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ר ג ח ד ת  פ

י הקב׳׳ה:. רבון העולם, אימתי אתה עושה את  אמרו מלאכי השרת לפנ

ל א י נ ד ) ׳ א ת ל י א ש . ו י ש י ד א ומאמר ק מ ג ת בגזרת עירין פ  המועדותז שכן כתוב: ׳

ם אתי י ר ב ע מ ל גומרים ו א ר ש י / יז). אמר להם: אני ואתם נסכים על מה ש  ד

׳ (תהלים, נ״ז, ג) ... , לא-ל גומר עלי ן ו  השנה, שנאמר ׳אקרא לא-להים"עלי

׳ ם י ד ע ו מ ר היה בידי, שנאמר: ׳עשה ירח ל ב ע ש  אמר להם הקב״ה לישראל: ל

ם כ ת ו ש ר , ב ם כ ד י ר ב ו ס א מ ו י ה ר  (תחלים, ק״ד, יט}, אבל מכאן ואילך ה

י משלים עמכם, נ , הרי ה נ ש ת ה ם .לעבר א ת ש ק . ולא עוד אלא אם ב . . א ו  ה

ת י״ב, ב). ו מ ש ) ׳ ם כ ך כתוב: ׳החדש הזה ל כ  ל

, ב) ו ט ה ב  (שמות ר

ל ישראל בעולם ש כאמצעי שליטה ש ד ו ח  תיאורם של עבור השנה וקדוש ה

ש בעולם, ו מ י  הסובב אותם, מעלה תמיהה יסודית. לא מדובר כאן רק ביכולת ש

ל - ״תמשילהו במעשי ידיך כל שתה תחת רגליו״, אלא ל כ  יכולת שהוקנתה לאדם ב

ים בטבעו של עולם, בין אם י ו נ ה על הזמו גוררת אחריה שי ט י ל ש  אף למעלה מזה. ה

ם מדובר בטבעו של א ' ן י ב ים, ו נים פיסי י נתו גדר עי  מדובר בטבעו של עולם המו

ן בי׳׳ד לעוברו ים ונמלכי י מידה הלכתיים: ׳׳בת שלש שנ  עולם הנקבע באמצעות קנ

ירושלמי כתובות פ״א הי׳ב). ף ( י ר ז ו ן ח לי ן חוזרין, ואם לאו - אין הבתו לי - הבתו

ת ׳השאלה, האס באמת גם מנהגו א ' ם י ר ר ו ע ו אשר יהיו, מ י ה י ' , ו ל י א ו נ ה ושי ט י ל  ש

ל ניתן לידי ישראל? היכן עובר הגבו ע מרשות רבונו של עולם ו ק פ ו  של עולם ה

ד בין• מעלה למטה? י ר פ מ  ה

ן אחר עולה ממדרשי־ זה: ו ו  דומה, כי כי

, ם י ל ה ת ) ׳ ן ו כ ל ה ך י י ודעי תרועה. ה׳, באור פנ  ר׳ יאשיהו פתח: ׳אשרי העם י

ת ר א ב ע ם ל י ס נ כ נ ש - ה ע ש ר המקרא בחמשה זקנים, ב ת . ר׳ אבהו פ  פ״ט, טז)

ורד ומשרה י ) שלו ו ם י צ ע ו י ־ ם ( . מה הקב״ה עושה? מניח סנקליטי ה נ ש  ה

ניהם. באותה שעה מלאכי השרת אומרים: הא אלוה, הא אלוה! ו בי ת נ י כ  ש

ד ו ס ב בו: ׳אל נערץ ב  הא תקיף, הא תקיף! הא אמת, הא אמת! מי- שכתו

ם י ט י ל ק נ ׳ (תהלים, פ׳׳ט, ח), מניח ס ו ם רבה ־ונורא על כל סביבי י ש ו ד  ק

, הקב״ה ! כל כך למה? שאם טעו ם י נ ו ת ח ת ם ה ו ע ת נ י כ ה ש ר ש מ ד ו ר ו י ו ו ל  ש

. ף ו כ ל ה ך י י ניהם בהלכה, זהו שכתוב: ׳ה׳, באור פנ  מאיר עי

{ ( ד ) ויקרא רבה כט, ג ) 

ן ם מהרצו י ע ק פ ו מ ט ראשון לא ך7ן כ ב מ ם מ י ר י י ט צ מ ל :ישראל, ה ם ש ה י ש ע מ . 

־ הרצון האלוקי הוא הוא , מוצגים באור שונה לחלוטין. ו  האלוקי אלא.אף כמעצבי

ע את הרצון צ ב ל מטה מ ו הוא אף.מתערב. בי׳׳ד ש  הקובע, ובמידה שיש סטיה ממנ

ן האלוקי הפועל. ת של מטה מבטאת, למעשה, את הרצו ו י ש פ ו ואותה ח .  של.מעלה,
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בראי_ה אחת כוללת, או שמא יש לראותם :  האם יש לראות את שני המדרשים

ם של ישראל אל מול קונםז האם קביעה ארצית ורצון ה׳ ס ח י י שתי גישות ב צג י  כמי

ל ן ה׳ לחוד, ועם מציאותו ש , או אולי קביעה ארצית לחוד ורצו ו ר יחדי  יכולים לדו

ן ן כ י ל רצון אלוקי משרה, מכתיב וקובע? ב ו ש  רצון;ה׳ כל קביעה אינה אלא פרי

, שהרי ״משרה ו נ ד מ ע מ ם ל י ע ד ו מ ם ו י י א ר ח ת א ו י ה ה ל ב ו ח ת ה ל ש ו ן כך, מ בי  ו

ם הוא״. כ ת ו ש ר ו עס התחתונים״, שהרי ׳!מסור בידכם, ב ת נ י כ  ש

* * * 

ת המאמרים המובאים בו. א ־ ה ר צ ק ר ב ו ק ס ) ן ו ל ע ח ה ת פ  7 ב

יעוד ת בדיני' י ו ש ד ת ח ו נ ב ני אמה עבריה; ומעלה ה ק בדי ס ו ן ע מ י י ר  ר׳ אלי פ

 והענקה.

ים סבתו דן בשאלה האם מוקצה לדבר אחד נחשב כמוקצה לדבר אחר,  הרב חי

ן בבהמה שמתה בשבת.  לאור מחלוקת׳ ר׳ יהודה ור׳ שמעו

ת לשאלה האס מותר לצפות' ו ס ח י ת י מעשה שבת, תוך ה נ ק בדי ס ו ס ע י ר  יהודה פ

ט לחדשות. ב ת מ י נ כ ת  במוצאי שבת ב

ם שונים, י י ת כ ל י מזגן בשבת, מתוך היבטים ה ו ב ת כ ו ר ש פ א ר דן ב ב נ  שמואל ע

ל החשוף לקור, אמירה לנכרי ועוד. י ש ת כ ל ה  כגון: מעמדו ה

י התוספות, לפיה מלאכה בשבת ל ע ב ל גישה העולה מ ע ע י ב צ  אוריאל גמל; מ

ו ב צ מ י ב ו נ ץ אלא אף-על ידי שי פ ל ח י במצבו הפיזי ש ו נ די שי  מוגדרת.לא. רק על י

. י ת כ ל ה  ה

ך כדי ותו ׳ ל הבגדים, ע  רחמים ברכיהו דן בשאלה האס מותר בשבת לנער אבק מ

ת יוסף״ אך י ב ״ ב , ו א ב ו ה ל אותן דעות ש ת מעמדן ההלכתי ש ל א ש ק ב ס ו ן זה ע ו  די

ו מן ה״שולחן ערון״. ט מ ש ו  ה

ו ״משנה תורה״, ן פירוש המשנה לרמב״ם ובי ע על היחס שבי י ב צ ר מ ל ס ק י ר פ  דרו

ו ״שאובה ק הרמב״ם בדי ס ל הרמב״ם בפירוש המשנה את פ ו ש  ומנתח לאור חזרותי

ה כולה״. ו כ י ש מ ה  ש

ל וסף - ע י , יהודה ו ן ב ו א ר ׳ - ־ ב ק ע ק בהתמודדות בין בני י ס ו ץ ע  אבי שמחובי

וה ובעתיד. ־ ם בעבר, בהו ה י ד י ק פ  ברכת אברהם והבכורה, ובוחן את ת

ם המצוות ביחס להכרתו ו י ק ן בוחן את משמעות האמונה ץ מ ל ו ט  אביעד ס

ת שהאדם מחזיק בה. ר ו ס מ ל ל האדם ו ת ש י ש י א - ת י מ י נ פ  ה

* * * 
ם במלאכה, לשירותי סדר י ק ס ו ע ל ה כ ת ל ו ד ו ה ם אנו ל י ש ק ב ן מ ו ל ע ח ה ת פ  ב

ו מאתם כל מאמץ כ ס ח - א ל ל ש ת הישיבה בפרט, ע ל ה נ ה ל ו בית אל״ ו  ״אסתר ששו

ן זהי׳  כדי להוציא לאור, בצורה מהודרת ומכובדת, עלו

 גיל, בני וגבי.



 עדי עיון

 * שיטת הרמב״ם בדין ייעוד באמה העבריה

 * גדר מצוות הענקה

 * מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון
 בבהמה שמתה בשבת
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ן מ י י ר י פ ל ׳ א  ר

 יי

 שיטת הרמב״ם בדין ייעוד באמה עבריה

ה י ג ו ס . ה  א

 איית א' בגמרא:

 ״ואמר רב עמרם א״ר יצחק־ הכא'בקדושי יעוד ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה

...״(קידושין יח, ב).  דאמר ימעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו׳

 ממהלד הגמרא נראה, שאם "מעות ראשונות לקידושין ניתנו - נחשב'האב כמקדש את

 בתו בשעה ראשונה, ואם' לאו לקידושין' מתנו - נחשבת היא שמקדשת את עצמה בזמן

 הייעוד.

 כך נראה גם בפשטות מהגמרא לקמן, בברייתא המובאתשם:

 ״ת׳יר כיצד ׳מצות יעוד? אומר לה; בפני שנים: הרי את מקודשת. לי, הרי את

 מאורסת לי* אפילו בסוף שש ואפילו סמוך לשקיעת.:החמה, ונוהג בה מנהג אישות

 .ואינו נוהג בה מנהג שפחות.

 יר׳ יוסי ברבי יהודה אומר: אס יש שהות ביום כדי לעשות׳ עמו שוה פרוטה -

-מקודשת, ואם לאו - אינה.מקודשת...

 .(דברי חכמים הם) משל לאומר לאשת ׳התקדשי לי מעכשיו לאחר שלשים יום׳ ובא

 אחר וקידשה בתוך שלשים יום, שמקודשת לראשון...

 תניא אידך וכוי, משל לאומר לאשה ׳הרי את מקודשת, לי לאחר שלשים. יום׳ ובא

 אחר וקידשה בתוך שלשים יום, שמקודשת לשיני... (וזהו) משל לר׳ יוסי בר׳

 יהודה״(יט7 ב).

 כלומר: לחכמים נחשבת כמקודשת משעת ראשונה, ולר״י בר״י מקודשת משעת ייעוד

 בלבד, וזו'הסיבה שהוא סובר, שדווקא אם יש שהות ביום כדי לעשות עמו שווה פרוטה -

 מקודשת, ואם לאו - אינה מקודשת.

 סוניה זו זכתה לפירושים רבים בראשונים, ובהמשך אנסה. לבאר,אותה כמו שנראה. לי

 בשיטת הרמב׳ים, כפי שהיא משתקפת בפרקי ד מהלכות עבדים. לפני כן אציג מספר

 קושיות בשיטה זו.,

ם ״ ב מ ר ת ה ט י ל ש ת ע ו י ש ו . ק  ב

 1. הרמב״ם פסק בהלכה ז, שניתן לייעד אפילו בסוף שש סמוך לשקיעת החמה, ואם כן

 הכריע כדעת חכמים ש״מעות הראשונות לקידושין ניתנו״ וכמו שכותב מיד אחרי כן.

ת ולא כשפחות. אולם בהלכה יג נכתב במפורש שייעוד אינו ו ש י א  הייעוד א״כ נחשב ב
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ת. כך הקשו כל המפרשים, עיין בכס״מ ובאחרונים האחרים.  נחשב לאישות אלא לשפחו

 2. שאלה נוספת נמצאת באחרונים, כל אחד בסיגנונו הוא, ואני מציינה כפי שהקשה

 ה״אור שמח״: בהלכה טו כותב הרמב׳׳ם, שאס האדון ייעד לבסוף את האמה לבנו - לא

 חלו הקידושין׳ של האב. מכאן'משמע, שחילות הקידושין לבן האדון.הם למפרע, שאס לא

 כן הם לא היו יכולים לעקור את קידושי הראשון (ולולי דברי הרמב׳׳ם באמת חלות

 הקידושין של הבן היא רק משעת ייעוד, שהרי אולי היה קטן בשעת המכירה). א״כ צ״ע:

 הרי זה ממש דין של ברירה, וכבר נפסק ברמב״ם שאין ברירה, וכיצד ייתכן שבשעת

 המכירה ייחשבו הקידושין כחלים למפרע כאשר בעתיד או האדון או בנו ייעדו אותה?

ב הוא הכותב את השטר על מכירת האמה העבריה, א ה  3. הרמב״ם פוסק בהלכה ג, ש

 וכבר שאלו מדוע פסק כרב. חסדא ולא כרב הונא.

 4. - בהלכה ז כותב הרמב״ם כלשון הברייתא, שצריך לייעדה בפני שני עדים. והקשו מדוע

. 1 ד ולא,במכירה, שהיא למעשה שעת חלות הקידושין ו ע י י  צריך שני עדים ב

. וכבר ב א  5. עוד שם ברמב״ם כתב, שהייעוד לבן לא נעשה על ידי הבן אלא על ידי ה

 העירו על זה מדוע הוצרך לכתוביכך.

 6. עוד שם העיר בלח״מ שרש״י, בפירושו להומש, כותב שאומר לה ״הרי את מיועדת לי

 בכסף־שקיבל אביך בדמיך״(שמות, כ״א, ט), והרמב״ם לא כתב מזה כלום.

 ולי יש להוסיף ולהעיר, דהרי ייתכן שקנאה בשטר או במתנה; ואם כן גם לחכמים

 מייעד אותה בכסף כר״י בר׳י, ואזיהרמב׳ים חייב להזכיר את הכסף, ואינו עושה זאת.

ה ורצונה של האמה לייעוד, ת ע  7 עוד קשה על הרמב״ם, שפסק בהלכח ח שצריך את ד

 ולא כרוב הראשונים.

י ״ ר י ב ״ ר ם ו י מ כ ת ח ק ו ל ח ר מ ב ס  ג. ה

 ונראה לי להסביר, ששיטת הרמב״ם בסוגיה זו היא ברורה ועקבית לכל אורך הדרך.

 מהלך הגמרא שהובא לעיל הוא שיטתו של רב עמרם בהבנתו את מחלוקת ר״י בר״י

 וחכמים. לענ״ד נראה שבגמרא עצמה ישנה גם הבנה אחרת במחלוקת זו, והיא שיטתו של

 רב נחמן בר יצחק (יט, א). לדעת רנב״י גם לר״י בר״י מעות ראשונות לקידושין ניתנו

 ובכל זאת הוא סובר, שחלות הקידושין הם רק בסוף כשמייעדה. אס כן אפשר לומר,

 שאין קשר בין המושג ״מעות ראשונות לקידושין ניתנו״ לבין ״חלות״ דין קידושין, ולא

 רק בדעת ר״י בר״י אלא גם בדעת חכמים. לכן ייתכן שגם אם נפסוק להלכה, שמעות

 ראשונות לקידושין ניתנו - אין לראות בזה שהאמה מקודשת משעה ראשונה (ובעז״ה

 מצאתי, שבכיוון זה מיישב ״מרכבת המשנה״ את הרמב״ם, אלא שהוא נוגע רק בנקודה זו,

 ע״ש).

 1. ועיין חידושי הגריחיהלוי, ייבום וחליצה, ד, טי; שערי יושר שער ז פרק טז.
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\ ־ ם י י נ ש  אס ננתח את הקשר שיש ביו הבעל לאשתו, נראה׳כי הוא מתחלק ל

 1. קשר בעל אופי-ממוני.

 2. קשר בעל אופי איסורי.

 אמנם אין האשה רכוש בעלה, אבל ברור שקיים כאן קשר קנייני, שניתן כאמור

 לנתחו לשניים.

 האופי הממוני מתבטא במספר דברים, לדממה: ״איין קניין לאשה בלא בעלה״, חיוב

 הבעל בכסות, ירושת הבעל את אשת״ויועוד. האופי האיסורי־בא לידי ביטוי בחיי האישות

 בכלל.

 גם בקידושין עצמם באים שני המישורים הללו לידי ביטוי. אם ננתח את מעשה

 הקידושין, נראה גם בו שני דברים:

 1. כסף קידושין.

 2. הסכמה'ורצון האשה'להתקדש:

 והנה, כסף הקידושין אינו הגורם עצמו למעשה הקידושין, אלא כימו בכל הקניינים

 כולם מעשה הקניין מראה על גמירות דעת, ולמעשה גמירות הדעת היא זו הקונה. כך גס

 בקידושין: כסף הקידושין הוא מעשה הקניין, אבל רצון האשה והסכמתה לקידושין -

ץ (בנדרים ל) ״להפקיר עצמה״ - הוא המאפשר לקנות קניין אישותי בה. ר  וכלשון ה

 עפי״ז נאמר, שגם בזכות האב בבתו ־ התורה זיכתה לו שני דברים:

 1. ! האפשרות למוכרה כאמה עבריה.

 2. האפשרות לקדש אותה.לכל,אדס, ואז הוא עומד במקומה.

ש אותה לאחר - הוא מקבל את הכסף, והוא בעל הרצון בעניין ד ק מ ב א ה ד ש א כ  מובן, ש

 הקידושין..

 ונראה בזה, שגם לחכמים וגם לר״י בר״י אין שום חלות של קידושין בשעת מכירת

ת הזכויות שנמסרו לאדון ע״י האב: ו ה מ  הבת לאמה. כל מחלוקתם היא ב

ת שיש לו בבתו ולא את הזכות י נ ו מ מ ת ה ו כ ז  לדעת רי״י בר״י מסר האב לאדון את ה

 האיסורית באפשרות לקדש לויאשה. האב מסכים שאם האדון ירצה לייעד לו את האמה -

 הוא יסיר את זכותו, אבל כל עוד לא מייעד האדון את האמה - נשארת זכות הקידושין

ה ולא עוברת לאדון. ממילא, אם האב מקדש בינתיים את בתו"למישהו י ב א  של הבת ל

 אחר - היא מקודשת לשני. וכך תוסבר כוונת" הגמרא:

 ״משל לאומר לאשה ׳הרי את מקודשת לאחר שלשים יום׳... משל לר׳ יוסי בר׳

 יהודה״(יט, ב)

׳ למה שאמר ר״י בר״י. הגמרא׳ באה ן  לא ״משל״ כהסבר רש״י, אלא כפשוטו: ״דמיו

 לומר שיש דמיון בין זה לזה, אבל מובן שיש שוני גדול: אין כאן התייחסות לחלות

 הקידושין אלא רק לדמיון במסירת הזכויות שנתן האב למעשה הקידושין שנעשה באשה

 (אע״פ שגם בחלות באמת יוצא כאן דמיון מוחלט).

ת ו כ ז ת ה  אולם חכמים סוברים, שבשעת מכירת האמה מוסר האב לאדון גם א
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רית; וממילא'אין.לאב זכות לקדש את בתו. גם הם ת האיסו ו כ ז ת ה ת וגס א י נ ו מ מ  ה

 מודים שאין להסביר שבשעת המכירה האדון מקדש אותה ולא שיתברר אח״כ שהייתה

 מקודשת מלמפרע, אלא שבסך הכל העביר האב זכויות שהיו לו בבתו. וכך תובן כוונת

 הגמרא באומרה שדברי חכמים הם

..., (שם)  ״משל לאומר לאשה ׳התקדשי לי מעכשיו לאחר שלשים יום׳

, ולכן לא1 נוכל ללמוד שגם ן ו י מ ד  שם באמת החלות היא למפרע, אבל זה רק.משל ו

 כאן תהיה החלות למפרע,.אלא כאן הכוונה שנמסרו זכויות האב בבתו, וממילא-סר כוח

 האב לגמרי.

ם ״ ב מ ר ל ה ת ע ו י ש ו ק ץ ה ו ר י . ת  ד

, בזה נסביר את ן י המכירה. -לאדו ״  איך נעשית העברת זכות זאת שיש לאב׳ ע

 מחלוקת חכמים ור״י בר״י במושג ״מעות ראשונות. לקידושין ניתנו״. לדעת. חכמים ניתן

 לראות במעות הללו של המכירה ויתור כללי של האב על זכויותיו בבתו, ומכיוון שכך -

 נחשב האדון למעין אביה של האמה. והנה: אם האב היה מקדש את בתו לעצמו - ברור

 שלא היה צריך לתת כסף קידושיו לאיזה אדם, שהרי היא שייכת לו, אלא שהקידושין

 אסורים ולא חלים. אבל האדון הרי כן יכול לקדשה לעצמו, והיות שכל זכויות האב

 בבתו נמסרו לו - לא שיין'לתת גם מעות קידושין בנוסף למעות המכירה; ואין צריך בהם

 כלל (וכבר ראיתי כיוון כזה באחד האחרונים, שבקידושי ייעוד אין צריך כסף קידושין).

 כך נבין מדוע לא הזכיר הרמב״ם מעניין הכסף כלל, ומשמע שאפילו כאשר מקדשה בשטר

- אין צריך לתת כסף קידושיו, דבאמת אין צריך כסף קידושין בייעוד (ואולי,זו כוונת

 הירושלמי שכתב: ״מקדשה בדברים בלבד״, וכבר עמדו כל האחרונים בביטוי זה של

 הירושלמי),

 בדברנו על מסירת הזכות האיסורית לאדון,, כוונתנו שנמסרה לו הזכות לקדשה

ר לו, אלא ס מ א נ ן של האשה לקידושין ל ו צ ר ם ה צ  לעצמו בלא הסכמת האב, אבל ע

; דבר זה לא יכול האב למסור למישהו אחר. זו הסיבה שפסק הרמב״ם  הועבר מהאב לבתו

 בהלכה ח, שבשעת הייעוד נצטייד את הסכמת האמה להתקדש, ובלי זה לא יחול כלום.

 כמו״כ מובן מאוד הפסק בהלכה ז, מדוע צריך עדים דווקא בשעת הייעוד אבל במכירה

 אין צורך בעדים, דבמכירה לא חל כלום, וחלות הקידושין היא רק בשעת הייעוד.

 לעומת דעת חכמים, סובר ר״י בר״י שבשעת המכירה נמסרה רק הזכות הממונית

 לאדון אבל אין כוח ביד האב להפקיע מעצמו את הזכות האיסורית ולהעבירה לאדם

 אתר. התורה חידשה בפרשת אמה עבריה רק את האפשרות למוכרה ולהפסיד את הזכות

 הממונית שיש לו בה. ממילא, כאשר רוצה האדון לייעדה - חייב לתת כסף שייחשב לכסף

 קידושין, והחלות תהיה רגע של הייעוד.

 על פי הסבר דעת חכמים, נמשיך להבין עוד הלכות שהיו תמוהות לנויברמב״ם. מובן

 מדוע צריך דווקא האב לכתוב את השטר, ולא האדון; אין כאן קניין סתם־ אלא העברת

 זכות איסוריה מהאב לאדון; והעברה זו יכולה להתבצע רק ע״י אמירה מפורשת של האב
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 (הלכה ג). מדוע האדון הוא המייעד את האמה לבנו ולא הבן בעצמו (הלכה ז)? היות

 שהזכויות נמסרו דווקא לאדון ולא לבן - אין לבן שום זכות לקדש את האמה בעצמו. רק

א ו ק ה  האב יכול לעשות זאת, ואינו שונה בכך מאביה האמיתי של האמה, שהיה יכול ר

 בעצמו לקדשה.

 נוכל להרוויח גס הלכה נוספת ברמב׳ס, בה מצינו שלאמה עבריה יש דין פילגש*,

 וזאת מכיוון שהתברר׳־לנו, שכל דין זה של אמה העבריה מחודש הוא ובאמת שונה

 מקידושין רגילים (ונראה שבאמת אחרי חופה תיחשב לאשה רגילה גם לשיטת הרמב׳ם).

 גם הלכה יג יוצאת מובנת: האב יכול למוכרה לשפחות גם'לאחר ייעודה, כי אין.לראות

 בקידושין אלוי״אישות״.

 ונסיים בהסבר הלכה טו: אין לקשר כלל וכלל בין המושג ״ברירה׳ לבין סוגייתנו, כי

 באמת לא תל שום דבר מלמפרע, ולא הייתה שום כוונה שיחול דבר כלשהו מלמפרע, וכל

 החלות היא רק בזמן הקידושין - הייעוד. האב אינו יכול לקדש את בתו בזמן היותה אמה

ר את זכותו. בה מרגע י ס ה ש י נ פ  עבריה לא בגלל שהיא נחשבת אשת-איש מלמפרע אלא מ

 .המכירה, בתנאי שלבסוף ייעד אותה האדון. אבל אם הוא מת לבסוף ולא.ייעד אותה ־

 'ממילא חזרה זכותו של האב מלמפרעולכן חלים הקידושין שקידשה לשני.

 2. מלכים ד, ד.
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ן מ י י ר י פ ל ' א  ר

 גדר מצוות הענקה

 ״כי ימכר־לך אחיך.העברי או העבריה ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו

תעניק לו מצאנך י  חפשי מעמך: וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם. העניק

 ומגרנך ומיקבך אשר ברכך ה׳ אלקיך תתן לו...

 לא יקשה בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר• שכיר עבדך שש• שנים

 וברכך ה׳ אלקיך בכל אשר תעשה״.

 (דברים, ט״ו, יב-יח)

ה ק נ ע ן ה י ד ט ב ״ י ר ה מ ת ה ט י  ש

 שיטת המהרי״ט בחידושיו לקידושין מובאת ב״משנה למלך״ (עבדים ג, יב) לקשר כין

 דין מצוות הענקה לעבד עברי לבין זכות האדון למטור לו שפחה, ותורף דבריו הוא: כיוון

 שהאדון מוסר שפחה לעבד, אס כן למעשה עובד העבד גם ביום ונם בלילה על ידי

- ן ו ד א  העמדת ולדות לאדוניו, ומכיוון שבסכום המכירה לא נכלל סכום הרווח הזה של ה

 ציוותה התורה להעניק לעבד בצאתו. כראיה לשיטתו מביא המהרי״ט פסוק מפורש

 מהקטע לעיל:

 ״לא תשלחנו ריקם. העניק תעניק לו מצאנך... לא יקשה בעינך בשלחך אתו... כי

 משנה שכר שכיר עבדך שש שנים״.

 כוונת התורה היא: אל יקשה בעינך להעניק לעבד מצאנך וכר, שהרי הוא עבד אצלך

 משנה שכר שכיר, וכפי שמסביר רש״י על פסוק זה:

 ״עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה וזהו כפלים .שבעבודת שכירי יום. ומהו

.  עבודתו בלילהז רבו מוסר לו שפחה כנענית והולדות לאדון״1

 לפי דרך זו יוסד להלכה שיש קשר ישיר בין חיוב הענקה לבין מסירת שפחה (עיין

 מל״מ שם ובמנ״ה סימן תפב). ובמהרי׳יס הגדיל לעשות וכתב, דאם האדון לא.נתן שפחה

; ובמל״מ חולק על זה. אבל  לעבד - אינו חייב בהענקה, אע״פ שהיה יכול לתת לו שפחה

 לכו״ע ברור, שאס אסור לו לתת.לו שפחה - אינו חייב בהענקה. על פי זה מובן היטב

 מדוע לא חייבה התורה מצוות הענקה בעבד שמוכר עצמו: היות שנפסק ברמב״ם (עבדים

 ג, יב) וביתר הפוסקים שאסור להשיאו שפחה - ממילא בטל טעם המצווה. לשיטה זו

 נראה בפשטות, שגדר התשלומים הוא דין של חוב. זאת אומרת: האדון חייב לשלם לעבדו

. 2  בעד עבודתו בלילה, וזה כמו כל חוב שאדם חייב לחברו עקב הנאה שקיבל ממנו

 1. והדברים מפורשים בפירוש הרשבים לפסוק זה. ובאמת שכך משמע מרש׳י בקידושין יד, ב דיה ׳להרצאת

 אדון״.

 2. ועיין מל׳מ (עבדים ג, יד) דיה •והרי כתוב׳ בסופו.
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 בשורות הבאות ננסה לבאר את גדר מצוות הענקה בכיוון שונה מדרכו של המהרי״ט.

ה ק ד ן צ < ד ה - מ ק נ ע ת ה ו ו צ ר מ ד  ג

 הרמבץ, בהשמטות למצוות ל״ת מצווה טז, הוסיף מצוות ל״ת:

 ״המצווה הטו: שנמנענו שלא יחר בעינינו בשלחנו העבדים חפשים בשנה

 השביעית... והוא אמרו יתברך ׳לא יקשה בעינך בשלחך אותו. חפשי מעמך וכרי.

 וכן כתב ר״ש בן גבירול ל״ת קנב, וכך מסבירו שם התשב״ץ בזוהר הרקיע; וכן מנה

 הבה״ג מצווה זו. נראה שלשיטה זו אין׳ קשר בין הפסוק ״לא יקשה בעינך וכר״. לבין

, והתורה ד ב ע ח ה ו ל י  הפסוק שלפניו ״העניק תעניק״; כל הפסוק מתייחס למצוות ש

/ ברור א״כ, ש״משנה ר י כ  מנמקת את דרישתה לשחרור העבד •בזה שעבד ״משנה שכר ש

 שכר .שכיר.״ מתפרש לא כעבודה בלילה ע״י השפחה אלא,ככפילות זמן העבודה של שני

וכך מסביר ראב״ע פסוק זה). ר(  השכי

 יש להוסיף שנם הרמב״ס נוקט בשיטה זו, ואעפ״כ לא ימנה מצווה זו בתרי״ג מצוות

 בגלל כלליו בשורשים שעל פיהם מנה את המצוות, וכמו שכתב ה״מגילת אסתר״:. ״מה

 שלא מנאה הרב הוא לפי שזה הוא דין מדיני,מצות שלוח העבד לחפשי בשנה השביעית,

ן בגרי״פפערלא עשה כז הסבר אחר). י ועי ) ׳ ן י  וכבר ידענו מהשורש השביעי, שלא יבא^במנ

 אבל, בהסבר הפסוק גם הרמב־ם סובר כך, ואין קשר בין מסירת שפחה להענקה.

 אפשר לראות גם מלשונו של הרמב״ם שהוא סובר בכיוון זה. בעיון בהלכות עבדים

 נראה שיש סדר מופתי בכתיבת ההלכות: פרק א עוסק בהגדרת'סוגי העבדים ובהתנהגות

 הכללית והמוסרית שיש להתנהג עם העבד. פרק ב עוסק בקניית העבד וביציאתו בלבד,

 ובזה כלול כיצד הוא נקנה, כמה שנים הוא עובד (שהרי וה משמעותי לקניין), וכל סוני

 היציאה לחופשי. פרק ג עוסק בדינים אשר נוצרו עקב היות האדם לעבד ועקב תיותויקנוי

 קניין גוף לרבו: שפחה, 'רציעה והענקה. מובן, שבכל מקום שישנם הבדלים בין ׳מוכר

זה. והנה, בהלכה יב בפרק ג מסכם ; ן  עצמו; ילבין ׳מכרוהו בי״ד׳ - הרמב״ם מציין די

 הרמב׳׳ס את כל ההבדלים בין שני סוגי העבדים, כאילו שגמר את הפרק, ורק לאחר־ מכן

 כותב את כל דיני. ההענקה לפרטיה•.: דבר זה_תמוה מאוד: מה ראה הרמב־ס להבדיל את

 דיני הענקה משאר הדינים? אמנם חלוקה זו כבר מפורשת בתורה עצמה כאשך בפרשת

 משפטים ביארה דין שפחה כנענית ורציעה ולא הזכירה כלום מעניין הענקה, ורק בדברים

, נכתב דין זה: כך גס סידר ה ק ד ת צ ג י ה נ  ט׳ו, במסגרת הכוללת של .מצוות הקשורות ל

 הרמב״ם את מצוות הענקה ב״ספך המצוות״: הוא מיקם אותה בצמוד למצוות. הצדקה,

 בתור עשה קצו; וכך ל״ת רלג, שדן בהענקה, צמוד לל״ת של צדקה.

, כשיטתיהש״ך חו״מ סימן פו ה ק ד  לכן נראה בבירור, שגדר מצוות הענקה הוא מדין צ

ר בין נתינת השפחה לבין מצוות הענקה. את זה בא הרמב־ם ש ן ק י  ס״ק ג, ויותר מזה: א

 להשמיע לנו בסדר כתיבת ההלכות, והמעיין אכן יראה שבכל ההלכות לא מקשר הרמב״ם

 אף פעם בין דין הענקה לבין דין נתינת השפחה '(ונראה שכך היא גס שיטת הריטב״א

 בסוגיין, שהרי לדעתו גם המוכר עצמו מותר בשפחה כנענית, אבל מצוות הענקה אין

 במוכר עצמו, ואם זהיתלוי בזה - מדוע אין דין הענקה).



ינ  14 מעליות.

" ך ו נ י ח ה ל ״ ה ע י י נ מ ת ה י י ש ו  ק

וך במצווה תפב בסופה, וזה לשונו: נ  לפי זה ננסה קצת להבין את דברי ה״חי

 ״ומכל מקום אף בזמן הזה ישמע חכם ויוסף לקח, שאם שכר אחד מבני ישראל

 ועבדו זמן מרובה או אפילו מועט - שיעניק לוי בצאתו מאשר־ברכו־חשם/

וך ובצדק: כיצד הוא פוסק כך, והרי לכל היותר מצווה זו נ  כבר־תמח המניח על ה״חי

 נאמרה ב׳מכרוהו בייד׳ אבל לא ב׳מוכר עצמו׳!? מנסה המניח לומר, שה״חינוך* חולק על

 הרמב!ס-וסובב כתוספות, שגם ב׳מוכר עצמו׳.־ נוהג. דין זה. אך דחוק לומר זאת, שהרי

 היחינוך׳, לא נוטה משיטת'הרמביס, ובעיקר שהרמבץ לא חולק עליו בזאת.יונס המניה

 עצמו הרגיש בזה.

 קושיית המניח מבוססת על ההנחה, שכוונת התורה 'היא ב׳מכרוהו בי״ד׳ בלבד,

 ומהטעם של מסירת שפחה. אבל לפי מה שנתבאר, אין קשר בין הדברים, ־ולהפך: יש

 להבין מדוע ב׳מוכר עצמו׳ אין דין הענקה, שהרי מצד הסברה צריך להיות שדין זה

 ייאמר בכל מקרה, שהרי התורה בעצמה כדברי חז״ל ריבתה אמה עבריה לדין,הענקה.

שדין הענקה לא קשור כלל למסירת שפחה, וגדר המצווה הוא  ובאמת לפי דברינו, :

 מדין צדקה - מה נשתנה ׳מוכר יעצמו׳ 'מ׳מכרוהו בייד׳! וביותר- קשה לפי מה שכתב

׳ זהו' ישראל שהעני ביותר ואפילו כסותי־לא נשאר לו,  הרמב״ס<(עבדים א, א)ד׳מוכר'עצמו

 ולעומת זה ׳מכרוהו בי"״ד׳ הוא אדם שאין לו לשלם הקרן, אבל ייתכן שבביתויאין'חיסרון

 כלל. איכ, כיצד זה הפכה התורה את. דיניהם, הרי מבחינה הגיונית היה מקום יותר

 להעניק למי שמכר עצמו לעבד׳

" ך ו נ י ה ״ ת ה ע ד ש ב ד ו ח ר מ ו א י  ב

 ומה שנראה לבאר בזה הוא כדלקמן. השאלות: הנ׳ל מבוססות על העובדה, •שהממון

 הניתן בהענקה הוא כסף צדקה, וא״כ כל שכן שמגיע ל:מוכר עצמו׳. אבל יש להעמיק

 בעניין זה ולבאר יותר.

• ד  כל תשלום ממוני בנוי על עיקרון של סיבה'ומסובב (כמו כל דבר אחר בעולם): א

 עבדיעבודה וזוהי סיבה לתשלום ממוני; התשלום הוא המסובב. כיצד ננדיר את התשלום

 על:עבודה? בפשטות, ההגדרה לממון שימתן-לעובד היא: תשלומי חוב. העבודה יצרה חוב,

ה לחיוב, ומהו ב י ס  והתשלומים הס תשלומי חוב. בכל סוג של תשלום יש לבדוק מהי ה

י של הממון. לפי שיטת המהרי״ט הסיבה המחייבת בדמי הענקה היא: ת כ ל ה ר ה ד ג  ה

 תוספת העבודה של העבד, וגדר הממון הו״א: תשלומי חוב. אבלי על פי שיטתנו, שממון זה

 הוא צדקה, אפשר להפריד בין־הגורסי.המחייב את הממון לבין גידרו ההלכתי של אותו

 ממון: כל מה שהסברנו •לעיל• שממון זה מוגדר כצדקה - זהו •הגדל ההלכתי של הממון

 .הניתן לעבד, אבל הגורם. המחייב איננר הגורם המחייב נתינת צדקה בתנאיה הרגילים. לא

 מצבו הכלכלי של העבד גרם לחייב את האדון בנתינת הצדקה,שהרי אם כך הוא, אס זו

 הסיבה לממון, יש צורך לעמוד בקריטריונים שקבעה ההלכה לנתינת צדקה. אלא, צךיך

 להפריד ולומר, שהגורם המחייב בנתינת הענקה הוא אחד, והגדר ההלכתי של אותו
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 ממון הוא אחר (צדקה).

