
 IINUH ישיבות ]כרכרו־ כזע1רק
 מעל1ז אדומים

ג י  תשנ



 לעילוי נשסוח
 חללי צבא הגנה לישראל שנפלו על

 קידוש השם העם והארץ
 בפבצע "שלום - הגליל"

 ערכו: בני גולדברג
 עודד גרי י נר

 בהוצאת ישיבת ״ברכת משה״
 מעלה אדומים ד.נ, בקעת יריחו



 בם״ד, חשוון התשם״ג

 בפתה החוברת

 "כל מה שאדם מרבה בחורה ובמצוות, מתקשר הוא יותר בכנסת
 ישראל ומרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה,
 וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משפחת

 עולמים העתידה לפניה, ומתפאר בהכרה עמוקה פנימית בהוד עליונותה
 ה«לוקית, ובכל עת שמחה של מועדי ששון ותידושי הזמנים, לימים
 ולתודשים, כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומשוש גילה".

 (אורות הראיה)

 עם כניסת ישיבתנו לשנתה'השישית בתקופה שהיא בבחינת "עת צרה
 היא ליעקב", אל לנו לשקוע ולשכוח דברי קדש אלו המאירים את ה״וממנה

 ייוושע".

 חוברת שלישית זו היוצאת לאור, מסכמת תקופת לימוד ומעש ארוכה,
 שבמהלכה הוצאנו שש תוברות קטנות ששימשו בקרן אורה לתלמידים שלחמו-

 במבצע "שלום הגליל".

 השתדלנו לקיים בחוברת' זו את הברכה המתפרשה במדרש, על פי
 הפסוק: ״וייתן לך האלוקים פטל השפימ ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש".
 "מל השפים" - זה פקרא, "ופשפני הארץ" - זו משנה,- "דגן" - זה תלמוד
 "והידוש" - זו אגדה. ונקווה בעז״ה שיתקבלו דברי התורה שבחוברת. זו.$

 כנאמר: "הפלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שפי
 ושם אבוחי אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ .—מה דגים־ הללו. גיל-יז
 במים, כיוון שיורדת טיפה אתת מלמעלה פקבלין אותה בציפאון כפי שלא
 טעםו טעם פיס מיפיהן, כך הן ישראל גדלין במים- בתורה, ׳כיוון שהן

 שומעין דבר הדש מן התורה הס פקבלין אותו בצימאון כפי שלא שפעו דבר
 תורה מימיהן" (ב״ר צ״ז).

 כדי ש״כד הקמח לא תכלה וצפתת השמן לא תתסר" (מלכים א׳ י״ז י״ד)
 יתן" כל אחד את דעתו במה יוכל לתרום לחוברות הבאות, אס במאמר באחד

 מענפי ההורה ואם בחידוש(ים) למדור החדש שחידשנו בשם: "אי אפשר לבית
 מדרש ללא חידוש", אשר לפי שמו חייב להיות לכל אהד ואתד, וכבר מוארך

 בנושא זה בהקדפה למדור.

 ובע״ה "כד הקמח לא תכלה וצפחת השפן לא תחסר עד יום תת ד* גשם
 על פני האדמה", "ופלאה הארץ דעה את ד' כמים ליס מכםיס".

 המערכת



 התוכן!

 בכל מתרפאין חוז מע״ז, ג״ע, שפ״ד .... הרב נהום רבינוביז שליסא
 (סכום שיעור)

 פסקי ספיקות הרב חיים םבתו
 תקנות הקהל הרב אלישע אבינר (לנגנאור)

 קנין רכוב ומנהיג דוד הנשקה
 הנביא אלישע תחת השפעת קודמו, אליהו.. צבי ורצברגר

 צדיקים, בםיחתס קרויים חיים אבי זיני
 אלישע בעל כנפיים גד אילן
 מבני 1יון שירים

 * אי אפשר לבית מדרש ללא חידוש
 הקדמה חיים ברנד

• * • • • 

- בדין איסור חפץ בערב פסח
 ־ שכר כוחבין

- שולחן המקדש של פרקים היה
- משנת המצוות התלויות בארץ' חיים הלפרין

 * שואל ומשיב / ברכת הגומל הרב יהודה גליק



 "בכל ממר«איז יזיז מאגודה זרה, גילוי עדייה ומיכוח דפים"

 נכתב על פי שיעור של הרב נחום רבינוביץ

 בגמרא פסחים כ״ה ע״א מובאות שתי מימרות משמיה דרי יוחנן שדינם
 ייהרג ואל יעבור. הראשונה היא: בכל מהרפאין הוץ מעצי אשירה והשניה:

 בכל מתרפאין חוץ פע״ז, גילוי עריות ושפיכות דמים. הסוגיא בהמשך
 מביאה מספר דוגמאות לרפואה באמצעות עבודה זרה ואיננה מתייתםת לרפואה
 בשפיכות דמים, וכן רש״י בעמי בי דייה "ושפיכוח דפים" מתייחס אך ורק י

 למקרה של הריגה ולא לצורת הרפואה, או אפשרות ההתרפאות ע״י רציחה.

 למעשה, מציאות זו של התרפאות באמצעות שפיכות דמים איננה נדירה
 כל-כך ונתקלים בה הרבה, במיוחד כאשר דנים בנטילת, אבר מאדם ההולך

 למות והשתלתו באדם אחר שיחיה במידה וישתלו בו איבר זה•

 בסוגיין אין כל התייתסות לדוגמא זו ורק בירושלמי למסכת שבת פרק
 י״ד הלכה די: "יצא רובו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש" וזה
 מובא כדוגמא למקרה שלנו שאין מתרמאין משפיכות ךמים. המדובר הוא באשה

 היושבת על המשבר - בסידה והתינוק ייולד -המוח היא ויחיה הוא, אם.
 יהרגוהו - תחיה היא* ופוסקת הגמרא, שאם יצא ראשו ורובו אין הורגין

 אותו, ותמוה מדוע רש״י איננו פזכיר דוגמא זו. ייתכן לופך כיוון שגם
 הגמרא שם מסתפקת מי הורג את מי וכיוון שזה איננו מקרה פשוט כל-כך
 רש״י לא הביאו. ייתכן שרש״י הסתמך גם על מדרש רבה לספר שמות פרשה

 טיץ אות בי: "חנינן: בכל מחדפאין חוץ מע״ז, ג״ע ושפ״ד. כיצד שאס יאמרו
 לו לאדם בוא והרוג את הנמש ואתה מחרפא אל ישפע להן שכן כתוב "שופך דם
 האדם באדם דמו ישפך", הואילה וכל מי שהוא שופך דס האדם באדם דמו ישפך

 היאך יכול התולה להתרפאות םשפ״ד".

 הרמבייס כן מתייהס לבעיה זו של התרפאות בהלכות יםוה״ת פ״ה ה״ז:
 "והריגת. נפש מישראל לרפאת נפש אחרת או להציל אדם סיד אנס - דבר שהדעת
 נופה לו הוא שאין מאבדין ־נפש מפני נפש". וכן בהלכות רוצח מ״א הלכות

 ז' * ט' מביא עוד דוגמאות ומביא גם אח הדוגמא של אשה היושבת על הפשבר
 ופוסק, שבזפן שהוא בפעי אמו מותר להורגו ממני שהוא כרודף אחריה להרגה.

 * משבר. כסא שהיולדת ישבה עליו בשעת הלידה - ערכין ז' ע״א.

 ו



 ואם משהוציא ראשו - אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש, שזהו
 טבעו של עולם, ואין הוולד נקרא רודף. סביר להניח שהרמב״ם מסהמך

 על המשנה באהלוח פ״ז מ״ו (ע״ש) ** ובן על הגמרא בסנהדרין ע״ב ע״ב:
 יצא ראשו אין נוגעין בו לפי שאין דוחי׳ן נפש מפני נפש ואמאי, רודף

 הוא? שאני החם דמשמיא קא רדפי לה (לאשה).

 ישנן מספר חמיהוח על הרמב״ם: האחח היא בטעמו של הרםב״ם במי
 שהוציא ראשו אין הורגין אוחו כיוון שזהו טבעו של עולם, והרי ממה
 נפשך - גם לפני שהוציא ראשו זהו טבעו של עולם -ומדוע םוחר להורגו,
 וכן בדין רודף - אם לפני שהוציא ראשו הוא נקרא רודף, מדוע לאחר

 שהוציאו אין הוא נקרא רודף•

 וכן קשה על הרסב״ם מצד מקורו של דין רודף - שםוחד להרוג אח
 הרודף מסעם "לא תחום עינך עליו", ואילו הגמרא למדה דין רודף מהפסוק
 לגבי בן נוח מ״שופך דם האדם באדם דמו ישפך", אמרה תורה הצל דמו של
 זה בדמי של זה, ואס כן הדברים בגמרא מפורשים מאוד ומדוע הרםב״ם לא

 הזכיר זאת?

 אםנס, כדי להבין את פסקו של הרםב״ם יש לעיין בתיכני של כל
 הפרק: בפרק זה מגדיר הרמב״ם את מצית "לא תרצח" ופוסק שישנן ארבע

 מציית בדין זה: א. "לא תרצה", ב. "לא תעמוד על דם רעך" - שתי
 מצווח אלו הן לאוין המתייחסים לכל אדם ויש שחי מציית ניםפית:

 א. "וקצותה אח כפה", ב. "לא חחוס עינך עליי" יהן מחייחםוח למקרים
 יוחד פרטיים,מקרים שבהם לא תלות שתי המצוות הראשונות כמו המקרה

 שלנו - רודף - שנבארו מאוחר יותר•

 ויש לעיין בשני הלאוין של "לא תרצח" ו״לא תעמוד על דם רעך" -
 מה מוסיף "לא תרצה" על הלאו השני, שהרי לכאורה יש לפנינו לאו

 שבכללות וידועה דעת הרםב״ס בכלל התשיעי שאם לפנינו לאו שבכללות,
 הרי שאין מונין את כל הלאוין. אלא, שבאמת יש חידוש בכל אחד פהלאוין
 ויש צורך לשנות את שניהם. התורה מגינה על חיי בני אדם באמצעות שני
 הלאוין האלו, ואדם הרוצח את חבירו עובר על שניהם, אולם במקרה של
 רודף - נדחים שגי הלאוין האלו, שאם לא כך, כיצד נסביר שיש עדיפות
 לדמו של הנרדף על דםו של הרודף, אלא ששני הלאוין הותרו ומי שמכה

 אח הרודף איננו עובר עליהם.

 באשה שהיא מקשה לילד - מתתכין את הולד במעיה, ומוציאין אותו
 אברים אברים מפני שחייה קודמים לתייו. יצא רובו - אין נוגעין

 בו, שאין דוחים נפש מפני נפש.
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 הרםב״ם בהלכות עכו״ס פייה ה״ד בענין מסית ומדיח פוסק: "ולמי
 שנאמר: "לא תעמוד על־ ךם רעך" (ויקרא י״ט, מ״ז), יכול אי אתה
 עומד על דמו של זה (של הממית) - תלמוד לומר: "ולא תחום עינך
 עליו" (דברים י״ב, ט*)״. וכץ בהלכות רוצח פ״א ה״ז: "ואס אינם
 יכולים לכוון ולהצילו (את הנרדף) אא״כ הרגוהו לרודף - הרי אלו

 הורגין •אותו אע״פ שעדיין לא הרג, שנאמר: "וקצוחה את כפה לא תחוס
 עינך" (דברים כ״ה, י״ב)" ואם כן יש לנו לאו הדוהה לאו ועשה הדוחה

 את הלאו השני - את "לא מרצח". וכדאי לעיין בגדרו של עובר קודם
 לידתו על פי פסק הרמב״ס בהלכות שבת פ״ב הם״ו: "האשה שישבה על

 *המשבר ומתה - מביאין סכין בשבת, אפילו דרך רה״ר, וקורעין את כרסה
 ומוציאיךאח הולד, שמא ימצא תי - שספק נפשות דוהה את השבת, ואפילו
 ליה שאין חזקתו׳ חי". יש להוסיף שלפי הרמב״ס גס עובר שלא מלאו לו
 ארבעים יום והוא דק בגדר "מיא בעלמא" ,-,מחללים עליו את השבח ספני

 ספק פיקוח נפש. מקור הדין הוא הפסוק "לא תעמוד על דם רעך״•

 אצל אדמ רגיל, כבר הזכרנו שיש שתי מצווח המגינות עליו "לא
 חרצת" ו״לא תעמוד על דם רעך", ואילו לגבי עובר לא קיים הלאו של
 "לא חרצת". אמנם, לכתחילה אסור להורגו מדין "לא חעפוד", אך מי

 שהרגו פטור מ״לא תרצה", כיוון שלאו זה נאמר לגבי נפש, ואילי עובר
 עדיין איננו נפש.

 הרמב״ם בהלכות חובל ומזיק פ״ה הם״ו: "ספינה שחשבה להשבר מכבד
 המשוי, ועמד אהד מהם והקל משאה והשליך בים - פטור, שהמשא שבה

 כמו רודף אחריהם להרגם ומצוה רבה עשה .שהשליך והושיעם". והמקור לכך
 שאין לחום על ממונו של חבירו אע״פ שעובר על לאו אהר, הוא מהלאו של
 "לא תחום עינך" - לא תחום על כלום כדי להציל אח הנרדף במקום שחייו
 עומדים בסכנה. אם נוסיף לדין זה אח הדין של הרודף שסגן עליו הלאו
 של "לא תרצח", הרי שיש צורך בעשה של "וקצוחה את כפה" על מנח שנוכל

 להציל הנרדף על ידי שנהרוג את הרודף. ואמ כן בעובר, שאין לגביו
 לאו של "לא חדצח" מפיני שעדיין איננו נפש, אין צורך בעשה של "וקצוחה

 את כפה",

 צריך עוד להוסיף שהעשה של "וקצותה את כפה" מוסב בתורה למקרה
 ש״שלהה ידה וההזיקה במבושיו" ודורשת הגמרא בב״ק פ״ו ע״א - עד

 שיתכוון, כלומר, העשה הזה קיים רק במקרה שנעשה מעשה בכוונה, ואילו
 העובר לא עשה שום מעשה, וכן משא המאיים על ספינה להטביעה - לא נעשה

 * רםב״ם הלכוח תרוםוח פ״ח ה״ג, שו״ע חו״מ סי' .ר״י, שייך םי׳ק ב'
 שו״ת אחיעזר ה״ג סי' ס״ה עמי 130
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 שם שום מעשה, ואי לכך העשה של "וקצותה אח כפה" איננו חל,;אבל
 במקרה שהעובר הוציא ראשו ונעשה נפש, הרי מגן עליו הלאו של "לא

 חרצת" ולא יחול העשה של "וקצותה את.כפה", כיוון -שהוא איננו
 עושה מעשה במתכוון.

 בענין הקושיא על הרםב״ס שלמד אח דינו מפסוק אחר ולא מהפסוק
 ממנו למדה הגמרא בסנהדרין - שהיא למדה סהפםוקז״שופך דם האדם
 באדם..." פסוק זה נאמר לגבי בן נח. והרםב״ם פוסק לגבי בן נח

 בהלכוח מלכים פייט ה״ד: "וכן אם הרג רודף'שיכול להצילו באחד פאבריו-
 נהרג עליו מה שאין כן בישראל". ואם כן אם לא היה יכול להצילו באחד
 מאבריו אין הוא נהרג,ואם בן משמע שאין דין רודף כתוב במפורש לגבי

 בן נח,ואם כן דמו של רודף רק הותר אך אין מצוה להורגו. ואס כן
 הגמרא רצתה ללמדנו שהותר דמו של הרודף ולכן סמכה זאת על הפסוק

 "שופך דם האדם באדם דמו יישפך", ואילו הרמב״ם רצה ללמדנו את חיוב
 הפצוה ולכן סמך זאת על הפסוק "וקצוחה אח כפה".

 לסי זה םבוארת גם הקושיא על הרפב״ם - בתילוק בין קודס הוציא
 ראשו ללאהר שהוציא ראשו שודאי קודם שהוציא ראשו נתשב העובר כפו

 משא על אניה שהם כרודף, ולאחר שהוציא ראשו אין הוא נחשב כבר כרודף
 כיוון שאיננו פכוון, אלא פשפיא קא רדפי לה ואז קיים היתר פהלאו של
 "לא חחוס" אבל עדיין אין פצות עשה של "וקצותה את כפה" ואם כן הלאו

 של "לא חרצח" עדיין קיים ולכן אסור להורגו. והפסוק של שופך דם
 האדם בא לרבותא ע״פ הגמרא.

 וגם בירושלמי שתפה פי רודף אח פי נפרש שאין כאן סתכוון ואם
 כן אי אפשר להורגו לאהד שהוציא ראשו כיוון שמן שמיא קא רדפי לה.

* 
 ברצוני להוסיף מספר בירורים בענין שאלת כריתת העובר כפי המובא
 בספרי האחרונים: רק בחקופה האחרונה דנו רבנים בשאלה זו במקרים שיש
 סירוב להקריב חיי הולד לשם הצלח האם, אפילו כשרובו הגיח כבר ויביא

 לאבדן שניהם.

 במשנה באהלות שנזכרה כבר - פרק ז* משנה ו.,׳ 'ההנתה היא שמיתת
 האתד יגרום בהכרת להצלת השני וזה נובע פהיסוד שאין דוהין נפש מפני

 נפש. ובעל התפארת ישראל שם כותב שפן הדין הוא להקריב את הוולד,
 אפילו בשלב האחרון של הלידה, כשכבר יצא רובו' או ראשו, אם חוסר

 ההתערבות תגרום לפיתתו יחד עם האם שהרי הוא גרם פיתתה בצאתו פהרהס
 ולא היא גרפה פיחתו.

 הוספה העורך.
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 ודומה היא שימח המאירי וזו לשונו:

 "עוברה שהיתה מקשה לילד ונסחכנה מרוב קשויה, מותר לחתוך
 העובר שבמעיה בין בסם בין ביד ולהוציאו חתיכות חתיכות,־, שאין
 זה נקרא נפש, הואיל ולא יצא לא ו יד העולם• יצא ראשו, הרי הוא
 כילוד ואין נוגעין בי לרעה שאין דוחין נפש מפני נפש, ואין

 דנין אותו כרודף כדי להציל את האס הנרדפת בנפשו, שמן השמים
 רדפוה".

 בספרי השאלות ותשובות נתלקו בענין זה: ר׳ תיים סופר (בשו״ת
 "מתנה חיים" ח״ב חושן משפט סי' ני)- סובר שבמקרה כזה אין הצדקה
 להתערב במהלכם הטבעי של הדברים, שכן גרימת מוות במתכוון אין

 להעריכה. במוות טבעי, ופרט לכך מי נתן לרופא רשות לקבוע דברים
 כאלו? ר' מאיר אייזנשטאדט בעל שו״ת "פנים מאירות" ח״ב סי* ה'
 שהתנגד לבריחת העובר אם הגיה ריבי, אפ״לו במקרה שהוולד יוצא
 במהופך (משנה במסכת נדה פרק ג' משנה הי) פקפק אם ראוי להתיר

 הניתוח בכדי למנוע מיתת, האם והוולד כאתד• לעומתם, המהך״ם שי״ק
 בשו״ת יוייד ם' קנ״ה נתן רשות לרופא באופן עקרוני להציל האס על
 תשבון הוולד• גם בסקרה שמותה של האם עשוי להציל תיי היולד• אולם
 רק בתנאי שהרופא יהיה משוכנע בהצלחת הניתות. ותמך בתשובה זו ר*

 דוד היפמאן בשו״ת "מלמד להועיל" יוייד סי"׳ ם״ס •

 כתב הרה״ג ר׳ אליעזר יילדינברג שליט״א בשי״ה "ציץ אליעזר"
 ה״ס, סי' נ״א: "וצריך לסדר את ההפלה קודם שמלאי ארבעים יים להריון
 ואפילו עד שלושה הודשים להריון שאז זה קל יותר מאשר אחר כך כיוון
 שהעיבר עדיין אינני בחניעה גמ במקרה שיש חשש שהעובר שיוולד יצא
 בעל מום ובעל יסודיס, ומאידך להפיח הולד כשהאשה יושבח כבר על

 המשבר והולד כבר נעקר לצאת הוא המור בהרבה פלפני שנעקר ואין להחיר
 בכגון זה כי אם בסקום סכנה של ממש לאשה".

 ואפשר עוד לעיין באריכות בסי הזכרון להגר״י אברמםקי בהקירה
 של ר' משה פיינשטיין עסי תס"א»

 ראוי שוב להדגיש כאן שהמאבק לחיים בין האם והולד, כשהתמורה
 לאובדן חיי האתר היא הצלת השני, נחשבים היי השניים כשווים .ברגע
 שהוולד מקבל מעמד אישי• כלומר משיצא רובו (וגם .בעני ן זה קיים

 דיון בראשונים מהו ,גדר זה, ופסק הרה״ג ר' בן ציון אבא שאול שליט״א
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 ע״פ המובא בכתבי האר״י.שרובו היינו עד הסבור), ואז אסור לקפח
 חייו לשם הצלת אפו, אולס עדיין אין ערכן של שתי הנפשות שקול
 במידה כזו שאיסור הפגיעה בוולד יהא קודם לאובדן שניהם• אילו
 היו שווים לחלוטין בערכם, אסור היה ללא ספק למנוע מותם ההדדי

 ע״י הקרבת האחד במתכוון - שכן אז צריך לנהוג לפי העיקרון בדיני
 יהרג ואל יעבור ששם שוללים אה הקרבח חיי היחיד החף מפשע אפילו

 למען הצלח ציבור שלם. אולם, במקרה שלנו, אין היי השניים הנחוניס
 בסכנה שווים לחלוטין. חוסר השויון נובע לא מתוך פחיתוח ערכו של

 הילד כשהוא לעצמו, אלא בשל העובדה שחיותו אינה מובםחח כ״בר קיימא"
 כל עוד לא עברו שלושים יום משעה שנולד ואין לו עדיין מעמד של אדם
 (בגון: אינו ראוי לפדיון כשהוא בכור - שו״ע יו״ד סי' ש״ה סעיפים
 י״א, י״ב. וכן איננו פיטר את אמו שנתאלמנה - מן החליצה - אהע״ז
 סי' קנ״ו סעיף ד', וכן איץ קורעים עליו הבגד - יו״ד ש״מ, ל׳ וכן
 אין מתאבלים עליו - יו״ד שע״ד, ת' - כל זאת כשמת תוך' אותה תקופה,
 אבל אס הוכח שנולד לאהר הריון בן׳ תשעה תדשיים תמימים - הרי יש לו
 מעמד של אדם). אם מת הילד בתוך התקופה של שלושים יום, דינו כנפל
 כיוון שלא היתה בו התיות הדרושה מלכתחילה• לטיבן־, משתי הנפשות

 הנחונוח בסכנה, האחת תיה וקיימת והשניה - תלויה ועומדת, אף על פי
 כן אין ההבדל הערכי מספיק כדי להצדיק הריגה הולד, אלא אם בלעדי

 זאת יםותו האם והילד, ומעניין לציין שבנקודה זו קיימת מחלוקת בין
 היהדות והנצרות. לפי הנצרות נקבע שהמעבר ממצב של עובר שאינו בר-

 קייפא לילד בר-קיימא חל עוד בתקופת ההריון ונפקותא לענייננו, ואילו
 לפי היהדות תלה התפתחות זו רק בשלב שלאחר הלידה, בכדי להתיר הקרבת

 הוולד קודם לכן במקדה שלנו שצפוי אובדן שתי נפשות•
 עריכה והוספות:
 עודד גריינר

 יהיו דברי תודה אלה לעילוי נשמת
 אבי מורי ר' פרדכי יהודה ב״ר יוסף גריינר הריני כפרת פשכבו

 שנפטר ביום ח' ניסן התשפ״ב
 אוהב חורה

 הולך מישרים
 ורודף צדקה וחסד

 ח.נ.צ.ב*ה•
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 pos* 00יקוח

 הרב חיים סבתו

 הגמרא בפסחים דף ם׳ ע״ב, י׳ ע״א^עורכת רשימת פיסקי ספיקות
 בחמץ ופ1ה ומשווה אותם לדיני ספיקות במקומות אחרים בש״ט. (קבוע,

 כל דפריש מרובא פריש, שחי קופות, שני שבילין וכוי)•

 עלינו לקבוע מה ההלכה בספק חמץ בבית לענין בדיקה ומדוע, ולהשוות
 הלכה זו לדינים הידועים לנו (פשנח אין חוששין שמא גידרה חולדה וכדו*)

 בחמץ.

 בהתאם להלכה זו, נצטרך לבדוק כל מקרח ומקרה מפסקי ספיקות שהביאה
 הגמרא ואת דברי הגמרא המשווה המקרים בחמץ לדיני ספיקות רגילים שכש״ס.

