כדר) א, יד; א, יב; א, א(בכל אב 

  .נראה שג כא הרמיזה למקור היא הסיבה לשינוי

  :ג, משנה בבא קמא ג

  .המוציא את תבנו ואת קשו לרשות הרבי לזבלי והוזק בה אחר חייב בנזקו

  :א ,גמרא בבא קמא ל

ת הוצאת בשע, יהודה אומר' ר: דתניא! יהודה' מתניתי דלא כר, לימא
 אפילו ...אד מוציא זבלו לרשות הרבי וצוברו כל שלשי יו, זבלי

  . משל מה שהזיקיהודה שא הזיק מודה רבי , תימא רבי יהודה

יהודה ' לר, אמנ בהמש הסוגיה מסיקי שיש מחלוקת בי תנא דמתניתי המחייב
יהודה '  דעת ר.הפוטר את אלו שהתירו לה חכמי לקלקל ברשות הרבי א הזיקו

הבונה ברשות ... המוציא זבלו לרשות הרבי: ")ז ,בבא מציעא י(הובאה ג על די המשנה 
אלא מחוורתא : ")ב ,ש קיח(והסיקו בגמרא ". וא הזיק משל מה שהזיק... הרבי

 שאי )בבא קמא רמז סא( " והרי)בבא קמא על אתר(ח "וכתבו הר". יהודה' מתניתי דלא כר
פרק ג הלכה (וכ פסק רבינו , "שיטה"משו שדעתו הועמדה בגמרא ש ב,  יהודה'הלכה כר

זה "כמו כ הדגיש . 41"משל"כדי לרמז למשנה בבא מציעא נקט כא כלשונה וכתב . )טו
  .ואפילו נתנו לו רשות ואפילו הפקיר,  כלומר" שהניח

פ "יג ע, י, זג: כותהל, לדוגמא. בדומה לנזקי בור כ נקט ג בפרק יד העוסק בנזקי אש
דוגמא נוספת לכ ה . ב,  סבא , ח והסוגיות שעליה בבא קמא ס ,וד, משנה בבא קמא ו

 הקשורה בפשיעה ורשלנות שמירה באחריות הותעוסקאלו  .42פרק רביעיה בהלכות א

                                                           
41
הלכה ידא בהמש הפרק , כא השמיע רבינו את עיקר הדי ונקט כלשו המשנה בבא מציעא לרמז לה  

ביאורנו להלכות " חייב לשל"וראה להל קבוצת , "חייב לשל"טו נקט כלשו המקור הישיר להלכה 
  .אלו והשל לכא

42
 .א, באורנו להלכה ז" משל"קבוצת וראה לעיל ב  
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 משנה בבא חייב בהתאמה ללשו המקורות נוקט רבנו בלשו ג בה  , אחריותחלוקתוב
  .ב , נוב , ב וסוגיות הגמרא נהא, קמא ו

 חיוב ניאו שיש שני ב, מקיפה את המקרי בה ישנו יותר מבר חיוב אחדנוספת קבוצה תת 
, השיקול הקונספטואלי מכריעבכל המקרי הללו . כ רק אחד מה חייב" ואעפ,אפשריי
  ."חייב"ולפיכ נוקט רבינו לשו , בר החיוב הגדרת  שהנושא הואמשו

   חי ,ב; אמר רב הונא: ב,  בבא קמא יט 43 בעל התרנגולי או בעל החוטי , ב: לדוגמא

 בבא  בעל הכלב ואמשסה   יט ,ב; מא חייב: א,  בבא קמא כב 44בעל האשאו בעל הכלב 

    45הד, ז; ג, ג וב,  משנה בבא קמא ה בעל החצר ואהמכניס   טו גי, ג; ב, קמא כד
: א,  בבא קמא מח מכניס ובעל חצר ו , ז; ג, ה בבא קמא ה משנהמכניס או בעל החצר 
  .ח,  משנה בבא קמא ו בעל החנות או בעל הגמל יג , יד; אמר רבא הכניס שורו

  . דוגמא נוספת המדגישה עיקרו זהנציג 

  :כ, ב

ובעטה מהלכת , אחת רבוצה ואחת מהלכת, שתי פרות ברשות הרבי
  .דרכה להל עליה אי דרכה לבעוט בהפ ש"שאע,  חייב חצי נזקברבוצה 

אול ג כא , "משל"לכאורה הרי נושא ההלכה הוא נזק בעל חיי ומדוע לא נקט לשו 
ונקט רבינו כלשו , "הרבוצה"או בעלי " המהלכת" על בעלי הנידו הוא על מי האחריות 

  :)ב, בבא קמא כד(הגמרא 

, וצה ואחת מהלכתאחת רב, שתי פרות ברשות הרבי: דאמר ריש לקיש
רבוצה , )דלא היה לה לרבו ברשות הרבי( פטורה ובעטה מהלכת ברבוצה 

כי : דאמרינ ליה, אנא בההיא חיובי מחייבנא, אמר ליה.  חייבתבמהלכת 
  .לבעוטי בי לית ל רשותא, אית ל רשותא לסגויי עלי

כ הדגיש שהנידו וב, "חייב"אלא " חייבת"ולא כתב , וראה שרבינו שינה מלשו הגמרא

  .46הוא קביעת האחראי

                                                           
43
, א ממנה היא שאובה, את תחילת ההלכה ניסח כלשו המשנה בבא קמא ב: וראה כמה הקפיד רבינו  

  ".פטור"ו" חייב"ובהמשכה נקט , "משל"ובהתאמה לנזקי בעלי חיי נקט 

44
ובה שמר על לשו , חדויש רק בר חיוב א, השינוי מתבלט לאור הלכה יז בה הנידו הוא נזק בעל החיי  

 ".משל"ג ונקט , המקור משנה בבא קמא ב
45
  ".משל"על הלכה ד ראה ג לעיל בטבלה בקבוצת   

46
 .עיי ש, בכ מהווה הלכה זו ג חטיבה סגנונית אחת ע הלכה יט שנידונה א היא באותה סוגיה  
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  "חייב לשל"לשו   גקבוצה . ד

שני המינוחי הקודמי שכיחי בהלכות נזקי . שונה משני קודמיו ,"חייב לשל"המינוח 
/  בעלי חיי וכפי שהראנו משמשי כמונחי היסוד להבחנה בי נושאי שוני , ממו
אותו " פטור מלשל"כדוגמת המינוח (ו נדיר איננ" חייב לשל"המינוח , לעומת. אד

, בנוס. אבל ג איננו שגרתי, )וניכר שהשימוש בו צמוד ללשו המקורות, נסקור בהמש
  . מה פשר המינוח עצמו המשלב בי לשו חייב ללשו משל

ובמקרי רבי נית למצוא מקור מסוי ממנו שאב ,  ג מינוח זה מצוי במקורות,אמנ
נראה  סמנטיתבהוראתו ה. אבל נראה שרבינו עושה בו שימוש נרחב יותר, מינוחרבינו את ה

אלא חיוב , אי כא רק די תשלומי, כלומר. הדגשת החיובשאצל רבינו המינוח נועד ל

כל הדיו בבפתיחת , הראשו: באופ זה מתפקד המינוח בשני הקשרי. 47אישי של תשלו
הדגשת החיוב במקרה של הלכה או , השני. אחד מהאבות לש קביעת החיוב והדגשתו

  במשמעות אחרונה. ת בתחומו של האבייחודיו) בעלות מכנה משות(קבוצת הלכות 
על הסתנפות של ) מסמ(=אלא מורה , נראה שהמינוח איננו רק מדגיש את החיוב, זו

  .48ההלכות הייחודיות לאב

ולפנינו דוגמא לשימושו , י" דרשבכדאי לציי שבענייני נזקי  ממו מינוח זה רווח במכילתא

  .49של רבינו במכילתא זו

  :בפרוט" חייב לשל"להל נציע את ההיקרויות של 

, יב ; די השור גא, א: בפתיחת השמעת דינו של כל אב כהוראה על עצ קביעת החיוב) 1
  .הבערההדי   בא ,ד י;די הבור  א

199 עמוד, ה, כב(מכילתא דרבי שמעו בר יוחאי מקורו ב 198(:  

 ולא זה וזה שיש בה , ולא המבעה כהרי השור, לא השור כהרי המבעה?מני
 ולא זה וזה שדרכ ליל ולהזיק ,]כהרי האש שאי בה רוח חיי[רוח חיי 

                                                           
47
עדיי יש . לותיו של מאמר זהא בחינתו ש חורגת מגבו, מינוח זה רווח ג בתחומי הלכות אחרות  

  .ועוד חזו למועד, או בתחו הלכות מסוי, לבחו הא שימושו של רבינו במינוח זה עקבי בכל ההלכות

48
נועד ) מלבד אלו של האבות(כפרשנות מינימליסטית נית להציע שהמכנה המשות לכל ההיקרויות   

העתקת החיוב /  חלקי או מלא פטור : לששלילת הוה אמינא אפשרית החיוב או בר החיוב וללהדגשת 
ויש להשלי , "משל" לדוגמא זו התייחסנו לעיל בקבוצת ז , ט: ראה,  ולפי הקשר זה.לבר חיוב אחר

וטעמא דאיתנהו : "א וכפי שאמרו ש, לאור הדיו בגמרא לו, "חייב לשל"שהדגיש ג בהלכה זו 
  ".דלא מצי מדחי ליה, לתרוייהו

49
וראה בהקדמת המהדיר למכילתא כי זו שואבת ממשנת רבי . ורי אות השמיט רבינואמנ יש איזכ  

, בנוס. וניכר שרבינו שאב מהמכילתא מתו השוואה ובכפו לדיו התלמודי, וברייתות שבתלמוד
א מכל מקו ניכרי בו שיבושי , אמנ נוסח המכילתא שלפנינו בפרשיות אלו מיוסד על קטע גניזה

על היחס בי . 65וראה להל הערה ,  מסוימי ואפשר שלפני רבינו עמד נוסח מעט שונהוא חסרונות
 ."ירושלי תש, כשר. מ. מנח, י" והמכילתא דרשב"הרמב: ראה, רבינו למכילתא זו
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  " ישל...כי יבער"למוד לומר  ת כהרי הבור שאי דרכו ליל ולהזיק
 השור והבור :נזיקיארבעה ה אבות  : מיכ אמרו, חייב לשלהמבעיר

  .המבעה וההבער

  :)א, בבא קמא א(והשווה לירושלמי 

רבי בו בר חייה בש רבי שמואל בר רב יצחק א לא נאמר שור הייתי למד 
 שור שדרכו חייב לשלשור מ הבור מה א הבור שאי דרכו ליל ולהזיק 

  .' וכוליל ולהזיק לא כל שכ

העמיד , לק מהדרשה לגבי ארבעת אבות נזיקיבעקבות הברייתא שהשתמשה במינוח כח
, הדגשתו של החיוב מתבקשת דווקא כא. רבינו כמינוח היסודי בפתיחת די אבות הנזיקי

והרי יש , שהרי אי כא מעשה נזק ישיר אותו גור האד בגופו כדוגמת החובל בחברו
שאי הגוי : ")ה , חהלכות נזקי ממו(וכבר כתב , מהחיובי שאינ מובני מאליה כלל
: עד שנצר לבאר בתחילת פרק א של הלכות אלו, "מחייבי את האד על בהמתו שהזיקה

קבע בכל האבות והשמיע שבכול , לפיכ". הבעלי חייבי לשל שהרי ממונ הזיק"
א שנת ועשת מעשי שאי דרכה תמיד לעשות והזיקה : ")ב, א(והוא הדי , "חייב לשל"
  ".חייב לשל, ו שור שנגח או נשכג, בה

מדובר במקרי . בתולדות הבורת ועוסקהלכות אלו . יזטז, טו ,יד, יג: פרק יג הלכות) 2
  .הו חכמיו נגר נזק חייבכ א"אעפבה התירו לאד להוציא רכוש לרשות הרבי ו

, שות לשפו רבימות הגשמי יש לה... כל אלו שפותקי ביבותיה וגורפי מערותיה  : יג

  .נזק של 50]לשל[חייבי  במי או אד פ כ א הוזק בהמה "ואע

 קנסו אותו חכמי שיהיו וא הוציא ... לא יוציא אד תבנו וקשו לרשות הרבי: יד
א הוזק בה אד או בהמה הרי זה המוציא חייב ,  כהפקרפ שה"ואע... כהפקר
  .לשל

כ "ואעפ... לי לרשות הרבי בשעת הוצאת זבלייש לכל אד להוציא את הזבל והגל: טו
  . חייב לשלא הזיק 

וכול שהזיקו , המביא מביא והבונה בונה, והמביא אבניהבונה ברשות הרבי : ...יזטז
  .חייבי לשל נזק של

  :)ג, בבא קמא ג(השימוש במינוח בנוי על יסוד המשנה 

  .חייבי לשל, כל המקלקלי ברשות הרבי והזיקו

                                                           
50
 דיתב כאול . י אמסטרד"וכ גורס ג כ" חייבי נזק של: "במהדורת פרנקל ובקאפח גרסו בהלכה יג  

והוא , ות מדויקותינוסחאות יחידאבכתב יד זה יש ". חייבי לשל נזק של: "גורס, 344אוקספורד 
וש יורחב ,  לספר נזקי'ר הרב רבינובי" יד פשוטה של מומהדורתעליה מושתתת  אחד מכתבי היד

וכ נקט רבינו בהלכות שבהמש המושתתות על אותו יסוד הלכתי ציינו , הואיל וכ לשו המקור. עליו
, מההלכה הסמוכה" לשל"י זה הטעתו והעתיק את התיבה "א כי אפשר שעינו של סופר כ, ירסתולג

  .ועדיי צרי עיו
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  :)א ,בבא קמא ו(וכ בברייתא 

בימות החמה אי לה , פותקי ביבותיה וגורפי מערותיה: כל אלו שאמרו

  . לשל חייביא הזיקו , 51]רשותיש לה פ ש"אעהגשמי בימות [, רשות

ובהתאמה למגמה הקונספטואלית נקט במינוח זה בהלכות , את די המשנה הביא בהלכה יג
שכ אי ה כשאר , הלכות אלו מהוות די ייחודי, בר. ל אותו יסודהעוקבות המושתתות ע

שהרי כא התירו לו להוציא את רכושו , תולדות הבור שאי לאד רשות להניח תקלה
בא נזק על "וא על פי כ חייבוהו שהרי , )ובהלכה יד עשו רכושו כהפקר(לרשות הרבי 

בדיוננו בלשו , לעיל.  לחיוב האב בורותולפיכ הדגיש רבינו כי ג אלו מסתנפ, 52"ידו
. הקשורה להלכות אלו" משל"ביארנו את לשונו בפרק יג הלכה ב בה נקט בלשו , "חייב"

; צירו שני המקומות מדגי בצורה ברורה כיצד בכל מקו נוקט את המינוח המתאי
ו כא נוקט ואיל, )ז, בבא מציעא י(בראש הפרק משמיע את הכלל העקרוני הנסמ על המשנה 

  .ובלשו זו מדגיש את סינו ההלכה לאב הנזיקי שלה, כלשו המקור המסוי של ההלכה

  :53להיקרויות אלו בה נית להצביע על מקור ברור יש שתי דוגמאות נוספות

  : ג, ד) 3

 המעמיד חייב לשל מה המעמיד בהמת חברו על גבי קמתו של חברו 
  .שהזיקה

אמנ כא הואיל והמשי . 54וכבר נשאל על כ רבינו, דנו רביבהלכה זו ובשתי קודמותיה 
יש לשי לב . אבל נראה שהמניע איננו רק סגנוני, "חייב"לא יכל לכתוב רק , "מה שהזיקה"

נתו א ואי כו  הוציאוה לסטי: "...א פירש רבינו,  בבא קמא ו55שבפירוש המשנה
נתו שהיו סבה קרובה ליציאתה כגו ואלא כו, לפי שזה ברור, הוציאו את הבהמות בידיה

וכ נתפרש לגבי , "עמד בפניה"ב הושווה די זה לדי , ובגמרא בבא קמא נו, "שעמדו בפניה
  :)195 עמוד, דג ,כב(י "הוציאה לסטי במכילתא דרשב

                                                           
51
זכריה ' ח המובא בספר הנר לר"וכ בפרוש הר, )ראה דקדוקי סופרי על אתר(כ נוסח כתבי היד   

 . עמוד נה,א"ושלי תשסרי, הלל מ' ר, ספר אהל ישעיהו: א בתו, אגמאתי ל

52
  .ז שהיא המקור להלכה יז, לשו רבינו בפירוש המשנה בבא מציעא י  

ונראה ". חייבה רבא לשלומי דמי: "א , בבא קמא מחיפל ע" וחייבוה חכמי לשל דמיו: "יד ,ג: וראה  53
 .בה רמז רבינו למקורו ונקט כלשונו של רבא, שאי לכלול היקרות זו

54
  .711עמוד , סימ תלב, א"תשכח"שיירושלי ת, לאוב, "ת הרמב"שו: ראה  

55
  . המשנהאמנ הפרשני נתלבטו בשאלה א חזר בו במשנה תורה מפירושו בפירוש  
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הוציאוה הגנבי הגנבי , מיכ אתה אומר, 56]לשל[ המבעיר חייב ' כי יבער'

 58)את הבערה( המבעיר 57'ישל...כי יבער':  שנאמר,חייבי ובעל הבית פטור
  .חייב לשל

, ועוד שנזקק להנגיד ש בי לשו פטור וחיוב,  בדי הגנבי שמר על לשו המשנה,אמנ

  .59אבל נראה שבדי מעמיד רמז למקור הדי וטע החיוב

  : וה, יד) 4

 ... שמיהשולח את הבערה ביד חרש שוטה וקט פטור מדיני אד וחייב בדיני
  .שלח את הבערה ביד פקח זה הפקח שהבעיר חייב לשל והשולח פטור

  : )198 עמוד, ה ,כב(, י"מכילתא דרשב

יכול א השולח את , לפי שמצינו בשור שא מסרו לחרש שוטה וקט חייב
   'ישל' 'כי יבער' :תלמוד לומר? הבעירה ביד חרש שוטה וקט יהא חייב

  .המבעיר חייב לשל

 פטור  " השולח פטור"לרמז למכילתא והוסי והדגיש " שהבעיר"בינו והוסי דייק ר

וכדר שהבחינה ,  ונובע דווקא מהאב אש60די זה ייחודי. ובהנגדה להלכה ה, לגמרי
  .המכילתא בינו לבי די השור

אול ישנ הלכות בה ". חייב לשל"בדוגמאות לעיל מצאנו מקור ברור בו מופיעה הלשו 
אבל כפי שביארנו לעיל , סינו להצביע על מקורות אפשריייאמנ נ. פחות ברורהמקור 

  .חיוב העומד ביסוד הדי/ מקורדומה שבאלו ההקשר העיקרי של המינוח הוא כמסמ ל 

  .ט, ח, ב,  פרק יד הלכות אלשונו בנזקי אש ) 5

ברה הדליקה מיוחדי נזקי אש בה יש חלוקה בי מדליק בשדה חברו למדליק ברשותו וע
  .י המשווה בי שני המקרי"חלוקה זו עומדת ביסוד דרשת המכילתא דרשב. לשדה חברו

  :)197 עמודה  ,שמות כב(י "מכילתא דרשב

 המדליק בתו שלו יצאת ,לעשות את שאי מתכוי כמתכוי  'כי תצא אש'
 מה זה מיוחד עשה את שאי ;אש ואכלה בתו של חבירו הרי זה חייב

יכול עיברה  מתכוי כ כל דבר נעשה את שאי מתכוי כמתכוי מתכוי כ

                                                           
56
 .21הוספנו תיבה זו על פי נוסח כתב יד אליו מציי המהדיר בהערתו לשורה   

57
  .ד, שמות כב  

58
א המהדיר ש לא , וחקו ויש למ, וספו בטעות אגב הפסוק הסמו שמות כבתונראה שתיבות אלו נ  

 .העיר על כ כלו
59
" לשלמפטור "בהנגדה ללשו " חייב לשל"ואפשר שנקט לשו , א, ירושלמי בבא קמא ו: והשווה  

 .המוזכרת ש

60
  .יוחנ שנחלקו בפטור חרש שוטה וקט' ב מחלוקת ריש לקיש ור, והשווה בבא קמא נט  
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' נחל או שלולית דר היחיד ודר הרבי שש עשרה אמה וגדר שהוא גבוה ד
או ומה גדיש מיוחד שהוא ...ל ומצאה עד שיהא מצוי לה" ת?אמות יהא חייב
 או ;ל קמה" ת?יכול אי לי אלא דבר שתלוש מ הקרקע, תלוש מ הקרקע

 , יכול אי לי אלא דבר שראוי לידלק,לו מיוחדי שה ראויי לידלקמה א
ומצבת שלפשת ואבני ] שיש[ת של>ו<מני סיפספה נירות וסיפספה מציב

יכול א המגדיש בתו שדה חברו ...; ל שדה" ת?שמותקנות לו לכיבשנות
  .מה קמה בתו שלו א גדיש בתו שלו ל גדיש וקמה " ת?]ת[שלא ברשו

היה שור ...לחברו>ש<יצאת אש ואכלה גדישו וגדיש  בתו שלו 61קהמדלי
עמו או חמור קשור בגדיש ודלק עמו חייב א היו ) ו( ודלקקשור בגדיש

גדיש וקמה מה אלו מיוחדי שאינ יכולי לברח יצאו אלו ' מותרי פטור שנא
לפי שמצינו בשור שא מסרו לחרש שוטה וקט חייב . שה יכולי לברוח

ל כי יבער " א השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקט יהא חייב תיכול
  .ישל המבעיר חייב לשל

אליה נקשרת , )להל נציע את סופה(דרשה זו מובאת ג בירושלמי בנוסח מעט שונה 
  .יהודה וחכמי בדי טמו' מחלוקת ר

  :ה ,בבא קמא ו

מר קוצי קמה ויא. ליחכה נירו סיפספה אבניו מניי תלמוד לומר או השדה
על דעתיה דרבי יוד ניחא דאמר משל כל מה ? שדה ואל יאמר גדיש

ועל דעתיה דרבני דאמר אינו משל אלא גדיש חטי שדה  , שבתוכו

  .62שעורי לאי זה דבר נאמר

 עמוד, "ירושלי תש, רביהאראוויט, פרשה יד, כתא דנזיקימס( 63והשווה מכילתא דרבי ישמעאל

297
64

(:  

או אפילו היו לו כלי טמוני בגדיש , אפילו ליחכה את העפר, האו השד
  .מה שדה בגלוי א הקמה בגלוי, תלמוד לומר או הקמה או השדה, והדליק

" חייב לשל"בעקבות המכילתא והירושלמי יצר רבינו תבנית אחת על ידי שימושו במינוח 

  .65"חייב לשל"יימת בלשו וראה שא המכילתא מס, ובכ האיר לנו את מקור הדיני וגדר

                                                           
61
 . 71דוגמא , עמוד ל, י"למכילתא דרשבמבוא ; 746מבוא לנוסח המשנה עמוד : ראה  

62
  .א, והשווה בבלי בבא קמא ס  

63
  .ה, ומקבילת משנה בבא קמא ו  

64
12שורה , 197עמוד , י"ראה הערת המהדיר למכילתא דרשב   שבמדרש הגדול החלי את הפיסקה , 4

  .י"א דרבנוסח המכילת, "בלבד"עד " היה שור"ה "י בנזקי טמו החל מד"המתחילה במכילתא דרשב

65
 יש חיסרו שהושל על 11וראה שמשורה ". חייב לשל"ראה ש בדרשות הסמוכות הסיו השגור הוא   

" חייב לשל"ושמא לפני רבינו עמד נוסח מעט שונה במכילתא או שהיתה סיומת , פי כתב יד אחר
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ר של המדליק בשדה חברו חייב "וכדרכו בפתיחת כל אב נקט , פתח את פרק יד בדי החמ
כדי ללמד על די המכילתא , "חייב לשל"המשי בהלכה ב ונקט באותה לשו ". לשל

  .ובמקביל פרט את הדיני השוני בי שני המקרי, "שאי מתכוי כמתכוי"שעשו 

  :כה אהל

... ששנאמר כי תצא א... חייב לשל נזק של... המדליק בתו שדה חברו
  .של ישל המבעיר את הבערה

  :הלכה ב

חייב לשל נזק ... עברה האשוא לא הרחיק כראוי ו... הדליק בתו רשותו
  .של

בה אי חלוקה בי שני , בדיני אש) זה(אחר כ המשי כסדר המשניות בסדרת הלכות 
  ).הלכה ח ואיל(חר מכ הגיע לנזקי טמו לא. המקרי

  :הלכה ח

ומצאה ': שנאמר,  חייב לשלאש שיצאה ואכלה עצי או אבני או עפר 
אכלה גדיש וכיוצא בו והיו כלי טמוני בתו ... 'או השדה' קוצי וכו

 חייב  לטמו אות בגדיש מדברי שדר אנשי השדה... הגדיש א היו
  .לשל

  :הלכה ט

אבל במדליק בתו שלו , במדליק בתו שדה חברו? ברי אמוריבמה ד
אבל משל הוא , גדיש פטור על כל הכלי הטמוני בועברה לשדה חבירו 

  .מקו הכלי

ובשתיה , וכלל עמה בהלכה אחת את די טמו, פתח בדי אש שיצאה ואכלה עצי, דוק
מדליק שאיננו חייב רק על במכילתא למדו להרחיב את חיובו של ה". חייב לשל"כתב 

בזה נשתוו מתכוי ושאינו ו, ואפילו לחכה האש את העפר" השדה"על חייב הגדיש אלא 
  .מתכוי

: וכלשו רבינו, 66לכאורה הוא הדי שחייבי על נזקי טמו שא ה בכלל השדה, מעתה

, אלא שכא ישנה הבחנה בי מתכוי לשאינו מתכוי, " לטמו אות67שדר אנשי השדה"

                                                           

כלפנינו מכל וא א לפני רבינו הנוסח , ומטעות הדומות נשמטה בכתבי היד שלפנינו, במקו נוס
  .מקו ברור שהוא נסמ על דרשת המכילתא

66
בנציו ' מהד(וכדעת רבינו כתב רב חפ גאו בספר המצוות שלו , ד"וראה ש הלכה י והשגת הראב  

וא אכלה גדיש ונשרפו בינתיי כלי זריעה או גדיי או כבשי ): 22עמוד , 1915פילדלפיה , הלפר
" חייב לשל"לשו , דוק".  חייב המדליק לשל דמי כלש כפותי או דבר אחר שדרכו להניח 

  .198עמוד , ל"י הנ"מכילתא דרשב: ראה, ומעי זה. מופיעה כבר אצל רב חפ

67
  ".שכ דר בני אד: "השווה להל הלכה י  
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לפיכ שב והדגיש לגבי טמו , וחייב רק על מקומ, שהרי המדליק ברשותו פטור על הטמו
ובאר , "'במה דברי אמורי וכו"והמשי ,  בכ רמז ליסוד החיוב המשות."חייב לשל"

  .טב להלכות חעל ידי השימוש במינוח המשות הקביל בי הלכות א. 68את נקודת השוני

בו , אב אשהאמנ ג כא נראה שעצ השימוש במינוח נועד להעמיד את כל ההלכות על 
 שלא נתכוי להדליק את שדה חברו לדי יפל ע הושווה דינו של המדליק ברשותו וא

  .המדליק בשדה חברו

  :טז, יד   לשונו בתולדות האש) 6

ראש גגו הניח אב או סכי או משא ב? כיצד. כל תולדות האש הרי ה כאש
 אלו וכיוצא בה שכל,  חייב לשל נזק שלונפלו ברוח מצויה והזיקו 

  .תולדות הבערה ה

לפי דברינו לעיל אפשר ". חייב לשל"נתייחדו תולדות האש שרק בתולדות אלו נקט בלשו 
, )ב, יג: ראה(שהרי אחר שנפלו דינ כדי בור , אששנקט כ כדי להדגיש שדינ כדי המדליק 

  .כדי המדליק העושה בידיי, "חייב לשל"כ הדגיש כא ולפי

  :)ז, ג מציעא בבא(י ירושלמ באבל א אי ראיה לדבר יש זכר לדבר, מקור ברור לא מצאנו

 ,כראוי נעל  השומרי כדר ששימר בזמ ,ויוצא נשבע חנ שומר אמרו מתי
 נתנ ,לאחוריו הפשיל ,כראוי שלא קשר, כראוי שלא נעל ...כראוי קשר
  .לשל חייב ונגנבו ,גגו בראש

, הרי שהנחה בראש הגג איננה שמירה כראוי ונחשבת כפשיעה שהרי שומר חינ חייב עליה

  .69"חייב לשל"כדרכנו למדנו לדיני נזקי שא הניח בראש הגג ונפלו והזיקו בשעת נפילת 

להדגיש , "ב לשלחיי"א כני דברינו נמצא שבכל המקומות בדי נזקי אש נועד המינוח 
  .את הקשר בי ההלכה הפרטית לאב אש

  : טו, יב) 7

... טפחי ונחבטה בוא היה גבוה עשרה ... עשה תל גבוה ברשות הרבי
  .חייב לשל

                                                           
68
כלשו " משל"יב נקט במגמה המסרנית ונקט , יא, בניסוח ההלכות האחרות של די תשלומי בטמו ט  

  .ב ש נחלקו בדי תשלומי טמו, מרא בבא קמא סאהג

בשיטת " חייב לשל"ב בסוגית האומני שקלקלו ולשונו ש  ,שמא מרמז לדברי שמואל בבא קמא צט  69
 למדנו קומכל  מ,אירמבי  שלא נפסק כדעת ריפל ע א". מיבעי ליה למרי אנפשיה"מאיר הסובר ' ר

באבנו סכינו ומשאו שהניח בראש גגו ונפלו ברוח מאיר ' רומודי חכמי ל: "ב ,בגמרא בבא קמא כב
מבעי ליה למרמיה "ואפשר לפרש שמודי לסברתו היסודית המרחיבה ".  שהוא חייבמצויה והזיקו 

ולפיכ , במקרה שהניח בראש הגג א נפלו והזיקו בנפילת הרי אלו תולדות האש, בר". אנפשיה
  .לרמז על הפשיעה" חייב לשל"נקט 
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אבל נראה שג כא יש לפרש את לשו רבינו לפי העיקרו , בדי זה לא מצאנו מקור ללשו זו
שהרי , אול היא שונה מכל דיני בור. וסק באב בורהלכה זו כללה רבינו בפרק הע. אותו הנחנו

בבא קמא (הלכה זו היא הנפקא מינה במחלוקת רב ושמואל . 70אלא חבטה, אי כא נפילה לעומק

וקוד שהגיע לדי התל , וראה שתחילה השמיע רבינו את כל דיני האב בור.  ביסוד חיוב בור)ב, נ
ולכאורה ". ילו לא מתה הבהמה אלא מהבלובור שחייבה עליו התורה אפ: "הקדי בהלכה יד

כיוו שהחיוב , אול לפי דברינו! את יסוד החיוב בדי הבור היה לו להשמיע בפתיחת הפרק
,  השאירו לסושחייב אפילו בתל , ממנו מתחדש די ייחודי, משו הבל הוא חיוב מורחב

  .כדר שנקט באש, שא הוא כלול בחיוב הבור, "חייב לשל"והמשי והדגיש בדי התל 

  : יא ,ד) 8

שהשומר , השומר הראשו חייב לשל לניזק, מסר השומר לשומר אחר
  ...שמסר לשומר חייב

 והשווה ג 71ה ש נקט לשו דומהד, כא רמז רבינו להלכה היסודית בהלכות שכירות א
  .ח, הלכות שאלה ופקדו ד

  :רבינו כל צורכהסיו נציי לשלושה מקומות שבה לא נתבררה לנו לשו ל

  : ו, ב) 9

   72...שזה שינוי הוא ...חייב לשל ...בעטה באר

  .יוערי  וצ.73"ובעטה והתיזה משל רביע נזק: "וראה בהמש ש

  : י ,ד) 10

  שומר שקבל עליו שמירת גו הבהמה בלבד אבל לא שמירת נזקיה והזיקה 

  .74]לשל[ הבעלי חייביו; פטור מלשל

                                                           
70
וא . או נפלה מגובהו ונחבטה בקרקע, משמעה נתקלה ונחבטה" נחבטה בו"הפרשני נחלקו א לשו   

לכאורה בחבטה , ודאי שזו הלכה ייחודית שהרי בניגוד לבור שמדובר בנפילה, הכוונה שנחבטה בו עצמו
השוני בי עוד ראה שרבינו ש ממשי ומבאר את . אי סברא לחייב על מיתה דווקא בתל גבוה עשרה

  ".חייב לשל"ונקט ג לגבי נזיקי לשו , מיתה לנזיקי

71
י של , בית יוס חוש משפט סימ שצו: ראה, בהלכה זו התלבטו המפרשי א נית לתבוע מהשומר השני  

רבינו . א: לפי דרכינו יש ראייה לשיטתו. אב האזל על אתר: ראה, לשיטה החולקת; שלמה בבא קמא סימ ח
החיוב רוב דווקא על מי , "חייב לשל"בכל מקו בו נוקט לשו . ב. את דיננו לדי שומר שמסר לשומרהשווה 

  .וברוב המקרי ניכר שבלשו זו מדגיש כי דווקא הוא החייב ולא האחר, שלגביו ננקטת לשו זו

72
 .' וכו רבי ירמיה בעי:א, בבא קמא א ירושלמי: ראה  

73
  .וצרי עיו, "חייב לשל"ונתו ושמא קיצר רבינו וג כא כו  

74
וכ , "לשל"אבל במהדורת קאפח לא גרס תיבת . כ גורסי כתב יד אמסטרד וכתב יד סוטרו  

  .ולפי זה אי קושי כלל, וא הדפוסי לא גרסוה, במהדורת פרנקל ציינו לכתב יד נוס שלא גרס תיבה זו
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כשהזיק חב "ב הלומדת את הדי מלשו המשנה  ,יה בבא קמא יגאפשר שעל פי הסוג
כשהזיק חב המזיק : "ב ,קבע רבינו לשו זו בהתא ללשו המשנה בבא קמא א" המזיק

  .75"בעינא לשלומי: "וביותר שבלשו קרובה לזו נוקטי בסוגיה, "לשל

  : ז, יב) 11

  .ו בושניה חייבי לשל שהרי שניה פשע...בור של שני שותפי

בסת בור של שותפי ; א לא שלפני רבינו היה מקור שנעל מאיתנו שמא יש להסביר כ
אול כא יש די ,  שהחיוב רוב רק על אחד מה והוא המוגדר כמגלה)ה, יב(פוסק רבינו 

שהרי שניה : "וראה שרבינו נצר לפרש ולהסביר את הדי,  ייחודי ומחייבי את שניה
ומשו כ , וחל על שניה חיוב כדי החופר בור,  כ שניה חייבי ורק משו" פשעו

  .76"חייבי לשל"הדגיש 

  "פטור מלשל"לשו   דקבוצה . ה

.  ומופיע רק ארבע פעמי,הוא הנדיר בלשו רבינו בהלכות אלו" פטור מלשל"המינוח 
ובכ , רהקשואליו היא או ההלכה  למקור ממנו שאובה רמז המינוח מיקרויות השלושב

נראה . אול נראה שלשימוש במינוח זה ישנה ג משמעות פרשנית. קשור למגמה המסרנית
. כ לשו זו נועדה להדגשת הפטור, נועדה להדגשת החיוב" חייב לשל"שכדר שלשו 

להל  .77"פטור מלשל"כ הדי הוא "ואעפ, חייבתה הוה אמינא ליבכל המקרי הי, כלומר
  .רותיה ואת סיבת ההדגשהנציע את ההלכות ומקו

  : יט ,יג) 1

, פ שהפקיר"אע,  פטור מלשלהכותל והאיל שנפלו לרשות הרבי והזיקו 
  .לפי שאינ דומי לבור שהרי אי תחלת להזיק

  : ד ,משנה בבא מציעא י

  .פטור מלשל, הכותל והאיל שנפלו לרשות הרבי והזיקו...