 עתה עלינו לנסות להבין מהו אותו גורם המחייב את נתינת הממון. הרמב״ם כותב:

ו או המוכר ח ר ל כ  ״עבד עברי האמור בתורה זה ישראלי שמכרו אותו בי״ד ע

ם א, א). י ד ב ע ) ׳ ו נ ו צ ר  יעצמו ל

 ויש לעיין: מה בא הרמב״ם להשמיענו במה שאמר ״על כרחו׳, הרי ייתכן שהאדם אינו

! ,  מתנגד למכירתו? וכן, מה בא להשמיענו במה שכתב ב׳מוכר עצמו/ שמדובר ״לרצונו

 מספיק היה לכתוב כך: יזה ישראלי שנמכר ע״י בי״ד או נמכר עיי עצמו׳!?

 נראה א׳יכ, שהרמב״ם בא להגדיר לנו את ההבדל העקרוני בין ׳מוכר עצמו׳ לבין

 ׳מכרוהו בי״ד׳. אמת ונכון, ייתכן שגם ב׳מכרוהו בי׳ד׳ האדם מוכן בעצמו למכירה, אבל

 כלפי בי״ד אין זה משנה. ההבדל העקרוני בין מי שמכר עצמו לבין מי שנמכר ע״י בי״ד

 הוא, שגנב שבי׳׳ד מוכרים אותן - ניטלו ממנו דעתו ושיקוליו האישיים, ומעתה כל מעשיו

 נעשים על פי בי״ד בלבד. לעומתו, אדם שמוכר עצמו מחליט את כל החלטותיו על פי

 עצמו ורצונותיו. ובאמת, מכיוון שיזהו עיקרון בסיסי ומוחלט - ייתכנו מקרים שבהם אדם

 מוכר עצמו אע״פ שאין התורה רואה בעין יפה את מכירתו, כגון: מוכר עצמו לגוי, או

 מוכר עצמו אע״פ שאינו עני במיוחד, ובכל אופן התורה אינה מתערבת־במיעשיו.

 מעתה נראה, שהגורס המחייב בהתייחסות המיוהדת בנתינת המענק לעבד הוא

 הנקודה המיוחדת הזו: הרצון לעזור לאדם שהיה נטול כל חירות עצמית במשך מספר

 שנים, נטול כל שיקול דעת עצמאי. ״הענקה׳ היא למעשה התייחסות חמה ומעודדת למצב

 מעין זה. יחס מיוחד זה מגיע דווקא לאדם שלא רצונו החופשי גרם למצבו הנחות אלא

 החלטות חיצוניות; החלטות של בי״ד שנכפו עליו גרמו לכן. אבל אדם שמכר ,עצמו -

 ־מכיוון שהתורה לאי התערבה ׳כלל בעצם״מעשה מכירתו, כן ׳אינה מצווה את אדוניו

ו לעבד עברי על פי כל הנדרים נ ו צ ר -במענק שיחרו־ר. אמנם כל זה באדם שמכר עצמו־ מ

 ההלכתיים״שליעבד עברי - לאדם כ ז ורנ מנעה התורה מלחייב'שיינתן לו־ימענק:

 לפייזה אין ספק שצדק בעל ספר ״החמוד״ בקביעתו ש״רוח הדברים׳ מוכיחה שמצווה

 רבה'עושה האדם׳הנותן לשכירו מענק בתום תקופת עבודתו, לאדם שלא מכר עצמו לעבד

 עברי, אלא השכיר עצמו למען פרנסת ביתו.

ב בהענקה הוא הרצון של התורה לעזור לאדם נטול כל רצון י י ח מ ם ה ר ו ג : ה ם ו כ י ס  ל

 חופשי במשד זמן רב. תשלומים אלו מוגדרים ככספי צדקה. בין חיוב ממוני זה לבין

ס' למדנו חילוק עקרוני בין  אפשרות מסירת שפחה לעבד"אין שום קשר. מדברי הרמב׳

 ׳מוכר עצמו׳ לבין ׳מכרוהו בי״ד׳, ומתוך חילוק זה נובעות השלכות הלכתיות.



16' 

ו ת ב ם ס י י ב ח ר  ה

 מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בבהמה שמתה בשבת

 שנינו במסכת שבת:

 *מחתכיו את הדלועין לפני הבהמה ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר,

 אם לא היתה נבלה מערב שבת אסורה לפי שאינה מן המוכן״(שבת פכ״ד מ׳׳ד).

 הגמרא (ביצה ב, א) מבארת שתנא קמא של משנתנו הוא רבי שמעון, ונחלקו אמוראים

 (שם כז, ב) בהבנת דעתו של רבי שמעון. מר בר אמימר משמיה דרבא סובר, שרבי שמעון

 מודה שבעלי חיים שמתו אסורים, ולא התיר במשנתנו אלא בהמה מסוכנת שנתנבלה

 בשבת. וטעם הדבר, שכיון שהיתה מסוכנת בין השמשות, היה בדעתו להאכילה לכלבים.

 ואילו מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא טובר, שרבי שמעון מתיר אפילו בהמה בריאה

 שנתנבלה בשבת לפי שדעתו שבעלי חיים שמתו מותרים, מפני שכל שמוכן לאדם מוכן אף

 לכלבים.

 אפשר לפרש שהאמוראים הללו חולקים אס מה שר״ש סובר, שמוכן לאדם הוי מוכן

.  לכלבים, הוא רק במסוכנת או אף בבריאה1

 ויש להקשות: הרי ריש מתיר במוקצה מחמת איסור רק ביושב ומצפה (שבת מד, א),

 ואם כן איך יתכן שיתיר בהמה בריאה שנתנבלה והלוא אינו יושב ומצפה.אימתי תמות

, ויש 2  בהמתו? יש ראשונים שתירצו שכיוון שמיתה מצויה, חשוב כאילו יושב ומצפה

 שתירצו שמה שמצריךר״ש את התנאי של יושב ומצפה אינו אלא בנר שדחהו בידיים אבל

 בבהמה, שלא דחאה בידיים, אין צריך לתנאי של ״יושב ומצפה״. ובסברא זו נחלקו

 האמוראים: מר בר אמימר סובר שהתיר ר״ש רק בתנאי של ״יושב ומצפה״ ולכן מתיר רק

 בבהמה מסוכנת, ואילו מר בריה דר׳י סובר שבמקום שלא דחה בידיים אין צורך בתנאי

 של יושב ומצפה ולכן מתיר אף בבריאה.

 אבל פירוש זה ייתכן רק אם נאמר שיש כאן מוקצה מחמת איסור, ודבר זה קשה

 מאד, שהרי בגמרא בביצה מופיעה מחלוקת אמוראים זו בהתיחס למשנה בביצה: ״בהמה

 'שמתה לא יזיזנה ממקומה״ (ביצה פ״ג מ״ת), ומשנה זו נשנתה ביום טוב, וביום טוב אין

. 3  כלל איסור שחיטה ואם כן' אין הבהמה מוקצית מחמת איסור

ד מ״ד) משמע, ׳ (שבת פכ׳  הקשו הראשונים: מלשון משנתנו ״לפי שאינה מן.המוכן

 1. אבל הגריא בהגהותיו לאו׳ח סימן שיח פירש את מחלוקתם באופן אחר.

 2. ועיין היטב בביאור המושג •יושב ומצפה• בחידושי חת׳ס ראש מסכת ביצה, ובספר חידושים ובאורים

 לנריח גריינמן שליט׳א מועד נ׳, ובספר בית ישי לגאון הרב שלמה פישר שליסיא סימן ייד.

 3. שוב ראיתי שכן הקשה הגר׳ח גריינמן שליטיא, חידושים וביאורים, מועד, סימן ק.



ה שמתה בשנת 17 מ ה נ  מחלוקת רבי יהודה ודני שמעון נ

 שרבי יהודה אוסר מפני שהיתה הבהמה ראויה לאכילת אדם, והקצה אותה בדעתו'

י מתיר. וקשה, שהרי גם בלאו הכי יש לאסור  מאכילת כלבים. אבל אילולי כן היה. ד

 מטעם מוקצה מחמת איסור, הואיל ובין השמשות היתה הבהמה אסורה לאדם משום

 איסור שחיטה שהוא אב מלאכה, וכיצד רבי יהודה קורא לה: ״מוכן לאדם״. וביתר שאת

 קשה-על פסק ההלכה. אנו פוסקים,כרבי,שמעון במשנתנו שבהמה שמתה מותרת לכלבים

 (ואף אם היתה.בריאה בין השמשות),•וקשה שהרי היא גם מוקצה מחמתיאיסור, ובנושא

 זה נפסקה ההלכה.כרבי יהודה האוסר.

 והנה, מן הגמרא בחולין (יד, א) מוכח, שהיא הבינה את משנתנו שלא מטעם מוקצה'

 מחמת איסור אלא רק מדין"״מוכן לאדם אינו מוכן לכלבים״. שהרי שנינו: ״השוחט בשבת

 וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו" שחיטתו כשרה״(שם) וכתבה הגמרא:

 ״אמר רב הונא, דרשי חיא בר רב משמיה דרבי, אסורה באכילה ליומא.. ונסכין

 חבריא למימר, רבי יהודה'היא״(שם).

 ודנה הגמרא ״הי רבי יהודה״ והשיבה:

 ״אמר רב,אבא, רבי יהודה דהכנה״היא, דתנן: ׳מחתכיו את הדלועין לפני הבהמה^

 ואת הנבלה לפני הכלבים. רבי יהודה אומר: אם לא היתה נבלה מערב שבת -

 אסורה, לפי שאינה מן המוכן׳. אלמא כיון דלא איתכן מאתמול אסורה, הכא נמי

 כיון דלא איתכן מאתמול אסוךה. אמר ליה ,אביי מי דמי׳ התם מעיקרא מוכן

.  לאדם והשתא מוכן לכלבים, והכא מעיקרא מוכן לאדם והשתא מוכן לאדם״(שם)

 והנה, אם ידעה הגמרא שטעמו של רבי יהודה האוסר הוא גם משום מוקצה מחמת

 איסור שחיטה, נפלאת מאד תשובתה! שהרי אדרבה, במשנה בחולין מדובר'שעבר על

 איסור ושחט בשבת, ואם כן כל שכן שיחשב מוקצה מחמת איסור, ומה פשר התשובה

 שהבהמה מוכנה לאדם וכיצד היתה מוכנה אס חל עליה איסור שחיטה׳ בין,השמשות׳

 ברור, שהגמרא בחוליו הבינה, שטעם האיסור לרב יהודה הוא רק משום מוכן לאדם אינו

 מוכן לכלבים, .ולא משוס מוקצה מחמת איסור. עוד יש להביא;ראיה מהגמרא שניסתה

 להסביר את דעת רב האוסר-לאכול בהמה שנחטה בשבת משום מוקצה מחמת איסור,

 ולסיוע לכך הביאה את ״רבי יהודה דנרות״ האוסר לטלטל נר שדלק בין השמשות ולא

 הביאה,את משנתנו. וכך הס דברי הגמראשם:

 ״אלא׳ אמר רב ששת בריה דרב אידי, רבי יהודה דנרות היא. דתניא, מטלטלין נר

 חדש אבל לא ישן,׳׳דברי רבי יהודה. אימור דשמעת ליה לרבי יהודה במוקצה

 מחמת מיאוס, במוקצה מחמת איסור מי שמעת ליה?:אין,:דתנן: רבי יהודה אומר•

ן יד, ב).  כלינרות של מתכת מטלטליו חוץ מן הנר שהדליקרברבאותה שבת״(חולי

 מכך שהוצרכה הגמרא להביא לענין זה את רבי יהודה דנרות ולא הסתמכה על מה

 שהביאה קודם לכן את רבי יהודה'בבהמה שנתנבלה, ברור שהבינה ששם לא שייך הטעם

 של מוקצה מחמת איסור. אלא שיש להבין מדוע הבינה הגמרא שבבהמה שנשחטה שייך

 מוקצה מחמת איסור, ובבהמה שנתנבלה לא שייך, והרי בשניהם חל איסור שחיטה בין

 השמשות. ואפשר לומר, שכונת הגמרא׳ שמן המשנה אי אפשר להוכיח׳ דין מוקצה מחמת

 איסור אף אם הוא קיים, כיון' ששם יש עוד טעם, שהבהמה לא הוכנה לכלבים, אך כפי
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 מה שביארנו קודם, פירוש זה דחוק בגמרא, ודו״ק.

 הגמרא ממשיכה ודוחה: ׳דילמא שאני התם (בנרות), דהוא דחי ליה בידיים״, וכותב

 רש״י: ״שהדליקו בו הנר, אבל בהמה וממילא אידחיא, אימור הדר חזיא׳י(שם טו, אידיה

 בידיים). סבךא זו אומרת הגמרא בךעת רבי. יהודה', וקשה שהרי בסתם מוקצה רבי יהודה

ן דחיה בידיים, וחולק על רבי'שמעון שאוסר מוקצה דוקא אם דחאו בידיים.  אינו מצרי

 וכן מפורש בגמרא לגבי פירות: ״אילימא רבי יהודה, ומה היכא דלא דחייה בידיים אית

ת מה, א). וכתב רשיי ׳אפילו הכניסן ב ש ) ׳ ן כ  ליה מוקצה, היכא דדחייה בידיים, לא כל ש

(שם פ״ח מ״א), וכן כתבו , (שם,־ד״ה אי נימא), וכונתו למשנה ״לא את האוצר׳  נמי לאוצר

אם ; א - רבי יהודה אומר־ ר ת ב ק ר פ  התוספות־ ״כגון הא דתנן ולא את האוצר, ותכן נמי" ב

 לא היתה נבלה מערב, שבת, אסורה׳ (שם דיה היכא)., וצריכים לבאר, שכונת הגמרא

 לחלק. שבשאר מוקצים, לרבי יהודה חשיב מוקצה אפילו במקום שלא דחייה בידיים,

 אבל במוקצה מחמת איסור דוקא במקום שדחה בידיים.

 הסברא להילוק זה בדעת רבי יהודה נמצאת בחידושי הרשב׳א: ׳דאין מוקצה אלא מה

 שמקצה אדם מדעתו, והקצאת בהמה בחייה אינה באה מדעת האדם, אלא דאריא

לץ יד, דיה ואת הנבלה). כלומר, במקום חו  דאיסורא רכיב עליה, וכיון דנשחטה הותרה״(

 שהאיסור הוא חיצוני, רק דחיה בידיים תיחשב למוקצה, מה שאין כן בדבר שמוקצה

ץ צורך בדחיה 'בידיים כדי לאוסרו מטעם מוקצה  מחמת עצמו ולא מח״מת האיסור, א

 וזהו דין האוצר. אבל הגמרא בחולין אומרת: ״עד כאן לא שרי אלא במבשל, הואיל וראוי

 לכוס,• אבל שוחט דאינו ראוי לכוס, לאי (שם). ומשמע, שמוקצה מחמת איסור הבא

 מאליו נחשב למוקצה. ״ודלא כי הא דאמרינן לעיל, שאני התם דדחיה בידיים״ (לשון

 הרשב״א בחידושיו לחולין טו).,

 ונהלקו הראשונים אם חילוקי זה בדעת רבי יהודה נשאר להלכה. נראה, שהתוספות

 הסתמכו על חילוק זה'כדי להשיב על שאלתנו מדוע הגמרא לא פירשה את נבלה מדין

 מוקצה מחמת איסור וכתבו, לפי שלא דחייה בידיים !שבת מה, א דיה היכא). דבר זה

 פותר את בעיית הסתירה בהלכה. אמנם אנו פוסקים כרבי יהודה במוקצה מחמת איסור

 אבל רק אם דחייה בידיים, אולם בנבלה, שלא דחיית בידיים, אין יאנו פוסקים כמותו.

 וייתכן, שאף הוא עצמו מודה שאינו מוקצה (תלוי במש״כ לעיל). וימה שכתבו התוספות

ן דחיה בידיים, זהו מצד ״שאינו'מוכן לכלבים׳, אבל  (שם) שבנבלה רבי יהודה אינו מצרי

 בזה אנו פוסקים כרבי שמעון ולא כמותו. ובמוקצה מחמת איסור, שאנו פוסקים כמותו

ה את ז ב ו נ צ ר י ת  מודה רבי יהודה שאם לא דחייה בידיים לא חשיב מוקצה. ואף ש

 הסתירה בהלכה (בין הפסק שבהמה שנתנבלה מותרת:לבץ מוקצה מחמת^איסור.שאסור),

 לא תירצנו את הגמרא. שהרי. ברור שהגמרא בחולין לא ידעח חילוק זה בתחילה כפי

 שהוכחנו, ואף על פי כן הביאה את משנת ״בהמה,שנתנבלהי רק לעניו ״מוכן לאדם,אינו

 מוכן לכלבים׳ ולא לעניו מוקצה מחמת איסור וכמו שביארנו. ומכאן סיוע גדול לשיטת

 הרמב״ן, שסובר שבבהמה שנשחטה בשבת ,אכן יש מוקצה מחמת איסור, אבל בבהמה

 שנתנבלה בשבת אין מוקצה מחמת איסור. וזו לשון הרמב״ן:

 ׳ואני סובר עוד בפירוש אותה שיטה, שכל דבר שעומד לכלבים מוכן הוא לכלבים,

 אף על פי שנאסר לשחוט להם, שהמובן שקפץ עליו איסור שבת, ועל כרחו של
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 מכין אסרו עליו, לא יצא מכלל הכן, אלא לאיסור מלאכתו... אף יעל:פי שנאסר

 לשחוט בשבת, שכיון שמאתמול מוכנת ולא נאסרה אלא בשביל איסור שבת,.עדיין

 הכנתן עליה ודעתו לאכול לכשתבוא.,לו שעת היתר... ובלבד שלא לעבוך.על איסור

 שבת שבה לא בשוגג ולא במזיד ואפילו בשוחט ברשות, כגון שוחט, לחולה... וכאן

 הרי לא עבר על איסור שבת והכנתה עליה לכלבים...׳ (חרמבץ במלחמות לפרק נ

. 4  בביצה)

• אחר}; והביא ע ט ץ גם בפירות שנשרו בשבת (אלא ששם אסורים מ ב מ ר  וכך יסבור ה

 הרמבץ ראיה לדבריו: ״דאי לא תימא הכי, למאן דאמר שבת ויום טוב קדושה אחת הן,

 היכא אכיל בשרא ביום טוב אחר השבת, והלא בעלי חיים כולן נאסרו בשבת, ומוקצה

 מחמת איסור הם, ואסורים הם ביום טוב, אלא שמע מינא לכשתבוא להם שעת־ הכושר

 הותרו, כיון שלא עברו על איסור שלהן כלל״(שם):

 ולפי זה, מובנת הסוגיא'בחוליו. הסוגיא שם הבינה בפשטות, שבהמה שנשחטה נחשבת

 למוקצה מחמת איסור, אן בהמה שנתנבלה לא נחשבת למוקצה מחמת איסור. והטעם,

 כיון שבהמה שנשחטת תתקיים בה איסור שחיטה, הרי שבמקרה כזה הקצה אותה'מדעתו

 קודם השבת, אבל בהמה שנתנבלהיעל דעת שתמותיבשבת, לא הקצה אותה'מדעתו ׳מחמת

 איסור/ כי אין זה איסור. החידושבדברי הרמבין הוא, ששייכת הקצאה לענין־אחד; ואם

 אכן קרה, המוקצה אסור, אך לא לעניו אחר שלגביו אין הדבר מוקצה. ובפסחים על

(פ״ד, מ׳ח), אומרת הגמרא:  המשנה ׳אוכלין מתחת הנשרים בשבת׳

 ״אמר עולא אמר ריש בן לקיש: מחלוקת בשל מכבדות... אבל בשל בין הכיפין

 דברי הכל מותר. אמר .ליה רבא: והא מוקצות נינהה (שמערב שבת בין.השמשות

 חיו מחוברות ונמצאו מוקצות מחמת איסור תלישה, ומוקצה לבין השמשות

 מוקצה לכל היום ־ רש״י) וכי תימא הואיל דחזי לעורבין, השתא, .מוכן לאדם לא

 הוי מוכן לכלבים דתנו: ׳רבי יהודהאומר: אם לא הייתה נבלה מערב שבת אסורה,

 לפי שאינה מן המוכן/ מוכן לעורבים הוי מוכן לאדםז.אמר ליה: אין! מוכן לאדם

.מוכן לכלבים, דכל .מידי דחזי לאיניש לא מקצה ליה מדעתיה, מוכן י  לא הו

(שם נו, ב). יה׳ עלו  לעורבים הוי מוכן לאדם. כל מידי דחזי לאיניש דעתיה.

 והנה, לכאורה, גמרא זו קשה על הרמב״ן, שהרי לשיטתו אין כאן מוקצה מחמת

 איסור, שהרי לא התקיים האיסור אלא נשרו הפירות. ואם כן, מה. מקשה רבא ״והא

 מוקצות נינהויי והרמב״ן עצמו תירץ גמרא זו באומרו: ׳ולא דמיא נמי לפירות שנשרו

 ודגים שנצודו שאין הכנה בהם כללי. כלומר, שבהמה ,קודם כניסת שבת היתה מוכנת

 לאדם, ולר״ש היתה בכלל הכנה זו גם הכנה לכלבים, וכניסת השבת היטילה איסור על

 ההכנה. אבל, אם באה שעת הכושר לאכול לכלבים על ידי שמתה, נעורה ההכנה, לעומת

 זאת, פירות שהיו מחוברים, לא היו מוכנים כלל לאכילה (קודם תירוץ הגמרא שהוכנו

 לעורבים) ולכן הם מוקצים. ואף שכתב הרמבין גם תירוץ שני: ׳אי נמי.בפירות גזרינן

 שמא יעלה ויתלוש״, צריך לומר שלדעתו. שני. התירוצים מתאימים. לגמרא בביצה, אבל

 4. הובאו דבריו 1ס ברשב׳א חולין ס׳ו, ובר״ן סוף פרק חבית במסכת שבת.
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.  .לסוגיא בפסחיס־מתאים רק תירוצו הראשון5

6 התקשו בשאלה, מדוע רביייהודה לא השתמש בטעם של  גם התוספות בכמה־מקומות

7 גרס ן תשובות שונות. הריבים  ׳מוקצה מחמת' איסור׳ בבהמה 'שנתנבלה', והשיבו' על כ

 במשנה: ״אם לא היתה נבלה מערב יום טוב״, וממילא אין כאן כלל בעיה של מוקצה
8  מחמת איסור (ואכן הגמרא בביצה מביאה את משנתנו ביחס ליום טוב). והר״י פורת

 תירץ, שאכן יש נבהמה שנתנבלה משוס מוקצה מחמת איסור, אלא שמלשון המשנה: ״לפי

׳ היה אוסר ך ו ס י א ^ מ ח  שאינו מן המוכן׳ דייקה הגמרא, שאף אילולי הטעם של ׳מוקצה מ

 רבי יהודה מטעם אחר (שאינו מוכן לכלבים). גם ר״ת סובר, שבבהמה שנתנבלה שייך

 הטעם של מוקצה מחמת איסור*. כלומר, לדעתם של ריי פורת, רית וריב״ם, בהמה

 שנתנבלה בשבת, שייך בה מוקצה מחמת איסור. וכבר• ׳הקשינו על דבריהם ממהלך

1 תירצו תירוצים אחרים כדי להראות שאין 0  הסוגיא בחולין. אבל ר״י ורבי יעקב מקורביל

 בבהמה שנתנבלה בשבת מוקצה מחמת איסור. הר".י.כתב: ״דיש דברים ראויים ליתן לפני

 הכלבים חיים, כגון עופות וכיוצא בזה, הילכך אי.לאו דמוכן לאדם לא הוי מוכן לכלבים,

 הוה שריא ליתן לכלבים״ (תוספות שבת קנו, א ד״ה ר״י אומר). ואם כן אין זה מוקצה

 מהמת איסור כי מעולם לא.הוקצתה לכלבים. ״ומוכן לאדם, היינו שעומדת לאכילת אדם

 ואף על גב דאינה ראויה לאדם לאותה שבת, היינו מחמת איסור ולא מחמת הקצאה שלא

 היה רוצה שיהנה בה אדם... ואילו היתה עומדת לכלבים כמו שהיא עומדת לאדם היתה

 מותרת כשנתנבלה בשבת דלגבי כלבים ליכא מוקצה מחמת איסור״ (ביצה ו, ב.-תוד״ה

 השתא). ונראה ברור, שמה שכתב ״דלגבי כלבים ליכא מוקצה מחמת איסור״ כוונתו,

 שאחר כך היה חוזר ונהיה מוכן לאדם בשבת אף שלאדם לא היתה ראויה בחיים, וכדברי

 הגמרא בפסחים: ״מוכן לעורבים מוכן לאדם' דכל מידי דחזי לאיניש - דעתיה עילויה״

 (שם נו). ואם תאמר: אם כן מהו שאמרה' הגמרא בחולין, שבהמה שנשחטה נחשבת

 למוקצה מחמת איסור׳ נצטרך לומר, שאי אפשר לכלבים לאכול בהמה חיה ולפיכך חשיב

 מוקצה מחמת איסור, ודוחק. ואם היינו מפרשים כוונתו שלא חשיב מוקצה לכלבים אבל

 לאדם השיב מוקצה מחמת איסור, היה מובן מאד מדוע בהמה שנשחטה אסורה, כיון

 ששם האיסור הוא לאדם. אך זה קשה לומר מפני הגמרא בפסחים שהבאנו'לעיל, שמוכן

 לעורבים מוכן לאדם. ודו״ק. ובשםיהר״י מקורביל כתבו התוספות:

 ׳דשפיר מיירי דוקא לעניו שבת ואף על פי כן מוכח שפיר דמוכן לאדסילא הוי

 מוכן לכלבים, דאי סלקא דעתך מוכן לאדם הוי מוכן לכלבים, אם כן בערב שבת

 מבעוד יום אם היה מוכן לאדם היה כמו כן מוכן לכלבים, אם כן כשהחשיך

ום, אף על־ גב דנסתלקה הכנה דאדם, שאינה ראויה לאדם עכשיו, מכל  וקידשהי

 5. ועיין פסחים נו בתוספות דיה מוכן לעורבים.

 6. שבת קנו, פסחים גו, ביצה ו.
 7 הובאו דבריו בתודיה השתא, ביצה ו, וכתוד׳ה דיי, שבת קנו.

 8. הובאו דבריו בתוספות הניל, שבת ופסחים.

 9. תוד׳ה הני כרכי, שבת יט.

 10. ובתור׳פ מוזכר רבי יצחק מקורביל.
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 מקום היתה מוכנת לכלבים מבעוד יום, וכיון שהיתה מוכנת להם, ההכנה לא

 הסתלקה בקידוש היום״(תוספות בביצה שם).

 וצריך להבין מת כונתו ״שלא הסתלקה בקידוש היום הכנתו לכלבים״, הרי סוף סוף

 כשנאסרה שחיטיה איך יתן לכלבים? ואם נפרש דבריו על פי ר״י שהבאנו לעיל כלומר,

 שראויה לאכילה לכלבים בעודנה חיה, אם כן עיקר דבריו חסר מן הספר. ואפשר לפרש

 דבריו על פי הרמב״ן שהבאנו לעיל. כלומר, שלענין אפשרות שהבהמה תמות, לא הסיח

 את דעתו, אך גם זאת לא אמר בפירוש, וצריך עיון בכוונתו. נמצינו למדים, שהשאלה אם

 בהמה שמתה מוקצת מחמת איסור, נחלקו בה ראשונים.



 ערי הרכה

 * צפיה במבט לחדשות במוצאי שבת

 * כבוי מזגן בשבת

 מצב הלכתי חדש כקריטריון להחשבת פעולה
 כמלאכה

 * ניעור בגדים בשבת

 * למשמעותן של השמטות השו״ע

 הלכות מקוות - על חזרה אחת בפירוש המשנה
 לרמב״ם
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ס י ר ה פ ד ו ה  י

 צפיה במבט לחדשות במוצאי שבת

 האם־מותר לצפות,ב״מבט לחדשות״•:במוצאי. שבת?

 שאלה זו היא דוגמא לאחת משאלות מעשיות רבות התלויות בדין מעשה שבת.

ן י ד ר ה ו ק . מ  א

, א): ן(טו  יסוד דין הנאה ממעשהשבת - מקורו בחולי

ה אומר ד ו ה י י ב ר. ר  ״המבשל בשבת בשוגג יאכל, במזיד לא יאכל דברי רבי מאי

ר אומר ל ד נ ס ן ה  בשוגג יאכל במוצאי שבת, במזיד לא יאכל עולמית. רבי יוחנ

. ,  בשוגג יאכל למויצ״ש לאחרים ולא לו, במזיד לא יאכל עולמית.״

 רש״י(שם) ביאר את מחלוקתם כך:

ר - ״בשוגג יאכל״ פי׳ - אפילו הוא עצמו׳.בשבת עצמה, י א  לר' מ

 ״במזיד לא יאכל״:פי׳,-:בשבת אפילוילאחרים, אבל מוצ״ש מותר אפילו

 לו.

 טעמו של "ר״מ׳ הוא, שאין גוזרים״על מעשה שבת אלא היכא דעביד ישראל איסורא,

 ולכן בשוגג מותר אפילו בשבת, משא״כ במזיד דאיכא חיובא - גוזרים כדי שלא יהנה

 ממעשיו.

ה - ״בשוגג יאכל למוצ״ש״ פי׳ - יאכל במוצ״ש הוא ואחרים. ד ו ה  לר' י

 ״במזיד לא יאכל ,עולמית״ פי; ־.הוא.עצמו אבל לאחרים מותר-למוצ״ש.

דחיוב סקילה ליכא, עבירה מיהא איכא.  וטעמרהוא, שגם בשוגג יש:לגזור| ואע״ג;

ן - ״בשוגג'יאכל במוצ״ש לאחרים״ פי׳ - אבל לוי עצמו אסור לעולם, גזירה  לדי' יוחנ

 שוגג אטו מזיד.

 ״במזיד לא יאכל עולמית״ פי׳ - אפילו לאחרים.

 לדעתו של.ר׳ יוחנן זהו איסור תורה שילףמקרא ״ושמרתם את השבת כי קדש. היא

באכילה אף מעשת.שבת״אסוךים באכילה (ועיין : ; מה קדש אסור  לכם״ (שמות, ל׳!א, יד)

 נמ׳ ב״ק עא, א).
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 על מנת לזכור את המחלוקת געזר בטבלה:

 שמג מזיזי

 לו אחרים לו אחרים

 ר׳ מאיר מותר בשבת מותר" כמוצ״ש

• מותר במוצ״ש ל ו ע  ר׳ יהודה מותר במוצ יש אסור ל

 ר׳ יוחנן אסור לעולם מותר למוצ״ש אסור לעולם

 ועולה, שמזיד של ר׳ מאיר הוא שוגג של ר׳ יהודה, ומזיד לר׳ יהודה הוא שוגג של ר׳

 יוחנן.

ה כ ל ה  ב. ל

 נחלקו הראשונים במסקנת הגמרא להלכה, שהרי שם בהמשך הגמרא מצאנו: ״כי מורי

• עמי הארץ״.  רב לתלמידיה סורי להו כר׳ מאיר וכי דריש בפירקא דריש כר׳ יהודה משו

 מבלי להכנס להוכחות הראשונים סיכום דעתם הוא כד:

ץ פסקו כר׳ יהודה. התוס׳ נסה״ת פסקו כר׳ מאיר. ר ה ץ ו ב מ ר  הרייף, הרמבי״ס, ה

 הטור והשו״ע (סימן שיח סעיף א) פסקו כר׳ יהודה, וכן היא הסכמת רוב ,האחרונים.

 אכן הגר״א האריך ביותר בדיו זה והעלה שעיקר להלכה כר׳ מאיר. ובמ״ב (סימן שיח

 ס״ק ז) כתב שבמקום צורך אפשר לסמוך עליו (ולעניו מלאכה שאסורה מדרבנן בלבד

 עיין בבה״ל שבשוגג שרילכריע בשבת עצמה).

שיש פלוגתא בפוסקים אס המלאכה שנעשתה אסורה או לא (או  יש להוסיף, שכל 1

 ספק אחר), אין לאסור בדיעבד, דכל איסור זה הוא רק מדרבנן שקנסוהו חכמים וספיקא

 דרבנן לקולא (מ״ב שם ס״ק ב בשם פמ״נ), (ועיע סימן שכג שעה״צ אות לב).

ה ש ע י י ש ד כ  ג. ב

 הלכה פסוקה היא, שכל מה שאסור לישראל לעשותו אסור לומר לאינו יהודי לעשותו,

• א, ה, כ, וכא בפרטי הדינים" בזה). וכל מלאכה י פ י ע  וכן פסק השויע (סימן שז. ועיש ס

 שעשה עבור ישראל אסורה עד מוצ״ש בכדי שיעשה (פי׳ - אותו זמן שהיה לוקח לישראל

 בעצמו לעשות מלאכה זו במוציש. עיין סימן שכה מ׳ב סיק כט), וכן פסק השו״ע סימן שז

 סעיף כ.

 האס גם במלאכה שעשה ישראל בעינן להמתין במוציש בכדי שיעשה! אכן נחלקו בזה

א) לומר שנם בישראל בעינן להמתין במוצ״ש בכדי ׳  הראשונים. דעת רש״י (חולין טו

ן בישראל. י י ץ אין דין זה ש ר ה  שיעשה, וכן דעת הרמב״ן. אולם לדעת ה״רמב״ס, הרא״ש ו

 השו״ע (סימן שיח שם) פסק לקולא, ולכן כתב שבשוגג מותר במוצ״ש מיד.

 נמצא, שלדעת השז׳ע מעשה שבת של ישראל דינו קל יותר ממעשה אינו יהודי,
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 ומצאנו לזה ג׳ טעמים:

 א. באינו יהודי. חוששין טפי, מפני שקל בעיניו של ישראל איסור של אמירה לעכו״ם,

 ויש לחשוש שיבוא לבקש ממנו לעשות מלאכה עבורו פעם אחרת כדי שיהיה מוכן לו

 למוצ״ש מיד. -אבל בדבר שנעשה ע״י ישראל בידים ודאי ליכא למיחש שע״י שנתיר לו

 למוצ׳יש מיד יבוא לעשות כן פעם אחרת (ט״ז סימן.שיח ס״ק א).

 ב. באינו יהודי יש לחשוש שישראל יבקש ממנו שוב, משא׳,כ בישראל שאין אדם

עוור לא תתן מכשול, וא׳יכ אפילו אם  הוטא ולא לו. ומה־עוד שבישראל יש איסור לפני־

. ו(שם)  נאמר שהישראל מוכך לשמוע לאחר הרי ודאי שלא יבוא״אחר לבקש ממנ

 ג. רש״י כתב שהטעם שבעי בכדי שיעשה הוא גזירה כדי שלא יהנה ממעשיו הרעים.

מילתא דלא שכיחא, ובמילתא דלא שכיחא לא גזרו רבנן י  והרי ישראל שמחלל שבת הוה

 (מ״א סימן שיח ס״ק ב).

ו נ י מ י ת ב ו י ש ע מ ת ה ו ל א ש ד ל ו מ ל ת א ד נ י ן ד י בי נ ו ר ק ל ע ד ב  ד. יש ה

 והנה שאלנו האם מותר לצפות במבט לחדשות במוצ^ש. ולכאורה היה נראה ממה

 שראינו.עד כה שאין בזה כל איסור, שהרי השו״ע פסק כר׳ יהודה שתמיד מותר לאחרים

 במוצ״ש מיד, ולכן אפילו אם ידוע לנו שאנשי צוות הצלמים ודאי חללו את השבת במזיד

 (כנון שצלמו איזה ארוע שאירע בשבת), לכאורה פשוט שאין כאן שום איסור.

 אולם איף הדבר ברור כלל וכלל, שהרי אם נתבונן נראה ,שישנם שני הבדלים

 עקרוניים במציאות בין הדין המוזכר בשו״ע לבין הנידון דידן.

 א. היה נראה שבגמרא ושו׳ע מיירי שאדם אחד נכשל באיסור שבת בשוגג או מזיד

 לצורך עצמו, והשאלה היא האם מותר,לאותו אדם או אחרים שיזדמנו להנות מהמלאכה.

. ו  אבל בנדון דידו הרי אותם האנשים המחללים את השבת עושים זאת, עבורנ

 ב. עוד נראה פשוט שבגמרא־ מיירי באדם שנכשל באקראי, אבל הרי בנדון דידן

 מדובר על חילול. שבת. בקביעות מדי שבת ר״ל.

 על כן עלינו לברר האם במציאות'כמו שלנו ישתנה הדין, ושמא בכה״ג לכו״ע אסור

 להנות ממעשה שבת.

ו נ ר ו ב ה ע ת ש ע נ ה ש כ א ל  ה. מ

 כאמור, אפילו במזיד שרי לאחרים במוצ״ש. אבל עלינו לברר במקרה שנעשתה

 המלאכה עבורנו האם בכה״ג עדיין יש לנו דין אחרים, או.,שמא מכיון שהמלאכה נעשתה

 עבורנו יש לנו דין של האדם המחלל שבת בעצמו.

 והנה דוגמה לכך מצאנו בשו״ע (יו״ד סימן צט סעיף ה) באיסור ביטול איסורים

 לכתחןלה. וכך כתב השו״ע:

 ״אין מבטלין איסור לכתחילה ... אם בשוגג מותר ואם במזיד אסור למבטל עצמו...
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ל בשבילו ולשאר כל אדם מותר״. ט ב ת נ י ש מ ן ל כ  ו

 הרי שמצאנו מקרה שאדם שנעשה איסור בשבילו - דינו כאילו עשה בעצמו. ולכאורה

 הוא הדין בנדון.דידו, .וכבר הרגיש בדבר זה המיא (סימן שיח ס״.ק ב),.וכתב:

 ״נראה לי דלמי שנתבשל בשבילו הוי ג״כ דמו כימו הוא עצמו כמ״שביו״ד סימן צט

 סעיף ה דה״נ טעמא משום קנסא׳י.