 בגמרא דף ט' ע״ב: "תשע צבורין של מאה ואחד של חמץ ואחא עכבר ושקל
 ולא ידעינן אי מגה שקיל אי חמץ שקיל היינו תשע חנויות. פירש ואתא

 עכבר ושקל היינו סיפא וכוי",

 הגמרא הביאה מקרה שרוב הגבודין, מגה. כלומר, שאם הולכים אחר הרוב
 (בפירש) אין צורך לבדוק. וממילא שאם לא הולכים אהד הרוב (בקבוע) צריך
 לבדוק. ומכאן, שפסקה הגמרא שספק חפץ בבית - לחופרא. לעומת זאת, כתבה
 הגמרא: (י׳ ע״א) **צבור אחד של חמץ ולפניו שני בתים בדוקים ואתא עכבר

 ושקל ולא ידעינן אי להאי עייל אי להאי עייל היינו שני שבילין וכוי*,
 ובשני שבילין הדין הוא (כדברי רבא) שאם באו בזה אחר זה שניהם טהורים.

 ומשמע, שכוונת הגמרא שלגבי בתים, בל בית לא יוצרך בדיקה מספק אם
 נשאל עליו בפני עצמו. ומשמע שספק חמץ בביח, לקולא.

 .שיטח רש״י בסוגיא היא שבספק חמץ בבית מחמירים בדאורייהא ופקלים
 בדרבנן. ולפיכך, אס לא ביטל שאז הספק הוא דאורייחא מחפירים להצריך

 בדיקה ואילו אס ביטל שאז המסק מדרבנן מקליק שלא להצריך בדיקה.

 במקרה הראשון של הםוגיא (ההשוואה לקבוע) מדובר כשלא ביטל ולכן
 מחמירים ובמקרה השלישי (ההשוואה לשני שבילין) מדובר בשביטל ולכן מקלים• -

 ואם ישאל השואל, מה טעם נקטה הגמרא מקרה אחד כשביטל ומקרה אחד כשל̂א
 ביטל, גשיב שרצתה הגמרא להשוות לפסקים ידועים בהלכות ספיקות וכיוון
 שדין קבוע הוא להומדא (במקרה של תשע חנויות) גיירה הגמרא מקרה מקביל

 בחמץ שהפסק בו יהיה לחומרא (כשלא ביטל). וכיוון שדין שבילין הוא לקולא
 ציירה הגמרא מקרה מקביל בוזמץ שהפסק בו יהיה לקולא.
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 ומה שיקשה לשיםת רש״י מהמקרה שהושווה ל״בקעה" נפרש בהמשך.

 שיטת התוספות בםוגיא היא שאף אס לא ביטל לא יתחייב בדיקה מספק
 כיוון שבית בחזקת בדוק. וזה הטעם שהקלה הגמרא בכל הבעיות. ומה

 שהתמידה במקרה הראשון (שהושווה ל״קבוע") מפני ששם דנים לא על בדיקת
 בית אלא על אכילח חחיכה, ולכן זהו המקרה היחיד בגמרא שלא הוזכר בו

 בית, ולגבי אכילה אין' חזיקת בדוק מועילה ולא כלום. (וקשה מהמקרה
 שהושווה ל״שתי קופות" שמשמע בגמרא שהטעם שמקליס בו הוא בגלל "שאני
 אומר" מדרבנן, אבל בלאו הכי היינו מחמירים וחזקת בדוק לאן נעלמה.

 ואפשר לתרץ על פי תום' ביבמות דף "פ״ב ע״א (ועיין מהרש״א פסחים יי).
 שבקופות אין חזקת חולין כיוון שעל התתיכה שנוספה לקופה אין שום הזקה

 קודמת וא״כ ה"ה בבתים שעל התחיבה שנכנסה אין חזקות. וכלל זה צריך
 עיון שהרי אם חזקת התנהגות כלפי תוכן הקופה תשתנה בגלל דין תערובת
 עם החתיכה הבאה מן החוץ הרי שלכאורה צריכה חזקה זו להכריע גם כלפי'

 ספק החתיכה הנכנסת.

 ועוד אפשר לומר, שבמקרה זה, אין הספק מתנסח בשאלה אס יש המץ בבית
 אם לאו שעל שאלה זו יש תזקת בדוק אלא באיזה בית נמצא החמץ ואז החזקה

 אינה מועלת להכריע.)

 על פי העיקרון שבשיטת התום', ניתן לפרש גס פירוש אהר. שבכל
 הספיקות הקלו מחמת םפיקא דרבנן ורק בספק הראשון התמידו כיוון שהוא

 ספק לענין .אכילת החתיכה והוא ספק דאורייתא. (ולא להיזקק לחזקת בדוק).
 ואם כן, אפשר עוד להוסיף ולומר שכיוון שנולד הספק על עצם ההתיכה
 כשנטל העכבר מן הערימה, ממילא נולד לגבי דאורייתא וכשנכנס לבית

 נחמיר להצריך בדיקה כיוון שבבר קבענו שהתתיכה היא חמץ. וזה צ״ע אם
 אפשר לחלק שלגבי אכילה, נחמיר ולגבי בדיקח נקל־

 שיטח הראב״ד בהשגוח הרי״ף היא שגם בספק דרבנן צריך בדיקה. והטעם
 שעיקר בדיקת המץ על הספק נחקנה (שאיננו יודעים אם יש חםץ בבית) ולבן
 החמירה הגמרא בספק הראשון להצריך בדיקה. (ובשתי קומוח זהו דין מיוהד
 שחולין החמץ בשאינו בדוק ולא נכנם להסבר זה). ובבעיה שהשוותה לשני
 שבילין, לא נוצר ספק בבית אלא ספק אם בכלל נכנם החמץ לביח וזה דומה

 ל״אין חוששין שמא גידרה חולדה" ובמקרה כזה בודאי שאין מצריכים בדיקה.

 ואפשר להסביר שהספק במקרה שהושווה לשתי קופות דומה ל״םפק על" לפי
 שבמקרה הראשון יש ודאי שעכבר בבנם עם התיכה שהיא ספק תמץ (קבוע) מה
 שאין כן במקרה זה שיש בו שני צבורין שני בתים ושני עכברים. הרי שיש
 לפנינו עכבר שנושא תתיכת מצה ועכבר שנושא תתיכת חמץ. העכבר שנושא
 מצה אינו מפריע לנו וכמו כן הבית שאינו בדוק. נמצא שהספק הוא בבית
 הבדוק האם נכנס לשם העכבר עם התםץ אם לאו. כלומר, ספק אס נכנס ודאי
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 הפץ (ולא וראי נכנם סמק הפץ) וא״כ זהו "ספק על". וזהו החידוש
 במקרה הזה. והתירוש בפקרה שהושווה לשני שבילין הוא הואילו היינו
 דנים את שני הבתים כאחד יש "ודאי על" וקם״ל שדנים כל ביה בפ״ע

 ואז זה "ספק על".

 ומה שיקשה מההשוואה לבקעה נפרש בהמשך.

 שימת הרמב״ם.

 הרפב״ם בהלכות חפץ ופגה פרק ב' הלכה י' פסק בעקבות הגמרא: "הניח
 תשעה !בורין של מאה ואחד של חמץ ובא עכבר ונטל ולא ידענו אם מפץ אם

 פגה נטל ונכנס לבית בדוק 1דיך לבדוק שכל הקבוע כפחונה על פחצה".

 •ובהלכה י״א הביא הפקרה שהושווה לשני שבילי ן ופסק "שאינו צריך
 לבדוק פעם שניה שאין כאן קבוע". וגם זה בהתאם לפסק הגפרא על בל בית

 בפ״ע.

 אלא שהתירוצים שתירצנו לרש״י ולתום' בגפרא לא יתכנו ברפב״ם. שהוא
 לא חילק בין בטל ללא בטל (רש״י) ולא. חילק שבפקרה הראשון הבעיה לגבי

 אבילה ובשני לגבי בדיקה (תום*).

 ואם נחלק, שיש הבדל בין "ספק על" ל״ספק תפץ בבית". שב״םפק על"
 מקליס, קשה שהרמב״ם עצמו בהלכה י"ב כחב "בא עכבר ונטל חמץ וספק

 נכנם לביח זה. או לא -נכנס. - צריך לבדוק". וזהו המקרה שהושווה בגמרא
 לבקעה.

 וא״כ בכל מקרה תהא לנו קושיא בין המקרה שהושווה לשני שבילין לבין
 המקרה שהושווה לבקעה שלכאורה בשניהם זהו "ספק על" ומדוע במקרה הראשון

 (הי״א) פסע הרפב״ס לקולא. ובמקרה השני (הי״ב) פסק לתופרא.

 וכן הקשו הםפרשים בךפב״ס.

 ואמנם, הקושיא אינה קשה ברםב״ם כלל. שהרי הוא פסק בעקבות הגמרא.
 כשפסקה, "היינו שני שבילין", פסק כפו בשני שבילין. שכמו שכל שביל בפ״ע

 הוא בהזקת טהור, כך כל בית בפ״ע הוא בתזקת בדוק.

 וכשפםקה "היינו בקעה" פסק כדעת הכפים בבקעה. ושם כתוב והכפים
 פםםאים ולכן פסק שהבית צריך בדיקה נוספת. ועיין בגר״א, בשו"ע» ובאפת,

 צריך לעיין כגמרא מדוע בסקרה של שני בתים פסקה היינו שבי שבילין
 ומשמע שא״צ בדיקה ובמקרה של "ספק על" פסקה היינו בקעה ומשמע שצריך

 בדיקה.
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 נעיין במקרה שהגמרא השוותה לבקעה• בדף י' ע״א 0פק על ספק לא
 על היינו בקעה ובפלוגתא דר״א ורבנן דתנן הנכנס לבקעה בי$ות הגשמים
 וטומאה בשדה פלונית ואמר אתד הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי
 באותה שדה אם לא נכנסתי ר״א מטהר וחכמים מטמאין שהיה ר״א אומר ספק

 ביאה טהור ספק סגע טומאה טמא•

 וכהב רש"י;ותכמים מטסאין דהויא ליה ספק טומאה ברה״ר ור״א לא
 חשיב לה ספק טומאה אא״כ נכנם לשדה אבל אינו יודע אם האהיל אס לא

 אבל השתא הוי ליה ספק ספיקא וגבי בחים אפילו רבנן פודו דכיון דבדיקח
 חפץ דרבנן תלינן לקולא•

 ודבריו קשים פאר. שאם כן, לצורך פה הושווה הספק שלנו לבקעה, הרי
 שם נחלקו ר״א ורבנן אם זהו ספק או ספק םפיקא וכאן בהמץ אין זה פשנה
 כלל היוח וזהו דין דרבנן וספק בו לקולא• פה נהנה לנו ההשוואה לבקעה
 הדי שבדיקת חפץ דרבנן ידענו גס קודם להשוואה זו וגם שםמיקא דרבנן

 לקולא ידענו. (וכן הקשה בפהר״ס חלאוה)•

 ועוד קשה, לרש״י מדוע לר״א זהו ספק ספקא, שפא נכנם "לשדה ואם
 נכנס ספק האהיל הרי זה הוא ספק אחד אם נטמא אס לאו. וכן הקשה מהרי״ס
 הלק יורה דיעה סיפן ב*. ומפורשת קושיא זו בהידושי רבינו דוד מבונפיל

 פסחים•

 וכדי להסביר ההשוואה בין הסץ לבקעה הסביר בעל המאור שגס בחפץ יש
 ספק םפיקא כיוון שישנם שני בתים וספק נכנם עכבר םפק לא נכנס ואם נכנס

 ספק לאיזה בית נכנם•

 וגם דברים אלו קשים בהבנה שםו״ם יש כאן ספק אחד האם נכנם חמץ
 לבית אם לאו. ומאי נפ״מ לנו אס נכנס לבית אתר או לא נכנם כלל,

 ובאמת שדברי בעל המאור םדוייקים בלשון הגמרא שאפדה במקרה זה "ספק
 על ספק לא על" ולא הזכירה עכברים או צבורים. ונראה אם כן שזהו הפשך
 הספור הקודם שבו עכבר לפני שני בתים וספק לאיזה בית נכנם וכאן נוסף

 םסק אס בכלל נכנם.

 ולולי דברי הראשונים היה ניתן לפרש את פשט הגמרא כך.
 הגפרא רוצה לדון כ״ספק על" ולהראות האס זה שונה פםפק חמץ שנמצא בבית.

 ואח זה מוכיתה הגמרא מבקעה. ששם, יש דין ספק טופאה ברשוו̂ הרבים,
 םפיקו טמא ואף על פי כן, אין אנו מסתפקים סתם בכל רה״ר שמא נכנסה

 טומאה שם וטמא מספק, אלא כשנולדה סבה לספק.
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 וסחלוקת ר״א ורבנן היא כשהלך אדם בבקעה וספק נכנס לשדה, לדעת
 ר״א זהו מקרה שכלל לא נולד ספק היות ואין ידוע כלל אס נכנס לשדה
 ולכן אין שייך כאן הכלל ספק טומאה ברה״ר, טמא• ואילו לדעת רבנן

 סוף סוף נולד ספק כיוון שהתהלך בבקעה סביבות השדה.

 והגמרא משווה כל זאת לחמץ. שבחפץ נתקנה בדיקה על הספק ואף על
 פי כן, אין חוששין שמא גידרה חולדה, כלומר, צריך שיוולד ספק כדי

 שנזקיק בדיקה. ווו השוואת גמרא למקרה «ל בקעה. ששם כשיש עכבר בסביבה
 וספק על ספק לא על ואז נחלקו ר״א ורבנן אם נחשב "ספק" או שאין כלל

 ספק.

 אלא שאם בודק פרושנו תחזור ביחר שאח הקושיא הראשונה )שאם נסיק
 כרבנן משמע שסקדח כזח נחשב לספק ומצריך בדיקה ואם כן,_כל שכן במקרה
 של שני בתים שנאריך בדיקה ומדוע שם משמע מהשוואת הגמרא לשני שבילין

 שא״צ בדיקה.

 וקושיא זאת. כבר תירץ המגיד משנה ברםב״ס• שבמקרה שהושווה לשני
 שבילין ברור שיש בית שאין צריך לבדוק. ותכפיס לא תקנו בדיקה על הםפק

 במקרה שברור שתהיה בדיקה תינמ. וצ״ע בלשון הרםב״ם.

 אמנם ההשוואה לבקעה הובנה בםדוייק ובהתאם ללשון הגמרא ולתוכן
 הםוגיאפ

******* ************* ************************ 
* * * * 
* "כשהנשמה מאירה - גם שמים עוטי ערפל *  י
 * מפיקים אור נעים" }
* * 
* * 
 * (הראי"ה קוק -}
 * * * * * במגד ירחים לחודש תשוון)־• *
#*#•»**#*#*** #*»****#***•*•* **#*#*#*#** ***** 

 וו



 לבירור תוקמן של תןנות וזקהל

 הרב אלישע אבינר (לבגנאור

 (התוקף ההלכתי של התקנות המוניציפאליות)

 אין בשורות הבאות, אלא הצעת השימות העיקריות על-פנח שתהיינה
 קריאות גם למי שאינו בקיא בסוגיות השונות עם פפרשיהן. ההידושים

 המעמיס באו רק אגב-גררא, וללא העיון הראוי.

 הסדםה

 במשנה במסכת ב״ב דף ז*:, מוזכרים םססר צרכים עירוניים יסודיים,
 שבני העיר יכולים לכוף אותם על שאר תושבי העיר: "כוסין אותו (את

 חושב העיד) לבנות לעיר חוסה ודלתיים ובריח". המשנה לא פירםה מי הס
 הכופים,ופיהו "אוחו" שבגללו נדרשים להשתמש כאמצעי כפייה, אולם,

̂ שכנים, פ״ו הלי אי) הרחיב ופירס: "כופין בני העיר זה  הרםב״ס (ה
 את זהי*. דהיינו, רשות נתונה לחלק מחושבי העיר לכוף על יחרת החושבים

 משנתנו הזכירה "חוסה, דלתיים ובדיה" שהם צרכי ביסתוז. אבל
 התוספתא למסי ב״מ מוסיפה שלבני העיד רשות כפייה גס בתחום אחר:

 רכישת תשםישי קדושה. "כופים בני העיר זה אח זה לבנות להן ביהכ״נ
 ולקנות להן ם״ח ונביאים". אף דין זה נפסק ברםב״ם.

 המשנה לא גילתה לנו מהו המקור לסמכות הכפייה של בני העיר. אולם
 פתוך שדין זה נספך בפשנה, לדין אחר של כפייה, הכפייה ההדדית של

 השכנים "לבנות ביה שער ודלת להצר" - סברו האהרוניס לו.מר שיש ניפוק
 רוסה לכפיית בני העיר ולכפייה שכנים.

 המעם לכפיית השכנים אינו קשור בהלכות נזקים, שכן בניית בית
 שער ודלת להצר אינה באה לפנוע פן השכנים נזק הדדי, אלא באה להגן
 עליהס מנזק הבא מצד בני רה״ר על-כרחך כפייה זו נעוצה בדין אחר.

 לדעח "הקובץ שיעורים" ס' מ״א, הכפייה - מדין כופין על מידח
 סדום. חגר שננעלה בדלח עולה בערכה ובשוויה (בשוק נכסי דלא' ניידי)
 על הצר מרוצה. "נמגא שלא חיסר סהוגאח הדלח וחבירו נהנה וכיפין על

 מידת סדום". לדעת הקובץ, זהו הטעם אף לכפיית בני העיר.
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 אולם, יש סן האחרונים (כפי הנראה, לדעה זו נוטה רבי ראובן
 בחידושיו ם' אי) שכפייה זו היא מגדרי השותפות. כשם שאסור לשכן

 להזיק לחבירו (כגון היזק ראיה), כך חייב השכן לדאוג לצרכי
 השכנות המשותפים. וכל פירוד או אי השתתפות בבית משותף, כמוה

 כנזקי שכנים, שכן השכן המבטל את השותפות, הרי הוא כמזיקה בפועל.
 נצטרך להוסיף על ביאור זה שלא רק שכנים פוגךריס כשותפים, אלא

 אף בני העיר כולם מוגדרים כשותפים. ואכן דברי ראשונים רביס/
 (בעיקר ברשב״א. במספר תשובות) רומזים לכך שבני העיר כולם שותפים.

 בשתי דרכים אלו ביארנו את דין המשנה, אולם יש לעיין אם בזה
 גס יוסבר הדין של התוספתא, שכופים על בניית בית כנסת וקניית ס״ת.
 אכן, על פי פירושו של הקובץ, לא נוכל לבאר את הדינים האלו. הקובץ

 נדחק בתירוצו (לדעתו - זה סדין כפייה על המצוות וצ״ע/אף לפי הביאור
 השני, יקשה להניח שחובת הדאגה לעיר המשותפת, המוטלת על תושבי העיר,

 שסירוב מלהשתתף בה מוגדרת כנזק, כוללת גם בניית ביהכ״נ, אס כי
 בדוחק נוכל לומר זאת©

 אולם, בגמ' בדף ת:, נמצאת דוגמא נוספת לסמכותם של בני העיר:
 "רשאין בני העיר להתנות על המרות ועל השערים (דהיינו לקבוע מתיר
 מקסימום למצרכים פםויימיס) ולהסיע על קיצתם (לקנוס אח העובד על

 דבריהם)". רשימה יותר מפורטת נמצאת בתוספתא לסם* ב״מ פרק י״א (י״א).
 אם נתרגם ללשוננו את הרשום שס, נראה שהסמכות של בני העיר מקיפה

 שםחיס רבים.

 ו) קביעת שכר עבודה מינימום וםקםיסוס.
 2) ״פיקות וניהול חיי הכלכלה,)

 3) תקנות פוליטיות או ביטחוניות (אסור להיראות "אצל מלכות").
 4) תקנות של אגודות פקצועיוח המחייבות עובד פרמי.

 5) וויםוח של סדרי עבודה.
 6) צו ריתוק לעובד בשעח הצורך.

 ו

 רואים יאנו שםסכוח בני העיר רחבה סאוד, ולא נוכל לקשור אוחה
 עם אחד משני הטעמים שהוזכרו לעיל״ ואדרבא׳, איפכא מסתיברא, יש לקשור

 את הדינים של כפייה על בנייח חומה, בניית ביהכ״נ וקניית ס״ת,
 בסמכות הרחבה שניחנת לבני העיד, ולראות את הדינים האלו בסעיפים

 בהלכה הכללית של "רשאים בני העיר וכוי".
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 אומנם יש להעיר שלשון המשנה שונה מלשון הגפ'• במשנה נאמר
 "כופין", ולעומת זה בתוספתא הכללית לב״מ נאמר "רשאין בני העיר",

 אף הרמב״ם שפר על האבהנה הלשונית, ויתרה מזו" - את דין המשנה
 ודין הכפייה על ביהכיינ וס״ת הבליל הרםב״ם בהלכות שכנים, ואת
 התוספתא הכללית לענין רשאים בני העיר, הכליל בהלכות מכירה.

 לכן נראה שיש הבהנה בין ההלכות בלשון ייכופין", לבין ההלכות
 בלשון "רשאין". לשון "כופין" בא לציין דין קבוע, שאינו מהייב

 הסכמה מתורשת, ולכן גס המיעוט יכול לכוף על הרוב. בלשון "ךשאין"-
 רק הסכמת הרוב או הכל יוצרת את תוקף התקנה.

 ואכן המאירי, על הנאמר במשנה שכופים אה אהד סבני החצר שאינו
 רוצה לסייע בבנייה השער והדלת לחצר, כותב: "ואף אחד מהם כופה את
 חבריו בכך". ופשוט שהוא הדין שמיעוט מבני העיר יכולים לכוף הומה

 ודלתיים, על ביהכ״נ וסייח.

 וכן פסק הרמ״א בשו״ע חוס׳ ס' קס״ג, בשם רבנו ירוחם, וכן' כחב
 הפהר״י פינץ. שכל צרכי העיר, אע״פ שמקצחן אין צריכין, כגון ביה
 חתונות או פקיה וכיו״ב אפ״ה צריך ליחן חלקו "ואפ״י פועט כופין

 אח הפרובין".

 העולה פזה שיש לפועס כוח לכוף את הפרובין על כל צרכי העיר,
 כפי שפסק הרפ״א שם "וה״ה לכל צרכי העיר",

 לשון "רשאין" מציין תקנה המסורה לכל קהילה וקהילה ולכל דור
 ודור בהתאם לרצונם, בלשון "כופין" באה המשנה לקבוע דין כללי, לכל

 קהילוח ישראל.

 לפ״ז פובן לפה האחרונים לא חלו אח דיני המשנה בחוספחא הכללית
 ותפשו טעם מרטי למשנה, שמבאר אח הכפייה: או מדין כופים על מידת

 סדום. או םצך הגדרת השותפות.

 1. הטעם לסמכות בני העיר לחקן תקנות

 לםדנו בתוספתא ש״כשאין בני העיר להחנות על הפדות ועל השערים
 ולהסיע על קיצתן״- (דהיינו לקנו0 )•
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 ספשס הדברים עולה שיש סמכות לרוב בני העיר לחקוק חוקיס
 ערונייס חדשים, ולכוף אותם על המיעוט, ואפילו לקנוס אותם,
 דהיינו, שיש לבני העיר סמכות םתוקקת וסמכות מבצעת (כולל

 אכיפת ההוק), וכר פירשו ראשונים רבים• אולם ראשונים אחרים
 הולקים על שיטה זו ומקשים: מהיכן שואבים בני העיר את כותם
 לחקוק חוקים חדשים לאכוף אותם ולקנוס עליהם• לדעתם, אין

 לבני העיר אלא אף ורק סמכות מבצעת״

 א, לדעת הר״מ והראביה (הובאו במרדכי), רבינו גרשום (הובא
 בסס״ע אות יי), וכן הרשב״א (בתשובות) והדיב״ש, יש סמכות
 לאנשי העיר, או לנבחרי הקהל המייצגים אותו -טובי העיר-,

 לתקן תקנות כפו ב״ד, ולהפקיר סדין הפקר ב "די, ולהעניש
 (כפבואר בגם' שברשות הב״ד להפקיר, להעניש, לקנוס, להלקות

 ולהחרים וכוי)•

 שני חידושים בדבר: -

 1) הרוב פכריע את הפיעוס, וזה פהדין הכללי של רובו ככולו
 או מצד הכלל "אתרי רבים להטות", כאשר כלל זה נכון, לדעה
 כפה ראשונים, לא רק בדיינים או בב״ד אלא בכל החלטה בין

 תורנית בין אזרתית*

 2) שאף שאינם ב״ד, מוענקות להם סמכויות של ב״ד וכחב רבינו
 גרשום: "כל פי שנתפנה על הציבור הוא כאביר האבירים ,
 ויפתח בדורו כשםואל בדודו"• פירוש - הסמכות להפקיר

 םסורה למנהיגים: לשפואל ולבית דין, או לפנהיגיס שנתפנו
 אף שאינם בדרגת ב״ד כפו יפחת. ואכן העיר הגר״ש ישראלי
 שליםייא (בספרו עמוד היםיני), שהפסוקים םהם לופדת הגפ"

 (גיסין לו:) שהפקר ב״ד - הפקר, אינם עוסקימ בב״ד ובדיניו
 אלא בראשי העם. במנהיגי הציבור (ראשי השבטים, או נבחרי

 הקהל, בכל אתר ואתר)•

 הקשו הראשונים על שיטה זו מהמבואר בגפי גיםין לו:, שכת
 ההפקרה מסור אר ורק לב״ד חשוב כמו זה של רב אמי ורב אסי•
 הגם' שם, קובעת שלא כל ב״ד רשאי לתקן פרוזבול (שמבוסס על

 הפקר בי״ד הפקר) אלא רק כעין ב״ד של רב אמי ורב אסי, דהיינו
 ב״ד חשוב של גדולי הדור״
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 תירץ הר י ב"ש (בשו״ח סי ש1"ט) שתקנות הקהל שונות ממריו ז גול
 שהוא הפקעה ממון שלא כדין־ הורה. "אבל מה שעושים בני העיר
 בעירם .לעני ן תקנותיהם הרי הם כבי דינא דרב אמי ורב אסיי-,.