                                                           
75
הבעלי חייבי ... כל נפש חיה שהיא ברשותו: "א, אפשר שכיוו לרמז ללשונו ריש הלכות נזקי ממו א  

 .והיינו כיו שהתנו לפטור את השומר נשארה הבהמה באחריות הבעלי, "לשל
76
  .ג, הלכות שכירות ב: והשווה, אפשר שנקט כ מפני שהדגיש שהחיוב הוא משו פשיעה  

77
 פרלהל בפני מס(י , ד; )4 פר מסלהל בפני(ג ,  זמהדוגמאות להל : ה אברה קליי"הציע ידידי ה  

של לואמנ לשו פטור מ, אבל חייב דבר אחר, שללאפשר שלשו זו מסמנת לכ שפטור מ) 2
 כוונת יוערי ועדיי צ, במקורות מופיעה פעמי רבות בהקשר של פטור מתשלומי א חייב שבועה

 .רבינו כא בשתי הדוגמאות האחרות
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תלבטו דברי רבינו הבעל א ש, ניכר המימד הפרשניאול ג כא . כתב רבינו כלשו המשנה
 הוצר לצר נימוק כדי להסביר אתברור שרבינו מלשו , יהיה הפירוש אשר יהיה, הפרשני

  .יתה הוה אמינא לחייבי ה, הנימוקאלול, הוי אומר . המבחי בי כותל ואיל לבורסיבת הפטור

  : י ,ד) 2

 והזיקה , אבל לא שמירת נזקיהשומר שקבל עליו שמירת גו הבהמה בלבד 
  .פטור מלשל

  :)י"ליקוט מפירשבסוגריי (ב  ,בבא קמא יג

?  חב המזיק לאתויי מאי)בהדי ארבעה אבות(לרב דאמר תנא שור וכל מילי דשור 
נושא ,  להביא שומר חנ והשואלכשהזיק חב המזיק : לאתויי הא דתנו רבנ

ל חצי נזק ומועד משל נזק  ת מששהזיקה בהמה ברשות , שכר והשוכר
כשהזיק :  אמר מר. נפרצה בלילה או שפרצוה לסטי ויצתה והזיקה פטור.של

אילימא ? היכי דמי. נושא שכר והשוכר,  להביא שומר חנ והשואלחב המזיק 
אילו אזיק בעלמא בעית : לימא ליה, דאזקיה תורא דמשאיל לתורא דשואל

דאזקיה , לעול...?  בעינא לשלומיהשתא דאזקיה לתורא דיד, לשלומי את
שמירת  )השואל(  שקבל עליווהכא במאי עסקינ , תורא דמשאיל לתורא דשואל

  .)א יזיק הוא את האחרי(  ולא קבל עליו שמירת נזקיו)שלא יזיקנו אחר (גופו

אול כא מדובר שהתנה במפורש , מהגמרא עולה שבסת לא היה השומר נפטר מתשלו
אול מניי שיכול השומר להתנות להיפטר מחיובי  .רת נזקיו ולפיכ פטור משמילהיפטר
. ורמז למקור היסודי, "פטור מלשל"ולפיכ כתב , דבר זה בא להשלי רבינו? שמירתו

יכול שהשומר הקובע , העקרוני המוזכר במשנה בבא מציעאדי ה מבוסס על כאדי ה
  .על שמירתו ככל תנאי שבממולהתנות 

  : י ,א מציעא זמשנה בב

  .והשואל להיות פטור מלשל ...מתנה שומר חנ

שמירת (=אמנ הדי היסודי עוסק בהתניה להיפטר מנזקי שעלולי להיגר לבהמה 
שעיקרו זה הוא העומד ג ביסוד הפטור של שומר מאחריות על , אבל רבינו משמיע). גופה

  .נזקי שעלולה לגרו הבהמה שברשותו

  : א ,ז) 3

א היה מועד  ...שקשרו בעליו במוסרה ונעל בפניו כראוי ויצא והזיקשור 
א הזיק בדבר שהוא מועד לו מתחלתו כגו שאכל דברי  וכ ...פטור

  . פטור מלשלו כדר הלוכו )י(הראויי לו או שבר ברגל

  .הכונס צא לדיר ונעל בפניה כראוי ויצאה והזיקה פטור: א שנינו ,במשנה בבא קמא ו

  :)195 עמוד, דג, כב( י נכתב"במכילתא דרשבאבל 

נעל כראוי וקשר כראוי ועשה לה מחיצה גבוהה עשרה טפחי ומסרה לחולה 
 'ושלח את בעירו'יצאה בהמה והזיקה פטור שנאמר >ו<ולזק שיש בה דעת 

נעל שלא כראוי וקשר שלא כראוי ועשה מחיצה שאינה , יצא זה שלא שילח<
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 לחרש שוטה וקט שאי בה דעת ויצתה בהמה גבוהה עשרה טפחי ומסרה
  .חייב לשל> והזיקה חייב שנאמר כי יבער ישל המבעיר

אמנ אפשר ". פטור מלשל"נראה שבהתאמה ללשו המכילתא נקט רבינו במינוח המנוגד 
מצאנו וכ , המשנה והמכילתא עוסקות בדר השמירה הראויה; שללשו זו מקור נוס
  :)ז ,ג מציעא בבא(ומרי בירושלמי על דר הש

 ,כראוי נעל  השומרי כדר ששימר בזמ ,ויוצא נשבע חנ שומר אמרו מתי
 הובתיב הבשיד נתנ ,לפניו והשליכ בסדינו צרר באפונדתו נתנ, כראוי קשר

 כ השעש עדי יש וא ;מלשל ופטור הבשבוע חייב אבדו או נגנבו ,ובמגדל
 נתנ ,לאחוריו הפשיל ,כראוי שלא קשר, יכראו שלא נעל .פטור משבועה א

  .לשל חייב ונגנבו ,גגו בראש

  :)ב ,הלכות שאלה ופקדו ד(ירושלמי זה פסקו רבינו 

יחו ויש פקדו שדר שמירתו להנ... כיצד דר השומרי הכל לפי הפקדו
  .בתיבה או במגדל ונועל עליו

, אבל כדרכנו למדנו, לא יוזקאמנ הירושלמי עוסק בדר השמירה של שומר חינ לשור ש
וא , שסת שמירה פחותה לשור שאי מחייבי עליה היא נעילה כראוי וקשירה כראוי

  .78"פטור מלשל  "שהוא מועד לה מתחילת , יצא והזיק בש ורגל

  :)ב ,בבא קמא נה(על המשנה לעיל ביארו בגמרא 

יהודה ' ר? תהמא תנא מועד דסגי ליה בשמירה פחו, מני בר פטיש' אמר ר
אחד ת , ויצא והזיק, קשרו בעליו במוסירה ונעל לפניו כראוי: דתנ; היא

,  פטורמועד ,  חייבת : יהודה אומר' ר; מאיר' דברי ר,  חייבואחד מועד 
דהתורה , שאני ש ורגל...; ושמור הוא זה', ולא ישמרנו בעליו': שנאמר

ארבעה דברי : מתניתא תנאואמרי לה ב, אלעזר' דאמר ר, מיעטה בשמירת
  .ש ורגל, בור ואש: ואלו ה, תהתורה מיעטה בשמיר

, לבי ש ורגל שמועדי מתחילת, אמנ נית לחלק בי חיוב שמירה מועטה בקר מועדת

ואפשר שלהוציא מחלוקה זו , 79יהודה נאמרה דווקא ביחס לנזקי קר' וא דרשתו של ר
יתר על . אי תירו זה מספק, כיוו שגמרא ערוכה היאאול ". פטור מלשל"הדגיש רבינו 

ואת פטור ש ורגל ברשות הרבי פסק (את די המשנה פסק רבינו בפרק ד הלכה א , כ
. שכתב את דיננו כהלכה מסוימת לגבי שור, ועוד? ומה בא להשמיענו כא, )בפרק א הלכה ח

ימי ואינו מועד לקר היה מועד לקר : "נראה שהדגשתו כא באה כהקדמה להלכה ב
כ ".  משל חצי נזקבי בקר ימי בי בקר שמאל , ויצא אחר ששמרו כראוי ונגח, שמאל

  : )ב, בבא קמא מה(הסיק מהגמרא 

                                                           
78
ברשות הרבי כדר ... פטור מלשל: "ד, ראה תוספתא בבא קמא ג, ו רבינועל מקו נוס הקרוב ללש  

  ".הלוכו

79
 .אבל ראה תוספות רבינו פר על אתר. א, וכ בתוספות חדשי בבא קמא ו  
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? אליבא דמא: אמרי. מועד לקר ימי אינו מועד לקר שמאל, אמר רב
  והכי,ולא סבירא ליה דרב אדא בר אהבה, לעול כרבי יהודה: אמרי...

 אבל מועד לגמרי, כי האי גוונא הוא דמשכחת ביה צד תמות ומועדת: קאמר
  .לא משכחת ביה צד תמות כלל

צד תמות ,  כשהועד לקר אחת ואינו מועד לשנייה" כי האי גוונא"רבינו מפרש שדווקא 
פ שצרי לשמור שור ת "אע, הוי אומר. אבל אי אומרי כ מאב לאב, במקומה עומדת

אי אומרי צד תמות במקומה ,  ש ורגל" זיק בדבר שהוא מועד לו מתחלתוא ה"לקרנו 

א כני דברינו מבוארת לשו הקישור . 80"פטור מלשל"עומדת ויהיה חייב חצי נזק אלא 

ולדברינו אכ אי הפטורי , 81שמשמעותה שהדמיו בי שני המקרי איננו מוחלט, "וכ"
עדיי יתכ מצב שצד תמות , פטור א שמרה כראויפ ש"שכ בנזקי קר מועדת אע, שווי

  .מה שאי כ א יצאה והזיקה בש ורגל, במקומה עומדת

  : ג ,ז) 4

;  חייב בנזקיוושורו שחבל באביו או באמו או שהדליק גדיש חברו בשבת ...
  .כמו שיתבאר,  היה פטור מלשלואלו היה הוא בעצמו העושה זה 

  :)ז ,ד(חובל ומזיק בהלכות  מובאהדי אליו הפנה רבינו 

אפילו היה , בשבת או שחבל בחברו,  חבורהעשה בה ...המכה אביו ואמו
  .מפני שהוא עו מיתת בית די, שוגג פטור מ התשלומי

לכתוב  אבל יש לעמוד על כ שהוצר. 82ללשונו בהלכות נזקי ממו לא מצאתי מקור ברור
הוא עוו מיתת בית די ואי  פטור שהרי קא מתשלומיושדוכדי להדגיש , "פטור מלשל"

כדרכו במקומות , "פטור מ התשלומי"ונראה שלא כתב רבינו  .אפשר לכתוב בסת פטור
משו שאי כא מקומו וכפי שציי , )א, רוצח ד' הל, א, גניבה ג' הל, יגיב, נערה א' הל(האחרי 

שהרי , לשונו איננה חריגהמבחינת המשמעות , מאיד. ונקט לשו קצרה, "כמו שיתבאר"
. אבל לולי כ ודאי שהיה חייב לשל, ו מיתת בית די פטור מלשלומשו שמדובר בערק 

  .חייבפ שהיה ראוי להת"אעפטור בשימוש לשו זו ישנה ההדגשה שהרי שא כא 

                                                           
80
דכי אמרינ תחילתו בפשיעה ): "ה מפני שה מועדי"ד, " מדפי הריב, טבבא קמא (קי יוס נמו: השווה  

תדע דאי לא תימא הכי רגל דפטריה רחמנא בשמירה פחותה היכי משכחת לה כיו .. .פשיעה גמורה] 'כו[
  ".דלגבי קר לא הוי שמירה ליהוי כתחלתו בפשיעה וסופו באונס

81
ר הרב נחו "ציי מו, ט, וכדבריו בפירוש המשנה סוטה א', משנה תורה'ב" וכ"על משמעות זו של לשו   

 .וראה ש, )ה וכ הדי"ד(א , הלכות עירובי א; י,  הלכות יסודי התורה ה:בספרו יד פשוטה' אליעזר רבינובי

82
הדליק ... יש חייב: "נחוניא ב הקנה' וש דעת ר, ד המקבילה להלכתנו, וראה תוספתא בבא קמא ג  

נחוניה החולק על די ' ואי הלכה כר, "כיצד פטור מלשל...  חייבגדישו של חברו ביו הכפורי 
ולפיכ , ל"ואפשר שרבינו ניסח את הלכתנו כא על פי המש התוספתא הנ. ג, ח; ב, א קמא זהמשנה בב

 . אלא שהביא דוגמא שונה, "פטור מלשל"כתב 
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  סיכו. ו

 נו להדגי את דרכו של רבינו במשנה תורה לאיזו בי המגמה המסרניתיבמאמר זה ניס

 את שימושו לש כ בח. 83למגמה הקונספטואלית בבחירתו במטבעות לשו מושגיות
מלמד " חייב"ו" משל"השימוש בלשו . בלשונות החיוב והפטור בהלכות נזקי ממו

תו קביעת המכנה , שבדר כלל רבינו נוטה לשמור עד כמה שנית על המגמה המסרנית
במקו שמתבקשת אחידות . ו באופ שיטתיוישומ, המשות הרחב היסודי של המינוח

י את יש שרבינו מרחיב ומשל, לכל הפחות מקומית כבתו הלכה או רצ הלכות, סגנונית
  .המינוח ג על מקרי דומי

א יש בו בכדי להבהיר את דר , לעיתי נדירות רבינו חורג ומשמר מינוח אפשרי דומה
כאשר רבינו עוסק בתחו הלכות מוגדר הוא . דומה שעיקרו זה רחב יותר, בר. פרשנותו

דר זו מתבקשת . אחידהמשתמש במינוחי הרווחי במקורות וקובע טרמינולוגיה 
  .ת יצירת אחידות תוכנית וסגנוניתומאפשר, מאליה כאשר הוא עוסק בתחו הלכות מוגדר

שו כאשר ההלכה מופיעה כהלכה בודדת השיקול המנחה אותו הוא לאחוז בל, לעומת זאת

מלה אחת הוא . א בשימושו במלי נרדפות נוקט רבינו בדר דומה, יתר על כ. 84המקור

ביטוי ברור לנאמנות . 85ומשתמש באחרת לסימו מקורה הישיר של ההלכה, מניח ליסוד

                                                           
83
 .במינוח זה אנו מתכווני לתפקיד הלשוני ללא קשר לתוכנ  

84
, ככלל,  עבדיבהלכות. במשנה תורה" שפחה"ו" אמה"על השימוש בלשו , נציי בתמצית לדוגמא לכ  

. עיי ש, מבחי רבינו בי המינוחי ונוקט לשו אמה לגבי אמה עבריה ולשו שפחה לגבי שפחה כנענית
ובכ האיר , כלשו המקור) בהטיות שונות" (שפחה עברית"אמנ במקומות אחרי בחבורו נקט בצירו 

כא על פי , הלכות ערובי ו; ו,  זכ על פי משנה ערובי, הלכות ערובי א: ראה לדוגמא, לנו את מקורו
 המתבונ ש יראה עד כמה הקפיד רבינו א , ט על פי גיטי סה, הלכות נטע רבעי ה; ב, עירובי פב

יג על , וכעי זה בהלכות גזלה ואבדה יז, שבהתא ללשו הסוגיה נקט פע לשו שפחה ופע לשו אמה
, קרב פסח ב; כא, הלכות ערכי וחרמי ו: ראה, לל זהלהיקרויות נוספות על פי כ. ב, פי בבא מציעא יב

נקט לשו אמה לגבי שפחה , במקו שפתח בביאור הדי על פי הכתוב אותו ביאר, לחילופי. י, ב; ח
ויש לתק את דבריו של יצחק , נמצאו דברי רבינו מכווני ומדויקי. יד, הלכות שבת כ: ראה, כנענית
 .70  הערה,262עמוד , א"ושלי תשניר, מבוא למשנה תורה, טברסקי

85
ר הרב "בתו מהדורתו למשנה תורה של  מו, לדוגמא ליצירת שדה סמנטי ברור במלי נרדפות הערנו  

הלכות : ראה, "לבנה"ו" ירח"ל השימוש בלשו ע.  ע פרוש יד פשוטה" משנה תורה לרמב' רבינובי
על העיו והדקדוק ,  דבריו של יעקב לוינגרבכ יש לתק את; ה חודשי הלבנה"א ד, קדוש החדש א
,  ספר השנה למדעי היהדות והרוח של אוניברסיטת בר אילבר איל ,  ומגבלותיה"בדברי הרמב
הלכות שכירות מניי : ראה, "שומר שכר"ו" נושא שכר"על לשו . אות א, 250עמוד , א, ג"רמת ג תשכ

. ה ישלי המעות לי המלח"ח ד, כות שמיטה ויובל זוראה ג הל. ה די שכיר"מצווה א ד, המצוות
אגב הילוכנו נעיר לשינוי מכוו אחר של . אמנ יש לבחו הא סגנו זה מתבלט כציו למקורות תנאיי

שא היתה יולדת בצער : "י ש כתב, ראה הלכות סוטה ב, )252ש עמוד (בניגוד לדברי לוינגר , רבינו
שכ ש הביאו כהמש של דרשת הפסוק ואגב הדיו בדי , ב, טה כהכלשו המקור סו, "תלד בריוח

משו , "וא היה דרכה לילד בקושי תלד במהרה: "כב כתב, אבל להל ש ג. סוטה אותה נית להשקות
ונקט בלשו המפרשת את המקור , שש נושא ההלכה הוא התחזקותה של הסוטה שהייתה טהורה

 .ומאחדת אותו ע נושא ההלכה



  בהלכות נזקי ממו" פטור"ו" חייב"לשו 

  

  

319

כפי שעולה , למגמה המסרנית היא הקפדתו של רבינו להבחי ג בי מטבעות לשו קרובי
  ".חייב לשל", "מלשלפטור : "משימושו בלשונות

ניסינו להראות שכאשר רבינו נזקק לשדה סמנטי נוס הוא שואב מהמקורות , זאת ועוד
חייב "כ הוא נוקט במינוח . מינוח מתאי שאותו הוא מרחיב כמסמ למכנה משות

") משל"או " חייב"ואיננו זהה ע המינוחי " (פטור מלשל"המונגד למינוח " לשל
א נכונה מסקנתנו אזי בהלכות נזקי ממו מינוח זה , יתר על כ. שת החיובשנועד לש הדג

  .מלמד על סינו הלכות שונות ליסוד העקרוני המחייב

וכדי לעמוד על המשמעות , לשו רבינו מדוקדקת ג במינוחי דומי, מסקנה העולה
מז במקרי רבי רבינו מר. המדויקת יש לבוחנ באופ שיטתי בהשוואה למקורות

וכבר , ואי צרי לומר כאשר ה טומני בחוב משמעויות והדגשות שונות, למקורותיו
הרב , "איגרות הרמב(, איגרת תחית המתיב, העיד לנו רבינו עצמו על דרכו ולשונו המסולאה

  :) שסבעמוד, אלק ח, ז"ירושלי תשמ, יצחק שילת

ולא , גו הספריונתנו להגדיל וואי כ, בורינו אמנ ה קב ונקיישכל ח
לכלות הזמ במה שלא יביא אל תועלת ולזה כשנפרש לא נפרש אלא מה 

  .יניוכשנחבר לא נחבר אלא קצור עני, עור שיוב לבדיובש, שצרי לפרוש
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  לומי אלדרשהרב 

  הלכה למשה מסיני

  הקדמה. א

  הסבר מפירוש המשניות בעדויות. ב

  '?מדברי סופרים'או ' דבר תורה '-מעמדה של הלכה למשה מסיני . ג

  'דברי סופרים '-הלכה למשה מסיני . 1  

   דינים הנלמדים בשלוש עשרה מידות.2  

  בהלכה למשה מסיני" דרשות. "3  

  רות דרבנןהלכות למשה מסיני בגזי. ד

  "החזן רואה מהיכן התינוקות קורין"הקושי שבהלכת . 1  

  "החזן רואה"ביאור ההלכה למשה מסיני של . 2  

  סיכום. ה

  הקדמה. א

.  כלליה ומרכיביה,ההלכה, הגדיר רבינו את מבנה התורה שבעל פה, בהקדמתו למשנה
לכה למשה ה'ל "שנקראו בפי חז,  להגדרת ההלכות המיוחדותרבינובהקדמה זו נדרש 

  :1וכ כתב. 'מסיני

ה זב להוציאו בהקש ואי אפשר , אי לו סמו, הוראה בכתובי שאי לו יוכל ענ
שעורי הלכה למשה : "אמרנור שאולפיכ כ. 'הלכה למשה מסיני'יאמרו בלבד 
, אי תאמר עליה שה הלכה למשה מסיני: הקשינו על זה ואמרנו, "מסיני
'? וכו" אר חטה ושעורה: "באמרו, בפסוק יש לה הוראה  השעורילאוה
עיקר שיוצאו ממנו ואי לה , זה שה הלכה למשה מסיניבתה התשובה יוהי
, פסוק כעי סימואמנ הוסמכו לזה ה,  בכל התורהולא הוראה לה, קשיבה

קרא : "י אמרי ענ הואוזה. ולא היה זה מכונת הכתוב, כדי שישמרו ויזכרו
  .זכרוהומקו שבכל , "אסמכתא בעלמא

                                                            
1
הקדמות כל ההפניות ל( לט 'עמ, ב"ירושלי התשנ, י שילת"מהדורת ר,  למשנה"הקדמות הרמב   

  ).י אחרתיצוכ מאלא א , מהדורה זו לפירוש המשנה הל
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אפשר ו, 'הלכה למשה מסיני'אמרו בה אשר ל כא רוב הדיני אני אסדר ו
שהוצא  ד אחלויפה אמשאי , רתי לזכ מה שתתיאמר ל איתבו,  כולשה
וג לא , כמו שבארנו, פסוק אלא על דר אסמכתאל סמכוואי אפשר ל, קשיבה

 נתקבלואלא , בדברה  עליאו מביאי ראיהדבר מה מעול דני במצאנו 
  .בה' והו הממשה כמו שצ

בחלוקת , בהמש. 2 ומונה שלושי ושלוש הלכות עליה אמורי הדברירבינוכא הול 
  :) מ'עמ(הוא מוסי , דיני התורה

ואי , 'הלכה למשה מסיני'בה שה אשר נאמר ה הדיני   החלק השניו
  .קת מחלה ב ממה שאיואלו ג כ. רנוזככמו ש, עליהראיה 

וממילא לא נית לערער , מאחר שה מסורי ממשה, לא יכולה להיות מחלוקת בדיני אלו
שתיתכ מחלוקת א בדיני מקובלי מחמת טעות או ,  מגנה את מי שאומררבינו. עליה
ברור הוא שבהלכות , ממילא. וטוע שאי ליחס פחיתות שכזאת למעתיקי השמועה, שכחה

  .קת מחמת טעות או שכחהיתכ מחלולמשה מסיני לא ת

מצאנו ,  במרבית ההלכות המנויות שדברי ברורי אלה נתקלי בקשיי גדולי 
במקומות רבי , כמו כ. א בעצ הדי וא במקורו, ל מחלוקות ושכחה"בדברי חז
כל זאת בסתירה גמורה לדבריו , חכמי המביאי מקורות להלכות אלואנו מוצאי 

 עליה או מביאי ראיהדבר מה מעול דני בוג לא מצאנו : "רבינו הנחרצי של
  .3"בדבר

                                                            
2
פירוט הדברי מצוי במאמרו . והשמיט בהקדמה למשנה,  במקומות אחרירבינוכמה הלכות הזכיר    

: להל( רס 'עמ, )ו"תשנ(סיני נט , "בפירוש המשנה לרמב' הלכה למשה מסיני', של דרור פיקסלר
לא ,  כללרבינול ואינ מובאות על ידי "דברי חזהלכות נוספות מוזכרות ב. )הלכה למשה מסיני, פיקסלר

, במאמר זה לא דנו בנקודה זו. עיי בחוות יאיר סימ קצב לפירוט. ולא בשאר כתביו, בהקדמה למשנה
הלכה למשה , א" שליטרבינוביר הרב "ראה מאמרו של מו. א בודאי טעונה היא בירור מקי ושיטתי

 בפרק ו של .)הלכה למשה מסיני, רבינוביהרב : להל ()ה"תשסה(קלו סיני קלה, "קוב הרמב, מסיני
  .רבינו לחלק מההלכות הללו שהשמיט זה התייחס הרבמאמר 

3
או שנחלקו בעצ הדי או שנחלקו  מפסוק שלמדו את הדיל "חזבלהל רשימה של הלכות בה מצאנו    

מחלוקת רבי עקיבא ורבי   ודהחצי לוג שמ לת: ) בהקדמהרבינועל פי סדר ההלכות שמונה  (במקורו
, מנחות עח(נלמד מדרשת הכתוב   רביעית שמ לנזיר. )א, מנחות פט(אלעזר ב עזריה לגבי מקור הדי 

, נדה עג(מחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר ב עזריה לגבי מקור הדי   אחד עשר יו שבי נדה לנדה. )א
  לבוד. )א, חגיגה יט; ב, סוכה ד; א, ירובי פטע; א, שבת קא(די מחלוקות בתחולת ה  גוד. )א

מחלוקת א שיעורי נדרשי מהפסוק או   שעורי. )א, סוכה יח; א, עירובי ט(מחלוקות בדיני לבוד 
ירושלמי (ובמקו אחר נחלקו א שיעורי הלכה למשה מסיני או דרבנ , )ב, ברכות מא(דרבנ שה מ
, עירובי ד(מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה לעניי מה נאמרה ההלכה   מחיצי. )ב, חגיגה א; א, פאה א

. )ב, סוכה ו(ודר העמדת הטפח של ההלכה , וכ מחלוקת לגבי מספר המחיצות בסוכה, )ב, סוכה ה. א
מחלוקות   ניסו המי. )ז, ירושלמי שביעית א. ב,  מדב , סוכה מג(מחלוקות בדי ובמקור   ערבה

מחלוקת   כותבי ספר תורה בדיו ומסורגל. )ז, ירושלמי שביעית א. א,  קיאב , בחי קיז(בדי ובמקור 
פחותה מבת שלוש . )ב, מנחות לב(לגבי שרטוט במזוזה א הוא הלכה למשה מסיני או שאי צרי כלל 

 גנה זרעוני. )א,  מהב , נדה מד(שני השלוש נקודת הסיו של מחלוקת לגבי   שני אי ביאתה ביאה
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  :ונותר במבוכה גדולה, רבינו דברי  סיכ את כל הקושיות על)סימ קצב(החוות יאיר 

 שלא שיי בה ה שכתב במורה שבעל פההנה הרב בנה חומה בצורה סביב ת
כי כל דבריו ... לדעתי י אפשרואי שנוכל לחזקה ולהעמידה מה שאוהל, שכחה

לשת שכלי להולמ ולקרב אל דעת ת דעתי וקולעני י אפשרה תמוהי וא
ועל מיעוט , רק עלי לא עליה , ותמה תמה אקרא... ס"נוטה ודעת תורה בש

השגתי וקולשת דעתי וחולשת שכלי שלא השגתי לפלגות ב ראוב חקרי לב 
  .מונח קיי זהס לפי "להבי דבריה ולישב התמיה שעלה בש

  :סיו תירויוהוא מסכ בנ

 ה שכתבשמ, א הצלה פורת"ועל כרחינו שלא בטובתינו נאמר להציל להרמב
ת מחלוקהבכלל הדבר בדר  צונו לומר ר, שהלכה למשה מסיני אי בו מחלוקת

וכ נפרש שאי . כדר החולקי, פסול  כשר, מותר  אסור, טהור  טמא
  . למעלהו שכתבתימוכ, בכלל הדבר שכחה 

ואחר יחלוק עליו , שייתכ שחכ אחד ילמד די מהלכה למשה מסיני, על פי דבריו, נמצא
  .אלא שלא יחלוק על עצ הדי, סוקוילמד את אותו די מפ

שיש בה , רבינומצאנו הלכות רבות אות מונה , ראשית. דבריו קשי מכמה פני, אול
 כ .  הוא שלושה טפחי או ארבעהלבודא  )א,  טעירובי(נחלקו תנאי : מחלוקת בדי

שנלמד , על דר העמדת הטפח של הדופ השלישית של הסוכה )ב, בסוכה ו(נחלקו אמוראי 
פחותה "לגבי ההלכה של  )ב, נדה מד(מחלוקת תנאי ואמוראי ישנה . מהלכה למשה מסיני

 נחלקו, כמו כ.  שני כיצד מוני את אות שלוש "מבת שלש שני אי ביאתה ביאה

   .4 בדי עמו ומואב בשביעית ועוד)ג, במשנה ידיי ד(

קיימות דעות כי , קיימות הלכות בה א א אי מחלוקת בדי אלא רק במקורו, שנית
  ?מבעל דעה זו לחלוק על עיקר הדילא מוב מה מונע , וא כ, אותו די הוא די דרבנ

                                                            

ירושלמי (מחלוקת לגבי השיעור   שאינ נאכלי מצטרפי אחד מעשרי וארבעה בנופל לבית סאה
מחלוקת במקור הדי   עשר נטיעות מפוזרות לתו בית סאה חורשי כל בית סאה בשביל. )ב, כלאי ב

  הטמא שיש בועיגול של דבילה שנטמא מקצתו תורמי מ הטהור שיש בו על . )א,  דב , מועד קט ג(
מחלוקת א היא הלכת מדינה או הלכה   הערלה בכל מקו. )א, משנה תרומות ב(מחלוקת תנאי בדי 

מבואר שזהו די המוסב על גזרה   החז רואה מהיכ התינוקות קורי. )ב, קידושי לח(למשה מסיני 
אי בדי עמו ומואב בשביעית נחלקו תנ  עמו ומואב מעשרי מעשר עני בשביעית. )ב, שבת יב(דרבנ 

היינו שיש שכחה בהלכה למשה , ורק אחר כ נודע לה שהיא הלכה למשה מסיני, )ג, י דימשנה יד(
קיימות מחלוקות נוספות , בנוס לכ. )א, יבמות טז(במקו אחר משמע שהיא גזרה דרבנ . מסיני

  .לפירוט מלא של הדברי ,ת חוות יאיר סימ קצב"עיי בשו, וקשיי נוספי, בראשוני

4
  .ראה פירוט בהערה הקודמת   
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נקבעו כהלכה , א על פי שה דרבנ, שהלכות אלו, ולומרנית היה לתר קושיה זו , אמנ

בריו ובמיוחד לאור ד, אול הקושי ניכר, 5גמורה שלא נית לערער עליה א א אינה מסיני
  : בהקדמה שרבינוהברורי של 

פסוק אלא על דר ל סמכוואי אפשר ל, קשישהוצא בה ד אחלויפה אמשאי 
או מביאי דבר מה מעול דני ב וג לא מצאנו, כמו שבארנו, אסמכתא

 .בדבר עליה ראיה

  .שא הצלה פורתא אי כא, נמצא

  הסבר מפירוש המשניות בעדויות. ב

ערבה וניסו , עשר נטיעות:  לגבי שלוש מ ההלכותרבינו ניתחנו את דברי 6במאמר אחר
 הדי וכ בה אנו מוצאי מחלוקת לגבי מקור, כי בשלוש ההלכות הללו, הראנו ש. המי

 מבאר באופ עקבי כי אי מחלוקת לגבי עצ קיומה של הלכה רבינו, לגבי פרטי מסוימי
בעוד שלדעה אחת ההלכה מלמדת את . אלא לגבי תוכנה בלבד, למשה מסיני זו או אחרת

אלא  לכה זו לא באה ללמד את עיקר הדישה, סוברת דעה אחרת, עיקרו של די מסוי
  .פרט מפרטיו

  : דחה לכאורה טענה זו)ש(איר החוות י

כי א נאמר , שב דעתי בויעולה לרצו לפני ולא נתי... רק שאי התירו הזה
...  ולפעמי ביאורו'שהיה הכל מפורש בהלכה למשה מסיני רק נשכח דיני פרטיי

! ?אחר כי לא נדע מה נעשה ואי נבינו, מה אהני ל זה שנשאר שורשו בזכרונינו 
וא .  הלח זו הדחק לומר בהחלט שנשכח קצתו ולא כלומלבד מה שיש מ

רק תלי , נאמר שבא הלכה למשה מסיני בהערה ובלשו בלי מוב ובלתי מפורש
  .תינו הנזכרותוג על זה יש לתמוה תמיה בדעת חכמי הדורות 

וכ לא באנו . דבר זה בוודאי דחוק, בהצעתנו לא באנו לטעו שפרטי הלכות מסוימי נשכחו
  .ונבאר דברינו להל. עד שנחלקו מה פירושה, שההלכה באה מעורפלת וללא מוב, רלומ

  

  

                                                            
5
שכ , רנהרמט' חלק א עמ, ג"ירושלי תשס, ל"שיעורי לזכר אבא מרי ז, יק'ד סולובייצ"עיי הגרי   

  .שנדחה פירוש זה, בפרק דועיי לקמ . ביאר את גדרה של הלכה למשה מסיני

6
 ,)ב"תשס(מעליות כג , !" ?האמנ  הלכה למשה מסיני  שר נטיעות ערבה וניסו המיע", שלומי אלדר   

100' עמ 53.  
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עלינו להיעזר במקור חשוב המצוי בפירוש המשניות , רבינולבאר את דברי כדי אלא נראה ש

  :)ז, ש ח( 7במסכת עדויות

הלכה , ורבו מרבו, מקובל אני מרב יוחנ ב זכאי ששמע מרבו: אמר רבי יהושע
את אלא לרחק , לרחק ולקרב, שאי אליהו בא לטמא ולטהר, סינילמשה מ

תה בעבר ימשפחת בית צריפה הי. המרוחקי בזרועאת ולקרב , המקורבי בזרוע
  רבה ב ציויוק, תה שיועוד אחרת הי. חקה ב ציו בזרועיור, הירד

  .כגו אלו אליהו בא לטמא ולטהר לרחק ולקרב בזרוע 

את להשוות : רבי שמעו אומר. ב אבל לא לרחקלקר: רבי יהודה אומר
, אלא לעשות שלו בעול, לא לרחק ולא לקרב: וחכמי אומרי. תוהמחלק
, הגדול והנורא' לפני בוא יו ה שלח לכ את אליה הנביא ה אנכיהנ': שנאמר

  .)כדכג, מלאכי ג(' והשיב לב אבות על בני

וזה , קת בהלכה למשה מסיניש כא מחלושי,  לעובדהרבינובפירוש המשניות ש מתייחס 
  :לשונו

 ביאת הודיעלפי שמשה , ייאלא נשמע ממנו הענ, לא נשמע ממשה לשו זה
' ושב ה', )ד, דברי ל(' א יהיה נדח בקצה השמי': מפורש בתורה, המשיח

במה ' וכ הודיע בש ה. )ש ו(' יקאל' ומל ה'.  וזולת אלה,)ש ג(' יקאל

, איש יכשיר לפניו את העול והוא אליהולפניו ושיבא ,  וגורמיושיקד לפניו
והודיע שאותו האיש לא יוסי ולא יגרע בתורה אלא יסלק את מעשה העוול 

חלוקת במהות העוול תה המיאבל הי. ואי בזה מחלוקת ולא הכחשה, בלבד
 .שיסלק מה הוא

על גרעי בסיסי זה .  העוולשיבוא אליהו ויסלק, שנאמרה הלכה למשה מסיני ברורה, היינו
עדיי נותר מקו לפרשנות במהות אותו , אמנ. של ההלכה אי מחלוקת ולא הכחשה

  .ובכ נחלקו חכמי, ר זה לא נמסרדב. סילוק עוול עליו דברה ההלכה

 באופ נחר רבינו כאשר קבע .ובטלה השגתו של החוות יאיר, רבינועל פי זה יתקיימו דברי 
התייחס לאותו גרעי שנמסר , חלוקת ואי מקור להלכה למשה מסינישאי שכחה או מ

, אלא שעדיי נותר מקו לפרשנות ביחס לתחולתו, אותו גרעי אינו מעורפל. כמות שהוא
בתחומי אלה השאירה ההלכה למשה מסיני מקו לחכמי לפרשה . היקפו והשלכותיו

אלא על , ל עצ ההלכהות עשאינ חולק, בזה אכ מצאנו מחלוקות. באופני שוני
  .משמעויותיה

 :)סימ טו(ז "ת הרמ"כ כתב ג בשו

 פרטי האבל לא באיז,  כוללחדוקא בעיקר או אמורי אלא ד"אי דברי הרמב
שיעורי חוצצי ': ימא לאנ קי, דר משל. שבזה תוכל לנפול מחלוקת, הנכלל בו

                                                            
7
וכעת ,  כשהצעתי לפניו את הדבריא" שליטרבינובימורי ורבי ראש הישיבה הרב למקור זה הפנה אותי    

  .סו פרק ב, )2צוי לעיל בהערה " (הלכה למשה מסיני": כתב הרב במאמרו
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 יהודה סבר דאתיא בי ר' ד וה דסוכמאקרק ובפ', כה למשה מסיניומחיצי הל
 סבר דלא אתיא להכי אלא לגוד ולבוד ולדופ בי מאירור, ההלכתא לגובה עשר

 ע יש לבוד באמצא דאמרמ ל  לעיכרח במה שכבר נז"וכמו כ ש ד י. עקומה
 אי א דאמרומ, כה למשה מסיניסבר דנכלל בכלל הלכות מחיצי ושהוא הל

  . הכיבירא ליהלא ס, לבוד

לבי הפרשנות היורדת , בו נאמרה ההלכה למשה מסיני" עיקר הכולל"חלק בי ההרי שיש ל
  .ובה ייתכנו מחלוקות, ירשו חכמיאותה פ, לפרטי

 כיצד מתקיי עיקרו זה בשלוש הלכות  הראנול"במאמרנו הנו, רבינומפורש בדברי  כ
, לחדדו, קרו זהבמאמר זה ברצוננו להרחיב עי. בה מצאנו מחלוקות בדי ובמקור, נוספות

 רבינוונות של ולהראות כיצד נית על פיו לבאר כמה ענייני וקשיי בהתייחסויותיו הש
  .להלכות למשה מסיני

 '?מדברי סופרי'או ' דבר תורה 'מעמדה של הלכה למשה מסיני . ג

  'דברי סופרי 'הלכה למשה מסיני . 1

שנינו . רי בדברי חכמיבעניי מעמדה של הלכה למשה מסיני ישנ מאמרי סות
  :)ד, מקוואות ה(בתוספתא 