 אולם כתב המ׳־א בהמשך דבריו שיש לחלק ואין ללמוד מדין ביטול איסורים למעשה

 שבת, שהרי״הטעם שאסרו בביטול איסורים לאדם שבטלו בשבילו הוא מחשש שמא יאמר

 פעם אחרת לאינו יהודי לבטל בשבילו (כמבואר שם בב״י), אבל במעשה שבת'אס יאמר

 לעכו״ם בלאו.הכי יצטרך להמתין בכדי שיעשה (כמבואר לעיל), ולחשוש שמא יאמר

א לו. ,לכן חזך בו המ״א ל א ו ט ו ם ח ד ן א ,דאי  לישראל לעשות,עבורו ודאי לא.חיישמן

 ופסק שגם אם עשו מלאכה בשבילנו יש לנו דין של אחרים ומותר למוצ״ש מיד,־וכן פסק

 המשנה ברורה (סימן שיח ס״ק ה).

 אולם האחרונים נתקשו בדברי המ׳יא. עיין בספר יסודי ישורון (ל״ט מלאכות עמ׳

 118) שכתב:

ניחוש שיאמר׳ לישראל זה שיבשל  ״והנה דברי המ״א צריכים ;ביאור, דלמיה לא'

 בשבילו גם בשבת־ הביאה כדיי שיהיה לו מוכן למוצ״ש מיד, ואיך נימא שלא ישמע

 לוי דאין אדם הוטא ולא לו, הא קמן-דגם היום חטא ולא לו שהרי בישל לצורך

 אחר״.

 כלומר, יש לתמוה איך אפשר להקל לישראל לאכול מתבשיל שבשל ישראל אחר

 עבורו, מטעם שאין אדם חוטא ולאילו, והרי ראיינו בעינינו שאדם זה כן חוטא לצורך

 אחרים:• ־ • ׳

 מכח קושיא זו, המשיך בעל היסודי ישורון וכתב:

 ״אלא צ״ל שהמ׳׳א מיירי כאן שזו הפעם הראשונה שחילל זה. שבת במזיד, אוישעבר

 כמה ׳פעמים בצינעא ־דאינו נעשה מומר אלא בג׳ פעמים בפרהסיא,׳ דאז. לא

 מחזיקין שישמע להבא לחלל את השבת, יאבל מומר ודאי קם דינא דמ״אידאסור

ה ו ם ה י ד ח א ר ל ו כ מ י ל ד ר כ ו ס י ה א ש ו ע ש . י ן מ כ ל . ו ל בשבילו ש ב ת נ י ש מ  ל

ר לכולם. ולפ׳׳ז הני תבשילי! ו ס א ם ו ל י ב ש ו שנעשה ב מ ם כ י נ ו ק ל ה  כ

 מתבשלין בשבת או פת שנאפה בשבת אסור לאחרים לקנותם אחר השבת, דאיסורן

ם (כמו המבשל עצמו)״. ל ו ר ע ו ס י  א

 נמצא לפי דבריו, שאין ספק שאסור להנות במוצ׳יש מכל איסור שעשו בשבילינו במזיד

 בשבת, וה׳׳ה בצפייה במבט לחדשות, בחלב שנחלב באיסור בשבת, כפירות שנקטפו בשבת,

 ועוד שאלות מעשיות כיוצא באלו.

 דברים דומים מצאנו בפמ״ג (סימן שכה בא׳יא ס׳יק כב) שכתב שישראל מומר דינו

 כעכו׳׳ם, דבזה לא שייך היתרו של המ׳׳א שלא ישמע לו (אלא לדבריו יתכן שתאסר

 המלאכה רק בכדי שיעשה במוצ״ש ולא עולמית כתיסודי ישורון. ועיין באריכות בשו״ת

 חר:צבי סימן.קפג):,אכן, ראיתי בשו״ת ציץ אליעזר (חלק יגיסימן מח) לאחר שהביא דברי
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 הפמ׳יג הנ״ל, שכתב:

 ׳ולפלא על המשנה ברורה שלא. הזכיר מזה; ואולי הוא מפני דנקיט ליה לעיקר

 טעמא שהנהנה לא יבא פעם. אחרת •לומר לו שזה -לו שייך כשהמחלל הוא ישראל,

 כמו שכתב הט׳ז ס״ק א; דדוקא בעכו׳ם יש לחשוש לזה מתוך שקל בעיניו, אבל

 דבר שישראל עושה בידים ודאי׳ליכא למיחש־לכך: ולפ׳ז נם כשהעבריין הוא מומר

 לחלל.שבת ג׳כ צ׳ל׳ מותר בהיות שליכא למיחשישיבוא לומר לו־פעם אחרת״.

 נראה שהציץ אליעזר' רוצה לומר שאפילו נאמר שמומר כן מוכן לחלל שבת עבור

, אבל מכיון שסוף סוף הוא ישראל, ודאי ו 0 יבקשו ממנ ו א  אחרים וחוטא ולא לו, היינ

 ששום יהודי אחר לא יעלה על דעתו לבקש ממנו לחלל שוב את השבת עבורו, שהרי יש

 בזה איסור תורת של לפני. עוור לא תתן מכשול. וא?כ בזה חזרנו ,להיתרו של המ״א

יו׳ד סימן צט ס׳׳ק יא] וכף  (ואפשר עוד לדחות את דברי היסודי ישורון - עיין ט״ז [

 החיים [שם אות מד],'ודו״ק).

r 

ת ו ע י ב ק ת ב ב ל ש ו ל י  ו. ח

 למרות שדינו של המ׳יא עומד בתוקפו, עדיין צ״ע בנדון דידו שמדובר על חילול שכת

 קבוע כל שבת ושבת ר״ל. שהרי אפילו אם נאמר שישראל שבישל במזיד בשבילנו - מותר

,־לא'עולה'על־הדעת שימשיך אותו מומר לחלל את ל ולא נבוא לבקש ממנו שוב) (הואי ו  לנ

 חשבת כל שבת ושבת ואנחנו נמשיך להנות כל מוצ׳ש כאילו אין בכך כלום, הרי

 שלמתבונן מהצד היה נראה כאילו יש כאן איזה הסכם הדדי, כאילו אנו מחזקים את ידיו

 כביכול, וברור שלא יתכן שחכמים יתירו למצב חמור שכזה להתמשך בלא סוף. ואכן,

 הרגיש בזה בשו׳ית כתב סופר (חלק או׳ח סימן נ), ולמרות שפסק כמ׳א,.כתב שזה הוא

ת מדי שבת בשבתו ו ע י ב ק ה בשביל אחר, אבל פונדק המבשל ב ר ק מ  דוקא במי שמבשל ב

, בודאי קנסא קנסו רבנן לאלו שנתבשל בשבילם כמו למבשל עצמו, זו פרנסתו  לאחרים ו

 והגם דבשביל זה לא יחדלו מלפשוע יאנו אין לנו אלא קנס חכמים וכר. ועוד דן שם לומר

 שיש בכה״גימישוס לפני עוור ועכ״פ משוס מסייע ידי עוברי עבירה. עכת׳ד.

כשמתמידיס י אבל  הרי שלמדנו, שכל תיתירו של המ״א הוא רק בחילול שבת באקראי, 1

 לעשות כן בקביעות מדי שבת, אזי לכו״ע יש איסור עולמית ליהנת מהאיסור. ולפ׳ז אין

 שום מקום להקל בנידון דידן, וה״ה לשאר בעיות מעשיות הדומות שהזכרנו.

ר כ י א נ ל ס ש נ  ז. ק

 ויש להוסיף עוד טעם להחמיר בצפיה במבט לחדשות במוצ׳׳ש ע״פ דברי הביאור הלכה

 (סימן שיח):

ג מותר ליהנות במוצ״ש, זהו בכל מלאכות ג  דע דלדעת השו׳ע דפסק כר״י דבשו

ס שקנסו חז׳׳ל שלא ליהנות בו ביום ען מוצ״ש. אבל בנוטע בשבת נ ק  שניכר ה

ד דבשניהם י ז מ שוה ל ר שוגג ז ת ל א ת ל ו נ ח ל ל ו כ ן י י אי כ ו ה א ל ב  וה״ה בזורע ד
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 צריך לעקור הנטיעה״.

ע אסור ־ליהנות מהצילומים ׳ , שהרי בשבת עצמה לכו ן,דידן  היה נראה שה״ה בנדו

 שצולמו בשבת, אולם מכיון שהחדשות משודרות רק במוצ׳יש בשעה קבועה וא?א בלאו

 הכי להנות מהם קודם, הרי אם נקל לא יהיה שום קנסא ניכר וע״כ יש לאסרם לעולם,

 ולפי, סברא זו יש לאסור אפילו אס נאמר שאותם צלמים דינם כשוגגים (עיין תזו׳א

 הלכות שחיטה סימן ב סוף אות טז). ועוד היה נראה לומר, שמכיון שא״א בשום אופן

 לצלם אותם הארועים כי אם בשבת, ודאי קנסו חכמים; ורק במלאכות שניתן לעשותם גס

 בחול (כגון.בישול) התירו למוצ״ש (כך העיר לי הרב יהושע,כץ שליע״א).

ד ב ל ת ב י נ כ ו ת ת ה כ י ר ע א ב ו ת ה ב ש ל ה ו ל י ח ש  ה. כ

 עיין בציץ אליעזר (חלק יג סימן מח) שדן בשאלה האם ,מותר לנסוע במוצזש

 באוטובוס שהתחיל נסיעתו בשבת (לצערנו גם זו שאלה מעשית מאד), והעלה שם טעם

 להקל שבכה״ג פעולת החילול שבת הוא רק בבחינת הכשרה, שיוכלו לאחר מכן ליהנות

 מפעולת ההיתר שתעשה מיד במוצ״ש. והנה, על אף שאין די בחילוק זה כדי להתיר

 ליהנות מהצילומים עצמם, שהרי. יש, בהם הנאה בגופו של חילול השבת, .מ׳ימ יש כאן

 מקום להקל בזמן שנעשתה רק עריכת איזו תוכנית בשבת, כמו שנוהגים לחתוך ולשפץ

 קטעי צילום וכדומה. וכן בנסיעה שנעשתה בשבת לצורך איזו כתבה, אזי אפשר שיש

 מקום לומר שזהו רק בבחינת הכשרה ולא הנאה ישרה של חילול השבת גופא. וצ״ע

 לדינא.

ה ל י ע ם מ ה ן ב ה וריווי אי א ר ל מ ו  טי. ק

 והנה שמעתי מי שרצה להתיר צפיה במבט לחדשות במוצ״ש בטענה, שאין הנאה

 במראה בעלמא, אולם אין זה ברור כלל. ועיין בגמרא (פסחים כו, א) ׳דמעילה הוא

 דליכא, הא איסוךא־איכא״, שמשמע שיש איסור גם בקול מראה.וריח. וכבר האריך בזה

ע ברשיי ביצה לט, וע׳ ן קפג). ( מ י ס ) י ב  בשרית יביע אומר (חלק ו סימן לד), ובשו״ת הר צ

 א על המשנה ד״ה מועלין).

ת י ר ס ו ה מ מ ה ב ן מ ו  י. די

 אכן עדיין יש כאן מקום להאריך בצדדי ההיתר והאיסור, אלא שאפילו אם נמצא איזו

 דרך היתר מן הדין, עדיין קשה להקל.

 וכבר כתב החזון איש (הלכות שבת סימן לח, כשדן בדין הנאה מחשמל המיוצר

 בשבת):

 ״אבל אם נעשה ע״י ישראל שאינו שומר שבתו, אסור להנות ממנו. אף אם הוא

ר ו ס י  באופן שיש היתר בשימושו מהדין, אסור להשתמש בו, מפני״שיש בשימושו א
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ם כיון שהוא שימוש ציבורי, והעובד בשבת י מ ד ש ו ב כ ס ל ו ח נ י א ם ש ש ל ה ו ל י  ח

ל ו ל י ל ח ב ע א ו ו כ ב ן ל י א  הוא עושה במרד ר״ל. והנהנה ממעשיו מעיד ח״ו ש

ה שלמה״. ב ו ש ת א שישובו ב ו ע א ר ה י , ו ת ב ש  ה

ם ו י ת ס ר ע  יא. ה

 ברצוני" להבהיר שאין בדעתי כאן לחדש או לפסוק הלכה בשאלה זו, אלא עיקר

 מטרתי היא להעלות אחת מתון עשרות השאלות המעשיות מידי שבת בשבתו; שהרי יותר

 ממה שכואב הלב על חילול השבת הפרוץ בימינו, כואב הוא על שבני תורה ויר״ש נהנים

 מכך מידי שבועימבלי לתת על־כך את הדעת.
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ר ב נ ה ע י ב ו ל ש א ו מ  ש

 כיבוי מזגן בשבת

 שאלה: משפחה עם תינוקת יצאה לנופש ושהתה במשך.השבת בבית מלון בחדר אחד.

 בערב שבת הפעילו את.מיזוג האוויר כיוון שהיה חס, וכך המשיך המזגן לפעול גם במשך

 השבת. ,בליל שבת התקרר החדר מאד. התינוקת הצטננה וההלה להשתעל וניכר היה

 שהקור משפיע עליה לרעה. היה צורך בהפסקת המזגן ומאידך גיסא לא היתה אפשרות

 להחליף חדר.

(שאלה זו מתאימה למצב דומה בבית פרטי). ת הבעיה׳ א ר ו ת פ  כיצד-ניתן ל

 תשובה: כדי לענות יש לדון בעניין זה מכמה צדדים;

 1. הגדרתו של קטן - חולה שאין בו סכנה.

 2. הגדרת החשופים לקור (ואפילו גדולים) - כחולה שאין בו סכנה,

 3. דין חולה שאין בו סכנה.

 4. כיבוי המזגן על ידי נכרי.

 5. כיבוי על ידי ישראל - האם מותר וכיצד.

 6. כיבוי המזגן - דאורייתא או דרבנן.

ן ט ל ק ו ש ת ר ד ג  א. ה

 כבר פסק הרמ״א (באו״ח סימן שכח סעיף יז) על פי הראשונים (ר׳ ירוחם רשב״א

ח ׳ ו א ) ׳ ש י , שסתם צרכי קטן - כחולה שאין בו סכנה דמי. וכתב על כד ה״חזון א  ורמבץ)

 סימן נט ס״ק ד): ״ובזמננו שמצוי מאוד חלאים המתרגשות בתינוקות נראה דכל שיש

 ספק שיגרום לו קלקול מעיים לעצור או לשלשל, או גרם כאב מעיים, או חם כלשהו -

 הוא בכלל ספק סכנה״. אם כן לכל הפחות תינוק מוגדר כחולה שאין בו סכנה. ואפשר

 שבכגון דידו, שהתינוק כבר הצסנן ומשתעל והקור עלול לחזק את צינונו ולגרום למחלה

 ־ ייתכן שע״פ הגדרת ה״חזון איש״ הוא כבר נכנס לגדר של ספק מסוכן, וכידוע בספק

 סכנה מחללים השבת לכתחילה על ידי ישראל (סימן שכח סעיף ב, סימן שכס סעיף א).

ר ו ק ם ל י פ ו ש ה ת ה ר ד ג  ב. ה

 מצאנו בהגמ״י(ברמב״ם שבת ו, ס״ק ו) שהביא בשם רבינו יום סוב (וכן במרדכי בשם

 תשובת ר׳ ישראל), שאביו ור׳ משולם - שהיו פרושים - היו מתחממים כנגד מדורת נכרי

 (שהודלקה בשבת בשביל ישראל), וכן גדולי העולם. ״וטעמא כתב בעלמא הכל חולים

 אצל המילה וכן הכל חולים אצל הקור. ואם אינם חולים ממש - מכל מקום מצטערין הס

 לכל הפחות בשבת. ואמרינן בכתובות (ס, א): ׳גונח - יונק חלב בשבת׳. ואף על גב דמפרק
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 כלאהר יד הוא - משום צער לא גזור בהו רבנן״. וכן כתב שם: ״משום חולה שאין בו סכנה

 אומרים לנכרי ועושה, והכל חולים אצל צינה״.

 וגס ההנמ״י התיר שם אפילו לגדולים בימות הקור להיכנס לבתי החורף שחיממו

 הגויים.

 ומביא בשם המהר״ס, שבצרפת נהגו היתר בדבר. ואמרישר״י מאורליינש התיר אפילו

 לתקן האש מהאי טעמא. עיי״ש באורך...

 וכן-פסק בשו״ע (סימן רעו סעיף ה), שהכל הולים אצל הקור. לכן, בארצות הקור

 מותר לגוי לחמם לקטנים ומותר לגדולים להתחמם אנב זה. ואם הקור גדול - אזי מותר

 לחמם המדורה אף לכתחילה יעבור הגדולים.

 ומכאן לענייננו־ אפילו נאמר שהקור בחדר ממוזג הוא לא כל-כך נורא עבור חגדולים

 כיוון שיכולים להתעטף.בשמיכה נוספת או בבגד נוסף (אף על פי שמכל מקום צער יש

 בעניין זה] - בכל אופן עבור התינוק שכבר הצטנן ומשתעל בעקבות הקור, בוודאי שניתן

 לומר עליו שהוא חולה אצל הקור בכגון דידו, ומוגדר כחולה אין בו סכנה. ולפי שיטת

 ה״חזון איש״, כפי שכתבנו לעיל, כשהתינוק כבר מצונן - ייתכן ואף נכנסים אנו לבעיה

 של ספק מסוכן, שכידוע עבורו ניתן לעשות איסור תורה בידיים. אבל נדון ע׳׳פ ההכנה

 הפשוטה, שהתינוק מוגדר כחולה שאין בו סכנה. ונם בכגון דידו, שהכל חולים אצל

 הקור, נתייחס אליו כאל חולה שאין בו סכנה ולא יותר.

ה נ כ ו ס ן ב י א ה ש ל ו  ג. ה

 הגמרא (ע״ז כח, ב) אומרת. ״עין שמרדה - מותר לכוחלה בשבת״. ובהווא-אמינא שם

 חשבו שבכגון דנן אין בזה סכנה, ובכל זאת אם שחק סממנים מאתמול - אזי מותר לכחול

 בשבת, אף.על פי שיש בזה איסור דרבנן משום. שחיקת סממנים.

ם כדלקמן: י נ ו ש א ר  1 מגמרא זו מסיקים ה

ת איבר - לכולי עלמא בראשונים (רמב״ן, רשב״א, נ כ ל יש בו ס ב , א ה נ כ ן בו ס  * אי

 ר״ן ורא׳ש):

ל - עובר איסורי דרבנן (שבות) אף בידיים. אבל איסורי תורה אינו א ר ש י י ד ל י  א. ע

 עובר.

י - מחללין ואפילו איסורי תורה לכתחילה (שאם מותר איסורי דרבנן ר כ ל ידי נ  ב. ע

 לכתחילה - אזי מותר גם אמירה לנכרי, שאמירהילנכרי בשבת היא ״שבותי).

ב [וכן מי שיש לו מיחוש וחולה ממנו כל גופו כ ש מ ל נפל ל ב ת איבר, א נ כ ן ס  « אי

 אף על פי שמחלך - כנפל למשכב דמי(רמ״א ע״פ ב״י סימן־שכח)]:

ל ידי נכרי - לכולי עלמא מחללין ואפילו איסורי'תורח לכתחילה ־כנ״ל בסכנת  א. ע

 איבר.

י ישראל: איסור תורה - לכולי עלמא אסור: ד ל י  ב. ע
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 איסורי דרבנן - בזה נחלקו ראשונים:

ר - מסתפקין. ו ט ש ו ״ א  ר

א - מותר אפילו בידיים, כדין סכנת איבר. ״ ב ש  ר

 ריין - אסור בכלל, שרק בסכנת איבר מתירים. ורק אם אי אפשר על ידי גוי,או בדרך

 אחרת - מותר בשינוי, כרמב״ן לקמן.

ן (תורת האדם) - מותר בשינוי. ומוכיח מגמ׳ בכתובות (ס, א): ״תניא רבי ״ ב מ  ר

 מרינוס אומר: גונח יונק חלב בשבת. מאי טעמאז יונק מפרק כלאחר יד, ובמקום צערא

 לא גזרו רבנן. אמר ר׳ יוסף: הלכה כרבי מרינוס״. וגונח הוא כחולה שאין בו סכנה שנפל

 למשכב - הילכך מותר באיסורי דרבנן בשינוי.

ם מיחוש.- לכולי עלמא לא עושים כלום וגם לא על ידי נכרי. ת  * ס

ם (שבת ב, י) - שלוש דעות בשיטתו: ״ ב מ ר ת ה ט י  II ש

 רמב״ם ע״פ הטור (סימן שכח) ועל פי ה״דרכי משה״(שם):׳כרשב״א לעיל.

 רמב״ם ע״פ המ׳׳מ - מחלק:

 א. בחולי שכולל כל הגוף - ישראל עושה דרבנן אף בידיים.

 ב. בחולי שאינו כולל כל הגוף (ואפילו יש סכנת איבר} - ישראל אינו עושה כלום וגם לא

 דרבנן. ועושים רק על ידי גוי.

 רמב״םעל פי ב״י• וט״ז (סימן שכח סעיף יז):• כל; חולה,שאין בו סכנה, ואפילו יש לו

 סכנת איבר:

 א. על ידי ישראל - אין עושין איסורי דרבנן אלא בדברים שאין בהם חשש מלאכה

 מהתורה, כגון ליישר איברים ולהרים בשר סביב הלב וכוי, שאין בהם משום שחיקת

 סממנים.

 ב. על ידי גוי • עושים גם איסורי תורה.

ה כ ל ה  III ל

 השו״ע (בסימן־ שכח סעיף יז) מביא את כל-הדעות ומכריע כדעת הרמבץ (״דעת

 שלישית עיקר״}. לצורך חולה שאין בו.סכנה שנפל למשכב:

 א. .נכרי - עושה, אפילו מלאכה מהתורה.

 ב. ישראל - עושה דרבנן בשינוי,

 •וכך פוסקים גם שאר האחרונים ונושאי כלי השו״ע (מ״א, ט״ז, גר״א ומ״ב). חוץ

 מהב״ח - שפוסק כרמב״ם ע״פ הב״י, אבל שאר האחרונים שוללים אותו לדינא.

ק נא), ש״כל דבר שמותר  וכתב ה״חיי אדם״ (והביאו ה״משנה,בחורה״ בסימן שכח,ס׳
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 לעשות על ידי ישראל בחולי שאין בו סכנה, אפילו יכול לעשותו על ידי אינו-יהודי -

 מותר (לישראל לעשותו)״.

, שאיסורי דרבנן בשינוי - יהא מותר לישראל לעשות לכתחילה, ל ״ נ ה  ,כך שעולה מ

 אפילו יש שם גוי.

 בשיטת הרמב״ן שנפסקה־להלכה - אומרים אחרונים: ה״אבני נזר״ (״אגלי טלי; טוחן

לח, י) הגר״ח־נאה (״קצות השולחן״ סימן קלד, ד) וכן ה״שמירת שבת כהילכתה׳ :  אות

,שהרמב״ן מוכיח שיםתו שעושים דרבנן ז*)  בשם הגרש״ז אויירבך (שש״כ פרק לב הערה י

 בשינוי, מגונח - שיונק כלאחר יד. ושם מסבירה הגמרא הטעם, משום ש״מפרק כלאחר יד

 הוא״. והרי מפרק הוא איסור תורה - ״דש״, ובכל זאת מותר בשינוי. משמע מכאן, שחולה

א ת י י ר ו א  שאין בו סכנת, וכל שכן בסכנת איבר - ישראל עושה עבורו מלאכה. ד

 בשינוי.

 וכך הם פוסקים. לדינא.• וב״קצות השולתן״ כתב הגר״ח נאה, שמכל מקום אם זה

 דאורייתא,- יותר טוב לעשות על ידי נכרי.

ם - חולה שאין בו סכנה שנפל למשכב, או שכל גופו כואב עליו, על פי ו כ י ס  ע1 ל

 האחרונים הנ״ל ברמב״ן ולדינא:

 א. על ידי נכרי - עושים אפילו מלאכה דאורייתא.

 ב. על ידי ישראל - עושים בשינוי בין דאורייתא ובין דרבנן.

 ומשמע מהמ״א. ומ״ב, שבדרבנן בשינוי על ידי ישראל - מותר לכתחילה, ולא צריך

 לבקש מגוי אפילו הוא נמצא שם.

 והוא הדין לתינוק - שמוגדר כחולה שאיין בו סכנה ־ שחלים עליו כללים אלו.

 [הגר״ח נאה (שם) מאריך להוכיח לגבי תינוק, שניתן לעשות עבורו מלאכיה דאורייתא

 בשינוי, והוכחתו מהגמרא בשבת (מ, ב) שם איתא: ״רשב״ג אומר: 'אשה סכה ידיה שמן

 ומחממתה כנגד המדורה, וסכה לבנה יקטין" ואינה' חוששת״. ושם משמע לרשב״ג, ויש

 אומרים גס לתנא קמא, ששמן - יש בו בישול מהתורה. ובכל זאת לרשב״ג יכולח כלאחר

 יד לחמם ידיה׳כדי לסוך לבנה הקטן, וזה משום שבנה מוגדר כחולה שאין בו סכנה לכל

 צרכיו. ומכאן ראיה, שלצרכי קטן ולהולה שאין בו סכנה - עושים בשינוי ואפילו מלאכה

 דאורייתא.]

ת ב ש ם ב י י ל מ ש ם ח י ר י ש כ ת מ ל ע פ ה ר ב ו ס י א  ד. מכאן נשאר לדון בסיבת ה

. ט ר פ ן ב ג , ובמז ל ל כ  ב

 בכלים שבעצם פעולתם מתבצעת מלאכה האסורה מהתורה, כגון מנורות שיש בהן

 חוט להט וכדומה, אזי בהם, חוץ מבעיית החשמל, יש בעיה של עצם המלאכה שהם
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 פועלים (כגון מבעיר במנורה), ובהפעלת מכשירים אלו לכולי עלמא יש ממש איסור

 תורה.

 אבל בשאר מכשירים, שבעצם פעולתם אין שום איסור, אלא רק בעצם הזרמת החשמל

ם יש לברר מהו האיסור בעצם הפעלתי מכשירים אלו ה  (כגון מאוורר ומזגן) ־ ב

 ובכיבויים.

 ה״חזון •איש׳ (או׳ח סימן נ אות ט) קובע, שעצם הזרמת החשמל בחוט (בלי קשר

 לפעולת המכשיר) וסגירת המעגל - יש בזה משום בונה, כדין עשיית כלי, ׳כיוון שהוא

 מעמידו על תכונתו. כאשר יש זרימת חשמל הוא ״מתקן את החוט עצמו ממוות לחיים״.

 וכן בעצם הפעלת הכלי ממוות לחיים, חידוש חיי הכלי - גם בזה יש משום בונה,

 היות שהוא מעמיד הכלי על תכונתו.

 הגרש׳׳ז אויירבך (קובץ מאמרים בחשמל לגרשז״א) אומר בשם האחרונים, שלדעתם

 עצם העמדת דבר על מתכונתו אינו נחשב כבונה. כגון: מילוי קפיץ של שעון שהפסיק

לרוב 'האחרונים (חוץ מהחזויא) אין בזה משום בונה. חוץ מזה - אומר״הגרשז״א ?  לפעול -

 על סברת החזו׳׳א - מאחר שרגילים לחבר ולנתק את זרם החשמל במכשירים אלו, אזי

ן שימוש. צורת השימוש פ ו א  אין לראות את הסגירה והפתיחה כבניין, אלא כשימוש, כ

 בכלי היא החדרת ההשמל, ואין זה עשיית המכשיר, אלא אופן השימוש בו ־ כדוגמת

 פתיחת דלת וסגירתה.

 אמנם יש אחרונים אחרים, אשר רוצים לאסור שימוש בחשמל בשבת משום נולד,

 שהכח החשמלי כביכול נולד, וזה אסור בשבת משום מוליד, כמו מוליד ריחא. ולכך

 הסכימו ה״בית יצחק״ ור׳ חיים עוזר:

 לעומת זאת הסכימו רוב האחרונים, שבעצים הזרמת החשמל אין איסור, וכל האיסור

 הוא רק משום התוצאה שמופעלת מכח המכשיר, כגון מנורה, תנור, רדיו וכדומה, שבעצם

־ שבעצם ן ג ז מ  הפעלתם מתבצעת מלאכה אחרת שאסורה (כגון מבעיר). אבל מאוורר ו

 פעולתם אין נעשית שום מלאכה - אזי בעצם אין שום אזסור, ורק משום ׳לא פלוג׳ אסרו

 חכמים. וכך כותב הגר״מ פייינשטיין:

 ״...ובפרט שלא ברור פסיקת האלקטרי באין דבר הדולק מזה - אם יש בזה איסור

 דאורייתא. ואם אינו דאורייתא הא רוב הדעות הם להתיר, לצורך מצווה. ופסק כן

 הרמיא בסימן שו-סעיף ה וכתב שגם המחבר פסק כן בטימן תקפז״. (אגרות משה

 או״ח ת״ג סימן מב).•

 וכך כתבו גם לדינא, שאין איסור בחשמל מהתורה - הפרי מגדים (סימן תקב מז ס״ק

 א), ו״מנחת יצחק״(ח״ב סימן יז אות ג).

ם - לפי שיטת רוב האחרונים, עצם הפעלת כלים חשמליים שאין בפעולתם ו כ י ס  ל

 משום איסור תורה ־ האיסור הוא רק מדרבנן, כדלעיל. ולחזו״א - אטור מהתורה משום

 בונה.
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ה נ ק ס מ  ה. ל

 כיוון שאמרינן שהכל חולים אצל הקור, ובמיוחד קטנים - שאמרינן במפורש בשו״ע

 לעיל, שעל ידי נכרי מותר לחמם להם החדר, וכיוון שטתם קטן, לכל צרכיו, מוגדר

 כחולה שאין בו סכנה,

 והיות שלפי רוב האחרונים, כיבוי המזגן חוא רק אסור מדרבנן,

א - אפשר לכבות המזגן או על ידי נוי (אף בלי רמיזה) או שישראל יכבה נ י ד י ל  אז

 בשינוי. ואף אם יש שם גוי.- אין צריך לחזר אחריו, כיוון שגם כשנמצא גוי - אפשר

 לכתחילה על ידי ישראל בשינוי (מ״א ומ״ב לעיל). וכיוון שיש גם מצוות עונג שבת

 (שאחרת יסבלו כל השבת מהקור) - יש מקום להקל בזה אף יותר.

, שעצם הכיבוי אסור מהתורה (משום סותר) - אזי א ״ ו ז ח ת ה ע ד ר כ י מ ח ם נ א  ו

 מכל מקום ראינו ע׳׳פ הגר״ח נאה, האבנ״ז, הגרשז״א (בשש׳׳כ) ועוד אחרונים שהתירו ע״פ

 הרמבץ דלעיל גם מלאכה דאורייתא בשינוי.

י גוי. ד ל י ה לעשות ע ל י ח ת כ  מכל מקום בכגון דידו צריך ל

ת החזו״א; דלעיל. שבכגון דידו, שהתינוק כבר ע ד ף ב ל א ק ה יתן ל נ נ ״ מ מ  ו

 נצטנן, משמע שהוא מוגדר כככלל סכנה, שאף מנתר לכבות בידיים כדין ספק פיקוח נפש.

 ולכן מסתמא גם בשיטת החזו׳׳א, שבכגון דידן לכל הפחות יהיה מותר לישראל לכבות

 בשינוי.

ך ראיתי בתשובת הגר״מ פינשטיין זצ״ל: כ א ל ת כ מ ס א  ו

 ״ואם נזדמן זה בבית יחיד, באופן שבכל הביתי קר - מותר (על ידי נכרי), מטעם

 אחר, אף כשליכא קטנים, מטעם דהכל חולים אצל הקור, שאיתא בסימן רעו סעיף

 ה״(אגרות׳ משה או״ח ח״ג סימן מב).

 וכיוון שהכל חולים אצל הקור - אזי יש להם דין־חולה שאין ביו סכנה, ומותר על ידי

 גוי לכבות בשבת בשבילם, קל וחומר לקטן. (ואין הוא מתייחס לכיבוי על ידי ישראל,

 אבל ע״פ העולה מהנאמר לעיל, משמע שגם על ידי ישראל יהא מותר בשינוי).
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ל ז נ ל ג א י ר ו  א

 מצב הלכתי חדש כקריטריון להחשבת פעולה במלאכה

ק ו נ י ך ת ל כ ל ם ש י ד ג  א. כיבוס ב

 במלאכת מלבן שנינו לגבי הכנסת בגד למים (זבחי• צד, ב): ״שרייתו זהו כיבוסו״.

 נחלקו הראשונים האם כל שריית בגד במים (גם בגד נקי) .היא כבוסו וחייב, או

 ש׳שרייתו זהו כיבוסו׳ נאמר רק בבגד מלוכלך; אולם על כל פנים בבגד..מלוכלך לכויע

 ׳שרייתו זהו כיבוסו׳ וחייב.

 לאור גמרא זו תמוהה מחלוקת בין בעלי התוספות בעניו כיבוס בגדים שלכלך תינוק

 במי רגלים, כדי שאימו תוכל להתפלל:

 ״ועל תינוק שלכלך בנדי אימו במי רגלים אין לזרוק עליו מים דשרייתו זהו

 כיבוסו. ושמע ר״י מפי הנשים שהתיר ר״ת ליטול ידיה' ולקנח ידיה בבגד, כיון

 שהוא דרך לכלוך, כדי שתוכל להתפלל ולברך. ואין נראה לר׳׳י שהרי היא מתכוונת

ך רחיצה וליבון הויא זה ׳הקינוח־ (שבת קיא,. א-ב ד״ה האי ר ד  ׳לטהר הלכלוך, ו

 מסוכרייתא).

 רוב האחרונים הבינו שריית התיר משום שאע״פ שיש כאן ניקוי של הבגד - ניגוב ידים

 רטובות במים על בגד מלוכלך - אין זו דרךיכיבוס; אלא דרך לכלוך. כתוצאה-מכך הקשו

 מספר קושיות, שהעיקריות מתוכן הן:

 א. תוס׳ עצמם כתבו שהיתר זה של הרטבת בגד בדרכך לכלוך, ולא־בדרך ניקיון, הוא רק

 כאשר הבגד נקי (ע״ש בתוס׳). במקרה שלנו התינוק לכלך את אימו במי רגלים, הבגד

 מלוכלך. כיצד אפשר להשתמש כאן בהיתר זה?

 ב. ,לכאורה, הדין עם ר״י - בכל דרך שהמים יגיעו לבגד יהיה זה פסיק רישא שיהיה כאן

 ניקוי קצת, וניחא לה בזה, והרי תוס׳ קבעו שאפילו ליבון קצת אסור?

• שעיקרם העמדות שונות של  כתוצאה מקושיות אלו תרצו האחרונים מספר תרוצי

 המקרה בו דנו ר״י ור׳ית. נראה לענ״ד, שניתן להבין באופן שונה את המחלוקת בין רית

 לר״י, ותיפתרנה מאליהן גם השאלות.

ת ב ש ת ב ר ת י מ ע ר ת א צ י ח ת מ י י נ  ב. ב

 במלאכת בונה מובא בגמרא הדין, שבניית מתיצת קבע - אסורה, ובניית מחיצת ארעי

 י מותרת. אעפ״כ כתב ר״ת כיישוב למספר סוגיות:

 ״היכא שהמחיצה מועלת להתיר חשוב עשית אהל בתחילה..., (ערובין מד, ,א תוד״ה

 פקק).
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 ,בניית מחיצת ארעי רגילה.אינה חשובה מספיק כדי שתחשב למלאכה, ומסיבה זו אין

 לאסור את עשייתה בשבת. המצב ההלכתי החדש• שנוצר עם עשיית מחיצה מתרת הוא

 שמעניק למחיצה.השיבות! והופך אותה מתוצאה חסרת חשיבות• לתוצאה בעלת חשיבות.

 מטע• זה, לדעת ר׳׳ת, תחשב פעולת עשיית מחיצה מתרת בשבת בנין, ותאסר בשבת.

ה כ א ל מ ה ל ל ו ע ת פ ב י ש ח מ ת כ י ת כ ל ת ה ו ל  ג. ח

 מדברי ך״ת למדנו כי הוא סבור (ובעקבותיו ראשונים רבים), שכאשר נוצר מצב

 הלכתי חדש כתוצאה מפעולה שנעשתה בשבת, עולח חשיבות, הפעולה שנעשתה, והיא

 תחשב למלאכה \תאסר בשבת (זאת למרות שלו לא היה נוצר המצב ההלכתי החדש, לא

 היתה חשיבות לפעולה, והיא לא היתה נאסרת בשבת).

 ע״פ הבנה זו של מושג היצירה בשבת, ניתן להבין היטב את המחלוקת בין בעלי

 התוספות בעניו כיבוס בגדים שלכלך תינוק במי רגלים, כדי שאימו תוכל להתפלל.

 ר׳׳ת לא התיר כלל לנקות בגד׳ ממי הרגלים שעליו, אך לא ניקוי בדרך של לכלוך.

ו את מי ל ט ב  היתרו של ר׳׳ת היה לנגב את הידים על הבנד, כך שהמים הנספגים-בבגד י

 הרגלים שעליו, והאם תוכל להתפלל (השווה לשון הגהות-מרדכי לדף קמב [פב, א בדפוס

; כמות כה  וילנא]). כדי לבטל את מי הרגלים שבבגד מספיקה כמות קטנה מאד של מים1

 קטנה של מים אין בה כדי לנקות במשהו את הבגד. נמצא, שמבחינה מציאותית מצב

 הנקיון של הבגד נשאר כפי שהיה.

 ר״י, שאסר לנגב את הידים בבגד, אסר זאת מטעם אחר. אמנם במישור המציאותי לא

 השתנה מצב הנקיון בבגד, אבל מבחינה הלכתית תשתנה מעמדו של הבגד. בגד זה

 שמבחינת הלכות תפילה נחשב למלוכלך ואסור היה להתפלל לידו, נהשב כעת לנקי

 ובסביבתו מותר להתפלל.