 דהיינו, תקנת הפרוזבול היא. תקנה להפקעת דין תורה. על - מנת
 שהשביעית לא תשםט את הכספים, - לשם כך, דרוש גדול הדור. אבל
 תקנות עירוניות שבאות להסדיר את תיי התושבים מסורה ביד כל

 מנהיג.

 אומנם, מצאנו בראשונים תקנות הקהל שספקיעות דיני תורה, כגון
 ההקנה המובאת ברשב'!א תשו., אלף .דייו וכן בריב״ש 'דלעיל, שתיקנו
 בעיר אחת שאין לישא אשה ללא רשות נאמני הקהל, ואך ורק בפניהם

 ובפני עשרה, והעובר על החקנה כסף קידושיו מופקע, וקידושיו
 אינן קידושין. הרשב״א פסק שהקנה זו הקיפה, והקידושין םופקעין,
 והוסיף שאף הרמב״ן הסכים עמו. לכאורה יש בחקנה זו הפקעת דין

 חורה, אלא שישלהבחין בין תקנה המחנגדח לדין חורה כגון פרוזבול,
ה בעקיפין״ ר ו  לבין תקנה שרירותית הנוגעח לדין 0

 והביא הריב״ש תירוץ נוסף ע״פ ר״ת שכתב דלאו דיקא בייד כרב אמי
 ורב אםי (דהיינו גדולי הדור) אלא ב״ד רבה באתריה, ובא לאפוקי
 ב״ד נמוך במקום שיש ב״ד יותר השוב, "אבל כל בי״ד קיבוע בעירו

 יכול להפקיע ממון, וכ״ש הקהל".

 כלל פשוט הזכיר הםהרי״ק בשו״ת ס* ק״פ - סמכות ישנה לבני העיר
 או לטובי העיר לתקון תקנות, אולס, על טובי העיר להיוה נבתרי
 העיר, הס אינם יכולים למנות את עצמם ולפסוע על ראשי עם קודש.

 ר״ת הםהר״ם מדומנבורג, ריב״ק והרב מאיר בר* מרדכי (הובאו
 במרדכי למס* ג״ב) וכפי הנראה גם המהרי״ק, תולקים על השיטה
 הקודמת. לדעתם, אין כת לרוב בני העיר לכוף על המיעוט, וכ״ש
 שאין להם כה לקנוס ולהפקיע. לדעתם, אך ורק לב״ד של גדולי

 הדור, כעין רב אמי ורב אםי, סמכות הפקעה, ע"פ הגט' גיסין לו:.

 אך ורק על תקנה שהתקבלה על דעת כל תושבי העיר, והותנו מראש
 דרכי ענישה וקנסות על העובר עליה, יש רשות לטובי העיר ולנבחרי
 הקהל, לקנוס ולאכוף את החוק. הוא הדין לתקנה שנהוגה בעיר מקדמא

 דנא, ובני העיר שהתיישבו בעיר, ההיישבו בה ע״ד כן .
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 1) אולם, עדי״ן הדבר צ״ע. אם המיקום אינו תייב לציית להחלטות
 הרוב, מהי סמכותו של המנהג (שנהג משנים קדמוניות) לחייב,

 איך החלטות קודמות, כוחן יפה לחייב את הדורות הבאיס,
 ילידי המקום, שלא נתנו הסכמתם. למה לא יחשבו הדורות הבאים

 למחות כמיעוט שאין הרוב יכול לכוטו. קשה להנית שכל פי
 שנולד בעיר וגר בתוכה, גר בה על דעת שהוא מקבל את ההחלטות
 השונות, דאל״כ עליו היה לעזוב את המקום, דזה גופא מנלן,
 וכי מהיכן שואבים בני העיר לדעה זו, כח לגרש אותו פפקופו

 (הוא יכול לערער על עצם ההחלטה לגרשו).

 ע״כ פצינו בנוב״י (חוט* סו״ם נ״א) שיש להבחין בין תקנה
 שאדם מקבל על >צסי בחרם ובשבועה שאין זה פחייב את הדורות
 הבאים, לבין תקנה שגדולי הדור מטילים אוחה בחרס שמחייבת

 אף את הדורות הבאים.

 וכן מצינו בריב״ש (אלא שהדיב״ש גופא אזיל ליה בתר הרשב״א
 והראבי״ה) בסימן שצ״ס: ״ אבל בני העיר יכולים להתנות כרצונם
 ואף הקטנים בכלל תקנתמ לכשיגדלו, דאל״כ בני העיר כשמתנין...
 היו צריכים לתדש תקנתם בכל יום ספני הקטנים שנעשים גדולים
 יום יום, וזה דבר בטל, אלא כל בני העיר, בכלל תקנתן ואף

 הנולדים לאתר מכן שהרי הציבור יכולים לעשות תקנה עליהם ועל
 זרעם כמו שפצינו בפלגש בגבעה שלפי שנשבעו אישממנו... וכן
 כתב הרםב״ן במשפט החרס שכן הדין בכל קבלה רבים שחלה עליהם
 ועל זרעם כדאשכחן בקבלת התורה וכן במגילה ובצומות. ועוד
 שאפילו בדברים שלא קיבלו עליהם בני העיר בהסכמח אלא נהגו
 כן מעצמם לעשות גדר וסייג לתורה אף הבנים חייבים לנהוג

 באותו גדר" ע״ש. הריב״ש ביסס את היסוד שקבלת רבים מתייבת
 גם את הדורות הבאים על התנ״ך, על קבלת התורה, על מגילה

 וצופות, ועל המנהגים.

 ונראה שהסברא היא שקבלת היחיד אינה פתייבת אלא אותו, ולא
 בניו, ,מפני שבניו לא נכנסו בכלל ההחתייבות - אבל ציבור

 שקיבל על עצפו, ולא הפרטים החולפים שבו, הרי הציבור חייב
 לכל הדורות, מפני שאותו ציבור קייס בכל הדורות, אלא שפרטיו
̂ת"« כשבני העיר ,מתקנים תקנה,  פתתלפים, כפו שנאמר "ציבור לא
 אין אנו רואים ואך ורק שכל התושבים הנוכחיים הסכימו עליה,
 אלא שהעיר קיבלה את התקנה, ועיר זו קבועה וקיימא, ולא יםוף

 םזרעם ואכם״לה
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 לדעת ר״ת, הפהר״ם מרוםנבורג וההולכים בשיסהם, התוספתא
 "רשאין גני העיר להתנות״.״ ולהסיע על קיצתן" תתפרש באופן

 שונה: רשאין בני העיר להםיע על קיצתן, דהיינו להעניש,
 בתקנות קדומות לענין סידות ושכר פועלים או היכא שהתנו

 ביניהם כל_ בני העיד. פירוש המילה "רשאין" מחוברת לסיפא
 "להסיע על קיצתן". ושיטה זו מפורשת בתוכי ב״ק ק?ז"ז: ד״ה
 ודשאים ההםרים: "פירוש, רשאים להסיע ממון. אק כבר עשו

 תנאי קודם כמו, ורשאין בני העיר להסיע על קיצתן". מוכח
 שאף התוםי בב״ק סובר כשיטה הזו•

 גם לשיטה זו, יש במאמר התוספתא חידוש גדול, כדברי המהר״ם
 (הובא במרדכי) שהחיוב על שמירת התקנות בהסכמת כל'אנשי העיר

 חל, אף שלא חתמו על שטר, "ואע״ג דבדבורא בעלמא קא מתנו,
 וגרע טסי מאסמכתא", אבן החנאי, בכל אופן חל "בההיא הנאה
 דקא צייחי להדדי במידי דאיכא רווחא להאי כפו להאי, איידי
 דקני גפר ופקני"• דחיינו חיוב הפמון חל מתוף ההתחייבוח

 הצדדים לשפירת החקנה שיש־בה הנאה לכל הצדיקים, ופחוך שכל
̂ כך הוא מוכן לזכות אח  צד מעוניין לזכות בהתחייבות הזולת

 הזולת. (זה כלל גדול לענין אסיפות של דיירים, תברי קיבוצים
 וכוי).

 אליבא דשיטה זו, אין כח לרוב לכוף. על המיעוט תקנות שונות,
 פירש המהד״ם מרוטנבורג (במרדכי) "לשנות שלא מדעת כולם במידי
 דאיכא רוותא להאי ופסידא לתאי ולא מיגדר םילתא, אין שופעין

 להן לעשות תקנה לעצמו שלא כתורה".

 מכאן ניתן לדייק שתקנה שהיא למגדר פילתא, מותר לטובי העיר
 לתקן מחדש שלא על דעח כל בני העיר, ופירש הםהרי״ק בשורש ק״פ,
 שאין הכוונה לתקנות הקהל, דהיינו, להקנה אזרחית, אלא לתקנות

 שבאות לגדור פרצות בפילי דשפיא (ואולי המהר״ס למד כן,
 פהחוספתא כופים אוחו לבנות ביהכ״נ ולקנות ם״ת, ועיין בתחילת

 דברינו בבירור הלשון "כופים").

 הגרא' בביאורו לשו״ע דייק מהלשון £־ווחא להאי ופסידא להאי"
 שאך ורק בתקנות שפפלות לרעה הלק פהציבור, אין ספכות לרוב או

 לנבתךיו לכוף על הפיעוט, אבל תקנות כלליות שנוגעות לכולם
 בשווה, סותר להם לתקן (ומכאן חידש הגרא' שיתכן שלדעה זו פותר
 לטובי העיר להתנות,על הפידוח והשערים בדבר חדש, "דשם הוא דבר

 השווה לכולם")•
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 2 • חובת ההתייעצות 07 אדם תשוב

 בגם' ב״ב ח' ע״א מבואר לענין הסדר עבודה שקבעו ביניהם טבחים,
 שלהםדר יש תוקף "היכא דליבא אדם חשוב, אבל היכא דאיכא אדם
 חשוב לאו כל כםינייהו דפחנו". פירוש אין תוקף לתקנה שנקבעה
 בעיר שיושב בה אדם חשוב, אא״כ נועצו אתו תחילה וחוא נתן את

 הםכסחו על התקנה•

 הרא״ש (לפסי ב״ב), הרשב״א בתשובה וכן הפרדכי, סוברים שכשם
 שטבתים (דהיינו איגוד מקצועי) זקוקים להסכפתו של אדם חשוב^

 כך הדין גם בבני העיר שבאים לתקן תקנה»

 אולם הריב״ש חולק - שלדעתו אך ורק אומנים (אגודה מקצועית)
 זקוקים לאישורו של אדם תשוב, אבל החלסה כלל - עירונית, מתוך
 הםכפת רוב תושבי העיר (או כולם) הינה בעלת תוקף גס ללא אישור

 אדם חשוב (עיי״ש שביאר בפנים חדשות את מהלך הגמ*).

 יתכן שמחלוקת זו נעוצה בהנמקה לחובת ההתייעצות. הרמב״ן (בחידושין
 לב״ב) פירש שיש להחייעץ עם אדם חשוב, שפא בההלמח האופנים יש ה1סד

 ונזק לקהל, דהיינו שפא עשו האופנים תקנה לסובתס שבאה על חשבון
 הציבור (לדוגפא: וויסות קפדני של חיי הםסחר, פבסל אח גורס

 החחרוח בין הסוחרים ובין האופנים וגורר אחריו עליית פתירים).
 אדם חשוב פאשר שתקנה זו באה לסובח הציבור ויש בה חועלח לכל
 בני הקהילה. לפיכך, נראה שאס זו תקנה שנתקנה על ידי בל הקהל

 ונבחריו, ומיוצגים כל המגזרים, אין לחשוש לקיפוח חלק מהתושבים,
 וע״כ אין חובת "התייעצות באדם חשוב (אולם, גס לדעה זו, יתכן

 שלר״ת ולםהר״ס סרוטנבורג, שלעולם הדוב יכול לכוף על המיעוט, אין
 תוקף להתנאה ללא הסכמת אדם חשוב, שיאשר שאין בתקנה דכוי הפיעום

 וצ״ע)-

 אולם יש מן הראשונים שמחייבין לפנות אל אדם חשוב בגלל כבודו.
 לפיכך, אין להבתין, בין תקנה של אופנים או תקנה עירונית.

 הרפב״ן לשיםתיה הוסיף: "נראה פשום דלםא איכא פסידא ללקוחות,
 ואע״ג דתזיא השתא דליכא פסידא, לא הוי חנאייהו תנאי.׳ ופשפע

̂ אי נפי דליכא לפיחש לפםידא... הוי תנאי".  היכא דליכא אדם חשוב
 ברפב״ן סבואר שכל תקנה העוסקת בתהום שיש בו אפשרות לדכוי ולפגיעה

 בקבוצות מםויימוח, אין לתקנה תוקף חוקי ללא אישור אדם חשוב^

19 



 אף אם יתברר שהההלטה היהה צודקת• אבל אם הנושא עוסק בתחום
 שאינו יכול לגרור אהריו אפליה כלשהי, אין צורך בקבלת אישור

 מפי אדם השוב•

 נבתרי הקהל

 מי יכול להתמנות לייצג את הקהל? הרא״ם בשו״ת כתב: "סובי העיר,
 בכל מקום, אינו רוצה לאפר היותם הכמים או היותם זקנים או

 היותם עשירים, אלא היותר משתדלים בצרכי ציבור, שכל צרכי הציבור
 נעשים על ידם". וכן ברבנו גרשום: "וכל המתמנה על הציבור אפילו
 הקל שבקלים - הרי הוא כאביר באבירים, ויפתח בדורו כשמואל בדורו

 פסק ההלכה

 בשו״ע חם* מימן בי הובאו ברס״א שתי הדיעות: "וכן נוהגין בכל
 מקום שטובי העיר בעידן כב״ד הגדול ומכין ועונשין והפקרן הסקר
 כפי המנהג, אע״פ שיש חולקים ום״ל דאין כח ביד טובי העיר באלה,

 רק להכריח הציבור במה שהיה מנהג מקדם או שקיבלו עליהם מדעה
 כולם, אבל אינן רשאין לשנוח דבר במידי דאיכא רווחא להאי ופםידא
 להאי או להפקיע ממון שלא מדעת כולם" הוסיף הסס״ע בםייק י״א, שאף
 לדעה קםייחא אין סמכוח לטובי העיר אלא בדבר שהוא מצרכי הקהל אבל

 להפקיע ממון מאחד להבירו שאינו צורך הקהל פשיטא דלא״

 ולדינא פסק התחם סופר בהשובה, שאף שיש לנטות להלכה. כדעה השנייה
 מ״מ היבא שכבר נהגו מכבר שיש בכת הרבים לכוף את המיעוט, או שיש
 כח לטובי העיר, אזלינן בחר המנהג "דגם לר״ת דם״ל דאינם יכולים

 להסיע על קיצתם אלא כשהסכימו כולם מההילה, מ״מ מודה שאם יש
 מנהג שהרוב כומין את היחיד, לעשות כמו שהם אוסרים" ופיךש שזו
 כוונת דברי הרמ״א בהמשך לדבריו שהבאנו לעיל. "מ״מ הולכים אחר
 מנהג העיר, "דהיינו אס נהגו להתחשב בתקנות הקהל (הובא ב״פחחי

 תשובה" ם' קס״ג)•

 יש להוסיף שכיום לרשות המוניציפאלית מתווספות סמכויות מכה דינא
 דפלכוחא דינא (לטי שימוח אחדות) ומכת משפט המלך (כמבואר בדרשות

 הד״ן) ואכס״ל.
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 קנין רכוב ופנהיג
 דוד הנשקה

 א) גרםינן בב״פ (ה,ב): "רכוב במקום פנהיג איבעיא ליה (לרב
 יהודה אליבא דשמואל) מאי: רכוב עדיף, דהא חפוס בה, או דילמא.

 מנהיג עדיף, דאזלא מחמחיה". ומוכה לכאורה, דהא וראי דלשמואל רכוב,
 להודיה קני ומנהיג לחודיה קני, ומכל מקום מיבעיא ליה בשנםתרים
 קנינים אלו אהדדי הי מיניהו עדיף. שאילו היה סובר שרכוב לחודיה

 או פנהיג לחודיה לא קנו, אין פקוס לספיקו ברכוב במקום םנהיג, דלא
 רק זה בםקוס זה לא קונה אחד פהס, אלא אפילו להודיה• והנה בהמשך
 הםוגיא (ט,א), מוכיחה הגמרא מברייתא דקתני: "אחד רכוב חפור ואחד

 חפום במומדה, זה קנה המור וזה קנה מימרה, שמע מינה רכוב קני, ופירש
 רש״י שם: "שמע מינה רכוב קני - שלא במקום מנהיג, וכיוון דשלא במקום

 מנהיג קני כוליה, בפקוס מנהיג פלגי". וכבר הקשו הראשונים שדברי
 רש״י אלו סותרים להנהת היסוד של הםוגיא, שאף על פי שרכוב לחודיה
 קני, סכל מקומ יש לומר, שבמקום מנהיג לא קני, כפי שהתבאר לעיל.

 ונדחקו הרבה ראשונים ואחרוני• בישוב פליאה זו, ועדיין לא נתיישבו
 הדברים כפשוטם (עיי חוסי הרא״ש כאן, .סהרש״א,• ביח הלוי חייג סי' מג,

 ועוד}.

 ובקצוה״ת (סי' רם״ס םק״ב) פירש דבעית הגמרא ברכוב במקום מנהיג
 היא לענין מוחזק, כשבאים לפנינו אחד רכוב ואחד סנחיג וכל אחד טוען
 לבעלות על הבהפה, איזהו המוחזק. אבל לענין דין הקנין, כשאין הנידון
 פיהו הבעלים מכבר, אלא קנינו של מי עדיף, לפי הלבות קנינימ, לקנות
 מעתה, בזה, אס רכוב לחודיה קונה, על כורהך אף בפקים פנהיג קונה,

 עיין שם בטעפו. ולפי זה יישב דעת דש״י, שמה שפירש בברייתא דזה רכוב
 חמור, היא לענין דין הקנין, ימה שנםתפקה הגמרא היא לענין דין מוחזק,
 ואין הדברים ניגעים זה בזה. אך כבר דהי האתרינים את פירישו, שבפירוש
 רש״י ׳לבעיית הגמרא ברכוב בפקוס מנהיג מבואר להדיא שלענין דין הקנין
 איירי, ילא רק לענין המוחזקות״ ועוד, שאם דין הקנין אינו כלול בבעיית

 הגמרא כלל, מה הכריחי לרש״י להכנס לבעיה זי, שאינה מעבין הםיגיא.
 וברור שכוונת רש״י שמכאן מוכחת הבעיה בה עוסקת הםוגיא, ברכיב בפקום

 מנהיג והדרא קושיא לדוכחא.

 והנה, שיטת רש״י, שרכוב הוא ברוכב על הבהמה בלא שהולכת מתמת
 רכיבתו, כמפורש לעיל (ת,א) דייה "דרכוב קני", ובסוגין ד״ה "מנהיג
 לחודיה", וכפי שכן היא שיטת הריצב״ש המובא בשטם״ק בםוגין. ולפי

 זה קשה מהי םברח בעיית הגמרא ברכוב במקום מנהיג, שאף על פי שרכוב
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 לחודיה קני, מכל מקום במקום מנהיג, מנהיג בלבד קונה. דבשלמא
 לשיטות הראשונים בסוגין, דרכוב היינו שהבהמה הולכה מתסתו, נמצא

 שישוב הקנין ברכוב ובמנהיג זהים, מחמת הליכת הבהמה, ולכן־
 כשמזדמנים יהד יש םקום להסתפק שמא הולכת הבהמה רק מחמת המנהיג,

 כפי שפירשו הראשונים, ושוב אין יסוד לקנינו של הרכוב, שאינו
 קונה אלא מחמת שגורס להליכת הבהמה. אבלי לרש״י וסיעתו, שרכוב
 קונה מחמת עצם התפיסה'שבמעשה 'הרכיבה, ואין' צריך כלל בהליכת
 הבהמה, אס כן כיוון שרכוב להודיה קני", אף "במקום מנהיג יקנה,
 דהא יסוד קנינו, מעשה החפיסה שברכיבה, אינו נסחר כלל מיסוד

 קנינו של הסנהיג, שהוא הליכת" הבהמה מחמתו•- ובצידו השני של הספק,
 שרכוב במקום מנהיג - רכוב עדיף, אף על פי, שמנהיג־ לחודיה קני,
 כבר פירש רש״י שם, שהוא משום שיש לומר שמשיבה כלל אינה מועילה

 לקנין כל שהחפץ הנמשך כבר תפוס על ידי יאחר, ולכך רק להודיה קונה
 המנהיג, אבל במקום רכוב אין משיכח המנהיג מועילה על רקע תפיסת

 הרוכב בבהמה. אבל סאידך גיסא, מדוע אמר, שאף על פי שרכוב להודיה
 קני, במקום מנהיג אינו קונה, לא נחפרש בדברי רש״י• שם, וודאי אין
 סברא לומר שתפיסת הרכוב מתבטלת וחםרח משמעוח כל שיש גם מנהיג,

 דתפיםת הרכוב עדיי •א טפי (ועיי ביח הלוי שם).

 והנראה בביאור הדברים, דהנה במהלך הסוגיה רצה רב יהודה להוכיח
 שלשמואל רכוב לחודיה לא קני, וכל שכן בםקום מנהיג. והקשו הראשונים

 כיצד יתכן לומר שרכוב להודיה לא קני לשמואל, והא דרכוב במקום מנהיג,
 הידש שמואל שרק אהד מהם קונה ונמחפק רב יהודה איזהו, ומוכח דרכוב
 להודיה קני, שאם לא כן, מה מקום לומר שבסקום מנהיג אינו קונה, הא

 אפילו לחודיה לא קני• ותירצו הראשונימ דהא גופא םססקא ליה לרב יהודה,
 האם איירי שמואל ברכוב לחודיה ומנהיג לחודיה, ובזה הוא דקאמר דאחד

 קונה והאהר אינו קונה, או דאיירי ברכוב במקום מנהיגי, אבל רכוב לחודיה
 ומנהיג לחודיה ודאי קנו• ולזה הוכית עתה רב יהודה, דלשםואל רכוב

 לחודיה לא קני, ועל כורהך דמאי דאמר׳שמואל - ברכוב ומנהיג לחודייהו
 קאמר. אבל הריצב״ש, המובא בשטסי-יק, תירץ באופן אחר, וזו לשונו: "קשיא,

 לשמעינן שמואל דרכוב להודיה לא קני, וכל שכן במקום מנהיג, ואמאי
 נקטיה למילהיה במקום מנהיג? ונראה לי דמשום הכי. נקמה ברכוב במקום

 מנהיג לאשמועינן רבותא, דמנהיג במקום רכוב קני, דהוה אפשר למיסר דאף
 על גב דמנהיג להודיה קני ורכוב לא קני וכל שכן במקום מנהיג דלא קני,
 מיהו מנהיג במקום רכוב נמי אפשר דלא קני, שהרי. אין משיכתו מפורממת,
 שהרי יש לומר שמחמת הרכוב הולכת, והוא אמינא דלא זה ולא זה יקנה.
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 משום הכי נקפה ברכוב בפקוס מנהיג דפנהיג קני ורכוב לא קניי,.
 הרי שלריצב״ש פירוש אחר בסוגיה, שיש פקום ליטר, שעצם מציאות

 הרכוב, אף שאינו קונה כלל, פכל מקום מונעת רכיבחו אח קנינו של
 המנהיג, וברעה רש״י יש לופר אף באופן אחר פהסברו הנ״ל של

 הריצב״ש, שאף שודאי הבהפה הולכח פחפח הפנהיג, מכל מקוס אין
 תועלה בפשיכה כל שהבהפה הנפשכח כבר חסומה על ידי הרכוב, שהפיסח

 הרוכב מעכבת את קנינו של הפנהיג, אף על סי שהרוכב אינו קונה
 כלל אף לחודיה.

 ולפי זה נמצא שאפשר לפרש את עצם מפיקו של רב יהודה ברי
 שפואל באופן אתר: בדכוב בפקום מנהיג אמר שמוזיל שאחד סהם קונה,

 ופספקא ליה לר״י האם הרכוב קונה, ואם כן ודאי שרכוב לחודיה
 קני, ואף במקום פנהיג קנינו עדיף וכנ״ל; או ד?למא המנהיג קונה,

 שאין.רכוב קונה כלל אפ״י לחודיה, ולכך ודאי Tאף בפקום מנהיג
 אינו קונה, אלא שמכל םקוס קפ״ל שפואל דפנהיג קונה, ואין אחיזח
 הרוכב׳מונעח קנינו, כך ששניהם לא קונים, אלא שמזר קונה המנהיג.