ספקו  ספק יש בה כשיעור ספק אי בו , כזית מ הנבלה וכעדשה מ השר
  . ספיקו טמאושיעורו מדברי סופרישכל דבר שעיקרו מ התורה , טמא

)יב, פירוש המשניות כלי יז( רבינווכתב על זה 
 8:  

ע הכלל שבידינו שכל השעורי , "שעורו מדברי סופרי: "אל יטע אמרוו
 'מדברי סופרי 'כי כל מה שלא נתבאר בלשו התורה , הלכה למשה מסיני

 'מדברי סופרי'כי אמרו . ואפילו דברי שה הלכה למשה מסיני, קוראי אותו
או , משמעו שהדבר קבלת הסופרי ככל הפירושי וההלכות המקובלות ממשה

  .זרותתקו סופרי ככל התקנות והג

  :)סימ שנה, בלאו, "תשובות הרמב( ג בתשובה רבינווכ כתב 

ואי ש מ ,  קרינ ליה'מדברי סופרי 'שאפילו דבר שהוא הלכה למשה מסיני 
או דבר , התורה אלא דבר שהוא מפורש בתורה כגו שעטנז וכלאי ושבת ועריות

  .בד וה כמו שלשה ארבעה דברי בלשאמרו חכמי שהוא מ התורה

  :)וממה 'עמ, מהדורת שעוועל( דברי אלה בתוק "בהשגותיו לספר המצוות דחה הרמב

                                                            
8
  ).ז,  ותמקוו(וכ הוא בפירוש המשניות    
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מדברי ' שהוא הלכה למשה מסיני נקרא מהשאפילו , וכ מה שאמר הרב
 וכבר למדתי בעיקר הראשו שספק הלכה ,אינו כ, כלומר מדרבנ, 'סופרי

ואי . ..9י סופרידברולא דנו אותו לקולא כ, למשה מסיני לחומרא כדברי תורה
כדאמרינ , והרי רוב התורה בביאורה תלויה בהלכה למשה מסיני? נחשוב זה

והרי . " הלכה למשה מסיניעונשי שיעור של: ")א, פיומא (פורי י יו הכרקבפ
וכ פחות מככותבת ביו , האוכל חצי שיעור חלב וד ושאר האיסורי

מפני קבלתנו מהלכה   שבת וכ כולגרוגרת במוקוצר וטוח פחות , פורייהכ
וענשנו לזה מלקות , ומפני קבלתנו חייבנו השיעור, למשה מסיני פטרנו אותו

  ואמרנו לזה חצי פרס, ולזה מלקות בכגרוגרת, ולזה מלקות בככותבת, בכזית
, סוכה מג( אובגמר. אי בי הלכה למקראות שבתורה שו הפרש אצלנו. )ב, פש (

כדי לפרסמה שהיא מ ?  דחיא שבתאי טעמאשביעי מערבה ב: " אמרו)ב
לולב דאורייתא עבדינ ליה שבעה זכר : ")א, ש מד(ועוד אמרו . "התורה
,  שתי'ערבי נחל': הא אמר אי לאבא שאול ? למא: "העלומקשה , "למקדש

הרי בכא מפורש שמה . "הלכתא גמירי לה אי לרבנ . אחת לערבה ואחת ללולב
וזהו ערבה לדעת , אלא דאורייתא הוא אצל, סיני אינו דרבנשהלכה למשה מ

  .רבנ

מצאנו הלכה נוספת בה ישנה התבטאות מפורשת של , "מלבד הראיות אות מביא הרמב
 בתחילת מסכת הבסוגיי. 'חציצי'והיא ', דבר תורה'המכני הלכה למשה מסיני כ, חכמי
צי שיעורי חצי: ")א, ד(  אשי בש רבהביאה הגמרא את מאמרו של רבי חייא בר, עירובי

  ". הלכה למשה מסיניומחיצי 

ואינ , היינו שנלמדו מפסוק, !" דאורייתא נינהוחציצי : ")ב, ד, ש( הגמרא שאלהעל כ 
  :הסיקה הגמרא, ת להעמיד את ההלכהסיונוילאחר כמה נ. הלכה למשה מסיני

  וכדרבי, אי מקפידולמקפיד ולש, ו לרובו ולמיעוטכי אתאי הילכתא 
ושאינו מקפיד ,  חוצרובו ומקפיד עליו , דבר תורה: דאמר רבי יצחק. יצחק
מיעוטו ועל , וגזרו על רובו שאינו מקפיד משו רובו המקפיד.  אינו חוצעליו 

  .המקפיד משו רובו המקפיד

  ." הלכה למשה מסיני בתורה שבעל פהדבר תורה : "י ש"ופירש רש

  

  

                                                            
9
, ותמה על הטור', ש רבינו הילכ"ומ'ה "כ כתב כדבר פשוט ג הבית יוס יורה דעה סימ רצד ד   

שהסכי ע הבית ) ק יט"ס( ש "ועיי בש. שמדבריו משמע שיש להקל בספק הלכה למשה מסיני
לכה שבכל התורה כולה ספק ה, שיישב את דברי הטור על פי אותה הנחה) ק יג"ס(ז ש "ובט, יוס

שהתייחס , דרנרנג' עמ, הלכה למשה מסיני: ועיי במאמרו של דרור פיקסלר. אלמשה מסיני לחומר
  .לנקודה זו
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ומנה הלכה ', דברי סופרי' אשר בעצמו כתב שההלכות למשה מסיני נקראות ורבינ, והנה
  ת אומקווהלכות (הביא את לשו הסוגיה , זו בהקדמה למשנה כאחת מההלכות למשה מסיני

  :)יב, א

 א היה דבר החוצ חופה את רוב האד או רוב הכלי לא עלתה לה דבר תורה
אבל א אינו מקפיד . צה להעבירוקפיד עליו ורוהיה האד מוהוא שי, טבילה
הוא וא על פי ש, אינו חוצ  ולא ש אותו על לב בי עבר בי לא עבר, עליו

א על פי שהוא מקפיד , אינו חוצ וכ א היה חופה מיעוטו . חופה את רובו
לא עלתה לו  א היה מקפיד עליו ,  שכל דבר החוצמדברי סופרי. עליו

א היה , וכל דבר החוצ. משו רובו גזירה,  על מיעוטוא על פי שהוא, טבילה
 משו גזירה, א על פי שאינו מקפיד עליו, לא עלתה לו טבילה חופה את רובו 

  .10רובו המקפיד עליו

את ל " בפירוש המשניות ובתשובה הנרבינוכיצד מתיישבי דברי אלה ע הגדרתו של 
  !ו הדברי אינ מפורשי בתורה סהרי סו'? דברי סופרי'הלכה למשה מסיני כ

 נשאל מדוע כתב שקידושי רבינו.  בתשובה דלעיל יתבאר העניירבינוא נעיי היטב בדברי 

   מא ה נלמדוא לוה, 11ה מדברי סופרי, בניגוד לקידושי שטר וביאה, כס
  :רבינווזו תשובת ". גמר קיחה קיחה? כס מנא לו: ")א, קידושי ב( התורה

לתו ארבעה עשר פרקי יויש בתח... י המצותי מניבור בלשו ערבי בענייש לי ח
ובאות הפרקי ביארתי שאי כל דבר ... י המצותיבכללות גדולות בעיקרי מנ

דה משלש עשרה יוה או במוקש או בקל וחומר או בגזרה שישלמדי אותו בה
ש שהוא מ עד שיאמרו חכמי בפירו, דות שהתורה נדרשת בה הוא די תורהימ

שאפילו דבר שהוא הלכה למשה , וש ביארתי. והבאתי על זה ראיות, התורה
ואי ש מ התורה אלא דבר שהוא מפורש ,  קרינ ליה'מדברי סופרי, 'מסיני
או דבר שאמרו חכמי שהוא מ , כגו שעטנז וכלאי ושבת ועריות, בתורה
  .פר ביארתי הכלובאותו הס. וה כמו שלשה ארבעה דברי בלבד, התורה

  :ילת ספר המצוות השני שבתחכללב מכוו כא ליסוד שקבע רבינו

בוי ישלא כל מה שנלמד באחת משלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בה או בר
ותמצא שהתלמוד למד , שכל מה שלא תמצאנו מפורש בתורה... ראוי למנותו

 גו תורה  א פירשו ה בעצמ ואמרו שזה עשרה מדותאותו באחת משלוש 
שהרי מעתיקי תורה שבעל פה אמרו , הרי זה ראוי למנותו, יתאמדאוראו שזה 

                                                            
10
מכסה רוב שטח הגו והוא מקפיד על ... א היה הדבר החוצש": ג, וכ כתב בפירוש המשניות מקוות ט  

וכ . וא על פי שהוא מכסה רוב גופו, אינו חוצ  אבל א לא היה מקפיד עליו... הרי זה חוצ ... קיומו
אבל . די תורהזהו , ואפילו רצה להסירו ומקפיד עליו, אינו חוצ  א היה הדבר החוצ על מיעוט גופו

  ."...ואפילו היה מיעוט גופו,  כל המקפיד עליו חוצמדרבנ

11
ת "שו(שבתשובה , ורבינשהביא בש רבי אברה בנו של , ועיי בכס משנה ש. ב, הלכות אישות א  

  . הגיה בספרו שא הכס מ התורהרבינוכתב ש) ברכת אברה סימ מד
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, בנ הרי הוא מדר זאת ולא אמרוה בפירוש בארו וא לא .מדאוריתאשהוא 
  .מורה עליוהכיוו שאי פסוק 

  .במקומות רבי' דברי סופרי'תוב  דיני שנלמדו בדרשות מהכרבינומכנה , על פי עיקרו זה

וטוע שא ה נקראות ,  את ההלכות למשה מסיני לסוג זהרבינושובתו דלעיל משיי בת
לפנינו אי שבספר המצוות . וכ שביאר זאת בכללי שבראש ספר המצוות', מדברי סופרי'

 בפירוש רבינוא הבאנו לעיל את דברי , התייחסות להלכה למשה מסיני אלא לדרשות בלבד
  .הלכה למשה מסיני א ביחס לי דומיש כתב דבר, כלילשניות המ

לכאורה נית היה ? במה דומות ההלכות למשה מסיני לאלה הנדרשות בשלוש עשרה מידות
 רבינוכ משתמע מלשו . שהדמיו הוא בכ שאלו כמו ג אלו אינ מפורשות בכתוב, לומר

 קוראי 'מדברי סופרי ' שלא נתבאר בלשו התורהכי כל מה : "ל"בפירוש המשניות הנ
מ ' הלכה נקראת רבינושלדעת , היינו". ואפילו דברי שה הלכה למשה מסיני, אותו

  .12ולא די בכ שנתקבלה מסיני, א ורק א היא מפורשת בכתוב' התורה

מדוע כאשר אומרי חכמי על דרשה מסוימת שהדי בה : מסקנה זו יוצרת בעיה, אמנ
והלא לא הדרשה ולא הקבלה מקנות לו '?  התורהמ'מוגדר אותו די כדי , התקבל מסיני

  ולא, דיי הדי אינו מפורש בתורההרי ע וכיצד הצטרפות יחד יוצרת זאת , מעמד זה
  !ל"עונה להגדרה הנ

והיא ,  ראיה חותכת לדחות הבנה זו בכללהנהמכל מקו יש, 13ג א נתגבר על בעיה זו
 ,א אי הלכה זו נסמכת. 'דבר תורה' כנורביאותה הגדיר , ההלכה למשה מסיני של חציצי

  ? 14 מה מקנה לה מעמד של די תורהעל שו פסוק , ולו בדר של דרשה

השווה , כאמור.  הגדרת הלכה כדי תורה יסודה בעניי אחררבינולאור זאת נראה שלדעת 
 שלוש עשרה ובי מעמדה של דרשה הנלמדת בהלכה למשה מסיני בי מעמדה של רבינו
ס למעמד של הדיני הנלמדי ח בירבינומכיו שכ ננסה תחילה לבאר את דברי . מידות

  .הלכה למשה מסיני זה ננסה לבאר א את מעמדה של ל פיוע, מידותבשלוש עשרה 

                                                            
12
וכ הסיק הרב מיכאל אברה במאמרו , רנה' עמ, "הלכה למשה מסיני: "כ הבי דרור פיקסלר  

  .25' עמ ,)ג"תשס(צהר טו , )"של הרמב' עיו בשורש ב(אינדוקציה ואנלוגיה בהלכה 

13
על פי מה , אמנ. שמציע הסבר לכ, המוזכר בהערה הקודמת, הרב מיכאל אברהעיי במאמרו של   

  .נראה שקושיה מעיקרא ליתא, רבינושנבאר בהמש בדעת 

14
ומכח זה הוא הפ לדי , וסמ די זה לפסוק,  חזר בורבינוש לומרדרור פיקסלר נדחק , מכח קושיה זו  

 פ"ע ,כמו כ.  פסוק עליו נית להסמי די זהשומביא  אינו רבינו. )רסא' עמ, הלכה למשה מסיני( תורה
הגמרא אומרת שדי זה הוא ההלכה למשה מסיני של   הסבר זה לא נית ליישב את סוגיית הגמרא

  !שנפסלו מכח זה שהיו לה מקורות בכתוב, בניגוד לדיני אחרי שהובאו ש בסוגיה, חציצי
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  דיני הנלמדי בשלוש עשרה מידות . 2

 שדיני הנלמדי בשלוש עשרה מידות רבינושכאשר כותב , כבר כתבו ראשוני ואחרוני
אי כוונתו לומר שאי לה מעמד של ', מדברי סופרי'ורה נדרשת בה נקראי שהת

)סימ א, חלק א, "ת התשב"שו( "כ כתב הרשב. דאורייתא
15:  

שהוא , ל" ז"וכבר כתבתי אני בזה העני זה לי ימי רבי בלמוד זכות להרמב
חס . ש עשרה מדות יהיו מדרבנ ממשו הנלמדי בשלאי דעתו לומר שהדברי

 ילעני, אאלא שהוא אומר שאי קרויי דאורית! ל למימר הכי" זרבינוליה ל
ג מצות נאמרו "תרי: ")ב, כג(שמלאי שאמר בסו מכות ' שאי נכללי בדברי ר

שמדקדוק זה הלשו משמע שאי , ל"ואומר הרב ז". ה בסיני"למשה רבינו ע
 א, נדרש אחר סיניאבל מה ש, ה בסיני"ע רבינוה  למשמרלמנות אלא מה שנא

  .16ג מצות"י מני תרייאינ נמני לענ, ה שהוא מ התורעל פי

כי יש נפקא מינה בשלושה , 17ר ראש הישיבה"ביאר את הדברי באר היטב מו, בעניי זה
  : שהוא מדברי סופרי לדי מקובלמישורי בי די

, די המקובל מסינישבעוד , דבר הלמד בשלוש עשרה מידות אינו נמנה במניי המצוות  .א
  . יימנהפרט במצווה אחרת מהווה  אינו א

ובכ לחלוק על די שנלמד , בית די מאוחר יכול לדרוש באופ אחר מבית די שקד לו  .ב

 .18מה שאי כ בדי מקובל עליו לא נית לחלוק כלל, בשלוש עשרה מידות

א ', בל תגרע'או ' בל תוסי'אינו עובר על , החולק על די שנלמד בשלוש עשרה מידות  .ג
  .'בל תגרע'על די מקובל עובר על החולק 

  באר ראשוכ . החילוק השלישי נובע מהבנת מקומ של הדרשות בהבנת הפסוקי
  :)קא ק'עמ, ש(הישיבה 

                                                            
15
לא כהבנת הרב שו, ב,  בהלכות אישות ארבינונה את דברי כ פירשו ג המגיד משנה ומר בכס מש  

ל של "עיי במאמרו הנ, להרחבת העניי.  היא שקידושי כס דרבנרבינושכוונת , קאפח במהדורתו ש
  .שציי לספרות בה נידו עניי זה, 7הערה , דרור פיקסלר

16
, ובכל זאת תוקפ מדאורייתא' דברי סופרי'שלדיני הנלמדי בשלוש עשרה מידות קוראי , זכר לכ  

, "כל שנולדה מ הפסולי? איזו היא חללה": הגמרא ש דנה בברייתא. א, נמצא בסוגיה בקידושי עז
ואי צריכי לפרש מדברי שעיקרה מדברי תורה , איזו היא חללה": ומפרשת שכוונת השאלה היא

מתחללות , וגרושה וזונה לכה הדיוט ,שהרי אלמנה לכה גדול, "פסולי כהונהכל שנולדה מ ? סופרי
, שדי זה, מבואר מכא. "זה שהיה כשר ונתחלל, לא יחולל  'לא יחלל זרעו'": רק מדרשת הכתובי ש

משו שאינו מפורש , "צרי לפרש מדברי סופרי"הוא די ש, שה שבא עליה כה באיסור מתחללתישא
בהמש הסוגיה ש , והנה. ה נדרשת בהאלא למדוהו באחת משלוש עשרה מידות שהתור, בתורה

  ).ט, הלכות איסורי ביאה יז(וכ פסק רבינו , ומכא שתוקפ מדאורייתא, מבואר שלוקי על איסורי אלה

17
בתו המאמר , קגקב' עמ, ט"ירושלי תשנ, "במשנתו של הרמבעיוני , רבינוביהרב נחו אליעזר   

  ".על דברי סופרי שתוקפ דאורייתא"

18
  .א, עיי הלכות ממרי ב  
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ועל פי שלש עשרה מידות שהתורה , יש פעמי שהכתוב סובל פירושי שוני
כל אחד סובר שפירושו הוא . פירוש הנכוב נית להחליט מהו ה"נדרשת בה וכיו

בפרשו , עיקרו זה כתבו רבינו עצמו. וממילא זוהי כוונת התורה,  הוא הנכו
דברי שלמדו אות מפי : "את סמכותו של בית הדי הגדול לפרש דיני תורה

ונראה בעיניה שהדי בדבר זה כ , דות שהתורה נדרשת בהידעת באחת מ המ
לזה ניתנה רשות לבית הדי הגדול שבכל דור ודור לדרוש לפי . )ב, ממרי א(" הוא

 אי דברי שאי פשט הכתוב סובל ואי בה קבלה ברורה ... ראות עיניו
הו עובר  הריוא יאמר כ . רשות לשו בית די לומר שכ היא כוונת התורה

  .על בל תוסי או בל תגרע

', דאורייתא' את הדי כהמגדיראינה מפורש בכתוב  עובדת היותו של הדיש, נמצא על פי זה
מקנה לו מעמד של די מה ש, תו מסיניידי זה נמסר כהווילכ ש סימ שהיא מהווהאלא 

על גבי זה פירשו חכמי . ג מצוות"מנות בי תריילההוא ובכ יכול , תורה שאי לחלוק עליו
ולא נית לומר עליו , לבד ב אפשריבגדרהוא ו נמסראלא שפירוש זה לא , את פירושיה

  .שזוהי כוונת התורה בוודאות

  : בספר המצוות בסו הכלל השנירבינו הוכיח את דבריו מלשו "הרשב

מנה נלא , למשה בסינילו  מצות שנאמרו שש מאות ושלש עשרההנה נתבאר כי ו
 כללמנה בנכל שכ ש, ה"ענו  בזמלואפי, דותי מש עשרהושל כל מה שנלמד בהב

,  פרוש מקובל ממנויה מה שהאלא אי למנות כי א. נלמד בזמ מאוחרמה ש
 ואיסורו וזה אסור לעשותדבר ש,  השמועה בפרושרו מעתיקיאמשי, והוא
מפי  נודע שהרי,  נמנה אותורי אזה  או יאמרו שהוא גו תורה, יתאדאורמ
  .דותיאחת המלא ב, קבלהה

  .מצד זה שמקורו בקבלה ממשה מסיני הוא, הרי שיסוד ההגדרה של די כדי דאורייתא

נית מקו לחכמי לפרש הלכות מסוימות שלא , ר ומקורי זהעל גבי רובד מס, אמנ
חכ אחד יפרשו בדר . לשונו המקורית סובלת פירושי שוניאשר , פורשו במקור המסור

רשנות כל פ, לפיכ. אלא שעל פי שניה זוהי כוונת המקור עצמו, ואחר בדר אחרת, זו
  יתהמאחר שהסקנו שזו הי, להלכההיא  כאשר נפסקת  תקבל תוק דאורייתאשכזאת

  .כוונת המקור המסור

הרי שהיא נקראת , כאשר אנו דורשי מ הפסוק הלכה בשלוש עשרה מידות, מכל מקו
א יבוא בית .  הכרחיתאשר אינה, משו שזוהי פרשנות אפשרית לכתוב', דברי סופרי'

בי על פי דרשתנו בי על , אמנ. הרי שהרשות בידו,  את הפסוק באופ אחרדי אחר ויפרש
וקפה ועל כ ת, הלכה זו נכללת מעתה במשמעותו של הכתוב, פי דרשתו של אותו בית די

אזי התברר כי אי פסוק זה נתו , כי א באה לנו קבלה בעניי זה, ברור. מדאורייתא
ילא די זה וממ, את ההלכה המקובלת הוא האמיתיורק הפירוש התוא , לפרשנויות שונות

  .גמור' דבר תורה'הוא 
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  בהלכה למשה מסיני" דרשות. "3

פ דבריו בפירוש "וזאת ע, "הלכה למשה מסיני" לרבינועסקנו בתחילת דברינו בהגדרתו של 
נגלה כי מתקיי בה בדיוק המבנה אותו הצגנו , א נחזור כעת להגדרה זו. המשנה בעדויות

,  נמסרה הלכה מסוימת עליה לא נית לחלוק מידותבשלוש עשרה לדיני הנלמדי ביחס 
כל פרשנות כזו . ותירה מקו לפרשנות אפשרית א לא מחויבת של חכמיהא הלכה זו 

באשר ' דברי סופרי'אלא שהיא מכונה , 19תוכר כחלק מההלכה למשה מסיני מצד תוקפה
 .ונית לחלוק עליה, ההלכה שנמסרה היא רק בגדר פרשנות של דברי חכמי על

, עליו נית לומר בבירור שנמסר למשה מסיני כהווייתו, המפורש בכתוב הוא מקור אחד
כולה מפי ...  היא התורה הנתונה למשהכל התורה הזאת המצויה בידינו היו הזה "שהרי 
פירושה , ו ככמ"שהרי , אי זה המקור היחיד, בר. ) קמד'עמ, הקדמה לפרק חלק(" הגבורה

שכל הלכה עליה מעידי מעתיקי , ולפיכ ברור, )ש("  הוא ג כ מפי הגבורההמקובל 
  .הרי שהיא די תורה גמור, ה למשההשמועה שכ נמסר

עד שיאמרו לנו חכמי כי כ ', מדברי סופרי'כש שכל דרשה מהכתוב נקראת , ממילא
כ כל הלכה למשה , נות אפשרית של הכתובואי זו רק פרש, מקובלת בידינו הלכה זו מסיני

ואי זו ,  בלשו זה,עד שיאמרו לנו חכמי כי כ נתקבלה', מדברי סופרי'מסיני נקראת 
  .רק פרשנות אפשרית של אותה ההלכה

 השני לגבי דרשות בשלוש עשרה כללכשהשווה בי דבריו ב,  בתשובתורבינולכ נתכוו 
  :שה מסיניבי הלכה למל, מידות

ואי ש מ ,  קרינ ליה'מדברי סופרי, 'פילו דבר שהוא הלכה למשה מסיניאש
או , כגו שעטנז וכלאי ושבת ועריות, התורה אלא דבר שהוא מפורש בתורה

  .שאמרו חכמי שהוא מ התורהדבר 

עד ' מדברי סופרי' היא נקראת דבריו האחרוני מוסבי ג על הלכה למשה מסיני 
ה ואז נדע כי הלכה מקורית לפנינו שנמסרה כהוויית,  מ התורהשיאמרו חכמי שהיא

  .ואי זו רק פרשנות שלה, מסיני

מקובל אני מרב : ")ז, משנה עדויות ח( ואמר דברי ברורי רבי יהושעכאשר בא , הגע עצמ
שאי אליהו בא לטמא ולטהר , הלכה למשה מסינייוחנ ב זכאי ששמע מרבו ורבו מרבו 

 הא כ " המרוחקי בזרועאת המקורבי בזרוע ולקרב את אלא לרחק  ,לרחק ולקרב
לא נשמע "אלא ודאי ש! ?כיצד העזו חבריו לחלוק עליו, א כ? נמסרו הדברי מסיני

ופרשנותו של רבי , ) בפירוש המשניות שרבינולשו ( "ייהענאלא נשמע ממנו , ממשה לשו זה
לו חבריו פירשו יוא, סרנות אפשרית אחת למה שנמיהושע בש רב יוחנ ב זכאי היא פרש

  .באופ אחרזאת 

                                                            
19
 מודה שתוקפה של הלכה למשה מסיני רבינושפירש ש,  חלק יורה דעה סימ קלא"ת מהרשד"עיי בשו  

  . לגבי דברי הנלמדי בשלוש עשרה מידות"והיינו ממש כפי שפירש הרשב, הוא כדי דאורייתא
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אי לפיה  בהקדמה למשנה רבינואותה תמיהה שהעלו רבי על דברי , והיא הנותנת
, ל לגבי הלכות אלה"ממחלוקות רבות שמצאנו בדברי חז, מחלוקת בהלכה למשה מסיני

, עי שנמסר מסיני כהווייתובשורש כל הלכה ישנו גרש יר להגדרבינוהיא זו שהביאה את 
מעידה על " נמסרו לו למשה מסיני"הלשו , רבינוכפי שמוכיח . ועליו אי לחלוק בשו אופ

בי א מסירה זו כתובה ובי א נמסרה , שאי לערער עליה בשו דר, מסירה ממשית
אלו ל בהלכות כ"כיצד ייתכ שמצאנו בכל זאת מחלוקות רבות בדברי חז, א כ. בעל פה

  .אלא על פירושה, צ ההלכה המסורהאלא שלא נחלקו על ע, אי זאת? שנמסרו למשה מסיני

  :)מא מ'עמ( ביאר דברי אלה באר היטב בהקדמה למשנה רבינו

 בתורה לחמשה חקוקי הדיני הנחלקי ועל פי העיקרי האלה אשר הקדמנו
  :חלקי

, לעול מחלוקת ה ב איאלוו... הפירושי המקובלי ממשה, החלק הראשו
  .כוחיוהמסתלק  " קבלתי כ וכ: "יאמר אדכאשר אלא 

ואלו ג ... 'הלכה למשה מסיני' שה אשר נאמר בהה הדיני , החלק השניו
  . מחלוקתה ממה שאי בכ

מחלוקת הפול בה יות, קשיהמוצאי בדרכי ההה הדיני , החלק השלישיו
. "יש תשובה וא לדי , נקבל  הלכה א: "פיכ יאמרוול... רנוזככמו ש

מחשבת מי אבל ...  בו קבלהנשמעה במה שלא כוחיהומחלוקת ואמנ יפלו הו
נפלה אמנ ו,  ממשהשנחלקו בה ה ג כ מקובלי שהדיני שחושב

 והשני טעה אמתהקבל ושהאחד , שכחהה או שמועותטעות בה דרמחלוקת מה
  ...ל מה שצרי לשמועאו שלא שמע מרבו כ, או שכח, בקבלתו

שאינו י מ י דברוה,  מאדמגוניהמ המאמרי המכוערי ו,  היודע'ה, הנה זה
,  התורהאשר התקבלה מה באנשי ומטיל דופי, משיג ואינו מדקדק בעיקרי

דברי ל ההשגהמיעוט , נפסדתה אמנ יגרו לזאת האמונהו.  בטלוזה כולו
  .חכמי הנמצאי בתלמודה

לא הבדילו בי ו, כמו שיסדנו, וזה נכו, הפירוש מקובל ממשהכי מצאו ה לפי ש
לא . מחלוקתהאופ נפלה זה הועל  ...המוצאות תולדותי המקובלי והעיקרה
אלו י וארבמומה . אחר שקרוקבל האחד אמת וה, שמועות בה טועיש
  ! בתורהזה העיקרומה גדול , תבונ בהידברי למי שה

שבה ודאי שלא תיתכ , "העיקרי המקובלי"א בהבדלה שבי שורש העניי הו, א כ
  שה פרשנות של חכמי לאות, "התולדות המוצאות"לבי , מחלוקת ולא שכחה

בחנה זו ה. בה נאמרה המחלוקתש, שייכות ה לסוג השלישי של ההלכותאשר ו, עיקרי
  .היא המפתח להבנת העניי

בעל פה א פירושה אינו ברור שעילה המסורת מה הו ,כש שתמה החוות יאיר, ואל תתמה
אשר  ( שהרי א במסורת הכתובה מצאנו מחלוקות רבות באופ דרישתה ופירושה,כל צרכו
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פרשנות זו וא פרשנות . 20)מידותבשלוש עשרה באות לידי ביטוי בדיני השוני הנלמדי 
  .א מפי משה מסיניר נמסר כמות שהועד שיעידו החכמי שהדב', דברי סופרי'ת וזו נקרא

 אינה מסתפקת )ב, עירובי ד(הגמרא . 'חציצי' לגבי הלכת רבינומובני ג דברי , על פי זה
דברי 'היה עלינו לכנות א הלכה זו כ, אילו נהגה כ. באמירת תוכנה של הלכת חציצי

אלא שבהגדרה ש . מאחר שאי אנו יודעי שבלשו זו נמסרה ההלכה מסיני', סופרי
 אינו ושאינו מקפיד עליו ,  חוצרובו ומקפיד עליו , דבר תורה: דאמר רבי יצחק: "נוס
, ממילא. שבלשו זו נמסרה ההלכה, דהיינו', דבר תורה'כא מסרו לנו חכמי שזהו . "חוצ

 מקו לפרשנויות ולפיכ אי, הרי שיש כא די תורה גמור שנמסר למשה מסיני כהווייתו
  .שונות בהלכה זו

פ "אשר ע, נראה כי באמצעות הצגתו של מבנה מסויי,  נסכ את שראינו עד עתהא
מידות וה בהלכה למשה בשלוש עשרה  ה בדרשות הנלמדות רבינודברינו קיי לדעת 

 רבינויישבנו את הקושיות העולות מדברי , ראשית: הצלחנו להשיג שתי מטרות, מסיני
הסברנו מדוע , שנית, כה למשה מסיניהלבפירוש המשנה בדבר העדר של מחלוקות ב

) מידותבשלוש עשרה ודיני הנלמדי  (הלכה למשה מסיני מכנה במקומות רבי "הרמב
  .וזאת על א שתוקפ מדאורייתא, כדברי סופרי

, ה במקורוה בדי , בכל אחת מההלכות למשה מסיני בה אנו מוצאי מחלוקת, מעתה
יתה יולנסות לשחזר מה ה, פירוש המשניות בעדויות ברבינועלינו ללכת בעקבותיו של 

באופ שצדדי , "אי מחלוקת ולא הכחשה"עליה , ההלכה המקורית שנמסרה למשה מסיני

  .21 רק בפירושו של אותו גרעי מסורהמחלוקת השוני יחלקו

  הלכות למשה מסיני בגזירות דרבנ.ד

היא לומר ', דברי סופרי' בש  בכנותו הלכות למשה מסינירבינועד כא ביארנו שכוונת 
 רבינואי , על פי מה שביארנו, אמנ. שדיני אלה ה פירושי חכמי למה שנמסר מסיני

מאחר , אלא תוק הלכות דאורייתא גמור לה, סובר שתוק אות פרשנויות הוא מדרבנ
  .זוהי משמעותה של ההלכה עצמה, ישלפי פרשנות חכמ

                                                            
20
  .סו פרק ב, הלכה למשה מסיני, רבינוביעיי הרב   

21
ומצויי עמי ביאורי להלכות נוספות באופ ,  הקוד הראנו את הדברי לגבי שלוש הלכותבמאמרנו 

 המקו להודות למספר כא. ואי כא המקו להארי בזה,  באות הסוגיותרבינודומה על פי דברי 
בפניה הרציתי את , בשכונת נווה שאנ בחיפה" שארית ישראל"חברי מקשיבי בבית הכנסת 

 .א תרמו לביסוס הדברי, ורבות אחרות שלא נידונו כא, נידונו כאהסוגיות ש

    



  לומי אלדרשהרב 

  

  

  

334

  " מהיכ התינוקות קוריהחז רואה"הקושי שבהלכת . 1

משנה שנינו ב. לגביה לכאורה אי מקו לאמרושג הסבר זה נתקל במספר הלכות , אמנ
  : )ג, שבת א(

אבל הוא , תינוקות קוריההיכ מהחז רואה , באמת. ולא יקרא לאור הנר
  . לא יקרא

  : התבאר טע הדבר)ב, יב, שבת(בברייתא שהובאה בגמרא 

אני אקרא ולא : אמר רבי ישמעאל ב אלישע. מא יטהשלא יקרא לאור הנר 
שהיו , דברי חכמיכמה גדולי : אמר. פע אחת קרא ובקש להטות. אטה

  !אומרי לא יקרא לאור הנר

השייכת לחלק הרביעי , שהאיסור לקרות לאור הנר בשבת הוא גזירה דרבנ, ברור א כ
ו הנביאי תקנאשר הדיני : ") מא'עמ( בהקדמה למשנה רבינושל ההלכות שמנה 

 אשר יקראו החכמיוה ... הגדר לתורההסייג ווהחכמי בכל דור ודור על דר 
  :)ב, הלכות שבת ה( הלכה זו רבינו הגדיר וכ. "'גזרות'

אבל דבר . הדבר צרי עיו הרבה יהוהוא שלא יה, שבתהנר למותר להשתמש 
 . שמא יטהגזרה, אסור להבחינו לאור הנר שצרי לדקדק בראייתו 

 כהלכה רבינומנה , "החז רואה מהיכ התינוקות קורי: "את ההיתר שנאמר במשנה, והנה
 כיצד נית להעלות על הדעת התמיהה גדולה מאד . ) מ'עמ(למשה מסיני ש בהקדמה 

, ומ התורה הרי שהוא מותר לגמרי, שהיתר מסוי שנאמר בדי שכולו גזירת חכמי
ה למשה שמותר לחז לראות מהיכ "וכי בסיני אמר הקב'? ה מסיניהלכה למש'ייקרא 

  ? בעוד שעדיי לא נאסר א לקרוא לאור הנר כלל, התינוקות קוראי

שהרי , ביחס להלכה למשה מסיני' דברי סופרי'ביאורנו בגדר , לכאורה, כא לא יועיל
להיות פרשנות של וא כ דיניו אינ יכולי , מדובר בעניי שעיקרו לא נמסר מסיני

 תורה פרשנויות למקורות שנמסרו מסיני שייכות לחלק השלישי של הלכות. המסירה מסיני
  .כפי שהבאנו לעיל, שבעל פה

לא במפורש , נאסרו מ התורה שכל עניינ הוא שלא,  הגזירותכא מדובר בחלק הרביעי 

 !23ק זה הגדיר הלכה זו כשייכת לחלרבינוא , וכפי שראינו, 22ולא במשתמע

 יכ התינוקותהבאמת החז רואה "על דברי המשנה . )ג, שבת א( הוא בירושלמי רבינומקור דברי 
  :)ב, ש ח(נאמר , "קורי

 .הלכה למשה מסיני " באמת"כל מקו ששנינו : אמר רבי לעזר

                                                            
22
  .ט, השווה הלכות ממרי ב  

23
ה ובכס , עיי הלכות מתנות עניי ו  "עמו ומואב מעשרי מעשר עני בשביעית"כ הקשו ג מהלכת   

    26י לקמ הערות ועי. ש שנביא בסמו"וכ כתב הרא, ג, ש על המשנה בידי ד"משנה ש מפירוש הר
  .34ו
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הבבלי בסוגייתנו אינו , לעומת זאת. 24במשנה עקבי בירושלמי' באמת'פירוש זה לביטוי 
בבא מציעא . ב, שבת צב(א במקומות אחרי , שנאמר לגבי הלכה זו' באמת'הביטוי מבאר את 

כל : ")ה באמת הלכה"בבא מציעא ש ד(י "ומפרש רש, "הלכה ' באמת'כל : " מבאר הבבלי)א, ס
שלדעת הבבלי אי משמעותה , היינו. "ואי לחס ולגמג בדבר, היכא דתני באמת הלכה

 וא, אלא הלכה גמורה שאי לערער עליה, ה מסיני דווקאהלכה למש' באמת'של הלשו 
  .א היא מדרבנ

וכפי , פירש ג את דברי הבבלי כהלכה למשה מסיני )ב, שבת צבבפירושו ל(ח "הר, אמנ

מהדורת הרב (בסו ההקדמה למשנה וכ כתב ג בפרק הששי ש. 25הנראה כ הבי ג רבינו

, נמצא א כ". הוא הלכה למשה מסיני' באמת 'וכל מקו שנאמר במשנה: ")כט' עמ, קאפח
שהרי מדובר ,  מובאלא שהדבר אינו. שבי לבבלי בי לירושלמי יש כא הלכה למשה מסיני

  !בגזירה דרבנ

אינה אמורה ' הלכה למשה מסיני'והוכיחו מכא שלשו , כבר הראשוני התקשו בדבר זה
 זו הביאה אות לפרש א במקומות הבנה. על דיני שנמסרו למשה מפי הגבורה בייחוד