 לדעת ר״ת פעולה זו מותרת בשבת, כיון שלא היה כאן.כל" כיבוס - הבגד נשאר

 מלוכלך כפי שהיה. לדעת ר׳׳י יש כאן יצירה חדשה והיא אסורה בשבת, אף אם נעשית

 בדרך ליכלוך. ההתיחסות של ההלכה אל. הבגד כנקי גורמת למשמעות חדשה לפעולת

 ניגוב הידים בבגד, והיא נחשבת לכיבוס.

 לכאורה קשה, שכן ר׳׳ת הוא זה שחידש שבניית מחיצה מתרת אסורה בשבת למרות

 שהיא מחיצת ארעי'בגלל המצב ההלכתי החדש שנוצר עם עשייתה, ומדוע כאן מתיר את

 ניגוב הידים בבגד?

 נראה, שישנו הבדל גדול בין המקרים. בכל בנית מחיצת ארעי נבנה משהו חדש, אלא

ד אפילו ברביעית מיס. או משוס שמי הרגלים ספוגים בבגד ואינם בעין [מיא סימן י ו  1. במקרה זה אין צ

 שב סיק כה], או משום שכמות מי רגלים היוצאת מחוץ לבגד שהתינוק עטוף בו ומלכלכת את האם

 קטנה מרביעית, ולכמות זו מספיק רוב מיס [שו׳ת חכם צבי סימן קב. ועיין עוד מחצית השקל סימן עז

 סעיף ב]. וי״א שדי במים כשיעור מי הרגלים [שלטי הגבורים. עין באר היטב סימן עז סיק א].

 ו
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 שמסיבות.שונות אין איסור בבניה זו. כאשר המחיצה הנבנית היא מחיצה מתרת, המצב

 ההלכתי החדש שנוצר נותן חשיבות למחיצה שנבנתה, ולדעת ר׳ית וראשונים אחרים,

 נאסרת מסיבה זו בנייתה׳ בשבת. במקרה שלנו אין שוס שינוי במציאות - הבגד נשאר

 מלוכלך כפי שהיה; רק המצב ההלכתי השתנה. לדעת ר״ת אין די בכך כדי לראות בפעולה

 זו כיבוס ולאוסרה משום כך. לדעת ר״י די בשינוי מעמדו ההלכתי של הבגד ממלוכלך

 לנקי כדי לאסור את ניגוב הידים משום כיבוס, אע״פ שבמציאות נשאר הבגד מלוכלך כפי

 שהיה.

 קושיה נוספת שאפשר להקשות לדברינו היא מן הגמרא (ביצה יח, ~א): ״אמר רב הייא

 בר אשי אמר רב: נדה שאין" לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה״. שם"אין שוס הזה אמינא

 לאסור מצד זה שהמצב ההלכתי החדש שיהיה לבגדים אחר הטבילה יחשיב את הטבילה

 לכיבוס.

 לענ״ד אין להשוות את המקרים. הטבלת בגד של נידה יבמים אין לה שום קשר

 לכיבוס, אלא לדיני טומאה וטהרה (עיין בתוס׳ [שבתי קיא, א-ב ד״ה האי] שהדגישו

 שמדובר דווקא בבגד נקי), וניתן לדמות זאת לכל היותר לתיקון כלי, (עיין בגמרא שם).

 במקרה שלנו האיסור להתפלל הוא בגלל היות הבגד מלוכלך ע״י מי הרגלים, לכן ניתן

בפעולה המחשיבה את הבגד כנקי מבחינת הלכות תפילה - ככיבוס. ;  לראות

ה פ מ ד ל י י ן צ י א ה ש כ א ל  ד. מ

 ליסוד הנ״ל יש השלכה גם לענין ׳מלאכה שאין צריך לגופה׳. נחלקו הראשונים. האם

 קורע על מתו לר׳ שמעון חייב או פטור. לדעת רש״י וראשונים אחרים פטור - זוהי

 מלאכה שאין צריך לגופה, ואין זה שונה ממוציא את המת לקוברו שפטר ר׳ שמעון. לדעת

 בעלי התוספות חייב, שכן חייב האבל ללבוש בגד קרוע כל השבעה. דהיינו - יצירת המצב

 ההלכתי החדש של הבגד הראוי ללבישה בזמן השבעה מעניקה חשיבות לפעולת הקריעה

 והופכת אותה למלאכה. ואכמ״ל.
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ו ה י כ ר ם ב י מ ח  ר

 ניעור בגדים בשבת

 שאלה: ילד שבגדיו התלכלכו באבק, האס מותר בשבת לאביו או לאימו לנער האבק

 מעל בגדיו׳

 איתא בגמרא (שבת קמז, א): ״א״ר הונא המנער טליתו בשבת. חייב חטאת ולא אמרן

 אלא בחרתי אבל בעתיקי לית לן בה, ולא אמרן אלא באוכמי אבל בחיורי וסומקי לית לן,

 בה, והוא דקפיד עלייהו. עולא איקלע לפומבדיתא, חזא רבינן דקמנפצי גלימייהו; אמר:

 קאמחללינן רבנן שבתא? אמר להו רב יהודה, נפוצו ליה באפיה דאנן לא קפדינן מידי.

; איל הב לי כומתאי, חזא דאיכא טלא עליה הוה קמחסם  אביי קאי קמיה דרב יוסף

 למיתביה, א״ל נפוץ שדי אנו לא קפדינן מידיי.

ם י נ ו ש א ר ת ה ו ט י . ש  א

ת י ל ל ה כ ר י ק  1. ס

 כתב רש״י: ״המנער טליתו מן העפר חייב חטאת דזהו ליבונה׳, אך התוס׳ (דיה

 ״המנער טליתו״) חלקו על רש״י, וכתבו בשם ריח דמנער •טליתו היינו מנער מן הטל

 שעליו, ״'דהיינו כיבוס וליבון וחייב חטאת וכן משמע דהוי דומיא דכזמתא דרב יוסף,

 אבל בניעור מן העפר כדפי׳ בקונטרס אין נראה שיהא שייך ליבון׳. וכן הוא בראיש (פרק

 כב סימן יי), שהביא תחילה פירוש רש״י ואח״כ דעת התוס׳ בשם הריח. והבין הטור

 בקיצור פסקי הרא״ש שדעת אביו כפי׳ התוס׳ בשם הר״ח, וכן הוא ברין, וכ״כ הרשביא

 והריטב״א בחידושיהם (שבת קמז, א), וכןיכתב הראב״ד בהשגות כפי שהובא-במגיד משנה

 (שבת י, יח).

 אך למעיין בר״ח שלפנינו יראה כי תפס דוקא כשיטה הכתובה ברש״י, שכתב:

 "...המנער טליתו בשבת חייב חטאת - פי׳.המנער כדכתיב התנערי מעפר... אם יש בבגד

 חדש שחור ומקפיד עליו או אם יש עליו דבר טינוף אוסר רב הונא לנפצו״. ומה

ו דבר טינוף״ - כך למד הר״ח מהך דאביי דקאי קמיה דרב ם יש עלי  שהוסיף״או א

ה ת ו א י ב  יוסף: ״כומתא הוא כמין כובע... וי״א כומתא הוא כגון כאן דומה לגביע והו

י מהסס...״ ע״ש. ווה שלאכהתוס׳ שלמדו מהך דאכיי ורב י ב ף והיה א ו נ י ה ט נ מ ש  ה

 יוסף כי רב הונא אוטר ניעור בטל, דהר״ה פירש טלא היינו טינוף, ונמצא שהר״ח

 שלפנינו מפרש אחרת ממש״כ התוס׳ בשם הר״ח. וכבר העיר על זה בספר תהילה לדוד

׳ ... וזה הפך ממש״כ י פ ב ב ת כ  (ס״ק ב) דכתב: ״וכעת שהדפיסו ש״ס וילנא עם פי׳ הריח ד

ן(סימן שב ס״ק ז) דבהדיא כתוב בסמ״ג ו  כל הפוסקים בשם ריח״. והעיר המ״ב בשער הצי

 שהריח פי׳ כפירוש רש״י, וכתב שעה״צ דמש״כ התוס׳ בשם הר״ח דהמנער טליתו מן הטל,
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 כתוב בסמ״ג בשם ר״ת, וצ״ל דטעות סופר נפלה בדפוס שהחליפו ר״ת בר״ח.

 אך לא רק חר״ח שלפנינו כתב לפרש הסוגיא כפרש״י, אלא שבלי הלקט (סימן קט)

 והיראים השלם (סימן רעד) כתבו כן כפירוש, דהמנער טליתו-מן העפר..., וכן הוא בספר

ץ בשם י׳׳א, באורחות חיים ר  התרומה (סימן רנד), ושיטה זו צוטטה; במאירי; בחידושי ה

 (הלכות שבת פז) ועוד.

ת ו פ ס ו ת ת ה ט י  2. ש

 אך עדיין יש להבין מקור תלונת התוס׳ על רש״י, שכתבו: ״אבל בניעור מן העפר

 כדפי׳ בקונטרס אין נראה שיהא שייך ליבון״, דאפשר לומר דהתוס׳ ס״ל דמצד הסברא

 לא ׳שייך שבניעור עפר אדם עובר על אב מלאכה של מלבן. .אך הגרע״א בנליון הש״ס כתב

 להעיר על פי׳ רש״י מגמ׳ בשבת (קמא, א), דאיתא שם: ״אמר רב כהנאיטיט שעל גבי בגדו

 מכסכסו (פי׳ רש״י - משפשפו) מבפנים ואין מכסכסו מבחוץ״, וביאר שם ךש״י מכסכסו

ן ת ו ן נ י א י ד ו א ה ש ל מ ן מ ב ל מ  מבפנים - ׳דלא מוכחא מילתא לאיתחזויי כמלבן - ו

; משמע דליבון בלא מיס לאוישמיה ליבון, ואילו הכא כתב הש״י דליבון שייך  שם מים״

 אף בלא מים אלא בניעור עפר בלבד, ועל זה כתב הגרע״א דצ״ע. ואפשר דגם התוס׳.למדו

 מכאן דבעפר ליכא ליבון.

 והנה ראיתי בספר יסודי ישורון (עמ׳ 162) בשם הגאון בעל חמדת ישראל ׳(מלאכת

 מלבן) דביאר בשיטת רש״י: ״דל״צ בזה מים, אלא באם מסיר העפר ג״כ חייב משום מלבן.

( ו ד ג ב ג ״ ע  אלא דשני מיני מלבן יש: דהרי מלוכלך בטיט (כגון הך דשבת קמא, א, טיט ש

 אין מלבן אלא במים וזה שפי׳ (שבת עג, א) מלבנו בנהר וכן ברש״י (קמא, א' ׳דלא הוה

ר לחודא. סגי אז חייב. יעו ר דבנ פ ע ך ב ל כ ו ל מ ל ב ב  מלבן משוס דאינו במים׳), א

 משא״כ דעת התוס׳ וסיעתם דאץ מלבן אלא במים...*.,

 וכעין זה כתב המ״ב בסימן שב בשעה״צ ס״ק מא: ״ד,לא דמי למה דמחייבינן במנער

 טלית חדשה מן האבק שעליו לשיטת ר״ש״י, דהתם מצחצח הבגד עי״ז הוא תיקונו משא״כ

 כאף שאינו רק מסיר הטיט ורושם הלכלוך עדיין •נשאר והדרך להעבירו עיי מים, ובזה

 סרה קושית הגרע־א שנשאר בצ״ע על רש״י בגליו! הש״ס״.

י ״ ש ת ר ט י ר ש ו ק  3. מ

 א״כ ראינו כי לתוס׳ יש מקור לסברתם דבעפר לא שייך ליבון, ואף דגם שיטת רש״י

 מתורצת מ״מ שיטת רש״י עדיין צריכה ביאור-מה הביא את רש״י לומר כי רב הונא מחייב

 הטאת בניעור טלית מעפר שעליה! הנה גם כאן אפשר לומר דזותי סברא אך בס״ד ננסה

 למצוא לה מקור.

 ולזה יש להקדים דאיתא בגמרא (שבת קמ,'א): ״...בעי מיניה מהו לכסכוסי כיתניתא

 בשבתא, לרכוכי כיתניתא קא מלוין ושפיר דמי, או דלמא לאולודי חיורא קמיכוין

 ואסור...״.

 פירש שם רש״י (ד״ה ״לכןסכוסי כיתניתא״): חלוק כתונת של פשתן שנתכבסה והרי

 היא קשה, ומשפשפה בין שתי ידיו והיא מתרככה ואף הליבון.שלה מצהיל ע״י השפשוף:

 וביאר: ״אולורי חיורא״ - הליבון מצהיל.
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 הנה; מהא דאמריגן בגמרא: ״או ־דלמא לאולודי חיורא ואסיר׳ משמע, שכל אולודי

 חיורא אסור ואין לך אולודי חיורא גדול מנעור הטלית מעפר שעליה. וכך ראיתי בשלסי

 גיבורים דכתב: ״נראה דמיימוני ורש״י אזלי לשיטתייהו דסברי המכסכס הסודר ללבנו

 אסור דכל אולודי חיורא אסור...״.

 ואפשר דרש״י למד כן מהא דעולא איקלע לפומפדיתא, דרשיי וסיעתיה מסכימים

 לשיטת התוס׳ דניעור הטלית מטל. שעליו הוי כיבוס וחייב, וזאת למדו מהך דאביי הוי

 קאי קמיה דרב. יוסף חזא דאיכא טלא עליה, וכמ״ש התוס׳ דמכאן. ראיה דרב הונא מיירי

 בטל. אך לא בכדי רב אשי סיפר לנו גם על עולא ורבנן דפומפדיתא, דודאי מדובר בניעור

 אחר חוץ מטל, ניעור שמוליד.חיורא שעל ידו מתלבן הבגד (ועי׳ בבגדי ישע על המרדכי

 על סוגיא זו וי״ל על דבריו). וכך הוא בשלטי גיבורים (סב, א בדפי הרי״ף אות ב) שכתב

ו ל עלי א ט כ י י א , דכ״ש א י ר מ א ל ק י ט ט ו ע מ ו ל א  בשיטת רש״י: דניעור' עפר ל

א לרבוותא״. וכעין זה כתב הב״ה ל י עפר א ט ק א נ ל ן ו בו ש ללי ח י מ א ל כ י  דטפי א

 בשיטת רש״י: ״ס״ל לרש״י מדנקט בעובדא דאביי ורב יוסף חזא ךאיכא" טילא עליה ומקמי

י זהו ליבונו״, מ ד נ ו ח ר ל פ ע ' ניעור מ ע דאפי מ ש  דהכי אמך בסתם. דניעור אסור, מ

 ע״ ש.

 אך מכאן יש להקשות על־התוס! וסיעתם דכתבו דאין נראה דבניעור עפר שיהא שייך

 ליבון, הרי גם הם מסכימים דכלי אולודי חיורא אסור דכן איתא בהדיא בגמרא, וא״כ

 כיצד לא חשו לאולודי חיורא בניעור הטלית מעפרי. כך הקשה השלטי, גיבורים הנזכר

 ונשאר בקושיא זו והצריך עיון עליה.

 וראה ראיתי בספר מעשה רוקח (שבת י, יח) דכתב לתרץ קושיא זו: ״וי״ל דהטור זיל

 לא• כתב בטל אסור אלא חייב כלישנא דגמרא, ולהודיענו דבעפר ליכא חיוב לפי' דרכו

 אלא איסורא בעלמא, דומיא דסודר דלקמיה, דאין'סברא להתיר לנמרי שהרי עכ״פ הוא

מלבנונית העפר שמכהה מראיתו״. ולפי דברי המעשה רוקח  מצחצח ומאיר הבגד השחור 1

 ליתא לקושית השלטי גיבורים, דהתוס׳ וסיעתם למדונרדחיוב חטאת ליכא, אך איסורא

 מיהא איכא דסוף סוף אולודי היורא הוא.־

 ולכאורה אפשר לדייק'כן מלשון האור זרוע (ח״ב סימן״פב) שכתב: •פי׳ ר״ח שמנערו'

יך כיבוס א שי ל ' : ק ב א ל בניעור מ ב ת א א ט יב ח ן חי כ ל ס ו  מטל שעליו דהיינו כיבו

ב חטאת״, וכן אפשר לדייק מלשונות ראשוני• נוספים. אך מוכח מלשון האור י י ח ת ה  ל

 זרוע דלא כהמעשה רוקח, שכתב: ״מיהו אנן חיישינן לפי׳ רש״י, הלכך מי שנתכסה בגדו

 בעפר וביבגד שחור וחדש אם יש דרכו להקפיד בכך תמיד שלא לצאת בו, יזהר שלא ינער

 אותו״. ואי איתא דלכו״ע איסורא מיהא איכא אין צריך לומר דחיישינן לפרש״י.

 כך ראיתי בשו״ת תפילה למשה לר׳ משה הלוי (סימן יג) שדייק כן והוסיף, שלכן

, ועוד שדוחק ן  השמיטו הטור ושו׳ע לגמרי פרוש רש״י דס״ל דליכא בזה אפי׳ איסורדרבנ

 לומר שהטור דקדק לכתוב דוקא ״חייב׳ כדי להורות שעכ״פ איסור מיהא איכא, שהרי

 הטור גופיה בריש סימן שא כתב: ״ואיני צריך להאריך בטיל מלאכות"ולא משיעוריהם

 שלא נאמרו שיעורים אלא לחיוב אבל איסורא איכא בכל שהוא, על כן לא אכתוב אלא

 דברים הצריכים״; מבואר שאין דרכו של הטור להדגיש במלאכה פלונית חייב" עליה
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ה 52 ר ע ה ב  ואחרת אסורה רק מדרבנן. .והניף ידו שנית בספרו מנוחת אהבה (חיב פרק י

א כ י ל ב ׳בהדיא ד ת ׳ כב) כ מ ע ) ג ׳ מ ס  במי מנוחות), וכתב שם, דהמהרש״ל בביאוריו על ה

. ק ב ר א ו ע י נ ל ב ל א כ ר ו ס י  א

 עכ״פ תירוץ על קושית השלטי גיבורים עדיין לא מצאנו. דאמאי התוס׳ וסיעתם לא

 חשו בניעור אבק לאולודי חיורא?

 והנה ראיתי ביד אהרון לר׳ משה אלפאנדרי בהגהות הטור (סימן שב), דכתב לחלק

 בין מוליד לובן חדש בבגד שהוא אסור משוס אולודי חיורא לבין הסרתי אבק.אך לא

 יצירה חדשה בבגד: יולי נראה לומר דלא דמי כלל, בשלמא התם במה שמסכסך את חבגד

ל ב , א ם לבן ד ו ק ה מ י א ה ל ה ש מ בן מ ד לו י ל ו מ א ש צ מ נ  מלבנו יותר ממה שהיה ו

, אבל שעד ם לבן ד ו ה ק י ה ה ש מ בן מ ד לו י ל ו ו מ נ י ר א פ ע ן ה א שמנערו מ כ  ה

 עכשיו היה מלוכלך בעפר ועכשיו מנערו כדי להוציאו זה לא מקרי כלל אולוך? חיורא׳.

 גס הבהיל (סימן שב דיה י״א אסור לנער) נתקשה לשיטת התוס׳ והרא״ש מדין אולוךי

 חיורא ותירץ: ׳דע׳׳כ לא דמי כלל האי ענינא לכסכוסי סודרא... דע״כ משום דבענינו אינו

 עושה שום פעולת הצחצוח רק שמנערו מן האבק והעפר שהוטל עליו - לכן לא חשבינן זה

 לצחצוח רק שקפיד עליה... משאיכ בכסכוסי סודרא דעושה הצחצוה בידיים להוליד

 לבנינות על. הבגד - אסור בכל גומי, לפ״ז ניחא אפי׳ לדעת הרא׳ש והטור... וסיעתם׳.

 עפיי התירוצים ־הנ״ל ייל דס״ל לתוס׳ וסיעתם לחלק בין אולודי חיורא דסודרא

 לניעור עפר כמ״ש'הני אחרונים.

י כ ד ר מ ת ה ט י  4. ש

 ברם שיטת המרדכי מצריכה עיון; בעוד שהב״ח (סימן שב) כתב כי המרדכי סובר

 כשיטת רשלי, כתב ערוך השולחן (סימן שב סעיף ב) כי המרדכי מסיעתו של התוס׳.

 ובאמת במרדכי שלפנינו לכאורה יש סתירה: בעוד שבסימן תמא כתב: ׳המנער טליתו

ו דהיינו כיבוס וליבון חייב חטאת, וכן משמע דהוי י ל ע ל ש ט ן ה ח מ ״ ר  (כתבו התוס׳) פ

ו ת י ל ר ט ע נ מ  דומיא בכומתא דבעי רב יוסף׳ וכר, הנה בסימן תמד כתב: ״גם מסקינן ה

א ן ל נ א ר חייב חטאת, ודוקא הדתי ואוכמי' דשייך בהו ליבון וקפיד עליו, ו פ ע  מן ה

ל ושדי״. והקשו אחרונים, דמלבד הסתירה ט ו עם ה ר א פ ע ם ה ן ללובשו ע נ י ד פ  ק

 בדברי המרדכי שבאחת כתוס׳ ובאידך כרשיי, יש עוד להעיר מדוע חילק שתי המימרות

 בנפרד. ועוד, כשפסק כתוס׳ כתב איסור הניעור בסתמא, משא׳׳כ כשפסק כרש׳י הוסיף

 את תנאי החיוב המוזכרים בנמ׳ דהיינו חדתי ואוכמי. ועיין בחידושי אנשי שם ובגדי ישע

 ואכמ׳׳ל.

 השלטי גבורים גס הוא העיר על הסתירה בדברי המךדכי, ותירץ: ׳ואפשר דמש״כ

 אח״כ אף מן העפר בא להשמיענו דלכל הפירושים אנן לא קפדיון מידי לא בעפר ולא

ו אין לנו דין של נ א  בטל, ואיכ יהא מותר לנו בכל ענין לנער״. יוצא מדבריו, דכיון ד

 ״והוא קפיר עליה״ הלכך דינא דגמרא לא שייכא ומותר לנער בכל ענין, וכן הוא בספר

 התרומה על הלכות שבת (סימן רנד) שכתב: ״ואנן לא קפדינן אם העפר או הטל שרי".

 והעתיקו הב״ח בסימן שב עיש.
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ק א) כתב שכן מצא בדעת בה״ג, והוסיף: ״ובאמת לא ״ ס ב  והתהילה לדוד (סימן ש

ן בזה פסק הלכה, דהא רב יהודה ורב יוסף רק לדידהו. קאמרי אנו לא י  ידעתי מה שי

 קפדינן מידי, שהיה ידוע להם שאינם מקפידים, אבל מי שהוא מקפיד פשיטא דחייב

ן רוב בריא להקפיד וצ״ע״. ר ד  ואפשר שתלוי במה ש

 והנלע״ד כיי תמיהת התהילה לדוד במקומה עומדת, מם שכתב ״ואפשר דתלוי במה

 שדרך רוב •בנ״א להקפיד״ - זה •אינו, דמוכח מהא" דאביי הוה קמחסם למיתביה האי

 כומתאלרב יוסף, ומדוע עשה כןז אי-רוב לא קפדי א״כ שרי לנער ולמה חשש אביי, ואי

 רוב קפדי א״כ אזלינן בתר הרוב, ואמאי אמר לו רב יוסף נפוץ שדי אנן לא קפדינן מידיי

 ועוד, אמאי קאמר לו אכן לא קפדינן, לימא ליה אנן אזלינן בתר רובא ורובא לא קפדי,

 ופן רב יהודה לעולא אמר דוקא אנו לא קפדינן ואדרבה היו מחדשים לנו דין והיו

 אומרים אנן אזלינן בתר רובא, אלא ודאי דוקא רב יהודה ורב יוסף לא קפדי משא״כ

 שאר בנ׳א, דמי שהוא מקפיד פשיטא דחייב.

 ואף שראיתי לר׳ חיים בנבנשתי בספרו כנסת הגדולה (סימו שב בהגהות הטור)

 שהעתיק מרדכי זה להלכה, מ״מ בספרו שיירי כנסת הגדולה מוכח שחזר בו, שכתב דיש

 להחמיר כהרמ״א והב״ח שחששו לשיטת רש״י בניעור עפר. וכן הטור והשו״ע דהשמיטו

 מרדכי זה משמע דלא ס״ל כוותיה. גם הב׳ח ציטט שיטת המרדכי וספר התרומה אך לא

 סמך עליהם להלכה. ע״ש.

 סיכום: נראה דאע״פ שמצינו כי לשיטת המרדכי יש חברים והם סיפר התרומה ובה״ג,

 מ״מ שיטה זו לא נתקבלה להלכה;

ם ״ ב מ ר ת ה ט י  5. ש

 הרמב״ם (שבת י, יח) כתב: ״המנער טלית חדשה שחורה כדי לנאותה ולהסיר הציהוב

 הלבן הנתלה בה כדרך שהאומניו עושים ־ חייב חטאת״.

 וכתב הכסף-משנה: ״נראה מדברי רבינו שהמנער חייב משום מכה בפטיש כמו יבולת

 שעל הבגדים״. וכן הוא במגיד משנה שכתב: ״ונ״ל לפרש לדברי רבינו דמש״כ שם - אביי

 הוה יתיב קמיה דרב יוסף... שהעניו היה דחשש אביי מפני הטל שהוא מצהיב ע״נ הבגד

 השחור הלבן, ובחידושי הרשב״א פי׳ רש״י ז״ל משוס האבק ומשום מלבן, ובתוס׳ הקשו...

 ודעת רבינו עיקר״. משמע מדבריהם כי שיטת הרמב״ם היא שיטהשלישית.

 אך השלטי גיבורים זיהה את הרמב״ם עם שיטת רש״י, דכתב: ״דמשמע (מלשון

 הרמב״םץדבעפר וכיו״ב מיירי בכל דבר המעביר שחרורית הטלית לא שנא טל לא שנא

 עפר״. וכבר העירו האחרונים על דבריו: עיין במחזיק ברכה לחיד״א (סימן שב אות א)

 בשם הרב קהילות יעקב בנימוקיו על הלכות שבת, וכתב שדעת בעל הבתים (בדעת

(סימן שב ס״ק א וס״ק ג)  הרמב״ם) שחייב משום מכה בפטיש, עיש. וכ״כ המאמר מרדכי

 דסידור לשון הרמב״ם וחילוק פרקיו מוכח כדברי מרן הכסף משנה, וכן דייק מלשון

 הרמב״ם ממה שכתב: ״כדרך שהאומנים עושים״. ואף שהאורחות-חיים (הלכות שבת אות

 קמח) למד כהשלטי גיבורים בדעת הרמכ״ם, כתב המאמר מרדכי דמיקום' ההלכה ולשונה

 ברמב״ם' אינה מורה כן, ע״ש. עיין עוד ביד אהרון (סימן שב בהגהות הטור) ובשו״ת

 תפילה למשה (ח״א סימן יג).
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ה למגיד משנה: ש ק ו ה ש ת כ מ ' ה ז  והנה המגיד ׳משנה כתב כי שיטת הרמכ״ם עיקר, ו

 ׳׳דלכל הפירושים חוץ מפי׳ רבינו אמאי סומקי לית לן בה״, דלרמב״ם על פי המגיד משנה

ן דוקא בבגד שחור משא״כ בסומקי, י  כל החשש הוא מפני הטל המצהיב את הבגד, וזה שי

י ותוס׳ דהוא משוס מלבן קשה אמאי בסומקי לית לן בה; וכן־ גס הקשה  אבל לשיטת רש׳

 ערוך השולחן (סימן שב ס״ק ב, וע״ש,שהוסיף להקשות עוד על שיסתרש״י ותוס׳). מ״מ

ם י ק ן ד מ  השלטי גיבורים שציטט קושיא זו בשם המגיד משנה כתב: ״דלאו קושיא היא. כ

ך ו ל כ ל ל ה ד ע י פ ק מ ם ה ו ק ם בשום מ ד א שום א כ י י ל ק מ ו ס ב ־ ד א ד ו מ ל ת ה ל י  ל

, עיש. , ו י ל ע ל ש  ט

ם ו כ י  6. ס

• מלבן ואפי׳  נמצאו ג׳ שיטות: בביאור איסור ניעור הטלית בשבת: לרש״י הוא משו

' סוברים דדוקא בניעור טל מיירי ס ו ת  בניעור עפר, וסברתו מהא דאולודי חיורא. ה

ר ניעור הוא משום מכה בפטיש. ו ס י א ס •היא ד ״ ב מ ר  דבעפר ליכא משום מלבן. ושיטת ה

ה ובה״ג סוברים דלדידן לא.שייכא הן,הלכה. מ ו ר ת ר ה פ , ס י כ ד ר מ  עוד למדנו כי ה

ד י פ ק א ד ו ה י ו מ כ ו י א ת ד 0 ה ה ר מ ו ר י  ב. ב

 אחר בירור שיטות הראשונים יש לברר שאר תנאי ההיוב. - ״דאמר רב הונא, המנער

 טליתו בשבת חייב חטאת דוקא בחדתי ולא בעתיקי ובאוכמי ולא בחיורי. וסומקי והוא

. ,  דקפיד עליהו

י ת ד  1. ח

 כתב הבית יוסף (סימן שב): ״לכאורה לשיסת רש״י ותוס׳ משמע חדתי מקרי-כל זמן

 שלא נתכבסו, אבל מדברי הרמב״ם בפרק י׳ שכתב המנער טלית חדשה וכו׳ כדרך

• חייב חטאת, משמע דחדשה דהיינו שלא נשתמשו בה כל-כך אלא עדיין  שהאומנים עושי

 חיא בחידושה כמו בשעה שהאומנים מתקנים אותה״. וכן העתיק המגן'אברהם (סימן שב

ל א כ ל ס א ו ב י כ י ב ל א ת  ס״ק א), וביאר כוונתו הלבושי שרד דס״ל למג״א ״דהכא ל

ן בכיבוס כלל״. וכן הוא א י כ ו ל ן ת י א ה ו ר יפה ל ו ע י נ ה אז ה ש ד ת ח ר כ י נ ן ש מ  ז

 בב״ח (ד״ה ומ״ש) והובא במחצית השקל וסמן ידו על הגדרה זו.

ן השולחן לא נחה בהגדרה זו,-שכתב: ״וגם זה בלי גבול וקצבה?,  אך דעתו של ערו

 וביסודי ישורון (עמ׳ 162) כתב: ״האוסרים לנער טלית חדשה דהיינו בתוך י״ב חודש

 (ריש כלים פ״ט מ״א), מיהו דעת המג״א׳דאין להבדיל בין חדשה לישנה אלא דיש. לאסור

 בכל הבגדים (עיין שיירי. קרבן על הירושלמי שבת פ״ז ה״ב), דטעמו משום דניעור עושה

 את הבגד יותר יפה כמו כיבוס וליבון, א״כ בכל בגד שעדיין עומד קצת בחידושה ולא

 נתיישן, הניעור בה מיפה אותה וחייב, שהרי אמרו ׳לא אמרן אלא בחדתי אבל בעתיקי

 לית לן בהי כלומר עתיקי שכבר הניעור אינו מיפה אותה, .דאי לא תימא הכי הלא די

 לומר ולא אמרן אלא בחדתי, ולמה הוציד להכפיל, ולומר אבל בעתיקי לית לן בה, אלא

 לומר דלאו דוקא חדתי ממש, אלא לאפוקי עתיקי שהניעור כבר אינו מיפה אות•״.
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 וכן הוא בפמיג באשל אברהם ס״ק א דלא כהמאמר מרדכי, דכתב: ״דמש׳כ מרן ו״ל

ן שאינה נראית  מדעת הרמב״ם... וניל דאע״פ שלא נתכבסה עדיין ׳אם נשתמשו כל כ

ה ס ב כ ת נ פ ש ״ ע א  חדשה - תו לא מקריא חדשה, אבל לא אתא למיעוטי נתכבסה ולומר ד

ן י א ישנה לענ י ר ק ה מ ס ב כ ת נ ל ש כ ה - ד ש ד א ח י ר ק ה מ ש ו ד י ח א ב י ן ה י ם עדי  א

ה הויא״. ש ו ד י ח ו ב א ל  זה ו

א כהמאמר מרדכי, ואפי׳ בנתכבסה כיון שעומך ל ד ת כ ו  סיכום: מכל הני,אחרוניס מ

 בחידושה קצת ולא נתישן הניעור בה מיפה אותה, ודלא כמש״כ בשו״ת תפילה למשה

 (סימן י״ג) שתפס עיקר כהמאמר מרדכי, ואף שהביא שכן כתב גדולת אלישע, מ״מ גם

 הנדולת אלישע סיים להחמיר מכח הני אחרונים ועיין בספרו מנוחת אהבה. וכן כתבו

 להחמיר אליהו רבה (ס״ק א), כה׳׳ח (ס׳ק א) שער הציון (ס״ק א}, שמירת שבת כהלכתה

 (פרק טו סעיף כח), בנוסף לב״ח, מגיא, לבושי שרד, מחצית השקל והיסודי ישורון,

 שהבאנו לעיל%

 זאת ועוד. כתב החיי אדם (כלל כב סעיף ט) בשם היערות דבש: ״ולפי שלא ידענו עד

 כמה נקרא חדש לכן צריך להיזהר' בכולם״, והמ״ב בבה״ל (ד״ה ״לחוש לדבריו״) ציטט

 הלכה זו וכתב על זה: ״ושארי אחרונים לא הזכירו דבר זה ׳דאין אנו בקיאים׳ והמחמיר

איש חי (ויחי שב ,אות ז) פסק :  תבוא עליו ברכה והמיקל יש לו ע״מ לסמוך״. ברם הבן

 כהיערות דבש וכן חובא בכף החיים (ס״ק א) ועיין שש״כ (פרק טו הערה פד).

י מ כ ו  2. א

י שהאבק מקלקל מראיתה וקפיד עליה (ע״ש), להכי המנער טלית שהיא  כתב רש׳

 שחורה דוקא חייב משום מלבן. והב״י נתקשה לפרש אמאי אסור דוקא באוכמי לפי׳ הר׳׳ח

יעור• מהטל מיפה אותם וממכר כיבוסס, וכן  שהובא" בתוס׳, וכתב דלפי׳ ריח נפרש שנ

 הוא" באחרונים.

 מ״מ השש״כ (פרק טו) כתב: ״מה• הבגדים שמקפידים שחורים או כהים״, ובהערה

 פב" כתב בשם אחרונים דכיון דהדרך להקפיד מסתבר דכהים דינם -בשחורים, וכ״כ

• כהים כדין בגד י ד נ  במנוחת אהבה (פרק יב) דטעמא משוס״מקלקל מראיתה ה״ה שאר ב

 שחור.

 והנהי בספר יסודי ישורון (עמי* 361) כתב: •האי ניעור דוקא כשהורה דקפיד משא״כ

 בשאר צבעונים דאין לחוש (שו״ע הרב), ואפי׳ צבע הדומה לשחור נמי לית לן בה, דתיורי

 וסומקי שהזכירו חז״ל לא דברו אלא בהוה דכך היה דרכן של צבע הבגדים בזמנם (שו״ת

 לבושי מרדכי סימן מד סעיף ב)״.

 ולמרות דמצד הסברא נראה כהשש״כ וכהמנוחת אהבה, מ״מ בשאר פוסקים לא מצינו

 דכתבו שאר צבעים אלא שחור. *

ה י ל ד ע י פ ק א ד ו ה  3. ו

ני• הגדירו קפיד הינו. שמקפיד ללבשס עד שינערם, וביאר הב״י,  רש״י ושאר ראשו

- לא חשוב לדידיה כיבוס ט ש ב ל ל • לא קפיד עלייהו דאפי׳ בלא ניעור לא היה נמנע מ א  ד
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. וטעמא כתב הב׳י בשם הרשב׳א והובא- במגיד משנה, משום 1  ושרי לנערה לכתחילה

 דלמאן דקפיד הוי פסיק רישיה, ולמאן דלא יקפיד ליכא אלא דבר שאין מתכוין שאינו

 כיבוס גמור, וכן מצוטט באחרונים.

 אן המ״ב (ס״ק ב} כתיב: ״ומש׳כ שמקפיד עליה, הטעם דאז חשיבא הניעור כמו

 הכיבוס אבל אס אין דרכו להקפיד ולובשו לפעמים בלי ניעור מותר לנער,אף לכתחילה״.

 משמע דלא מצד פסיק רישיה ואינו מתכוין, אלא .הגדרת המלאכה - להחשיב ניעור

 לכיבוס חשיב רק שמקפיד, 'משא״כ כשאינו מקפיד לאי הוי'כלל מכבס'אלא כדבר של מה

 בכן.

 וראיתי לגרשיז אויערבן (הובא בהערות השש״כ ,פרק טו הערה פט), שכתב דמה

 דאיתא בגמרא עולא איקלע לפומפדיתא וחזי רבנן קמנפצי גלימייהו • לכאורה אי

 קמנפצי אמאי אמר רב יהודה דאנן לא קפךינן, סוף סוף הם ניערו טליתותיהם? אלא

ן י כ א ״ ד ב  משמע דהקפידו לכבוד שבת, ולכן כתב השש״כ (פרק טו סעיף כו): ״בגד ש

ד ו ב י כ א מנעדו מפנ ו ו ה א שעכשי ל ו נקי א נ ו גם כשאי ש ב ו ל ד ו י פ ק ו מ י ל ע  ב

ם עליו״. י ד י פ ק ן מ י א ן בגד ש י ד ר - דיינו כ ח ע א ר ו א ל מ ו מפני כ ת א ב ש  ה

ת י ל ט ר ה ו ע י נ ב ב י י ח ת ה י ל ד ם כ י כ ר צ ם נ י א נ ה ת מ  4. כ

 אכתי יש לברר אם כל הני תנאים דלעיל: חדתי, אוכמי, וקפיד, בעינן כדי לחייב

 המנער טליתו בשבת ואי חסר חד מינייהו ליכא חיוב כלל, או אולי אף-בלא כל הג׳

 תנאים אכתי אסור בניעור.