 פעחה םתיישבח היסב שיטח רש"י בביאור הסוגיה, דכיוון דסבירא
 ליה דרכוב אינו אלא תפוס בבחמה, אך אינה הולכת מתמתו, ממילא סבירא
 ליה שבאמת אין כל צד לומר שרכוב לחודיה קני ובמקום מנהיג לא קני,
 שהרי אף במקום פנהיג אין יסוד קנינו של הרכוב מתערער וכמו שנתבאר•
 ואף ספיקו של רי' םתפרש לפי זה כנ״ל. ולכן שפיר פירש רש״י בברייתא
 דאחד רכוב חמור דאי סוכחינן דרכוב לחודיה קני, על כריזך אף במקום

 מנהיג קני לכל הפחות פלגא.

 אמנם לכאורה יש לתמוה, אמאי פירש כך רש״י רק בראיה זו שהביאה
 הגמרא מברייחא דאחד רכוב חמור, שהרי היה מקום לפרש כן כבר בראיית
 הגפרא הקודפת, פמתני׳ דשנייס אוהזין, דמוכחינן מינה דרכוב להודיה
 קני$ ולא פירש שס רש״י דפדרכוב לתוריה .קני אף בפקום פנהיג קני.

 אבל באפח מוכח מדברי רש״י התם שאינו מפרש כף את הוכתת הגסרא כלל,
 שבד״ה "אלא לאו רבנן" פירש רש״י בזה הלשון: "ואשפועינן דביושב הוא -
 דפסור, אבל רכוב לא, ותיובחא לר״י דפשט רוכב - מיושב". ופוכח להדיא
 שאין מכאן ראיה להא דרכוב קני, אלא רק להא דאין לפשוט רוכב מיושב,
 וכבר תפהו הספרשיס אמאי לא כתב רש״י כפשוטם של דברים, שפוכה מכאן

 יותר מזה, לעיקר עניננו, דרכוב קני (עיין פני יהושע, נהלת דוד, ועוד),
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 ונראה דלרש״י באמת לא טובח כלל מפתני׳ דרבוב קני אפילו
 לחודיה, דהא כבר הקשו הראשונים דאי איכא לאיכותי ממתני', אמאי
 לא הוכהנו דאף במקום מנהיג קונה הרכוב, דהא בהכי איירי מתני',
 ותירצו, דאף שמדיני קנין רכוב לא קונה במקום מנהיג, מכל מקום

 במתני', דאיירי לענין המוחזקות, לקבוע מיהו הבעלים שמכבר, רכוב
 חשוב מוחזק כמנהיג וחולקים, ולכך ליכא לאיכותי מםתני' דאיירי
 לענין מוחזק, לדין הקנין שבו נםחפקנו ברכוב במקום מנהיג. אבל

 מכל מקום מוכח מםחני' דרכוב לחודיה קני, דאי אף'לחודיה לא קני,
 לא היה נחשב אפילו כמוחזק, דבעינן חזקה הראויה לקנין, לפחות

 במקום שכנגדה קיימת מותזקות הקונה (עיין רשב״א, ר״ן וחוס' דייה
 "רכוב הוא" וסהרש״א שם, ודייה "או דילמא"). ונראה דלרש״י לא
 בעינן חזקה הראויה לקנין בכל ענין, ואפילו כשנגד מותזקות זו

 עומדת מוחזקות הראויה לקנין - אין בכך פגם במוחזקוח זו שאינה
 ראויה לקגין. וממילא כשם שליכא לאוכיחי ממחני' דרבוב קני במקום
 מנהיג, שמתני' לענין מותזקות נשנית, ובעייחנו בדיני קנין אמורה,
 הוא הדין ליכא לאוכוחי םינה דרכוב לחודיה קני, ומאותו מעם עצמו.

 ולכך פירש רש״י שאין ההוכחה פמהני' אלא דשאני רכוב מיושב. ופירוש
 הדברים, דביושב סבירא ליה לרבנן בדין כלאים דפטור משוס ד״לאו

 םידי סעשה עביד" יילשון רש״י בד״ה "ומדאפיק"), וביאור הדבר שאין
 היושב עושה מעשה תפיסה אקטיבי בבהפה, אלא אדרבא, נישא הוא באופן
 פסיבי ע״י הבהמה. ור״י שרצה לפשוס רכוב מיושב על כרהך םבירא ליה
 שאף רכוב גדרו כן, שאינו חופס אח הבהמה אקטיבית, אלא נישא על ידה
 כשהוא פסיבי. וזהו שמוכח ממתני', דקחני שהרכוב חשוב מוחזק, ומוכח
 שנחשב כתופס את הבהמה במעשה אקטיבי, שאילו היה נהשב כנישא על ידה
 פסיבית - אף פוחזק לא היה נחשב, שלא רק שאינו מעשה קנין, אלא אף
 סותזקות אין בזה, אם אינו אלא נישא ונסבל ע״י הבהפה (ועיין שטפ״ק
 בשם מהר״י כץ). אבל לענין הקנין אין ראיה פסתני', דלא איירי אלא

 במותזקית, ילשין הגמרא "שמע מינה דרכוב קני" יתפרש לפי רש״י דכיוו
 דרכוב שאני מיושב וליכא ראיה מכלאים דרכוב לא קני, שוב אפשר לומד
 דקני, אך אינו מוכח. ואם כן מיושב היטב הא דלא כתב רש"י אף כאן

 שכיוון שרבוב לחודיה קבי, אף במקום מנהיג קונה, דאפילו להודיה לא
 פוכה פכאן דרכוב קני, מה שאין כן בברייחא דאחד• רכוב חמור.

 ב) בפי״ז מהלי גזלה ואבדה הל״ז כחב הרמב״ם בזה הלשון: "היה
 אחד רוכב ואהד אוהז במוסרה, הרוכב קנה הבהמה". ובפרק בי מהלי

 מבירה ה״ו כתב הרמב״ם: "כיצד קונים אח הבהמה? במשיכה. אין צריך
 לופר אם משכה והלכה או שרכב עליה והלכה בו שקנה, אלא אפילו קרא
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 לה ובאה, או שהכישה במקל ורצה בפניו, כיוון שעקרה יד ורגל קנאה".
 וקשה שבהל' מכירה םבואר שאין הרכוב קונה אלא כשהבהמה הולכת מהמתו,
 ואילו בהל' אבירה לא מוזכר תנאי זה, ומשמע להדיא שהרכוב קונה ללא
 הליכה, וכשיטת רש״י והריצב״ש דלעיל. עוד קשה, שמבואר בהל' מכירה

 שס דהא דרכוב קני הוא פשוט טפי מהא דקונה באופן שהכישה וירצה לפניו,
 והרי דין זה דהכישה הוא ברייתא ערוכה בקידושין (כב, ב), ואילו דין

 רכוב הוא ספק במוגין, ויש אף מן הראשונים שפסקו, עפ״י דברי רב
 יהודה, שרכוב אינו קונה אם אינו מנהיג.

 ונראה שלרמב״ם אין כל הדיון בסובין אי רכוב קני - אלא בקניית
 אבידה או הפקר, שבזה מםפקא ליה אי רכוב קני, ופירושו רכוב ללא
 הליכת הבהמה, כרש״י וסיעתו; אבל בקנין שדעת אתרת מקנה כבמכידה

 ובמתנה, לא סגי בקנין רכוב, אלא כשהולכת הבהמה מהמהו שאז נהשב הדבר
 כמשיכה, ובאמת כן מפורש במאירי בסוגין שכתב בזה הלשון: "ואף על סי

 שלענין קניה סהברו אין הבהמה נקנית ברכיבה ללא הנהגה, מכל•מקום
 לענין מציאה קנה". וכן משמע מלשון הנפוק״י במתני': "שמעינן מהכא
 דרוכב או מנהיג שניהם שוים לקנות בהמה פן ההפקר. בין שהרוכב בועט

 בה ומנהיגה ברגליו או לא". אלא שהילוק זה צריך ביאור: פאי שנא
 קנייה סן ההפקר, דםגי בה ברכוב, מקניה םתברו דבעינן בה הנהגה ומשיכה.

 והנראה בביאור הדברים, דשאני קנין שדעת אחרת מקנה םקנין מן
 ההפקר ביסוד ענינם: תהליך קנית שדעת אתרת מקנה, כמכירה ומתנה, הרי

 הוא כפול: (א) החפץ יוצא פרשוהו הקודמת, רשות המקנה, (ב) ההפץ נקנה
 ונכנס לרשות הקונה, פשא״כ בקניית אבדה והפקר, שאין ההפקר רשות

 חיובית בפני עצפה, שצריך החפץ ראשית לצאת היפנה, כדי שיוכל להכנם
 לרשות הקונה, אלא ההפקר העדר רשוח הוא (וראה ערך הפקר באנציקלופדיה

 חלסודית, הערה 73), ולפיכך חהליך הקניה פן ההפקר אינו אלא הכנםח
 החפץ לרשות הקונה, ללא צורך בפעולת הוצאה םרשוחו הקודפח. ולפי זה

 נראה שקנין רכוב ללא שהבהמה הולכת פחפת רכיבתו אינו שייך אלא בפציאה
 והפקר, דהתס אין הצורך אלא בהחלת רשות הקונה על התפץ, ללא הוצאתו
 מרשותו הקודמח וכיורן שרכיב על גבי הבהמה ותופס בה חפיסת - שלטון

 הרי זה קנה. "פה שאין כן במכירה ומתנה, דהחם בעינן שהצא הבהמה מרשות
 המקנה בשלב הראשון, שדק אז שייך להחיל עליה את רשות הקונה, ולפיכך
 לא םגי בכך שהקונה רכוב ותפוס, אלא בעינן שתלך םחמתו ויתקיים כאן
 גדר עשיכה, שבהליכה ובמשיכה יוצאה הבהמה מרשותה הקודמת, ואזי שסיר

 קונה אותה ע״י תפיסתו.
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 וכן מצינו בקנין הגבהה שחילקו בו ראשונים {עיי תוס' ב"ק
 כ״ט, ב' דייה "אלא" ורא״ש ורשב״א שם, ועוד) בין הפקר לדעת אחרח

 מקנה; שבקניה מן ההפקר אין צרי,ך שיגביהנו ,ג' טפחלם, ואילו
 בקנין שדעת אחרת מקנה, צריך .להגביהו לפחות גי טפחים, וביאורו

 בנ״ל, שבקנין שדעח אהרת מקנה צריך הוצאה פן הרשות הקודמת, ולכך
 בעינן ג' טפחים, שבפחות מזה חשוב כנמצא עדיין במקומו הקוךם,

 וכדין לבוד, משא״כ בקנייה מן ההפקר, שאין צריך בהוצאה פן הרשות
 הקודמת, אלא רק בהחלח הרשוח החדשה, ובזה םגי בפחוח מ-ג' מפחים.

 ומשוס כך מצינו דעוח שהבמה, בהפקר קונה, שאע״פ שאין בהבטה
 זו משום הוצאת ההפץ ממקומו, מכל מקום יש בה משום כניסה לרשות
 הקונה, וכמש״כ הרםב״ם בפ״ב. מהלי נדרים היי׳ם: '"דבר המופקר שבא

 אחד ושמרו והיה מביט בו שלא ימלנו אדם" וכוי, אלא שלשיטות שהבטה
 אף בהפקר אינה קונה, הרי זה משום שאין בהבטה די כדי להכניס את
 החפץ לרשוחו, אבל במכירה ומחנה אין כלל מקום לומר שהבמה קונה,

 דהתם בעינן הוצאת החפץ מרשותו הקודמח.

 מעתה מתיישבת היסב שיסה הרמב״ס, שבהל' מכירה הצריך, בנוסף
 לעצם מעשה הרכיבה, שתלך הבהמה מחמתו, וללא זה אינו קונה, שבמכירה
 ומחנה בעינן הוצאת הבהמה מרשוח המקנה כדי שיוכל הקונה להחיל עליה

 את רשוחו, ולכך לא םגי בעצם החפיסה שברכיבה, אם אינו מוליכה
 ומוציאה מרשותה הקודמת. מה שאין כן בהל' גזלה ואבדה, דאיירי בקנייה
 מן ההפקר, ולכך הםהפק ברכוב ללא הליכה מחמחו, כרש״י וסיעתו, שעל כל
 פנים יש בזה חפיסת שלטון בבהמה והכנסתה לרשותו, אף שאין באן הוצאה
 מן הרשות הקודמת, שבקניה מן ההפקר אין בזה צורך וכמו שנתבאר. ולכך
 כתב בהל' מכירה שקנין רכוב פשוט טפי מהקנין שבהכישה ורצה לפניו,
 שקנין רכוב בו מסופקת סוגין, אינו ענין כלל לקנין רכוב בו איירי
 התם הרםב״ם, דבסוגין הספק ברכוב ללא הליכת הבהמה, ואינו עני ן אלא
 לקניה מן ההפקר, מה שאין כן הרכוב שבהל' סבירה שם שהיא עם הליכת

 הבהמה, מדין משיכה, ובזה לא נפל ספק מעולם שקנה.
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 חגבי* אלישע חתח השמעת קודמי, אליהו

 צבי ורצברגר

 על הנביאים אליהו ואלישע אנו קוראים בספרים מלכים א' ומלבים
 ב' לאורך חםישה-עשר פרקים (מלכים א' י״ז - כ״א, מלכים ב׳ א׳ -ם׳
 וכן מות אלישע במלכים ב' י״ג ומכתב מאליהו ליהורם מלך יהודה בדברי
 הימים בי כ״א). מספד הפרקים המוקדשים לכל נביא שווה פחות או. יותר.

 כשבמלכים ב' פרק ב' מתוארת ההתלפה שבין אליהו לאלישע.

 על אליהו אין התנ״ך מספר כל חומר רקע, מלבד שלוש מילים: "...
 התשבי מיושבי הגלעדי" (מלכים א' י״ז אי). פגישתנו הראשונה ,איתו

 היא בנבואתו לאחאב על שנות הרעב. לאחר מכן יורד אליהו למחתרת ותי
 בגתל (פרק י״ז) ולפי פקודת ה' עובר אליהו לגור אצל אשה בצידון, שם
 עושה אליהו ניסים, הראשון שבהם - שלא הסרה האשה כלזם למרות הרעב

 הכבד ששרר אז.

 פחיחה זו להכרוהנו עם אליהו הנביא באה להעיד על כל אורח חייו
 כפי שהוא מתבטא בהמשך הספר: עליות ומורדות: נבואות (אל אחאב, העם,
 אחזיה וכוי) ירידה למחתרת ויאוש (רצונו למות במדבר, איומים ברצח
 הבאים םאחאב איזבל ואהזיה) וניסים (מנס החייאה הילד ועד נם קריעת

 מי הירדן).

 אח אלישע אנו פוגשים פעמיים, עוד לפני ההמנותו לנביא. פעם אחח
 כשאליהו ממנה אוחו לסשרחו (סלכים א' י״ם) ופעם שניה כשאליהו עולה
 השמימה ואלישע מחליפו (מלכים ב' בי). כבר בפגישתינו הראשונה עם

 אלישע אנו עדים להערצתו הרבה לאליהו הנביא: "ויעזוב אח הבקר וירץ
 אהרי אליהו" הערצתו גדולה עד כדי כך, שהוא שואל את אליהו, האם יוכל
 ל-וםר שלום להוריו. אליהו עצמו נדהס מיחס קיצונל זה של אלישע כלפיו

 ואומר לו: "... לך שוב כי מה עשיתי לך".:

 במאורע השני, שבראנו פוגשים את אלישע, בעת עלייתו של אליהו
 לשמים, שוב מופגנת הערצתו הגדולה לאליהו בכך שחוזר שלוש פעמים על

 המשפה: "חי ה' וחי נפשך אם אעזבך". וכשמגיע רגע הפרידה ואליהו עולה
 השמימה, קורע אלישע אח בגדיו בצערו לאחר־ שאומר: '1אבי• אבי רכב ישראל
 ופרשיו". מתוך ראיה כוללת של מגמת הכתוב בתיאור-חי אלישע: ונבואתו,

 נוכל להבין עד כמה שני מאורעות: אלה .עיצבו אח חייו ונבואתו של אלישע
 ממות אליהו והלאה.

27 



 בבואנו לדון באישיות זו של אלישע, המושפעת מאליהו, אנו מגלים
 בה כמה נקודות: -

 (א) אלישע מתגלה כנביא מהולל •ניטים, הרבה יותר מאליהו, כפי שמבטא
 המדרש (ילקוט שמעוני, תורה צ״ב): "נעשה ניסיס לאלישע בקריעת
 הירדן יותר מאליהו", וכן: "שמונה מופתים בידי אליהו ושש-עשרה
 מופתים באלישע". לכאורה רואים במפורש שאלישע עולה על אליהו
 בגדולתו, אולם עלינו לזכור מאיין נובעת גדולה זו של אלישע.
 לשם כך, עלינו לעיין שוב בפרק ב' במלכים בי כשאליהו נפרד

 מאלישע. לפני העלמו של אליהו מבקש ממנו ׳אלישע: "ויהי נא פי
 שניים ברותך אליי". מכאן אנו רואים שאומנם אלישע עשה ניםיס
 בכמות כפולה מזו של אליהו, אלא שעובדה זו נובעת מבקשתו של

 אלישע ("פי שניים") מאליהו, בקשה שנתמלאה בעקבות קיום תנאיו
 של אליהו: "אס תראה אותי לוקח מאיתך יהי לך כן".

 ניתן למצוא בכתוב רמז לכך, שהניםים שעשה אלישע, גדולים ככל
 שיהיו, נעשו וזחה השפעתו הרותנית החזקה של אליהו. באחד מניםיו
 הגדולים, התייאת הילד של האשה םשונם, מדגיש הכתוב (במלכים ב'

 ד' ל״ה) "ויזורר הנער עד שבע פעמים ויפקח עיניו" ואה״כ "ויקרא
 אל גחזי". דבר זה מזכיר לנו את הנם הגדול שעשה אליהו לעיני כל
 העם בכרמל, כשירד גשם באמצע הקיץ (מלכים א' י״ח מ״ג): "ויאמר
 אל נערו" - נערו מזכיר לנו את גהזי - נערו של אלישע. ואח״כ:
 "ויאמר שוב שבע פעמים ויהי בשביעיה ויאמר הנה עב קסנה" וכוי.
 מלבד רמז זה המופיע בפסוקים עצמם. מקרה דומה של התייאת ילד

 קרה אף לאליהו כשגר בבית האשה בצידון (מלכים א' י״ז).

 (ב) צד נוסף בנבואותיו של אלישע הוא, שבניגוד לאליהו, שתמיד הופיע
 בעצמו ומיוזמתו, הרי שאלישע נקרא פעמים מספר ע״י המלכים לבוא
 ולהנבא. אם נבהון לגופו של כל מקרה שבו מתבקש אלישע ע״י מלך
 להנבא, נראה כי הכתוב רומז לנו בכל פעם, שלא נשכה שאלישע חי

 תחת השפעתו הרותנית של אליהו הנביא:

 (1) בשיהושפט מלך יהודה'קורא לאלישע להנבא, בעת מלתמת מלבי
 יהודה, ישראל ואדום במואב, באה קריאה זו בעקבות דברי עבד

 מלך ישראל (מלכים ב' ג׳ י״א ): "פה אלישע בן שסט. אשר
 יצק סים על ידי אליהו". שוב אנו רואים כי אין אלישע עומד
 בזכות עצמו, אלא בזכות קודמו אליהו (מוזכר כאן גם יהוסו

 ועל כך נעמוד בהמשך).
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 (2) כשבן הדד שולח אח חזאל לשאול את אלישע האם יחיה מחוליו,
 אומר אלישע לתזאל: "... הראני ה' אותך מלך על ארס"

 (מלכים ב' ת' י״ג). כאן מקיים אלישע את ציווי ה׳ לאליהו
' אליי לך שוב מדבר - דמשק  (מלכים א' י״ט ט״ו) "ויאמר ה
 ובאח, ומשוזת את חזאל למלך על ארסי.' אס כן, אנו רואים שגם

 כשאלישע מגיע לשיא כאשר מלך מאומות העולם, שולח ׳אליו
 שליח ע״ם שיתנבא עליו - מקיים למעשה אלישע לא את שליתותו׳

 שלו, אלא אח שליחוחו של אליהו .

 בהמשך אנו מוצאים שליתות נוספת שנצטווה־עליה אליהו,. ואלישע
 מקיים אוחה. והיא, משיחת יהוא בן נמשי למלך על ישראל,
 אליהו נצםווה על כך במלכימ א' (י״ט) ואלישע •מקיים אח
 חשליחות כפי שמסופר במלכים ב* (סי). בשני הקומות אלה,
 בהם מקיים אלישע את •שליחות אליהו, ניתן אף להבחין בכך

 שאין אלישע רוצה ליטול לעצמו את השליחויות, מאחר והן שייכות
 לאליהו הנביא. לכן במשיחח חזאל, משחמש אלישע בביטוי "הראני
 הי" (םלכים ב' ח' יי) ובמשיחח יהוא אין הוא מבצע בעצמו אח
 השליתות 'של םשיתת מלך בישראל, למרות שזר שליחוח נכבדה, אלא

 מטיל אותה יעל "אחד מבני הנביאים" (פלכים ם' אי),

 (ג) בעח מלחמת בן הדד סלך ארס בישראל (מלכים ב' וי) מתגלה אלישע
 כנביא המקבל כח נבואה•גדול מאת הי. אולם, כשמגיע הנס שמחולל
 אלישע בפלחפה לשיא, בהבאת ארם בסנוורים ומוביל אותם אל תוך
 השומרון, פונה מלך ישראל אל אלישע ואומר: "האכה אכה אבי״.

 הכינוי "אבי" מופיע כאן אתרי שבאותה פרשה בה מנצה אלישע את
 ארס, בעזרת הנבואה הניתנת לו מאת ה', מוזכרים התארים: "נביא"
 ו״איש האלקים", וסכאן שכינוי זה בא להזכיר שגם כאן אין• אלישע
 פועל כנביא עצמאי, אלא פועל תחה השפעתו של אליהו שנקרא ע״י

 אלישע עצמו "אבי" (מלכים ב' בי ).

 גם בדברי הימים ב' (ב״א) רואים עדות לכך, שתקופת נבואתו של
 אלישע עומדת בצילו של אליהו, עד כדי כך שבימי יהורם סלך יהודה,
 לאחר מות אליהו נשלח מכתב מאליהו ליהורם (הרד״ק בפירושו .לפסי

 י״ב שס כותב: "בסדר עולם נאמר' כי כבר היה לאליהו שבע.שני.ם
 שנגנז כשבא ליהורם המכתב ממנו"). כלומר, אנו ממשיכים לשמוע על

 אליהו גס בזמן שאלישע הוא הנביא המוכר־.באותה הקופה.

 אה השפעה אליהו על נבואוחיו של אלישע, אנו יכולים לראות כסמליות
 רכה בכך שהנם הראשון שעושה אלישע מיד עם החחלח תפקידו בנביא (מלכים

 ב' בי) היא קריעת מי הירדן באדרתו של אליהו. אותה אדרת שבאמצעותה קרע
 אליהו קודם לכן את מי הירדן. במאורע האתרון בו אנו פוגשים את אלישע
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 הוא עומד למות ומובא ליואש, ואז אומד לו יואש: "אבי אבי רכב
 ישראל ופרשיו" (מלכים ב' י״ג) - מםש אותן מילים שאמר אלישע על
 אליהו עם פרידתו, דבר זה ממחיש לגו את מעגל חייו של אלישע שסבב
 מביב אביו הרוחני אליהו למן הפגישה ביניהם, התחלת נבואותיו של

 אלישע ועד למותו של אלישע.

 לפי הסברינו עד עתה, נוכל גם להבין את-מגמת הכתוב, בכך שהקדים
 כמה משפטי רקע על אלישע .(בסוף פרק י״ט במלכים אי) בניגוד לאליהו,

 עליו אין אנו יודעים כלום מלבד ׳מקום מגוריו.

 אליהו, נביא שעומד בזכות עצמו, ללא השפעות.וזיצו נ יות ולכן גם
 מופיע כאותו אליהו הנביא-המתחיל לנבא לאחאב, לעומת זאת, אלישע מושפע
 וקשור לאחרים. וכך גס הוא מתגלה לנו: מצד אחד, הרצון ללכח אחר אליהו
 מייד ללא שהיות ומצד שני חקשד עם ביחו והוריו (לכן גם במלכים ב' ג'
 י״א כשאומר עבד :מלך ישראל שניתן לקרוא לנביא אלישע, הוא מזכיר גם את
 שם אביו סחד גיסא וכן את :העובדה ששימש את אליהו מאידך גיסא). משמנתק
 אלישע את הקשר עם ביתו. הגשמי, עם הוריו מולידיו והולך אחרי אליהו,
 מראה לנו הכתוב לכל אורך דרכון כיצד .אינו יכול להשתתרר מרישומו של
 אביו הרוחני אליהו הנביא, לאחר התנחקותו מהוריו הגשמיים. כפי שמבטא

 זאת הכתוב (במלכים ב' י״ב) "ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי רבב
 ישראל ופרשי ו״.