  :)מקוואות א(ש "ב הראכ כת. באופ פחות מחייב' הלכה למשה מסיני'אחרי את הלשו 

לוגי מי שאובי פוסלי את המקוה ' הא דאמר ג, ת בספר הישר"ומה שפירש ר
שלא מצינו בשו מקו הלכה למשה מסיני , י"אומר ר. ..הלכה למשה מסיני 

הלכה למשה מסיני עמו "יש לפרשו כמו , וא ישנו בשו מקו. בפסול מקוה
שאינה אלא , )א, ג( חגיגה כת דברייתא דמס"ומואב מעשרי מעשר עני בשביעית

 שאומר "כל באמת הלכה היא"וכ . כלומר דבר ברור כהלכה למשה מסיני
ת לא יקרא לאור הנר באמ': )א, ד יא(ק בשבת "כההיא דפ, גבי מילי דרבנס "בש

כל באמת , ומפרש רבינו ת הת', אמרו החז רואה היכ התינוקות קורי
 דאיסור רואה לאור הנר  על גבא. 'הלכה למשה מסיני'כתוב בירושלמי   הלכה
 .דבר ברור כהלכה למשה מסיני קאמראלא ! מדרבנ

 הקבלהעמיד הכל על ה, כפי שראינו לעיל, שהרי הוא,  אינו מקבל הסבר זהרבינוברור ש
. או שמפרשות ה הלכות שנאמרו למשה,  נאמרו למשה ממשאלווהגדיר שהלכות , ממשה
 ?שנאמר לגבי גזירה זו' משה מסיניהלכה ל' הביטוי רבינויוב לדעת , א כ, כיצד

  :ב עניי חמור זהוע הסבר אחר לייש הצי)ב, קלז(ב בהעמק שאלה "הנצי

... 'ה היא התינוקות קוראיבאמת אמרו החז רוא':  תנרק ראשווכ בשבת פ
, ס" בהקדמות פירוש המשניות מונה והול כל הלכה למשה מסיני שבש"הרמב

אלא על כרח דסבירא ליה דהלכה ! ומנה ג אלו בכלל הלכה למשה מסיני

                                                            
24
  .ג, נזיר ז; ד, שבת י; א, תרומות ב;  א,כ הוא בירושלמי כלאי ב  

25
, 91הערה , קס' עמ, ה"ירושלי תשנ, מצגר' מהד, ועיי בפירושי רבינו חננאל ב חושיאל למסכת שבת  

  .שהפנה למקורות שדני בעניי זה
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לא , על קריאה לאור הנר... בסיני נאמר שא יגזרוו, למשה מסיני המה כמשמעו

  .26יגזרו על החז ותינוקת

שכתב שיש ראשוני , א בריש פרק שני בעירובי"א לדברי הריטבבדבריו  מפנה ב"הנצי
דרחמנא אגמריה למשה מסיני שכ עתידי חכמי : "שביארו כ את די פסי ביראות

 .27"לתק

כלל שהרי הוא יוצא נגד פירוש מעי זה ב,  אי הדברי יכולי להיאמררבינובדעת , אמנ
  :הראשו שבפתיחת ספר המצוות

נה קריאת ההלל וומ', נאמרו לו למשה בסיני': מע לשונומי ששעל  תפלאוה
נה נר חנוכה שקבעו וומ, ווה בוטצמשה נש,  יתעלהלפני הששבח דוד אשר בו 

ואיני סבור שידמה מי שהוא או שיעלה . וכ מקרא מגלה, חכמי בבית שניאותו 
 ע ותנו יארע לנושא בסו מלכ, ה אותנווו בסיני שיצשנאמר למשה, על לבו

 .דליק נר חנוכהלהתחייב  שנ היוני כ וכ

  .רבינוי נותרנו ללא ביאור בדברי עדי

 "החז רואה"ההלכה למשה מסיני של ביאור . 2

הוזכר , "החז רואה מהיכ התינוקות קורי"ביחס להיתר של ' הלכה למשה מסיני'המינוח 
וכ בהלכות , )ג, שבת א(משניות על משנה זו בפירוש ה.  א ורק בהקדמה למשנהרבינועל ידי 

 שמדובר בהלכה רבינוא סבור . אר את טע ההיתרבורק ,  לא הזכיר מינוח זה)טו, ה(שבת 
ר המקומות שהיא מדוע לא הזכיר בשא, כפי שכתב בהקדמה למשנה, למשה מסיני גמורה
  ?הלכה למשה מסיני

 מבאר ש את רבינו.  בהלכות שבתנעיי תחילה בתחילת פרק ה, על מנת לבאר את הדבר
  :)א(וזו לשונו , לקת נר שבתמצוות הד

ולא   א רצה מדליק וא רצה אינו מדליק הדלקת נר בשבת אינה רשות 
רות או נטילת יכגו עירובי חצ, מצווה שאינו חייב לרדו אחריה עד שיעשנה

 נר בתיהואחד אנשי ואחד נשי חייבי להיות ב. אלא חובה, י לאכילהייד
  שואל על הפתחי ולוקח שמ ומדליק, אפילו אי לו מה יאכל. דלוק בשבת

  אשר קדשנו: וחייב לבר קוד הדלקה.  הואשזה בכלל עונג שבת, הנר
כדר שמבר על כל הדברי שהוא חייב , ונו להדליק נר שלשבתותיו וצובמצו
 . מדברי סופריבה

                                                            
26
  ."עמו ומואב מעשרי מעשר עני בשביעית"י הלכת לגב) ו, הלכות תרומות א(ז "וכ כתב הרדב  

27
על רובו  גזרוו"שמוסבת על , שעל פי זה הוא מסביר את ההלכה למשה מסיני של חציצי, ועיי ש עוד  

  .'וכו" שאינו מקפיד
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, מנעות מהתחייבות במצווה זויל רשות או ההשולל כל מימד ש, הסבר ארו ומפורט זה
א לעניי הברכה מדגיש ?  להדגיש נקודה זו באריכות שכזאתרבינומה ראה . צרי ביאור

 ? מה פשר לשו זו" קוד הדלקהומבר  ":ולא סת, "קוד הדלקה לבר חייב" שרבינו

 ויש .ב, רא שבת כהומקורו בגמ, " עליו לישב לאור הנרחובהו: "רבינובהלכה י ש הוסי 
  ?ואי די במצוות ההדלקה, אור הנרלבאר מדוע יש חובה לשבת ל

ואחד אנשי "אלא , שחובת נר שבת אינה ההדלקה עצמה, אר בהלכה א שב רבינואלא ש
  שזה בכלל עונג שבת: "והוסי, " נר דלוק בשבתלהיות בבתיהואחד נשי חייבי 

הנות מאור ישחובה ל, נמצא. 28לאור הנר ונהנה ממנוואי זה עונג שבת א אינו יושב , "הוא
 ?מדוע חייבו זאת חכמי. התענג בוהנר בשבת ול

  :) א,מסכתא דשבתא, ויקהל(עיי במכילתא דרבי ישמעאל נ, לביאור העניי

בחריש ובקציר 'לפי שהוא אומר ? למה נאמר. ' וגו)ג, שמות לה( 'לא תבערו אש'
אי לי . מערב שביעית לשביעיתשבות , שבות מחריש בשעת הקציר  ' תשבות

? מערב שבת לשבתיכול כ ישבות , אלא שהוא שובת מערב שביעית לשביעית
א למדתי שהוא , ושבת לש הש, הואיל ושביעית לש הש  והדי נות 

   קל וחומר, ועוד! כ ישבות מערב שבת לשבת, שובת מערב שביעית לשביעית
 שובת הוא הרי, ה לא כרת ולא מיתת בית דיומה שביעית שאי חייבי עלי

  די , שבת שחייבי עליה כרת ומיתת בית די, מערב שביעית לשביעית
  או להטמי , ולא יהיה רשאי להדליק לו נר. הוא שישבות מערב שבת לשבת

לא תבערו אש בכל ': למוד לומרת! לו את החמי או לעשות לו מדורה
 אבל אתה מבעיר מערב, בת אי אתה מבעירביו הש, 'מושבותיכ ביו השבת

  .שבת לשבת

ואיסור , המכילתא רואה צור להביא לימוד מיוחד לכ שמותר להדליק נר לפני שבת
   :)בא, שבת גהלכות ( רבינו כתב כ. הבערה הוא רק בשבת עצמה

שלא , ליה בשבתי שהיא נגמרת מא על פיא, מותר להתחיל במלאכה מערב שבת
עשה המלאכה מעצמה אבל שֵת, לעשות מלאכה בעצמו שליוא אלנאסר עלינו 

  .29ליויהנות במה שנעשה בשבת מאי לנו לומותר. מותר בשבת 

והיא מתמלאת והולכת כל , ערב שבת ע חשיכהב מי לגנה פותקי? כיצד
והיא דולקת והולכת כל , ומדליקי את הנר או את המדורה מבערב... היו כולו

 .השבת כולה

הנות מאור יויש להבי מדוע חייבו חכמי את האד ל. ולא מצווה, יתר נאמר כאה, אמנ
  ?הנר שהדליק מערב שבת

                                                            
28
  . ביד פשוטה ש הלכה ירבינוביר הרב "כ פירש מו  

29
  .ועיי בפתיחה לפרק שלישי ביד פשוטה ש  
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  :) ש,פרשת ויקהל(נאמר בלקח טוב 

למדנו שא , ולא אסרה תורה אלא מלאכת מחשבת... ייאי הבערה אלא ביד

שהבערתו , מבעיר האש מערב שבת והוא דולק בשבת אי זה מבעיר בשבת

'  ל אשימצא ל אש ולא יראהולא ': ובוא וראה שהרי לא נאמר... למאתמו

וכל חכמי הדורות לא נחלקו כלל אלא במה מדליקי ובמה ... כדר שכתוב בחמ

ללמד , אבל בהבערה עצמה שראוי להדליק לא נחלקו כלל, אי מדליקי

  .30נו להדליק הנרייתה לישראל מימי משה רבישקבלה ה

שדרשו שלא תהיה , ב המחלוקת ע הקראי והצדוקי בעניי זההרקע לדבר הוא כמו

ועיי בפירוש האב עזרא הקצר . ואפילו הבעירוה קוד השבת, אש בוערת בבית כלל בשבת

על כ אנחנו צריכי בדברי כל : "וסיי, דברי הצדוקיאת שסתר , )ג, שמות לה(על התורה 

 .31"ומסורת ותורה שבעל פה, המצוות לקבלה

כמקיימת ומוכיחה על האמונה בתורה , בות דומה ייחסו ראשוני לאכילת חמי בשבתחשי

צרי בדיקה אחריו א כל מי שאינו אוכל חמי "כי , וידועי דברי בעל המאור. שבעל פה

נמצא שמפקפק , שמאחר שהוא מפקפק בהיתר להטמי בשבת ואינו אוכל חמי, "הוא מי

 .32בשבתל שמותר ליהנות מהאש "במסורת חז

אשר "והחיוב לבר , מכא הקנאות הגדולה והחובה שהטילו חכמי להדליק נר שבת

. דהיינו שמאמי במסורת ובקבלה ממשה שמעשה זה מותר, "קדשנו במצוותיו וצוונו

כמו , אלא בהיותו דולק בשבת, מטרה זו לא תושג בהדלקת הנר בערב שבת בלבד, כמוב

שזהו , "דלוק בשבת  נרבבתיהלהיות  חייבי אחד אנשי ואחד נשי" שרבינושכתב 

  . וחייב לישב לאורו וליהנות ממנו,שיהיה הנר דולק בשבת דווקא, שורש העניי

וכ , ליהישנ מצבי בה אסרו חכמי את ההנאה בשבת ממלאכה הנעשית מא, אמנ

  :)ג, שבת ג( רבינופסק 

                                                            
30
,  א במעטרבינושקד ל, ר אליעזר"טוביה ב' ר, )'פסיקתא זוטרתא'המכונה ג (בעל הלקח טוב דברי   

שהיו ג ,  על מקורות קודמישמסתמכי הברור , רבינו מקור מחייב לדברי מהוויאינ על א ש
 קומות בכמה מרבינומר בכס משנה הביא את דבריו כמקור לפסיקותיו של , ואכ. רבינולנגד עיניו של 

ר "תודתי נתונה למו(א , הלכות סנהדרי כו. ב, הלכות פרה אדומה יא. ב, ראה הלכות ביאת מקדש ב 
שכפי , ועל אחת כמה וכמה כא, )והפנה אותי לדברי מר,  שהאיר את עיניי לנקודה זורבינוביהרב 

  .הדברי מיוסדי על שני התלמודי שכתבו שזו הלכה למשה מסיני, שנראה בהמש

31
שכתב שהדרשה מהפסוק במכילתא , 320 'עמ, )כר יד(ועיי בתורה שלמה במילואי לפרשת בשלח   

ועיי ש ג במילואי לפרשת ויקהל . אינה דרשה גמורה ולא נאמרה אלא להוציא מלב של צדוקי
של ענ ג להוכיח קבלה זו ולדחות טענותיה "סקירת חיבור מיוחד שחיבר רס  אות ג, )כר כג(פקודי 

  .אות שפב, ועיי עוד במה שכתב בתורה שלמה לפרשת בראשית פרק א. י והקראי"שר

32
 לאכול מותר לושמי שמזיק לו החמי , ק כ"ועיי במג אברה ס, )ח, אורח חיי רנז(א "וכ כתב הרמ  

  !צונ
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 וה מתבשלי, ליגחהאו בשר בתנור או על גבי , מניחי קדרה על גבי האש

גזרה , י שה אסורירכויש בדבר זה ד. ואוכלי אות בשבת, והולכי כל השבת

  .שמא יחתה בגחלי בשבת

  :) יז,ש( רבינומבהיר , א לאחר פירוט גזירות אלו

אינו אסור משו שהוא נעשה ,  זהישכל דבר שאנו אוסרי בעני, הא למדת

  .אלא גזרה שמא יחתה בגחלי, בשבת

לא גזרו אלא משו חשש שמא יעשה מלאכה , שכאשר גזרו חכמי גזירות מסויימות, יינוה

כפי , ואדרבה, לא אסרו, א על פי שנעשית מלאכה בשבת, אבל א אי חשש כזה, בשבת

  . א חייבו את ההנאהשכבר ראינו 

גזירה זו א היא . היא הגזירה שלא יקרא לאור הנר שמא יטה, אחת מאות גזירות

עליה הזהירו חכמי שיהיה כל אד נר דלוק , ליה בשבתמאתייחסת למלאכה הנעשית מ

נר למותר להשתמש "שא על פי ש, אלא שגזרו. יהנה ממנו וישתמש לאורויו, בביתו בשבת

, אבל דבר שצרי לדקדק בראייתו,  הדבר צרי עיו הרבהיהיהשלא "היינו דווקא , "שבתה

  . )ב, הלכות שבת ה(" שמא יטהרה גז, אסור להבחינו לאור הנר

אסרו חכמי , במקו שהדבר צרי עיו הרבה וצרי לדקדק בראייתו, ממילא א כא

מותר וא מצווה , במקו בו חשש זה אינו קיי, בר. להשתמש לאור הנר שמא יטה

בזה מתקיימת המסורת של תורה שבעל פה המקובלת בידינו מפי . וחובה להשתמש לאורו

עשה המלאכה מעצמה אבל שֵת, לעשות מלאכה בעצמו שליואלא  נאסר עלינו שלא", משה

  ". ליויהנות במה שנעשה בשבת מאי לנו לומותר. מותר בשבת 

הוא " החז רואה מהיכ התינוקות קורי"שההיתר של , רבינועל פי זה נית לפרש את דברי 

אה ירו, ת הספר בידו מלמד התינוקות אקחיי"שהרי במקרה זה בו . הלכה למשה מסיני

לפי ", אי לאסור" לת הפרשה שמתחיל ע התלמידי שתי או שלש תיבותילאור הנר תח

מאחר שאי לחשוש , ממילא. )ג, פירוש המשניות שבת א(" שאי בכדי כ כדי לטעות ולתק הנר

  .שיש לו לראות לאור הנר,  למקומהחזרה הקבלה, שמא יטה

, קבלה זו היא הלכה למשה מסיני, ח"רסת רהבבלי לפי ג פ"עוכ ,  דברי הירושלמיעל פי

שלא הכירו בתורה שבעל פה ,  הצדוקי.שהיא הקבלה הגמורה שאינה תלויה בפסוק כלל

הדרשה מהפסוק שהובאה במכילתא לא נאמרה אלא להוציא ו, נחלקו על הלכה זו, כלל

  .33בימל

,  עומדת הלכה למשה מסיני"החז רואה מהיכ התינוקות קורי"נמצא שברקע ההלכה של 

לא נשמע ממשה : " בפירוש המשניות בעדויותרבינואלא שעל זו ודאי שיש לומר כפי שאמר 

                                                            
33
  .31ראה לעיל הערה   
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אי להעלות על הדעת ,  בכלל הראשו שבפתיחת ספר המצוותרבינוכפי שכתב ". לשו זה

ולפיכ ברור שההלכה למשה מסיני לא , ה התייחס לתקנה או גזירה של חכמי"שהקב

הנות ממה שנעשה י נשמעה ממשה ההלכה הכללית שמותר ל, על פי כא. ל החזדברה ע

  .במקו שלא ראו צור לגזור, ירתועיקרו זה יישמו חכמי ג בתו גז, בשבת מאיליו

, מנה ג הלכה זו,  את כל ההלכות למשה מסינירבינוש מנה , בהקדמה למשנה, לפיכ

, כגילוי להלכה למשה מסיני שנמסרה בעניי זה, )'באמת'(באופ בו כתבו אותה חכמי 

  .ת לשונהאלא שאי אנו יודעי א

כתב , בפירוש המשניות ובהלכות שבת, "החז רואה"כשבא לעסוק בדי הפרטי של , מאיד

שהרי , ולא כתב שהוא הלכה למשה מסיני,  לא גזרו במקרה זהלפיורק את טעמו של הדי 

  .א התייחסה אליו כללוא ל, ייחודזו לא נאמרה עליו ב

נית לייש את אותו עיקרו , בהלכה שמתייחסת לגזירת חכמי, שא כא, עלה בידינו

אי כוונת ,  כאשר אומרי חכמי על די מסוי שהוא הלכה למשה מסינישהצענו לעיל 

 מתו אלא שדי זה נובע מתו ההלכה שנמסרה למשה , בהכרח שכ נמסר הדי מסיני

  .34או מתו יישומה במסגרת של גזירת חכמי, ל אותה ההלכהפרשנות ש

  סיכו. ה

בסו אותה רשימה הוא . ג הלכות כהלכות למשה מסיני" לרבינובהקדמתו למשנה מונה 

 נבארנה וכל שתובא אחת מהלכות אלו במה שלפנינו מפרוש המשנה : ") מ'עמ(כותב 

מ בפירוש המשניות וכ במשנה כאשר מגיעי הדברי למקו, אמנ". 'במקומה בעזרת ה

, לגבי רוב ההלכות ציי במקומ שה הלכה למשה מסיני, אכ. תורה מתחלפות ההגדרות

  .35או שהגדיר באופ אחר, אול יש שלא הזכיר זאת כלל

,  הלכת חציציהראשונה .  במאמר זה בשתי דוגמאות המסייעות להבי את פשר הענייד

בה , "החז רואה מהיכ התינוקות קורי" הלכת יה יוהשנ', ר תורהדב' כרבינואותה הגדיר 

הלכות אלה נתבארו על פי ההבנה .  את היותה הלכה למשה מסיני כללרבינולא הזכיר 

כי לכל הלכה למשה מסיני ישנו גרעי ,  בפירוש המשניות בעדויותרבינואותה למדנו מדברי 

                                                            
34
מואב מעשרי מעשר עני בשביעית הלכה למשה עמו ו" כי רבינועל פי אותו עיקרו נית לבאר את דברי   

ג ש נית לומר כי יש לגזרה זו . )23עיי לעיל הערה (המדובר הוא בדי דרבנ גמור א על פי ש, "מסיני
ה במקו "ואי, המתייחסת לכיבוש ארצות עמו ומואב שטהרו בסיחו, רקע בהלכה למשה מסיני גמורה

  .אחר נארי בזה

35
וראה במאמרו של  .רסרנט' עמ,  הלכה למשה מסיני,דרור פיקסלרת למצוא אצל רשימה מפורטת ני  

 על הלכות מהרשימה שה רבינושד במקומות בה לא ציי ) פרק ה(הלכה למשה מסיני : רבינוביהרב 
  .ובסיבות לכ, הלכות למשה מסיני
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והשלכות שונות שאינ הכרחיות להלכה , ועל גביו פרשנות של חכמי, שנמסר בלשונו

הלכות נוספות בה אותו עיקרו ל פי המיישבי עמצויי עמי ביאורי , כאמור לעיל. עצמה

  .קיימי קשיי דומי

 כל דבר רבינוהתבאר שבהקדמה למשנה מנה ,  בתשובהרבינוועל פי דברי , על פי זה

לא "אלא ש, הלכה שמקורה בסיניבדר כלל כוונת הביטוי ל. שמקורו בהלכה למשה מסיני

נכנה , ממילא. )ז, פירוש המשניות עדויות ח(" ייאלא נשמע ממנו הענ, נשמע ממשה לשו זה

. לא הכרחית, מאחר שזוהי פרשנות אפשרית בהלכה', דברי סופרי'הלכה כזאת בש 

, נמצא שזה פירושה של אותה הלכה למשה מסיני, על פי אותה פרשנות שנפסקה, אמנ

  .יבורו הגדולבחג  ג במקומה בפירוש המשניות ורבינוממילא כ הציגה ו

דהיינו ', דברי סופרי'הבנה זו של לשו ההלכות שלפנינו כ,  בתשובהרבינוכדברי , אמנ

עד שיאמרו חכמי בפירוש שהוא מ "נכונה , כפרשנות של ההלכה המקורית שנמסרה

היינו שבה העידו ', דבר תורה' חכמי שה בהלכות מסוימות עליה אמרו, א כ". התורה

ממילא ברור שאי כא , וכ נתקבלה ההלכה, לנו חכמי כי זו הלשו שנשמעה ממשה

במובנה הרגיל ' הלכה למשה מסיני'או ' דברי סופרי 'אי ההלכות בגדרושוב , פרשנות

  .כזאת היא הלכת חציצי. 'בר תורהד' כרבינוולכ הגדיר א , דלעיל

שנאמרו על מקרי שבבירור לא היו כלולי בכוונתה , נמצאו הלכות אחרות, דמאי

וממילא , שהרי ה מתייחסי לגזירות חכמי מאוחרות, המקורית של ההלכה שנמסרה

בהלכות אלה . במוב הפשוט של המושג' הלכה למשה מסיני'ברור שאי לכנות הלכות אלו 

א ודאי שאי כוונת , יקרו שנמסר בסיניברור שלפנינו גזירה או השלכה שנגזרו מהע

ממילא ברור . חכמי לטעו שה כלולות במשמעותה המקורית של ההלכה למשה מסיני

 רבינוולפיכ השמיט , שלא שיי לומר על הדי המסוי הזה שהוא הלכה למשה מסיני

  . זו בפירוש המשניות ובמשנה תורההגדרה

 א היא ה ראויה להיקרא הלכה מ התורה רקשהלכ מגדיר רבינוש, כל האמור מבוסס על כ

, לגבי הכתוב הדבר נכו. 'דבר תורה'בעת הלכה כהקבלה מסיני היא הקו. נמסרה למשה

  .שבעל פה כהווייתה א לגבי המסירהוכ נכו הו, מקור אחד ברור שנית לנו מסיני שהוא

, ורות מה נכלל בתוכלהבי ולה, נית לחכמי כח לפרש, על גבי שני מקורות אלו, אמנ

וממילא יהיה מעמדו מעמד , כוונתו של הדי המסוראת ופירוש כזה שנפסק יהווה מעתה 

 להורות שזוהי פרשנות של', מדברי סופרי'ממשי הוא להיקרא , אמנ. של די דאורייתא

  .ולא לשונו המקורית, הדי המסור

הרי שאי סמכות , ולה בוא מדובר בפרשנות שאינה אפשרית במקור ואינה כל, אול

אלא שיכולי ה , "בל תוסי"וא עשו כ עברו על , לחכמי לומר שזוהי כוונת המקור

המושתתות לעיתי על עקרונות וערכי , להוסי ולגזור גזירות ולתק תקנות מחייבות

  :)ט, ממרי ב( רבינוכלשו . כל עוד ה מבדילי בינ ובי המקור, שנמסרו מסיני
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342

שלא להוסי על '? ס עליו ולא תגרע ממנוולא ת' זה שהזהירה תורה א הומה

בי בתורה ,  ולקבוע הדבר לעול שהוא מ התורהדברי תורה ולא לגרוע מה

  .36פהבתורה שבעל  שבכתב בי

                                                            
36
, "ופרי שתוקפ מדאורייתאעל דברי ס "רבינוביר הרב "מוובמאמרו של  ,2פרק ג סעי עיי לעיל   

טענתנו היא שאות הדברי שכותב הרב , כפי שנתבאר לעיל. "בספרו עיוני במשנתו של הרמב
וההבדלה ,  ש לגבי דרכי דרישת הפסוקי והפרשנות המתקבלת והבלתי מתקבלת בכתוברבינובי

אור סוגיה סבוכה זו של ניתני ליישו בבי,  חכמישתוקפ מדאורייתא וגזרות' דברי סופרי'שבי 
  .זה שבעל פה  לגבי פרשנות המקור השני, רבינוהלכה למשה מסיני בשיטת 
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  הרב יעקב קורצוייל

  ?לוהות בישראל-הגשמת הא

  מבוא. א

  לוהות-ם למגשימי הא"יחס הרמב. ב

  לוהות-יוסף אלבו למגשימי הא' יחס ר. ג

  משה תקו' הצגת שיטת ר. ד

  משה תקו' הסבר לשיטת ר. ה

  מבוא. א

לוהיי מתכווני לייחוס כוחות א, לוהותכשדני במושג הגשמת הא, פעמי רבות
  שבו ע ישראל חטא בכ שייחס לעגל כוחות , כדוגמת חטא העגל, מיילעצמי גש

  : )צז, א( 1וכדבריו המפורסמי של הכוזרי, לוהייא

, דבר שנאסר עליה, חטאת הע היתה אפוא רק בזה שעשו לה תמונה
בלי אשר באה על , ובזה שיחסו כח אלוהי לדבר אשר עשו בידיה ומרצונ

  . כ מצות האלוה

  בנתינת תארי גשמיי , דהיינו, זה ברצוני לדו בהגשמה ברובד מופשט יותרבמאמר 
  . לוהיי לגשמיותולא בנתינת תארי א, לוהות עצמהלא

הביקורת הגלויה וההתקפות כנגד תפישת . הדיו סביב סוג זה של הגשמה קדו ביותר
 לפני ההגשמה בעול הלא יהודי מתחילות מ המחצית השנייה של המאה השישית

ש , 3 מצוטטי קטעי שנשתמרו מכסנופנס2"משנת ראשוני"בספר . הספירה למניינ
  : לוהותהוא לועג לצורות האנושיות שבה נתפסת הא

ואלמלי נית לה דוגמת בני אד הכשרו , אלמלי נתנו ידי לשור ולסוס
, לוהי בצל שורהיה השור צר את דמות הא, לצייר בידיה ולצור צורות

  . והיו עושי לה תמונות כל אחד בדמות מינו, הסוס בצל סוס

                                                           
1
  .לה' עמ, מהדורת אב שמואל   

2
  .מה' עמ, ה"ברלי תרפ, תרגו יעקב קלצקי   
3
570, וני שחי בקולפוהוגה דעות ומשורר יו      .ס בקירוב" לפנה475
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, בעיית ההגשמה במחשבה הישראלית לא נתעוררה בהשפעת עול המחשבה שמחוצה לה

  : 4אורב' וכדברי א, " בתנאלא הורתה בקדושה 

. טבעיתמיתולגית ועללוהות עלל את ההשקפה על א"מהמקרא קבלו חז
ל שללה באופ מוחלט כל אפשרות לסמל את האנ. ל הוא רוח ולא בשרהא

  ... על ידי יצור כלשהו על האדמה או על ידי צבא השמיי

  נגד האמונה שיש משהו , לוהותהמלחמה נגד הפסילי הייתה מלחמה נגד הגשמת הא
  .לוהי בחומר ובצורותיו הטבעיותא

 הדוגלת בהגשמת ברצוני לבחו הא נמצאת בהגות היהודית השקפה, לאור האמור עד כה
רוצה , שמהמקרא קבלו חכמינו את ההשקפה המופשטת, הצודק אורב בדבריו. לוהותהא

  לומר שמיו מת תורה ועד ימינו דגלה האמונה היהודית בעמדה השוללת את הגשמת 
או שמא היו הוגי יהודיי במהל ההיסטוריה אשר סברו כי יש מקו , לוהותהא

  5? כזו או אחרתלוקות ברמהלהגשמה של הא

  לוהות למגשימי הא"יחס הרמב. ב

הוא ' ובהלכה ו, מונה את אלו שאי לה חלק לעול הבא'  בהלכות תשובה פרק ג"הרמב
  :מתאר את גודל עונש

ואלו שאי לה חלק לעול הבא אלא נכרתי ואובדי ונידוני על גודל רשע 
  . וחטאת לעול ולעולמי עולמי

   :פסק' ובהלכה ז

, האומר שאי ש אלוה ואי לעול מנהיג: חמשה ה הנקראי מיני
והאומר שיש ש רבו אחד , והאומר שיש ש מנהיג אבל ה שני או יתר

וכ , וכ האומר שאינו לבדו ראשו וצור לכל, אלא שהוא גו ובעל תמונה
שה העובד אלוה זולתו כדי להיות מלי בינו ובי רבו העולמי כל אחד מחמ

  .אלו מי

האומר  "ה אד שמייחס תארי גשמיי לבורא ' מי' כולל תחת ההגדרה של "הרמב
וכ  "לוהיי למציאות הגשמית וה אד שמייחס תארי א, "שהוא גו ובעל תמונה' וכו

  ".העובד כוכב או מזל וזולתו

. לוהותשמת הא את החומרא של שני סוגי אלו בהג" דירג הרמב)לו, א(במורה הנבוכי 
  : וכ כתב

                                                           
4
  .29' עמ, א"ירושלי תשל,  פרקי אמונות ודעותל "חז, אורב' אפרי א   
5
א מוב הדבר שאילו נמצא , ולא של הראשוני, ל"אורב ד בספרו בהשקפת עולמ של חז. אמנ א   

של כל ' פריצה' מהווה לא יתכ שדעה זו, הבתקופת הראשוני דעה הסוברת את גשמות האלו
  .המוסכמות מאז ועד תקופתה
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לא עבדה מתו הנחה שאי אלוה , שכל מי שעבד עבודה זרה, ואתה יודע
, ולא ידמה מ העתידי, ולא דמה אד מעול בדורות שעברו, זולתה

אותה הצורה , שהצורה שהוא עושה מ המתכות או מ האבני והעצי
א על דר ולא עבדו אל, בראה את השמי והאר והיא המנהיגה אות

והיא יהיה מצב מי ... 'שה דמות לדבר שהוא אמצעי בינינו לבי ה
כלומר , והוא בדעתו היפ מכפי שהוא, שקשורה כפירתו בעצמותו יתעלה

או שהוא , או שסבור שהוא גו, או שלדעתו הוא שני, שאינו לדעתו מצוי
י ספק הנה זה בל, או שמיחס לו איזו מגרעת שהיא, לדעתו בעל התפעלויות

יותר חמור מעובד עבודה זרה על דעת שהיא אמצעי או מטיבה או מרעה לפי 
, ואתה דע שכל זמ שתהא בדעת גשמות או מאורע ממאורעות הגו. דמיונו

הנ מקנא ומכעיס וקודח אש חמה ושונא ואויב וצר יותר חמור מעובד 
  .עבודה זרה בהרבה

חמור הרבה יותר מהחוטא ומייחס , לוהות בעצמותהשהמגשי את הא,  טוע"הרמב
לוהות חמורה יותר מטעות בתפיסת הטעות בהבנת הא. לוהיילגשמות כוחות א
ואינו דומה מי , ככל שהטעות שורשית יותר כ ההשלכות רבות יותר. המציאות הגשמית
ללא תארי עצמיי , רוצה לומר נקייה מכל גשמות, לוהות כפי שהיאשתופס את הא

  למי שטועה בתפיסת , לוהי במציאותטועה בהבנת אופ הגילוי האא , מגשימי
  .לוהות בעצמותההא

  : כתב) ז, ג(ד בהשגות "הראב

לפי מה ,  הלכו בזו המחשבה6וכמה גדולי וטובי ממנו? ולמה קרא לזה מי
  .ויותר ממה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות, שראו במקראות

, א יש ללמד עליה זכות, לוהות דעת משובשתאד מודה שהמגשימי את ה"הראב
יתכ . ל והבנת כפשט"כיוו שה בנו כ את עולמ האמוני על בסיס קריאה באגדות חז

  . 7ד מתכוו לעורר בהשגתו בעיה פסיכולוגית של עצ אפשרות הפשטה שכזאת"שהראב

  : וכתב, ד" בהמש הפרק במורה הגיב כביכול על השגת הראב"הרמב

 יעלה בדעת שיש ללמד זכות על מאמיני הגשמות בשל היותו חונ כ וא
, כ ראוי ל להיות בדעה בעובד עבודה זרה, או מחמת סכלותו וקוצר השגתו

וא . מנהג אבותיה בידיה, מפני שאינו עובד אלא מחמת סכלות או חנו

                                                           
6
וראה . א רבינובי ובהערה ש" לרב נ"על הרמב" יד פשוטה"ועיי עוד בפירוש , עיי כס משנה ש   

   .8הערה 

7
המתפתחת אל שלבי גבוהי , שזהו תהלי המתרחש ביהדות עצמה, סובר' מורה נבוכי הזמ'ק ב"הרנ   

זוהי בבחינת . ה סימני הדר של ההתפתחות המושגית, לדעתו,  תולדות ישראל.יותר של עידו מושגי
בהקדמה ' עי, לדוגמא. תהלי הגליאני בהתפתחות התרבות מ הדימויי אל המחשבה המופשטת

לונדו , שמעו ראבידובי: עור, ק"כתבי רנ" (על נהרות בבל"למורה נבוכי הזמ בעני המזמור 
  ).א"תשכ
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ה כ תדע שעובד עבודה זר, תאמר כי פשטי הכתובי הפילו בשבושי אלו
נמצא שאי התנצלות . לא הביאוהו לעבדה כי א דמיונות ומושגי גרועי

ואיני , למי שאינו סומ על בעלי העיו האמתיי א היה קצר יכולת עיונית
א חושב אני לכופר מי שאינו , חושב לכופר מי שלא הוכח לו שלילת הגשמות

 יונת ב ובפרט ע מציאות תרגו אנקלוס ותרגו, קובע בדעתו שלילתה
  . עזיאל עליה השלו אשר הרחיקו את הגשמות תכלית ההרחקה

למרות שאפשר היה לסנגר עליה ולומר שדמיונות , עובדי עבודה זרה דינ מיתה מהתורה
לוהות קל וחומר שהמגשימי את הא, א כ. וציורי משובשי הביאו למחשבות אלו

וג ,  עליה בכ שגדלו על מחשבות אלובל לנו לסנגר, שחטא חמור לאי ערו, בעצמה
הרי אפילו מלקות לא (שנהרגי רק על מעשה בפועל ולא על מחשבה , א אי דינ למיתה

מקנא ומכעיס וקודח אש חמה : " מכל מקו עליה נאמר) לוקי על לאו שאי בו מעשה
  ".ושונא ואויב וצר

יסטוטלית הקובעת שהשכל  בעני זה מבוססת על הפילוסופיה האר"שיטתו של הרמב
  :)נא, ג(וכ כתב במורה הנבוכי , הוא המגע ביננו ובינו יתעלה

ויתעבה המגע אשר , ותסעה כלפי קרבתו, אחר כ תעסוק בהתיחדות אליו
  .בינ ובינו והוא השכל

אד , ממילא. לוהיותהדבקות מתקיימת בתיאו ההכרה האנושית ע המושכלות הא
בי א בא לידי כ בשוגג ובי א בא לידי כ , לפת נחשב לכופרהקובע בדעתו השקפה מסו

יש כופרי שההתייחסות אליה , אמנ. לוהיותמפני שהוא כופר באמיתות הא, במזיד
כפי שביאר ,  בחומרא"אות ראה הרמב, א לא כ בטועי בעניי הגשמות, קלה יותר

  : )מורה הנבוכי ש(

א חושב אני לכופר מי ,  לו שלילת הגשמותואיני חושב לכופר מי שלא הוכח
ובפרט ע מציאות תרגו אנקלוס ותרגו , שאינו קובע בדעתו שלילתה

  .יונת ב עזיאל עליה השלו אשר הרחיקו את הגשמות תכלית ההרחקה

ועל כ אי מלי , לוהות אינה סופית אי כל אד יכול לקבוע בדעתוהוכחות לכ שהא
צרי כל אחד , לוהות היא מחו לתחו השגתנו הידיעה שהאא את עצ, "הרמב
  .להפני

  לוהותיוס אלבו למגשימי הא' יחס ר. ג

ד "ובדבריו הוא מסתמ על השגת הראב,  מגדיר מהו הכופר)ב, ספר העיקרי א(יוס אלבו ' ר
  : וזה לשונו, "לרמב