 הנה כל הראשונים העתיקו להלכה את כל וזג׳ תנאים, ולא פרטו. מה הדין בחסר א׳ מן

 התנאים, והטור בקיצור פסקי הרא״ש (אות י) כתב:, ״המנער טליתו מפנ? טל שעליו חייב

ל א כ כ י י ל ל א ב  ודוקא בחדתי ואוכמי והוא שמקפיד עליו שלא ללבשו בלא ניעור, א

 הני-שרי׳י. משמע, שרק בחסרון כל הג׳ תנאים מותר בניעור הטלית. אולם בספרו

י שריי דלא כמש״כ הוא עצמו ברמזים. נ ה ד מ ח . ר י צ  ה״טור״ כתב: ״אי ב

 ^לענ״ד נראה דיש.להגיה בקיצור פסקי הרא״ש ולכתוב: ״אי ליכא חד מהני שרי׳י, דהא

ן ס״ל לטור בספרו, ועוד דמש״כ מסקנת אביו הרא״ש: ״דאי ליכא כל הני שרי״ כלל לא  כ

 משמע כן מלשון אביו הרא״ש, ולא יתכן דהטור קיצר פסקי אביו בהלכה שאין לה כל

 מקור בפסקי הרא׳וש. ועוד, שלא מצינו לאף פוסק, ראשונים ואחרונים שהזכיר דדוקא

 1. במה שהסתפק הכסף משגה כדעת הרמב׳ם אם הוא מפרש •והוא דקפיד עליה* כמו שפי׳ כלוקט יבולת,

ז • היינו בדרך עסק בעלמא, והעתיק הסתפקות זאת בכיי (סימן שכ),  דהיינו: קפיד-בכוונה, ולא קפי

ך אפשר לפרש כן בדיו יה, הרי מקור י ל סיני׳ (עסי 310): •תמהני א  כתב הנריע יוסף שליט׳א בספרו •קו

 דין זה כמ־ש הרב המגיד הוא דברי רב הונא דמסקינן עליה אמר רב יהודה נפוצי ליה באפיה אנן לא

• בכוונה בשבת משום דלא קפדי, ועיכ ר ע נ  קפדינן, וה״נ אמר רב יוסף לאביי - הא קמן דעבדי עובדא ל

 לא דמי לדין הלוקט יבולת. וכן מדויק מלשון הרמב׳ם דגבי לוקט יכולת סיים: ?והוא שיקפיד עליהם

ך עסק פטורי. ואילו בדין המנער טלית סייס: ׳ואס אינו מקפיד מותרי אלמא הכי שרי ר  אבל הסירם ז

ן דלרשיי ושאר ראשונים נ׳שיטא יקפיד... לא שבקינן  לכתחילה, ועיין שוית שמן רוקח. מימ כיו

, עיש.  פשיטותייה! משום ספיקו של מרן ברמנים׳
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 בחסרון ג׳ תנאים שרי בניעור, להכי נלע״ד להגיה שם דברי הטור ולהשוותם למש״כ בטור

 עצמו.

 והנה הבה!ל הסיק, כי התנאי השלישי ׳והוא דקפיד׳ בא למעט היכא דלא קפיד, אבל

 בסתמא אמרינן דבחדתי ואוכמי-קפיד, דיש לנו ב! תנאים עיקריים חדתי ואוכמי,

 והשלישי בדרן כלל נמשד אחריהם אלא אם כן ברור לנו שלא קפיד. חידוש זה דייק

 הבהיל מלשון רש״י בדיה אוכמישכתב: ׳שהאבק מקלקל מראיתה וקפיד עליה״, משמע

 דבסתמא בחךתי ואוכמי אמרינו קפיד. והוסיף הבהיל לראיה את לשון הרמב״ם שכתב:

ד מ1תך״, ומדלא התנה י פ ק ם אינו מ א ה וכר חייב חטאת ו ר ו ח ה ש ש ד  ״המנער טלית ח

 (הרמבים) והוא דקפיד עלייתו כלישנא דגמרא וכמש״כ בעצמו בדין חלוקט יכולת, שמע

. וכן משמע בסמיג ש דבחדשה ׳ושחורה אמרינן מסתמא דרכו להקפיד׳ ר פ מ א ו ה  מינה ד

, ואף שרש׳ל הגיה שצ״ל: ו דהוי כמלבן׳ ה י י ל ך ע י פ ק  שכתב: ץאוקמינן בחדתי ואוכמי ד

 ׳וקפיד עלייתו״, אבל כתב הבהיל דקשה מאוד לשבש כל הראשונים שכתבו כולם כלשון

 הזה דכך כתבו היראים, כלבו, שבלי הלקט ומרדכי.

 בזה עונה הבהיל על קושיא גדולה: מאי טעמיה דעולא דאמר בפשיטות על הרבנן דקא

 מחללי שבתא; בשלמא חדתי ואוכמי ראה עולא אבל מנא ידע דקפדיי, אלא ודאי

 דמסתמא אמרינן דקפדי. ׳ומשיכ הטור ואי בציר חד מהני שרי גיכ יש לכוין בזה... וכן

, ע׳ש.  מדויק מלשון הר״ח שלפנינו׳

ם ו ד ו א ן א ב א בגד ישן או ל ו ם ה  ועוד דייק הבה״ל מלשון הר״ח שכתב: ״אבל א

, משמע אי קפיד עלייהו אפי׳ באדום או ישן ׳ ה כ ל ן ה כ ו שרי ו ה י י ל ד ע י פ א ק ל  ו

 אסור, והבהיל כתב כן בלשון אפשר, ״ואפשר... דאם ידוע דאפי׳ בחיוורי וסומקי נ• כ

 דרכו להקפיד שלאיללבשו בלי ניעור יהיה אסור גם שם לנער, ולא שרי הגמי אלא בסתמא

 ובזה אתי שפיר דברי הר״ח וכרי, ע״ש.

 ובשני חידושים אלה של הבה״ל, דחדתי ואוכמי אמרינן מסתמא קפיד, ובסומקי

 וחיורי אי ידעינן דקפיד אסור, ראיתי לערוך השולחן (סימן שב סעיף ג) שפסק כן

 להלכה. ולפי זה לענ״ד אפשר לתרץ קושית המגיד משנה לעיל על שיטת רש״י ותוס׳,

 דהקשה, בשלמא לרמב״ם צהוב או צמר הלבן גנאי דוקא אשחור, אבל לרשיי ותוס׳ אמאי

 בחיורי וסומקי לית- לן בה׳ ותירץ השלטי גיבורים דקיס לה לגמרא דליכא שום אדם

 בשום מקום דמקפיד על לכלוך טל שעליו. אך לדעת הבהיל זה אינו, דאם ידוע שמקפיד

 אסור בניעור ולא אמרינן בטלה דעתו ולא אמרינן קים להו לגמרא, אלא כוונת הגמרא

 דבחיורי וסומקי מסתמא לא אמרינן שקפיד, אך אי קפיד אסור, ולכן לא קשיא ארש׳י

 ותוס׳, דאה״נ דגם בחיורי וסומקי אי קפיד חייב.

 כעין זה ראיתי בפמ״ג(משבצות זהב ס״ק ב), שכתב: ׳שאר צבעונים אין קפיד עלייהו,

ד צבעים, ובמגיד משנה הוקשה לו זה לכל הפירושים א ה ש ״ ד ה י פ ק ן ד ו  ואיני יודע כי

ן י ם א ל ו ע ב ה ו ר ו ד ת ע ה ד ל ט ם ב י ע ב ר צ א ש ב ר ד מ ו ק ל ח ו ד  חוץ לפי׳ הר״מ ז״ל, ו

. אמנם הפמ׳ג בעיקר הדין ם וצ׳ע׳ י ד י פ ק ר מ ת ו ן י ב ל ר מ פ ע ר ב ע נ מ , ו ם י ד י פ ק  מ

 נשאר בציע, אך בסברא מסכים הוא לבה״ל, ושניהם נראה •דאינם מסכימים לקביעת

 השלטי גיבורים (ותימה על ערוך השולחן שהעתיק תמיהת המגיד משנה אשיטת רש״י
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 ותוס׳, וגם פסקכהבה״ל, ולא ראה כי בזה מתורץ קושיית המגיד משנה).

 בחפשי דבר מצאתי כי הבן איש חיימיחי שב אות ז) כתב מפורש ךלא כהבה״ל: ״ואם

ד שרי י פ ק מ ם ׳ ן גם א כ ל ס ו ו ב י כ ה כ ר יפה ל יעו  היא לבנה או אדומה אין הנ

2 אומנם דוחה מצד הסברא ולא כמש״כ שלטי־הגיבוריםי׳קים ליה לגמרא״, אולם  לנערה״.

 מימ שניהם אינם מסכימים לבה״ל.

כן העתיק גם הגר״ח נאה בקצות השולחן  מקורו של הבן איש חי הוא שו״ע הרב, ו

ודחה ראיות הבה״ליודיוקיו אחד לאחד, וכתב: ימה , ( ג  (סימן קטז) ובבדי השולחן (ס״ק'

 שהקשה מעולא' דאמר דמחללינן רבנן שבתא מנין ידע דקפדי, יש ליישב ׳בפשיטות עפ״י

, נפרש״י: ׳מציינים עצמם בלבושים  הגמרא (שבת קמה, ב): ׳מפני תיח שבבבל מצוייני•׳

 נאים׳, לפיכך ׳מסתמא קפדי..., ועולא שהיה מאיי חשבי שרבנן דפומפדיתא קפדי כמו ת״ח

י חשב שרב יוסף איסטניס, שאמר רב יוסף (פסחים קייג, ב) שהוא מאניני  שבבבל, וכףאבי

 הדעת״. ומה שדייק הבה׳׳ל מלשון הרמב״ם כתב הגר״ח נאה לדחות, שהרי כתביהרמב״ם

 המנער ״כדי לנאותה״ מבואר דמיירי בקפיד, וכן מפורש בביאור הנר״א דפירש הרמכ״ם

, הרייגם,הבה״ל הביא דברי המהרש״ל שהגיה בדברי  קפיד לנאותה. ולגבי לשוןהסמ״נ

 הסמ״ג, ומשמע שהרש״ל לא ס״ל כהבה״ל, וגם לשוך רש׳׳י והר״ח אפשר לפרשם בדרך•

 אחרת, ע׳׳ש בדבריו, וכן מורה המגיא.

 לכן מסיק הנר״ח נאה. ׳׳דבאוכמי נחדתי לא אמרינן מסתמא קפיד, וכן בסומקי

 וחיורי אפי׳ קפיד אמרינו,בטלה דעתו, דהטור ושו״ע, וכל הפוסקים לא הזכירו כלל

 לאסור תיורי וסומקי ובודאי, ס״ל דמותר, וכן מורה לשו! הש״ס: ׳לא אמרן אלא בחדתי

ת לן בה׳ - הלשון ׳לית לן בה׳ משמעה דאין חיוב על זה בשום אופן, י י ל ק י ת ע ל ב ב  א

 ותו ממש״כ בגמרא ׳והוא דקפיד עלייהר משמע דהאיסור בחדתי זאזכמי; ממילא דבחיורי

 וסומקי אף בקפיד שרי״, יעו״ש.

זו ודייק מלשון הטור והשו״ע שכתבו  וראיתי גם בספר תהילה לדוד דדן בנקודה ;

ם מקפיד שרי, אבל־ א ך  מתנאי החיוב ׳והוא שמקפיד׳, ״משמע שבסתם שאין ידוע לי כל כ

 לרמל״ם זיל כתב •החיוב בסתם וסיים.ואס אינו מקפיד מותרי. נראה מדבריו דמעמיד זה

 במחלוקת טור ושו״ע מחד,-והרמב״ם מאידך.

 ולענין מש״כ הבה״ל־דכן מורה'לשון היראים, ראיתי בספר תופעת חרים על היראים"

ן איש חי קשה, דבאות ז פסק להדיא דנגד לבן או אדום אפי׳ דקפיד עליו שרי לגערו דלא נ  2. ובעיקר דין ה

ל דוקא בחרתי אוכםי וקפיד ל׳ ת ח כשפסק להחמיר בניעור,עפר הו ו א נ ל ודלא כהפמיג הנזכר, ו  כהבה׳

ש להחמיר או׳י׳-בבגד-לב! אז אדום. וסעמא, י ד נ ת כ . א ו  אבל בגד לכן או אדום אפיי דקפיד שרי, אבל ה

ו להלכה זו הוא הפמ׳ג ר ו ק מ . א נ ו ב י ל  כתב הבן איש חי, דנם בהם מקלקל האבק ראייתם, וייעודם זהו כ

ן מלבן. וצ׳ע. ואפשר י  במשבצות והב הנזכר לעיל שהוא תנא דמסייע לבה׳ל דגם בבגד לבן׳ ואדום שי

ן יפוי ולא ממכר אלא י  דהבן איש חי אזיל בתר הסברא דיש לחלק בין טל לעפר! דבטל אמרינו דלא שי

 באוכמי משאיכ בשאר צבעים אפי׳ הקפיד, אולם כעפר שטעמא משום קלקול מראה א׳כ גם בנד לבן וכל

ן בניעורו משוס מלבן, ודויק. י י  צבע שבו אבק מקלקל מראיתו ש
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 השלם (סימן רעדי) דכתב דהגירסא בכיי' ביראים אינה כהבה״ל אלא כהרש״ל בסמ״ג,

 דצ״ל ״וקפיד״, יעו״ש.

 לסיכום: מציינו מחלוקת באחרונים: די־א דפעמים גם לא בשחור איכא חיוב כגון

 חיורי וסומקי וקפיד ולשיטה זו עןקר התנאי הוא ההקפדה, ובבגד שחור וחדש אמרינן

 ביסתמא קפיד! ויש חולקים הסוברים שאס חסר א׳ מכל התנאים שרי בניעור אפי׳

 מקפיד, ובבגד שחור וחדש ולא ידוע לנו שמקפיד אמרינן דשרי בניעור.

 וא״כ אף שהשש׳יכ (פרק טו) מסיק כהבהיל, אחר שראינו דרוב אחרונים לא ס״ל הכי,

 דגם הפמ״ג נשאר בצ׳׳ע בזה, והגר״ז, והבא׳יח, והגר׳יח נאה דדחה ראיות הבהיל בטוב טעם'

 ודעת, והמג״א, והרש״ל בסמ׳׳נ, והתהל״ד בדעת תשו״ע דאנן אזלינן בתר הוראותיו,

 והתופעות הרים כנירסת היראים, כולם סיל דלא כהבה״ל, א׳יכ' אם לא ידוע לנו אי

 קפדינן אי לא, 'בבגד שחור וחדש לא אמרינן מסתמא'קפיד שלא ללבשו, ודלא כערוך

 השולחן, והנלע׳׳ד כתבתי.

 5. ניעור

ר טליתו בשבת חייב! ע נ מ א ה נ ו ה ב  עתה יש לנו לבאר מהי פעולת הניעור. ׳...אמר ר

 חטאת׳׳, וכן העתיקו כל הפוסקים; ומשמע דדוקא ״ניעור״ אסור:

 אך בשש״כ (פרק טו סעיף כה) כתב, בנד שנתלכלך מאבק ״אסור לנערו או להסיר

ר ת ו ו מ נ מ ק ל נ ד ע י פ ק ה  האבק שעליו בכל אופן שהוא, אך אם הוא בגד שאין רגילים ל

ת יבשה שבידו או לנערו במעט...״. היוצא י ל ט מ ו ב ה א כ ט בו ביד ר ו ב ח  ל

 מדבריו, דאי הנה בגד שמקפיד אסור לחבוט בו ביד או במטלית יבשה, וכ״כ השש״כ

 בהערות (פרק טו הערה עו) בשם הגרש״ז אויערבך דגם החביטה ביד רכה בכלל ניעור

 היא.

 ברם ראיתי בספר פתח הדביר לר׳ חיים פונטרימולי (ת״ד טימן שב אות ג) דכתב:

 ״מיהו נראה דדוקא ניעור הבגד הוא דאסור דהניעור יפה לבגד כמו ליבון... אבל להכות

 עליו באצבע צרידה יעד שיצא האבק הסיד מעל הבגד נראה'דשרי״, ועיש בטעם הדבר.

 ומצאתי בשו״ת תפילה למשה (סימן יג) דהוכיח כן מהאור זרוע בדין בגד המלוכלך

 בנוצות, ךמוכח מדבריו. דלא שייך לדין מכה בפטיש אלא מדין מלבן, ושרי אפיי בקפיד,

 והא דהאור זרוע עצמו חייש לשיטת רש״י, וכן הרמ״א דחייש לרער׳י בניעור אבק העתיק

 הך הלכה דמותר להסיר הנוצות, - אלא ודאי דיש לחלק בין ניעור בגד דדמי למלבן

 ואסור, לבין הסרת טינוף או נוצות וקיסמין שלא עיי ניעור הבגד אלא בידיו. ברם היתר

 זה של הסרת הנוצות אינו מוסכם על כולם, דהמג״א בשם ספר הזכרונות, והכנסת

 הנדולה, והבא׳יח ועוד, כתבו דיש להחמיר באם מקפיד כדין עפר.

 וראיתי בספר ערוך השולחן (סימן שב סעיף ט) שכתב: ״כי לפרש״י אסור להסיר

 הנוצות אס.מקפיד, אבל לפוסקים דרק בטל חייב ולא בעפר ד כ״ש נוצות״דליכא קפידא,

 והרמ״א (שפסק כרש׳׳י) הכי קאמר דאע״פ שמקודם הביא שיש לחוש לפרש׳׳י מ״מ בנוצות

 מותר, וסעם משום -רובא דאנשי לא קפדי ע״ז שהרי אנו רואים יוצאים בנוצות שעל

 הכובע, אבל מי שמקפיד ודאי אסור, וכן יש להורות״, ע״ש. והגאון הרב עובדיה יוסף



 52 מעליות >ב

 שליט״א בספרו ״קול סיני״ (עמ׳ 310) דחה דבריו מכל וכל, דהרי-האור זרוע סיים דיש

 לחוש לרש״י ועל זה הוסיף דין הסרת הנוצות וכן הוכיח מהירושלמי, וכתב האור זרוע

ן ךקפיד״ משמע אפי׳ לרש״י, ,ומקור דברי חרמ״א חוא א מ א אפיי ל ת ו י ר א ש י ה ה ו " 

 מהאור זרוע, לכן הסיק הנר״ע יוסף שליט״א דאף בקפיד שרי.

 גם בספר תהלה לדוד העמיד דברי הרמ״א דוקא בלא קפיד אבל בקפיד ליתא, ודברי

 בה״ג שהובאו במג״א - מי שיש לו בגד של פשתן או תבשיל• על כסותו מותר לקלפו,

 דמשמע אף בלא קפיד ־ אזיל לשיטתיה דס״ל דאנן לא קפדינן האידנא, אולם לדידן דלא

 ס״ל כוותיה לכן בגם בתבשיל על כסותו אי קפיד אסור. ומכאן דחיה למש״כ בשו״ת

 תפילה למשה שהוכיח דבהסרה ביד שרי מהא דבה״ג שהובא במנ״א ומשמע אף בקפיד,

 ומש״כ מאבק י״ל דבה״גאזיל לשיטתיה כמש״כ התהלה לדוד.

 מ״מ המ״ב {ס״ק ז) נחית לחילוק אחרינא בין נעור עפר לדין הסרת הנוצות,.דבהסרת

 הנוצות ליכא משום מלבן כיון שאין הנוצות תחובין בתוכו כמו המים והעפר אלא

 עומדים מלמעלה, ולכן מותר אפי׳ בחדש ומקפיד עליו. וכעין זה כתב המ״ב בבה״ל (ד״ה

 ״מן הטל שעליה״) לחלק בין ניעור טל לניעור שלג שלא נמס כלל, שיכול לנער בקל דלא

 יפוליכ״א משוס ממשות השלג העומד מלמעלה. ומשמע דמחלק בין דבר הבלוע בגוף הבגד

 וכד׳, לדברים העומדים למעלה מן הבגד, ולא נחית לחילוק של התפילה למשה שרצה

 לחלק בין הסרה ביד לניעור הבגד. וכ״כ הלבוש. ומ״מ עפ״י חילוק זה י״ל דדברי בה״ג

 הינם דוקא כשמסירם מעל בגדיו, דלא גרע משלג דאע״פ שנבלע מעט מים מ״מ השלג

 המוצק שעומד,מעל לבגד שרי בניעור. אומנם בבה״ל העמיד דברי הבה״ג דוקא בלא קפיד,

 מ״מ לשאר אחרונים י״ל כחילוק הנ״ל.

• (ס״ק י) דאין נוצות דבוקות בבגד כמו עפר ואבק, ואף י  כהלבוש העתיק בכף החי

 שכף החיים (ס״ק ח) העתיק דברי פתח הדביר דשרי להכות באצבע צרידה, מ״מ לחילוק

 התפילה למשה לא חש אלא ס״ל כפתח הדביר ומטעמו שלו. וע״ע בפמ״ג (באשל אברהם

 ס״ק ד), ובמאמר מרדכי (ס״ק ד), שלרמ״א יש לאסור גם במעביר ע״י מכבדות וכיו׳ב

 בבגד שחור וחדש. מכל הני מוכחדלא כחילוק התפילה למשהי. מ״מ פשט לשון האור זרוע

 שהביא ראיה מהירושלמי דנסתבכו בגדיו בקוצים מוכח להדיא שמתיר גם כשהנוצות או

 הקוצים תהובים בבגדו, ולהכי חילק בין ניעור והוצאה ביד. וכן מדויק מלשון הקצור

 שו״ע (סימן פ 'סעיף לט), שכתב־ ״בגד 'שחור אסור לנערו מן השלג או מן האבק אבל

ו מותר״, משמע שמחלק בין ניעור להוצאת נוצות בידו. ומכל ד י  להסיר מעליו הנוצות ב

 הני הוכיח התפילה למשה את חילוקו.

 לסיכום: מ״מ מידי ספק לא יצאנו, דיש. פוסקים הסוברים דהסרת נוצות דוקא בלא

 קפיד, אבל בקפיד אסור כמו עפר, ואף להסוברים דשרי הסרתם גס בקפיד, יש להבין

 במה שונה הדין מעפר דבקפיד אסור. ומצאנו בזה ב׳ חילוקים. יש שרצו לחלק בין ניעור

 עפר דהוי דבר הבלוע בבגד משא״כ נוצות וכד׳, אך יש שהוכיחו מדברי האור זרוע לחלק

• פתח הדביר שכתב דניעור  בין סוגי הניעור דשאני הסרה ביד מניעור הבגד. והנח ג

 באצבע צרידה שרי, מטעם אחרינא קאמר לה. ורוב האחרונים לא חלקז בסוגי הניעור: כן

 הוא בלבוש, במ״ב, בפמ״ג ובמאמר מרדכי.
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ר ת ו ו מ ר א ו ס ר א פ ם ניעור ע א  ג. להלכה: ה

, המרדכי, ץ ר  כתב מרן בכיי, דלרשיי מיירי בניעור עפר, אן התוס׳, הרא״ש, ה

 הראב״ד בהשגות והרשב״א, מסכימים לפי׳ הר״ח (ר״ת), ובב״י כלל לא הביא. סיעתא

 לפרש״י. וכשולחנו כתב: ׳המנער טלית חדשה שחורה מן הטל שעליה חייב...״, משמע

 שפוסק מרן דדוקא בניעור מטל הוא דחייב בחדתי אוכמי וקפיד. ועפיי מש״כ לעיל

ל  בבירור שיטות הראשונים, דמ״ד ״עפר״ כיש ״טל״, אבל מ״ד ״טל׳ דוקא הוא, ובעפר ס׳

 דליכא משום מלבן, נמצא שאם מרן נקט כאן כמ״ד ניעור טל, משמע דדוקא הוא.

 ועוד, שדרך מרן לפסוק עפ״י הרוב, כמש״כ בהקדמתו לב״י: ״ולכן הסכמתי בדעתי כי

 להיות ששלושת עמודי ההוראה אשר הבית, בית ישראל, נשען עליהם בהוראותיהם הלא

 המה הרי׳יף והרמב״ס והרא״ש ז״ל, ... ובמקום שאחד משלושת העמודים הנזכרים לא

 גילה דעתו בדין ההוא והשני עמודים הנשארים חולקים בדבר הזה, הרמב״ן, הרשב״א,

 הרץ, המרדכי והסמ״ג זיל לפנינו, אל המקום ששם יהיה שמה הרוח, רוח אלהיין

 קדישין, ללכת - נלך, כי אל הדעת אשר יטו רובן כן נפסוק להלכה״.

 והכא הרייף לא גילה דעתו, והרמב״ס והראיש נחלקו בדבר, ומרן כתב כי תתוס׳,

 הרין, מרדכי, ראב״ד וכר הוי סיוע להריח, משמע שכך נקט להלכה. וע״ע למהר״י מולכו

 מחבר ספר ״שולהן גבוה׳ בכללי השויע (אות ט).

 ברם חרמ״א בדרכי משה העיר, כי האור זרוע כתב דיש לחוש לדעת רש״י במקום

 שמקפיד עליו, וכך העתיק בהגהות על השו״ע: ״די״א דאסור לנער בגד מן האבק שעליו

 אם מקפיד עלירוטוב לחוש לדבריו״: וחזי עיני בספר שדי חמד בכללי הפוסקים (כלל יד)

 דהביא^מחלוקתל אחרונים כשהרמ״א כותב־ לשון יוכן ראוי להורות״, אך כשכותב ׳וי׳א...

 וכן ראוי להורות״ לא חשיב הכרעה לדינא והדבר מסור לחכמים' להכריע במאזני צדק,

 והביא דעה זו כדי להוציא מדעת מרן שלא חש להפוסק ההוא, עיש. והכא הוי יייא ...

 וטוב לחוש לדבריו׳ דהיא לשון קלה יותר ׳מייא... וכן ראוי להורות׳. ועוד, דהרמיא

 הוסיף דעה זו כי הבין דמרן לא חש לאותו פוסק, וכ״כ בהדיא הבהיל (ד״ה ייא): ״משמע

 מלשון הרמ״א דלדעה ראשונה דמפרשי הענין בניעור מטל, לית בזה אפי׳ איסורא״.

, ־דכרש״י פסקו ר א אסו נ י ד  ובאליהו רבה (ס׳ק ג) כתב: ׳לעניות דעתי דבעפר מ

, ועיין ׳ י  היראים בסה״ת שיל, תניא, ועוד דבשלטי גיבורים פירש דברי הרמב״ם כרש׳

י והסיק המיב ׳ ש ר  במ׳ב (ס״ק ו) ובשעה״צ (ס׳ק ז) דהוסיף דגם הריח שלפנינו ס״ל כ

 דמ״מ נראה דיש לסמוך על דעה ראשונה להקל עיי אינו יהודי, ובפרט דאיכא לפעמים

 משוס כבוד הבריות בזה.

 גס ערוך השולחן (סימן שב סעיף ג}!כתב לדינא לחוש לכל הפירושים, וכן הוא בחיי

 אדם (כלל כב סעיף ט). גם הב׳ח אחר שציטט את שיטת המרךכי הסיק דמ׳מ יש לחוש

 לשיטת רש״י, וכך גם העתיק שיירי כנסת הגדולה בהגהות הטור, למרות דבספרו כנסת

ח דחזר בו, וכתב לחוש לרש״י וסיעתו. כ ו מ מ י  הגדולה כתב דאנן לא קפדינן כהמרדכי, מ

 וכן הבן איש חי (אות ח) דפסק אפי׳ בבגד לבן שיש. עליו אבק ומקלקל מראיתו אטור

ק ד) משמע  בניעור עפ״י התנאים דלעיל, וכן הוא בכף החיים. 'וגם במאמר מרדכי (ס׳

 דס׳ל להחמיר. הקצור שו״ע (סימן פ סעיף לס), התו״ש (סימן שב סעיף יא), שו״ע הרב
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 (סימן שב סעיף ג), קצות השולחן ובדי השולחן(סימן קטז. ס׳׳ק ג) - כולם ס׳ל דיש לחוש

 לכתחילה. ובספר גדולת אלישע כתב־ ״ונראה דעת מרן הביי להתיר לנער טליתו מן העפר

 ולכן בשו״ע לא הביא 'אלא דעת התוס׳, כיון שמרן ז״ל הכי ס״ל ודאי דהכי נקטינן, ומה

 גם שהרמ׳׳א עצמו לא כתב איסור אלא כתב שטוב להחמיר, א״כ ודאי נקטינן כמוץ ז״ל.

 והגם שהאליהו רבה אסר מדינאי וכ״כ החיי אדם, מ״מ אנן לדברי מרן שומעים, אלא

 שבודאי לכתחילה טוב לחוש כמש״כ הרמ״א והגר״ז״.

 על פי זה כתב בשו״ת תפילה למשה דהעיקר להלכה כדעת המתירים והמחמיר תבוא

 עליו ברכה, וכן העתיק בספרו מנוחת אהבה (פרק יב). ובמחילה מכבוד תורתו לא הבנתי

 מנין לו להסיק דהמחמיר תבוא עליו הברכה, אחר שגם הגדולת אלישע סיים ״אלא

ש כמש״כ הרמ״א והגר״ז״, מאי גרעו מכל ו ח ב ל ו ה ט ל י ח ת כ ר ל ו מ ג י ה א ד ו ב  ש

 האחרונים (מלבד האליהו רבה והחיי אדם] דאף אחד לא כתב דהמחמיר תע״ב,.אלא כולם

 העתיקו דלכתחילה ראוי לחוש כמש״כ הרמ״א, ומהם לא נתית הרב להביא 'ראיה אלא

 דוקא מהגדולה אלישע. הרי גם שאר האחרונים. הנזכרים כתבו דלדעה קמא ליכא כלל

 איסור ומ״מ יש לחוש, וזה בדיוק לשון הנדולת אלישע, ואף אחד מן הפוסקים הנ״ל לא

 כתבו' דזהו מדין המחמיר תע״ב אלא מדין דלכתחילה יש לחוש אם לא בשעת הדחק וכד׳.

 וגם בעיקר הדין שכתב הגדולת אלישע שמרן השמיט וכתב רק דעת התוס׳, משמע

 דהכי ס״ל. ועיין בשדי חמד כללי הפוסקים (כלל י״ג), וראה בנספח בסוף דברינו.

 סיכום: א״כ דעת רוב אחרונים כי השריע כלל לא ס׳ל לשיטת רש״י, כמש״כ המ״ב,

 הבהיל, עייד השולחן והיסודי ישורון. ואפילו הכי הסיקו רוב אחרונים דלכתחילה יש

 לחוש לשיטת. רש״י, דכמו שראינו גם ספר התרומה, •יראים והריח שלפנינו, ס״ל הכי,

 ושיטת האליהו רבה והחיי" אדם דמךינא אסור בניעור עפר.

ד ל י ר ל פ ר ע ו ע י . נ  ד

ר ח א ר ל ו ע י  1. נ

 הנה כתב הבהיל (ד״ה ״והוא שמקפיד״) הטעם דבמקפיד חייב, משום ״דעי״ז מקרי

 יפוי בהבגד, ואם מנער בשביל אחר והוא מקפיד והאחר אינו מקפיד לכאורה יש

ן ו ת כי ו ח ד , ויש ל ה כ א ל מ א עושה ה ו ה י יפוי ו ו ר ה ע נ מ ה ל ן ד ו ו ר כי י מ ח ה  ל

ה י ה ה ז . ואפשר ד ה כ א ל א מ ב י ש א ח ל הבגד ל ע ב ה ל פ י י ת ו מ נ י א ד ! ג ב ה  ד

, ולפיכך היה אביי מחסם למיתביה ליה, ורב יוסף השיב דמותר א ת מ ו כ ה ב ש ע מ  ה

 דאזלינן בתר בעל הבגד, וכך אם היה להיפוך הוא אסור לפי זה וציע״.

ץ זה בצ״ע, אך ראיתי לר׳ יעקב יוסף שליט״א בדיני ניקוי ד  אומנם הבהיל נשאר ב

(סעיף יא) דפסק: ״אם בעל הבגד אינו מקפיד ללכת עם בנד מאובק או עם טל  בגדים'

א ו א ה ר מ ג א ד נ י ר ד ק י ע ן ד ו  מותר לאדם'אחר לנקות לו את הבגד׳. וסברתם, נ״ל, כי

ר והאחר קפיד, ע נ ר מ ח א פ ש ״ ע ד א י פ א ק ל ש כ כ ״ ד ־ א י פ ק ש ו ד ר ח ד שחו ג ב  ב

 סוף סוף בעל הבגד לא איכפת ליה ללבוש בגד זה עם האבק שעליו, ולא גרע מבעל הבגד
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- שרי. ד י פ ק  עצמו שאם היה מנער הבגד דהיה מותר, א״כ אף אחר שמנער הבגד אע׳פ ש

 לפי זה עולה, כי ילד קטן שהתלכלך בבגדיו החדשים והכהים נראה לכאורה דשרי

 להוריו לנער האבק מעליו בשבת, דדמי לחידוש של הבה״ל והרב יעקב יוסף שליט״א. אד

 למעיין יראה כי יש לחלק. הבהיל כתב: '״דאם מנער בשביל אחר והאחר אינו מקפיד״,

 משמע דמיירי דוקא כשהאחר אינו מקפיד על אף דהמנער מקפיד, וחכא גרעי, דילד קטו

 כלל אין לו דעה ואינו״מבחין ביו בגדים כדי להקפיד לא ללבוש בגד שיש בו אבק, ולהכי

 אינו דומה הנידון לראיה, ובכגון• הא יהא אסור לכתהילה בניעור הבגדים החדשים

 והכהים כאשר ההורים מקפידים (אם לא שההקפדה היא לכבוד שבת וכדו׳ ובד״כ .לא

ח שהילד לא ילבש בגדים י פ  מקפידים, כמש״כ הגרש״ז אויערבך דאז שרי דלא חשיב ק

 המלוכלכים באבק, דהוי שפיר חדתי אוכמי וקפיד עליה.

 אך יש לעיין במקרה שלילד יש דעה, ויודע להבחין בין בגדיו, שלא ללבוש בגד שיש

 בו אבק או לכלוך, ויש בגךים שמקפיד עליהם שלא ללובשם,ויש בגדים שאין מקפיד,

 ועתה אינו מקפיד; יש לעיין.אי שרי לאימו שמקפידה מאוד כלבושו לנער אבק או עפר

 מבגדיו. לכאורה נראה דסנף סוף בעל הבגד לא קפיד ולהכי,שרי לחבירו לנער מעליו.

ר ח א ר ל ו ע י ר נ ת י ד ה ו ס  2. י

ו העפר. אפשר לומר דהוא י ל ע ו לנער מ ר י ב ח ה דין׳ שרי ל ז י א ן מ ך יש להבי  א

 מדין פסיק הישיה דלא איכפת ליה כדאיתא בגמרא (שבת קג, א): ״ת״ר התולש עולשין

 והמזרד זרדים, אם לאכילה כגרוגרת, אם לבהמה כמלא פי הגדי, אם להיסק כדי לבשל

 ביצה קלה, אם לייפות הקרקע כל שהן״, ובגמרא מקשים:־ יאטו כולהו לאו ליפות את

 הקרקע נינהו׳, ומסיקה הגמרא: ׳לא צריכא דעביד בארעא דחבריה״, ופרש״י: ״לא איכפת

 ליה - ליפות׳.

 לכאורה גם הכא, אע״פ שמיפה הבגד והוי פסיק רישיה, כיון דלא איכפת ליה שרי.

 וזה עולה בקנה אחד עם מש״כ המגיד משנה בשם הרשב״א.בחידושים דקפיד הוי פסיק

 רישיה ולא קפיד ליכא אלא דבר שאינו מתכוין שאינו כיבוס גמור, ולכן כשהמנער מקפיד

 כשבעל הבגד אינו מקפיד הוי פסיק רישיה דלא איכפת ליה, דשךי לנער ע״י אחר.

 ברם הכא •אפי׳ שהילד גדול ויש לו דעת והוא לא קפיד ואימו מקפידה, מ׳מ לאימו

 הוי איכפת ליה ולא דמי לאדם זר ולהכי לכאורה יש לאסור.

 אך הנלע״ד דלא מצד זה בא הבהיל להתיר ניעור ע״י אחר, דהרי הבה״״ל מיירי

ד, עו  שהמנער קפיך משמע דאיכפת ליה, ואפילו הכי כשבעל הבגד לא קפיד שרי. זאתו

 דפסיק רישיה דלא איכפת ליה בדיני דאוריתא איכא פלוגתא אי שרי או אסור מדרבנן,

 ולרש׳י ניעור עפר הוי דין דאוריתא, ואכמ״ל. ועוד, דהבה״ל^כשביאר מדוע המקפיד הייב,

 לא כתב טעמא דהמגיד משנה בשם הרשב׳א דהכא משום פסיק רישיה הוא, אלא.כתב

, ד ו ב י כ ו ה מ ר כ ו ע י נ א ה ב י ש ז ח א ם ד ע ט ד עליה, ה י פ ק מ כ ש  במ״ב (ס״ק ב): ׳ומש׳

ף ר לנער א ת ו ר - מ י ניעו ל ם ב י מ ע פ ד ולובשו ל י פ ק ה ו ל כ ר ן ד ם אי ל א ב  א

 לכתחילה״.

 היוצא מדבריו, דתגדרת מלאכת: מלבן בהך ניעור הוא דוקא.כשבעל הבגד מקפיד - אז
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 נכנס ׳לגדר מלאכת כיבוס או מלבן, אבל כל זמן שאינו מקפיד הוא כלל לא נכנס לגדר

 המלאכה, דהמלאכה תלויה ברצון הלובש ובהקפדתו, דיפוי הבנד נחשב ליפוי בגלל

 שהלובש ־ הבעלים - מתשיב זאת,ליפוי ע׳׳.י. הקפדתו. משא״כ כאשר אינו מקפיד אע״פ

 שהבגד עתה נקי, לגבי בעל הבגד לא נעשה כאן כלום, כיון דלדידו עם עפר ובלי עפר לא

 מעלה ולא מוריד.,איכ לא נעשה כאן מלאכת ליבון, ולא מצד.פסיק רישיה.

י בהבגד״, ומשמע י יפו ר ק  וכך פתח דבריו בבה״ל־ ׳׳והוא שמקפיד וטעמא דעי״ז מ

 כשאינו מקפיד לא מקרי יפוי בהבגד. ולכן כאשר בעל הבגד אינו מקפיד אע״פ שהמנער־

 איכפת ליה וקפיד, לא מקרי כלל מלבן.