 יהושע בכרך בספרו: "יונה בן אמהי ואליהו" (פרק עשירי עמי 157)
 בהתייתסו לאלישע הנביא כותב: ולא נתצו המיס לפני אלישע (במלכים ב'
 בי) עד אשר התפלל ואמר "אייה ה׳ אלקי אליהו" וכוי ואח״כ: "ויאמרו

 נהה רוח אליהו על אלישע" כי מכוחו של אליהו ומברכתו יבוא עתה אלישע
 לשפוט את ישראל תחתיו. הוא אלישע בן שפט מאבל מהולה אשר נשק לאביו

 ולאמו ויעזבם "ויקם וילך אתרי אליהו".

 מתוך הנתונימ שהובאו במאמר עד !עתה על אלישע הנביא, מסתבר כי הוא
 הולך בדרך שהתווה לו אליהו. אולם, אלישע הביא עיסו גם תידוש - אותו

 לא ראינו אצל אליהו, והוא, מעורבותו הפעילה והיזומה בהיי העם. בניגוד
 לאליהו שמתגלה לנו כנביא המקנא לה׳ (מלכים א* י^זי^״קנא קנאחי")

 שאינו מוכן ללכח ולהנבא לעם מיוזמתו״, אלא, במעט תמיד עושה זאח לאהד
 ציווי ה* (מלכיפ א' יייז (ב) (ח) י״ח (א) י״ט (ם״ו) ועוד), ובנוסף
 לכך, נמצא בעימות םחםיד עם המלך, אנו רואים שאלישע כן מעורב בחיי

 העם כפרםיס הן בכך שהוא עושה ניסיס לאנשים שונים והן בצרותיו של העם
 כעס כפי שאנו רואים במלתפת ארם (הי חי) שבה אלישע פונה למלך ישראל

 מיוזמתו ומזהירו על הסכנה.
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 גם מאפיין זה בנבואותיו של אלישע יכול להיות מוסבר לאור
 הגפת הכתוב בתיאור אלישע כפי שנתגלה לנו עד כה. אלישע, כפי
 שראינו, מושפע מקשרו לאתרים. תהילה להוריו ואח״כ לאליהו,

 בניגוד לאליהו שעומד בזכות עצמו ללא השפעות חיצוניוח. פסילא
 מובן, שאלישע, שססבעו מתקשר לאהרים, לא יוכל לסבול להיות

 באותה בדידות שאפיינה את אליהו ולכן אלישע פערב את עצמו בתיי
 העם, לעופת אליהו ששופר על פרחק בינו לבין העם בבימוי לאי

 התלות שלו באתרים.

 לסיכום, ניתן לופר שאותה הכפה שגרמה לאלישע להתקשר אל
 אליהו ולהתוות את דרכו הנבואית לאור השפעתו, היא היא שגרפה
 לו לחדש גורם שלא הופיע בדרכו הנבואית של אליהו - פעורבות

 חזקה ופעילה בחיי העם.

# # 

• * 
 ן "ופלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" - הסביר ר' }
 * צדוק הכהן: "אי אפשר לעליה יוחר גדולה - בלי *
 * * * * * * * ירידה! - אולם גס בירידה - והנה׳ ד׳ נצב עליו!" י*



 "מדיקיס, במיתתם קרויים חיים"

 אבי זיני

 *?*פר רבי כרוםפדאי אפר רבי יוחנן: שלושה ספרים נפתחים בר״ה:
 אחד של רשעים בסורים, אחד של !ריקים גמורים ואחד של בינוניים*

 צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, רשעים גמורים נכחבימ
 ונחחמים לאלחר למיתה, בינוניים תלויים ועומדים פר״ה ועד יוה״ב,

 זכו, נכתבים לחיים. לא זכו, נכחבים למיחה" (ר״ה ט״ז:),

 בבעייח הגסול בראש השנה עוםקימ גדולי הםהשבה בהרחבה, מחוך
 ידיעה ברורה, שפחרונה יבהיר אח חכלית חפילחו של כל יהודי לפני

 קונו בר"ה•

 את הבעייתיות בנושא, מבטא הפני יהושע למסכת ר״ה: "... כאן יפה
 לקצר כמו שאמרו חז״ל "במופלא ממר על תדרוש ובמכוסה ממר על תתקור"
 ועניין הספרים האמורים כאן בוודאי המ עניין מופלא, ואדם אחד מני
 אלף ידע להשיג מהות ואיכוח הספרים על מחכונחם, ואפילו משה רבינו
 ע״ה התקשה בזה. לכן אמרתי בליבי לדלג ולקצר במקום שאין להאריך...
 ... אך כל איש ישתוקק לדעת קצת ענייני הדין ביום הזה... לכן פצאתי
 עצפי פחוייב בדבר להרחיב הריבוד קצת ולדקדק ולהבין הדברים כפשוטם".

 חחילה נבאר אח הקשר הענייני בין פםכח ר״ח לבין'דברי ר' כרוםפדאי.
 המשנה הראשונה עוסקת בענייני ארבע ראשי שנים ביתם לאנושות עצמה,

 ואילו המשנה השניה עוסקת בארבעת הפרקים בהםהעולמ נידון. אתר מארבעת
 הפרקים האלו הוא ר״ה, שבו כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר

 "היוצר יהד ליבם המבין אל כל פעשיהס" (תהילים ל״ג). בעקבות פרק זה
 שהעולם נידון בו, באים דברי ר' כרוםפדאי, כשבהםשכם ישנה מתלוקת כיצד
 לומדים את דבריו סהפםוקימ. ד׳ אבין למד מהפמוק "ימחו מספר חיים ועם
 צדיקים אל יכתבו" (תהילים ם״ט). ודבי נחמן בר יצחק, לופד סהפםוק "ואם
 איין, פחני נא פםפרך אשר כתבת" (שפות ל״ב). לאתר מכן מובאת ברייתא

 על שלוש כיתות ליום הדין, הפחחלקוח אף הס לצדיקים, רשעים ובינוניים.
 הצדיקים - נכתבים ונתתמים לאלתר לתיי עולם, רשעים - נכתבים ונחתפים
 לאלתר לגיהנם, ואילו לגבי הבינוניים - נתלקו בית הלל ובית שמאי. על

 ברייתא זו פםתפכים פםפר פפרשיס בהסבר דברי ר' כרוםפדאי.

 על פנה להבין אח דברי ר' כרוספדאי, עלינו לחגדיר תחילה את הפושגיס:
 צדיק, רשע ובינוני.
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 בהגדרת מושגים אלו, קיימות ארבע שיטות עיקריות: השיטה הראשונה
 היא, שמפשטות דברי ר' כרוםפדאי משמע שצדיק גמור הוא, מי שזכויותיו

 מרובות מעוונותיו ואילו רשע גמור הוא, מי שעוונותיו מרובים מזכויותיו,
 והבינוניים הם אלו שזכויותיהם ותובותיהם שקולים. התוספות בר״ה ם״ז:

 (ד״ה "ונתתםים לאלתר לחיים") מדייק פרוש זה מעצם קיוםו של ספר
 הבינוניים. וזה לשונו: "מדקא חשיב בינוניים משמע דצדיקים קרי למי

 שזכויותיו מרובים ורשע למי שעוונותיו מרובים. הרי״ף והרא״ש מצטטים
 גמרא בקידושין ל״ם: ומזה. משמע. שאף הם מפרשים כך. בקידושין כתוב:

 "כל העושה מצווה אחת, מיטיבין לו ומאריכין את ימיו ונוחל אח הארץ
 וכל שאינו עושה מצווה אתת, אין מימיבין לו ואין מאריכי! לו אח ימיו
 ואינו נוחל את הארץ". ור' יהודה ססביר את פירוש המילים "כל העושה

 מצווה אהת", שאין הכוונה אף ורק למצווה אתת, כי אם לאדם שעושה מצווה
 אתת יתירה על זכויותיו, ודברי ר' יהודה סובאים ברי״ף וברא"ש#מהרםב"ם
 בהלכוח חשובה פ״ג ה״א משמע גם כפרוש הפשט: כל אחד ואחד מבני האדם יש

 לו זכויות. ועוונות מי שזכויותיו יתירות על עוונותיו: "צדיק", ומי
 שעוונותיו יתירות על זכויותיו: "רשע", מחצה למחצה: "בינוני".

 השיםה השניה בהסבר המושגים, היא שיטתו של הרמב״ן, בדרשתו לר״ה
 (הוצ' םוםד הרב קוק עמי רכ״ה) אומר הרמב״ן שכל הזוכה בדינו נקרא צדיק
 גמור וכל המהוייב בדינו, נקרא רשע גמור, והמעויין, שמשקלו לכאן ולכאן,

 נקרא. בינוני. אם כן יתכן מצב של רשע גמור שעבד ע״ז ועבר על גילוי
 עריוח ושפיכות דמים ובכל זאח יחיה בשנה הזאה, מכיוון שהוא צדיק בדין
 הספציפי שעליו הוא כרגע נידון. והרמב״ן מביא כראיה אח אחאב שנאמר בו
 "הראיח כי נכנע אהאב םלפני, יען כי נכנע ספני לא אביא הרעה ביסיו".

 ויחכן גס מצב הפוך, שאפילו אם אדם קיים אח כל התורה כולה והורה הלכה
 אחח בפני רבו נחחייב מיחה בכך, מכיוון שהוא רשע בדינו. חלחס משנה
 מסביר אף את שיטת הרםב״ם כך (כפי שיוזכר בהמשך) הסורי אבן םסביר

 בדימה להמבר הרמב״ן, ולדעתו אף רש״י למסכת ר״ה סובר כך, שהרי מיד לאחר
 דברי ר' כרוספדאי מובאת הברייתא "שלוש כיתות ליום הדין" ושם רש״י

 מסביר שצדיק — הכוונה לאדם שיש לו רוב זכויות, ורשע — אדם שיש לו
 רוב עוונוח ובינוני — מחצה על מחצה. ואס רש״י הוצרך לפרש כך את
 הברידתא ולא פירש כך את דברי ר* כרוםפדאי שקדמו לברייחא, משמע שיש

 חילוק לדעת רש״י בין המושג צדיק ביום הדין (ברייתא) לבין המושג צדיק
 ברייה (ר' כרוםפדאי) (ויום הדין ור״ה אינם בהכרח אוחו יום כפי שנראה

 סהברי יהא).

 השיטה השלישית היא שיטתו של המהךש״א המתרצת קושיוה, שהוקשו על
 פרושי הרמב״ן והרמב״ם (ושיוזכרו בהמשך), שיטתו היא, שצדיק, הוא האדם
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 שיש בו רק שגגות ונקדא חוטא על פי הפסוק: "כי אדם אין צדיק
̂ (קהלת זי) לעומתו הרשע הוא האדם שיש  בארץ אשר יעשה טוב ולא יחםא
 בו חטא פשע ומרד, ובינוני הוא האדם שיש בו חטא במזיד אבל לא מרד•

 השיטה הרביעיםפובאח בסוף דברי המוזר"ל בחידושי אגדוח על מסכת
 ר״ה. לדעח המחר"לי, אריק הוא ללא שום חטא ולעומתו, הרשע הוא הרשע

 הגמור ללא שום זכות, והבינוני הוא כל מי שיש לו זכויוח ועוונות גס
 יחד. כראיה לדבריו, מדייק הםהר״ל מדברי ר' כרוםפדאי, לא נאמר

 בדבריו לגבי הבינוניים "אם יחזרו בתשובה נכתבים לתיים" אלא "אם
 זכו נכתבים לחיים" (ונראה שראיה זו טובה אף לשיסח הרםב״ן שאם זכו

 בדין !ה. נכתבים לחיים. ולא, אס חזרו בתשובה)•

 לאתר שהבהרנו את*המושגיס 1דיק, רשע ובינוני, עלינו להסביר אה
 פשר גזר הדין ומהותו•

 מפשט הגמרא משתמע, שפירוש המימרא של ו' כרוםפדאי היא, שצדיקים,
 (דהיינו זכויות מרובות על עוונות) יזכו לחיות מר״ה זה עד ר"ה הבא,
 והרשעים, (דהיינו עוונות מרובים על זכויות) ימותו באותה שנה, ואילו
 הבינוניים, שהם מהצה על מחצה', אם יזכו ויתזרו בתשובה, יהיו באותה
 שנה, ואס לא יזכו - ימותו. והימים הנוראים נועדו לבינוניים בלבד•

 הרמב״ם בהלכות תשובה פ״ג הלכה ב' סובר אף הוא בשיטה זו: "אדם שעוונותיו
 מרובים על זכויותיו" מיד הוא 'סח ברשעו שנאמר "על רוב עוונך" ובהלכה

 ג׳ כותב הרסב״ס: "סי שנמצא צדיק בחחים לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה
 והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים, אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם

 לאו נתתם למיתה".

 גישה זו מעוררת בעיה מציאותית הזקה מאוד המובאת במספר מקומות.

 התוססות ברייה ט״ז: (ד״ה "ונחתמים. לאלתר לחיים") מקשה על פירוש זה.

 לפעמים יתכן שצדיקים נתתמיס למיתה ורשעים לתלים. וכי כל הרשעים
 מתים מיד וכל הצדיקים חיים תמיד? הראב״ד בהלכות תשובה מקשה אף הוא
 קושייא זו, וכמוהו הרמב״ן בדרשתו לראש. השנה שםהזקה בהוכתות מפסוקים
 כגון "יש צדיק אובד בצדקו" (קהלת זי) וכן "אשר יש צדיקים אשר מגיע
 אליהם כמעשה הרשעים" (קהלח חי) ובכלל ישנה חםיהה על חוסר הצדק של

 מיתת הצדיקים והיי הרשעים.

 התוספות מתרץ קושייא זו באמצעות ביאור המילים "ונתתמיס לאלתר
 לחיים" אך דבריו אינם ברורימ• ואלו דבריו: '"וכל זה דקרי הכא' גבי

 רשעים מיחה, וגבי צדיקים חיים כלומר לחיי עולם הבא". התוספות רא״ש
 מסביר אח דעת תוספות, שאוחס חיים ומווח שהוזכרו, הס חיי עולם הבא
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 ומיתת העולם הבא. כלומר, שהמאורעות שיארעו לו והגזירות .שיגזרו
 עליו בשנה הזאת תלויים ברייה, וכל זה, מפני שגוזרים על הצדיק

 גזירות קשות בעולם הזה על מנת להיפרע ממנו על עוונותיו, וכן על׳
 הרשע גוזרים גזיךוח̂ טובות, על מנת ליתן לו שכר מצוותיו בעולם

 הזה, שנאמר "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" (דברים זי).

 הךשב״א מקשה על הסבר תוספות: אם נאמר כדבריו, שחיים, הם העולם.
 הבא, הרי אפילו רשע גמור כל ימיו ועשה תשובה בסוף ימיו נאמד עליו,
 שאין, מזכירים לו שוס רשע מרשעתו, ואם כן, כיצד נתחמים הרשעים לאלהר
 לגיהנום, וכנ״ל הפוך לגבי הצדיקים, שהרי אם היה צדיק גמור כל ימיו

 ומרד באחרונה, איבד אה כל הראשונות, וכיצד יתכן לומר שהוא נחתם
 לאלחר לחיי עולם.

 הלחם משנה על הרמב״ם בהלכות תשובה פ״ג ה״ב וה״ג (שהובאו לעיל)
 מסביר את דברי הךמב״מ בצורה שונה ממה שהובן מפשט דברי הרמב״ס, כל
 זה, על מנת לתרץ את קושיית הראב״ד על הרמב״ס. מסביר הלת״מ: כוונת
 הרמב״ם בה״ב בדבריו "מת ברשעו" זה כתוספות, כלומר מיתת עולם הבא

 (אך נושא זה כלל לא קשור לםוגייחנו), ובניגוד לתוספות, אין הכוונה
 לשיקול דעת שמובא כל ר״ה, כי אם לשיקול דעת שמובא לדיון לאתר המוות.

 לעומת זה בהלכה גי שהיא ציטוט ממוגייתנו מדובר על דבר שונה לגמרי
 מהלכה ב', הכוונה באן היא למיתה ממש וביאור המילים צדיק, רשע ובינונ

 הוא זהה לפירוש הרמב״ן שהוזכר לעיל, כלומר, צדיק הוא הצדיק באותו
 הדין ורשע הוא הרשע באוחו הדין. ומדייק הלח״ם את הסברו מלשון הרסב״ם

 שבהלכה ב' הרמב״ם םחבטא בלשון "אדם שזבויוחיו מרובים מעוונותיו"
 כלומר, זה אדם שמצבו הכללי הוא חיובי והוא הצדיק הגמור ואילו בהלכה
 ג׳ החבסא הרסב״ס: "צדיק נחחם להיים" וזה אינו צדיק גמור אלא צדיק
 בדין. והכוונה היא בה״ג שאפילו אם היה רשע גמור והקב״ה רוצה לפרוע

 לו שכר מצווה, הוא יקרא צדיק בדין הזה״

 כפי שראינו, קושיות החום' והראב״ד על פשט הגם' וחיזוקן ע״י
 הרמב״ן עצמו באמצעות פסוקים, הצריכו אוחו להסביר בצורה שונה הדומה
 להמבר הלח״מ על הרמב״ם. הרמב״ן מסביר שאוחו צדיק המוגדר כצדיק בדין

 ושזוכה לחיים, והרשע כרשע בדין ומתחייב במיחה, אין הכוונה לחיים
 ומוות במובן הפשוט של המילה, אלא המושג של חיים - כאב המוב שבעולם
 ואילו המוות הוא אב הרע שבעולם, בל הטובות של עושר, נכסים, בנימ,
 שלום ובריאות וכדו' הס החיים. ולעומתם, כל הרעות של מחלות, נגעים,

 מיתת בנים ומקרי צער שונים הס המוות.
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 על שיסת הרמב״ן קיימות מספר קושיות. המהרש״א על דברי ר' כרוספדאי
 דוחה את פירוט הרמב״ן מהברייתא המובאת בהמשך הגס', ששס מדובר על

 צדיקים גמורים ורשעים גמורים ולגבי הברייתא לי1ן מאן דפליג שהמדובר
 הוא על צדיקים גמורים ולא צדיקים בדין, ואם כן, אין שום סברה להגיה

 שהגמ׳ תשתמש באותו ביסוי פעמיים, כאשר כל פעם המובן שונה.

 המחר"ל בהידושי אגדות למסי ר"ה מקשה על פירוש הרפב״ן, שמדבריו
 משפע שאין אדם נידון לפי מעשיו ברייה כי אמ על פי מעשה אחד. ואין זה
 נבון שהרי במשנה מצוטט הפסוק "היוצר יתד ליבם המבין אל כל סעשיהס"
 (תהילים ל״ג) - מעשיהם ולא מעשה אהד. אך גס אם ננסה להסביר כפרוש

 הרמב״ן, מלבד הגדרת צדיק, רשע ובינוני, כלומר צדיק הוא אכן מי
 שזכויוחיו מרובים םעוונוחיו ורשע ההיסך, ואילו לענין חיים ומוות

 נקבל את דבריו שחיים הוא אב הטוב שבעולם והיפוכו המוות. תיווצר לנו
 הבעיה הידועה של צדיק ורע לו רשע וטוב לו.

 לאתר שהצגנו אח הבעיוח העיקריוה בנושא זה, ועמדנו על הקשיים
 שמתעוררים מהסבדם, נראה לפרש את המושג תיימ והמושג מוות בצורה רהבה

 יותר. הצדיק בין אם יהיה ובין אס יפות, םהות קיומו תהיה מהות של
 חיים כלפי עולםנו, אס יחיה בשנה' זו הוא יתגדל ויתעלה וישרה סרוהניותו
 על כל היושבים סביבותיו. ואס ימוח ישאר זכרו בעולם הזה לטובה ותמשך
 חורחו לדורוח הבאים אחריי שכן "צדיקים במיתתם קרויים חיים" (ברכות

 יה:). וכן הרשע, בין אם יתיה ובין אס ימות, תהיה מהות קיומו, םהוח של
 מווח כלפי עולמנו. אם יחיה מבחינה פיסית, הרי מבחינה רוחנית תהיה לו
 ולםביבחו פיחה שכן "רשעים בחייהם קרויים מתים" (ברכות יה:) ואמ הרשע
 יפוח, זכרו ימהה פעל פני העולם הזה. וזה פה שנאםר "זכר צדיק לברכה,
 ושם רשעים ירקב" (פשלי יי) ובזוהר נאפר בפפורש "רשע דלא אזיל באורח

 קשוט אקרי פת".

 רפז לרעיון זה נטצא בדברי הראיה קוק זצ״ל בספרו אורות: אורות
 התתיה פסקה י״ז. "מחוך האפונה והאהבה םתאצליס כל האורות הרותניים
 שבעולם, המאירים את כלי דרכי החיים וההוויה. האמונה והאהבה הן עצם
 החיים בעולם הזה ובעולם הבא. שום דבר איננו נשאר בחיים כשערשקים

 מהם את שני המאורות תללו, את האמונה ואת האהבה... הרשעים חסרי האסונה
 והאהבה, אינם עלולים לשוס דבקות אפילו בינם לבין עצמם והינם דומים
 לאפר שאינו בר גיבול "ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם".

 הםהר״ל בסוף דיונו בנושא זה כותב "ואתה תדע כי כל הפירושים אשר
 זכרנו אםת גמור ואין תלוק ביניהם רק במשפעות הלשון אבל כולם אמת גמור

 בלי ספק".

 לעילוי נשפת
 זוהרה בת שפתה טובול

 ת.נ.צ.ב.ה.
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 אלישע ב«ל כגפיים

 גד אילן

 הגמרא במסכת שבת דף מס. מספרת על אלישע: פעם אחת גזרה מלכות
 דומי שמד על ישראל, שכל המנית תפילין על ראשו יהרג והיה אלישע
 מנית תפילין ויצא לשוק, ראהו קםדור אחד ורץ אתריו. כיוון שהגיע
 אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו. אמר ליה: מה בידך? אייל כנפי יונה,
 פשט ידו ונמצאו בה כנפי יונה. לפיכך נקרא אלישע בעל הכנפיים.

 הגמרא ממשיכה לדון מדוע דווקא כנפיים ודווקא כנפי יונה״

 אך לאתר קריאת הגמרא מתעוררת קושיא חזקה, אוחה מעלים כל המפרשים:
 הרי מצוות תפילין אינה מאותן שלש מצוות - גילוי עריות, שפיכות דמים
 ועבודה זרה, שנצסוונו ליהרג ולא לעבור ומדוע א״כ סיכן עצמו אלישע
 על מצוות תפילין? ועונים כלם על פי הגמרא בסנהדרין דף עד: האומרת:

 "אייר יוחנן לא שנו (שיש ל יהד ג רק על שלש מצוות הנ״ל) שלא בשעת גזרה
 המלכוח אבל בשעת גזירת המלכות אפילו מצווה קלה יהרג ובל יעבור".

 הגמרא ממשיכה ומסבירה: מאי מצוה קלה אמר רבא בר רב יצחק אמר רב
 אפילו לשינויי ערקחא דםסאנא". בפירוש המילים "לשינויי ערקחא דםםאנא"

 נהלקו המפרשים: רש״י: ערקתא דמסאנא הוא ענין של צניעות ויש בו צד
 יהדות ואע״פ שזהו מנהג בעלמא, בשעת השמד - אפילו על מנהג יהרג ולא

 יעבור.

 רי״ף: דרך היהודים ללכת עם שרוכים שחורים, ואותו תייבו ללכת עם
 אדומים כמנהג הגויים, ויש בזה סשוס "ובחוקותיהם לא תלכו" ולכן אסור

 כי זוהי מצוות לחי. וכך סוברים הר״ן והרמב״ם. רואים א״כ שאפילו מצוות
 קלות, מנהג, או כל מצווה יש לההרג ולא לעבור בשעת השמד*

 כעת מובן מדוע סיכן עצמו אלישע על מצוות תפילין, שהרי היתה שעת
 השמד ובשעה כזאת אפילו על מצווה קלה יש לההרג ולא לעבור,

 אך כאן מיד מתעוררת קושיא אתרה: מדוע הורידם מראשו? אם צריך
 לההרג אפילו על מצווה קלה, מדוע לא נהרג אלא הורידם והתחמק?״

 על שאלה זאת עונים תומי, 'ריין, כטף משנה -ועוד. נדון בר״ן: ר״ן
 על דף מט. מתרץ: א) כל מה שאמרנו שבשעת השמד יהרג ובל יעבור על מצווה
 קלה, הכוונה למצוות כמו ערקתא דםסאנא, שזה משום "ובחוקותיהם לא תלכו"
 היינו מצווח ל״ת, ועליהמ יהרג ולא יעבור, אך על מצווח עשה לא נהרג כי

 אינו עובר בידיים, שהרי יכול להשאר בשב ואל תעשה• ב) מאחר ויכולים
 לבטלה, תתבטל. כלומר, אם ישימוהו בבית האטורין הרי יבטלוהו, ולכן,

 יבטל ולא יהרג.
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 אך כאן תוזרת השאלה: א״כ לא חייב היה אלישע להסתכן במצוות
 תפילין ופרוע סיכן עצמו, הרי כשיש דין של יעבור ולא יהרג, הנהרג

 סתחייב בנטשו?