וכיוצא ומה שראוי שנאמר בזה ללמד זכות על חכמי ישראל המדברי בזה 
הוא כי כל איש ישראל חייב להאמי שכל מה שבא בתורה הוא אמת , בו

ע היותו יודע שזהו דעת , ומי שכופר בשו דבר ממה שנמצא בתורה, גמור
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שכל , )א, סנהדרי צט(ל בפרק חלק "כמו שאמרו רבותינו ז, נקרא כופר, התורה
, ה מעצמוהאומר כל התורה כולה מפי הגבורה חו מפסוק אחד שאמרו מש

והוא בכלל האומר אי תורה מ , )לא, במדבר טו(" בזה' כי דבר ה: "עליו נאמר
וכשבא לחקור , אבל מי שהוא מחזיק בתורת משה ומאמי בעקריה. השמי

על זה מצד השכל והבנת הפסוקי הטהו העיו לומר שאחד מ העיקרי 
ו להכחיש או הטהו העי, הוא על דר אחרת ולא כפי המוב בתחלת הדעת

או , העקר ההוא להיותו חושב שאיננו דעת בריא תכריח התורה להאמינו
יחשוב במה שהוא עקר שאיננו עקר ויאמי אותו כשאר האמונות שבאו 

או יאמי אי זו אמונה בנס מנסי התורה להיותו , בתורה שאינ עיקרי
חושב שאיננו מכחיש בזה שו אמונה מ האמונות שיחויב להאמי מצד 

א על פי , אבל הוא בכלל חכמי ישראל וחסידיה, אי זה כופר, התורה
וגדולה מזו כתב ... והוא חוטא בשוגג וצרי כפרה, שהוא טועה בעיונו

ל שאפילו המבי עקר מעקרי התורה בחלו האמת מפני שהוא "ד ז"הראב
שכ כתב בספר ההשגות על מה שכתב , טועה בעיונו אי ראוי לקראו מי

ד "וכתב עליו הראב, ל שהאומר שהש יתבר הוא גו הוא מי" ז"הרמב
המאמי היותו גו מצד , ל אמר אברה א על פי שעקר האמונה כ הוא"ז

עד כא , אי ראוי לקרותו מי, תפיסתו לשונות הפסוקי והמדרשות כפשט

  .8לשונו

ופר לשיטת העיקרי הכ. 'כופר'יוס אלבו מגדיר בפסקה זו כיצד הוא רואה את המושג ' ר
. ובכל זאת הוא קובע בדעתו ההיפ מדעת, ל"הינו אד היודע מהי דעת התורה וחכמינו ז

אלא שמתו עיונו נטה מהדר הסלולה והבי את , ל"א המאמי בתורת משה ובדברי חז
וכ אי אפשר לכנותו , אי הוא כופר, וקבע כ במחשבתו, דבריה באופ שונה מהמקובל

  . אלא הוא חוטא בשוגג וצרי כפרה', מי'

לוהי הוא גו לפיו כל החושב שהא, "כראיה לדבריו מביא העיקרי את פסק הרמב
אשר כתב שאי ראוי לקרות מי את המאמי , ד על דבריו"ואת השגת הראב, נחשב למי
  .ל"מכיוו שטעה בקריאת פסוקי בתורה או מדרשי חז, היותו גו

הוא . 'כופר' בהגדרת "יוס אלבו בתמיהה על שיטת הרמב' תח רכבר בראשית ספרו פו
, טוע שלא יתכ שכול צריכי לחשוב את אותה המחשבה על מנת שלא יהיו כופרי

 הסובר שאי משיח לישראל )א, סנהדרי צט(הילל בגמרא ' ומעורר את תשומת לבנו לדעת ר
  : ועל כ הוא תמה,  נחשב לכופר הוא ודאי"ולפי דעת הרמב, שכבר אכלוהו בימי חזקיה
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ויש לתמוה על פה : ""ד על הרמב"תמה על נוסח ההשגה של הראב) ז, הלכות תשובה ג" (הכס משנ"ה   

כס "משו כ העדי ה". קדוש אי יקרא לאומרי שהוא גו ובעל תמונה גדולי וטובי ממנו
ומוסי , ד ממעיט בחומרת טעות"ש הראב, את נוסח ההשגה כפי שמובאת בספר העיקרי" משנה

  .ות מישאי ראוי לקר
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למה הזכירו אותו בגמרא אחר שהיה יוצא מכלל ישראל , א כ, ויש לשאול
א , וא תאמר שהביאו דבריו להשיב עליה? ולא היה מאמי בעקרי דת

  .כ לא היה לה להזכירו בש רבי ולומר שמועה מפיו בשו מקו

. "לוהות אשר שונה מזו של הרמבאד לאמצביע על נקודת דבקות בי ה' העיקרי'בעל 
, ובכל זאת הוא כופר בדעת, ל"אילו אד יודע מה דעת התורה וחז', העיקרי'לפי בעל 

היה מבטל את דעתו והבנתו , אילו רצה להאמי. הוא מביע בכ את חוסר רצונו להאמי
א . בריהשהרי אי בסמכותו לחלוק על ד, ל"בדברי התורה מפני הבנת של חכמינו ז

א א , לעול לא יחשב ככופר, ל באמת ובתמי"אד שרוצה ללכת בדרכי התורה וחז
' אני'מביע את מושג ה' העיקרי'במשנתו של בעל ' רצו'שה, יוצא א כ. טועה בהבנת

  .של האד יותר מאשר השכל האנושי

 את הגשמת רואה בדעת של אלו הסוברי, בסופו של דבר', העיקרי'שג בעל , כמוב
  .כדבריו, אלא חוטאי בשגגה וצריכי כפרה, אלא שאי ה מיני, לוהות טעותהא

אשר סברו שהא, נראה שהיו בתקופות ההיסטוריה היהודית אנשי הגות, מתו פולמוס זה
  ?מי ה אות חכמי. ד וה העיקרי מסנגרי עליה"שהרי ה הראב, לוהי הוא גו

  קומשה ת' הצגת שיטת ר. ד

משה תקו נראה שהוא אחד מאלו שסברו '  של ר9'כתב תמי'בקטעי שיש לפנינו מהספר 
  :אקדי כמה מילי אודותיו. לוהותאת הגשמת הא

משה ב חסדאי המוזכר בי השאר ' משה תקו ע ר' החוקרי נחלקו לגבי זיהויו של ר
פלוניא שיחיה ויארי משה בר חסדאי מ' והחכ הגדול ר: ")ב, גיטי ז( "בחידושי הרמב

 דחה 11נ אפשטיי"ואילו י,  כתב שאי לחבר בי השניי10נסקי'טיקוצ' ח". 'ימי כתב וכו
אבל לפי דעתי הוכחותיו ה קלושות מאוד ויש לנו להחזיק בדעה : "את הוכחותיו וכתב

  ".המקובלת בלא שו פקפוק

ספרו הוא מפרש את ב. משה ב חסדאי' הוא אפוא החכ האשכנזי ר' כתב תמי'מחבר 
. ודוחה את כל הפירושי בדר המשל, וכ את האגדות, סיפורי המקרא פשוט כמשמע

. בתחיית הגופות ובמציאות שדי, )לוהותהגשמת הא(מאמי בלב של באנתרופומורפיז 
וסביר להניח שהיתה זו השקפת של רבי מהחכמי , הוא לא היה יחידי בדבר זה

  ).להוציא את חכמי פרובנס(ובצרפת המפורסמי שבאשכנז 
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, מחברת שלישית(' אוצר נחמד'קירכהיי פרסמו ב' ר. 19י כרמולי במאה ה"התגלה ע, 13 נכתב במאה ה 
לרב " תורה שלמה"ציטוטי נרחבי מ הספר נית למצוא בספר ). יצחק בלומנפלד: עור, "ווי תר
להל וכ מספרי העמודי א הציטוטי , כמו כ. שטושט' עמ, מילואי, יתרו, ז"כר ט, כשר. מנח מ
  ".תורה שלמה"פ "ה ע

10
 .הערה הבאה' עי. נ אפשטיי"י י"מצוטט ע 

11
302' עמ, ד"ירושלי תשמ, כר א, מחקרי בספרות התלמוד ובלשונות שמיות, נ אפשטיי" י  294.   
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יהודה ' ואפילו נגד ר, משה תקו בתקיפות גדולה מאוד נגד חכמי קודמי' בספרו יוצא ר
הוא נלח ג בקבלה המעשית של בעלי תורת הסוד בת . שהוא מעריצו בדר כלל, החסיד

  .12וכ מותח הוא ביקורת על דר לימוד התלמוד בזמנו, זמנו

שהיה ראש וראשו להרהורי הפילוסופי שהוא , ג" במיוחד את רסמשה תקו מתקי' ר

הוא מחמיר ג כלפי . 14 דוחה אגדה אחת13'ספר האמונות'ובפרט מפני שבעל , מתנגד לה
אפשר להסביר זאת בכ שלא הכיר . "אברה אב עזרא אבל פחות מכ כלפי הרמב' ר

  .'משנה תורה'אלא רק את ', מורה הנבוכי'את ספרו 

משה תקו לא רואה את עצמו כמחדש שיטה באמונת ישראל אלא כמייצג ' כי ר, צא א כיו
ממש כפי , ולש כ מגייס הוא לעזרתו פסוקי המחזקי את טענותיו, שיטה קיימת
וזאת , משה תקו' את עיקר שיטתו של ר, א כ, ננסה כעת להציג.  עצמו"שעושה הרמב

  .באמצעות מספר ציטוטי מספרו

  : )מד' עמ, י קאפח"ר' מהד, מאמר ב, אמונות ודעות(כתב ג "רס

ואשר לא בקשו לקיי אותו גש א בקשו שתהיה לו תנועה או מנוחה או 
כעס או רצו או מה שדומה לזה כבר בקשו היותו גש באמת בדר העני לא 

ודומה למי שאומר אינני תובע ראוב במאה זוז א אני תובע . בדר הדבור
  .כי הוא סלק מעל ראוב לשו המאה אבל קיי ענינה  רבבהאותו בגדר

  :)79' עמ(משה תקו ' על כ השיב לו ר

ובראייתו הוא סותר דבריו , כי אי הנדו דומה לראיה, לא אמר כלו
ואות , כס' ולבסו שואלו ק, כס' בתחלה אינו שואלו ק, הראשוני

י חיי ומל עול לוהאנשי חכמי שחולקי עליו מודי ה שהוא א
שהרי קראי מסייעי לה ולא , אבל יש לו נידה והילו ועמידה וכעס ורצו

ולא יצטרכו לומר ברא צורות וקרא בשמו , יאמרו משלי ה מליצה ה
כי רב סעדיה היה בימי חכמי הגדולי והוא היה קדמו ', כו', הנקראי ה

 כדבר שלא נשתדלו ובדברי שנכנס לחקור ולפרש) ?(אחר האמוראי 
כי כל ... ראשוני היו חכמי הדור חלוקי עליו כדי שלא לחלוק על התורה

  .לומדי תורה והתלמוד והאגדות לא יודו לדבריו

לוהי מחד הוא מעיד על עצמו שהוא מאמי בא. משה תקו תמוהה ביותר' תשובתו של ר
וכ שאר , עומד וכועס, לוהי הולומאיד הוא סבור שאותו א, חיי ומל עול

, אמונות אלו סותרות לכאורה זו את זו. ההיפעלויות הנופלות רק תחת הענייני הגשמיי
ומכיו שכ המאמי בגשמותו של , לא מוחלט,  הוא סופישכ דבר ידוע הוא שכל עני גשמי
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מ בר "רוהנה החכ : "שציטט את דבריו, בהקדמה למסכת חולי, "י של שלמה"עיי במבוא השני ל  

  ".'נגד הפילוסופי וכו' כתב תמי'שחיבר ' חסדאי שהוזכר בי הגדולי בתשו
13
 .ורק לעיתי רחוקות הוא מזכירו בשמו, ג כמעט תמיד"כ הוא מכנה את רס  

14
  .70' עמ, )9ראה הערה (' אוצר נחמד'  
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לוהי כאשר אנו אומרי שהא, לדוגמה. 'מל עול'ל לא יכול א להאמי בכ שהוא הא
שהרי לש כ , הוא לא היה בו' משמע שקוד שהגיע למקו ב', למקו ב' ממקו א' הל'

  ! משה תקו איננו אינסופי'  רלוהי שלומכא קל להסיק שהא, הוא היה זקוק ללכת לש

  : )80, 97' עמ(' כתב תמי'עוד כתב ב

נעמוד כבוד הבורא יתבר שמו בפה כל בריות , לדעת התורה ולדעת רבותינו
כי אלקי חיי אי להערי , בקדושתו ובגדולתו נסיר המכשול מדעתנו

 ואי טיפה סרוחה כמונו להרהר. ולא ידמה לו שו דמות, גדולתו ויכולתו
כפי , כשרצונו להראות עצמו למלאכי מראה עצמו בקומה זקופה, בהווייתיו

ויודעי , ופעמי מראה לה אור משונה בלא דמות. יכולת שיכולי לסבול
  .ויש לו נידה וניעה קל וחומר מבריות סרוחי, שש שכינתו

, לו של האמחד אנו לא מביני כלו בהווית. ג בדבריו אלו נמצאת לכאורה סתירה פנימית
מ תקו אסור לדבר "אילו לדעת הר. ומאיד אנו כ יודעי מקל וחומר שיש לו נידה וניעה

  ? כיצד יכול הוא לדעת שיש לו נידה וניעה, ל מפני שאי לנו כל מושג בוכלל על הא

מאז . ברצוני להוסי פ אישי ביחסי אליו, מ תקו"מלבד התמיהות הללו בדבריו של הר
משה תקו ' האמנ האמי ר, התקשיתי בעצ העניי', כתב תמי'רו שנתוודעתי לספ
, וכ כל שאר התכונות הטבעיות, תנועה, הינו בעל גו, מל מלכי המלכי, שרבונו של עול

במיוחד תמוה הדבר לאור העובדה שהוא ראה את ספר המדע ? המאפיינות בני תמותה
לא לחינ האמונה . י הגשמות מסמרות בענ"בו קובע הרמב, "מהיד החזקה לרמב

ומקובלת עד היו כדבר , ל התקבלה בכל תפוצות ישראלבמופשטות המוחלטת של הא
  ?משה תקו' נית להתמודד ע השקפתו של ר, כיצד א כ. מוב מאליו

  משה תקו' הסבר לשיטת ר. ה

  : אצטט את דבריו הברורי. משה תקו'  הסביר את העומד ביסוד שיטתו של ר15הרב כשר

מ "ר:  הוא"ג והרמב"משה ב חסדאי על רס' יסוד הדברי שבה חולק ר
ג שהבורא אי לו גו ואי לו שו תמונה "ב חסדאי סובר ממש כמו רס

אמנ מחולקי ה בהתוצאות . כפשטות כל הכתובי שהובאו לעיל
 באו לידי מסקנה שא אינו "ג והרמב"הרס. והמסקנות מהנחה יסודית זו

. 'כרחי אנו להאמי שאי לו ניעה ועמידה וכעס ורצו ומחילה וכוגש מו
בזה חולק . שוב מאמי שהוא גש' ומי שמאמי שיש לו ניעה כעס ורצו וכו

כמה משפילי , גוזרי על הבורא כ יש לו להיות'ח והוא כותב "רמב
  .'ומבזי את עצמ
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י להסיר  המשתדל"ג והרמב"ויש להסביר שיטתו שהוא חולק על הרס
ומייחסי לו , מהבורא כל תואר שיש לו איזה קשר שהוא ע מושג גשמי

, ולכ. בעיקר תארי שליליי ותארי חיוביי שאינ קשורי ע גש
בדבר שיש לו , כלומר, ניעה ממקו למקו זהו דבר הקשור בגשמיות, למשל
 מוכרחי ולכ, ת שהוא למעלה ממקו וזמ לא שיי אצלו ניעה"והשי, גבול

לפרש פסוקי התורה שנאמרו בביטוי זה שה בלשו דברה תורה כלשו בני 
ויסודו הוא כי עיקר ההנחה . ח אי שו צור בזה"מה שאי כ לרמב, אד

כי כל הכללי שהניחו הפילוסופי מקור הוא השכל , שלה אי לה יסוד
גשמי שכמונו כל זה נאמר רק על דברי , האנושי שמלמד אותנו דעת ובינה
, ש שהוא כל יכול"אבל כלפי הבורא ית, שאפשר לנו לתפוס אות בשכלנו

אינו נכנס כלל בגדר , שברא יש מאי שהשגתנו בו היא פחותה מטפה מ הי
ומי שבא וגוזר מאצל , של כל החוקי והגדרי שלנו ואינ מתייחסי אליו

שגוזרי על הבורא 'א הרי הו, אי אפשר לומר וירד מכיו שאינו גש, הבורא
וא יש ברצונו הוא , כ הוא כל יכול"הבורא אינו גש ואעפ. 'כ יש לו להיות

וא יש ברצו , עושה פעולה כזאת שאנחנו בני בשר וד נוכל לומר שירד
כי אי דבר כזה , הבורא הוא מתראה לבני אד בכל צורה שהוא רוצה

 להיפ ממש שא אנו ולפי שיטתו נמצא הדבר. שהבורא לא יוכל לעשות
א שיהיה להבורא "ואומרי שא, מחליטי חוקי קבועי כלפי הבורא

הבורא הוא לגמרי למעלה , תנועה אנחנו נותני לו כמי דמות וגדר משלנו
' ורק מה שנצטווינו בתורה שהוא אחד ושבעצ אי לו דמות וכו, מהשגתנו

ילוסופיות וליחס אבל להוציא משכלנו מסקנות פ, אנו מביני ומאמיני
ז להוציא כמה פסוקי מפשוט ולהמציא לנו מדעתנו דברי "ועי, להבורא

ל בתלמודי "לדעתו זהו נגד פשטות השקפת חז. 'חדשי שאי לה זכר בגמ
  .ומדרשי

נראה שיש להתבונ באופ מחודש על מושג , משה תקו' לאור פרושו של הרב כשר לשיטת ר

 מיצה בספרו את משמעות מושג 16שמעו ראבידובי. ודיתלוהות בהגות היההגשמת הא
  :ההגשמה

הגשמה גופנית והגשמה רוחנית : נית לחלק את מושגי ההגשמה לשני
הראשונה כופה . והגשמה שבמהות ובני, הגשמה שבדמות ובצורה, נאצלה

והשניה , פעולותיו והפעלויותיו, את אמת מדתו, לוהיואת גו האד על א
בראשונה . ו השכלית של האד מכא ובמצפונו המוסרי מכאמקורה בהכרת

הראשונה הגשמה ממש .  מרוחובשניה , לוהיו מבשרוחוזה האד את א
ומ הראוי היה לסמנה בתואר מעי ,  עומדת כולה על האדוהשניה , היא

כל 'ה ב חורי בתכלית החירות הרצויה לבזו השניה אי האלו. 'האנשה'
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ה חייב לעשות אלו.  נכפפת להרגשתו המוסרית של האדהנהגתו. 'יכול
מחשבה הגיונית ' חושב'על כרחו הוא , ולא זו בלבד. די ומשפט, צדק

מ הנמנעות . חייב הוא לחשוב בדרכי ההגיו הקבועי ועומדי, בתכלית
, שוב. שיחשוב את הנמנע מבחינת ההגיו ושיעשה את הנמנע מבחינת המוסר

אמת המידה לטוב , לוהותכאילו הצדק קד לא. חהדגש הוא על ההכר
אלא בתבונת האד , ה אינו בו גופוהמוחלט ולאמת המוחלטת של האלו

  . ובהרגשתו המוסרית

יתכ שנבוא על כורחנו לידי הכרה שבכמה בחינות , א נמצה את עומק העיו
ה הרבה מ יש בה בתפיסת מחשבה ומפעל הנהגה ושלטו זו של האלו

פוגעת היא , ה ואולי יותר מבזו המגשימה את דמות האלו,ההגשמה
, כופפתו לריבונותו של האד המוסרי ובעל השכל, לוהותבחירותו של הא

. הרי לא פחות ממנה, ה בצורת גשא לא יותר מזו הצרה את אלו
ותו כדי ', פניו'השנייה מטהרת את , ההאלו' פני'האחרונה מגשימה את 

מכניסה הרבה מ ההגשמה הנאצלת לעצ תוכו של טיהור זה היא גופה 
  .'ממציא כל הנמצאי'אותו מיצוי עליו 

לטעמ קיי משהו . ודבריו של שמעו ראבידובי מחודשי ביותר, הסברו של הרב כשר
אשר גור לכ שעצ הכפפת , הנמצא מעבר לתהליכי החשיבה והלוגיקה האנושית

  . לוקותוה את הגשמת האלוהיי להגיו הבריא מהוהמושגי הא

  הרבה לדבר על גבולות השכל"הרי ג הרמב? האמנ', פני חדשות באו לכא'אמרנו 
לדוגמא , ולטעו שכתוצאה מכ על תארי הבורא נית לדבר רק על דר השלילה, האנושי

  : )לא, מורה הנבוכי א(

 דע כי לשכל האנושי מושגי אשר בכוחו וטבעו להשיג ויש במציאות
ולא בסיבה אלא שערי השגת , נמצאי ודברי אשר אי בטבעו להשיג כלל

ויש במציאות דברי שה נישגי באופ מסוי וייעלמו יתר , נעולי בפניו
  שאצלו הוא נעצר, אלא יש לשכל האנושי גבול בלי ספק' מצביה וכו

 .של מל עולג לפי שיטתו אי בכוחה של החשיבה האנושית להשיג את מחשבתו  כ א
, כיו שכ. "החתירה עד הנקודה הארכימדית של החכמה אינה אפשרית ג לשיטת הרמב

,  האנושימשה תקו בעני מוגבלות השכל'  לר"נית היה לומר שאי כל מחלוקת בי הרמב
הקורא את דברינו עד כה נוכח , בר. ה נטוע במקו אחריוהשורש לוויכוח החרי בינ

אי ה , אמת. משה תקו בתביעתו על מוגבלותו של השכל' רחיק לכת רלדעת עד כמה ה
 בסו "ראה מה כתב הרמב, לחלוקי אפשר הרי על כ א, חולקי הא השכל מוגבל

  : ל"הפרק הנ

ואל תחשוב כי זה שאמרנו על קוצר השכל האנושי והיות לו גבול שהוא נעצר 
כבר אמרוהו אלא הוא דבר ש, אצלו הוא דבר שנאמר על פי התורה

הפילוסופי והשיגוהו השגה נכונה בלי שו קשר ע דת או השקפה והוא 
  . דבר נכו לא יסתפק בו אלא מי שסכל במה שכבר הוכח מ העניני
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הלוגיקה הטבעית הטמונה . המחלוקת ביניה היא בשאלה מה טיבה של מוגבלות השכל
יות העמוקות הלועות האידילאפילו , משפטינכונה ביחס לכל המוחו של כל אד ב

שוא להגיע עד  המעמיק בשכלו "לפי הרמב; 'חרוט'לש המחשה נצייר בדמיוננו . ביותר

ההתקדמות . 17ותלוהגע באנוש הוא כביכול ,  נקודת הקצה של החרוטת הראשית נקוד
 משו , לגעת בנקודה זו ממשי אפשרכמוב שא. היא בדר השלילה ובאמצעות הלוגיקה

  :  כתב זאת כ)נט, אמורה הנבוכי ( "הרמב.  יש צור בהגדרות חיוביותשלש כ

לפי שכל מה , ושהיתרונות בי המשיגי גדולי מאוד, דע כי כ הוא הדבר
שאתה מוסי בתארי המתואר הוא מתייחד יותר ומתקרב המתאר להשגת 

, כ כל מה שתוסי לשלול ממנו יתעלה אתה מתקרב להשגה, אמיתתו
  . קרוב אליו יותר ממי שלא שלל מה שהוכח ל אתה שלילתוותהיה 

  : )נא ,ש א(כתב ' נקודת המגע'וביחס להגדרות חיוביות היינו 

'  וכומה מושכלי ראשוני; יש במציאות דברי רבי ברורי ופשוטי
לפי שהדבר , יתעלה' ומ הסוג הזה היא שלילת התארי העצמיי מה

  .מושכל ראשו

 שהמעמיק בשכלו יודע יותר מהאד השטחי בידיעת הטבע וכל ודאי מסכימשה תקו ' ר
כיו שכ נית .  ולא שוכנת בקצהו,ית מקיפה את החרוטהלוא החכמה הא, הנלווה אליו

לדעת את י אפשר א בשו פני ואופ א, לדבר על גבולות הגזרה של השכל האנושי
בניגוד למה , לביחס לא' נמנעות'בממילא אי מקו לדו . יתהלומגבלות החכמה הא

  : )טו ,ש ג( "שכתב הרמב

, לא יתכ שינויו כלל, לנמנע טבע יציב יציבות איתנה שאינה מפעולת פועל
וזה ממה שלא יחלוק בו (!!!). השהוא יכול עלי' ולפיכ אי לתאר את ה
  . ולא יסכל בזה אלא מי שאינו מבי את המושכלות, אד מבעלי העיו כלל

  ."משה תקו לא היה סומ ידיו על קביעה זו של הרמב' ר

היא הייתה נחשבת אנושית בה במידה , שג אילו היו מגלי לוגיקה חדשה, כמוב
אול עצ המחשבה שנית לדבר על מושגי . שתהליכי החשיבה שלנו מוגדרי כ

  .נצרכת לענייננו, הקיימי מעבר ללוגיקה האנושית המוכרת

 השכל "נראה שלדעת הרמב. " בלא ניסיו לבאר את שיטת הרמבאי אפשר לסיי
הוא : ")נב, ג(וכפי כתב הוא במורה הנבוכי , לוהי לאנושיהאנושי הוא החיבור בי הא

  ".שהוא המגע ביננו ובינו יתעלה, השכל השופע עלינו

. 'צל ודמות':  בפרק הראשו של המורה עוסק בבאור צמד המילי"הרמב, יתר על כ
". לוהי ברא אותובצל א: ")כז, בראשית א(נובע מהפסוק ' צל'הקושי בהבנת המושג 

. כתוצאה מהבנת הפסוק כפשוטו היו שחשבו כי תבנית האד ותאורו דומי לזו של הבורא
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ניסה בכל מאודו להוציא מלב של טועי את צורת החשיבה של ,  כאמור"הרמב
  :ומכיו שכ הסביר הוא ש, המגשימי

כלומר על העני אשר בו נהיה הדבר , אבל צל נאמר הוא על הצורה הטבעית
אשר אותו העני , והיא אמתתו מחמת היותו אותו המצוי, ונעשה מה שהוא

ובגלל ההשגה השכלית הזו , באד הוא אשר בו תהיה ההשגה האנושית
  .נאמר בו בצל אלקי ברא אותו

וממילא לא יתכ קיו של דבר מעבר , לוהותבאהשכל האנושי מקורו , שלשיטתו, דהיינו
בני , יתר על כ. לוהיימפני שה אינ אנושיי אלא א, לדפוסי החשיבה השכליי

וה נמצאי , לוהיתמותה אינ מצליחי למצות את כל העומק שמכיל השכל הטהור הא
ה ומכיוו אי דבר הנמצא מעבר לדפוסי החשיבה של, אמנ. בשלבי שוני של השגה בו

אול בהחלט ייתכ שעל גבי , שכ אל לה לחשוש מכ שכל הבניי אותו בנו יסודו בטעות
  . הבנת הקיימת יתווספו רמות נוספות של הבנה אשר לא היו קיימות קוד לכ
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   הרב יצחק הרשקוביץ

   השלמה תוכנית ומבנית -משנה תורה והמשנה 

 היחס בין משנה תורה והמשנה. א

 מניעי החיבור. 1

 היקף החיבור. 2

 לשון החיבור. 3

 בין המשנה למשנה תורה. 4

  ערך הכתובה: דוגמא א. ב

  מבנה משנת ערך כתובה ומשמעותו. 1

  מבנה ערך כתובה במשנה תורה. 2

  אביאור הגמר. 3

  משמעות מבנה ערך כתובה במשנה תורה. 4

  סיכום הסוגיה. 5

 איסור מכירת בהמות לגויים: דוגמא ב. ג

 סיכום. ד

 היחס בי משנה תורה והמשנה. א

חיבור , יהודה הנשיא' ר,  מייחס חשיבות רבה למפעלו הכביר של רבינו הקדוש"הרמב

ידהלכות יב(תורה משמעיי בהקדמתו למשנה דבריו החדה כ . ועריכת המשנה
1

(:  

ומימות משה ועד רבינו הקדוש לא חברו חבור , רבינו הקדוש חבר המשנה
אלא בכל דור ודור ראש בית די או , שמלמדי אותו ברבי בתורה שבעל פה

והוא , נביא שיהיה באותו הדור כותב לעצמו זכרו בשמועות ששמע מרבותיו
  .מלמד על פה ברבי

                                                            
1
וכ ממשנה תורה עצמו מובאי ממהדורת יד פשוטה ,  למשנה תורה"הציטוטי מהקדמת הרמב   

 למשנה לקוחי "הציטוטי מהקדמות הרמב. 'ר ראש הישיבה הרב נחו אליעזר רבינובי"למו
  . א"ירושלי תשל, י קאפח"הר'  ממהדומספר המצוות , ב"ירושלי תשנ, י שילת"ר הר"ממהדורת מו



  הרב יצחק הרשקובי

  

  

356

עצמו כפי כוחו מביאור התורה ומהלכותיה כמו וכ כל אחד ואחד כותב ל
, פי השמועהמומדברי שנתחדשו בכל דור ודור בדיני שלא למדו , ששמע

וכ היה הדבר . אלא במדה משלש עשרה מדות והסכימו עליה בית די הגדול
  .תמיד עד רבינו הקדוש

 והוא קב כל השמועות וכל הדיני וכל הביאורי והפירושי ששמעו ממשה
ר מהכל ספר ֵוִח, רבינו ושלמדו בית די שלכל דור ודור בכל התורה כולה

 בכל מקו כדי צְוִר,  ברבי ונגלה לכל ישראל וכתבוהו כוליָנוְש, המשנה
  .שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל

 לרבינו הקדוש אינו מסתכ רק במפעל לחיזוק לימוד התורה "התפקיד שמייחס הרמב
בקביעת מערכת החוקי המחייבת הרשמית של התורה שבעל פה על ג  כי א ,והנחלתה

 שרבינו הקדוש קיב את כל המקורות ,"ליתר דיוק קובע הרמב. כל ענפיה ושלוחותיה
  כל   בית די שלוהשני ,  משה רבינוהאחד : האמיני משני מבועי תורניי מחייבי

  .דור ודור

וכל לראות עד כמה תפקיד זה שנטל רבינו הקדוש על י, המעיי בפתיחת הלכות ממרי
  :)בא, א( עצמו מעיד על מרכזיותה של יצירתו

, וה עמוד ההוראה, בית די הגדול שבירושל ה עיקר תורה שבעל פה
על פי : "שנאמר, ועליה הבטיחה תורה, ק ומשפט יוצא לכל ישראלוומה ח

, אמי במשה רבינו ובתורתווכל המ.  זו מצות עשה" ...התורה אשר יורו
  .ולישע עליה, חייב לסמו מעשה הדת עליה

לא תסור מכל : "שנאמר, הוראת עובר בלא תעשהבכל מי שאינו עושה 
, אחד דברי שלמדו אות מפי שמועה"... הדבר אשר יגידו ל ימי ושמאל

 באחת מ המדות  מפי דעת אותואחד דברי שלמדו, וה תורה שבעל פה
ואחד דברי . דבר זה כ הואהדי בונראה בעיניה ש, תורה נדרשת בהשה
וה הגזרות והתקנות ,  סייג לתורה ולפי מה שהשעה צריכהו אותשעש

.  מצות עשה לשמוע לה שלושה דברי אלוכל אחד ואחד מב. והמנהגות
על פי התורה : "הרי הוא אומר.  מה עובר בלא תעשהתוהעובר על כל אח

התקנות והמנהגות שיורו בה לרבי כדי לחזק  והגזירות אלו " ואשר יור
 אלו דברי שלמדו אות " ...ועל המשפט אשר יאמרו. "ולתק העול, הדת

" מכל הדבר אשר יגידו ל. "באחת מ המדות שהתורה נדרשת בה, מ הדי
  .בלו איש מפי אישי זו הקבלה שק

בה הוא הסמכות הבלעדית ,  תפקידי קובע שלבית הדי הגדול שלושה"הרמב
  :והעליונה

זו היא התורה שבעל . איש מפי איש, העברת המסורת המדויקת מפי משה רבינו .1
  .פה
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היכולת לפרש ולבאר בצורה מחייבת את פסוקי התורה במקומות שאי בה  .2
רק על פי הוראת וקריאת בפסוקי התורה רשאי כל אד . מסורת מוסמכת
  .מישראל ללכת

הנובעי מרצונ של בית הדי לאכו את חוקי , גזירות ומנהגי, קת תקנותחקי .3
  .ולחזק בדק, התורה

 ייחס לרבינו הקדוש את שני התפקידי הראשוני של בית הדי "שהרמב, הרואה יראה
והוא קב כל השמועות וכל הדיני וכל הביאורי והפירושי ("הגדול במפעל כתיבת המשנה 

וחבר מהכל ספר , ו ושלמדו בית די שלכל דור ודור בכל התורה כולהששמעו ממשה רבינ
במקו שבכל דור ודור תהיה קבוצת תלמידי חכמי אחת : ובהבדל אחד, ")המשנה

מדור המשנה ואיל המסורת , המוסמכת להעביר את המסורת ולפרש את התורה שבכתב
 הפירושי הנכוני ובה מצויי ג, המהימנה היא זו המצויה בי בתרי המשנה בלבד

המשנה מכילה את כל התורה שבעל , א כ. י בתי הדי שלאור הדורות"והמוסכמי ע
והיא ג מכילה את ההשלמות לתורה שבעל , ואי לערער אחר מסורות תורה שבעל פה אלו, פה
   .ג מידות התורה"כי א נלמדו באחת מי, בדמות הפירושי שאינ מקובלי ממשה, פה

המקבע את התורה שבעל פה ואת פירושי בתי הדי , שועד חריג זה של רבינו הקדהעילה לצ
והערכתו המפוכחת כי מצב הדורות , שבכל דור ודור היא חומרת מצב הדור בה הוא חי

והידלדלות שכבת תלמידי החכמי המוסמכי , לנוכח השלטו הרומאי, הבאי לא ישתפר
  :)הלכה טו, הקדמת משנה תורה(

לפי שראה ? רבינו הקדוש כ ולא הניח הדבר כמות שהיהולמה עשה 
וממלכת , והצרות מתחדשות ובאות, שהתלמידי מתמעטי והולכי
חיבר , וישראל מתגלגלי והולכי לקצוות, הרשעה פושטת בעול ומתגברת

וישב כל ימיו . חיבור אחד להיות ביד כול כדי שילמדוהו במהרה ולא ישכח
  .משנה ברביהוא ובית דינו ולמד ה

מתייחד רבינו הקדוש בפעילות ההפצה , בנוס לעצ מעשה הליקוט והכתיבה

רבינו הקדוש היה לא רק סופר ומחוקק . 2האינטנסיבית של דברי המשנה המיוחסת לו
ונאמ על העברת , כי א ג מרבי תורה ברבי, המחייב את כל הדורות שלאחריו, מחונ

 .המסורות המוסמכות לדורות הבאי

ואת ספרו , "למעמד מיוחד אצל הרמב, יהודה הנשיא' ר, על כל אלה זכה רבינו הקדוש

  . 3 לחבר במתכונת דומה"בחר הרמבהגדול 

                                                            
2
  .פעמיי בקוב ההלכות הקצר אותו ציטטנוהזכיר אותה  "הרמב   

3
נתייחס בהמש דברינו ). נאלז' עמ( למשנה "להערכה נוספת על רבי ומפעלו ראה הקדמת הרמב   

  .  ש"דבריו של הרמבלקטעי מ
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  מניעי החיבור. 1

ע ,  כמנסח ומסכ של התורה שבעל פה רואה את תפקידו בחיבור משנה תורה"הרמב
הוא וכ . וני ועד ימיוהתלמודי והגאדר ,  ומדרשי ההלכהמסקנותיה מימי המשנה

  :)ההדגשה שלי, מאהלכות לט, הקדמת משנה תורה(עצמו על מעיד 

ואבדה חכמת חכמינו , ובזמ הזה תכפו צרות יתירות ודחקה שעה את הכל
לפי כ אות הפירושי והתשובות וההלכות שחברו , ובינת נבונינו נסתתרה

אי מבי ענייניה ו, נתקשו בימינו, הגאוני וראו שה דברי מבוארי
, הבבלי והירושלמי, ואי צרי לומר התלמוד עצמו, כראוי אלא מעט במספר

שה צריכי דעת רחבה ונפש חכמה וזמ ארו , וספרא וסיפרי והתוספתות
ואחר כ יודע מה הדר הנכוחה בדברי האסורי והמותרי ושאר דיני 

  .תורה היא היא

ונשענתי על הצור ברו , מימו הספרדי' רומפני זה נערתי חצני אני משה בי
וראיתי לחבר דברי המתבררי מכל אלו , ובינותי בכל אילו הספרי, הוא

החיבורי בעני האסור והמותר והטמא והטהור ע שאר דיני תורה כול 
, עד שתהא תורה שבעל פה כולה סדורה בפי הכל, בלשו ברורה ודר קצרה