־  וא׳׳ת הכא סוף סוף בעליי הבגד הס ההורים. י׳יל שבעל הבגד לפי ההגדרה דלעיל (

, ועיי אי הקפדתו לא יחשב הניעור ליפוי) אינו י ר ליפו ו ע י נ ו יחשב ה ת ד פ ק  שע״י ה

 נקבע ע״פ השאלה האם הוא זה שקנה את* הבגד, אלא ההגדרה היא על הלובש. ובנידון

 דידו•. הוא הילד היודע להבחין, הוא הלובש את הבגד, הוא הנקרא הבעלים של הבגד, ואי

 הוא לא קפיד לא מקרי יפוי, ולהכי אפי׳ אם הוריו מקפידים מותר להם לנעריאת בגדו.

 ואס יראה לקורא כי סברא זו קצת דחוקה, מ״מ יש לצרף כאן כמה שיטות:

 1. דעת מרן השו״ע עפ״י כל הפוסקים, דלא חש כלל לדברי רש׳׳י שהחמיר בניעור

 עפר ולהכי השמיטו משולהנו, ומיוסד הוא על דברי רוב הראשונים: תוס׳ בשם ר׳ת,

, ראב״ד ומרדכי. והגם דהרמ׳׳א כתב במפה את שיטת ץ , רשב!א, ריטב׳׳א, ר ץ  רא״ש, ר

 רש״י מ״מ כתבה בלשון ׳יי״א... וטוב לחוש לדבריו״; ואע׳׳פ׳ שהאחרונים כתבו,לכתחילה

 להחמיר, מ״מ דברי מרן השו״ע וסיעתו• דהם רוב ראשונים, דט״ל דבעפר ליכא מלבן כלל,

 ראויים כאן לצירוף להקל.

 2. דעת המרדכי וספר התרומה ובה״ג והתהלה לדוד, דהאידנא אנן לא קפדינן מידי,

 ואף שיש לעיין בדבריהם מ״מ חזי לצירוף לנידון ריר!.

 3. ומה גס שיש לצרף את דעת היד אהרון ושו״ת תפילה למשה, כמו שדייק מלשון

 האור זרוע בטוב טעם ודעת, דניעור דוקא הוא דאסור אבל להסיר ביד או להכות באצבע

 צרידה כדי להוציא האבק שרי וכלל לא חשיב בכלל ״ניעור/ ואע״פ דגם שם אחרונים

י לאצטרופי, דרוב נשיים ואנשים מנערים האבק מעל  פליגי על זה, מ״מ לנידון דידךחז

 בגדיהם לא ע״י ניעור אלא ע״י מכות כף היד בבגד.

 4. עוד חזי לאצטרופי שיטת חסוברים דבגדים חדשים מקרי דוקא שלא נתכבסו,

 אבל בגדים שנתכבסו אע״פ שניכרים כחדשים תו לא מקרי לנידון דידו כחדשים, דכן

 כתב מרן לשיטת רש״י ותוס׳, ורק לשיטת הרמב״ם חשיב חדש גם בנתכבס, ומרן העתיק

 בשולחנו שיטת התוס׳ בדוקא. וכ״כ המאמר מרדכי והסכים עמו בסברא בשו״ת תפילה

 למשה, ע״ש.

 5. ועוד חזי לאצטרופי שיטת היסודי ישורון, דניעור חייב דוקאיבשחורה אבל בצבע

 הדומה לשחור לית לן בה, דחיורי וסומקי שהזכירו חז״ל לא דברו,אלא בהוה דכך היה

 דרכן של צבע הבגדים בזמנם. ועוד, דכל הפוסקים הזכירו אוכמי׳שחור, וכלל לא הזכירו

 שאר צבעים. ואף דלהלכה לא נקטינן הכי, מ״מ ראוי גם לצרף דעה זו להכא שהרבה
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י• שמיס. נ ו ו • בג י ה  בגדים אינם כלל שחווים אלא כ

 ומה נם שכתבנו לעייל, דאי לא ידעינן אי קפיד אי לאו ־ לא אמרינן דבחדתי ואוכמי

 מסתמא קפיד; כמש׳יכ שו״ע הרב, הבן איש חי, הקיצור השולחן ובדי השולחן. ומכל הני

 נלע״ד להקל בדבר, וכיש במקרה שמנערים הבגד לכבוד שבת וכד׳ ובדרן כלל אין

 מקפידים עליו, כמש״כ חגרש׳ז והבאנו דבריו לעיל.

ה נ ק ס מ  ה. ל

 ילד קטן שיש לו בגד חדש שחור והוריו מקפידים שלא ילבש בגד זה בלא ניעור, ראוי

 להחמיר לכתחילה שלא לנער בגד זה. אן ילד שיש בו דעת והוא אינו מקפיד בדבר אע״פ

 שהוריו מקפידים, נראה, דבעפר ־ ע״י חביטה באצבע צרידה או ביד רכה, ובבגד מכובס -

 שאינו שחור אבל כהה, יש להקל. והנלע״ד כתבתי.

 נספח: למשמעותן של השמטות השולחן ערוך

 בראותי כי נתרבו הדעות להבנת דעת מרן השו״ע כאשר משמיט משולחנו הטהור

 סברא או דעה שהוזכרה בבית יוסף, האס משמע דלא ס׳׳ל כוותיה ולהכי השמיטה, או

 דלמא סמך על מה שכתב בספרו הגדול הבית יוסף ולהכי לא הש בהשמטו משולחנו;

 אמרתי אשימה פעמי בזה, ואראה לאן נוטה רוח הפוסקים ההולכים בתר הוראותיו של

 מרן השו׳׳ע ומחפשים ומבררים בכל פינה ושעל מהי דעתו וכיצד הוא מכריע1,.

ת השוי׳ע ו ט מ ש ת ה ו ע מ ש מ ת ל ו נ ו ת ש ו נ ב  א. ה

־ ר׳ יוסף קארו)  בספר יד מלאכי בכללי השו״ע (אות ד) כתב: ״דרכו שלמוהךיק״א (

 בספר הקצר להשמיט כמה דינים שהביאם בב״י, מפני שלא מצאם בשאר פוסקים, ומ׳׳מ

 בב״י מביאם כי הוא מאסף לכל המחנות שזה משפט הספר ומעשהו, כנסת הגדולה (יו״ד

 סימן לו בהגהות ב״ייאות עד). והרב ידי אליהו (סיק מו) והריב זרע אברהם (חלק חושן

 משפט סימן יג) כתבו, כיון דהשמיטו מההלכה נראה שחזריבו מפני שראה חולקים בדבר,

 וכן מצאתי עוד לרב מנחת כהן כטפר התערובות (ח״א טוף פרקי י), אן שם (ח״ג פרק ז)

 1. לסקור את כל המקומות בהם דן מרן בב׳י באיזו דעה או סברא ומשמיטה לא באנו. רוצים אנו לפתוח

ם אלו, והובא כאן בסיד מעט י ר ק מ ב ן ר  פתח למעיין, לתוהה; כי הנה הדבר איננו מוסכם מהי דעתו של מ

 מן המעט כדי לעורר את לב הלומד כי במקומות. הרבה מרן משמיט דינים והלכות המוזכרים בספרו

 הגדול הב׳י.
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, ע״ש. ,  כתב דכמה דברים שהביא בב״י השמיט.בשו״ע אף שהם אליבא ךהלכתא.״

 והנה מצאנו חבר לשיטת כנסת הגדולה וידי אליהו וסיעתם והוא הב״ח (או״ח סימן

 שב), דדן במש״כ הב;י בשם ר״י אבוהב דהסתפק בדין קנות מנעל בשבת בכותל או קורה,

 וכתב, עליו בכיי דנראה די׳׳ל לקולא, אולם השמיטו משולחנו, והרמ״א בהג״ה כתב

 להתיר. ותמה עליו הב״ח וכתב: ״ותימה הלא הבית יוסף גופיה לא נסמך על דבריו

 להקל...״.

 ברם ביד אהרוןתמה על תמיהת הב״ח וכתב: ״דלא הבנתי דבריו דהא מש״כ הם דברי

ר אינו הכרע, ב ח מ ו רבינו ה א י ב א ה ל ה ש מ  רי״ו אות באות שהם דברי הגמרא... ו

 דכמה דברים' מייתי מרן מכמה גדולים ואינו מביאם בספר הקצר לפסק הלכה״.׳ וע״ע

 במאמר מרדכי(או״ח סימן שב ס״ק ח).

 אולם החיד״א בספרו ברכי יוסף כתב על דברי היד אהרון (שם): ״ואנוכי הרואה

 במרגלא בפומייהו דרבנן בתראי, דמדלא הביא בשו״ע דלא סבר ליה להלכה, וכמה ענינים

 הדברים מוכיחים דהשמיטם בכוונה דלא ברירא ליה מלתא לפסוק הלכה למעשה בשו״ע״.

 ועוד הוסיף הברכי יוסף: ״איברא ראיתי בתשובה כי להרב מהר״ש הלוי אב״ד איזמיר

 שרצה להוכיח בדין אחד, דמדהשמיטו בשו״ע מורה דאין דעתו לפסוק כן, והרב הגדול

 מהר״ר גבריאל איספיראנסה בתשובה כ״י שהשיב על תשובת הרב הנזכר וכתב עליה דאין

 הכרע בזה; דכמה דיניך מוסכמים אשכחן דאין הרב כותבם וסמיך ׳ליה במה שכתבם

 בבית, יוסף״. והוסיף עוד הברכי יוסף: ״והוא חידוש גדול - אבל הלב מהסס הרבה לומר

 דסמיך על הבית יוסף, ומה זו סמיכה בדינים ההם טפי מכל דינים שכתבם בשו״ע, וכעת

 לא מצאתי׳כלל ברור בזה בדעת מרן השו־ע בהשמטתדיניס שהם מוסכמים״.

 הנה החיד״א מעיד כי ליבו מהסס בדבר וכלל ברור אין לו בזה, אך בספרו המאוחר

ד סימן מז אות ד) כתב: ״ואחשבה לדעת דאע״ג דמדברי מרן ף י  'יותר - ״מחזיק ברכה״ (

 בבית יוסף וכסף משנה משמע דהךמב״ם סובר וכוי וא״כ דברי השו״ע צריך להסכןמס

 לזה, וכמה זימנין היינן בה על דברי האחרונים לאותוביה עלייהו דפירושם בשו״ע נגד

 דבריו בב״י או בכסף משנה, עתה אמת אגיד כאשר עסקתי באיזה ענינים נסבר לבי

 בקרבי דאפשר בעשותו השו״ע רוח .על פניו יחלוף ברוח משפט... והדר משמעתיה אשר

 השמיענו בב״י, ובסוף סבר לה בפנים אחרות בסבר פנים יפות ולפיהן ישיב מש״כ בשו״ע.

 והקרוב אלי, שבספר בדק הבית היה מבאר הכל, אלא כי הן בעון אבדורי אבדור כתבי

 הקודש ונאבדו כמה קונטריסין כמו שנראה בהקדמה״.

 הנה לנו בהיד״א. מכריע כמהר״ש הלוי אב״ד דאיזמיר, שהשו״ע משמיט משום שרוה

 אחרת על פניו יהלוך. ומה שכתב שבספר בדק הבית היה מבאר הכל, עיין מה שכתב

ת הגדולה שהשו״ע.חבמ אחר ס נ כ כ ? ש  החיד״א בשו״ת יוסף אומץ (סימן סט): ״ולפי מ

־לבית יוסף),  בדק הבית, וידוע כי בבדק הבית תקן כמה עניניס והוא מהדורא בתרא (

 וידוע דנאבדו כמה קונטרסים מבדק הבית כמש״כ בנו של מרן ז״ל, וא״כ אם בשו״ע הוא

ר השו״ע, וכך היה כתוב בבדק הבית והוא ק י א ע ו ה ב ש ו ר ל ה  הפך הבית יוסף - ע

 מהדורא בתרא ועקרית״. וא״כ החיד״א תולה הכל בספר בדק הבית שחלקים ממנו אין

 לנו, ושם מבארי לנו מרן מסקנתו שהיא פעמים הפך מש״כ בב״י, ולכן ־פעמים מכריע



ן 59 ו ו  למשמעותן של השמטות השולחן ע

 נשו״ע הפך הב׳י.

ן ר ע  אן גם כלל זה :ציע, דהחיד׳א עצמו בספרו ׳שם הגדולים׳ ׳במערכת ספרים נ

 ״שולחן ערוך׳, כתב על קביעת כנסת הגדולה: ׳ואני הצעיר מפקפק קצת׳ בזה, שראיתי

 שו׳ע שנדפס ראשונה ישן בלי הגהה וכתוב שם בסוף או״ח שחברו מרן בכפר ביריא

 שבגליל העליון בשנת חשביה, וכבר נודע דמהדורא בתרא של הב״י לא נגמרה עד שנת

 שט״ו, ובהקדמת בדק הבית כתב.שכבר נדפס הבית יוסף פעמיים שלוש... וי׳ל:..״ ע״ש.

 ובמערכת הספרים ערך ״בדק הבית׳ גם שם דן בדבר, וכתב: ״דזימנין דבשו״ע תקן

 דבריו שלאחר מתדורא בתרא, שתקן בבדק הבית וכתב הדין שו״ע, והגם כי אין מופת

 חותך וגם אני הצעיר פקפקתי על הרב שיירי כנסת הגדולה דהשו״ע חברו אחר בדק

 הבית... מ״מ אפשר דאיזה הלכות הקדים או את״כ תקן כדרך המחברים וזימנין לא הוה

 אדעתיה׳, ע״ש.

 הנה דלא ברירא ליה לחיד״א דספר השו״ע הסתמך על בדק הבית, ובספרו מהזיק

 ברכה.(חלק או״ח סימן קא) כתב־על האליהו רבה: ׳מבין ריסי עיניו ניכר במושלם, דספר

 בדק הבית חבר מרן אחר שחבר ספר שו״ע, וזה כאשר־ כתבתי בקונטריס שם הגדולים.

 אמנם הרב שיירי־ כנסת הגדולה: פשיטא ליה דשו״ע חבר אחר בדק הבית ־וכן איזה

 אחרונים״(ואף שהזכיר כאן ספרו שם הגדולים, ונראה מכך שאת ספרו מחזיק ברכה כתב

 אחר ספר שם הגדולים, עיין כשם הגדולים מערכתי ספרים בערך ׳בדק הבית׳, שמזכיר

 מה שכתב בספרו מהזיק ברכה, ומכאן שספר שם הגדולים נכתב מאוחר יותר. ועיין שדי

 חמד כללי הפוסקים טו, כב , ודו״ק ואכמ״ל).

 ובספר חקות החיים לה׳ חיים פאלאג׳י כתב (סימן נא): ״דהקשה על מר זקנרהחקרי

ע וב׳י, ״ ו ש - ן ר  לב, דמוכח מספרו במהדורא בתרא (חלק חו״מ סימן ד). דבי חיבורים של מ

נ מסתמיות דברי האחרונים.  העיקר יותר הוא מש״כ בשו״ע והכי אזלא סוגיא דעלמא, וכ׳

 ואיכ קשה למש׳כ מר זקנו הגדול ז״ל• בחקרי לב (ח״א או״ח סימן נד) שכתב: ׳ואחרי

 המחילה רבה אין דבריו נכונים וכר, דאי. משום דברי השו׳ע הלא כלל-גדול שמענו שעיקר

י יש לסמוך, ולא על ספר הקצר׳, דאיך יתכן לומר כן, וכבר ראיתי  חיבור של מרן על ב׳

 להרב חחיד׳א .ז״ל בשיורי,ברכה (או״ח סימן רסח) שהביא דברי הרב מורי זקני אלו,

ה ד ש ב ע ״ ע  והכריח דהעיקר כמש׳כ בשו״ע, שהשו״ע חברו. אחר ספר בדק הבית...״, ע״ש. ו

 המד כללי הפוסקים (ינ, ל).

 מ״מ המחזיק ברכה בסימן מאוחר יותר (יו״ד סימן פראות ו) שוב הביא דעת מהר׳ש

 הלוי אב״ד דאיזמיר, דסיל דהשמטת השו׳ע מורה דכשחיבר ספרו שו״ע לא הוי פסיקא

ן ח כ ש ם א ר ב  ליה והוה מסופק בזה, או שהכריע להפך ולכן השמיטו. וכתב החיד׳א: ׳

״ר ־ ב מהי ר ד ה ש א ה כ כ ל ס ה ה ע ו נים דהשמיש. בשד׳ ם שו י נ י ד ה דינים מ מ  כ

. השיגו בתשובה׳. ועיע מחזיק ברכה או׳ח סימן רסח. .  גבריאל.

ת השו״ע ו ש מ ש ת ה ו ע מ ש ת מ נ ב ה ם ל י ל ל  ב. כ

; י ונקסינן כוותיה  הנה לנו דגם החיד׳א מסכים שישנם פסקים שמקורם אך ורק בב׳
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 א״כ יש לנו להביו האם יש כלל נזה, ומהוז

 בשו״ת יוסף. אומץ לחידי׳א (סימן כט) כתב: ״ואם תאמר בלבבן א״כ אמאי מרן

י בשו״ע וגס מורים לאהביאוז שמענה ואתה דע לן, דכמה דיניו מוסכמים י ר ת ע  תשמיט ך

 השמיטס בשו״ע וכ״כ הרב הגדול מהר׳׳ר גבריאל..., ואני הדל כתבתי עליו בספר הקטן

 ברכי יוסף...,. ומה .זו סמיכה •בדינים ההם על הב״י יותר מכל הדינים שכתבם׳ בשו״ע.

 ועתה נראה דודאי כונת הרב הנזכר הוא, שדיני הנמרא והרמבים וכיוצא מביאם בשויע,

 אומנם הדינים המחודשים זימנין. דהוא זיל משמיט מהם, ונראה דזה דבר השמיטה תחת

 שלש: או. שהדין ההוא אף שהוא מוסכם הוא מציאות רחוק, או שהוא פשוט, או שהוא

 כלול ונלמד מעיקר הדין שכתב בשו״ע״.

ן ג׳  הנה לנו כלל לסוברים דפעמים השו״ע מסתמן על מש״כ בב״.י; דזהו דוקא בהנ

 מקרים, אולם השמטה שאינה נכללת תחת ג׳ עקרונות אלו מלמדת עפ״י החיד״א־כי דעת

 מרןהשו״ע לא סיל כאותה דעה או סברא, ולהכי השמיטה.

 עפ״י כלל זה פסק החיד״א בשו״ת חיים שאל (ח״א סימן מח) בדין אשת איש שסברא

י בשםלתשובות מוהריק׳ו  שמותר לזנות, וזינתה, ומרן השמיס בשולחנו מה שהעתיק בב׳

 דהסיק דאסורה לבעלה: טעמא דהשמיט, כתב החידיא: יצא. ואמור לו דאשכחן כמה

 דינים שהביאם בב״י והם אמיתיים והשמיטם שו״ע כנודע לכל־מאן דסמין׳אתכא, ורגילי

ן זו דהיה בעיניו דין פשוט או דלא שכיח..., דלא שכיח ו  רבוואתא בתראי למימר בכג

 דתסבור שהוא מותרי לזנות מאחר; שבכל הדתות אף מאומות העולם אסור, וכמעט חסרה

 המציאות ומשיה השמיטו מהשו״ע׳, עיש.

 עפ״י עקרון זה הלכו האחרונים אחר החיד׳א כדי־לברר השמטות אחרות בשו״ע.

 א׳ משה למפרונטי׳ בספרו פתח הדביר (ח״ד סימן שלט) דן במה שפסק מרן (טימן

 שלט) דאין דנים בשבת, והשמיטידין שהובא בביי בשם שבלי הלקט דאסור לתפוס בשבת

 ולהכניס לבית הסוהר מי שנתחייב איזה עונש כדי שלא יברח וכיש שאסור להלקותו.

 והביאו שם הרמ״א בהג״ה. ובספר איי הים למד מהשמטת השויע דסיל דשרי לעשותו

 בשבת, אך'פתח הדביר חלק עליו וכתב: ״ולפום מאי דכייל לן היה החיד״א זיל כי זה דבר

ן הטוג השלישי שכתב הרב החיד״א. דהכא טעם איסור י  השמיטה... בדינא דקמן שי

 החבישה והמלקות בפי׳ כתב רב שרירא גאון (שהובא בשבילי הלקט) משום דהני מילי

 דינא נינהו ואין דנים בשבת, וכיון שכבר פסק מרן זיל בשו״ע עיקר הדין ׳דאין דנים׳

ן לפסוק דאין מלקיףואין מכניסים לבית הסוהר, דהני הוי  שזה שורש האסור, תו לא צרי

 ענפים היוצאים משורש הדין הפשוט דאין דנים, והספיק לו מה שכבר הזכירו בביי׳,

 עיש.

 ושוב כתב כן פתח הדביר (סימן שז סעיף ה), דפסקימרן דמותר ליתן מעות לאינו

 יהודי מערב שבת לקנות לו, ובלבד שלא יאמר לו קנה בשבת, והרמיא הוסיף יוכן מותר

כן הובא בב״י בשם סמיג, אן  ליתן לו בגדים למכור ובלבד שלא יאמר לו למכרן בשבתי, ו

 כאן השמיטו מרן. והשמיט עוד דין שכתב בב״י בשם ר׳ ירוחם וכאן העתיקו הרמיא, דמי

ן סחורתו ובא העכוים ולקחה מבית ישראל בשבת אסור וראוי לעונש.  ששכר עכו״ם לחולי

ן קמא נכלל בדין שפסק מרן, דמה לי קניה מה לי מכירה; ודין ידי  וכתב פתח הדביר-
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 סעיף ד״,׳.ע״ש.

 וכן הוא בכתבי מופת הדור הגאון הרב עובדיה יוסף שליט״א, בשרית יביע אומר (ח״ו

 או״ח סימן כד אות ב), בדין קריאת ספר תורה כשאין כהן בבהכ״נ. דאיתא בגיטין: ״אין

 שם כהן נפרדה.החבילה״, ונחלקו ראשונים בביאור הגמרא, ומיהו כתב בב״י דלכו׳יע יכול

 לוי לקרות במקום ראשון. והנה בשולחנו (סימן קלה) פסק: ״איו כהן בבהכ״נ קורא

 ישראל במקום כהן ולא יעלה אחריו לוי״, הנה מרן השמיט מש״כ בב״י, ורק הרמ׳יא כתב

 בהג״ה ״אבל ראשון יוכל לעלות׳. וכתב הרב עפ״י הגר׳יא בביאוריו, דהדין דהרמ״א,

׳ - משמע שראשון יכול ו י ר ח  שמקורו בב״י, נכלל במש׳כ מרן בשו״.ע, שכתב: ״לא יעלה א

 לעלות. ואעפ־י שלא כתב מרן דין זה בהדיא בשולהנו, מ׳מ סמין אדיוק הנ״ל, וזהו הכללג

 השלישי שכתב ההיד׳א.

 והנה הטור (או״ח סימן שטז) ציטט את בעל התרומות, שאסור לנעול התיבה בשבת

 שיש בה זבובים, אלא יתן סכין או שום ידבר בין הכיסוי לתיבה בעניו שיוכלו לצאת

 משם. והטור דחה דבריו, וכן הב׳י, דכתב דהוי פסוק רישיה בדרבנן, אולם מרן בביי

 סיים: ״כיון דנפק מפומיה בעל התרומות וכתבו המרדכי, ולא הזינן מאךדאיפלגי עליה,

 מי יקל ראשו שלא לחוש לדבריהם*. אך בשולחנו השמיט מרן דין בעל התרומות הנזכר,

 וכתב הגאון הרב עובדיה יוסף שליט״איבשו״ת יביע אומר (ח״ה או״ח סימן לט אות ד),

 דאזיל.מרן לשיטתו דפסיק רישיה בדרבנן שרי מכיש, דהוי פסוק רישיה דלא ניחא ליה.

 והניף ידו בשנית בשו״ת יחוה דעת (חיב סימן מו בהערות), ובשלישית.בספרו לוית חן

 (סימן מ), וציטס לחיזוק דברו את דברי שו׳ת רועי ישראל (ח״נ סימן יד) שכתב:

 ״ואודיעך קושט דברי אמת״וכלל גדול נקוט זה בידך, שבכל מקום שאנו יכולים למצוא

 איזה סיבה כל שהיא וקצת עילה לתת טעם להשמטת מרן השו״ע איזה שדין שכתב בב״י,

 ולומר משום שהוא שלא כהלכה,'אז בודאי אמרינן הכי בפה מלא, שמשום שראח אח׳כ

 שאין דין זה כהלכה, השמיטו מספר פסקי הלכותיו הוא השו׳עי. ועוד ציטט משו״ת ויוסף

 אבךהם (סימן כג), שאם השמיט מרן השו׳ע דין'שהביא בב״י בשם איזה פוסקים, ומצאנו

 ראינו פוסקים אחרים שחולקים על כך ולא הובאו בב׳י, אמרינן שמרן השו״ע שוב ראה

 אח׳כ דברי הפוסקים החולקים עיז ולכן חזר-בו מסש׳כ בב״י,'ולכן השמיטו מהשו״ע. וגם

 ציטט את החיד־א במחזיק ברכה,'דרוח אחרת יהלוך על פניו, כמש׳כ לעיל. ע״ע בטהרת

 הבית (ח״א סימן ב עמי'נח ועמי סד. ח״ב סימן ינ עמי שעז ועמי תכז)'ובשו׳ת יביע אומר

 (ה״ג אה״ע סימן י״ג אות ב), דמשמע מכל הני דס״ל מדמשמיט מרן מוכח דלא ס׳ל כהך

 סברא. ועיין כללי הוראה לר׳ יצחק"יוסף שליט״א, כללי שו״ע אות כח ואות לס. ועיין גם

 בשו׳ת יחוה דעת (ח׳ב סימן מ) בדין קיפול הטלית בשבת, דהשמיט מרן בשו׳ע את שיטה

 הכלבו שהובאה בכ׳י.

 ותמיהא לי, דמרן בב״י או״ח סימן• שכא, אחר שדן באריכות במחלוקת הראשונים"

 בדין המחתך ירק דק דק בשבת, ציטט את הרשב״א בתשובה דאי מחתכי דק דק כדי

 לאוכלו לאלתר שרי ושכך כתב הרץ. ואף שכתב שם דמשמע דליכא מאן דפליג על,

ר י ה ז ה ר ל ב ד ן ה נכו  הרשב׳א בהא ושפיר מייתי ראיה מבורר וכוי, מ׳מ סיים מרן בב״י: ׳

ש ו ח י ה מ י ת ב י ר ובכה״ג ל ת ל א ו ל ל כ א י ש ת ו צ ת ק ו ל ו ד ת ג ו כ י ת ם ח ו כ ת ח י  ש

׳ אך בשולחנו לא נזכר היתר זה של הרשב״א, אלא פסק בזו הלשון: ״המחתך ירק ה ״ ד  ל
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 לד״ה״. אך בשולחנו לא נזכר היתר זה של הרשב״א, אלא פסק בזו הלשון־ ״המחתך ירק

 דק דק חייב משום טוחן״, וכלל לא הילק בין מחתן לאלתר למתתך.לאחר זמן, רק הרמ״א

 שם הזכיר היתר זה.

׳ 303) עיקר כדברי מ ע ) ׳ י נ י  והנה הגאון הרב עובדיה יוסף שליס״א תפס בספרו ״קול ס

 מרן בב״י, והתיר לחתוך בשבת ירק דק דק לאלתר. וא״ת דס״ל לגר״ע יוסף שליט״א

 דעיקר נקטינן כהב״י, הרי מכל הני דלעיל מוכה שאינו, ורק במקום שאפשר לדייק כן

 ממרןבשו״ע אמרינן דסמך על מש״כ^בב״י ואדיוקא בשו״ע. והכא גם החיד״א יודה דעיקר

 כהשו״ע דליכא מכל הני ג׳ עקרונות דלעיל, דהרי אין הדין דין פשוט, ומציאות רחוק נם

 א״א לומר כן, ושהוא נלמד מעיקר הדין שכתב בשו״ע - הכא הפוך, דמעיקר הדין נלמד

 שלא חילק בין לאלתר ולאחר זמן כמו שחילק בדין בורר בסימן שיט.

 זאת ועוד. אף הרב ״רועי ישראל״שהביאו לעיל בספרו^לוית חן, שכתב־ ״דכל שאנו

 יכולים למצוא איזה סיבה כל שהיא.וקצת עילה לתת טעם להשמטת מרן השו״ע... אז

 בודאי אמרינן הכי בפה מלא״, - א״כ.הכ'א בודאי יש לנו לתת טעם לדבריו, והוא שמרן

 סיים בב״י דנכוף הדבר להזהיר לחתוך חתיכות גדולות כדי לצאת לכו״ע - משמע דלא

 דנחית לפסוק לגמרי כהרשב״א. וכד כתבו בהדיא ר׳ יהודה עייאש בספרו מטה יהודה

 (ס״ק ג) וכן הגר״ח פאלאג׳י בכף החיים (סימן ל סעיף לא).

 והגם שהגר״ע יוסף שליט״א הביא לסיוע את המאמר מרדכי שכתב: ׳ומש״כ מרן בב״י

 שנכון'להזהיר לחתוך חתיכות גדולות״, אין זה אלא לרווחא דמלתא במחילת כבוד

רך, וזיל (ס״ק ז): ״ומש״כ בדין ת הצו ע ש  תורתו, דהמאמר מרדכי כתב זאת רק ל

ל ק ה א זו (של הרשב״א), ומ״מ יש ל ר ב ל ס י ע ר מ ג ך ל מ א ס ל ה ש א ר  האינשאלאדה, נ

.דאפשר ךלא כתב לחתוך. חתיכות גדולות קצת אלא לרווחא דמילתא וכן ת הצורך, ע  ל

 נוהגים...״ - משמע דבעת הצורך שרי, דאפשר דמרן כתב כן לרווחא. אומנם בשו״ת זבחי

 צדק (או״ח סימן כ, ובחדשות .סימן צא) הסיק דלאלתר שרי והסתייע מהמאמר מרדכי

• נאמר דבב׳י כתב לרווחא דקלתא אכתי תקשי אמאי השמיטו מרן  הנזכר, מ״מ אפילו א

 משולחנו. אמנם אפשר דהוי דין פשוט הואיל ומרן בב״י כתב דליכא מאן דפליג על

 הרשב״א, אולם יש להבין מדוע סי?ס לחתוך חתיכות גדולות לאלתר וצריך קצת עיון.

 ועוד יש לעיין בדין אחר דמרן השמיט משולחנו, בדין תפירה שאינה של קיימא (או״ח

ד יואל ס״ל דשרי שכתב בב״י ובלבד שלא יעשה כן בפני עם הארץ, ומאידך  סימן שיד). ד

 בשו״ע (או״ח סימן שמ), פסק כר׳ פרץ, דמה לי. תפירה ליום א׳ מה לי תפירה עולמית. ויש

 לתרץ ואכמ״ל.

 אחר כל זה יש אחרונים דלא נהתו להני חילוקים דלעיל שכתב החיד״א. כך משמע

 שסובר מהר״ש הלוי אב״ד דאיזמיר דהולק על מהר״ר גבריאל שאליביה כתב החיך״א הנך

 חילוקים, וכן משמע בספר איי הים שהובא לעיל בפתח הדביר. ומאידך יש אחרונים

 הסוברים דלא רק בהני תלת, אזלינן בתר מרן בב״י, ולא משגחינן במה שמשמיט משולחנו.

 ועיין בפתח הדביר (סימן שלט) שכתב: ״ואחר האחרון אני בא, כי זה ימים במספר ירחים

 שאלו מאיתי. לגלות דעתי העניה בדין א׳ מדיני ממונות, ומסרו בידי פסקין על אותו

 נידון, ובפסק א׳ ממעלת הרב המובהק בר אבהן ובר אוריין כמוה״ר חי גאגין נר״ו שכתב
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 לרבנים שכנגדו על״פרט זה וזיל: ׳ואולם מה שהפליגו'רום־מעלתם.שייל דגם מרן זיל קאי

 בשיטתייהו ויפה עשה שהשמיט תשובת הרשב״א זיל מההלכה, ואדרבה הגדילו התמיהה

׳ ולא שלטו מאורי עיני קדשס  על: מורים זיל אין העתיק לדבר זה,,יסלחו הצדיקיםוכו

ת י ל ק ע ל א ח ל י ו ״ ב ן ז״ל ב ר א מ י ב מ ל ש כ  באמתחות הספרים המלאים מזה, ד

ה משולחנו״, עיש. ט י מ ש ה , הגם ש ל ״ י ס א ד י ו כ  בפירוש ה

 וגם פתח הדביר׳ הסכים עימו שכתב: ״ואיברא שאני ההדיוט בפסק א׳ שכתבתי בקיץ

י הנה הבאתי דעת החולקים על כלל זה, וס״ל דמאחר ובספר הקצר בא להורות את ד ת  ה

ן הוא לפרש בהדיא האיסור וההתר ולא לסמוך  בנ״י את החוקים ואת התורות, צרי

 בעיקר הדין למה שביאר בביי, דהדבר ידוע דאחר שסיים מר! זיל חיבור ב״י נשא ונתן

 בדבר כדי לסדר ספרו הקצר ולפעמים מסיק בהפן... . מימ לא כתבתי זה ישם' לעיקר

ה ל פ ש י ה ת ע ן ד ד י ד ן ב נ ל א ב  לקבוע הלכה כן, כיא' להליץ בעד הרב פר״ח וכוי, א

. ל כנזכרי ״ י ס כ י ה ״ ב ן ב י ד ן ה ר א מ י ב מ ל ש כ , ד א נ י ת י י א ן ד ר רבנ ו מ א ד  נושה כ

 זע״ע בספר בתי־כהונה (ה״א סימן קז), ובגינת ורדים לר׳ אברהם הלוי אב״ד דמצרים

 (כלל ד), דס״ל דמשהשמיטו מרן משמע דלא ס״ל הכי. וע״ע בשוית ישיב משה לר׳ משה

 שרתוג (חיא סימן ב וסימן רכ ה) ובשוית רב פעלים (ח״ב סימן מג}, דהני ס״ל דאין לנו

 אלא דבריו בשדע זתו לא. זע׳ע לחם ושמלה (יו״ד סימן קפו סעיף כז).

י  ומאידן עיין בספר שלמי חגיגה לר׳ אברהם חיוו (עמ׳ שטו) על מש״כ מרן הב׳

 בסימן תקפיב, דהסיק דאין משגיחים להשמטת השויע. ואף שמעיד שראה דברי החיד״א

, עיש. ,  כתב: יזה עלה במצודתי, ואס שגיתי איתי תלין משוגתי

 והמהר״ח פאלאג׳י בשו״ת חקקי לב (יו״ד סימן לה) בשם הרב עדות ביעקב (סימן מו),

 והרב נהפה בכסף (חלק חוימ סימן כח), כתבו, דכל שמביא מרן בב״י ולא חלק עליה

 נראה דהכי ס׳יל. ואף שחלקו עליהם הרדים בהגה בספר כרס לשלמה (חלק אה״ע) ומורו

 זקנו הרב בספר חקרי לב (חלק חו״מ), דס״ל דשו״ע עיקר, כתב מהריח פלאג׳י דאין הכרח

ל כל שלא פסק כן בשום מקום, דייל דהתם שאני דמביא סברות דאחרים, לא י ס ד ר מ ו  ל

 כן מש״כ מרן מדעתו דודאי הכי סיל, ע״ש. וע״ע בספרו נשמת כל חי (ח״ב סימן יז)

ן על משיכ בב״י"כמש״כ היד אהרון, שלמי חגיגה והמנחת כהן בספר  דהסיק דיש לסמו

 התערובות. ועין בספרו חיים והשלום (ח״א דף סב) ובספרו כל החיים ודו״ק. וע״ע בספר

 שולחן גבוה (יו״ד סימן קצו).

ת ו ט י ש י ה ר ק י ם ע ו כ י  ג. ס

 1. כשמרן תמה על שיטה בביי ומשמיטה משולחנו, בודאי אמרינן דלא ס״ל הכי -

 כמו שכתבו חרב רועי ישראל, חוקת החיים, יביע אומר ועוד.

 2. ייא שכשמרן משמיט אין לנו אלא דבריו בשויע. דזה הספר בא להורות את בנ״י

 החוקים והמשפטים ויהדר לכל חסדיו״ - כמש״כ מחזיק ברכה, חקרי לב, מהר״ש הלוי

 אב״ד דאיזמיר, ישיב משה, כנסת הגדולה, הביח ועוד.
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 וי״א דכל שלא חלק על הסברא בב׳׳י-י.לא;משגיחינן בהשמטה, ונקטינן לפי מש״כ בב״י

- כמש״כ הרב״שמ״ח גאגין,־פתח הדביר, שו׳ת נהפה בכסף ועוד.

• מרן משמיט; לא משום דלא ס״ל כוותיה, אלא תחת ג׳ סיבות משמיט  3. י׳׳א דפעמי

כ שו״ת היים ״ כ  הוא משולחנו:'דין פשוט, או דלא מצוי, או שכלל ד>ן זה בלשונו בשיו׳׳ע -

 שאל, יביע אומר ושדי חמד בכללי הפוסקים.

 4. במקום שאפשרי לדייק דמרן בשו׳ע לא ס״ל כמש^כ בב״י נקטינן כהשו^ע ולא

יביע אומר, רב פעלים ועוד.  כהב־ייי -׳

 5. כשמרן בביי מצטט מחלוקת ראשונים - כתב חקת החיים בדעת החקרי לב דאין

 לנו אלא דברי מרן בשו״ע.

 ובנדון דידו, כתב-בב״י דרוב ראשונים דס״ל כר״ח (ר״ת), ורש״י דעת מיעוט היא.