 עונה הר״ן: שם, אע״פ שאינו חייב למסור נפשו עליה רשאי למסור
 נפשו עליה ומקבל שכר, כי כל מאווה שפםרו ישראל עצמם עליה בשעת

 השפר, מוחוקת בידם ומקבלים עליה שכר הרבה. ומביא הר״ן מקרה בדניאל
 שמסר ע1פו על תפילה שהיא מדרבנן. .אך דברי הריין לא פובניס: פה

 כוונתו "רשאי לספור עצפו"? ובבר הקשה זאת ר׳ יאשיהו פינסו (הריא״ף)
 ב״עין יעקב" על שבת קל. וזו לשונו: "שאם ראה אלישע לפסור נפשו עליה
 אע״פ שאינו הייב, היה לו לסםור נפשו ולא יסלם פעל ראשו, ואם לא רצה

 למסור לפי שלא היה פתוייכ על ביטול פצוות עשה פעיקרא, לא יפסור
 נפשו להניחם"?

 ומתרץ שם: שהרי עיקר הדין בתפילין להניהם פעם ביום ואם יוכל
 יניתם כל היום, ואלישע מסר נפשו להניחם כל יום ולא רצה לבטל אפילו
 יוס אחד מפני הגזירות, ולכן לאחר שהניחם וקיים פצווח תפילין באותו
 היום ייב לא צריך להניחם תמיד בראשו ולסכן עצמו, וכשראהו הקסךור
 ורץ אהריו אמר בליבו: לפה אניחם בראשי ואפסור נפשי,,כיוון שכבר

 קיימתי המצווה, לפיכך נטלם מעל ראשו. א״כ יוצא, שאח עיקר הדין קיים,
 ועל ההוספה היינו, להניח כל היום המחכן, אך על זה לא היה צריך למסור

 נפשו, כי קיים עיקר הדין•

 ניחן להביא את הניםוקי יוסף• על סנהדרין עד. האומר, שכל מצווה
 שנאמר יעבור ולא יהרג אם נהרג. סחחייב בנפשו, אך אדם גדול וירא שמים,
 שרואה שהדור פרוץ בכך, רשאי לקדש השם ולמסור נפשו גם במקרה של יעבור
 ולא יהרג כדי שיראו העם וילמדו לירא את ה' ולאהבו. הוא מביא הוכחה
 מחנניה מישאל ועזריה שנפלו לכבשן האש אע״פ שלא היחה שם ע״ז ממש,

 ונלע״ד שניתן להסביר הריין עס״י הנימוקי יוסף, כלומר כוונת הריין
 היתה: מפני שהיה אלישע, אדם גדול וחסיד ,(וזה מוכח, שהיה גופו נקי
 ולכן לבש התפילין כל היום) וגס היתה זו שעה להראות לעם לשמור על
 מצוות תפילין שהרי שם בשבת קל. אומרת הגמרא שמצוות, שמסרו ישראל

 עצמן עליהן נשתמרו בידם, ושלא ממרו עצמן עליהם רפו בידם. א״כ אלישע
 ראה שזו שעה שיש לחזק את מצווה הפילין ולשמרה, ובהיותו אדם גדול
 וחסיד מסר נפשו עליה, אע״פ, שלא היה מחוייב שהרי זו מצוות עשה •
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 ואם כן, מדוע הסירן םראשו?

 כעח ניחן לחזור לתירוצי הר"ן- עצמו; שיכלו לבטלה סםנו בין כך
 ובין כ!־, ולכן לא מצא לנחוץ לההרג עליה, אך להסתכן וללכח עם התפילין
 כל היום מצא לנכון. או לחירוץ הריא״ף ולומר שהרי עיקר המצווה קיים,
 ולכן לההרג לא רצה, אר להסחבן רצה, בגלל השעה וכדי שלא חחרפה המצווה.

 ניתן להביא ראיה לדבר! שהרי• שניהם מביאים ראיות מסקרים של
 אנשים גדולימ - הר״ן - מדניאל והנימוקי יומף - מחנניה םישאל ועזריה,
 וכ״כ מביאים שניהמ את המקרה של מה לף יוצא להיצלב על שמלתי אח בני
 וכוי. ולכן נראה שכוונת שניהם היתה, שמסרו נפשם עליה לפנים משורת

 הדין, בגלל השעה.

 רש״י: אין הוא, דן בבעיה מדוע הורידם מראשו, אך אע״פ שסובר שמצווה
 קלה היינו מנהג, בבי'ז יכול לסבור החילוק כר״ן שמחלק בין מצווה שיכולים
 לבטל - חהבםל, ולכן הורידם מראשו, וכבר נמצא בכמה מפרשים כריא״ף ועוד.

 תום': בדף מט. בשבת מתרץ• תוס' אח הקושיא: מדוע הורידן מראשו?
 שהרי היה צריך לההרג כי היתה שעת השמד, ואומר: יש שוני בין ערקתא
 דססאנא למקרה דנן, שאז מוציאי עצמו מכלל ישראל, שהרי כולם נוהגים
 אחרח, אבל כאן לא עושה כלום שלא מנית תפילין כמה רגעים, כי הרבה

 מישראל אינם מניתיס תפילין כל היום.

 אך לא מובן גם לתום׳ מדוע .א״כ סיכן עצמו, אם אין זו מצווה להניה
 כל היום והםחכן ויצא עם תפילין? ויש להבין לשיטח התום׳ בע״ז דף כזג
 שם אוסר תוס', שאם רצה להתמיד על עצמו אפילו בשאר מצוות רשאי, ומביא

 ראיה מהירושלמי מרי אבא בר זיסרא שנהרג ולא אכל נבילה, א״כ היכן שרוצה
 יחמיר, ולכן גם אלישע החמיר על עצמו. ואם נשאל מרוע לא נהרג אלא

 הורידם?

 יש לומר שיש גבול. אלישע סיכן עצמו .ללכת עם החפילין ברחוב אך לא
 נהרג עליהם. עוד יש לומד, אולי, מפני שעיקר המצווה קיים. ותירוץ נוסף:
 רגע אחד בלי תפילין אינו נורא אך הנתח תפילין כל היום תשיבותה מרובה

 ועל זה סיכן עצמו אלישע. אך חום' בדף קל. חולק על חום' בדף מט. ואומר:
 "הורידן מראשו סימן שלא מסך עצמו". ומסביר מהדש״א שם, שנראה שלא ניחא
 ליה לחוס' שלא מסר עצמו על מצוות המילין. והסביר ריא״ף שם שזוהי שימח

 חום'. כלומר, שם הגמרא מנסה להוכיח שחפילין חיחה רפויה בידם כי לא
 סמרו נפשן עליה - ומביאה אח הטקרה של אלישע. ושיטח חום' היא, שרואים
 ממקרה זה, שאע״פ שהיה לו גוף נקי והיה ראוי לשימם כל היום, בכ״ז לא

 מסר נפשו עליה, וזו הסיבה שלא נשתמרה בידם.
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 לשימת רש״י, דווקא אלישע מסר נפשו ולא כל העם, ולכן חי תה רפויה
 בידם כי הס לא הקפידו כמוהו על מגווה זו (ואז שואל ריא״ף מדוע לא

 מסר נפשו עד הסוף אלא הורידן ועונה כר״ן כמו שאמרנו),

 אך בסוף דבריו שם סקשה ריא״ף לשיטת חוסי: מדוע לא ניחא ליה
 שאלישע לא מסר נפשו על מגווה תפילין, הדי קיים עיקר המגווה באותו

 היום, וחנחחה כל היום היא הידור, מדוע א״כ לא ניחא ליה, ונשאר בקושיא״

 "אהבת איתן", מפרש נוסף על עין' יעקב שם, מתרץ את תום* ואוסר,
 שלשיםח תוס', יש למסור עגמו גם על מגוות עשה, ואע״ס שהניחן כבר, יש

 לו למסור עצמו על זה, ומביא ראיה סר״ע במסכת ברכוה םא: שהקהיל קהילות
 ולימד חורה אע״פ שמעיקר דין לימוד תודה, נפטר פעמים ביום, שחרית

 וערבית ויבול לגאת בזה - ומוכיח שם, שכך סבר גס ר״ע, שלימד תורה כל
 היום הרי היא רשות ועיקר הדין פעמים ביום, ובכ״ז מסר עגסו כל היום,
 רואים א״כ שהבין חוסי, שאין חילוק בין ת״ח שם להנחת תפילין וצריך
 למסור נפשו עליהם אע״פ שעיקר הדין קיימו, ולכן לא ניחא ליה לתום*

 שאלישע לא מסר נפשו, כפי שצריך היה, כסו ר״ע.

 ויוצא, אמנם, שחולק חום' על הסברנו: שאלישע בכוונה מסר נפשו כי
 היחה השעה ראויה והסצווח רפויה (שיטח רש״י), אך כבר ראינו שחולק תום'

 על הר״ן, שהרי חוסי סובר, שגס על מצווח עשה יהרג ולא יעבור בשעת
 השמד, ואילו הריין סובר שרק על מצוות ל״ת יהרג ולא יעבור בשעח השסד,
 וכבר הסברנו אח רש״י כר״ן ולכן יוצא סוב: רש״י כדיין בניגוד לחוס״,

 רסב״ם - הלכות ימודי ההורה פייה ה״ד אומר: "כל מי שנאמד בו יעבור ולא
 יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה פחחייב בנפשו". ומקשה שם הלחם משנה מה

 סובר הרמב״ם באלישע שמסר נפשו אע״פ שלא היה מהוייב? (כיי הרי היתה שעח
 השמד). ועונה: הרמב״ם לא מובד כר״ן לחלק בין תבטל ללא תבטל אלא מכיוון
 שזו מצוות עשה, יש למסור נפשו עליה, כמו שמצאנו אצל ר* חנניא בן תרדיון
 שמסר נפשו כדי לעסוק בתורה. אע״פ שהר״ן באלו יסביר כסו שהסברנו באלישע.

 הרםב״ם סובר שזו מצווח עשה וימסור נפשו עליה, ואז נשאל כמובן, מדוע
 א״כ הורידם מראשו? ועונה שם הלהם משנה: הרי קיים עצם המצווה באותו היום

 ולכן למסור נפשו לגמרי לא צריך.

 ומקשה הלהם משנה מהמקרה שהביא הריין, שדניאל מסר עצמו על תפילה ושם
 הרי זה דרבנן, ומדוע מסר עצמו לפי הרמב״ס?

 ועונה שם: אולי דניאל חשב שזה בצנעא ולא יגיע לידי מכנה והשב
 שימלט, אך לפי מה שאמרנו, ברור, שהרי היה צדיק ולכן מסד עצמו וסובן

 לר״ן,
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 לסיכום: שיטח רש״י והר״ן שלא היה צייר למסור נפשו עליה (רש״י-
 תבטל מאליה ריין - מצוות עשה או תבטל מאליה), אך ססר נפשו עליה. בכ״ז

 כי היחה השעה ראויה והיה צדיק וחסיד (בנימוקי יוסף), או כשאר
 תירוצים•

 שיטת חוסי ורמב״ם שהיה צריך למסור נפשו עליה, כי זו מצווה עשה,
 ולרםב״ם לא מסר נפשו עד הסוף כי קייס עצם המצווה• ולתום' (בדף קל.).

 היה באמת צריך לססור עצמו ולא ניחא ליה שלא מסר•

 ואולי ניתן להבין, שהשוני בין הרמב״ם לתום' הוא: בגלל הסבר
 הראיה מר״ע שמסר נפשו על לימוד חורה, שהם מבינים אחרת את הענין שמעיקר
 הדין די בפעמים ביום בלימוד תורה שלפי חוסי: ר״ע סבר שדי בפעמים׳ ביום

 מעיקר הדין, ובכ״ז מסר נפשו על ליסוד תורה כל היום, וכך היה צריך
 לנהוג גס אלישע במצוות תפילין שאע״פ שעיקר הדין לא כל היומ, הרי היה

 צריך למסור עצמי כל היום, ולפי הרמב״ם יש הבדל בין לימוד חורהל*פ>ין,
 שלימוד תורה חובחו כל היום, ולכן ר״ע מסר נפשו עליה• אך תפילין,

 שעיקרו הנחה פעם ביום ולכן טוב שהסתכן כל היום אך לא נהרג והורידן,
 כי קי ים עיקר הדין •

 ונסיים בגמרא שבת דף סט.:

 ומאי שנא כנפי יונה משאר עופות משום שנמשלו ישראל ליונה שנאמד:
 "כנפי יונה נחפה כפף"• מה יונה כנפיה מגינות עליה כך ישראל מצוות

 מגינוח עליהם•

* 
 * במה נשתנה דורנו ? *
* * 
 * בשינוי דשויוה: *
• * 
 * עבודח ד׳ - םרשוח הרבים לרשוח היחיד *
 * * } והעובד - מרשות היחיד לרשוח הרבים. *
» * * * 
 * מכחב מאליהו - ה״ג }
3 * 
1( 11111()(£ 1(1(^4(4( 1( 1(4(1(1( #^1(4( 1(4(1(4( 1( 111(4̂  4(4(1( 1(1(#4£•*4& 4(4(1( 1(4(1(4(4( 
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•^^*^HH^•^H^# * * * * * * * ^ # * * # # * * * * * * ^ * * * * * * * * 
 * * * * * * * * * * * «ב1י *יו! / שבי שירים *
* * 
 * * * כל שנותי בנכר כל השראה ;
 * כשנוה ערלה שנסכה בי 1
* * 
 £ ובעלוחי אבכיר מיפה נוף 1
# * 
 * מחדש פירוהי הרי שואריה ן
* * 
 * כפירות רבעי נצורה בקרבי 1
* * 
 * בקדושה ובטהרה וכפנינה ;
* * 
 { אשבאה {
* * 

* 
* * 
 % ביפה נוף משוש תבל {
# * 

 * י-»_«י»- *

 בכתב הבריאה 5

 ; ירושלים' עיר הבירה '2
« 

*  י

* * * * * * * * — * * * * * 
 •##***•*****#־#*****#**##**####********##*******#** *****#•*«*•* * * * *
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 "אי »0עד לבית מדרש ללמ חידוש ״ו)

 חיים ברנד
 הקדמה

(2 
 אולם, "אין הדש תחם "בכל עת ורגע מוטל על האדם לעמול בתורה ולחדש בה כפי יכולתו"

 אשר היה מלפנינו"
 השמש יש דבר שיאמר ראה זה הדש הוא כבר היה לעולמים
 , כמו שאומר הירושלמי "אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד

 להורות לפני רבו כבר נאמר למשה בסיני״ מה טעם? יש דבר שיאםר^אדם!
 "ראה זה חדש הוא", משיבו הכירו ואומר לו: "כבר היה לעולמים" ,< ומפרש
 ה״פני משה": "כבר היה לעולמים״ - בקבלת משה מסיני שזכה לשבי -עולמים,

 ועכשיו זכה זה,: שנתגלה על ידו ונראה כדבר חדש..."

 אומר "בית הלוי"^ שבתתילה היתה הכוונה, בנתינת הלותות הראשונים,
 לתת את ׳התורה שבכחב יחד עם התורה שבע"פ. שניהם בכתב ע״ג הלותות, אלא

 שראה הקב״ה שזה אינו מתאים למדרגתם של ישראל והיה צייר לשבר את הלוחות
 ולתת להם את הלוחות, השניים הכוללים רק את התורה שבכתב. ,ועל ישראל

 לעסול בחורה ולחדש כל אחד לפי יכולתו.

̂ ויכול היה לקבל אח ההורה בשלמוחה,  "משה שקול כשישים רבוא מישראל"
 תורה שבכתב ותורה שבע״פ, והוא אכן קיבל את הלוחות הראשונים. אולם, קבלה

 של כל אהד היא לפי יכולת קליטתו ולכן ישראל לא יכלו לקבל את הלומות
 הראשונים אלא את השניים, ו״לעולס ילמד אדם תורה במקום שלבו חפץ" כל

 אחד לפי תכונחו. לכן, ישנם דברים שאחד יאמר והשני לא, וזהו החידוש שזכה
 אוחו אדם לחדש, אבל כל זה נאמר למשה בסיני וכמו 'שאמר ר״ח םוולוז׳ין

 ״בהיות שאין^ומק התושבע״פ מתגלה :אלא אהרי רב השקידה והעמל, כל הםמגלה
 נקרא חידוש" . ו״חכם כיוון שעומק בחורה ומחדש בה כאילו היא שלו" .

 ענין זה, שכל התורה שבע״פ נאמרה .למשה במיני הוא כדי להבדיל אח
 התורה שבע״פ, שלכאורה היא פרי רוחם של בני אדם, משאר החכמוח. כל דבר
 שמחחדש בתורה שבע״פ נמצא כבר במסגרת של חורה מן השמים שניתנה למשק״

 ולשם כך ניחנו לוחות ראשונים. כמו כן, נשאר רושמ ללוחות הראשונים
 בתור אידיאל שאליו ישנה התקדמות. ומשיכה בדרך סלולה.

 כך הדבר בכלל ישראל וכר בפרט, כמו שאומרת הגמרא, שתינוק .במעי אמו
 מלםדין אותו כל התורה^כיוון שבא לאוויר העולם בא מלאך וסוטרו על פיו

 וםשכחו כל התורה כולה . זו אולי קביעת דרכו של אותו אדם בלימוד,
 בכלל תכונותיו האישיוח. כל אדם, כשלומד,, בונה הוא את. עולם התורה שבע״פ
 הפרטי שלו וכל דבר הוא. בחינת חידוש בעולמו ,הוא. אולם, לא כך לגבי הכלל.
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 שם כל דבר תירוש, שנאמר כבר מימי סשה רבינו, איננו תוספת לבנין
 התושבע״פ הכללי, והאבנים המוסיפות לבנין החושבע״פ הכללי הם

 תידושיס שעדיין לא נאמרו (תוץ מלמשה). ולכן, כאשר מחדש אדם תידוש,
 שעוד לא נאמר הוא סוסיף לבנין הכללי, אולם מה יוסיף אס ישמור

 חידוש זה לעגפו? ולכן חייב הוא לכותבו! ו״כל מי שגילה לו הקב״ה
 דבר תורה ואינו כותבו, ויכול לכותבו, הרי זה גוזל אח מי שגילה לו,
 כי לא בילה לו אלא לכתוב, דכ^ן? "סוד ה' ליראיי ובריתו להודיעם"
 וכתיב "יפוגו פעינותיך תוגה". וכתוב בזהר "מיומא דאתחריב בי

 פקדשא ובטלו קוי»2 לית לקב״ה אלא אלון מילין דאורייתא ואורייתא
 דאתחדשא בפומיה" . "אוהב ה' שערי ציון מכל משכנות יעקב: אוהב ה'

 שערימ הסצויינים בהלכה כשמתדשים תידוש בהלכה ומעמידין אותה על
 בירור, אותן שערים נאהבים לפני המלך הגדול יותר מכל משכנות יעקב

 המקיימים בהס שאר המגוות, וכל מי שמתשב מתשבות וסובר סברות בהלכות
 תמורות ובפסקים החמורים נאהב ונתמד לפני המלך העליון, וזהו שאסרו

 "אגרא דשמעחא סברא", והדברימ והמתשבות ההם הם כמרגליות היקרות
 בעיניו ... ויש להומ על אבירת המרגליות היקרות ההם לכוחבמ ולחתמם

* י  למען לא יאבדו והכותב והתותס יקבל שכר עליהם" 4

י תורה בעלון, וכיוון שלא ? ^ י  היוגא מכל זה כי מן הראוי לכתוב ח
 כל חידוש הוא מאמר ו"אידי דיזומד מידכם" אפשר לצרפם למאמר אחד או

 נכון- יותר לסדור אחד, שיוקדש לחידושי תורה קצרים. החיי אדם כותבי
 "וגודל מעלח מי שזוכה לחדש חידושי תורה סובא בזוהר בכמה מקומות ומהם

 ואשרי לו אם מחדש על דרך האמח, אבל אם ה״ו מחדש איזה חידוש שאינו
 אמת ומתייצב ע^דרך לא טוב בפלפול של הבל גם על זה פקח עיניך בזוהר
 והבט וראה.•," ולכן צריך ללבן הרבה ולבדוק אוחו לפני פרסומו הרחב

 אולם הכוונה שהעלון ישמש במה לשם ביקורת מהקוראים על חידושי חורה
 מעלונימ קודמים וכך להוציא אח האםח לאור*

 הזכרתי קודם בי כל דבר שתלמיד וחיק עתיד לחדש נאמר לו לפשה
 בסיני, אילם לא תמיד צריך להרהיק עד משה רבינו, פעמים רבות חידושי'
 התורה שנכתבים כבר היו לעולמים ונכחבו ע״י ראשונים ואחרונים "וזהו
 חלקנו מכל עמלנו 'לירד לסוף דעתם של הראשונים" ומפני הקושי לעיין

 בספרים הרבים שקיימים, קורא, שימצא מקור לאותו "חידוש", מתבקש
 להודיע כדין המוצא מציאה, שחייב להכריז, ואל לנו לבטל פירורי תורה
 אלו משום דלא השיבי, אלא צריך לבדקם יפה יפה שמא חמצא מהם גלוסקא
 יפיפיה, הוספת לבנין החושבע״פ ויהי רצון מלפניך ה' אלוקי שלא אכשל
 בדבר הלכה שלא אומר על טהור טמא ועל טמא טהור ולא על םוחר אסור ולא
 על אטור סותר, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ואילו יבשלו חברי

 ואשמח בהט•
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 הגמרא בפסחים, דף ד: שואלת מנין שחמץ משש שעות ולמעלה בע״פ
 אסור?