אלא דברי ,  אומר בכה וזה אומר בכה ולא פירוק ולא זהאבלא קושי
אשר יתבאר מכל אלו החבורי ברורי קרובי נכוני על פי המשפט 

  .והפירושי הנמצאי מימות רבינו הקדוש ועד עכשיו

ובדי כל , בדי כל מצוה ומצוה, עד שיהיו כל הדיני גלוי לקט ולגדול
הא אד צרי כדי שלא י, כללו שלדבר. הדברי שתקנו חכמי ונביאי

אלא יהיה חיבור זה מקב לתורה , לחיבור אחר בעול בדי מדיני ישראל
שבעל פה כולה ע התקנות והמנהגות והגזרות שנעשו מימות משה רבינו ועד 

וכמו שפירשו לנו הגאוני בכל חיבוריה שחיברו אחר , חיבור התלמוד
קורא תורה לפי שאד , לפיכ קראתי ש חיבור זה משנה תורה. התלמוד

ואינו , ואחר כ קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, שבכתב תחלה

  4.צרי לקרות ספר אחר ביניה

' הלא הוא ר,  תפקיד דומה מאוד לזה שאפיי את רבינו הקדוש"בדבריו מתאר הרמב
   .בבואו לחבר את המשנה, יהודה הנשיא

לבי מניעיו ,  של רבינו הקדושמצויי בי מניעיו ומטרותיומספר מכני משותפי 
  : בכתיבת משנה תורה"ומטרותיו של הרמב

מעמידות בסכנה ו, מתחדשות ובאות,  צרות יתירות ותכופותסטורי יהנימוק הה .1
  .את המש מסירת התורה שבעל פה כתקנה

                                                            
4
  .)גב' עמ ( לספר המצוות"דברי דומי נמצאי בהקדמת הרמב   
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י כ לאחד את "וע, נטולת מחלוקות עד כמה שאפשראחדותית רצו ליצור פסיקה  .2
  . תורה אחתהאומה כולה מאחורי

לש שיפור , שאינ בהישג ידו של כל אחד, צור בקיבו כמויות חומר עצומות .3
  .הפסיקה לאור הישגי הדורות הקודמי

  היק החיבור. 2

א אינ כוללי , המקיפי כל אחד חלקי נכבדי ממכלול התורה, בניגוד לתלמודי
,  והחידושי המאוחרי לההכוללת כל דיני תורה שבעל פה, ניצבת המשנה, אותה בשלמות

בזה היא מוחלטת מבחינת המסורת שהיא מייצגת ועוצמת הפסיקה . ללא יוצא מ הכלל
  . שכ היא מקיפה את כל התורה, ואי מקו לערער על הלכה אחת שבתוכה, שלה

כ כתב . ראה לנגד עיניו את המודל של רבינו הקדוש, בבואו לכתוב חיבור מקי, "הרמב
  :)ב' עמ(המצוות בהקדמת ספר 

עד שלא ,  כל מה שנתקיי ונתברר מדברי התורה)במשנה תורה(ואכלול בו 
או אזכיר יסוד שממנו תילמד , תמלט שו שאלה שצריכי לה שלא אזכירנה

, כי מטרתי בו ג הקצור ע השלמות. אותה השאלה בקלות בלי עיו רחוק
פרא ובספרי ובס, עד שיקי הקורא בו כל מה שנמצא במשנה ובתלמוד

ומה שבארו ופירשו , ל"וא כל מה שגדרו הגאוני האחרוני ז, ובתוספתא
ומשל ואינו , וחייב ופטור, ופסול וכשר, וטמא וטהור, בעניני אסור ומותר

  . 5ונשבע ופטור מלשבע, משל

  :)לחלז' עמ, הקדמת המשנה(וכ כתב על רבינו הקדוש 

הכוללת , החל בחיבור המשנה, רי השיטות והמאמ)רבינו הקדוש(וכאשר קב 
 שמועות מקובלות ממשה עליו ממנה . פירוש כל המצוות הכתובות בתורה

וממנה דיני ,  דיני שהוצאו בהקש ואי בה מחלוקתוממנה , השלו
פלוני , וקבע במחלוקת, שהוצאו ונפלה בה מחלוקת בי שני היקשי

  ...אומר כ ופלוני אומר כ

וכ את , כי רבינו הקדוש קיב כל השמועות עד ימיו) שהובאה לעיל(יעתו זאת בנוס לקב
  . כל הפסיקות של בתי הדי הגדולי שבכל דור ודור

  . הרי שג ההיק של משנה תורה בא כתעתיק של המשנה

  לשו החיבור. 3

  :)ב' עמ( בהקדמת ספר המצוות "כ כתב הרמב

                                                            
5
כפי שהוא כתב , התוספתא והתלמודי אינ אלא פירושי למשנה, הספרא והספרי, "לדעת הרמב   

  ). כטכז' עמ, יד פשוטה' מהד(הלכה יח , במפורש בהקדמת משנה תורה
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כיו ,  בלשו כתבי הקודש) תורהאת ספר משנה(וכ ראיתי לנכו שלא אחברנו 
. שאותו הלשו המקודש מצומצ בשבילנו היו להשלי בו כל עניני הדיני

כיו שאי מביני אותו היו מבני עמנו אלא , ג לא אחברנו בלשו התלמוד
 אלא ,וישארו מלי רבות שה קשות אפילו לבקיאי בתלמוד, יחידי

  . לרוב בני אדכדי שיהא קל , אחברנו בלשו המשנה

, בזה הוא דור. וקלות הבנתה,  מבכר את לשו המשנה בשל תפוצתה הרחבה"הרמב
ספרי בלשו הערבית  כתב "המעיי יראה כי הרמב, אול. בעקבות רבינו הקדוש, כמוב

, "ומכא ששיקולי נוספי עמדו לנגד עיניו של הרמב. יתה רחבה לא פחותישתפוצת ה
כי א ליצור קוב מחייב את כלל , ו היה לא רק ללמד לרבי את ההלכותוככל הנראה רצונ

ספר . ובהקדמת ספר המצוות, כדוגמת המשנה וכעדותו בסו הקדמת משנה תורה, ישראל
שהיא היחידה המאגדת את כלל , לשו המשנה, כזה יהיה חייב להיות כתוב בלשו העברית

  . ישראל תחת בית אב אחד

   תורהבי המשנה למשנה. 4

 ,יההבדל בולט בי מגמותקיי , חר הדמיו הניכר והבולט לעי בי שני החיבורי, אול
  .  בכתיבת חיבורמחבריה של ת המרכזינוגע לתכליתהוא ו

, יה המופשטיבעיקר בשל אופ, רבינו הקדוש חשש משכחת התורה שבעל פה בצוק העיתי
מאחר .  שונה בתכלית"שו של הרמבחש, לעומתו. והבלתי נית לכתיבה על פי ההלכה

החשש . החשש משכחה היה מועט, כתב זה מאות בשנייניתנה להכבר תורה שבעל פה הש
בשל , מפני חוסר הבנה נכו של כל אמיתות התורה שבעל פה לדורותיהבעיקר אצלו היה 

איש מפי  הסמיכה נוכחל, נימוק זה לא היה תק בימי רבינו הקדוש. התמעטות החכמי
העיבה  "מנו של הרמבזב, אול. והמסורת המסודרת עד משה רבינו עליו השלו, ישא

  . על המש התקדמות מסורת התורה שבעל פהיותר מכל בעיה זו 

  :) ההדגשות שלי  לטהלכה, הקדמת משנה תורה( את דורו "כ הציג הרמב

ואבדה חכמת חכמינו , ובזמ הזה תכפו צרות יתירות ודחקה שעה את הכל
לפי כ אות הפירושי והתשובות וההלכות שחברו , ובינת נבונינו נסתתרה

ואי מבי ענייניה , נתקשו בימינו, הגאוני וראו שה דברי מבוארי
, הבבלי והירושלמי, ואי צרי לומר התלמוד עצמו, כראוי אלא מעט במספר

 ארוונפש חכמה וזמ שה צריכי דעת רחבה , וספרא וסיפרי והתוספתות
ואחר כ יודע מה הדר הנכוחה בדברי האסורי והמותרי ושאר דיני 

  .תורה היא היא

וחבריו ,  מצד אחד כממשי מפעל של רב מחבר הספרא"רואה עצמו הרמב, למעשה
בזה שהוא ,  יח מהקדמת משנה תורההלכהכמפורש ב, מחברי הפירושי השוני למשנה

ומביא אותה בצורה ראויה לכל , ת מסורת המשנהמיישר ומבאר את התורה שבעל פה וא
 מבקש לעשות זאת באמצעות הכלי בה "הרמב, מצד שני, אול. אחד מישראל

עד כדי הקביעה שאי צור בספר , שיטהבהיק וב, בלשו, השתמש רבינו הקדוש עצמו
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ג  מבקש להצי"שהרמב, ומכא! נוס כמתוו בי התורה שבכתב ועד למשנה תורה עצמו
א מעדכ אותה מבחינה , המבוסס עליה, גנוני מלא ומקי למשנהיבפני הלומדי תחלי ס

  .תוכנית

, שכ. שעדכו תוכני זה חובה עליו להתבטא ג בצורה מבנית וסגנונית, זהטענתנו במאמר 
ניסח את דבריו בתבניות , רבינו הקדוש על סגנונו הפלאי ועצמת הכתיבה המאלפת שלו

  . כרויהמקלות על הלמידה ועל הז, ותספרותיות פשוט

באופ מועיל יותר , כרו ועל הלמידהיג רבינו ביקש ליצוק את דבריו בתבנית שתקל על הז
  :)ג' עמ(כ דבריו בהקדמת ספר המצוות . מאשר המבנה המשנאי

תרתי בלבי על אופ חלוקת , וכאשר כונתי במחשבתי אל התכלית הזאת
הא אחלקנו כחלוקת במשנה ואל , וי להיותהחיבור הזה וסדורו היא רא

, ואקדי ואאחר כפי מה שיחייב העיו, או אחלק חלוקה אחרת, בעקבותיה
אז נתברר לי שחלוקתו הטובה ביותר תהיה . שהוא הראוי והיותר קל ללמוד

הלכות : כ שייאמר בו. שייעשה הלכות הלכות במקו המסכתות שבמשנה
ושאחלק כל כללות . הלכות ציצית, זההלכות מזו, הלכות לולב, סוכה

וכל פרק יהיה מחולק הלכות ... כמו שעושה המשנה, לפרקי והלכות
  . כדי להקל ידיעתו על פה למי שירצה ללמוד ממנו דבר על פה, הלכות

ומעדי את , רבינו עצמו מעורר השוואה סגנונית ומבנית בי ספרו שלו למשנה, א כ
לקמ נראה כיצד מעדכ .  בשל יתרונו בהבנה ובזכירההחלוקה והמבנה של משנה תורה

במקו שבו ההלכה לא נפסקה ,  את הלכותיו בתבניות הלכתיות סדורות והגיוניות"הרמב
  . ת רלוונטיההיא נוסחה אינתבנית בה ומכא שה, כלשו המשנה

ברי לנו שמדובר בקביעה שההוכחה שלה תובעת סקירה מקיפה וכוללת של הלכות רבות 
בוודאי שלא במסגרת , ח לעשות זאתוואי בנו כ, שנה תורה והשוואת למשנה עצמהממ

, ודוגמה אחת מצומצמת יותר, אי אפשר שלא להציג דוגמה אחת רחבה, אול. מאמר זה
עלה לנו שתפקיד של שני אישי דגולי אלו , מכל מקו. המיישמות לדעתי עקרו זה

, ג ממסגרת האיסו המלא של דיניה והלכותיהבזירת ההתפתחות של התורה שבעל פה חור
 קפדניתתו ביקורת , כי א מאפשר התקדמות רציפה ואמינה של מסורת התורה שבעל פה

כמובא (המתנסח בלשו המשנה , "ברור שהרמב, לפיכ. הרמוניות ומקור, על התכני
ר חדש את יבקש ג להאיר באו, ומחקה את צורת כתיבתה, )בתחילת הקדמת ספר המצוות

במתכונת המשנה א לא בהכרח באופ צמוד לצורת , כל ההלכות של התורה שבעל פה

  .6סידורה

                                                            
6
בסו מבואו למהדורת הפקסימיליה של דפוס רומי , ל"ל מימו זצ"גריכא מקו אתי להביא מדברי ה   

ש (ו "ירושלי תשט, י מוסד הרב קוק"שיצא ע, "הדפוס השל הראשו של משנה תורה לרמב, מ"ר
  ):ההדגשות במקור, 35' עמ

עלינו להזכיר לברכה את אלה , )מ"שנת ר ("ובמלאת שבע מאות וחמשי שנה לפטירתו של הרמב"  
 דפיסי הראשוני שקבלו עליה לפני ארבע מאות ושבעי וחמש שנה את העבודה הקשה והכבדההמ
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עיקר (ליי אבמאמר זה נבקש לעמוד על ההבדל באופני ההצגה של ערכי הכתובה המינימ
  . הלכות אישות פרק יא,  במשנה תורה"לזו של הרמב, כתובות פרק א, בי המשנה, )כתובה

בסדר על ידי שינוי . כי א באופ הגשתה,  באי לידי ביטוי בפסיקת ההלכהההבדלי אינ
  . אור שונה על הבנת חשבונות ערכי עיקר כתובה"ההלכות וניסוח המחודש מטיל הרמב

ה מבחינה , מנה ומאתי: המשנה הציבה את ערכי עיקר הכתובה כנעי בי שני קצוות
טשטש את החלוקה , לעומת זאת, "הרמב. תוכנית וה לפי חלוקת המשנה הסידורית

ולהפיק באמצעותו הסתכלות , אנו ננסה למצוא טע לכ. כפי שיובא לקמ, הסידורית
  .רחבה יותר על הסוגיה כולה

  ער הכתובה :דוגמא א. ב

  משנת ער כתובה ומשמעותומבנה . 1

  :דב ,מובא במשנה כתובות א

, גרושה,  אלמנה:תולהב.  מנה ואלמנה; בתה מאתיכת  בתולה) ב(
, הגיורת. ויש לה טענת בתולי, כתבת מאתי, מ הארוסי, וחלוצה
פחותות מבנות שלש שני , ושנשתחררו, והשפחה שנפדו ושנתגירו, והשבויה
  .ויש לה טענת בתולי, כתבת מאתי, ויו אחד

, כתבת מאתי  ומכת ע, וקט שבא על הגדולה, הגדול שבא על הקטנה) ג(
  .כתבתה מנה  כת עוחכמי אומרי מ, דברי רבי מאיר

ואי לה , כתבת מנה  מ הנשואי, וחלוצה, גרושה,  אלמנה:בתולה) ד(
, ושנשתחררו, ושנתגירו, שנפדו, והשפחה, והשבויה, הגיורת. טענת בתולי

  .ואי לה טענת בתולי, כתבת מנה  יתרות על בנות שלש שני ויו אחד

  : לפי המודל הבאתקבולתבמשנה יגלה שהיא בנויה בעיו 

                                                           

שו חסד ליודעי מ"מ הכתוב ,  בשלמותו"להרמב" משנה תורה"להדפיס ספר ) ביחוד בימי הה(
יד "זה הספר הראשו ל, אשר בו התחיל רבינו משה ב מימו את ספר המדע, "וצדקת לישרי לב

שבו סיי רבנו את ספרו , "כמי לי מכסי' כי מלאה האר דעה את ה"ועד המקרא , "החזקה

רבי יהודה , מסדר המשנה, הכל כמו שעשה רבינו הקדוש, " וסיי באות מ"פתח באות מ. הגדול
יבר את ' ה"וסיי את משנתו בפסוק , "אימתי קורי את שמעמ" במאמר שהתחיל את משנתו, הנשיא

מה שהמשנה , בבמדבר רבה נשא פרשה יג סימ טו, וכבר עמדו על כ חכמינו בעלי המדרש". עמו בשלו
  . "ש"ע, " ומסיימת במ"מתחילה במ
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  :מנה   ואלמנה;כתבתה מאתי  בתולה:] כותרת[

ויש לה טענת , מאתיכתבת , מ הארוסי, וחלוצה, גרושה, אלמנה: בתולה. 1
  . בתולי

פחותות מבנות , ושנשתחררו, והשפחה שנפדו ושנתגירו, והשבויה, הגיורת. 2
  .ויש לה טענת בתולי, מאתיכתבת  ,שלש שני ויו אחד

, מאתיכתבת   ומכת ע, וקט שבא על הגדולה, הגדול שבא על הקטנה. 3
  . דברי רבי מאיר

  .מנהכתבתה    מכת ע:וחכמי אומרי. 4

ואי לה טענת ,  מנהכתבת  מ הנשואי, וחלוצה, גרושה, אלמנה: בתולה. 5
  . בתולי

יתרות על בנות , ושנשתחררו, ושנתגירו, שנפדו, שפחהוה, והשבויה, הגיורת. 6
  .ואי לה טענת בתולי, מנהכתבת   שלש שני ויו אחד

בתולה כתובתה מאתי : כפי שהיא מחולקת על הציר המופיע בכותרתה, זהו מבנה המשנה
כל שלמעלה מקו האמצע של המשנה מציי את הנשי שזכאיות לכתובת . ואלמנה מנה

שכל , ומכא. למטה מהקו האמצעי נמצאות הנשי שאינ זכאיות אלא למנהו, מאתיי
וכל שלמטה ממנו נחשבת , שמצויה למעלה מהציר האמצעי תידו מבחינה הלכתית כבתולה

אלא זו שכתובתה היא מנה , אלמנה כא אי כוונתה מי שמת בעלה(הלכתית לאלמנה 

  ).7שכ חזקתה שאינה בתולה, בלבד

זאת מאחר שהיא מאפשרת לנו . אלא טמו בה ג תוכ רב, ק מבניתהתקבולת אינה ר
וללמוד ממנה על מקרי , )תה מיותרתישאילולא כ הי(לייש את הכותרת של המשנה 

  . הגבול

גדול שבא על הקטנה או קט שבא על : כמוב, שני המקרי הבעייתיי בהקשר זה ה
ומכא נסיק שלדעת ,  מאתייורה ביחס לראשו ההכרעה במשנה בר. ומוכת ע; הגדולה

מאיר ' יש מחלוקת בי ר, לעומת, לגבי מוכת הע. המשנה דינ של אלה כבתולות לכל דבר
שר. וחכמי  של המחלוקת מתבאר ג הוא לאור החלוקה ההכרחית בי בתולה ִ

הא , וכנראה שנית לתלות את הדעות השונות בשאלת מהותה של מוכת ע, לאלמנה
  .ה היא או בעולהבתול

כי א מיישמת את , יש להעיר שכותרת המשנה אינה תרה אחר המציאות העובדתית
שהרי מפורש במשנה שיש בתולות הנידונות . העקרונות של דיני חזקת בתולה ובעולה

  ).ב"וכיו, בתולה מ הנשואי(כבעולות 

                                                            
7 

אלמנה מ האירוסי מאי . אלמנה על ש מנה: אמר רב חנא בגדתאה? מאי אלמנה: "ב ,כדברי הגמרא י  
  .."..איידי דהא קרי לה אלמנה הא נמי קרי לה אלמנה? איכא למימר
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  מבנה ער כתובה במשנה תורה. 2

גא ,אישות יא( "הרמב
8

ניסח אות באופ שונה , סוק את דברי המשנה להלכהבבואו לפ, )
בשביל , על שינויי אלה יש לעמוד. א זהה מבחינה תוכנית, מבניתמבחינה פורמלית

המספרי של המקרי המובאי ה על . ומכא בחידושו, "להבחי בהגדרותיו של הרמב
  :בשביל להמחיש את ההבדל בסידור, פי סדר המשנה

א מ האירוסי נתאלמנה או , שנתאלמנה או נתגרשה או נחלצההנושא בתולה . 1
  .  כתובתה מאתינתגרשה או נחלצה 

  . שמשנשאת הרי היא כבעולה, וא מ הנשואי כתובתה מאה. 5

א נשתחררה השפחה ונתגירה , וכ הנושא בתולה משוחררת או גיורת או שבויה. 2
  .  כתובת מאתי ויו אחד וה פחותות משלוש שני, הגויה ונפדת השבויה

  .  כתובת מאהוא היו בנות שלוש שני ויו אחד ומעלה . 6

הואיל וחזקת ? פ שה בתולות"ואע, ומפני מה תקנו חכמי לאלו כתובה מאה
בי , תקנו לה מאה, וחזקת השפחה והנכרית והשבויה שתבעל, הנשואה שתבעל

  .  דברוהרי ה כבעולות לכל. נבעלו בי לא נבעלו

אפילו נשאה על מנת שהיא בתולה שלימה ונמצאת מוכת , מוכת ע כתובתה מאה. 4
  .  כתובתה מאהע 

כתובתה , אפילו בא עליה אד גדול, קטנה מבת שלש שני ולמטה שנבעלה. 3
וכ גדולה שבא עליה קט מב תשע . סופה שתחזור בתולה כשאר הבתולות. מאתי

שביאת ב תשע שני ויו . כאילו לא נבעלה כלל, כתובתה מאתי, שני ולמטה
  .פחות מזה אי ביאתו ביאה.  ביאהאחד 

 הוא פסק כחכמי ובהבדל יחיד ,  אנו מוצאי את אות ששה מקרי"ג אצל הרמב
. המעניק לה מאתיי, מאיר' ולכ לא מובאת דעת ר, ותידו כאלמנה, בשאלת מוכת ע

  . הסדר בי המקרי השתנה בתכלית. ש כאבכל זאת שינוי גדול י, אול

אחד אחרי , ומנא בצוותא, הפרידהשהמשנה הניגודי שלושת זוגות את  איחד "הרמב
 לחרוג מהסדר המופתי של "על שו מה ראה הרמב: וזו כמוב תמיהה ראשונה. השני

  ? נוסח המשנה

, זהה לזה של המשנהקרו המכונ לחלוקת המקרי ג הוא אינו ימכא נוכל להסיק שהע
לא יצר הנגדה חותכת בי  "הרמב. בתולה כתובתה מאתי ואלמנה מנה: כזכור, שהיה

הגור לשינוי בער , מדבריו משמע שבכל מקרה לגופו יש הבדל פרטי. בתולה לאלמנה
  .הכתובה

                                                            
8
  . אלא א כ פורש אחרת,  תהיינה לשלוש הלכות אלה"י לרמבייחסויותימכא ואיל כל הת   
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. כותרתה,  בחר שלא לצטט את פתיחת המשנה"רוש זה מתחזק לאור העובדה שהרמב
כפי שהוא בחר , ת זו אינה מייצגת לדעתו באופ של את פירוט ההלכותומכא שכותר

  .להביא

בעיקר אודות הוספות על לשו , הערות אלו מתווספות לשאלות פרטיות בגו דבריו
, קרי מנה בלבד, בשתי התייחסויות מנמק רבינו את מת הכתובה המופחתת :המשנה
, אור כתובתה של בתולה שנשאתבמקרה הראשו הוא עושה זאת לאחר תי. לבתולות
א מכל , הסבר זה אמנ אינו חלק מ המשנה". שמשנשאת הרי היא כבעולה"ומסביר 

על א שג הערה קטנה זו דורשת (מקו אינו חורג מהערה סבירה על הדי של המשנה 
  בתולה (לאחר תיאור ארבעת המקרי הראשוני , אול). ה"ובהמש תבואר בע, תלמוד

והפע באריכות , מסביר רבינו פה בשנית, )מאתיי ומנה' ושבויה וכו, מנהמאתיי ו
  :את הנימוק למת כתובה מופחתת לנשי שלפו קושטא אכ בתולות ה, יוצאת דופ

הואיל ? פ שה בתולות"ואע, ומפני מה תקנו חכמי לאלו כתובה מאה
קנו ת, וחזקת השפחה והנכרית והשבויה שתבעל, וחזקת הנשואה שתבעל

  . והרי ה כבעולות לכל דבר. בי נבעלו בי לא נבעלו, לה מאה

  :השאלות א כ ה אלו

  ?מדוע כופל רבינו את הנימוק ביחס לבתולה שנשאת .1

  ?שחורג באופ בולט מלשו המשנה המקורית, מה פשר ההסבר הארו הזה .2

ל ע, א לעיל, "כבעולות לכל דבר" שנשי אלו ה "בגו ההסבר קובע הרמב .3
  ?מה ההבדל". הרי היא כבעולה"הבתולה שנשאת כתב רק 

הרי ? מדוע בחר רבינו למק את הנימוק לכתובה המופחתת לבתולות דווקא כא .4
ולמרות זאת דינה , שג היא לא נבעלה, מיד לאחריו מובא דינה של מוכת הע

  ? מדוע לא כולל רבינו ג את מוכת הע בתו הנימוק הזה, א כ. אינו אלא מנה

  :לשאלתנו האחרונה שתי אפשרויות הפכיות של פתרו

ולכ לא נופל עליה הנימוק המתאי לבתולה ע , מוכת הע כלל אינה בתולה .1
מבחינה עניינית וג מדיוק , אפשרות זו תישלל בהמש מכל וכל. כתובה מופחתת
  ."לשונו של הרמב

אחרת מאשר וכתובתה מופחתת מסיבה , מוכת הע אינה נחשבת כלל כבעולה .2
  . שני' או לשבויה בת למעלה מג, בניגוד לבתולה שנשאת, חזקת בעולה

בניגוד לשני המקרי , הלא. ה נית לגלות במשנה עצמהיתמיכה בולטת להשערה השני
רק ביחס למוכת ע מצינו מחלוקת תנאי באשר , האחרי של בתולות מופחתות כתובה

עולה שהוא אינו , לה כתובת מאתיי מלאההמעניק , מאיר' מדברי ר. לשיעור כתובתה
, היעלה על הדעת שחכמי יגדירו את מוכת הע, א כ! מחלק בי מוכת ע לשאר בתולות

ובזה נדחית (ולא רק בתולה בחזקת בעולה , כבעולה של ממש, על א כתובתה המופחתת
  ! ?)הסברה הראשונה מהשיקול הענייני
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הא יש . מוכת הע הוא שעמד במחלוקת התנאיאשר על כ נראה שמעמדה הבעייתי של 
, או שמא ראוי לראותה כמי שאבדו בתוליה, שהרי לא בא עליה איש, לדו אותה כבתולה

  . אפילו מנסיבות שאינ בידי אד

  ביאור הגמרא. 3

  :)ב ,יא(כ לשו הגמרא 

כי אמריתה . קט הבא על הגדולה עשאה מוכת ע: אמר רב יהודה אמר רב
איכא דמתני לה להא שמעתא . אי מוכת ע בבשר: מואל אמרקמיה דש
  ושמואל אמר ,  עשאה מוכת ערב אמר , קט הבא על הגדולה: באפי נפשה

  . אי מוכת ע בבשר

 ומוכת ע , וקט הבא על הגדולה, גדול שבא על הקטנה: מתיב רב אושעיא
  ! ובתה מנהמוכת ע כת: וחכמי אומרי, מאיר' דברי ר, כתובת מאתי

דפחות מכא כנות , גדול הבא על הקטנה ולא כלו: הכי קאמר, אמר רבא
  ומוכת ע גופא . וקט הבא על הגדולה עשאה מוכת ע. אצבע בעי דמי

  . ורבנמאיר' פלוגתא דר

שבכל שלושת המקרי במשנה יש השרת , ד יש להניח שמוסכ ה לרב וה לשמואל"לענ
 שעשתה נוא לא נשרו בתוליה מה איכפת ל.  ברור על מה יש לדולא,  שא לא כ,בתולי

מלשונו של , ועוד? 9 הא יש בכ כדי לפגוע בבתולי?מעשי שיש בה משו קירוב בשר
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ש אכ "א ולרא"לרשב). מובאת בשיטה מקובצת על אתר(נקודה זו עמדה במחלוקת רבותינו הראשוני   
כמת והטענה המובאת בפינו כמוס, אלא בקירבה, אי מדובר בקט הבא על הגדולה בהשרת בתולי

וכ , אלא בבשר או נשרו בתוליה או לא כלו, שקובע שאי מוכת ע בבשר, היא היא טענתו של שמואל
כלומר לא ): "ועוד ראשוני; ה ושמואל"ראה ד, סברו כ' ג בעלי התוס(א המובאת ש "לשו הרשב

ה לרבנ שתהא ביאת קט משרת בתולי כהכאת ע אלא דוגמא נקטיה כמו שזו אי כתובתה אלא מנ
 דבבשר או עשאה בעולה גמורה או לא ושמואל אמר אי מוכת ע בבשר. כ זו אי כתובתה אלא מנה

, "עשה ולא כלו דהא אינו משיר בתולי וזו כיו שלא עשאה בעולה גמורה א הוא לא עשה ולא כלו
 ושמואל אמר ל"אבל בשיטה ישנה כתוב וז" :ק בש שיטה ישנה כדברי האלה"א כנגדו מביא השטמ
 כיו שאי זו לא בעילה ולא ,פ שהוציא ד לא עקר כל הבתולי ואפילו עקר"ואע ,אי מוכת ע בבשר

ואפילו . מיהו לכה גדול אסרי לה, ל כותיה בדיני"והילכתא כשמואל דקי, הנאה מותבינ לה כבוגרת
ובירושלמי שרי . יה יקחמדכתיב והוא אשה בבתול. מידי דהוה אבוגרת דאסורה לכה גדול, לשמואל

אבהו תפתר שבא עליה שלא ' אמר ר, קט הבא על הגדולה היא אי בתוליה חוזרי: ג הת"וה, לה
ותנינ מעשה ,  קט אי בו כח ליגע בסימניאמר רבי יוסי בר בו אפילו תימר מכדרכה , כדרכה

' תני ר, נו איש כשרה לכהונהוגרסינ נמי הת הנבעלת מ הקט וממי שאי, שעיברה ובתוליה קיימי
ונראה לפו גמרא דיל דודאי יש בו כח לעקור הבתולי . חלפתא ב שאול כשרה אפילו לכה גדול

ד "ולענ". כ"צ ע"י' מר! מדאמר רב עשאה מוכת ע ומוכת ע אי לה בתולי כלל דהא מדמו לה לבעולה
  . מגדר אפשרומכל מקו לא יצאו דברינו, כדכתבתי בפני, נראי הדברי

 ג ,ירושלמי כתובות א(עולה כדברינו בכמה נקודות , כהנחת המוצא שלה, באמת מסוגיית הירושלמי  
  ):שליהביאורי ; י לייד"פ כ"ע
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וכש שמוכת ע נשרו ". עשאה מוכת ע: "שהרי נקט, רב משמע שהיתה השרת בתולי

רב סובר שקט :  חלוקה פנימיתברור שיש כא, אול. 10כ ג זו נשרו בתוליה, בתוליה
קט אי ביאתו (ושמואל סובר שאי מוכת ע בבשר , הבא על הגדולה עשאה מוכת ע

הא נשרו בתוליה , א נחלקו במציאות? במה נחלקו). ועל זה לא נחלקו כלל ועיקר, ביאה
. צאו וראו,  אי טע במחלוקתבניגוד למוכת ע , או שמא לא נשרו בתוליה, כמוכת ע

. כמוכת ע, כי מוסכ על כול שאכ נשרו בתוליה, אלא יש לומר שלא בנקודה זו נחלקו
מגדול הבא , ובמשמע כא, אלא נחלקו בשאלה מה מייחד את מוכת ע מהמקרי האחרי

נחלקו הא גדר זה , כמו כ). א ה חוזרי, ש ודאי יש השרת בתולי(על הקטנה 
  .  על הגדולהמתקיי או לא מתקיי בקט הבא

עולה מגו המשנה שיש הבדל בי , שמאחר שנפסקה הלכה כחכמי, אושעיא' הקשה ר
, בשונה ממוכת ע, הללו נמצאי יחדיו בחטיבה אחת. מוכת ע לשני המקרי האחרי

על א שאי מחלוקת באשר להשרת הבתולי , כאמור, כל זאת. ולא כהסבר רב
  !שזיהה בי מוכת ע לקט הבא על הגדולה, בקושיה על ר, כמוב, זו. המציאותית

. שכ אינו מוסי דבר על לשו המשנה, אושעיא עונה רבא באופ תמוה' על קושיית ר
בניגוד לדעת , שלרב הוא מוכת ע, הקושיה נסובה על המקרה של קט הבא על הגדולה

 גדול הבא את די? ומה משנה רבא בהבנת המשנה. ולשמואל הוא נפרד ממוכת ע, חכמי

                                                           

,  פחות מב תשע שני ויו אחדקט , משו רבי יהודה ב חגרא אמרו? אי זהו קט ואי זו היא קטנה"  
הבתולי , )שכתובתה מאתי(ניחא גדול שבא על הקטנה . חד פחותה מבת שלשה שני ויו אוקטנה 
אמר רבי אבי )! ולא מנה, ומדוע כתובתה מאתי(זרי ו אי הבתולי חקט שבא על הגדולה . חוזרי

אמר רבי יוסי ברבי אבי ואפילו תימא בכדרכה ). ולא השיר בתוליה(תפתר שבא עליה שלא כדרכה 
אבל אי בו כח ליגע , קט ביאתו ביאה) ק על ההווה אמינא של השאלהשהרי אינו חול, והשיר בתוליה(

: תבי לרבי מאירימ. מעשה שעיברה ובתוליה קיימי: ותני כ). ולהשיר את כל הבתולי(בסימני 
? )ומכא שמוכת ע אינה בתולה, שחולק על חכמי, במוכת ע(ותימר כתובה מאתי , בתולי אי כא

הרי בתולה מ ! וכתובתה מאתי,  אי לה בתוליהרי בוגרת ? י הדבר תלויוכי בבתול, אמר לו
 בטל בתולה מ הנישואי ,  לא בטל חינהבוגרת ? מאי כדו! וכתובתה מנה,  יש לה בתוליהנישואי 

בתולה . ורבני אמרי בטל חינה, מ אמר לא בטל חינה"דר? )מ"חכמי ור(מה פליגי במוכת ע . חינה
לכה גדול ' כשירה אפי: חלפתא בר שאול' תני ר.  כשירה לכהונהלת מ הקט וממי שאינו איש הנבע

מה בינה לבי הנבעלת באצבע : אמי מקשי' ירמיה ור' ר). ולא רק שאינה בעולה, ומכא שהיא בתולה(
ולה שמא אינה פס, אילו הנבעלת באצבע? )א אי זו ביאה, בתוליה נשרו מכח האצבע הזו, כלומר(

בעא ). ולא השיר בתוליה(תיפתר שבא עליה שלא כדרכה : חגי' אמר ר! ?)הרי אי לה בתולי(לכהונה 
מ ? ולמה בעא רבי חגיי מיהדר ביה! לא תהדור ב: ל רבי אבא"א, )מדבריו הללו(י מיהדר ביה ירבי חג
ולא רק ממקו (ה  עד שתהא בתולה משני צדדי' והוא אשה בבתוליה יקח') ויקרא כא(דכתיב , הדי
 שלא ואיש לא ידעה , בתולה מכדרכה', בתולה ואיש לא ידעה') בראשית כד(ודכוותה ). ליוהבת

  "...כדרכה

שאי להעלות על , שמכל מקו ברור לאמוראי , א שלא נפסקה הלכה כסוגיית הירושלמי הזו  
אלא השאלה היא !  בתוליההרי זו חדירה של גו זר למקו, הדעת שביאת קט אינה משירה בתולי

  .ל"ואכמ, הא לפגיעה בבתולי זו יש תוק הלכתי מספק או לא

10
אלא בדי , הראשוני שחלקו על אופ הסבר זה תירצו כא שהשוואת רב אינה בעצ השרת הבתולי   

  .באמת אי דמיו אמיתי בי המקרי, א לדיד. קרי כתובת מנה, חוסר הבתולי
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בע בעי צדפחות מכא כנות א, ולא כלו("בזה שהוא מוסי עליו ביאור . על הקטנה
  ! אתמהה! א נקודה זו לא עמדה במחלוקת כלל"). דמי

עיו בדבריו יגלה שהוספתו ברישא משנה את כל היחסי בי שלושת המקרי , אול
 שנשרו מקריוהיא מחולקת בי , הגבול הפנימי במשנה עובר לאחר הרישא, לרב. במשנה

סכו מנה תקבלנה רק נשי , כלומר. לנשרו בתוליה ואינ חוזרי, בתוליה א חוזרי
  . ה בתולות בעתידוג לא תהיינ, שאינ בתולות עכשיו

, אול. האלמנות של המשנה,  שנשי אלה ה ה הבעולות,היינו מביני מדברי רבא
, א נישאת בתורת בתולה,  שבמוכת ע אי מקח טעות,בהמש העמוד מחדד רבא וקובע

הרי ראינו ! והוא פלא). כבעולה, שמזכי אותה מלכתחילה רק בכתובת מנה (11ג לרבנ
, לקטנה, שבתוליה אינ חוזרי, וכת ע וקט הבא על הגדולהמבדיל בי מהוא ש

 שאות נשי שאינ ,אלא שלמדנו מזה? ומדוע אי זה מקח טעות! שבתוליה חוזרי
שכ הבעל לא קיבל בעולה . ולכ לא נופל פה מקח טעות, ג אינ בעולות, בתולות יותר
  . אלא רק לא קיבל בתולה, במקו בתולה