י משמע ס״ל כשיטת רית בךוקא, ושפיר אמרינן דלא ס״ל לחוש  וכשהשמיט שיטת רש׳

 כלל לרש״י, כמו שכתבו בה״ל, גדולת אלישע, ערוהיש ועוד, בדעת מרן השו׳ע.
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ר ל ס ק י ר פ ו ר  ד

 הלכות מקוות - על חזרה אחת בפירוש המשנה לרמב״ם

ה מ ד ק  א. ה

 דרכו של הרמב׳׳ם בכתיבת חיבוריו היתה הכנת טיוטות על דפים בודדים, ורק

. אבל גם לאחר סיום 1  כשהגיע לידי הנוסח הסופי העלהו באופן מסודר בצורת ספר

 החיבור המשיך לתקנו ולשכללו כל הזמן. תיקונים ושכלולים אלו, יש לציין, נעשו ע״ג

 המקור הראשון כך שלא .נוצרו ״מהדורות״ שונות ממש, אלא שהעתקה הראשונה של

, ובזו 2  פיהמ״ש חסרה את כל התיקונים, ובהעתקה השניה היו מספר תיקונים וכך הלאה

.  הדרך נוצרו ״המהדורות״3

 וכך כותב הרמב״ם4: ,

 ״וזה הגמגום שהם מגמגמים על פרוש המשנה - הוא מפני שתקנתי בו מקומות,

, כמו רבנו נסים  בורא העולם יודע שרובם הטעני בהם בהמשכי אחר הגאונים ז״ל5

ן  1. דברים אלו הוכחו ע׳י מציאת כתב ידו של הרמב׳ם בגניזה בקהיר עיג פיסות נייר רבות. ראה על כ

 במבוא לצילום פיהמיש כיי הרמב׳ם מאת סולימאן ששון, במבוא לפיהמיש מהד׳ ריי קאפח (ללא

 המקור] ע׳ 14 ובאגרות הרמב׳ס מהד׳ ריי שילת ע׳ קצו. וכך כתב הרמב;ם לגבי ספר משנה תורה (אגרות

 הרמביס מהדי ר׳ י שילת חיב ע׳ תקו): •והנסחא הראשונה שחברתיה תחלה, שהקציתיה מלבי ולא

 העתקתי כתוב בה...׳.

 2. ראה 'דבריו של ר׳י קאיפח במבואי למהדורתו עי' 16, שמחלק את התיקונים לארבעה שלבים.

 3. עובדה זו מוסכמת עיפ רוב... ראה: ריש ליברמן תרביץ שנה ד׳ ספר, ב-ג ע׳ 190; ריש ליברמן במבוא

 להלכות ירושלמי לרמב׳ם הערה 16 (וכבר העיר רב׳ז בנדיקט בקרית ספר כז (תשי׳אן ע׳ 47ג על כך

 שליברמן דחק דבר חשוב כיכ להערה בלבד); ריי קאפח במבוא למהדורתו ע׳ 15-16.

 אבל בקובץ תורה שבעל פה, ירושלים תשלינ, כתב בנדיקט '(ע׳ קיח): •המהדורא בתרא של חיבוריו של

 הרמביס... שונה, כפי שכבר העירותי לפני שנים הרבה'(מאמרויבקרית ספר שהובא לעיל ע׳ 547 הערה

 17, שם הביע כונה לפרסם מחקר בנושא - ד.פ.), מזו של חיבוריהם של כמה מרבותינו הראשונים כגון

 למשל...; לעומת זה המהדורא בתרא של חיבורי הרמביס - שני סוגים לה: א. מהדורה מחודשת - עריכה

ל הלכה והלכה״'.׳ (שוית הרמבים מהדי כ ב ' ק ד ק ד ל  ועיבוד מחדש"של.כל החיבורילאחר "׳שהטבנו לעיין ו

 בלוי חיב ע׳ 383). ב. מהדורה לעת מצוא - תיקונים פה ושם,.ובדרך כלל כתוצאה משאלה.או מהשגה׳.

 ואיני יודע מנין הגיע בנדיקט לסוג הראשון של התיקונים׳ מדבריו (שם ע׳ קיטו- קטז) עיפ תשובות

 הרמב׳ם המובאות שם, אין כל:ראיה, שהרי:בתשובות כותביהרמב׳ם שהוא מדקדק בתלמודיאו בהלכות

ן  במשנה תורה בהשואה לפרוש המשנה, ואין זכר לכך שכתב את כל הספר מחןש בעקבות כך! וצ׳ע. א

 אין הוא מסתפק בדברים אלו ובמבוא לספרו •הרמבים ־ ללא סטיה מן התלמודי (מוסד הרב קוק

 ירושלים תשמיה) מזכיר בנדיקט כונה לפרסם מחקר בנושא, ואנו תקוה שאכן יזכה לממש כוגתו זו.

 4. איגרות הרמבים מהדורת ריי שילת חיא ע׳ שה •איגרת אל ר׳ יוסף בענין המחלוקת עם ראש הישיבה׳.

 5. הטעם הראשון והשני בשבעת הטעמים לסתירות בספרים שונים, הקדמה למורה הנבוכים (מהדי ריי

 קאפח עי יג-יד).
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 במגילת סתרים, ורב חפץ ז״ל בספר המצוות וזולתם ממי שיקשה עלי לזכרו.

 ואפלו הייתי אני המשתבש אין אני טוען שהגעתי אל שלמותי האחרונה בתחלה,

 ולא שאני לא טעיתי מעולם. אדרבה כל מה שנתבאר לי חלפו חזרתי ממנו תמיד,

 בכל דבר מחבורי ומטבעי״.

 על דוגמא לאחד מתיקונים אלו והנגרר בעקבות כך נעמוד במאמר זה.

ן גי ה בגי לו ו ק מ ל ה ס פ ד נ צ י . כ  ב

 מקוה שחסר משיעור 'ארבעים סאה ונפלו לתוכו שלשה לוגים מים שאובים - פסול

 (משנה מקוות פ״ב מ״ד). אבל יש צורך שג׳ לוגים אלו יניעו למקוה בדרך מסוימת. וז״ל

ג מ״ד): ״מכלי אחד משנים ומשלשה מצטרפין ומארבעה אינן מצטרפיף.  המשנה (שם פ׳

 הרמב״ם בפרושו למשנה זו ובמשנה תורה (מקוות ה, א) פוסק וז״ל: ״מקוה שנפלו אליו

 שלשה לוגין מיס שאובים מכלי אחד או משנים ושלשה כלים מצטרפים... מד׳ כליכו אין

 מצטרפין׳.

 אבל בפיהמ״ש לתרומות (פיה מ״ו) כתב:

 ״ואם נפלו אלו השלשת לונין מארבעה וחמשה כלים אינן מצטרפין ואינן פוסלים

 את המקוה, עד שיהו משלשה כלים או פחות. וזה דעת יחיד והוא דהוי. וכד אמרו

 בגמרא תמורה לפי חשבון כלים ויוסי בן חוני היא. אבל דעת חכמים שמצטרפין

 ופוסלין כמו שיתבאר במסכת מקוות. והלכה כחכמים בכל״.

 וכן בפיהמ״ש לתמורה (פ״א מיד):

 ״וכן שלשת לוגין מים שאובין אם נפלו למקוה שהן פוסליו אותו כמו שהזכרנו

 כמה פעמים, אם נפלו מארבעה חמשה כלים אינן פוסלין עד שיהו כולן משלשה

י והוא בלתי נכון. והוא אומרם לפי נ ו ח ן  כלים או פחות, וזו היא סברת יוסי ב

 חשבון כלים ויוסי בן חוני היא. ואין בלשון זה מה שסותר במאומה ממה שהזכרנו

. ,  בחמישי דתרומות

 עולה, שהרמב״ם סובר שגם ארבעה.כלים מצסרפים,.וכנגד יוסי בן חוני,.והדברים

 סותרים לפירוש המשנה במקוות ולהלכות*..

ע ש ו ה ת ר׳ י ט י ש ה ל ו ו ה ש ר ו מ ת ת כ ס מ ב ב ק ע ן י ר ב ז ע י ל ׳ א ר . ת ט י  ג. ש

ן ם לפי השבו י ב ו א ל ש ו ס ן פ י נ ע  ב

 על מנת להבין את הסיבה לחזרתו של הרמב״ם מפירושו בתרומות ותמורה יש לעיין

 בגמרא (תמורה יב, א}:

 6. וכבר העירו על כך חרשב׳א (שער תמים תשער השישי) והרשב׳ץ (שו״ת ח׳א סימן יט).<
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 ״ואין המים שאובין פוסלין את המקוה אלא לפי חשבון. מאן תנאי אמר רבי חייא

 בר אבא אמר ר׳ יוחנן, רבי אליעזר בן יעקב היא. דתנו: ר׳ אליעזר בן יעקב אומר

 מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים ממלא בכתף תשע עשרה סאה ופותקן

 למקוה והן טהורין שהשאיבה מסהרת ברביה ובהמשכה... אלא אמר רבה לפי

 חשבון כלים ויוסף בן חוני היא. 'דתניא: שלשת לוגין מים שאובין שנפלו למים

 בשנים ושלשה כלים ואפי׳ בארבעה וחמשה כלים פוסלים את המקוה. יוסף בן

 חוני אומר בשנים ושלשה כלים פוסל את המקוה, בארבעה וחמשה אין פוסל את

 המקוה״.

 פירוש - המשנה כתבה שמים שאובין פוסלי! את המקוה לפי חשבון^הגמרא ניסתה

 לומר שזו דעת ראב״י, שהרי ראב׳י סובר שאם יש לאדם בגג כא׳ סאיס של מים כשרים

 ושפך לתוך_הגג ע״י כלים .(־״ממלא בכתף״) עוד יט׳ סאים, ובסך הכל יש מ׳ סאה, ואז

 נזחלו כל המים ע״ג קרקע או דבר המחובר לקרקע למקוה אחר (־״ופותקן למקוה״), כל

 המ׳ סאה כשרים לטבילה. למרות שיט׳ הסאים שנשפכו לכא׳ הסאים הכשרים פסלו את

 המים מלטבול בהם, אין פירוש הדבר שגם כא׳ הסאים הכשרים נטמאו אלא עדיין

 עומדים בהכשרם. ואם אח״כ הכשיר את כל המקוה הנ״ל בצורה המותרת (עיי המשכה,

 שנדון בה להלן), הוכשרו היט׳ השאובים ומצטרפים לכיא׳ הכשרים למ׳ סאה.

 הסבר אחר שנותנת הגמרא למשנה הוא, שמשנה זו היא דעודיוסף בן חוני הסובר שרק

ץ שלשה כלים או פחות מצטרפים המים לג׳ לוגים לפסול את המקוה, אבל ארבעה  ע

 והמשה כלים (וכן יותר) אינם מצטרפים. פירוש הביטוי ׳לפי השבון׳ לדעת יוסף בן חוני

 הוא - לפי חשבון כלים, שלא כדברי ראב״י שמפרש לפי חשבון ממש, כמו בחמץ ומדומע

 המובאים ביחד עם מיס שאובים במשניות בתרומות ותמורה. בתחילה פסק הרמב״ם כנגד

 יוסף בן חוני, ז״א שהרמב״ם קיבל את־התרוץ הראשון שמשנתנו היא לשיטת ראב״י.

 דעת ראב״י היא דעת ר! יהושע במשנה (מקוות פ״ב מ״א):

 ״שהיה ר׳ יהושע אומר כל מקוה שאין בו ארבעים סאה ונפלו בו שלשת לוגים,

 וחסר אפילו קורטוב - כשר. מפני שחסרו בו שלשת לוגין״.

 פירוש - אם נפלו ג׳ לוגים למקוה חסר, ואח״כ הוצאו מהמקוה מעט מיס, גם חלק

 מהג׳ לוגים השאובים יצא וממילא הם נחסרו והמקוה כשר. חכמים חולקים על ר׳ יהושע

 וסוברים: ״לעולם הוא בפיסולו עד שיצא ממנו מלואו ועוד״, ובהמשך מובאת דוגמא

 לדברי הכמים. כפי שהראנו לעיל, בתחילה פסק הרמב״ם נגד יוסף בן חמי, ז״א שהוא

 הסביר את המשנה כראב׳יי, ולפיכך בתהילה פסק הרמב״ם כר׳ יהושע שדעתו׳ שווה

, אבל בהלכות 8 7 אומנם במהדורות שבפנינו לא מובאים הדברים  לראב״י כפי שהסברנו

ן (מד, א-ב בדפי הרי׳ף) מביא את דעת  7. אף אחד מהראשוגים לא פסק כר׳ יהושע! אבל הרין בחולי

ן שמשווה את המחלוקת בעניו חתיכה נעשית נבלה למחלוקת בענין מקואות, כלומר שגס במקוה  הרמב׳

ץ שם דוחה השואה זו. אבל ואה דברים דומים בריטב״א ר ה  הדין הוא ׳לפי חשבון׳ כשיטת ר׳ יהושע, ו

ן קח, א). י ל ו ח ) י ר י א מ ב  (ע׳ז עג, א) ו

. ן  8. בכיי הרמב׳ם לפיהמיש'בתרומות א״א לפענח את הכתוב במהיק כי כתב על גביו את הפירוש'האחרו

 אבל סוף הפירוש לא נמחק אלא הועבר עליו קו, וניתן לקרוא את הכתוב. בקטע זה נשתמש בתרגומו של

 ריי קאפח המובא בתרומות פיה הערה 13, וראה להלן הערה 9.
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 ירושלמי לרמב״ם מהדורת ר״ש ליברמן, במבוא (ע׳ ח), ־מפנה לשואלי ברשב״ץ (ח״א סימן

• נשתמרה המהדורה הראשונה של פירוש המשנה לתרומות (פיה מיו), וכד הוא  יט), ש

 מעתיק שם־

 ״וכשיהיה מקוה שיש בו לח׳ במשל ונפלו בו סאתיים מים שאובין והיו בין הכל מ׳

א נאמר שאלו המים  סאה, והוא שיעור מקוה, המקוה פסול בלא ספק. ואמנם ל

• שאובים ,עד שאס נתמעטו ונשאר מהם ג;,לוגין מים ואהר י  כלם חזרו במדרגת מ

א שאינו ל  כד ירדו גשמים עליו עד שנשלם שיעור מ׳ סאה' הרי זה מקוה פסול, א

 נעשה פסול אלא אם נשאר שם מאלו המ׳ סאה סאתיים ומחצה שיש בהם ממים

 שאובים העיקריים ג׳ לוגין ואה״כ ירדו עליהם גשמים והשלימו מ׳ סאה - אז יהיה

 פסול, לפי יש בו מחשבון מים שאובים ג׳ לוגין״״וזחו ענין לפי חשבון בענין זה,

 והבן אותו, לפי שכבר נאמרו בו דברים פשוטים מזה ונזכירהו במקומו במסכת

 תמורה״.

 ע׳׳פ דברינו אלה, שהרמב׳׳ם פסק כר׳ יהושע, ברורה הערתו בסוף פיהמ״ש (תמורה

 פ״א מ״ד):-״ואין בלשון זה מה שסותר במאומה ממה שהזכרנו בחמישי ךתרומות״..כאשר

 משווים פסול מים שאובים לחמץ ומדומע, כפי,שמשווה הרמב״ם במה״ק בפסיקתו בפסול

 מקוה לפי חשבון, אם נפלו מכמה כלים בהפסקות יתבטלו הראשונים ולא יצטרפו כדין

 כל התערובות. ולכאורה קשה, שהרי פוסק הרמב״ם כחכמים נגד יוסף בן חתי (במה״ק)

 שגם מהרבה כלים מצטרפים׳ על-כן מוסיף הרמב״ם שאין זו סתירה, וזהו דין מיוחד

 במקוות.

׳ ה ו כ י ש מ ה ה ש ב ו א ש ן ׳ י ׳ס בענ ת הרמבי ע  ד. ד

 והנה לאור דברינו עד כאן מתבררת סוגיה נוספת והיא שאובה שהמשיכוה כולה: אם

 המים אינם נופלים ישירות למקוה, אלא נזחלים אליו, אינם פוסלים את המקוה^ בשיעור

 כמות המים נחלקו הרמב״ם ו״חכמי המערב״; לדעת הרמב״ם ניתן להוסיף למקוה מים

 שאובים ע״י. הזחלה ויעלו לשיעןך המקוה (מ׳ .סאה) דוקא אם רוב המקוה מלא במים

 9. מכאן עיפ תרגומו של ריי קאפח. ברשב״ץ מופיע! ׳.״שהוא מקוה שלם פסול, אבל הוא לא יהיה פסול

ירדו עליהם  אלא אם נשאר שם מאלו המ׳ סאה סאתיים,ומחצה שיש מהמים השאובים ג׳ לוגין ואחיכ.

 גשמים לתשלום מ׳ סאה ואז יהיה פסול, לפי שיש בו מחשבון מים שאובים נ׳ לוגין. וזהו פי־ לפי חשבון

 בזאת הכונה, והבן זה לפי שכבר נאמר בזת מה שאין ראוי לשומעו. ועוד יתבארו לך אלו העיקרים ממס׳

ה כחכמים׳ כ ל ה ו . ת ו א ו ק  מ

ל 40 סאה יש 960 לוג. במקרה דנן נפלו 2 סאים שאובים (- 48 לוג} ל 38 ש ה ו ק מ ב  10. סאה - 24 לוג, ז״א ש

 סאה של מי גשמים (• 912 לוג). היחס הוא 48:912. אם נמעט את המקוה עד שישארו בו 2.5 סאים (• 60

 לוג) יהיה היחס 3:57, ז׳א שעדיין נשארו 3 לוגים פסולים. אם נמעט עודי קצת מהמקוה יחסר גם משלשת

 הלוגים הפסולים והכל כשר, וזהו פרוש לפי חשבון (לדעת חכמים במקרה הניל צריך לרוקן כמעט את

 כל המקוה, ומותר שישארו שם פחות מג׳ לוגים בלבד).
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1 סוברים שגם אס כלהמקוה נעשה,ע׳׳י מים שאובים שנזתלו  כשרים, אבל ״חכמי המערב״1

 המקוה כשר.-

 המחלוקת מובאת על המשנה (מקוות פ״ד״מ״ד):

 ״מיס שאובין ומי גשמים שמתערבין בחצר, ובעוקה, על מעלות המערה, אם רוב מן

 הכשר - כשר, ואם רוב מן הפסול ־ פסול, מחצה למחצה - פסול. אימתי, בזמן.

 שמתערבין עד״שלא יגיעו למקוה.יהיו מקלחין בתוך המים, אס ידוע שנפל לתוכו

 ארבעים סאה מים כשרים עד שלא ירדו לתוכו שלשת לוגין מים" שאובים - כשר,

 ואם לאו - פסול״ פירוש (לפי הסבר הרמב״ם) - אם המים.השאובים והכשרים

 מתערבים לפני כניסתם למקוה: אם,הרוב מהכשרים - כשר, ואם הרוב מהפסולים

־ ״היו מקלחין בתוך המים״) ־- - פסול. אבל אם הם מקלחים ישירות למקוה (

 פוסל בג׳ לוגים אם קדמו אלו לשיעור מקנה כשר .

 וזו לשוןיהרמב״ם בפרוש משנה זו:

 ״...הנה נתבאר לך עוד'כי מה שאנו'אומרים שלשת" לוגין מים שאובין פוסלין את

 המקוה- אינו אלא אם נפלו לתוך המקוה עצמו, אבל אם שפך את המיס מחוץ

 למקוה'וירדו למקוה הרי זה כשר ובתנאי •שיהא רוב מן הכשרים מצוי במקוה,

 והוא אמרם בתלמוד ׳שאובה שהמשיכוה כשרה׳, אלא שצריך שיהו השאובין מיעוט

 המקוה כפי שנאמר במשנה זר ושמא תאמר ומה בא התלמוד להשמיענו באומרו

 שאובה שהמשימה. כשרה, והרי במשנה אמורים הדברים, מתניתין אתא

 לאשמועינןי דע שהוא הוסיף לנו תועלת, כי אלו היה בידנו רק משנה זו היינו

 אומרין עד שתחא תערובת מים שאובין ומים כשרים חוץ למקוה ויתערב הכל

 וימשך למקוה, אבל אם היו מים כשרים בתוך המקוה ומים שאובין נמשכין

 ויורדין לתוך המקוה פוסלין בשלשת לוגין, לפיכך השמיענו התלמוד שאפילו היה

 השאוב לבדו הוא שנמשך - כשר. ובתוספתא: ר׳ אליעזר בן יעקב אומר גג שיש

 בראשו עשרים ואחת סאה של מימי גשמים ממלא בכתף ונותן לתוכו תשע,עשרה

 סאה ופותקן ונתערבו בחצר., ואמרו כאן ׳ונותן לתוכו׳ רוצה לומר לתוך הגג ואחר

ויתערבוהמימות בחצר. הנה נתבאר :  כך פוטר את המימות אלו ואלרמצנור של גג

 לך שהשאובה הזו שהמשיכוה צריך שיהא רוב מן׳ הכשר והשאובין משוכין. ועל

 ענין זה רמזו בתחלת שקלים באמרם ׳ומתקנין את המקוות׳ כמו שבארנו שם.

 וכבר דמה אדם גדול מאוד בעל״עיון בארץ מערבינו כי השאובה שהמשיכוה כשרה

 ואפילו היה המקוה שאוב ונמשך, ונאבק בכך ואל, ודבריו בכך מפורסמים בספרו

 כאלו שגס משנה זו לא נכתבה כלל. ואילו היה הדבר כך לא היתה המשנה אומרת

ן סובר' הריש בפירושו למקואות (פיד מין! פיב מיז). הרייף (שבועות פרק ב׳ רמז אלף צת) כותב: כ  11. ו

ד בבעלי הנפש (מהדי ריי קאפח עי פט), ׳ ב א ו  •שאובה שהמשיכוה כשרה׳, ולא גורס כולה. אבל ה

ץ (על הרי׳ף) והרשב׳א (שער המים שער שביעי), למדו ברייף שגם כולה כשרה. אכל לא ר  הרמבץ, ה

) למד שהרי׳ף סובר ששאובה שהמשיכוה כשרח רק ו״ד סימן רא [דף קח, ב] י ) י  משמע כן ברייף, וגם הכ׳

 אם הרוב ממיס כשרים,
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 ׳אם רוב מן הפסול - פסול׳, שהרי אפילו לאיהיוימי גשמים'כלל אלא מים שאובים

 בלבד והיו נמשכין ויורדין על מעלות המערה יהיה המתקבץ.מהן מקוה כשר. ואשר

 גרם לכל הענוי הזה הוא מיעוט זכירת המשנה.והעיון במה שנכתב בה, וכמה

 צדקו דבריהם אם ראית תליד הכם שתלמודו קהה עליו כברזל, על משנתו שאינה

 סדורה בפיו״.

 זהו מבנה דברי הרמב״ס: 1) הסבך המשנה. 2) פירוש הדין שאובה שהמשיכוה, ומקורו.

 3) תוספתא בעניו גג. 4) דעתהחולקים והקשיים בפירושם.

 1) פירוש המשנה - הובא לעיל; בתחילת המשנה דנים על מים כשרים ושאובים

 הזוחלים מעורבים למקוה, ודינם• - שאם הרוב מהכשרים, כשר. בסיפא מדובר שהמים

 נופלים ישירות.למקוה ללא זחילה, ופוסל בג׳ לוגים.

 2) לאור הפירוש הנ׳׳ל מטביר הרמב״ם את הדין'שאובה שהמשיכוה כשרה, ומצטט

 קטע מהגמרא בתמורה. ומסביר הרמב׳ים שגמרא זו חשובה ביותר, כיי בלעדיה היינו

 יודעים שרק אם מתערבים השאובים והכשרים יחד מהוץ למקוה, ומחלים יחד למקוה -

 כשר, אבל שאובים שנזחלו בפ״ע למקוה פסולים גם אם רוב המקוה מלא מים כשרים;

 קמ׳׳ל מהגמרא בתמורה - ׳׳שאובה שהמשיכוה כשרה׳ גם בפ׳׳ע (הרחבה בעניו תובא

 להלן).

 3) ראיה נוספת לכך שמקוה שנמשך מטהר רק'אם רובד מלא במים •כשרים מובאת

 מהתוספתא (מקורות פ׳׳דיה׳יב) לגבי גג, בה מודגש שהיו בגג כא׳ סאים כשרים.

), הסוברת 1  4) בסוף פירושו מביא הרמב״ם דעה חולקת (עובדה נפוצה בפיהמ״ש2

 12. בפיהמיש הירבה הרמב׳ם להביא דעות חולקות ולהוכיח נגדן, ופעמים שהתבטא כנגדן בחריפות.

 ישנם מספר מקומות שאפילו חזר לפסוק כאותה דעת שתקף בתחילה. לדוגמא: בכלאים (פיו מ״א)

 מסביר הרמבים לשיטת בית הלל •שאם היה כין עיקרי חמשת הגפנים ולכותל אמה אחת מודד שלש

נן בה, לפי  אמות מעיקר הגפנים וזורע תבואה... זהו ביאור הלכה זו ועניו דברי מי שדבר בה, ולכן התבו

. אבל במשנה תורת ׳  שכבר נכשלו בפירושה יכשלונות חמורים שאין ברצוני להזכירם ולהשיב עליה•

תיקן בפיהמיש 2 שר׳יאברהס בן הרמב׳ם־ . וראה מהד׳ ריי קאפה הערה־ , ת ו מ  (כלאים ח,ג1 פסק יחמש א

 לחמש, אבל המעתיקים המשיכו להעתיק שלש בצירוף הערה •גיא חמשי.

 דוגמא נוספת מצויה בפיהמ׳ש לכלאים (פיט מ׳ח). בתחילת פסק: •וזה דוקא בכלאים של תורת שאינו

ו בו. כל שלשת הדרכים״ האלו, וכל מה שזולת זה הרי הוא כלאים מדברי  נקרא כלאים אלא עד שיהי

ד, ואם תמאא למי שהוא דברים  סופרים. וזהו פסק נכון שאין בו ספק והוא לשווי התלמו

ר בגמרא נדתי! ל יכנס בלבך הספק שהוא שכה בלשון ההוא האמו  ההולקיס על ?ה א

ן כתבו כ ן נם פסק במשנה תורה [כלאים י, כ-ד]), ובמקום הקטע המודגש כתב: ' כ ו  אבל אח׳כ תיקן (

 קצת מן הגאונים וזה אצלי בלתי נכון׳.

 דוגמא אחרונה בשביעית (פ׳י מ׳ה) בענין פירוש פרוזבול המוקדם והמאוחר. בתחילה פסק: •פרוזבול

 המוקדם הוא שיכתוב הפרוזבול תחלה ואחיכ ילוהו את המעות. והמאוחר הוא שילוהו המעות תחלה

כ יכתוב הפרוזבול... אבל דברי רבן שמעון בן גמליאל בתוספתא שהסעו אחד ואח׳  ויעשה חוב .

 מהמפורסמים בבקיאי התלמוד עד שפירש ואמר כי מתנאי הפרוזבול שתקדם ההלואה ותיהיה כתיבתו

ן באה טעות א י  אחר ההלואה והוא אמרו רשב׳ג אומר כל מלוה שלאחר פרוזבול משמט. ואיני.יודע ה

ר שני תיקוגיס נוספים, כלומר בסיה ח א ל ) ן ק י ן למד בהיפן הדברים׳ וכוי. אבל לבסוף ת א י ה  חמורה זו ו
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 ששאובה שהמשיכוה כשרה גם •אם כל המקוה נעשה כך. הרמב״ם תוקף דעה זו משני

 צדדים:

" פירוש -ידעה זו לא נאמרה כלל (ר״ייקאפח בתרגומו , ל ל  א) ״משנה זו לא נכתבה כ

 לפירוש המשנה מציע - ״לא חוברה״).

 בי) במשנתנו ניתן דגש שמי הגשמים המקלחים עם המים השאובים הם הרוב. מדוע,

 לפי שיטתם אפילו הכל שאובים כשרז.

 לפענ״ד כל הדברים הללו ניתנים להאמר רק לפי המה״ק, בה פסק הרמב״םיכר׳ יהושע

 שהמקוה נפסל ׳לפי חשבון׳, ויש הבדל אם נפסל בג׳ לוגים או ברוב שאובים. במקרה של

 הגג, לאחר שהכניסו יט׳ סאים שאובים נפסל הגג כולו, ולפי חכמים החולקים על ר׳

ל ונעשה שאיוב״ ואין כל משמעות כ  יהושע - לפי פסק הרמב״ם (מקוות ה, א) ״נפסל ה

 לכך שפעם היו כא׳ סאים כשרים - אם מזחילים תערובת יזו כאילו שנמשכים מ׳ סאה

 מים שאובים. אולם לשיטת ר׳ יהושע גם כשנפסל המקוהיעדיין זוכרים כמה מים כשרים

 וכמה מים שאובים (לפי חשבון), וכשמושכים תערובת זו מיטהרים יט׳ הסאים השאובים

 ארבע מהדורות!) ופסק כדעת אותו חכם מפורסם ׳מתנאי הפרוזבול שיכתב אחר שיקדמנו החוב תחלה*.

ן - הדברים מובאים באיגרות הרמבים מהד׳ ר׳י שילת ח׳ב ע׳ תרמז ״תשובה בעני!  ובאמת נשאל על כ

. ,  סתירה בין משנה תורה לפירוש המשנה

 (ויש להעיר על דברי ר׳י שילת שם ע׳ תרמט בהערה, שהזכרת דעה של חכם אחר והתקפה עליה היא דבר

ל דעות שתקף וחזר לפסוק כמוו1ן; דוגמאות שהבאנו ע ] , ל י ע  יוצא דופן בפיהמ׳ש. אבל לפי דברינו ל

 מתחילת-הערה זו בנוסף למשנת בתרומות (פיה מיו) שהובאה בגוף המאמר], המשנה שעליה אגו

 דניס[מקוות פיד מ!ד], ודוגמאות נוספות להלן, אין דבריו ברורים. וראה גם המשן דבריו שם וציע.)

 מקומות נוספים בהם מזכיר הרמב׳ס דעות חולקות, עיין - כפורים (פיב מיא. גם שם חזר בו מפרושו

 הראשון),- ראש השנה (פ״ב מ־ז): •ואני מתפלא על אדם שמבוקש ומתוכח בדבר הברור ואומר שדת

 היהודים אינו בנוי על ראיית החדש אלא על החשבון בלבד והוא מאמין בכל הלשונות האלה׳, וזיהו רבנו

 סעדיה גאון, ראה הערת ריי קאפח שם, ובהמשןיפיהמיש שם דברי הרמב׳ם עליו! ראש השנה (פיב מ״ט);

 כתובות (פ׳א;מיג..הדעה שעליה חולק הרמב׳ם היתה הדעה שפסק כמותה במהיק);,מקוות (פ׳ד מיג),,.

 אבל במשנה ׳תורה הפסיק הרמב׳ם מדרכו זו, ולא הביא דעות חכמים וחלק עליהם (פרט למיקרים

ן שעשה בפיהמיש), וכד באמת מעיד על ר ד  בודדים ראה להלן הערה 17, יאבל אין הוא תוקף אותם כ

 עצמו באיגרת אל ר׳ יוסף בר׳ יהודה בעניו המחלוקת (אגרות הרמב׳ם מהד׳ ריי שילת ח״א ע/תכ):

 וזה אשר יארע לילד מכאב הלב וחזק הכעס בשביל הטעאת מי שמטעה, או בשביל חולק בשקר - תשגים

, וביותר משנותיך, ביותר חזק ממה שאתה בו, והייתי, כמו ששמעת, ן זה. וכבר הייתי כשנותין  מחיבות ל

 אמלא רצוני בלשוני ובקלמוסי מגדולים וחכמים כשמבקשים לחלק עלי. וכבר שמעת בלי ספק מה שהיה,

. , ו ל  ביני ובין... וכן ביני ובין... וביני ובין... וחרבה כמו א

 ג1. ההסבר שניתן בד׳כ למשפט זה הוא שיש לפסוק כסתמא דמשנה וחכמי המערב •שכחו• לפסוק למשנתנו

 (ראה ביי יויד סימן רא סוף דף קח, א). ודברים אלו קשה להולמם, וכי לא העלה הרמב׳ס בדעתו שאולי

ן מהמציאות)׳ אלא כונתו, כפי שהסברנו, שאין בכלל דעה כזו, ר פ ו  נפסק כנגד משנתנו (דבר שאינו מ

 וממילא אי אפשר לפסוק כמותה. בשו׳ת דברי אמת (לר׳ יצחק בכר דוד, ׳בעגין מקואות׳) מנסה להסביר

 את דברי הרמב׳ם בצורה מענינת, שטענת הרמב״ם היא, שהרי ידוע שר׳ יוחנן (בעל המימרא בתמורה)

 סובר שהלכה כסתם משנה בכל השיס, וממילא חייב ר׳ יוחנן להתאים את דבריו לסתמא דמשנה

ך והשווה י ר א מ ן ניסו חכמי המערב להסביר שר׳ יוחנן נגזייהמשנה במקואות! עי׳ש ש י א  במקואות, ו

 לראביד בעלי הנפש (מהד׳ ר׳י קאפח, ע׳ פט-צ) הטוען טענה דומה.
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 והמקוה כשר. הוא הדין לעניו הקושיה השניה על ״חכמי המערב״•־ אס שאובה נולה

 שהמשיכוהכשרה מדוע המשנה מביאה מקרה שהרוב כשרים בתערובת? - והרי לשיטתי

 חכמים באמת כל התערובת שאובה, ורק לשיטת ך׳ יהושע במקרה כזה יוכשר ע״י המשכה

 כי עדיין־קיימיס כא׳ הסאים ממי הגשמים.

 הסיבה שבתחילה פסק הרמב:ם כר׳ יהושע קשורה לעובדה שהעמיד את המשנה

 בתמורה שלא כיוסף בן חוני, וממילא כראב״י המשווה מקוה לחמץ ומדומע. הואיל וכך,

 מחלוקת (במקוות_־בין ר׳ יהושע וחכמים) וסתם (סתם משנה כר׳ יהושע בתרומות

 ותמורה).הלכה כסתם. לאחר מכן הזר בו הרמב״ם מהפירוש ׳לפי חשבון׳ ופסק כחכמים

. 1 * ,  שכל המקוה שאוב, ולכן פסק כיוסף בן חמי בתמורה כנגד ראב״י הסובר ׳לפי חשבון

 ניתן.לתאר את התהליך.בטבלה זו:

 הסבר הקשר בין שני

 הפסקים

 פסול מקוה

 לפי חשבון כלים

 פסול מקוה

 לפי חשבון

 הואיל ופסק כנגד

 יוסף בן חוני - העמיד

 את המשנה,בתמורה

 כראב״י, שדעתו שווה

 לדעת ר׳ יהושע

 בענין פםולימקוה

ן(והלכה  לפי חשבו

 כסתם משנה).

 פסק חכמים החולקים

 על יוסף בן חמי,.

 הסוברים שגם מדי

 כלים מצטרפים המים

 לשיעור ג׳ לוגים

 לפסול את המקוה.

 פסק כה׳ יהושע,

 שאין כל המקוה

 נפסל

 מה׳ק

 בגלל חזרתו לפסוק

 כנגד ר׳ יהושע - חזר

 להעמיד את המשנה

 בתמורה כיוסף בן

 הוני, שלא תהיה'סתם

 משנה כנגד פסיקתו

 כהכמים.

 פסק כיוסף בן חוני,

 שרק עד ג׳ כלים

 מצטרפים המים

לפסול את המקוה. 1 

 פסק כחכמים,

 שכל המקוה

 נפסל

 מה׳יב

 14. יש לציין שהיה מצב בניים בו פסק כחכמים שגי לוגים פוסלים את המקוה לחלוטין, אבל עדיין פסק

 כנגד יוסף כן חוגי, שהרי בת רומות,מופיע ההסבר בגגד יוסף בן חתי על גבי ההסבר של ׳לפי חשבון׳.

 ז׳א שאחרי שחזר מההסבר ׳לפי חשבון׳ עדיין לא חיר מפסיקתו כנגד יוסף בן הוני.
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ה ב ו א ש א ׳ ש ו נ ל ה ד ך׳ יהושע ע ג נ ה ,לפסוק כ ר ז ח  ה. השפעת ה

' ה ו כ י ש מ ה  ש

 כיצד השפיעו כל החזרות הללו על הסברו בסוגית שאובה שהמשיכוה (שכפי שראינו

 קישר הרמב־ם בפיהמ׳׳ש למקווה (פ׳׳ד מ״ד) את הדברים}!

: 1 5  זו לשון הרמב׳׳ם במשנה תורה (מקוות ד, ח-י)

 (ח) אין המים השאובין פוסלין את המקוה בשלשת לוגין עד שיפלו לתוך המקוה

 מן הכלי. אבל אם נגררו המים השאובין הוץ למקוה ונמשכו וירדו למקוה, אינן

 פוסלין המקוה עד שיהיו מחצה למחצה. אבל אם היה רוב מן הכשרים המקוה

 כשר. כיצד? מקוה שיש בו עשרים סאה ומשהו מים כשריו, והיה ממלא ושואב חוץ

 למקוה והמים נמשכין ויורדין למקוה; ביך שהיו נמשכין על הקרקע או בתוך

 הסילון וכיוצא בו* מדברים שאינן' פוסלין, הרי המקוה כשר ואפילו השלימו לאלף

 סאה. שהשאיבה שהמשימה כשירה אם היה שם רוב מ׳ סאה מן הכשר. וכן גג

,פחות  שהיה בראשו עשרים סאה ומשהו מי ״גשמים, ומילא בכתיפו ונתן לתוכו

 מעשרים .שנמצא הכל פסול, ופתח הצינור ומשכוה הכל •למקוה אחד, ה״ז מקוה

 כשר.שהשאובים שהמשיכוה כולה כשירה הואיל והיה שם רוב כשר וכיוצא בזה.

ה כולה" מ י ש מ ה  (ט) הורו מקצת חכמי מערב ואמרו, הואיל ואמרו' חכמים" שאובה ש

 טהורה, אין אנו צריכין שיהיו שם רוב מים כשרין. וזה :שהצריכו רובי והמשיכה

 דברי יחיד הן וכבר נדחו, שהרי אמרו בסוף שאובה שהמשיכוה כולה־ טהורה. ולפי

 דבר זה אם היה ממלא בכלי ושופך והמים נזחלין והולכין למקום אחד הרי זה

 מקוה כשר. וכן כל אמבטי שבמרחצאות שלנו מקוות כשריו, שהרי כל המים שבהן

 שאוב שנמשך הוא. ומעולם לא ראינו מיישעשה מעשה בדבר זה.