 ומביאה לכך כמה השרבית:

 אבי י אמר
 שבי פסוקים כתובים "שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם" ו?״אך ביום
 הראשון תשביתי שאור מבתיכם" הא ביצר? לרבות ארבעה עשר לביעור״
 וממביר רש״י, שמהפסוק הראשון "שבעת ימים.״." משמע, שאסור שיראה
 חמץ כל־ שבעת הימים ואילו מהפסוק "אך ביום הראשון" משמע שבחוף

 היום הראשון צריך להשביח אח. החמץ ולכן חייבים להגיד שהפסוק "אך
 ביום הראשון.״״" מדבר על ארבעה עשר ומהמילה "אך" לומדים שהאיסור

 מתחיל בתצות היום,

 דבי ר* ישמעאל
 תבא מצי נ ו ארבעה עשר,•שבקרא ראשון, שנאמר "בראשון בארבעה עשר

 יום לחודש",

 .ר־* .בחמן בר יצחק
 אמר: ראשון דמעיקרא משמע, דאמר קרא "הראשון אדם חוולד" כלומר,

 שראשון פירושו 1-יקודם", כמשמעות הפסוק שפירושו "הקודם לאדם הראשון
 נולדת"? ומקשה הגמרא מעוד מקומות שכתוב. ראשון ומתרצח שאוחס מקומוח

 באים לדרשה אחרח ע״ש,

 ר בא
 אמר מהבא: "לא תשחט על חמץ דם זבחי*' - לא תשחט הפסח רעדיין חפץ

 קיים. וזמן שהיסח הפסח הוא מתצוח יום ארבעה עשר.״

 ומביאה הגמרא לכך תניא- נסי הכי "אך ביום הראשון תשביתו שאור
 מבתיכם" מערב יום טוב, או אינו אלא כיום. טוב עצמו? מ״ל ".לא תשחט

 על חמץ דם זבחי" - לא תשהט הפסת ועדיין חמץ קיים, דברי ר' ישמעאל.
 ר* עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר "אך ביום הראשון תשביתו

 שאורי מבתיהם" וכתיב כל מלאכה לא יעשה בהם ומצינו להבערה שהיא אב
 מלאכה, (ולכן אי אפשר לבער ביו״ט), ד" יומי אומר אינו צריך הרי
 הוא אומר "אך ביום הראשון תשביהו שאור מבתיכם" מעיו״ט, או אינו
 אלא ביו"ש? תלמוד לומר "אך" - הלק. ואי ביו״מ עצמו פי שרי? הא
 איחקש השבחח .שאור לאבילח חפץ ואכילח חמץ ,לאכילת מצה, (וכולם מן

 הערב).
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 חשובות דבי ר' ישמעאל ורנב״י חםוהות הדי אפילו שם1אנו לארבעה
 עשר שנקרא ראשון אין זה מחייב שפה אבן מדובר על ארבעה עשר״ (שכן
 מגינו גם לחמישה עשר שנקרא ראשון) וכן לרנב״י, מדוע נאמר דווקא
 פה-"ראשון דמעיקרא משמע" ויתר המקומות בהמ כתוב "הראשון" מלמדים
 אותי שבזכות שלשה ראשון יזכו לשלשה ראשון... (ע״ש). אולי נאמר
 אתרת? אלא אייל שגם לדבי ר׳ ישמעאל וגם לרנב״י יש ליסוד אחר, או
 לימודו של אביי או לימודו של רבא אשד הם מחייבים לפרש את הפסוק
 שמדבר בארבעה עשר והס רק באים להסביר את המילה "ראשון" שכתוב
 בפסוק. וכך כותב רש״י במפורש בפירושו לחורה (שמוח י״ב ט״ו):

 "אך" ביום הראשון: מערב יו״ם, וקרוי ראשון לפי שהוא לפני השבעה,
 ומגי נ ו מוקדם קרוי ראשון "הראשון אדם תוולד", הלפני אדם נולדח2
 או:אינו אלא ראשון של שבעה? תלמוד לומר "לא תשחט על חמץ" - לא

 תשחט הפסח ועדיין תמץ קייס". ועי מהרש״א דף ה• "גמ' רנב״י". לפי
 זה יובן גס שינוי הלשון בגמרא, שמביאה "אמר אביי" "דבי ר'

 ישמעאל תנא" "רנב״י אומר" "רבא אסר מהבא". כמו כן יובן איך זה
 שמכניסים דעת תנאים (דבי רבי ישמעאל) בהיר דעת האמוראים• גם לא
 קשה כלל קושיתו של תום' (דייה דברי ר' ישמעאל) שמקשה איר חולקים
 דבי ר' ישמעאל על ר* ישמעאל? שהרי אין הם תולקים ר' ישמעאל דן

 בהכרח להעמיד את "ראשון" בי״ד • ואילו רבי ר' ישמעאל דנים בפירוש
 חסילה "ראשון" שבפסוקי ועיין מלבי״ם שמות י״ב ם״י "אך ביום הראשון

 ראינו אם כן שיש בגמרא רק שני לימודים, של אביי ושל רבא, ושני
 הסברים למילה "ראשון" בפסוק•

 הגמרא, בסוף, מביאה ברייחא, שבה פובאח שימחו של ד׳ יוסי, אשר
 לכאורה היא אותו לימוד כמו שלמד אביי לשיטת רש״י ולשיטת תום*

 השניה (ד״ה "וכתיב") (ועיין תום"׳ דף ד: ד״ה "ואימא" ומהרש״ל שם)
̂ם לאבי י  ומקשה הרש״ש (ד״ה באייר בסופו מדכתיב אך) מדוע 'לא קאםר הש
 גם כן תנ״ה כמו שאמד לרבא? אולם ע״פ מה שראינו, שבגמרא ישנם רק

 שתי דעות אביי ורבא, יכול ה״תניא נפי הכי" לעלות על שתי הדעות גם
 של אבי י וגם של רבא. ר* ישפעאל כרבא ודי יוסי כאביי וליפודו של

 ר״ע הוא ליםוד נוסף•

 הגמרא אופרת בהמשך שר"ע סובר שהגערה לחלק יגאת. דבר השנוי;בפתלוקת
 ד' נתן ודי יוסי במסכת שבת דף ע• ומענין הדבר שבמכילתא,! לגבי

 הלימוד שחמץ משש שעות ולמעלה אסור, מובאת דעת׳ ר״ע אגליניו בשם ד'
 יונתן ואם כך סובר למי הגמרא, שהבערה_לחלק יגאת ובמכילתא פרשת
 ויקהל מובא, שהםובר הבערה לתלק יגאת הוא וי' יונתן ולאי ר׳ 'נתן
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 (הלומד שם לימוד אחר) ואם כך מקבילה מחלוקת ר* יונתן׳ ור״י,
 אם הבערה ללאו יצאת או לחלק יצאח,למחלוקת, מנין לנו שחמץ משש

 שעות ולמעלה אמור.

 (לפי הגורסים שרי" יוסי בברייתא הוא ר' יוסי הגלילי, זה לא
 אותו ר' יוסי שסובר שהבערה ללאו יצאת).

 ב. דף ד*
 "המשכיר בית לחבירו̂ בארבעה עשר על מי לבדוק..." וירדה קושית'

 תומי דייה "על המשכיר" כמו כן נראה שהקסע "ת״ש המשכיר בית לחבירו
 על השוכר לעשוה לו מזוזה. ההם' הא ... הכא מאי"? עדיין הם דברי

 המקשה, המברר את קושיתו ומסביר את הגורמים הםחייבימ במזוזה ושאינם
 שייכים כאן ואז באה תשובתו של ר' נחמן בר יצחק. כמו שמשמע מהלשון*

 אם כן נהיה פטורים מלתפש הווא אמינא לדברי המקשן, שמשווה בדיקת
 תמץ למזוזה״

 ב. דף ו.
 "תייר נוכרי שנכנס לחצירו של ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער
 הפקידו אצלו זקוק לבער, יתד לו בית אין זקוק לבער שנאמר "לא

 ימצא" ושואלת הגמרא איזה חלק בברייתא נלמד מ״לא יימצא", רב פפא
 אמר ארישא קאי והכי קאפר הפקידו אצלו זקוק לבער סשום שנאמר "לא
 ימצא", כמו שנאמר בגמרא דף ה: יכול יסמין או יקבל פקדונות מן
 הנוכרי ת״ל "לא ימצא"״ ר* אשי אמר לעולם אםיפא קאי והכי' קאמרי:
 יתד לו בית איך זקוק לבער שנאמר לא ימצא... מי שמצוי ביח־ יצא
 זה שאינו מצוי בידר". שימת ו׳ אשי חמוהה שהרי "לא ימצא" 'לא רק
 אםיפא קאי אלא גם ארישא קאי, שהרי הדין שהפקידו אצלו זקוק לבער
 גס נלמד בגםרא (ה:) מ״לא ימצא"? וכן זה, שיחד לו בית אין זקוק

 לבער לשימת רש״י, שמדובר שהפקידו בלי אחריות נלמד שם בגמרא ם״לא
 יראה לר"? אם נעיין במכילתא דרשב״י נמצא כתוב "נכרי שבא לביתו של

 ישראל וחמץ בידו אין זקוק לו, הפקידו לו חייב לבערו שנאמר לא
 יראה לר שאר, ייחד לו בית ונתנו בתוכו אין זקוק לו". וזה לכאורה
 עוד יותר תמוה, ששם הלימוד שחמץ מופקד הייב לבער הוא מ״לא יראה
 לר" וכבר עמד על זה הרב כשר ב״תורה שלמה" כיר י"א אות שצ״ד ואמר
 שישנו לפני בן במכדרשב״י הלימוד, שמופיע אצלנו בדף ה: הדן ביתם

 בין הפסוקים "לא יראה לר המץ" ו-״שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם"
 (ע״ש) ואתר כר מופיעה דעת רשב״ג, החולק ולומד בצורה אתרת "והלא
 בכלל "לא יראה" — "לא ימצא" היה ומה ת״ל "לא ימצא" את שמצוי לר
 אחה זקוק לבערו ואח שאין מצוי לר אי אתה זקוק לבערו. מכאן אתה
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 אומר חפץ, שנפלה עליו מפולת או שנפל לתוך הדוח או לתוך הפיטום
 אם יכולין כלבים ותזירין לתפש אהריו ולהוציאו אתה חייב וזקוק

 לבער אותו ואס לאו אי אחה זקוק לבערו". כלומר, ש״לא יראה" כולל
 כל חפץ, שלא נאפר לא תראה הפץ אלא לא יראה תפז (רא״ש ם' סי)

 ואילו לא יפצא הוא פיעוס, את שמצוי לך אחה זקוק לבער... ואחרי
 כן פופיע הפקרה של נוכרי שנכנס... ואומר הרב כשר, שזה הפשך דברי
 רשב״ג ולכן הפקידו אצלו זקוק לבער, פדין לא יראה, שכולל כל חפץ
 שפצוי בידך ובאתריותך ואילו יחד לו בית שפטור לופד הוא פלא ימצא
 פפני שאינו פצוי בידו. ואס כך, רב אשי בגפרהזו הולך בדעת רשב״ג

 ופעמיד את המקרה כפכדרשב״י, ואילו רב פ9א למד כדעת ת״ק בפכדרשב״י
 וכפו הש״ם אצלנו (ה:) ולכן אפר ארישא קאי, וירדו כל הקושיות.

 ד. דף נ;
 "ת״ר ד* טרוטות אין בהם סימן ברכה לעולם: שכר כותבין.., מאי טעפא?

 אייר יהושע בן לוי: כ״ד תעניות ישבו אנשי כנה״ב על כותבי ספרים
 תפילין ומזוזות שלא יתעשרו, שאילפלי פתעשרין אינם כותבים". ובהמשך

 מתלקת הגמרא ואומרת שזה כשאינם עוסקין לשפה אבל אם עוסקין לשפה
 רואי ן סימן ברכה. לפרוש המלה. "אלמלי" מפנה הערה בצד לתום' מגילה
 כא;׳ האומר ש״אילמלי" ב״י" פירושו: אלו היה, ואלו "אלמלא" ב״א"

 פירושו: אלו לא. וא״כ הפירוש בגמרתנו: "... שאלו היו מתעשרין אינמ
 כותבין" וכן מפרש רש״י^שכשיתעשרו יפסיקו לכתוב אולם כשעוסקין לשפה

 לא יניחו בשביל עשרן. אולם זה ק«,חמוה, שהרי "אוהב כסף לא
 ישבע כסף..." אלא נראה כגירםת כ."י שגורסין: "אלמלא" והפירוש
 יהיה לפי עצם הלוקה הגפרא בין עוסקים לשמה לשאינם עוסקין לשפה
 שאלה שאינם עוסקים לשפה פטרת כתיבתם היא כדי להתעשר ואלפלא היו

 יודעין שמתעשרין פחסת הכתיבה לא היו כותבין. וע״ב התענו אנשי כנסת
 הגדולה כדי לפנוע כוחבין שלא לשמה.

 ה, דף קט:
 "אפר רב אשי: אפר לי רבין בר תיננא שולהן של׳מקדש של סרקיפ היה,
 דאי׳ ס״ד הידוקי היה פיהדק אמחא באפתא הלכי פטבליה? פאי קושיא,
 דילמא ביס שעשה שלפה הוה מטביל ליה, דחני ר׳ חייא ים שעה שלפה

 מחזיק מאה וחסישים טקוה טהרה". גמרא זו פובאת בעיקביח ליפוד שיעור
 רביעית משיעור מקוה.

 גמרא זו, לכאורה, חמווזז,מדוע חשבה הגמרא בתחילה שפטבילין את השולתן
 בפקוה בשיעור אמה על אפה ברום שלש אמות? וכן בחלוץ, מדוע לא חרצו

 שפטבילין אוחו בפקוה יוחר גדול אלא אפרו שמסבילין אוחו בים שעשה שלפה.
 יש פחרצין שאלה זו ואוסרים, שאלו הפקואוח שםיו בעזרה. פעל שער הפיס

 היה פקוה בגודל אפה על אפה ברום שלש אמות*־* וכן היה שם הים שעשה שלמה.
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 אולם אם כן קשה קושית תופי* (דייה "אפתא") שאפילו 'אם אמה נכנסת
 באמה, איך יכנס השולחן שממדיו אמחים ארכו ואמה רוהבו ואמה וחצי
 קומתו למקוה שגודלו אמה על אמה ברום שלש אמות? ומתרץ תומי שברור
 היה לגמרא שרגלי השולהן נפרדות מטבלת השולחן, ושאלת הגמרא היא'

 על טבלח השולתן. תרוץ זה קשה וכבר הקשה הריב״ש ף^נע שלא נטביל את
 טבלת השולחן באלכסון של המקוה שגודלו יותר מאמה . הריב״ש מתרץ
 שם שמפני עובי־השולחן לא ניתן להטבילו' גם. באלכסון. כאשר בעשה את
 החשבון, יצא שכדי שלא׳ נ וכל להטביל אח השולחן באלכסון צריך להיות
 עובי סבלת השולחן יוחד משחי חםישיוח האמה, שזה קרוב לשחי ספחים
ם לא כחוב מה היה עובי השולהן, אבל לא נראה שהיה כל נ ט ?  וחצי. ^
 כך עבה . ולכן חוזרח קושיח חומי. ניתן לחרצה כמו שמתרץ השואל
 בשו״ת הריב״ש שהשולתן סמדיוי "אמחים אורכו ואפה רחבו ואמה וחצי
 קומתו". שזה שווה בנפח לאמה על אמה ברום שלש אמוח כלומר אפשר

 להטבילו במקור. בעל שיעור פציפצם של ארבעים סאה. על זה שואלת הגמרא
 "אפתא באפתא היכי םסבליה"? אבל אם כך תוזרת הקושיה הראשונה מדוע

 חשבה הגפרא בחהילה שפטבילים אח השולחן במקוה פצומצם.

 בירושלפי פסחים פ״י הלי א' בהקשר לדין ארבע כוסות לא מופיעה
 הגסרא הזאת (אע״ס שדנים בשיעור רביעית) אבל םםופר שם סיפור, שרי
 אבהו בא לםבריה ופניו מאירים... שאלו ר' יוחנן: "פה אוריחא חדהא
 שמעת? אסר ליה: תוספחא עתיקתא. וקרי עלוי "חכמת אדם תאיר פניו".
 ומפרש בעל "קרבן העדה" - "חוםפתא עתיקתא - תוספתא ישנה מצא שלא

 ראה אותה מימיו וראה בה דברים חדשים ושמה בה".

 ונראה לי, שתוםפתא במסכת כלים ב״מ פ״ה ה״א תאיר עינינו. החוספתא
 עוסקת בכלים גדולים שאינם מקבלים טומאה. וכך לשון התוספתא "די נחמיה
 אופר קופוח גדולות והםאין גדולים שיש להם שוליים והן םתזיקים ארבעים

 סאה בלח שהם בוריים ביבש... וכמה הן אפה על אפה ברום שלש אמות...
 ראיה לדבר ממדח השולחן". החוםפחא פביאה ראיה שארבעים סאה הן אפה על
 אמה ברום שלש אמוח ממרח השולחן ומסביר שם הגר״א: "פחות מאפה על אמה
 ברום שלש אםוח ודאי אין בו ארבעים סאה, שזה ידוע דבפקוה צריך להיות
 ארבעים מאה ושלחן גדול שבכלימ היה והוא הוי כמו אמה על אמה ברום שלש
 אמוח, וסובלין אותו במקוה אלמא רעל כל פנים פחות מזה לא הוי שיעור
 מקוה". רואים לפי הגר״א, שרי נהפיה בתוספתא לומד לימוד חדש לשיעור

 פקוה שצריך להיוח בשיעור כך שיוכלו להטביל אח הגדול שבכלי המשכן שצריך
 טבילה, דהיינו השולחן והשולחן ראיגי שגודלו כנפח אפה על אפה ברום שלש
 אמות והרי אנו יודעים מהמסורת ששיעור טקוה הוא ארבעים סאה ולכן ראיה

 ממידת השולחן שארבעים םאה שיעורן אמה על אמה ברום שלש אמות. ועל לימוד
 זה מקשה רבין בר חיננא: "אמתא באמתא היכי מםבליה" וצריך היה שיעור
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 פקוה להיות גדיל יוהד. אלא, שהשולחן כנראה היה של פרקים, כך שיוכלו
 לסבלו בשעיר הפיניפלי של פקוה. ועל זה אופר רב אשי שהשולהן היה שלם
 ופטבילין אותו בפקוה גדול שכן אין הכרח שכל כלי הפקרש יכנסו לפקוה

 פאופגם ושיעור פקוה נלפד פפקור אהר כפו שהביאה הגפרא לפני .כן פ״ורתץ
 אח בשרו בפיס - םים שכל גופו עולה בהן..."

 בהפשך חחוםפחא .נאפר "די יופי אופר בים שעשה שלמה הוא אופר
 "מחזיק ,בחי ם שלשת אלפים יכיל". במקום אחר הוא אופר "אלפים בה יכיל"
 א״א לומר אלפים שכבר נאמר שלשח אלפים וא״אלופר שלשח אלפים, שכבר

 נאפר אלפים• אסור מעתה אלפיים בלח, שהם שלשח אלפים ביבש". יש מפרשים
 את דברי ר' יוסי, שבא להביא ראיה אחרת שארבעים סאה הם אמה על אפה

 ברום שלש אמות מיס שעשה שלמה שמכיל אלפים בת, שןה םאה וחמישים סקוה
 טהרה ויש לנו את מימדיו ב^וח כאשר בתוך דבריו מתייחם ר' יוסי לבעיית
 המתירה בין דבה״י למלכים . לטי זה רב אשי רומז בתשובתו לדבי ן בר
 היננא "דילםא בים שעשה שלמה הוה מטביל ליה" שכבר ר' יוסי בתוספתא

 הולק על הראיה ממדח השולחן ומביא ראיה מהים שעשה שלמה לכן במקום סתם
 לדבר על מקוה גדול יותר, דיבר רב אשי על ים שעשה שלמה. גם אס לא
 נפרש כך את דברי ר׳ יוסי בתוספתא, אלא נפרש שבא ר.ק להגיד את היחס
 בין מידח הלח למידת היבש, כסו שלפני כן נאמר "ארבעים סאה בלת שהם
 בוריים ביבש", עדיין אפשר לומר שכיוון שהתוספתא שאליה םחייחםים רב
 אשי ורבין בר חיננא מזכירה שיעור מקוה מגוםאם ומזכירה אח הים שעשה

 שלמה, לכן נקם רב .אשי לשון זאת ואמר "דילמא בים שעשה שלמה הוה מטביל
 ליה".

 1. חגיגה ג•
 2. משנ״ב ם׳ תקם״ה ם״ק מ״ז.

 3. קהלת א׳ ט'
 4. פאה פ״ב ה״ד

 5. חלק ב' דרוש י״ה ועי םהר״ל תפארח ישראל פרק ל״ה
 6. הקוני זהר תיקון יט דף פ. ועי מכילחא יתרו א' א* "שקול משה

 כישראל וישראל כפשה"
 7. ע״ז י״ט.

 8. פובא באגרוח חזו״א ח״א ם״ד
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 9. ספר חסידים חשס״ה דמ״ב
 10. לוחוח ושברי לוחות מונחים בארון - ב״ב יד:

 11. נדה ל:
 12. ספר חסידים חק״ל

 13. פרשה בלק עם" ר״ב ופירוש הסולם: "מיום שחרב ביח המקדש ובטלו
 הקורבנוח אין להקב״ה אלא דברי חורה והחורה המחחדשח מפיו של

 החלמיד הכם. והשווה ברכות ח. "סיום שחרב בית המקדש..."
 14. שו״ח מן השמים ס* ל״ב

 15. ב״ב יד:
 16. כלל י* סי״ב בהגייה ועיין בנפש החיים שער ד* פי״ב

 17. כחב סופר שו״ח חחס סופר הקדמה לחלק יו"ד
 18. לפי פרוש זה החלוקה בין עושין לשמה לשאינם עושין לשמה היא

 גדדיח ואינה קשורה לעגם הטעם מדוע לא יחעשרו הסופרים
 19. מובא בדיקדוקי סופרים

 20. יוסא לא• וחום' פסחימ״קט: ד״ה "בים שעשה׳ שלמה."
 21. שו״ח הריב״ש ם' רצ״ב

 22. ע' סוכה ה.
 23. ע׳ חורה ומדע כרך ז׳ א' עסי 16

 לעי.לוי נשמח
 אבי מורי

 אברהם אבא בן ברוך
 ח.נ.ג.ב.ה.

51 



 בעיות סגנון ופבנח. בםשנה (קדושין פ״א פייס)

 חיים הלפרין

 הפשנה: כל םצוה שהיא חלו יה בארץ - אינה נוהגח אלא בארץ ושאינה
 חלויה בארץ - נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ חוץ מן הערלה והכלאים,

 ר״א אומר אף החדש.

 א. הממנה פגדירה את הפושג "מצוה החלויה בארז" כאשר ההידוש הדי נ י
 הוא האם פאות זו "נוהגת בארז" או "בין בארץ בין בהו״ל". את

 פרוש הפושג "סאוה התלויה בארז" נוכל להבין רק אם נדע קודם את
 פרוש הפלה "ארץ"•

 לענייננו לפלח "ארץ" שתי פשפעייות אפשריות:

 (1) ארץ ־ קרקע
 (2) ארץ - ארץ ישראל.

 נבדוק את האפשרויות: -

 (1) אם ארץ - קרקע, .נציב בפשנה בפקוס ארץ - קרקע - ונבדוק את
 פשפעוח המשנה! כל םצוה שהיא תלויה בקרקע אינה נוהגת אלא

 בקרקע וכוי* כאן מתעוררים שני קשיים: (א) פה הפשנה פתדשת?
 ברור שפצוה שתלויה בקרקע נוהגת רק בקרקע - הרי א״א לקיימה
 בצורה אחרת״ (ב) מה פרוש המושג: נוהגת בין בקרקע בין בחוץ

 לקרקע? לכן אפשרוח זו נופלת.

 (2) אם ארץ - ארץ ישראל, נציב במשנה במקום ארץ - ארץ ישראל -
 ונבדוק׳ שוב אח משמעות המשנה. כאן נצמרך לענות מה מחדשח

 המשנה? ברור שמצוות התלויות בא״י נוהגות כא״י וכוי, אולם
 אפשר לחרץ שזהו גופא חרושה של המשנה: אל חחשוב שבחו״ל אין
 מקום לקיום מצוות כלל אלא קמ״ל שמצוות שאינן חלויוח בא״י
 נוהגות גם בהו״ל. אלא שעדיין אין הפשנה מסבירה לנו מהי

 ההגדרה של "פצוה התלויה בא״י", האם רק םצוות התלויות בקרקע-
 הארץ או שמא גס המצוות הציבוריות והממלכתיות הנוהגות באופן
 סבעי רק בא״י? בכל אופן, ברור שהקביעח חהיה שרירוחיח, וזוהי

 באמת קושיח הגמרא "מאי תלויה ומאי שאינה תלויה? אילימא
 תלויה דכתיב בה ביאה" וכוי־ (ל״ז ע״א). בלומר: הגמרא מנסה

 להגדיר אה המצוות הללו באמצעות סימן סגנוני שרירותי "דכתיב
 בה ביאה". הגפרא אינה פקבלת קביעה זו משוס שאינה תואמת את
 המציאות (ישנן סצוות שכתוב בהן "ביאה" ונוהגות גם בחו״ל:
 פטר רחם והשלין) בך נפטרה הגמרא מלדון בתוכן ההגדרה עצמה
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 משוס שנפסלה שלב קודם לכן. לכן נאלצה הגמרא לקבל את
 חידושו של ר' יהודה שלמלה "ארץ" משמעות משתנה במשנתנו:

 פעם קרקע ופעם א״י. כך גם מחלקת המשנה בין מצוות
 החלויוח בארץ לשאינן חלויות בארץ' - קרקע, וגס קובעת
 לנו אח חלותן-החלקיה (רק בא״י) או המלאה (גם בחו״ל).
 אם כן, מדוע לא השתמש התנא עצמו במלה "קרקע" להגדרת
 המצוות' הללו? משום שהמלה "קרקע" - משמעותה מצומצמת

 וכוללח רק אח המצווה הקשורוח ישירות לקרקע (כלאים ערלה
 וכדו׳) בעוד המלה "ארץ" משמעותה רתבה יותר וכוללת גם

 מצוות'הקשורות לגדולי הקרקע (כמר תו״מ, חלה וכדו׳ - ועי
 רש״י ל״ז ע״א ד״ה "חובת קרקע".

 המשנה סונה שני כללים: מצוה התלויה בארץ ודינה ומצוה שאינה
 תלויה בארץ - ודינה, ויוצא מן הכלל. ספשסוח מבנה המשנה משמע
 שהיוצא מן הכלל שייך לכלל השני - שלפניו. כלומר: ערלה כלאים

 ותדש הינן מצוות שאינן תלויות בארץ ונוהגות רק בארץ. אלא
 כיוון שאנו יודעים, מחוך הכרת המצוות עצמן שהבנה זו אינה

 נכונח ברור שכוונח מסדר המשנה היחה להביא בפנינו שני כללים
 הקשורים זה בזה ואחריהם יוצא סן חכלל - אוחו נשייך אנו לכלל
 הסחאים, משוס שאנו מבינים את משמעוה הסושגים: ערלה, כלאים

 וחדש. אולם, מדוע בחר המסדר לערוך את המשנה כך ולא: (1) להביא
 את הכלל הראשון, אח היוצא מן הכלל ואח״כ את הכלל השני. (ברור

 שהצעה זו נדחית משוס שהיא מסרבלת את לשון המשנה ומקשה על
 זכירתה). או: (2) להפוך אח סדר הכללים ואז היוצא מן הכלל יהיה
 בסוף המשנה (וכך הוא באמח בנוסח כ״י קופמן, בירושלמי, ברמב״ס
 בפהמ״ש והמאירי). אמנם ההצעה השניה מחקבלח על הדעת במבט ראשון

 ומהווה קושי לנוסח שלפנינו. אולם, אם נבדוק אח מבנה פרקנו,
 נראה שאחרי מספר משניוח העוםקוה בקניינים (אשה, עבד, נכסים)

 באות המש משניות שהקשר ביניהן הינו אסוציאטיבי - הפחיתה במלה
 "בל" (משנה ו׳ הינה המקשרת בין הלכות קניינים למשניות שלאהריה)

 כאשר הכלל הראשון חינו בעל חלות חלקית והכלל השני בעל חלות
 מלאה (*) לבן: עורך המשניות בכ״י קופמן, בירושלמי, ברמב״ם

 ובמאירי העדיף לשמור על המבנה ההגיוני של המשנה שלפנינו בעוד
 מסדר המשניות בטכסט שלפנינו העדיף אח המבנה הכללי של המשניוח

 הללו המקל על זכירתן.