ולכ כתובת מנה . אינ בתולות, קט הבא על הגדולה וכ מוכת ע: רבעלה לנו שלדעת 
, ובמוכת ע אי מקח טעות, מאחר שקט הבא על הגדולה עשאה מוכת ע, אמנ. בלבד

א , כי חששו של רבא במקח טעות הוא מפני בעולה במקו בתולה. הרי שג בעולות אינ
  .ב" ע וכיומוכת, כדוגמת בוגרת, לא מבתולה שאינה שלימה

הגבול בי המקרי , כלומר, לדידו אי מוכת ע בבשר.  בדר שונהצעד, לעומתו, שמואל
, וההבחנה שהוא יוצר היא בי נשירת בתולי כתוצאה מהכאת ע, עובר רק אצל מוכת ע

ומה ההבדל בי . מול נשירת בתולי כתוצאה מביאה שאינה נחשבת מבחינה הלכתית
. אפילו שלא נבעלה, ולכ כתובתה מנה,  זו דר נשירת הבתולי שלהבמוכת ע ? המקרי

אופ נשירת הבתולי הבלעדי מבשר הוא , מה שאי כ בכל הנוגע לנשירת בתולי בבשר

  . 12לא היתה בעילה כזו, וכא. הלכתיתמבחינה בבעילה תקפה 

  משמעות מבנה ער כתובה במשנה תורה. 4

גדולה שבא עליה קט מב תשע שני ולמטה : " כשמואל"להלכה פסק אצלנו הרמב
ומכא שתפיסתו את המקרי צריכה לחלק בי ". כאילו לא נבעלה כלל, כתובתה מאתי

, שא שלא נבעלה, לבי מוכת ע, שהיא המעניקה סכו של מאתי, ביאה שאינה תקפה
  . למאהכי א, ולכ אינה זכאית למאתי, מכל מקו נשרו בתוליה באופ תק הלכתית

                                                            
11 

ולא , מבתולה לבעולה( לגמרי משמע מקח טעות . דקא מותיב שפיר קא מותיבואמר רבא מא "  
ולא כלו ) שאינה בתולה, מראש( לא הכיר בה לרבנ : והא רבא הוא דאמר). ...מבתולה למוכת ע

  ".אלא שמע מינה הדר ביה רבא מההיא, )אפילו מנה אי לה(

12
כגו מוכת , שמחלק בי אובד בתולי באונס) ד"רי' מובא על הד בש תוס(ד "ראה פסקי רי, אמנ   

תודה . שאי על האחרו ש ביאה כלל, )כגו מיעכה באצבעה ובעולת קט(לאובד בתולי מרצו , ע
  .לאהר פלדמ שהעירני על מקור זה
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שכ כ כתב ביחס לקט . שמחלק בי ביאה לבעילה, "ראוי לדייק בלשונו הזהב של הרמב
  : הבא על הגדולה וגדול הבא על הקטנה

כתובתה , אפילו בא עליה אד גדול, קטנה מבת שלש שני ולמטה שנבעלה
וכ גדולה שבא עליה קט . סופה שתחזור בתולה כשאר הבתולות. מאתי

שביאת ב . כאילו לא נבעלה כלל, י ולמטה כתובתה מאתימב תשע שנ
  .פחות מזה אי ביאתו ביאה. תשע שני ויו אחד ביאה

אלא כ ה פני . הרואה יראה שללא הבחנה בי ביאה לבעילה לשו רבינו רוויה סתירות
הביאה היא ההשלכה , לעומתה. בעילה משמעה פעולת המגע בי הזכר לנקבה. הדברי

א מאחר , קטנה זו נבעלה: וכ ראוי להסביר דברי רבינו. משמעות הבעילה, תההלכתי
, )א שבפועל נבעלה(כאילו לא נבעלה כלל , וכ גדולה. שבתוליה חוזרי כתובתה מאתי

  .13)כאילו לא נבעלה, ולכ א שנבעלה(מאחר שביאת קט אינה ביאה 

 על מנת שהיא בתולה שלימה השאאפילו נ: " מביא עוד ביחס למוכת הע די נוס"הרמב
  ". הא כתובתה מונמצאת מוכת ע 

כי , המובאי בהלכות אלו, לכאורה די זה אינו קשור לדיני העקרוניי של ער הכתובה
  :"ש אכ חוזר ושונה הרמב, בענייני מקח טעות בכתובת אשה, א לקמ הלכה י

שואלי , " בתולהלא מצאתיה"וטע ואמר , הנושא בתולה שכתובתה מאתי
מפני שנפלתי והכני , לא מצאני בתולה, אמת הוא אומר"א אמרה . אותה

פ "אע. ותחזור כתובתה למנה, הרי זו נאמנת, "והלכו בתולי, ע או קרקע
אי משגיחי , "ואי ל כלו, שמא איש בא עלי"שהוא טוע ואומר 

  .ר לו ודאישאי הדב, ויש לו להחרי סת שלא בא עליה איש. בטענתו

להגדרה , מה עניי הדי הזה הלקוח מהלכות מקח טעות בי איש לאשתו! והוא פלא
  ?כפי שקבעוה חכמי, היסודית של כתובת מוכת ע

על א ,  היסוד המכונ של ערכי הכתובה שונה מזה של המשנה"שלרמב, כאמור, נראה

  : כ"ע כותב הרמבבבואו לנמק את כתובת מוכת . 14שאי נפקא מינה לדינא ביניה

                                                            
13
א נראה שמקורה , ואינני טוע שהיא נכונה בכל מקו, לא כא המקו להארי בראיות לחלוקה זו   

קדיש , תינח קדיש בכספא: אמר ליה רבינא לרב אשי: " א,וראה לדוגמה כתובות ג, בתלמודכבר 
האקט , ג כא בולטת החלוקה בי ביאה".  זנותבעילתו בעילתשויוה רבנ ל?  מאי איכא למימרביאהב

  .הפיסית, לבעילה, ההלכתי

14
א אי . שרי לגו הדברי במיא אינה שייכת, כא המקו להעיר שקביעה זו לא מדוייקת לגמרי   

אי ספק שראה תועלת מרובה , יתר על כ. משמעות כלשהי לשוני זה ודאי לא היה נוקט בו רבינו
זאת על א שאי . לדידו, י כ שפ אור על הסוגיה"וע, בהצגת הדברי באופ שונה מזה של המשנה
  .לבי המקרי אות מונה רבינו, אופסיקת לאור הגמרהבדל דיני כלשהו בי דיני המשנה שנשנו לעיל 

א הגדרתה כמחלוקת , שיש נפקא מינה משמעותית לדינא בי המשנה לדברי רבינו, חשוב להבהיר, לכ  
והלכות אלו לא , המשנה אינה כורכת בתוכה את כל דיני התלמוד שבאו לאחריה. או סטייה מוטעה

כי א המשי כמוב את , ה של המשנהאול רבינו פסק לא רק לאור.  המשנהבהכרח טמונות בלשו
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אפילו נשאה על מנת שהיא בתולה שלימה ונמצאת , מוכת ע כתובתה מאה
  . כתובתה מאהמוכת ע 

שא לא כ לא היה . א כזו שאינה שלימה, הגדרת מוכת ע היא בתולה, "לרמב, א כ
די זה מהותי בהקשר , ולכ. מקו לאפשר לה ליטול כתובה כלל במקו שיש מקח טעות

היא . כי הוא המסייע בעדנו להגדיר אל נכו את אופיה הממוצע של מוכת הע, לנו כאש
אלא בתולה , אי כא מקח טעות במלוא מוב המילה, לכ. א אינה בתולה שלימה, בתולה

  . א בתולה בצד מה יש ויש, שלימה אי כא

 בסידור דבריו נראה שבמונח זה טמו הסוד. 15"בתולה שלימה הוא מונח יחידאי ברמב
, וזה. אלא שאינה בתולה שלימה, או אלמנה, שכ הפג במוכת ע אינו היותה בעולה. כא

והשרת בתולי בבשר לא תבוא אלא , שאי מוכת ע בבשר, לאור דברי שמואל, כאמור
א שמבחינה מציאותית כל שלוש הנשי העומדות , אי לכ. בדר ביאה תקפה הלכתית

מאחר שקט הבא על הגדולה וגדול הבא על הקטנה נשרו , יותזת פילפנינו אינ בתולו
הרי שכתובת , )או שבתוליה חוזרי, או שאינה חשובה(בתוליה בביאה שאינה ביאה 

, א בתולה שלימה אינה, אמנ לא חל עליה ש בעולה. מה שאי כ מוכת ע. מאתיי
בשל כ עיקר כתובתה אינו אלא . ' הכאת ע וכדושכ נשרו בתוליה באורח מוכר הלכתית 

כפי שהוא אצל , נקודה זו אינה משקפת את מעמדה ההלכתי כבעלת חזקת בעולה. מנה
, והראיה לכ היא שג די מקח טעות אי בה', שני וכו' שבויה למעלה מג, בתולה שנשאת

  ).א לא בתולי שלמי(כי אכ ש בתולי שיי לה 

  סיכו הסוגיה. 5

 בי המשנה לזה של ייהמינימאלוני מבני באופ הצגת ערכי הכתובה ראינו שיש ש
: המודל במשנה תכליתו להנגיד ולעמת בי שתי קבוצות הפכיות.  במשנה תורה"הרמב

מקרה . על א הדמיו בי המקרי, בעולותוכנגד נשי שחזקת , נשי שחזקת בתולות
, מאיר' ר: דותיה חצתה את המשנהשהמחלוקת או, הגבול בסיטואציה הזו היה מוכת ע

. הביא באמצעותה את המקרה האחרו של כתובת מאתי, שסובר שכתובתה מאתי

                                                           

רבי , אי לכ. וא במקומות שיש בה חריגה או הוספה על המשנה, ל הבאות אחריה"מסורות חז
, כמסדר המשנה יכול היה להתאי תבנית דיכוטומית של חזקת בתולה מול חזקת בעולה בלא פקפוק

א אינ עולי בקנה , רשו במשנהבמקרי שלא פו, בעוד רבינו מחוייב ג להמש השתלשלות התלמוד
מקרה . לחלק בי חזקת בתולה לחזקת בעולה!) ולא ההלכתית(תוכנית אחד ע קביעתה הכותרתית

שלא די שלא פורש במשנה אלא א , לדוגמה הוא די מוכת ע שלא דיווחה לבעלה על אובד בתוליה
. ביאור ער כתובת מוכת עי רבינו ב"דווקא מקרה זה הובא כא ע. עומד במחלוקת האמוראי

ותשק , שתתאי ג למסקנות התלמוד הבבלי,  ניסח את פסיקת המשנה בתבנית שונה"הרמב
  .ראייה עקרונית שונה מזו של המשנה

15
ש מסיקה הגמרא . ביחס לבוגרת לכה גדול, ב ,וכ כתובות צז, בא ,המושג שאול מסוגיית יבמות ס   

. מכל מקו בתולה שלימה אינה, א שהיא בתולה מצד שלא נבעלהשכ , שבוגרת פסולה לכה גדול
וייחדה , יד לא נקט בלשו בתולה שלימה ביחס לבוגרת לכה גדוליג ,איסורי ביאה יז,  עצמו"הרמב
  .לכא
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הביאו באמצעותה את המקרה הראשו , שסוברי שכתובתה מנה בלבד, חכמי, לעומתו
ולהלכה התקבלה , רב ושמואל נחלקו באופ הפיסוק והקריאה של המשנה. של כתובת מנה
מאחר שלא נבעלו , שאכ הקו המפריד הוא בי נשי שחזקת בתולות, לדעתו של שמוא

וא א (ואי לה מקור שאינו בבשר להשרת בתולי , באופ תק מבחינה הלכתית
אלא , שאינה בעולה, ומהעבר השני של הקו מצויה מוכת הע). בתוליה אינ קיימי עוד

  .ולכ כתובתה מנה בלבד, תא בתוליה נשרו באופ מוכר מבחינה הלכתי, בתולה

בתולה מ (הוא הביא כל זוג ניגודי .  במשנה תורה שינה את סדר הדברי"הרמב
מוכת ע וקט הבא '; גבת ושגדולה מ' שבויה פחותה מבת ג; האירוסי ובתולה מ הנשואי

זאת על א . ושיבש בכ את מבנה המשנה, בנפרד, )על הגדולה וגדול הבא על הקטנה
חזקת (בתולה : מכח כותרתו, ו שמבנה זה תר רבות להבנת המקרי במשנהשהראינ
ומכא .  כתובתה מנה) חזקת שאינה בתולה(אלמנה ;  כתובתה מאתי) בתולה
  . ראה מודל אחר לנגד עיניו"שהרמב

 "הסקנו שהרמב, וטעמי מיוחדי בדי מוכת ע ובשאר הדיני, מכח דיוקי לשונו, ואכ
וקובע שהקו המפריד בי כתובת מנה ומאתי שונה , ת ההלכה כשמואלמשק את פסיק

ובזה , ענייני חזקת הבתולי, ראשית. ההבדל הוא בי שתי סוגיות שונות, לדידו. הוא
לאור , א אי להסיק מה את הכלל העקרוני של המשנה. ייפתרו שני הזוגות הראשוני

אלא ה מקרי פרטיי של . 'י וכושכל מי שחזקתה בתולה כתובתה מאת, דבריו בהמש
  . חזקה

, אופ ההבחנה הנכו לטעמו הוא בי קט הבא על הגדולה וגדול הבא על הקטנה מחד
, ג כא. בי מי שהיא בתולה שלימה למי שאינה בתולה שלימה. למוכת ע מאיד

רו שכ א א נש, בעיקר ביחס לביאת קט, יתז אינו קובע מציאות רפואית פי"הרמב
שאינה , ומבחינת ההלכה בעילה שכזו". כאילו לא נבעלה כלל: "באופ מעשי בתוליה

זו נידונה . מה שאי כ ביחס למוכת ע. לא פוגעת בהגדרתה כבתולה שלימה, בעילה
א אינה בתולה , ולכ אי עליה מקח טעות א חשב שהיא בתולה, כבתולה בצד מה

  .ולכ כתובתה מנה בלבד, שלימה

  איסור מכירת בהמות לגויי: מא בדוג. ג

באנו לבחו את משנת רבי , מתו רצו לעבות את הטיעו ולהמחיש אותו במקו נוס

  :16ו ,ממסכת עבודה זרה א

מקו שנהגו שלא למכור אינ , מקו שנהגו למכור בהמה דקה לגוי מוכרי
מה ובכל מקו אי מוכרי לה בה. ואל ישנה אד מפני המחלקות, מוכרי
ב בתירה . יהודה מתיר בשבורה' ר. שלמי ושבורי, עגלי וסייחי, גסה

  .מתיר בסוס
                                                            

16
  .ג, משנה זו מופיעה כצורתה ג במסכת פסחי ד   
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המתבונ במבנה של המשנה יתקשה לקבל את הנימוק של גזירה אטו בהמה גסה כמניע 

האחד מבני : וזאת בשל שני טעמי מרכזיי. 17לאיסורה של בהמה דקה בכמה מקומות
ר שהמשנה תביא את הדי הנלמד בטר הביאה את מבחינה מבנית לא סבי. והשני תוכני
ומכא שאי להניח שמכירת בהמה דקה לגויי תיאסר בשל החשש שמא . הדי המלמד

יקשה לקבל סברה זו בשל העובדה שא , תוכני, נימוק נוס. יבואו למכור בהמה גסה
גזרו ומדוע י. כפי שהולכת ומבארת הגמרא בהמש, איסור בהמה גסה אינו אלא גזירה

  !?הא החשש שבה כל כ חמור, רבותינו גזירה לגזירת איסור מכירת בהמה גסה

וכ , במקו שנהגו לאסור, יש צור למצוא טע אחר לאיסור מכירת בהמה דקה, לפיכ
  :)א בסוגריי פירוש משלי ,טו  ב ,יד(דברי הגמרא 

היכא , היכא דנהיג איסור נהוג: מנהגא הוא דאיכא, למימרא דאיסורא ליכא
אי מעמידי בהמה בפונדקאות של עובדי : ורמינהי. דנהיג היתר נהוג

כיו , ומכא שיש לאסור תמיד על מכירה(מפני שחשודי על הרביעה , כוכבי
מקו שהתירו : אמר רב)! ועובר על לפני עוור, שהגויי חשודי ברביעה

: זר אומראלע' ור .מקו שאסרו לייחד אסרו למכור, למכור התירו לייחד
עובד כוכבי חס על ? מאי טעמא. א במקו שאסרו לייחד מותר למכור

דאמר רב תחליפא אמר רבי שילא בר , וא רב הדר ביה. בהמתו שלא תעקר
  .עובד כוכבי חס על בהמתו שלא תעקר: אבימי משמיה דרב

ולמעשה אינה מספקת נימוק , סוגיית הגמרא מותירה את טע האיסור מעורפל ביותר
המביא את די המשנה הזה לידי , )ו, א( מגדיל לעשות התלמוד הירושלמי. מבוסס למנהג זה

בסוגריי פירוש (אלא ההגיו שבו בלתי מוב , וקובע שלא רק שאי לו טע גלוי, אבסורד
  ):משלי

מפני שמוציאה מידי גיזה ? )נאסרה מכירת בהמות דקות במקומות מסויימי(למה 
 מפני שהיתה עז : הגע עצמ. )הבהמות מצוות ראשית הגזלא תתקיי בצמר של (

.  מפני שמוציאו מידי מתנותשהיה זכר : הגע עצמ. שמוציאה מידי בכורה
אל ימכור לו : יי ושמ! ?אל ימכור לו מפני שמוציאו מ החלה: מעתה חיטי

  !?מפני שמוציא מ הברכה

קט הנמכר מופקע מקיו מצוות הירושלמי תמה על המנהג לאסור בשל העובדה שהאוביי
ובהמש . כי אז אי הבדל בי מכירת בהמות על מצוותיה למכירת מאכלי ומשקאות, בו

 ירושלמיכ הוא ג ב(ומכא שנשאר בתמיהה , לא מביא הירושלמי טע נוס לאיסור זה
  ). ג,  דפסחי

, בהמה דקהמנהגי מכירת ,  השתמט מהסבר הטע לדי הראשו המופיע במשנה"הרמב
טעמו ניכר ה לנוכח דברי התלמוד . ש למסכת עבודה זרה וה במסכת פסחי"ה בפיהמ

ביחס למכירת בהמה גסה הביא את , לעומת זאת.  בשל הירושלמיהו, הבבלי בסוגיה
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. שכירות ונסיוני, שאלה: וקבע שהטע הוא משו שלושת הנימוקי, הפסיקה בגמרא
שכ ה עוסקי בדיני שביתת בהמתו של היהודי , שלושת אלה כרוכי בהלכות שבת

 לנוסח "ההבדל הניכר בי פסיקת הרמב, אול. והנסיוני נוגע ג בדי מחמר, בשבת

בפרק כ . ובמקו הצגת, 18המשנה בא לידי ביטוי בסדר בו הוא בוחר להציג את הדברי
  ):הג( את ההלכות הבאות "מהלכות שבת הביא הרמב

שלא יעשה בה מלאכה , איל או להשכיר בהמה גסה לגויאסור לישראל להש
ואסרו חכמי למכור בהמה גסה . והרי הוא מצווה על שביתת בהמתו, בשבת

וא מכר קונסי אותו עד עשרה בדמיה . 19גזרה שמא ישאיל או ישכיר, לגוי
, ומותר לו למכור על ידי סרסור. ואפילו שבורה אי מוכרי. ומחזירה

  .משכיר יל ואינושהסרסור אינו משא

, שאי הסוס עומד אלא לרכיבת אד לא למשוי, ומותר למכור לה סוס
  ....והחי נושא את עצמו

 אי מקו שנהגו שלא למכור .  מוכרימקו שנהגו למכור לה בהמה דקה 
כמו שאי מוכרי לה בהמה , ובכל מקו אי מוכרי לה חיה גסה. מוכרי
  .אלא על ידי סרסור, גסה

 משנה את סדר המשנה משו שהביא את הדברי בפרק כ מהלכות "ברי לעי כל שהרמב
 אינו מנמק מדוע יש מקומות שנהגו "ג כא הרמב. הפותח בדיני שביתת בהמתו, שבת

א מההקשר של כלל הדברי נית ללמוד כי יש שחששו א , לאסור את הבהמה הדקה
שקבע שיתכ , זה ודאי הטע של המאירי. לחשש רחוק של שביתת בהמתו ג בבהמה דקה

והנימוק של המקומות שנהגו לאסור מכירת בהמה דקה הוא משו שגזרו שמא ימכרו 
  .והוא חשש רחוק הנובע מאיסור שביתת בהמתו, בהמה גסה בעקבותיה

, שהרי מבנה המשנה תמוה ביותר, טר יצאנו ידי חובת ביאור המשנה די צרכה, מכל מקו
מאחר שהביאור , כמו כ.  מתבקשת מאליה לנוכח דברי התלמודי"ופסיקת הרמב

קשה להבי מדוע , הבלעדי שנית לאיסור בהמה גסה הוא כתוצאה מאיסור שביתת בהמתו
אי . ש מקומו הטבעי, הניח רבינו הקדוש די זה במסכת עבודה זרה ולא במסכת שבת

מקו : "י כשמו כ הואשכ פרק רביעי מפסח, להקשות על המובאה ממסכת פסחי
  . קרי קוב של חילוקי מנהגי בה יש ללכת לפי מנהג המקו, "שנהגו
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  .תקסח' עמ' ראה דבריו יד פשוטה זמני א, א"ר ראש הישיבה שליט"כבר העיר על שינוי הסדר מו   

19
א בקצירת האומר נראה לומר כי , ולא כא המקו להארי בזה, השמיט רבינו את טע הנסיוני   

מאחר , לאו. ליישב דברי המשנה ג למא דאמר שכירות קניא, הטע של נסיוני מובא בגמרא כטלאי
. א שבמסקנת הסוגיה מופיע ג הטע של נסיוני, אי צור בטע של נסיוני, שלהלכה לא נקטינ כ

  .ל"ואכמ
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היה נראה לומר כי הנחת המוצא של רבינו הקדוש בקביעת די זה , לולא דמסתפינא
א מחייבת פרשנות , ובפרק הראשו שלה בפרט מדוקדקת ביותר, במסכת עבודה זרה בכלל

  . ור והחשששונה לגמרי של מהות האיס

המתבונ בפרק קמא מעבודה זרה יגלה בנקל כי הפרק עוסק ברובו באיסורי מסחר ע הגויי 

  . 20ולא רק ביו איד, א בסופו עובר לדו באיסורי מסחר ע הגויי בכלל, בקרבת ימי איד

מביאה המשנה די נוס העוסק באיסורי מסחר ע הגויי והוא , בהתא למתכונת זו
התלמוד נת פתרו ברור לשאלת איסור מכירת בהמה , אמנ. ירת בהמות להאיסור מכ

הבעיה בפתרו זה היא שמוטלת גזירה על יחסי מסחר , אול.  שביתת בהמתוגסה 
מכל , על א שהדבר אפשרי. של השאלה והשכרהבשל חשש , משמעותיי ביותר ע הגויי

  . מקו הוא נראה רחוק

שהיא אינה , ח את הדעת בכל הנוגע לאיסורי מכירת בהמה דקהפתרו זה אינו מני, אול
  . ולמרות זאת מצינו מקו שנהגו לאסור למוכרה, עונה לקריטריוני של שביתת בהמה

מתו הקדמת די הבהמה הדקה מלמדנו רבינו הקדוש כי עיקר די איסור מכירת בהמה יכול 
כי א רצו של ,  די שביתת בהמהשכ הסיבה לאיסורה אינה, למד דווקא מהבהמה הדקהילה

וזה מתאי לכל . ובענ מכירת הבהמות בפרט, חכמי לאסור על המסחר ע הגויי בכלל
ולאו , שתכלית הרחקת הקשרי המסחריי ע הגויי, הגזרות המובאות במסכת עבודה זרה

א , רורהאיסור בהמה גסה מבוסס ומעוג יותר במסורת הלכתית ב, אמנ. דווקא ביו איד
מתו רצונו שיהיה ניכר לקורא כי איסור , רבינו הקדוש העדי לשמור אותו לסו המשנה

איסור בהמה ! אלא ההיפ הוא הנכו, בהמה דקה דווקא אינו נובע מהחשש של בהמה גסה
. ילמד ג על הבהמה הגסה שזוהי הסיבה המרכזית לאיסורה, גויילהחשש מקרבה , דקה

שהתמסד יותר ,  שביתת הבהמה היא הכיסוי ההלכתי המסודר לטיעו זההחשש מפני עבירה על
  .במסגרת של מסורת והנהגה מקומית של חכמי כל מחוז לנוכח קשרי המסחר באזור

  סיכו. ד

 היוו מקור לשינויי נוסח "עלה לנו כי מערכות שיקולי שוני של רבינו הקדוש ושל הרמב
זאת מתו רצו . א שתכני הפסיקה נותרו בעינ, תמבניות והצגה של הלכות שונו, וסגנו

ל והביאורי "תקנות חז,  להציב משנה מושלמת לכל ספרות התורה שבעל פה"של הרמב
רצו זה חייב אותו לחרוג בכמה . מתקופת רבינו הקדוש והלאה, שלמדו בדרכי ההיקש

ות שהתחדשו ה בכדי להתאימ למסקנות ההלכתי, וכמה אופני ממבנה המשנה ונוסחה
לפי מודל , וה מתו חפצו להקל על הלמידה ועל הזכרו של דברי התורה, לאחר מכ

  .מתודולוגי שהתווה לעצמו
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ואת , שמפרש את המשניות האוסרות על כניסה לערי עבודה זרה, כ לכל הפחות לשיטת רבינו   

דיני כלליי ונצחיי כי א כ, האיסורי ביחס לחנויות המעוטרות לא כדיני הקשורי ליו האיד
  .י מהלכות עבודה זרהלכ ראו פרקי ט ו, בנוגע לערי עבודה זרה וחנויות שלה
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  משה כהן

  'מתה מחמת מלאכה'סוגיית 

  מבוא. א

  דיון בטעם הפטור. ב

  א"שיטת הרשב. 1  

  ן"שיטת הרמב. 2  

  הםיההבחנות שבינ. 3  

  ם"הצגת הבעייתיות בפסק הרמב . ג

  ם"לטעם הפטור ולפיו פיתרון לפסק הרמבנוסף הסבר . ד

  מבוא. א

  בגמרא אשונה פטור שואל מחיוב תשלומי על בהמה שמתה מחמת מלאכה נידו לר
  :)ב, בבא מציעא צו(

אמר ליה ההוא מרבנ ורב ? כחש בשר מחמת מלאכה מאי: איבעיא להו
: נימא? מכלל דכי מתה מחמת מלאכה מחייב: חלקיה בריה דרב אויא שמיה

לא מיבעיא כחש בשר : אלא אמר רבא. לאו לאוקמא בכילתא שאילתה
 דאמר. נמי פטור אלא אפילו מתה מחמת מלאכה , מחמת מלאכה דפטור

  .לאו לאוקמא בכילתא שאילתה: ליה

  : בעיות מתעוררות בהקשר לגמרא זומספר

ובכלל ( או במשניות כיתר הפטורי של השומרי 1מדוע פטור זה אינו מופיע בתורה  .א
נית לומר שפטור זה אינו מופיע בתורה או במשניות מפני שהוא פשוט ? )פטורי השואל
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טוע שמקור הדי הוא ) ה בהערותיו שובהרחב, סימ רפו, יג, תורה שלמה לשמות כב(הרב כשר    

, בעליו אי עמו של ישל): "יג, שמות כב(י לפרשת משפטי "במדרש הגדול בש המכילתא דרשב
אמנ מדרש . "ובלבד שלא ישנה, תה בשעת מלאכהימכא אמרו השואל משל את הכל חו מ המ

ובי ,  על מדרשי שלא שרדו לפנינומתבסס) י רבי דוד עדני במאה הארבע עשרה"חובר בתימ ע(הגדול 
כי פעמי דבריו , שאי להסתמ על מדרש הגדול, א כבר העירו רבי, י"השאר ג על מכילתא דרשב

  י "לאחר שנחש חלק גדול מ המכילתא דרשב, יתר על כ. "מובאי מהגמרא וא מהרמב
נית לראות שקטע זה אינו , הובכלל זה המכילתא לפסוק ז) ו"ירושלי תשט, מלמדאפשטיי' מהד(

  .מופיע ש
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או לחילופי לומר שאינו נובע כלל , שמירה הבסיסית של השואלונגזר מהגדרת ה, להבנה
שתי גישות אלו . ולכ לא הובא בכלל דיני שומרי, מדיני שומרי אלא מגור חיצוני

  .יהוו את מוקד העיו בחלקו  הראשו של המאמר

יהא פטור במקרה והבהמה מתה , שכידוע מחויב באונסי, מדוע שואל,  תמה"הרמב  .ב
פירושו של דבר שאי צור בקשר בינו , א שואל חייב באונסי, הלוא. אכהמחמת מל

על אחת כמה וכמה עליו להתחייב כאשר הוא הגור , וא כ, לבי האונס כדי לחייבו
 על טע "עיקר הדיו בראשוני הוא סביב שאלת הרמב? לאונס והקשור אליו ישירות

  .יובגינה מתפתחי שאלות ודיוני נוספ, הפטור

', בעליו עמו'מדוע הפטור של מתה מחמת מלאכה מובא בגמרא באמצע הדיו על פטור   .ג
ונבח , נית לטעו כי יש קשר מהותי בי שני סוגי הפטור? שהוא פטור אחר של שואל
  .אפשרות זו בהמש דברינו

 מחמת בכחשעיו נוס בקטע שצוטט לעיל מראה שמבחינת הגמרא טע הפטור   .ד
. ויש להבי מדוע,  מחמת מלאכהמתההבעיה מתעוררת דווקא בפטור של . וטמלאכה פש

, היוהשני, שיש לחלק בי שני המקרי,  האחתנית להציע שתי אפשרויות לפיתרו 
  .כרח ונית להסביר אחרת את הגמראשדיוק זה אינו מו

ע הפטור המוקד הראשו יהיה סביב הדיו בראשוני בעניי ט. אנו נעסוק בשני מוקדי
  בדי זה "המוקד השני יהיה בפסק הרמב. של מתה מחמת מלאכה וכל הנלווה לזה

  .ונה באמצעות הבנה מחודשת בסוגיההצגת הבעייתיות שבו ופתר

  דיו בטע הפטור. ב

  א"שיטת הרשב. 1

ה "מובא בשיטה מקובצת ד(א בסוגייתנו מפרש את טע הפטור של מתה מחמת מלאכה "הרשב

  :)'א כתב"אבל הרשב'

 בבשרא מידע ידע דעבידא לאכחושיודאי מא דמשאיל פרה לחברו למלאכה 
ואפילו הכי לא ש ליה מעיקרא בכחשא דלאו לאוקמה בכילתא שאלה 

 לי וכיוו דלאו בכחש קפיד א במתה מחמת מלאכה נמי לא קפיד דמה
  .קטלה כלה מה לי קטלה פלגא

  :א ניתני להתפרש בשני פני"דברי הרשב

אד המשאיל חפ לחברו מקבל על עצמו את כל הקלקולי האפשריי הסבירי   .א
מ  יווצרויש" הקנאת הפירות"דבר זה הוא הנקרא . שייגרמו לחפ במהל השימוש בו

  .החפ
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 כיווומ,  הנגר לחפ בשל השימוש בוהבלאי הטבעימשמעות ההשאלה היא ויתור על   .ב

  .2שכ אי לחייב את השואל על בלאי זה

, לשיטתו. כ הדי א במיתה, א מוסי שכש שכ הדי בכחש"לפי שני ההסברי הרשב
 יכול המיתה מהווה למעשה סוג של כחש משו שלעול לא נית לדעת מתי הפרה תמות 

 כיוומ. א ג יכול להיות שהיא תשרוד שנה שלימה, להיות שהיא תשרוד רק עוד יו אחד
  .'כחש'נע במישור אחד הנקרא שהכל שכ נית למעשה לומר 

). ג, טור חוש משפט שמ(ה "נפקא מינה בי שני ההסברי קיימת במקרה המובא בש הרמ

הוא , ואנסו אותה ליסטי בדר, שא אד שאל פרה ללכת למקו ידוע, ה כתב"הרמ
  נטה ) הלכות שאלה ופיקדו סימ ד(" מחנה אפרי"ה. פטור מדי מתה מחמת מלאכה

ואמר שהמשאיל ידע שהבהמה תכחש , א"ה על פי שיטת הרשב"את טעמו של הרמלהסביר 
  יאנס על ידי ליסטי ומחל המשאיל ידע שהבהמה עלולה לה, וכ ג כא, ומחל על כ

  .על כ

לפי ההסבר הראשו . א לבי ההסבר השני"כא ניכר ההבדל בי ההסבר הראשו ברשב
וא כ פטור , לקולי הסבירי שייגרמו לחפסיבת הפטור היא מחילת המשאיל על כל הק

לפי ההסבר השני , לעומת זאת. והשואל יהיה פטור מתשלומי, זה שיי א במקרה זה
, סיבת הפטור היא מחילת המשאיל רק על הבלאי הטבעי הנגר כתוצאה מהשימוש בחפ

 שזהו כ כא נאמר שאונס של ליסטי חורג מלהיות בלאי טבעי שקשור לבהמה היות"וא
   .והשואל יתחייב בתשלומי הפרה, ניאונס חיצו

וזאת לאור דברי ', בעליו עמו'נית להבי את הקשר לדי , א"על פי הסבר זה של הרשב

  שטע הפטור , 3ר הירש" מסביר הרש)ידיג, שמות כב(בפירושו לתורה . ר הירש"הרש
) העובד( לשל למשאיל אינו מחויב) שהוא המעביד(נובע מכ שהשואל ' בעליו עמו'בדי 

ומסתמא לא מקבל על עצמו אחריות יותר גדולה , עבור נזקי הנגרמי לגופו עקב עבודתו
  זהו בדיוק טע הפטור במתה , א"על פי הסברנו בדעת הרשב. א על החפ ששאל

 השואל לא התחייב בעת ההשאלה לשל על נזקי הנובעי מחמת מחמת מלאכה 
  .המלאכה

                                                            
2
). א, הלכות שאלה ופיקדו א(' אב האזל'נית להבי הסבר זה על פי דברי הרב איסר זלמ מלצר בספרו    

שואל אד ,  כלומר".ומהדר ליה קתיה... שואל אד בטובו לעול":  כותבת)א, בבא מציעא קג(הגמרא 
מכא מדייק הרב כי מהות השאלה היא שימוש בחפ .  כת שבורהגרז בשלמותו ויכול להחזיר אפילו רק
חיוב התורה את השואל . המוגדרת כסיו זמ השאלה ולא כאונס, לצור השואל ואפילו עד לשבירתו

  .הוא על אונס ולא על עיקר השימוש בחפ, בתשלומי

3
) ב, בבא מציעא צה(א הגמרשכ , כלומר עמו ממש" בעליו עמו"הסבר זה הוא שלא כפי פשט הפסוק    

א שאי , מרחיבה את הפטור למצב שהבעלי נשאל או נשכר לעבודה עבור השואל משעת השאלה
 .שניה נמצאי במקו בו ארע האונס
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  "שיטת הרמב. 2

  : הפטור של מתה מחמת מלאכה כותב בהסברו לטע)'הא'ה "ד( בסוגייתנו "הרמב

משאיל פשע וכא . אבל לא בפשיעה דמשאיל, דשואל ודאי חייב באונסי
  .אותהוהיא אינה יכולה לסבול ,  שהשאילה למלאכה,בה

לא א הסכי להתחייב דווקא על אונסי ש,  טוע כי השואל אמנ חייב באונסי"הרמב

הופקעה הפרה מרשותו של השואל מכדי , 4ברגע שהמשאיל פשע. נגרמו על ידי המשאיל
שהמשאיל , יוצא א כ. וחזרה להיות ברשות המשאיל, שיתחייב באונסי שאירעו לה
  .השואל פטור שכ כיווומ, הפסיד את עצמו בכ שפשע

נבי , ת המשאיללפיה הפטור של מתה מחמת מלאכה נובע מפשיע, "על פי דברי הרמב
 מסבירי )יג, שמות כב(" אב עזרא" וה)נומצווה (" החינו. "'בעליו עמו'את הקשר לדי 

היא שעל המשאיל היה לשמור על החפ המושאל בעצמו " בעליו עמו"שסיבת הפטור של 

להסברו של , א כ, הסבר זה דומה. ובזה שלא שמר הפסיד את עצמו, 5בשעה שהיה לידו
  .'ה מחמת מלאכהמת' ל"הרמב

בבא (" נימוקי יוס"השל , לכאורה, יש להעיר על שיטתו התמוהה, "בהמש לשיטת הרמב

  :וזה לשונו. )'אפילו מתה'ה "ד, "ב בדפי הרי, מציעא נה

 ואפילו הכי ידע דאפשר דמתכחשא במלאכהכיוו שהשאילה למלאכה 
.  פלגאומה לי קטלא כולה ומה לי קטלא, השאילה א כ מתירה למיתה

הלכ , דמתכחשא קטלא פלגא איקרי) א, בבא קמא סה(כדאמרינ בגמרא 
  . המשאיל הוא דפשע בנפשיה

                                                            
4   

   :ישנ שתי דעות חלוקות, "עליה מדבר הרמב, באשר לפשיעת המשאיל
כיוו שמתה מחמת מלאכה משאיל פשע ":  כותב"בבארו דברי הרמב) 'אלא'ה "ד( בחידושיו על אתר "ר  .א

ההשאלה לצור מלאכה היא , כלומר. הפשיעה היא בעצ ההשאלה". בה שהשאילה והרי התירה למיתה
אלא אולי (היות שהעובדה שהפרה מתה מעידה על כ שהיא אינה ראויה למלאכה כלל , עצמה הפשיעה
 א בכחש לא נית להאשי את המשאיל ,מסקנה זו נכונה לכאורה רק במיתה גמורה ).לשימושי אחרי

  . הכוונה כל מלאכה" שהפרה אינה יכולה לסבול אותה ":"לפי זה יש לקרוא ברמב. כפושע

ואומר ,  מדגיש נקודה אחרת"בהסבירו את דברי הרמב, לעומת זאת, )'איבעיא'ה "ד(, א"הריטב  . ב
 היא בזה שמסרה למלאכה הפשיעה. שהיה עליו לבדוק את יכולתה א היא בת מלאכה או לא

זו סיבה . והמשאיל פשע כיוו שלא בדק לאיזו מלאכה ראויה פרתו, שאיננה מתאימה ליכולתה
לפי . ולא רק במקרה של מיתה, שבגינה נית לפטור את השואל מתשלומי ג במקרה של כחש

, בדווקא " שהשאילה למלאכה שהפרה איננה יכולה לסבול אותה: ""פירוש זה יש לקרוא ברמב
] 3סעי [עיי להל , "לחידוד ההבחנה בי הפרשנויות הללו בדברי הרמב. ולא מלאכה באופ כללי

  .בעניי בלאי ספרי עקב הקריאה בה

5
  . עמו ממש' בעליו עמו'לפיו , הסבר זה הוא על פי פשט הפסוק   
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תחילה הוא . מזכיר את שני טעמי הפטור שהובאו בראשוני" נימוקי יוס"לכאורה ה
, )א"כרשב(מציי שהמשאיל ידע שהפרה תתכחש ולכאורה משו זה ויתר על הכחש 

  ). "כרמב(שני שהמשאיל פשע בעצמו כתב את הטע ה, ולבסו

 על פי הבנתו "סובר לאור כל דבריו כטע הרמב" נימוקי יוס"נראה שיש להסביר כי ה
נימוקי "הפתח להבנת הדברי נעו בשינוי הלשוני אותו נוקט ה .)4הערה , לעיל( "של הר

 אפשר 'אלא, א"כלשונו של הרשב'  דמתכחשאודאי'הוא איננו כותב . בדבריו" יוס
מכיוו שהפרה ודאי תתכחש הרי המשאיל מקנה מראש את , א"לרשב. 'דמתכחשא

 כש שהסברא לפטור בכחש פשוטה ,ממילא. של החפ במתנה גמורה לשואל' פירות'ה
לדבריו . א כ הוא מדמה לכחש א את המיתה כיוו שהיא ג סוג של כחש"בעיני הרשב
במקו ;  כחש למיתה בסדר הפו מהכתובא יש לקרוא את המשפט המשווה את"של הרשב

. 'כולה מה לי קטלא פלגאמה לי קטלא 'יש לקרוא ' פלגא מה לי קטלא כולהמה לי קטלא '
, סובר שאי צור לדעת באופ ודאי על הקלקול או המיתה" נימוקי יוס"לעומת זאת ה

, כלומר. "אלא אפילו במקרה שזה עלול לקרות הרי שהשואל פטור וזאת מטעמו של הרמב
כי איננה , כיוו שהמשאיל עצמו פשע בכ שמסר את הפרה לשואל בעוד שהיא עלולה למות

.  ממילא הוא זה שצרי לשאת בתוצאות מיתתה במקו השואלראויה כלל למלאכה 
הוא אחראי במקרה של כ , וכדר שעל מיתה מתחייב המשאיל כי היא נובעת מפשיעתו

 שכתוב ש שכחש קרוי )א, בבא קמא סה(שמוכיח זאת מהגמרא וכפי , כחש שזהו סוג של מיתה
  .'מה לי קטלא כולה מה לי קטלא פלגא'וזהו שאומר . חצי מיתה

מסביר את טע הפטור של מתה מחמת מלאכה ה בכחש " נימוקי יוס"עולה כי ה, א כ
ראות ואי ל, שכל סיבת הפטור נובעת בשל פשיעת המשאיל, "וה במיתה לפי שיטת הרמב

   6.בו שיטה עצמאית

המרכזיות בראשוני להסבר העקרוניות השיטות א ה " והרשב"שיטות הרמב, א כ
  . 'מתה מחמת מלאכה'טע הפטור ב

 על פי". מחנה אפרי" שיטת הנזכיר שיטה נוספת המובאת באחרוני , מלבד שיטות אלו
 ,)יג, שמות כב(י בכור שור בפירושו לתורה " שיטת הרעל פיוכ , )'הלכות שאלה ופיקדו סימ ד(שיטתו 
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, מש חכמה על התורה( מדווינסק מאיר שמחה' רנית לתת על פי דברי " נימוקי יוס"הסבר נוס לדברי ה   

, על פי שיטה זו". מתה מחמת מלאכה"אשר לו שיטה נוספת בהסבר הפטור של , )ה א בעליו"יג ד, שמות כב
ישנה טובת הנאה אותה חייב השואל למשאיל בשל העובדה שהוא משתמש בפרתו של המשאיל לצור 

 הפרה במקרה בו הכחש נגר כתוצאה מ וטובת הנאה זו מהווה מעי פיצוי עבור הכחש של, מלאכתו
שאז הבעלי מוכ למחול על הכחש , שפטור זה קיי דווקא במקרה של כחש, א כ, נית לומר. המלאכה

ויש למצוא , אול על מיתת הפרה הבעלי לא מוכ למחול א תמורת טובת הנאה, תמורת אותה טובת הנאה
אשר הפטור בכחש היה פשוט לה יותר מאשר הפטור , עצמהכ מצאנו א בגמרא (הסבר אחר לסיבת הפטור 

על פי דבריו בכחש סיבת הפטור היא טובת ": נימוקי יוס"על פי זה נית לומר שאלו בדיוק דברי ה). במיתה
, אול במיתה סיבה זו לא מספיקה ומכיוו שכ יש למצוא סיבה נוספת לפטור, ההנאה שמקבל המשאיל
 .בעניי זה) יד, שמות כב(ב בפירושו לתורה "וראה עוד מה שכתב הנצי. והיא פשיעתו של המשאיל



  משה כה

  

  

  

380

, וא מתברר שהיא איננה ראויה למלאכה, מטרת השואל היא לשאול פרה לעשות בה מלאכה

  .7ולכ פטור, ולמפרע מתברר שהייתה זו שאלה בטעות, ממילא הוא אינו רוצה בה

  ההבחנות שביניה. 3

 יש לשואל " שלשיטת הרמבא הוא" לבי שיטת הרשב"ההבדל העקרוני בי שיטת הרמב
, א"לשיטת הרשב. א מכיוו שהמשאיל פשע נפטר השואל, באופ עקרוני חיוב על הפרה

   .מלכתחילה לשואל אי כלל חיוב, לעומת זאת

  :אציג כמה מה. יוצר מספר השלכותחילוק עקרוני זה בי שתי שיטות הראשוני 

 )הלכות שאלה ופיקדו סימ ד(" ימחנה אפר" הספרי שנתבלו במהל הקריאה בה   .א

  א הוא"א לשיטת הרשב, השואל חייב 8"שלפי שיטתו ולפי שיטת הרמב, כתב
  תו שהספרי עשויי להתבלות במהלמפני שהיה על הבעלי להעלות על דע, פטור

  9.הקריאה בה

 )ראיה ג,  השואלקונטרס הראיות פרק(ז " והריא)'ההוא'ה "ד, א, בבא מציעא צז(ד בתוספותיו "הרי  .ב
הא הפטור בטענת מתה מחמת מלאכה הוא רק על ידי עדות או ג על ידי , מבררי
א הטע הוא מפני פשיעת . א" והרשב"ייתכ והדבר תלוי במחלוקת הרמב. שבועה

הרי שהיות שאלו פטורי , )כמחנה אפרי(או משו שאלה בטעות ) "כרמב(המשאיל 
  א א הטע לפטור, המוגדרת בתורהומרי חיצוניי אי קשר לשבועת הש

ת השומרי מהתורה ג הרי ששייכת שבוע, )א"כרשב( הגדרתו של השואל נובע מעצ
  .על טענה זו

סימ , "א בדפי הרי, בבא מציעא נו(" שלטי גיבורי" ה.ספק א הבהמה מתה מחמת מלאכה  .ג

א מסתפק א הפרה מתה שישנו חילוק בי מקרה בו אד נהג כשורה אלא שהו, כתב) א

                                                            
7
 "שישנה נפקא מינה בי סברות הרמב, מעיר) 'אלא'ה "ד, ב, בבא מציעא צו" (גידולי שמואל''ה   

שהפטור נובע מפשיעת , "לפי הרמב. בקט שהשאיל בהמה והיא מתה מחמת מלאכה" מחנה אפרי"וה
שהפטור נובע מכ " מחנה אפרי"לפי ה, לעומת זאת. ת המשאיל בקטלא שייכת פשיע, המשאיל

נפקא מינה נוספת תהיה . א א המשאיל קט עדיי יש כא שאלה בטעות, שהייתה שאלה בטעות
במקרה שהשואל מתנה להיות חייב א  מתה מחמת מלאכה והשאלה היא הא צרי לעשות קניי על 

מכיוו שכל סיבת הפטור היא שאלה , אי צור בקניי" פרימחנה א"לפי ה? התחייבות זו או לא
 "לפי הרמב, לעומת זאת. וברגע שהתנה במפורש שיהיה חייב גילה שאי זו שאלה בטעות עבורו, בטעות

 .זהו פטור חיצוני שכאשר רוצי לבטלו יש צור לעשות קניי לאשרור הדבר

8
לפיה הסיבה לפטור היא העובדה , )4לעיל הערה ( " ברמב" אפשרי רק לפי הבנת הר"טיעו זה בדברי הרמב   

ועל פי זה כא המשאיל לא , שהמשאיל פשע כשנת את הפרה למלאכה על א שהיא איננה ראויה למלאכה
א המשאיל "לפי הבנת הריטב, לעומת זאת. שכ הוא ראוי לתשמיש לו הוא נית, פשע במסירת ספר לקריאה

ואילו היה נות לו ספר , שהרי הוא יש, ראוי לקריאה בלא להתבלות הספר הזה שכ אי, פשע א במקרה זה
  .ממילא אי למשאיל עילה לתבוע מהשואל את תשלומי הבלאי של הספר. חדש שמא לא היה מתבלה

9
  .ש ראייתו מדי דוד שכור שנפחת עקב השימוש בוראה ו   
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לבי מקרה בו שינה ממלאכת הפרה ולא ברור ממה , מחמת מלאכה או ממשהו אחר
כיוו שספק א כלל , ופטור' יתניואיני יודע א הלו'המקרה הראשו דומה ל. מתה

היות שיש , וחייב" איני יודע א פרעתי"ולעומת זאת המקרה השני דומה ל, נתחייב

היות שלפי , " חילוק זה ייתכ רק לשיטת הרמב10.נפטר ממנובוודאי חיוב וספק הא 
אלא שיש טענה חיצונית , )ודאי חיוב( מצד דיני שואל הוא אמור להיות חייב "הרמב

לעומת זאת לפי סברת . ולכ חייב, )ספק בפטור(שבמקרה זה היא בספק , הפוטרתו
ולכ יש כא , אלמתה מחמת מלאכה הינו מעצ הגדרתו של השו'הפטור של , א"הרשב

  11.והשואל יהיה פטור מתשלומי האונס, ספק בחיוב

אומרת . ולא רצה להישבע ושיל,  דנה בשומר שנגנב ממנו החפ)ב, לג בבא מציעא( המשנה  .ד
שבשואל הדי ,  אומרת)א, לד(הגמרא ש . שא ימצא הגנב יזכה השומר בכפל, המשנה

וא , א הייתה לו אפשרות להפטר מתשלוכיוו שממילא ל, שונה והוא אינו זוכה בכפל
  .כיוו שאינו שכיח, אינו נאמ, הא יטע שהתקלקל מחמת מלאכ

הא , וירצה לשל, "לא שאלתי מעול"או , "החזרתי"א יטע השואל , יש לדו  
 לתלות שאלה זו בטע הפטור של מתה מחמת שנית, נראה? יקנה את הכפל או לא

 הפטור של מתה מחמת מלאכה נובע מדיני שומרי א. מלאכה שדנה בו הגמרא
והטע ', כפירה בפיקדו'נית לומר שהגמרא כלל לא עסקה בטענות , א"כפירוש הרשב

לעומת . ולא יתרצה להקנות לו את הכפל, שכ המשאיל יודע שה אינ אמת, לכ פשוט
י שמוכח הר, א נסביר שפטור זה הינו פטור חיצוני הנובע מפשיעת המשאיל, זאת

וממילא יכולה , שהגמרא עסקה ג בטענות פטור שאינ נובעות ישירות מדיני שומרי
  .ר תבח אות א ה שכיחות או לאכלומ, עו לעיללייחס יחס דומה לטענות שהוצ

מדוע אי די הפטור של מתה מחמת מלאכה מופיע במקרא או , במבוא למאמר שאלנו
  :שיטות הללוהתשובה לשאלה זו תלויה ב. במשניות

ולכ הפטור של , כל מהות השאלה היא שימוש שעלול להסתיי בכילוי החפ, א"לפי הרשב
  .ואי צור להזכירו, הגדרת השאלהכיוו שהוא נעו ביסוד , מתה מחמת מלאכה פשוט להבנה

                                                            
10

, ומשו כ השמיט די זה בשולח ערו, נתקשה בזה ש)ה, בבית יוס חוש משפט שמ(" בדק הבית"וראה ב  

  .ומה שפירש בקצות החוש ש, )ז, שמ( "שוראה מה שבאר ש ה. א פוסקו להלכה"רמולעומתו ה

11
שטע הפטור של מתה מחמת מלאכה הוא שלמפרע , )2לעיל סו סעי " (מחנה אפרי"לפי דברי ה  

ישנו ספק מחמת מה מתה הפרה הרי זהו ספק ג במקרה זה ש, מתברר שכל השאלה הייתה בטעות
כי השואל יהיה פטור מתשלומי , וממילא עולה, שכ ספק זה מערער את יסוד תקפות השאלה, בחיוב

  .האונסי במקרה זה
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 או שהמשאיל אלא נובע מסיבות חיצוניות ,  הפטור אינו שיי לדיני שומרי"לפי הרמב
ולכ אי מקו להזכירו בתו דיני , ")מחנה אפרי"כ(או שזו שאלה בטעות ) "מבכר(פשע 

  .12שומרי

  "הצגת הבעייתיות בפסק הרמב. ג

וזה .  בפרק א מהלכות שאלה ופיקדו עוסק בדיני הפטור של מתה מחמת מלאכה"הרמב
  :)הלכה א(לשונו 

במה ...  הכלחייב לשל... אפילו נאנס אונס גדול... השואל כלי או בהמה
אבל א שאל בהמה מחבירו . בשנאנס שלא בשעת מלאכה? דברי אמורי
אבל א מתה קוד .  הרי זה פטור ומתה כשהיא חורשת, לחרוש בה
ומתה כשהיא , או דש בה, או שרכב עליה, או אחר שחרש בה, שיחרוש בה

אל וכ השו. וכ כל כיוצא בזה,  הרי זה חייב לשל רכיבה בשעתאו , דשה
או ששאל , ומתה תחתיו באותה הדר, בהמה מחבירו ליל בה למקו פלוני

, או ששאל קרדו לפצל בו עצי, בשעת מלויונקרע בבור ,  בולמלאתדלי 
שלא ,  הרי זה פטורוכל כיוצא בזה ,  בו מחמת הבקועבעת שפצלונשבר 

  .והרי לא ִשנה, זו מלאכה בושאל אלא לעשות 

  :ומאיד כותב בהלכה ד

 מלאכה מחמת בשרה כחש. וא כחש בשרה חייב לשל מה שפחתה בדמיה
  . מלאכה כחשמחמתש, וישבע שבועת השומרי,  פטור

  : מעוררת מספר תמיהות שיש לברר"התבוננות ראשונית בדברי הרמב

 שהפטור של מתה מחמת מלאכה יחול א ורק במקרה "נראה מדברי הרמב, ראשית

מניי שאב ,  והאחרוני הקשו14 הראשוני13. המלאכהבשעת והפרה תמות או הכלי ישבר

  15? מלאכהמחמתוהלא בגמרא כתוב במפורש מתה ,  די זה"הרמב

                                                            
12
לאו לאוקמה בכילתיה 'יכול להיות ששאלה זו תלויה בשאלה כיצד יש לקרוא בגמרא את משפט המפתח   

וכוונת הדברי היא להאשי את המשאיל בכ שפשע כשהשאיל ' שאלתה' הא יש לקרוא ' שאילתיה
' שאלתי'או שיש לקרוא , )"כרמב(את הפרה למרות שידע כי עלולה שלא לעמוד במשימה לשמה נלקחה 

וכוונת הדברי היא שהשואל מצטדק באומרו שהוא פטור כיוו שהמשאיל מוותר לו על ההכחשה שכ 
  ).א"כרשב(לש כ שאל את הפרה 

13
,  שפוטר דווקא בשעת מלאכה ממעט שני מצבי אפשריי בה השואל יתחייב"יש לשי לב כי הרמב  

כאשר עמד השואל , א הפרה מתה בסיו המלאכה לגמרי) א: (ויש להסביר מדוע השואל לא נפטר בה
אשר היא כ, ו באחד הלילות שבי ימי השאלהא, רגע של מנוחהא הפרה מתה ב) ב. (להחזירה לבעלי

  .שבתה בפועל ממלאכה

14
  . העוסקי בסוגייתנווכ המגיד משנה) דלעיל(א "הריטב, א"הרשב, "הרמבעיי בדברי   
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 מחלק בהלכותיו בי מקרה של מתה מחמת מלאכה לבי מקרה שכחשה "הרמב, שנית
:  בדבריו לגבי כל אחד מ המקרי"משנה הרמב, מלבד החילוק עצמו. מחמת מלאכה

 שפטור דווקא א מתה בשעת מלאכה ואילו לגבי כחש כותב " כותב הרמבלגבי מתה
  ? חילוק זה" מניי לרמב.שפטור ובלבד שיהיה מחמת מלאכה

ונעורר את הבעיות , נביא שתי שיטות מרכזיות. "מספר פתרונות נאמרו לפסק הרמב
  .פירושיההטמונות ב

שבכדי לפטור את השואל עלינו לדעת , טוע") כס משנה"הובא ב, תכג' סי, ש"ת הריב"שו(ש "הריב
לש כ . ואלמלי נדע זאת בוודאות לא נוכל לפטור אותו, בבירור ממה באמת מתה הבהמה

לפיו א הבהמה תמות בזמ המלאכה נוכל לדעת כמעט בוודאות ,  כלל"כתב הרמב
ות אז ג א תמ, א גילו בה סימני כחש במהל עבודתה, כמו כ. שמתה מחמת מלאכה

  . רק לאחר מכ נוכל לתלות זאת במלאכה

א , "כס משנה"ש וה"מתייחס לתירוצ של הריב) יב, חוש משפט שמ(" ערו השולח"
 נוצרת קולא לשואל יותר משיש לו על פי שאר "לפי הרמב, לטענתו. מקצי את דבריה

ו א אפיל,  השואל פטור ה במקרה ומתה מחמת מלאכה"שכ לפי הרמב, הראשוני
 שו קשר בי המלאכה א שאי, וה במקרה ומתה בשעת מלאכה, מתה לאחר מלאכה

  .לבי המיתה

ערו " כדברי "שנית לדייק מלשו הרמב,  מעיר)חוש משפט סימ כא(" אבני יהודה"ה
הרי זה ... אבל א מתה קוד שיחרוש בה או אחר שחרש בה: " כותב"הרמב". השולח

,  כותב שהשואל חייב ג לפני החרישה"לש מה הרמב, ה תמוהולכאור, "חייב לשל
 רוצה להדגיש שהפטור "אלא שהרמב? והלוא זה פשוט שכ זה ככל אונסי רגיל שבתורה

, א שאי זה מחמת מלאכה, של מתה מחמת מלאכה חל א הפרה מתה בשעת מלאכה
  .בכל מצבצע פטור וממילא מוכח שבזמ שבאמ, ולכ גובל את זמ החיוב לפני ואחרי

 כותב בעניי שאלת "הרמב. "נית לדייק בדיוק להיפ בדברי הרמב, לעניות דעתי
הוא תולה את המושגי זה בזה כדי , כלומר, " הבקועמחמתשפצל בו בעת ונשבר ", קרדו

והוא הדי , לומר שרק בשעת המלאכה נית לקבוע בוודאות שהחפ נשבר מחמת מלאכה

  16.במיתת הפרה

                                                            
15
סימ , חוש משפט" (אבני יהודה"ה. 1וראה לעיל הערה ,  את דברי המדרש הגדול"היו שהביאו כמקור לרמב  

העוסקת באד שלקח כלי מבית האומ ) א, בבא מציעא פא( מהסוגיה "מביא ראייה לשיטת הרמב) כא
. משו שהוא שומר שכר, א א נאנסו בחזרה פטור, א נאנסו בהליכה חייב. לשגר לבית חמיו ונאנסו

מכא מוכח שא ? הלא לכ לקח שישתמש בה חמיו, מדוע שלא יפטר מדי מתה מחמת מלאכה, ומקשי
  .ל"בסביבתה אי את הפטור הנה לא נאנסו ממש בזמ המלאכה אלא רק מחמתה או 

16
דנה באשה ) א, נדה נח(הגמרא . מצד נוס" ערו השולח"יש שניסו לדחות את המסקנה אליה הגיע   

הדי הוא שהראשונה . והיא נתלכלכה מחמת ד נידה, שהשאילה לחברתה שמלה ובדקה אותה קוד
 לומר שאינה מאמינה לה א לעניי כיבוס הכת מהשמלה רשאית חברתה, טהורה וחברתה טמאה
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לטע " מחנה אפרי"מנצל את הסברו של ה, "בית ירוח"בספרו , ב ירוח ורהפטיגהר
המחנה אפרי מסביר שכל סיבת הפטור היא משו , כזכור. "הפטור כדי לתר את הרמב

טע זה קיי דווקא א הפרה מתה . שכ הפרה לא עשתה את מלאכתה, שזו שאלה בטעות
א . ע את המלאכה שלשמה שאל את הפרהשכ השואל לא הספיק לבצ, בשעת המלאכה

יהיה השואל חייב שכ כבר , א על פי שזה קרה מחמתה, א הפרה מתה לאחר המלאכה
  .יי לומר שהייתה כא שאלה בטעותוא כ לא ש, ביצע את מלאכתו

, לדוגמא, שג א הפרה מתה,  עולה"כיוו שלפי דברי הרמב, יש להעיר כי הסברו קשה
על פי , לכאורה. השואל יהיה חייב, ו הראשו למועד השאלה לבי היו שניבלילה שבי הי

  .שכ לא עשתה את מלאכתה, אל פטורשיטתו הדי הוא שהשו

המשפט .  אחרת"ולכ ניסה להבי את לשו הרמב, התלבט בשאלה זו" בית ירוח"ה
 או אחר אבל א מתה קוד שיחרוש בה: " הוא"בדברי הרמב" בית ירוח"הבעייתי ל
חציו השני של המשפט סיבת החיוב במקרה המופיע ב". הרי זה חייב לשל... שחרש בה

ו ב, סיבת החיוב במקרה המופיע בחציו הראשו של המשפט, לעומת זאת. מבוארת לעיל
  .לא התבארה, הפרה מתה קוד לכ

לזה  היא לחייב במקרה זה דווקא במקרה הדומה "שכוונת הרמב, "בית ירוח"טוע ה

דווקא . ששואל בהמה ליל למקו ידוע ובאו ליסטי בדר ואנסוה, 17ה"שהביא הרמ
שכ אז ודאי שהבהמה הייתה ראויה למלאכתה אלא שארע , במצב זה השואל יהיה חייב

שכ , במקרה שכזה אי לומר שהייתה כא שאלה בטעות. אונס חיצוני, אונס בדר
 רצה לרמוז למקרה זה "הרמב. וניי שקורי לבהמההמשאיל לא אחראי לאונסי חיצ

לכת ל(על כ כתב שא על פי שמתה קוד למלאכה וא שהיה זה מחמת המלאכה , בדבריו
  .הרי שהשואל יהיה חייב) בדר

שכ מביטויי רבי נוספי בהלכות אלו ניכר , "א נראה כי אי זה פשט לשונו של הרמב
אפילו שזה , ולא בשו רגע של מנוחה, שעת המלאכה ממש לפטור דווקא ב"שכוונת הרמב

ומתה ", " חורשתכשהיאומתה : "כ הוא כותב. קרה במהל העבודה קוד שנסתיימה

                                                            

השנייה א היה ידוע בבירור ש. והמוציא מחברו עליו הראיה, שבדקה את השמלה מכתמי קוד לכ
לכאורה הייתה השנייה אמורה להפטר .  הכת הרי שהייתה חייבת בכיבוס השמלההיא זו שיצרה את

ש לומר שכיוו שלכלו אלא שי? הרי סביר שבגד שמשאילי מתלכל, מכיבוס מדי כחש מחמת מלאכה
הרי שא על פי שהוא , אלא נגר מגור חיצוני) כגו בלאי(זה לא נובע ישירות מחמת השימוש בבגד 

אלא שיש צור שזה , עדיי אי זה מהווה עילה לפוטרה מלכבס בעצמה את השמלה, בשעת השימוש
  .יהיה מחמת השימוש ובאותו זמ שלו

אלא נראה לומר . מוגדר על ידה באופ מוחלט מהו גור חיצוני ומה לאראיה זו נית לדחות כיוו שלא   
שכ , כי החיוב של השואלת לכבס את השמלה נובע מ העובדה שיש לה חיוב להחזיר בגד נקי בכל מצב

לכלו נית לנקות , בניגוד לכחש ומיתה שה חוסרי שלא ניתני להחזרה ולתיקו. כ דר העול
  .אילי בגד מצפי לקבל אותו בחזרה נקיוממילא מ הסת כמש

17
  .א"עיי לעיל פרק ב בדיו בשיטת הרשב  
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 שפצל בעתונשבר ... קרדו.... או", " מלויבשעתונקרע בבור ... או ששאל דלי", "תחתיו
ת וקשה לדחוק א, "בהרי שכל הביטויי הללו מוכיחי בבירור שלכ נתכוו הרמ". בו

  .דבריו רק לשני מקרי קיצוניי

  " פיתרו לפסק הרמבוטע הפטור ולפי לנוסהסבר . ד

, נפתח בהסבר טע הפטור של מתה מחמת מלאכה על פי סוגיה אחרת העוסקת בפטור זה
 עוסקת במקרה בו )ב, בבא מציעא לה(המשנה .  בדי זה"ועל פיה ננסה לבאר את פסק הרמב

נחלקו בעניי . וכעת באי לדו מי ישל, השאיל אותה לאחר ומתה כדרכה, כר פרהאד ש
ואילו השואל ישל , שהשוכר ישבע שמתה כדרכה ויפטר, רבנ סוברי. רבי יוסי ורבנ

ולכ , רוכי לא יתכ שהשוכר יעשה סחורה בפרתו של חב, ולעומת טוע רבי יוסי, לשוכר
  .התשלומי יעברו למשכיר

 את הסיבה לחיוב השואל בתשלומי הפרה על פי עיקרו )ש(" "חידושי הרי" ההסביר
כל סיבת החיוב של שואל באונסי היא משו שהחיוב , לשיטתו. נוס שיש להקדימו

כדר ששוכר , כלומר. מהווה מעי דמי שכירות עבור זה שמשתמש בפרת חברו בחינ
' משל'כ השואל , טר מחיובי אונסיומאיד נפ, משל באופ קבוע עבור השימוש בפרה

יש להדגיש כי השואל , אמנ. עבור השימוש בפרה בחינ על ידי חיובו במקרה של אונסי
  .שכ פחות סביר שתמות, ותר נמוכהא בהסתברות י, משל פיצוי גדול של כל הפרה

, ימוב מדוע דווקא השוכר במשנה מקבל את תשלומי השואל על חיוביו באונס, ממילא
ואי שו סיבה שהמשכיר יקבל , שהרי חיובי האונסי ה מעי דמי השכירות שלו למשכיר

 שכ מועברי התשלומי לשוכר כיוומ. דמי שכירות כפולי ה מהשוכר וה מהשואל
  .ששיל כבר למשכיר דמי שכירות רגילי

כ עלינו לש . לפי עיקרו זה נית להבי א את טע הפטור של מתה מחמת מלאכה
להתבסס על ההנחה לפיה התשלומי על מקרי האונסי ה מעי דמי שכירות עבור 

ממילא אי , כאשר הפרה מתה מחמת מלאכה, א כ. השימוש בפרה למלאכה ממוקדת
שכ לא השתמש בה כפי שרצה ואי לו על מה לשל , שו חיוב מצד השואל לשל לבעלי

  ).וכפי שהסברנו, של חיובי אונסישה בעצ המשמעות (' דמי שכירות'

,  הדנה בשני מקרי בה שכר אד ספינה)א, טבבא מציעא ע(די זה נית ללמוד מהגמרא 
, יכול לקחת חזרה, אפילו א נת דמי שכירות, ספינה זוא שכר . וטבעה בחצי הדר

א , לוכשאיננה אי הוא חפ לש, כיוו שרצה דווקא ספינה מסוימת להעברת המשא שלו
  :)ג, הלכות שכירות ה( "וכ פסק הרמב. שנעשתה לו חלק מהמלאכה

א אמר לו ספינה זו אני משכיר , השוכר את הספינה וטבעה לה בחצי הדר
ל ושכרה השוכר להולי בה יי סת א על פי שנת לו השכר יחזיר כל 

שהקפדה גדולה השכר שהרי זה אומר לו הבא לי הספינה עצמה ששכרתי 
  .ני אביא יי מכל מקו ואולי בה ואזוש בספינה י
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  :רחיק לכת ואמר כי א ה)ב, חוש משפט שיא( "הש

 וכ יכול לעכב ולומר איני רוצה ספינה אחרתאפשר דאפילו היי לא נטבע 
  .נראה לדינא

וכדברי ,  וטבעה באמצע הדר חייב לית השכרספינה סתא אד שכר , לעומת זאת
  :)ג, הלכות שכירות ה( "וכ פסק הרמב, ! ?"נת אמאי לא יתא לא : "הגמרא

להולי בה יי זה א על  אני משכיר ל ושכרה השוכר ספינה סתאמר לו 
שהרי אומר לו הבא לי , פי שלא נת לו מ השכר כלו חייב לית כל השכר
  .היי עצמו ואני אביא ל ספינה מכל מקו ואוליכו

באופ . שא בתשלו שואל על חיובי אונסי ישנ שני מצבי,  כא,  זה נית לומרעל פי
וכאשר היא מתה , עבור השימוש בבהמה' דמי שכירות'עקרוני תשלומי האונסי ה מעי 

שכ א א שכירות נפסקת באמצע חייב השוכר (שהרי לכ נתחייב , סת חייב לשל
ואל בהמה או חפ מעוניי אלא שבדר כלל הש). לשל עבור חלק המלאכה שנעשה לו

שכ אחרת לא היה מגיע לידי מצב , לבצע בה מלאכה ממוקדת שעליה להיעשות עכשיו
וכלשו , אלא היה מחכה עד אשר ישיג אמצעי לרוכשה, שצרי היה לשאול אותה

כאשר מוכח שהפרה אינה ,  שככיוומ". מלאכה זושלא שאל אלא לעשות בה : ""הרמב
  .'דמי שכירות'המלאכה הזו הרי שהוא פטור מלשל עבורה מסוגלת לעשות את 

מביא למרבה הפלא , )ידיג, שמות כב(בפירושו לפטור של מתה מחמת מלאכה , האברבנאל
  : וזה לשונו. בעוד שבגמרא הוא מובא כפטור לשואל, פטור זה דווקא בדיני שוכר

א , ר ופטו בא בשכרו,  על הבהמה שהייתה נשכרת אצלו א שכיר הוא
כי בידוע שלא שכר הבהמה על מנת להעמידה על . מתה מחמת מלאכה

  .18ולכ הוא פטור מאונסי, השעורי תמיד

הרי שפטור שוכר באונסי הוא פטור כללי שאינו שיי דווקא , בניגוד לדינו של השואל
  ?להביא פטור זה דווקא ביחס לשוכרכ מה ראה האברבנאל "וא, במתה מחמת מלאכה

 נתמל עתי רצה האברבנאל להביא פטור זה של מתה מחמת מלאכה בשוכר עלעניות ד
 להבי את דבריו נראה נתמל ע. ללמדנו באמצעותו את סיבת הפטור של שוכר באונסי בכלל

. וב של שואל באונסיבהסבירו את סיבת החי, שעלינו להתבסס על דברי שכתב קוד לכ
  :)ש( ואלו דבריו

אחרי שהמשאיל אינו משות ע השואל : לומר רוצה  בעליו אי עמו
 אפילו של ישל. אה ההיא כמו שהיה בשומר שכרובתועלת השאלה וההלו

  .האונסי

הוא מתחייב לשל לו לכל הפחות , כיוו שהשואל אינו משל דבר למשאיל,  דבריועל פי
 של חיובו, במילי אחרות. כתחלי עבור ההנאה שמקבל מ החפ ששאל, את האונסי

                                                            
18
  .ז ובהערת העורכי ש"התשנ, שליועיי בהוצאת חורב ירו  
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לעומת , השוכר. השואל באונסי מהווה למעשה את דמי השכירות שלו על שאלת החפ
 שכ כיווומ, שיל בדר אחרת עבור השימוש בפרה למלאכה שעבורה שכר אותה, זאת

דמי 'שכ אי סיבה לחייבו ב, א היא תמות מבלי שהשתמש בה הוא יהיה פטור מאונסי
  .כפולי' שכירות

לימדנו האברבנאל באמצעות הדי , השכירות לבי התשלו על אונסיקשר זה בי דמי 
התברר שלא הייתה כלל , כאשר מתה הבהמה מחמת המלאכה". מתה מחמת מלאכה"ב

שכ ה לא קיבלו שו תמורה בעד , סיבה לחייב את השואל או את השוכר בדמי שכירות
כל אחד מדמי השכירות ,  שכ ה השואל וה השוכר פטורי במקרה זהכיווומ, התשלו

  .שוכר מקבל בחזרה את דמי השכירות השואל פטור מתשלו האונסי ואילו השלו 

. 'בעליו עמו' הסבר זה מוב א הקשר בי די מתה מחמת מלאכה לבי הפטור בדי על פי
שהשואל פטור כיוו שהמשאיל מוותר לו על , הסביר) יג, שמות כב(ג בפירושו לתורה "הרלב

, )19שהוא בעצ השואל(וזאת על מנת שיוכל להתחבב על המעסיק שלו ,  של אונסימקרה
מאותה סיבה לא ישל השואל את דמי , א כ. ובכ יזכה בדמי השכירות המגיעי לו

  .שכ לא נשתמש בפרה, ובי האונסיהשכירות שלו שה חי

א א קרה הדבר שאז הפטור הוא דווק, חילק בי מקרה בו מתה הבהמה, כזכור, "הרמב
שאז פטור א קרה הדבר מחמת המלאכה , לבי מקרה בו כיחשה הבהמה, בשעת המלאכה

 לפטור את השואל על מנתהסיבה לכ היא ש,  דברינועל פי. וא א לא בשעת המלאכה
דבר . עלינו לדעת בוודאות שאי סיבה לחייבו, שלו' דמי השכירות'שה , מחיובי האונסי

שאז מוכח שלא הייתה , עת דווקא א מתה הפרה בשעת מלאכתה ממשזה יכולי אנו לד
ולא בשעות המנוחה שה כבר לא מוגדרות , מסוגלת לעמוד במאמ של המלאכה הנדרשת

  .כזמ מלאכתה

יפטר השואל א א הוא לא , היות שדי ברור שהוא נובע מהמלאכה, לעומת זאת, בכחש
 מחמתכחש בשרה : ""וזהו שכתב הרמב, יתרחש בדיוק בזמ המלאכה אלא רק לאחריו

  ".מלאכה פטור

אלא שהשואל עוד לא החזיר את הבהמה , ודאי שא נעשתה כל המלאכה עד תומה
שכ היא , עבור השימוש בה' דמי השכירות'הרי שחובה עליו לשל את מלוא , לבעליה

  20.עשתה את מלאכתה

                                                            
19
, על של השואלהיא שהמשאיל הינו פו' בעליו עמו' המשמעות של ,)ב, בבא מציעא צה(לפי הגמרא , כזכור  

  .3ועיי לעיל הערה 

20
 מדוע אי הוא מביא את המקרה של שונרא שחברו עליו "ניי מה שמקשי על הרמבהרחבה בע  

הלכות שאלה ופקדו ', א רבינובי"לרנ" יד פשוטה"ראה ב, עכברי ומת או שמת מרוב אכילת עכברי
  .ג"מעלה אדומי תשס, שטעמודי שו, א, א
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