 (בעמוד הבא)
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 חלות מלאה
 (*)"׳ (מעמוד קודם)

 חלוה חלקית

 בל מאיוח האב על הבן - אמד
 אנשים ואחד נשים חייבין

 וכל מ״ע שלא הזפן גרפא - אהד
 האנשים ואחד הנשים חייבין•••

 כל מצוום הבן על האב - אנשים חייבים
 ונשים מסורות

 כל .פ״ע *שהזפן גרםא - אנשים חייבים
 ונשים ממורות

 חוץ ממנחת סוטה ונזירה שהן
 מניפות

 הסמיכות והתנופות•••־ נוהגות באנשים
 ולא בנשים

* 
* * 
 * לפעמים, נדמה לו לאדם, כי האושר, כן העושר טמונים *
 * כמקום אתר, והוא רודף אהריה״ם. ברם, עליו לדעת כי: *
 * "שב - ואל תעשה עדיף", כלומר, התכבד ושב במקומך *
 * * * * * * * * * ואלוהיה סבור שה״עדיף" במקום אתר... *
 * * * ר' אריה לוין *
# * »»1011« *** *»»*»»*»»»*»»•*»»»»*»**« • ******************* 
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 גרבה הגומל לחייל ©בא ליוומה

 הרב יהודה גליק

 "השם נפשנו בחיים ולא נתן לפיס רגלנו. הםדריכנו על במוח אוייבנו
 וירם קרננו על כל שונאינו", בשבח והודיה לה' יתברך על אשר שם נפשנו

 בחיים והדריכנו על בפות אויבינו כן ירם קרננו - חרפת קרן בםובן
 פלכות כפו "וירם קרן פשיהו" שבשפואל א* (פבהינה מדינית) ונקווה

 שבירור הלכה זה יהיה רק להלכה אבל לא למעשה.

 השאלה עוסקת בהייל הנפצא במקום שיש בו סכנה ובא להופשה לביתו
 שלאהריה הוא חוזר למקום הנ״ל (או בהייל "היורד" לעורף לכפה יפיס)
 האס הוא חייב לברך ברכח "הגופל" או לא. פצד אחד אפשר לומר: מכיוון
 שהיה בפאב של סכנה (ובמיוחד אס קרה לו פפש "נס" בפלהפה) וכעח הוא

 בפאב שיכול להודוח לה' ולפרסם אח הנס חייב לברך. פאידך, כיוון שעליו
 לחזור ולהיוח שוב בםצב סכנה אין הרגשת ההרווחה והיציאה מהסכנה שליפוח

 ולכן לא חייבוהו לברך.

 מסיבות מובנות לא פצאנו בראשונים ובאחרונים עד יפינו שדנו בשאלה
 זו. אבל דנו בשאלות דומות• ננסה מתוך דימוי מילתא למילתא לברר מה

 הדין במקרה' דידן,

 בשו״ע (או״ה סימן רי״ס סעיף אי) כתב "ארבעה צריכים להודות, יורדי
 הים כשעלו ממנה והולכי מדבריות כשיגיעו לישוב וסי שהיה הולה ונתרפא
 ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא וסימנך וכל החיים יודוך סלה "תבוש"

 "ים ודי ם" ״י ם* מדבר"״ וביאר שם ב״סשנה ברורה" שמברך דווקא אם עלו מן
 הספינה לגמרי אבל אס שוהים בדרך יום או יומיים בעיר נמל וכן בהולכי

 מדבריות השוהים בעיר בדרך ואח״כ חוזרים לצאת למדבר לא יברכו. ובשיחים
 זמן ממושך יותר כותב שם ב"שער הציון" שלדעח ה״עולח תמיד" מברך אבל
 לדעח ה״אליהו רבה" גם במקרה' זה אינו פברך• ומבואר ב"אליי ה ו רבה" שגס
 אם קרח לו נם אין מברך מיד אלא ממחין עד שיעלה מן הים• והביא ראיה
 בשם "פצאחי בודוב" שאין לברך עד שיצא מהצרה לגמרי, ולכן לא נאמר "כי
 טוב" ביום השני שלא נגפרה פלאכח הפיס, הרי שהלשון טוב מראה על טובה

 שנגמרה ואי אפשר לומר בברכה "ד.גומל.00 שגמלני כל טוב" וזו סברה חזקה!
 ופכאן מסיק גם שבחולה לא יברך עד שילך על בוריו• וב״אשל אברהם" הביא
 הוכתה נוספת, שגם בקרה לו נס אינו פברך עד שיצא פן הסכנה, ופן הכחוב!
 שהרי בפסוק כתוב: "יורדי הים••. וישםחו כי •שתוקו וינחם אל פהוז חפצם

 יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" כלופר, רק אחרי שהגיעו אל פחוז
 תפצס ויצאו פהסכנה אז יודו לה׳ חסדו• ולדעות אלו נראה, שאין לברך עד

 שחגפר הפלחפה, ואז יוכל להודות בלב שלם•
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 אבל לאחר עיון בפקודיה נוספים נראה שאין דין זה 03010. נציע
 אח הסוגיא במסכת ברכות (נד:): "אסר רב יהודה אפר רב ארבעה צריכים
 להודות יורדי הים הולכי מדבריות ופי שהיה תולה ונתרפא וסי שהיה

 חבושיבבית האסורים ויצא. יורדי הים םנלן? דכתיב: יורדי הים באניות
 ובו' הפה ראו פעשי ה' ואופר ויעסד רוח סערה יעלו שמים ירדו חתומות
 ואומרייחוגו וינועו כשכור ואוםר ויצעקו אל ה' בצר להם ופפגוקותרהס

 יוציאם־ואומר^יקם סערה לדממה ואומר וישמחו כי ישתוקו ואופר יודו לך'
 חסדו ונפלאותיו לבני אדם..." עי״ש. בהמשך מביאה הגמרא את הפסוקים

 םחהילים ק״ז לחיוב ההודעה לשאר המחוייביס להודות. וצריך עיון בגמרא
 בשלוש שאלות:

 (א) הסדר בפרק ב״חהילים": חעו במדבר, יושבי חושך וצלמות (ביח האסורים),
 אוילימ מדרך פשעם (חולה ונתרפא) יורדי הים. בגמרא, הסדר: יורדי

 .ים, הולכי מדברות, חולה ונתרפא, בית האסורים - מדוע הגמרא שינתה
 מסדר הכתוב.

 (ב) לא מצויין בגמרא מתי יורדי הים יהולכי מדברית צריכים להודות
 ל*ומם האחרים תולה - ונתרפא, תבוש בבית האסורים ויצא.

 (ג) "הערה": בתנאי חיוב, הודאה ב״יורדי הים" העתיקה הגמרא הרבה
 מהפסוקים אבל השמיטה אח "וינחם אל מחוז חפצם" ומכאן בעין ראיה

 שאי"! לכך ולא כפו שכתב ב״אשל אברהם".

 .בקשר לשאלה הראשונה נאמרו שתי תשובות בראשונים החולקים'פן הקצה
 אל הקצה. רב האי גאון (לפי מה שביאו "הערוך" וב״תלמידי רבינו יונה")

 הסביר שהפסוק כתב פן הסצוי למה שאיננו כל כך מצוי ולכן מנה' קודם
 הולכי מדברות (ואפילו הוליכי ן פעיר לעיר בכללן והשוה שו״ע כאן סעיף
 ו' ו) ולאחריהם החבושים בבית האסורים "והרבה מצויים אפילו על כרג^
 וססקא". ואחריהם החולים ויורדי הים. שהם מעמיס גם מן החולים, ואילו

 חגסרא ,ציינה אותם פן המסוכן ביותר עד המסוכן פחות. חו/ם' (כאן ובפסכח
 שבת) פירשו להיפך שהפסוק כתב מהססוכן ביותר (חולכי מדברות) עד המסוכן
 פתות, (יורדי הים) והגפרא במצוי יותר. נראה לי שיש ראיה. להסבר רב האי

 פהפשנה בסוף םסבת קידושין "... רבי יהודה אוסר סשפו בחפרין רובן רשעים
 וגפלים רובן כשרים הספנין רובן חסידיםי* וביאר שם רש״י הגםלין כשרים -
 שפורשימ למדבריות למקוס גדודי חיה ולסטים ויראים לנפשם ופשכרים לבם
 למקום. הספנים חסידים - שפורשים למקום סכנה ותמיד הם ,ברעדה יוחד מן
 הגמלים, הרי ראיה פהפשנה שהםםניס יותר בסכנה פן הגמלים. וצ״ע >יישב

 דברי התום׳.
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 ברמב״מ מבוארת השאלה השניה, מתי יברכו הולכי מדבריות- ויורדי
 הים, שכתב: "ארבעה גריכיס להודות: חולה שנתרפא, ותבוש שיצא מבית .
 האסורים, ויורדי הים שעלו. והולכי דרכים שהגיעו לישוב..." (הלכות
 ברכוה פרק יי הלכה חי) בולם גם בדבריו השינוי מסדר הגמרא ומסדר
 הפסוקים באחד. נראה שכתב כר בדי להדגיש שלמד מהולה ונתרפא ותבוש

 שיצא מבית האסורים שמברכים רק כשיצאו מכלל הסכנה (והולר על בוריו).
 הוא הדין ביורדי הים והולכי מדבריות שיברכו רק כשכבר יצאו מן הים
 ומן המדבר. אבל גס כאן עדיין לא מבואר מה הדין אם הושביס לחזור
 ולהבנם לים או למדבר האם נאמר שיודה על שעבר או שעדיין לא נשלמה
 מובחם. גס הראיה שהביא ב״אשל אברהם" לעיל מ״וינחם על מחוז חפצם"
 אינה הוכחה ש״מחוז חפצם" הוא דווקא עיר מגוריהם או יעדם הסופי,

 יחכן שגס הנמל בו הם תושבים לחנות בדיר ולהצטייד במזון ומים להמשך
 הדיר נחשב "מחוז חפצם".

 מה בעצם הסברה שאין מברכים כשקרה להם נס וניצלו .מן הסערה כשהם
 עדיין בים, מביא ב״הגהות רעק״א" בקשר לחיוב ההודאה בפני י' וחדי

 מינייהו רבנן: "כתב הראנ״ח בדרשותיו פרשת אסור דבודאי האנשים ההםה
 צייר שיהיו זולה המורים ובעלי הנם ובהיותם בדיר שאין שם י' ותרי
 מינייהו רבנן אפילו הס הרבה מ״מ ביון שכולם בעלי הנס אין יכולים
 לברר". נראה מדבריו שהבין שבהיוחם עדיין בים ולכולם הרי קרה הנם
 אינם יכולים לברר, כיוון שהברכה היא לפרסם הנמ ולהודות לה* ובזמן
 שכולם היו בנס אין פרסומי גיסא מספיק. ולדבריו זהו "הםרון טכני"

 וודאי כשיגיעו למקום שיש בו אנשים שלא היו בנמ מיד יוכלו לברר. ואם
 כן, בנדון שלנו ודאי יוכלו לביר מיד שיצאו מהסכנה ואפילו באופן זמני.
 אבל לסברה זו תצא בם "חוסרא" שאם ציבור שלם היה בסכנה וניצל לא יוכלו
 כולם לביר ברכת הגומל. והדבר קשה בסברה, וגם לסעשה אין נוהגים כדבריו

 בעצם הדין שהרי אנו נוהגים לביר "הגומל" כשעולה לחורה ואפילו יש
 מנין מצומצם עם העולה, ולדבריו היינו צריכים שיהיו עשרה .מלבדו. (על

 התנאי תרי רבנן אין מקפידים בדיעבד אלא רק לכתחילה).

 לכן, לא נוכל ללמוד מדברי הראנ״ח חיוב ברכת הגומל סיד כשיצאו
 מהים ואפילו תושבים להזור ולהפליג בו, אלא ודאי שהסברה שאין מברכים

 כל זמן שהם עדיין בים היא, כמו שהביא ה״אליהו רבה", שכל זמן שהם
 עדיין בים לא נשלמה הטובה ואין מקום עדיין לברר. אבל נראים הדברים
 שאיננו יכולימ ללכת בדבר לגמרי לצד שכנגד ולומר כל זמן שעדיין בדעח
ר ברכת הגומל ואפילו בקרה לו י ב  האדם להזור ולהכנם למקום הסכנה לא י
 מסש "נס" וכסי שנתן להבין ם״אשל אברהם". שהרי הפסוקים מדברים על

 "יורדי הים באניות עושי מלאכה בסיס רבים" כלומר אנשים שאומנותם׳ בכד
 ספנים, מלחים, אנשים שפרנסתם מן הים, והם יוצאים ובאים בו, וכי

 דווקא אנשים אלו שהם הדואים ביוהר מעשי ה' ונפלאוהיו במצולה לעולם
 לא יברכו "ברכח הגומל", (עד היציאה לפנסיה...) ומצאנו גס במשנה במסכה

57 



 כחובוח בפרק ה' משנה ו' עינח ספנים אחת לששה חדשים. כלומר, שהם
 עוליס^ליבשה ובאים לביתם אחת לששה חדשים ולא מםחבר שלא יברכו לעולם

 ברכת הגומל.

 ויש לחלק באחד האופנים הבאים:

 (א) עפ״י "עולת חסיד" שחילק בין שוהים זמן םרובה לשוהים זמן מועם.

 (ב) יש הבדל בין פי שהגיע לביתו לבין פי שנמצא עדיין בדרך.

 (ג) יש לתלק בין פי שקרה לו ממש "נם" שיברך בכל אופן.

 אפשרות ג' ׳ראינו לעיל שנשללה בדברי "אשל אברהם" אבל יתכן שבהגיע
 לביתו,•.כולי עלמא סורים שזה נחשב שכבר שלפה טובתו ויברך.

 למעשה, גם אנו רואים שהבאים םחו״ל לארץ וחושבים לחזור לאחר
 שבוע שבועיים, םברכים ברכח הגופל ולפ״ז נאסרך לופר שס״ל לחלק בין
 זמן מרובה (יותר מיום יומיים) לזמן מועט, או שעצם העובדה שהגיעו
 לפטרה הסופית באותה דרך מחייבת כבר בברכת הגומל וה״דרך" הזרה היא

 כאילו דרך תדשה. ולפ״ז "ביחו" לאו דווקא.,

 אםדרכני נכונה, נוכל להבין פדיע הגפרא סחפה ולא כתבה בפפורש
 ביורדי-הים והולכי פדברות פתי יודו כיוון שלא סילחא םםיקא זמן

 הידאהם£אלא תלויה בתנאים שונים.

 דעת הרשב״א בנדון דידז: כחב בחלק א׳ חשובה פ״ב "שאלת עוד חולה
 שהייב לברך כסה. הוא חושש עד שיהא חייב לברך ואם יש לו םיחיש קבוע
 שחושש בו פזמן לזסן ועולה פחפחו לפטה כל זפן הפשך החשש, אם חייב

 לברך או לאו. חשובה: כך נראין הדברים שכל חולה שעולה למטה פחסת אותו
 הולי. כשעופר צריך לברך, שכל שעולה׳ לפטה כעולה לגרדום לירון שאומרים
 לו הבא־ראיה והיפטר, ואין הפרש בין שיש לו פיחוש קבוע לבא מזפן ל?מ$
 ובין שאינו קבוע, ואדרבה כל שהוא קבוע הוא יוחד חזק ואף על פי שנעשה

 לו נס פעמים רבות וניצל פפנו פן השפים רהטוהו ולאו כל שעתא ושעחא
 מתרהשינימא". ביאר כאן כפה דברים:

 (א) חולה שמחוייב בברכת הגומל היא מי שעלה למסה.

 (ב) גס.;מי שסובל ממחלה בררנית שיש לו החקפות עול המחלה שמחמתן הוא
 שוכב במיסה אין לומר סכיוון שכבר ראה בפעסים הקודמות שניצל

 מהסכנה ממילא'אין לו לחשוש יותר ויהיה פטור מברכה, אלא להיפך
 כל פעם הסכנה גדלה ייחר יצריך יוחד רחמים להינצל.
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 (ג) גם אם יודע שעתיד לחזור ולחלוה יברך עכשיו ברכה הגומל.

 (ד) צ״ע אס גם בסכנה אתרת ויודע שעחיד לחזור - יברך.

 בספר "מאמר סרדכי" הביא דברי ה״אליהו רבה" ו״עולת תמיד"
 שהוזכרו לעיל וכתב "לפ״ז נראה שכשאדם הולך בדרך למרחוק אעפ״י

 שמתעכב איזה ימים באיזה קהלות אין לו לברך הגומל עד שיצא מהצרה
 לגמרי. וא״כ שלוהי א״י לא היה להם לברך עד גמר שליחותם בתזירחס
 לא״י לשלום אלה שלא ראיתי נוהגין .כן שבכל מקום שהולכין מברכין
 ברכת הגומל ושמא מתור שהן מתעכביז הרגה נוהגיז כן אמנם מסחמיוח
 לשון המ״ב (סצאתי כתוב) שהביא הרב אייר לא נראה כן ועוד שראיתי
 נוהגין כשהולכים ממקום למקום מברכים הגומל בהגיעם למחוז תפצם
 וחוזרים לברך הגומל בשובם לביתם לשלום..." ואז כותב לבסס אח
 המנהג על דברי הרשב״א שהבאנו לעיל ובן מביא ראיה מם״ש בשו״ע

 סעיף ו' בקשר לסנהג ספרד שמברכים כשהולכים מעיר לעיר, ואי אפשר
 לומר שמדובר בסי שיוצא באופן חד פעמי לדרך אלא ודאי מדובר כשחושב
 להמשיך בדרכו אחר שבח או יו״ם ובכ״ז מברך. רואים שהוא הבין בדעת

 הדשב״א שבכל סכנה מברך למרוח שיהזור ויהיה בסכנה.

 אמנם בסוף דבריו מביא שב״ברכי יוסף" הסתפק בדבר וכן הבאנו
 אחרונים נוספים שסוברים שאין לברך עד שהגיעו לסוף הדרך, וצריך לישב
 לדבריהם מה החילוק בין חולה במחלה כרונית לבין מהלך .במדבר שעובר דרך

 ערים שונות בדרך. אפשר לומר הילוקים בכמה אופנים:

 (א) בחולה אינו בטוח והוא מקוה שלא יתלה שוב או שלמתות לא ידוע מתי
 בדיוק יחלה משא״כ בהולך במקום מכנה יודע שעתיד למחר־להיות במקום

 סכנה.

 (ב) בהולך במקום סכנה מרצונו נכנם למקום זה משא״כ בהולה.

 (ג) לסי רב האי חולי הוא סכנה פחותה מיורדי ים והולכי מדבריוח ולכן
 גם כשעדיין יש חשש שמא יחזור ויהלה חשש זה איננו מוריד מגודל

 הטובה שיש לו עכשיו ולכן יכול לברך,

 ישוב אחרון זה דומה בעיקרון למה שחילקנו לעיל בדעה הרםב״ם גם
 לאלו הסוברים שבעוברים דרך נמל בדרך אינם מברכים כשמגיעים לביתם לכו״ע
 מברכים. והסברה היא שכיון שהגיעו לביתם טובתם כבר שלמה הוא הדין הכא
 ביוון שהבריא אפילו לפי שעה ויצא מהצער שהיה לו. זה שיש סבנה שיחזור
 ויחלה איננה כ״כ גדולה לההשיב הטובה לא שלמה. וגס מה שכתבנו לעיל

 שבהיה לו נם שאני גם זה מוסבר באוחו עקרון: לגבי אוחה הסכנה שהיה בה
 כעת כשהגיע ואפילו באופן זמני למקום ישוב נתשב כ״םובתו שלמה" ויכול

 להודות.
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 אבל יתכן לומר שכל זה דוקא כשהיה בסכנה ממש וסכנה זו חלפה
 ו״התתלפה" בעתיד להיות "מקום סכנה" אבל מי שעדיין עתיד להיות
 בסכנה ממש זה ממש כמו מי שיאא באופן זמני מ״מקום סכנה" ועתיד

 אה״כ להכנס ל״םקום סכנה".

 אם נרצה לסכם את התשובה לשאלה במישור העקרוני, כלומר, האם'
 אדם שעדיין נמצא בסכנה או עתיד להיות, צריך לברר, נראה שלדעת
 הראנ״ת אדם שהיה בסכנה וניצול אפילו כשהוא עדיין בסכנה - תייב
 לביר ואלא שיש בעיה "טכנית" (עיין לעיל) אבל לפי שאר האהרונים

 כל זפן שעדיין נמצאים בסכנה, אין לברך. אלא שנחלקו פה הדין
 בתושב להזור לסכנה אס יברך או לא. ונראה שהפחלוקח תלויה בשאלה:
 מתי יש להתשיב את הטובה כשלמה והדבר תלוי בגורפים שונים וכפי

 שנתבאר לעיל. במי שבא מתו״ל לא״י ,למרות שעחיר לחזור, יברך כיוון
 ש״דרך" אחת שלו נגפרה ויש פקום שיברך על הטובה שהיתה לו. וכל

 שכן בסטן שבא לביחו לפרות שחושב לחזור.

 פי שהיה בפלחפה ובא לביחו לחופשה ועתיד לחזור, אפשר לכאורה
 לומר שעדיין המלהמה לגביו לא נגמרה. אבל פאידך ישלופר שפלהפה
 היא כ״דרך" םםוכנח - יש לומר שהיציאה הזרה. זו כבר "דרך" אחרה
 ונדמה זה כדין ספק ומכל שכן אם החופשה היא לתקופה ארוכה, נראה

 שיברך. ונראה שאין לחלק בין אם היה לו נס ממש וניצול או שהיה בספק
 סכנה ויצא ממנה והגיע לביחו, יברך אפילו אס חושב לחזור לסכנה ממש.

 ונראה שבס ה״משנה ברורה" יסכים לכך להלכה.

 לסיכום:

 א. בגמרא וברסב״ם מבואר זסן ברכה לחייבים להודות: חולה - כשנתרפא
 והולך על בוריו. חבוש כשיצא מבית האסורים. הולכי מדבריות ויורדי
 הים כשיצאו מפקום הסכנה ונמצאים במקום לא מסוכן. לא כהבו במפורש

 מה הדין בחושבים לחזור ולהכנס למקום סכנה.

 ב. הרשב״א כתב חולה במחלת כרונית .חייב. לברך הגומל כשקם ממיטתו
 והולך על בוריו למרות שיודע שיהיה הולה שוב בעהיד.

 ג. ביורדי הים והולכי סדבריוח שהגיעו לישוב וחושבים להמשיך בדרכם
 הבינו "מאמר מרדכי" ו״אשל אברהם" בדעח הרשב״א שיברכו. ב״משנה

 ברורה" נראה שהבין שלא יברכו.

 ד. לפסק הלכה: "מאמר מרדכי" פסק שיברכו. ב״עולח חמיד" "אליהו רבה"
 וכן הסיק ב״פשנה ברורה" שלא יברכו.
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 במי שהיה לו נם (כלומר קמה סערה ביס או תעו במדבר "רעבים גם
 צמאים") והגיע לישוב שאינו ביתו וחושב לחזור למקום הסכנה -

 מהלוקת כמו בסעיף די.

 ה.

 ו. במי שהיה לו נם והגיע לביתו וחושב לחזור לכולי עלמא - מברך.

 לכן, נראה למעשה לנהוג כך: מי שהיה בסכנה ממש (תתת אש הפגזות
 וכוי, ל״ע) ויורד להתארגנות בבסיס עורפי (שבו אין סכנה כלל ומכ״ש

 כשרק נמצאים במקום בו הסכנה פחותה ממקום שיש בו "אש") לא יברך,
 אבל אס מגיע לביתו לחופשה אחרי שהיה במקום סכנה (ואפילו לא היה
 ממש תתת אש או הפגזה אלא רק היתה אפשרות כזו) ועתיד לתזור למקום

 שיש בו סכנה (ומכ״ש אס יש הפסקת אש שזה כמובן מוריד מהסכנה) יברך,

 ה׳ עוז לעמו יחן ה' יברך אח עמו בשלום!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * 
 * ברכת שנה סובה שלוהה לכל תלמידי הישיבה £
 * בצבא ולכל ידידי הישיבה באשר הם שם• 5
* * * * ***************************** **•***«*»*-*»***»*• 
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