 (י) מי נשמים ומים שאובין שהיו מתערבין בחצר ונמשכין ויורדין לעוקה שבהצר,

 או שהיו מתערבין על מעלות המערה ויורדין למערה, אם רוב מן הכשר -,כשר, ואס

 ךוב מן הפסול - פסול, מחצה למחצה - פסול. אמתי בזמן שמתערבין עד שלא יגיעו

 למקוה ונמשכין ויורדין, אבל אם היו הכשרים והפסולים מקלחין לתוך המקוה -

 אס ידוע שנפלו לתוכו ארבעים סאה מים כשריו עד שלא ירדו לתוכו שלשה לוגין

 מים שאובים - כשר, ואם לאו - פסול.

 אם כנים דברינו, יש לתמוה, כיצד הרמב׳׳ם, הפוסק כחכמים שג׳ לוגים הופכים את

 כל- המקוה לשאוב (מקוות ה, א}, יכול לפסוק את .דברי ראב״י בעניו גג, והרי אחרי

 שנשפכו יט׳ סאים שאובים בטלו כא׳ הכשרים ואין רוב כשר! ועוד יש לברר, מדוע מביא
1 6  הרמב׳׳ם את דעת-חכמי'המערבי בהרבה מקומות בפיהמ׳׳ש מביא הרמב״ם דעות חולקות

 אבל במשנה תורה אין־ דרכו בכך, וכשכבר מובאת דעה חולקת הסיבה לכך היא משום

 15. עיפ כיי תימני. תודתי נתונה לריי קאפח,שליטיא שאיפשר לי לעיין בכיי זה ובכיי נוספים שברשותו.

 *1. .ראת הערה 12.
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י שעשה בפיהמ״ש פ כ ו  שיש מימש בדבריהיליועוד בענין זה, מדועי״יאין הרמב״ם תוקף דעה ז

 (משני צדדים, ראה לעיל), וכל הטענה שלו כנגדה ״ומעולם לא ראינו מי שעשה מעשה

? 1  בענין זה״8

 קודה שלישית הטעונה בירור - מה חידש הרמב״ם בהלכה י׳ז לאתר שכתב בהלכה ה׳

 שמים שאובים בפ״ע ומים שאובים המעורבים עם מי גשמים כשרים (בתנאי שהרוב מן

 הכשר), איו כל חידוש בהלכה י׳.

 להבנת הדברים יש לעיין בגמרא בתמורה (יב, א-ב):

ת המקוח אלא לפי חשבון - מאן תנא (מי הוא התנא א ן י ל ס ו  ״ואין המים שאובין פ

 הסובר ׳לפי חשבון׳)? אמר רבי חייא בר אבא אמר ר׳ יוחנן, רבי אליעזר בן יעקב

 היא, דתנן, רבי אליעזר בן יעקב אומר מקוח שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים

 ממלא בכתף ,תשע עשרה סאה ופותקן למקוה והן טהורין, שהשאיבה מטהרת

 ברבייה ובהמשכה״.

 ציטוט דבריי ראב״י אלו לא ברור מקורו". נראה לומר שזו התוספתא של ראב״י בענין

 גג במעט שינוי לשון, ופירוש הדברים ־ שגם כאן מתערבים המיס במקוה הסופי".

 הדברים ברורים לחלוטין.בשיטת הרמב׳׳ם, שהרי בפיהמ״ש שציטטנו.לעיל שואל׳הרמב״ס

 מנין לנו שג׳ לוגים שנמשכו בפ״ע כשרים וא״צ בערוב מחוץ למקוה, ועונה הרמב״ם

 שהמקור הוא מדברי רבין בשם ר׳• יוחנן שאובה שהמשיכוה כשרה, כלומר כשרה גם

 המשכת שאובים בפ״ע.־והרי יכול הוא לומר שאלו דברי ראב״י בבריתא המובאת בתמורה׳

 17. אומנם בהקדמה למשנה תורה כתב הרמביס: •וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורים... לא

 זה אומר בכה וזה^בכה אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי המשפט...׳, אבל ישנן מספר הלכות

 שבהן לא הכריע, ופעמים הכריע כדעה אחת אבל יש ממש נם בדעה הנגדית ולכן הביא שתי דעות. כגון:

; קדוש החודש פרקים ט-י; מגלה והנוכה ג, ידן אישות  ברכות ה, א! ברכות ח, ה! מילה ג, א! שקלים נ, ט

; ; מאכלות אסורות נ, טו  ו, יד! אישות יא, יג|• אישיות יב,יח) אישיות יח, יט! אישות כה, ג! גירושין א, טז

; חובל ומזיק ; נדרים ב,ו; שמיטה ויובל י, ד-הן מקוות ב, טו ״מאכלות אסורות.י,יח  מאכלות אסורות י,טו)

) מלוה,ולה יא, !;'מלוה ולוה כ, ד; טוען ; וכיה ומתנה. יא, ז; שלוהין ושותפיו א, ח; מלוה ולוה ז, ה  ), יד

 נטען ט,א! ויתכן שישנן עוד.

 18. אומנם אין טוען הרמביס כל טענה כנגד דעת הכמי המערב, אבל בצורת כתיבת ההלכה נראה בברור

 שהרמכים מדגיש עד כמה דעה זו נשמעתיבלתי אפשרית,

 19: לדעתיהר״ש והראיש זוהי בריתא חדשה שיט׳ הסאים נמשכים למקו־ה בפיע (לשיטת הריש זו, גס כונת

י בתוספתא;בענין הגג, ולשיטת הרא׳ש שתי דעות שונות.בדברי ראביי). אבל הסבר זה קשה ביותר,  ראב׳

 שהר.י לשיטתם הסיפא במקוות (פ׳ד מיד) פירושה - שנם נ׳ לונים משוכןם בפיע פסולים. כלומר ישנן

 שלש דעות.שונות: דעת המשנה,בסקוות (פ״ד מיד), דעת ראביי, ודעת ר׳ יהושע (ששאובה שמשכוה כולה

 כשרה). ומיהו התנא של המשנה במקוות! לא שמענו על תנא נוסף בעניו. אלא שיש לומר שמשנתנו היא

 דברי ראביי וגס נ׳ לונים משוכים בפ׳ע פוסלים, ודבריו בתמורה שווים לדבריו בתוספתא (שנמשכים

ן שהרמב׳ם הסביר את משנתנו באופן שונה (שהמיס מקלחים כ  מעורבים). לאור זאת ברורה הסיבה ל

 ישירות למקוה ולא נוחלים אליו), שכן הרמכיס פוסק שניתן למשזן מים שאובים בפיע (אס הרוב ממים

ן יש להסביר את המשנה במקוות שהרי הלכה כסתמא דמשנה. כ  כשרים) שלא כראביי, ו

 20. ראה בבעלי הנפש לראביד (מהד׳ ר׳י קאפח ע׳ פט) שמביא את הבריתא לאחר דברי השאילתות (-רב׳

ג שיש בו כא׳ סאים,..׳, וראה ספר ידבר שאול׳ עמיס תמורה סימן כח לגבי גרסא זו. וראה  אחא) וגורס ע

 עוד כדברנו בערוד השלח! סימן רא סעיף קנה.
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 אלא מכאן ראיה מוכחת, שדברי ראב״י כאן שווים לדבריו בתוספתא שההתערבבות

 מתבצעת מחוץ למקוה, ואין ראיה" לשאוב ים שנמשכים בפ״ע.

ץ איר יוחנן ב  ״מכלל 'דרבנן סברי דברבייה ובהמשכה לא! אלא הא דכי אתא ר

(כולה) טהורה, מני׳ לא רבנן ולא ר׳ אליעזר. אלא אמר רבה...״.  שאובה שהמשכיהו

 הגמרא, שואלת ,על. הנסיון להעמיד •את משנתנו כראב״י, שמשמע •שרבנן חולקים

 וסוברים שגם אם התערבבו מחוץ למקוה ואז נמשכו למקוה - פסול (״ומתני׳ לקולא,

 דבלישנא דקולא נקיט לה דקתני אין השאובין פוסלין אלא לפי חשבון, מכלל דרבנן

 לחומרא פליני״ - רש״יי), ודעת ראב״י שצריך דוקא ערבוב לפני המקוה; א״כ כמי סובר ך׳

 יוחנן ששאובה שמשכוה בפ״ע כשרח! לכן" חייבים להסביר שרבנן לא חולקים על ראב״י

 בעניו גג, כלומר במקרה שהתערבו קודם למקוה, והס חולקים רק לקולא וסוברים

 ששאובים״שנמשכו בפ״ע למקוה כשרים. זאת אוסרת, שלמסקנות הגמרא רבנן הם המקור

 לדעת ר׳ יוחנן שמיס שאובים שנמשכו בפ״יע כשרים, וגס רבנן לא חולקים על ראב״י

 במקרה של רביה והמשכה מחוץ למקוה (למרות שרבנן סוברים שג׳ לוגים פוסלים את כל

 המקוה). זו הסיבה שגם אם נפסק כנגד ראב״ע (שדעתו כדעת ר׳ יהושע בענין חשבון),

 עדיין ניתן• לפסוק את הבריתא והתוספתא של ראביע (שע״פ הסברנו אחד הם), שכן גם

 רבנן מודים לה.

 ע״פ הסברנו לגמרא ברורה טענת הרמב״ס כנגד .החולקים ש״משנה זו לא נכתבה״,

. סענה זו עומדת כל זמן שגרס הרמב״ם בגמרא " ן  כלומר - אין אף דעה שסוברת כ

 ״שאובה שהמשיכוה כשרה׳ ללא המילה יכולה׳, וכך באמת גרס בפיהמיש" אבל במשנה

 תורה כאשר הרמב״ס מציג את דעתו מופיע המשפט ללא המילה ׳כולה/ אולם בדעת

 החולקים (חכמי המערב) מופיעה מילה זו"! הרמיב״ס מציע דרך ל״התמודד״ עם ביטוי׳

 מחודש זה, וכותב בסוף הלכה ה׳, שהבונה למקוה של כאי סאים כשרים ויט׳ סאים

 .שאובים שהתערבו בגג, וממילא הוא שאוב כולו, ונמשכו מימיו של הגג למקוח, והדין הוא

וכפי שהסברנו גם הכמים מודים בדין זה).  שהמקוה כשר(

 הסבר זה טוב לביטוי כשהוא מנותק מהקשרו בגמרא, כי במקומו א״א להולמו, שהרי

 הגמרא שואלת על כך ימניז לא ר״א ולא רבנן״ ומדוע אין זה ראב״י, והרי זוהי שיטתו׳

 ועוד יהיה קשה, מנין ילמד הרמב״ס דין שאובה שנמשכה בפ׳ע, הרי משפט זה היה

 המקור עד עכשיו! לכן י״ל שאין׳ מתכוון הרמב״ס להסביר כך בגמרא אלא הוא גורס

 21. ראה הערה נ1.

 22. אומנם בזמן כתיבת,משנה תורה.עמדו בפני הרמבים שתי הגרסאות, אבל בזמן כתיבת. פיהמ׳ש לא היתה

י ״שאובה  בפניו הגרסא עסי״המילה •כולה• שהרי 1ם כשהציג את דעת החולקים לא השתמש'בביטו

 שהמשיכוה כולה כשרה׳, אלא כתב •ואפילו היה המקוה שאוב'ונמשך׳, ואם הכיר גרסא יזו יכול היה

 להשתמש בה שלשוגה ברור יותר. וראה מרכבת המשנה עליהלכה זו שציין על שינויי הגרסות בגמרא"

 בתמורה בין פיהמ׳ש למשנה תורה.

ה ברייף (הובא לעיל הערה 11), א ר ל ב  נ2. בכיי מינכן, כיי פירנצה וכיי הואטיקן מופיעה המילה יכולה׳. א

ז (בעלי הנפש מהדי ריי קאפח ע׳ פס) וברשביא (שער המים שער שביעי), בתם מובאת הגמרא  בראבי

 בתמורה ללא המילה יכולת׳ כגרסת הרמב׳ס.
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 לשיטתו ״שאובה .שהמשיכוה כשרה׳ ללא המילה ׳כולה׳. אבל לאחר ״הופעת״ גרסא זו

 נפלה קושית הרמב״ס על חכמי.המערב, ,שהרי הם יכולים לפסוק ,כרבין בשם ר׳ יוהנן

 ולומר שדעת ראב״י החולק היא דעת יחיד (ולהסביר את סוף המשנה במקוות כפשטה,

 שראב״י סובר שמים שאובים בפ״ע פוסלין'אפילו בשלשה לוגים, והוא דחוי}., כך גם

 התבררה הסיבה מדוע' הביא הרמב״ם את דעת החולקים בהלכות (שהרי יש ביסוס

 לדבריהם}, והדבר היחיד שניתן לטעון כנגדם הוא: ״ומעולם לא ראינו מי שעשה מעשה

 בענין זה״.

 'לאחר שסיים את הדיון המפורש בעניו שאובה שהמשיכוה, ממשיך הרמב״ס, ומעתיק

 את המשנהיבמקוות (לפי פירושו), משום שיש במשנה זו חידוש יחסית־ לדבריו הקודמים.

' מודגש שקדמו הכשרים לשאובים, ,גם אם השאובים הגיעו בפ״ע, וגם בגג ה ח כ ל ה  ב

 ששפך יט׳ סאה לתוך כא; כשרים. מכאן היינו יכולים להסיק שאם קדמו המשולים

ה י' להשמיענו שגס אם קדמו המשוכים למי• כ ל ה  לכשרים פסול", לכן בא הרמב״ם ב

 הגשמים - כשר, שהרי. במקרה שמקלחים יחד בזמן שנמשכויהשאובים עדיין לא היו כאי

 מי הגשמים ובכל זאת,אס בסוף. רוב מן הגשמים - כשר".

ר ב ף ד ו . ס  ו

 סוגיא זו היא דוגמא טובה להבנת היחס בין פירוש הרמבים למשנה ופסקיו שם, לבין

 פסקיו במשנה תורה. כיצד חזרה אחת (בעניו פסול מקוה ׳לפי חשבון׳ או כולו פסול}

 גררה בעקבותיה חזרה שניה (פסיקה כיוסף בן הוני). וגישה שונה. לנושא שלישי

 (התנגדותו לדעה הסוברת שאובה שהמשיכוה כולה כשרה).

 וזהו תיאור הדברים:

 24. דיוק זה ידוע ברמב׳ם בשם הכסף משנה, אבל מצאתי כבר נסאירי נפירושו למשנה שמניא דעת זו נשם

ן לדחות את דיוקו של, הכף משנה, וכד עשה נם הלחם . וראה במרכבת המשנה שמארי , ם י ק ל ו  ״ויש ח

 חמודות על הךאיש (הלכות מקואות ס״ק לד).

 25. הדעה היחידה היכולה "לסבור שצריך.שיקדמו רוב כשרים היא דעת ר׳.אליעזר במשנה (מקוות פ׳ב מיז.

 ובאמת הריש קושר משנה זו למחלוקת שאובה שהמשיכוה). אבל הרמביס הסביר משנה זו באופן שונה,

נימי הנשמים נחשבים שאובים; לדעת ר׳ אליעזר דינם במים ,  שמחלוקתם היא האם קנקנים בראש חגג

ן שיקדמו מי גשמים. (מי סאה), אבל לדעת ר׳ יהושע שהלכה כמותו אין מיס אלו ר ו  'שאובים ויש צ

 שאובים.
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 פסול מקוה היחס -לסוברים

 ׳שאובה שהמשיכוה הסבר

 כולה - טהורה׳

 לפי חשבון

 ולפי חשבון

 כלים

 פיהמ־ש פסק כרי יהושע התנגדות גדולה בגלל פסיקתו כר׳ יהושע
ן וע״פ גרסתו בגמרא  שהמקוה נפסל ושימושבלשו

 לפי חשבון, חריפה בתמורה,־איו אף דעה

 הסוברת ששאובה שהמשיכוה
 י

 וכחכמים כנגד

 יוסף בן חוני כולה טהורה, וברורה

 שגם ד׳ כלים הסיבה לפסוק את דברי

 מצטרפים לפסול ראב״י בעמן גג.

 את המקוה

 (ראה הסבר

 בטבלה הקודמת).

 משנה פסק כחכמים שכל הבאת דעתם במשנה בגלל גירסא שונה בתמורה

 תורה המקוה נפסל, תורה, ללא אף ׳התגלתה׳ הדעה שניתן

 וביוסף בן טענה נגדם. לסמון עליה בפסיקה

 חוגי, שרק עד ששאובה שהמשכוה כולה

 ג׳ כלים טהורה. הסבר מחודש של

 מצטרפים לפסול הרמב״ם לביטוי ׳שאובה

 את המקוה (ראה שהמשיכוה כולה

 הסבר בטבלה טהורה׳.

 הקודמת).

 את התופעה יש להסביר בגיל המוקדם בו כתב הרמב״ם את פיהמ״ש (התחיל בגיל

 עשרים ושלוש וסיים בגיל שלושים) ביחס לכתביו האחרים, וכן ע״פ דבריו בסוף

 פיהמ׳׳ש:

 ״כבר השלמנו חבור זה כפי שיעדנו, והנני מבקשו יתעלה ומתחנן לפניו שיצילני

 משגיאות. ומי שימצא בו מקום פקפוק או שנראה לו בפירוש הלכה מן ההלכות

 באור טוב ממה שבארתי יעיר על כך וידינני לזכות, כי מה שהטלתי על עצמי בזה

 אינו מעט ולא בצועו קל אצל בעל צדק וחוש הבחנה טוב, ובפרט בהיות לבי טרוד

 לעיתים קרובות בפגעי הזמן, ומה שגזר ה׳ עלינו מן הגלות והנדוד בעולם מקצה

 השמים ועד קצה השמיס, ואולי כבר קבלנו שכר דבר זה גלות מכפרת"עין. יודע

 הוא יתעלה כי יש הלכות מהם שכתבתי פירושן במסעותי בדרכים, ומהם ענינים
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 להראות למבקר שידקדק בו...״.

 ואמנם, כפי שהבאנו בתחילת המאמר; המשיך הרמב״ם לתקן ולשכלל את פירושו

 למשנה כל חייו (במבוא לצילום כ״י הרמב״ם מאת סלימאן ששון פרק •שביעי ע׳ 19 מופיע

 כתב ידו של הרמב״ס בזקנותו!), ולא־ חשש להודות בטעות, כפי שכתב באחת מאיגרותיו

 (אגרות הרמב״ם ח״א ע׳ רפו •בעניו השגות ראש הישיבה על משנה תורה׳): ״אף על פי

 שידעתי שאין זח רחוק שאטעהיויעלם ממני עיון או לשון״.

 לאחר שנמצא כ״י הרמב׳ים לפירוש המשנה" וזכינו לתרגומו החדש של ר״י. קאפח,

 התבררח חשיבותו - גם בעניני הלכה, גם בעניני אמונות ודעות (המופיעים לא רק

, וגם ביחס בין פירוש; המשנה  ב׳הקדמות׳ אלא מפוזרים בהרבה מקומות בפירוש")

 לכתביו המאוחרים יותר, כפי שעמדנו במאמר זה.

 26. צילום כיי פורסם עיי סולימאן ששון בהוצאת אימר מונקסגורד, קופנהגן תשט׳ז.

ן כתב כסוף פירושו למסכת ברכות (פיס מיז): ׳אלא שדרכי תמיד בכל מקום שיש איזה רמז בעניני כ  27. ו

 אמונה אבאר משהו, כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמדי.



 ער• מקרא

 * מאחדות לשניות ־ בכור בני יעקב לשעתו ולדורות



81 

ץ י ב ו ח מ י ש ב  א

 לע!נ סבי

 ר׳ אברהם יחזקאל

 תנצב״ה

 מאחדות לשניות - בכור בני יעקב לשעתו ולדורות

ה מ ד ק  ה

 ידוע הדבר כי מבין בני אברהם נבחר יצחק, ומבין בני יצחק נבחר יעקב. ליעקב היו

ם צדיקים. אך ברור שישנה בכורה גם, בבניו של יעקב. התורה ל ו כ  שנים-עשר בנים ש

 מתארת ארבעה בנים שיכלו לזכות בבכורה! ראובן, יהודה, יוסף ובנימין. לבסוף חלקו

 בבכורה יהודה ויוסף.

 במאמרי אנסה להסביר מדוע זכו יהודה ויוסף, מה ההבדלים בין בכורת יהודה

ד מהם. ח א ל  לבכורת יוסף, ומהן המשימות המוטלות על כ

ם י ה א ר ה א ל פני ש ת יוסף ע ל ו ד ר ג ו א ק א - ת ל  ה

 פרשת וישב פותחת בתאור קצר של חיי יעקב ומיד עוברת לתאור חייו של בנו יוסף

 בהרחבה. בפרשת תולדות מצאנו תופעה דומה: תאור קצר של חיי אברהם ומעבר מיידי

 לתאור חייו של יצחק בנו. .לאברהם היו. שני בנים, ורק אחד מהם, יצחק, נבחר על ידי ה/

 ועל כן מתמקד. בו. הכתוב ומתאר את.קורות חייו. גם כאן מתאר הכתוב רק, את חימ של

 הבן החשוב והעיקרי של יעקב. בן זה הוא שזכאי לגדולה ולכבוד.. ליעקב שני בכורים:

. בגלל שרחל היתה האשה העיקרית והחשובה בחיי 1  ראובן בכור לאה ויוסף בכור רחל

 יעקב, מועדף הבן' הבכור שלה, יוסף; על פני ראובן בכור לאה ובשל כך "טבעי הדבר,

 שהתורה תתרכז ביוסף.

 התורה מתארת לנו את יוסף ביגהאחים. יוסף מביא את דיבתם רעה אל אביהם. אחר

ן הוא נאלץ לעשות י  כך מתארת התורה את יוסף הזוכה לגדולה רק בגלל שהוא בכור. א

 מעשה מסוים או פעולה מיוחדת, לשם.כך, אלא, בגלל בכורתו מעדיף אותו.יעקב. יוסף

 הוא בן הזקונים. הרמבץ (לבראשית, ל״ז, ג) מסביר שבן זקונים הוא בן הנמצא.כל הזמן

 אצל אביו. יעקב עושה ליוסף כתונת פסים. כותונת פסים היא כותונת מיוהדת, היא

 יקרה, חשובה ויפה יותר משל שאר האחים. זאת כותונת שיש לבני מלכים, כמו שמצאנו

 1. בני השפחות לא נחשבים בבכורים, בגלל שהשפהות היו שייכות.לאמהות: זלפה ללאה ובלהה לרחל.
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 אצל תמר בת המלך דוד {שמו״ב, י״ג, יח). דבר זה הוסיף קנאה בלנ האחים, ויוסף,

 שמרגיש גבוה וחשוב, מפסיק לרעות עם אחיו בצאן. יוסף הנער אוהב 'מאוד להתגרות

 באחיו ולהראנת להם את נדנלתנ. הוא מספר להם את חלומו, חלום השיבולים. בחלום

 הוא מתאר כיצד הוא מעל האחים •והנה קמה אלומתי• ולבסוף האחים אף משתחווים לו.

 חלום זה מגביר את שנאת האחים אליו, והם תופסים את חלומותיו כשגעון גדלות. יוסף

 משתובב ביניהם ומרגיש שהוא המלך שהוכתר על ידי יעקב על פי ה׳, והאחים עונים לו

 ברוגזה ״המלך תמלך עלינו?״(בראשית, ל״ז, ח) ־ כלומר, האם אתח חושב שאתה במדרגה

 גבוהה מאתנו. ״אם משול תמשול בנו׳ (שם) - האם אתה סבור שאנחנו נהיה משועבדים

? יוסף מספר לאחיו גם את חלומו השני, חלום המאורות. חלום זה שונה 2  לך ונשתחווה לן

 מהחלום הראשון. ראשית, בחלום הראשון אלומות האחים משתחוות לאלומת יוסף,

 ובחלום השני גרמי השמים משתחווים ליוסף עצמו. שנית, בחלום הראשון מוזכרים

 האחים ובשני לא. הבדלים אלו קשורים להתנהגותו של יוסף הבכור-המושיע.

 יוסף מקבל את כל גדולתו מח׳ למען דבר אחד בלבד: כדי שיוכל לעזור למשפחתו

 ולעם ישראל. יוסף הנער לא הבין עדיין דבר זה, ולכן הוא תופס את חלומותיו כבכורה,

 שתוביל לגדולתו בלבד, וזהו מה שמעניין אותו כרגע. אמנם בהמשך, כשיוסף נעשה

 למשנה לפרעה, הוא הבין את המטרה שלשמה ניתנה לו הגדולה, ובכל שהותו במצרים

 הוא פועל למען יעקב, האחים ומשפחותם, שיוכלו לחיות בשובע בשנות הרעב.

 החלום הראשון מסמל שלושה שלבים בחיי יוסף ובקורות עם ישראל. בתחילה הם

 כולם בתוך השדה, אחר כך יוסף עולה לגדולה ובסוף האחים משתחווים לו. כך עם

 ישראל: בתחילה הוא בגלות בין,הגויים, אחר כך הוא מקים _מךינה עצמאית ולבסוף,

 בימות המשיח, כל הגויים. ישתחוו לו ויבואו לעבוד את ה׳. יוסף מקבל גדולה כדי להביא

 את עם ישראל למצב זה, כלומר, צאצא מזרע יוסף, שהוא משיחי בן יוסף, אמור להושיע

 את עם ישראל ולהכין לו את הקרקע עד לביאת המשיח. לשם כך מקבל הוא ללא מאמץ

 מתנות של גדולה מה׳. זהו חחלום הראשון שמתאר תקופה כללית בחיי עם ישראל ולכן

 אלומות האחים משתחוות לאלומת יוסף, כלומר - צאצאי האחים לצאצאי יוסף המושלים

 ומובילים אותם לימות המשיח.

 החלום. השני מראה את,גרמי השמים, המסמלים את, הטבע בכללותו, משתחוים ליוסף.

 השמש וחירח מסמלים את השליטה על עולם הטבע הגשמי (היום והלילה), והכוכבים

 מסמלים את השליטה על עולם הטבע הרוחני (המזלות). הכוונה כאן היא לא ליעקב או

 לאחים'שישתחוו ליוסף, אלא לטבע שמכוון על ידי ה׳ להיות לתועלת ליוסף במאמציו

 למען הושעת עם ישראל. חלוס״זה התגשם במפורש אצל יהושע שאמר: •שמש בגבעון דום

 וירח בעמק אילוף (יהושע, י׳, יב). יהושע היה משבט אפרים, וזאת דוגמה למשיח בן-'

 יוסף, שקיבל גדולה ושליטה על הטבע כדי להביא לתהילת הושעתו של עם ישראל.

 בגלל שיוסף תופס חלומות אלו מהצד הנמוך והפשוט שלהם, הוא מתרברב, ובכך הוא

 2. על פי אברהם אבן שושן •מלוכה• זו דרגה שבה אדם נמצא מעל אחרים. •ממשלת• זאת דרגה של אדם

 שחבריו משעבדים לו והיא גבוהה ממלוכה.
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 מרגיז את האחים. כשיעקב שומע את פרושי יוסף לחלום השני, הוא גוער בו. איו הוא

 עושה זאת בגלל אי אמיתות ההלום, שהרי יעקב יודע שהחלום יתגשם, אלא בגלל הפרוש

 השגוי שיוסף נותן לו, שהרי הגדולה לא ניתנה ליוסף כדי לשלוט על משפחתו ולשעבדם,

 אלא להפך כדי לעזור להם: האחים מבינים שהענין רציני, אביהם לא אומר ליוסף

 שחלומותיו הם ללא שחר, אלא רק שפירושם הוא לא כפי פרושו, ומשמע שיוסף אכן יגיע

 לגדולה וישלוט בהם. האחים מקנאים וחוששים שבן רחל יזכה לבכורה יעל פני בני לאה,

 אך יעקב שומר את הדביר. הוא שומר את החלומות ביליבו ומצפה ליום בוי הס יתקיימו.

ה ד ו ה ת י ל ו ד ק ב -־ ג ל  ה

 במרכז סיפור קורות יוסף נכנס פרק ל׳יח העוסק בתאור חיי יהודה. לכאורה, פרק זה

 אינו קשור כלל לסיפורנו, ויש לבאר מדוע נבחר יהודה מבין שאר האחים, ומדוע התורה

 לא כותבת אף' את קורות שאר האחים׳

 יש להסביר שפרק זה בא לדבר על בכורו השני של יעקב, יהודה. יהודה הוא האח

, והוא.היחיד שקם ומדבר בשם כולם למען  היחיד שפעל למען יוסף לא ממניעים אישיים3

ו ו בשרנ נ י ח י א  הציל את יוסף: ״מה בצע כי נהרוג את אהינו... .וידינו אל תהא בו כ

 הוא״ (בראשית, ל״ז, כו-כז). בהחליפו את יצועי אביו (בראשית, ל״ה, כב) הפסיד ראובן

 את זכותו לבכורה, כפי שמבואר בברכות יעקב בפרשת ויחי. כאשר ,בכור בניה של לאה

 חטא, ניטלה ממנו הזכות לבכורה, והיא, הועברה לבא אחריו, לשמעון. אן לאחר מעשה

 שכם ניטלה הזכות לבכורה גם משמעון וגם מלוי, שהיה שותף לשמעון. לכן מגיעה

 הבכורה לבא בתור, ליהודה, שמוכיח שהוא, אכן ראוי לה. הן במכירת יוסף והן במעשה

 תמר - באומרו ״צדקה,ממני״(בראשית, ל׳ח, כו), מראה יהודה את גדולתו.

 אן בעוד יוסף זוכה לגדולה מה׳-ללא מאמץ וכל שעליו לעשות הוא לדעת להשתמש

 בה נכון, יהודה. מגיע לגדולתו רק לאחר מאמץ, ולפיכך ברורשבכורתו תהיה גדולה משל

 יוסף. ועל כך ארחיב בהמשך.

ן ב ו א ת ר י י ה ד ן ו ב ו א ר ה ל ד ו ה ן י ת בי ו ד ד ו מ ת ה ק ג - ה ל  ה

 בפךשת, מקץ (בראשית מ״ב, לז ־ מיג, טו) מובא דו-שיח בין ראובן ליעקב ודו-שיח

 בין יהודה ליעקב. שני האחים מנסים, כל אחד .בדרכו הוא לשכנע את יעקב אביהם

 להסכים, לירידתו של בנימין עמהם למצרים. יעקב נענה לבקשת ?הודה ודוחה את בקשת

 ראובן, ויש לבאר: במה שונה מה שאמר יהודה, ממה שאמר ראובן? שכן לכאורה, ראובן

 היה מוכן להקריב. את שני בניו וזה יותר ממהשהיה יהודה:מוכן להקריב. שאלה נוספת

 היא, מדוע בתשובת יעקב אין התייחסות לדברי ראובן אלא יש, תשובה כללית לכל

 האחים.

• ברש׳י (לבראשית; ל״>; כב) יאמר: אני בכור ונדול י א ב ו מ  3! ראובן-פעל ממניע אישי וכדברי חמדרש ח

. ׳ ( בן (ראו  שבכולן, לא יתלה (יעקב) הסרחון אלא בי



 מעליות >ב

 כשבוחנים את דברי ראובן מול דברי יהודה מתגלים התירוצים לקושיות אלו. כאשר

 האחים מספרים ליעקב על דרישתו של השליט המצרי, יעקב נבהל ונרתע מן האפשרות

 לשלות את בנימין למצריים עם האחים. בפעם הקודמתששלח אחד מבני רחל עם בני לאה.

 והשפחות הבן לא חזר.״ ופתאום מיד באותו מעמד מתפרץ בנו הגדול של יעקב, ראובן,

 וצועק: ״את שני בני תמית..!״(שם, מ״ב, לז). ראובן לא בא להשיב טענה עניינית על דברי

 יעקב. הוא מתפרץ בדחף של רצון עז להוריד את בנימין על פי מצוות יוסף, ואומר דברים.

 בלא מחשבה, שהרי כלום יעקב יהרוג את שני בניו אם בנימין לא ישוב חי ממצרים?!

 ברור שאין זה פתרון.הגיוני ויעקב כלל לא מתכונן לבצעו. המצב העכשוי בו נמצאת

 משפחת יעקב הוא מצב טוב, עדיין יש להם מספיק אוכל ולכן יעקב יכול לסרב לשילוח

 בנימין, ראובן לא לקח זאת בחשבון. ואומר את דברו מתוך טערת׳ רגשות .עזה. בהמשך

 אומר ראובן: ״תנה אותו על ידי ואני אשיבנו אליך״ (שם). ראובן לא מנמק ליעקב מדוע

 הוא ראוי להביא את בנימין וכיצד הוא ישמור עליו לבל יפגע. ראובן סומך על עצמו,

ו ח ו כ ח ב ט ו א ב ו  ובטוח שהוא יצליח לשמור על בנימין. הוא מעמיד את עצמו כמרכז, ה

ו שלו כיחיד, והוא מבטיח ליעקב שהוא ישיב לו את בנימין ללא נימוק ת מ צ ו ע ב  ו

 וערבות, אישית. לכן יעקב בתגובתו כלל לא מתייחט לדברי ראובן, שלא באו מהשכל אלא

 מהרגש! הוא לא עונה לראובן חאח הגדול אלא לכל האחים, ואומר שבנימין לא ירד אתם

 שמא יקרה לבנימין אסון בדרךואזיהבן היחיד־ שנשאר מרחל ימות. יעקב לא טומך על

 ראובן.

 עובר זמן" והאוכל מתמעט ואז'מתחיל יהודה לפעול. הוא יודע" שכל עוד יש ליעקב

 מספיק אוכל אולי לא יתקבלו טיעוניו, אבל כאשר אין ליעקב ברירה אלא לשלוח 'את

 האחים לחפש אוכל במצרים, מתחיל יהודה לדבר: ״שלחה הנער איתי״ (שם, מ״ג, ת).

 לכאורה, אין' הבדל בין טענות יהודה לטענתו הקודמת של ראובן, אך לא כך. שני הבדלים

 מרכזיים ישנם ביןיטענות יהודה וראובן. ראשיתי, כפיי שהזכרנו, יהודה מחכה לשעת כושר

 שבה יעקב נזקק לאוכל למשפחתו. ראובן, לעומת זאת, לא חיכה ולא ניצל שעה כזו. שנית,

 יהודה משתמש בנימוקים הגיוניים. הוא מסביר ליעקב מדוע מוכרחים לרדת עם בנימין,

 שכן אם האחים ירדו בלעדיו הם לא יקבלו אוכל ואולי אף יאסרו, ואז לא יהיה כל ערך

ם אומר טעונים הגיוניים שהיו חסרים י ח א ל ה ג כ י צ נ כ  לשליחותם. כלומר יהודה קם, ו

 בדברי ראובן. ״מקומה ונלכה.ונחיה ולא נמות גם אנחנו גם אתה גם טפינו״(שם, מ״ג, ח).

 יהודה מדגיש את עניו אחדות המשפחה, דבר שהיה חסר בדברי ראובן. ראובן סמך רק על

ה ד ו ה  עצמו ויהודה הדגיש ליעקב שאם הם יהיו מאוחדים - דבר לא יעמוד בדרכם. י

ף אחד: ״מקומה ו ג ם ילכו כ ל ו ם כ ד ה / א ם בנימיו ו ל ש י ל ש א ר י ה א ר ח א ה ה י ה  י

 ונלכה״, ואם כך' אז ודאי ש״ונחיה ולא נמות״. לא עוד הפקרת אחים (יוסף, שמעון).

 יהודה, שמתגלה כאן כמנהיג, לוקח אחריות לכל המשפחה ואף ליעקב: ״גם אנחנו גם

 אתה גם טפינו״. האהיס הבינו שכל מה שקורה להם זה עונש על מכירת יוסף (שם, מ״ב,

 כא). יהודה יודע, שאם הם יחזרו בתשובה ויתאחדו, ה׳ יעזור להם. ומוסיף יהודה ״אנוכי

 אערבנו מידי תבקשנו אם לא הביאותיו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לך כל הימים״. אם

 למרות האיחוד יצוצו בעיות, יהודה הוא האחראי לפתרונן. הוא זה שערב לבנימין. יהודה

 מתגלה כאן כמנהיג וכנואם מעולה הלוקח על עצמו אחריות. לכל המשפחה. יהודה .מוכן
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 לתת את גופו ואת נפשו למען בנימין ולמען זה שאביו לא ירד ביגון שאולה, מה שלא

 מצאנו אצל ראובן.־ יהודה מתחייב, שאם" יקרה משהו לבנימין, הוא יסיר מעצמו את כס

 המנהיגות כי לא יהיה ראוי לו. הוא מוכן להסתכן בכך שיעקב יסלק אותו לכל הימים

 מהמנהיגות, והוא יהיה כראובן, שמעון ולוי, שאינם ראויים עוד לבכורה.

 לאחר שיעקב שומע נאום זה מפי יהודה, לא רק שהוא משתכנע אלא נראה שהוא

 רושם גם נקודה חיובית ליהודה בתור מועמד לבכורה ולמנהיגות. יעקב מסכים לדברי

 יהודה וניגש ישר לצעד המעשי. יעקב נותן לאחים חמש עצות: 1. ״והורידו לאיש מנחה״.

 2. ״וכף משנה קחו בידכם״. 3. ״ואת הכסףחמושב בפי אמתחתיכם תשיבו... אולי משגה

 הוא״. 4. ״ואת אחיכם קחו״;• 5. התפללו - יואל שדי. יתן לכם רחמים לפני האיש״ (שם;

 מ״ג, ינ-יד). ,כלומר: עתה, כאשר האחים שוב מאוחדים, ה׳ יעזור ויסלח להם כי חזרו

 בתשובה על שנאת יוסף והפקרת שמעון וה׳ יצליח דרכם כעת, ואז גם האיש (יוסף) ירחם

 עליהם בזכות ה׳״ ושלח.לכם את אחיכם אחר (-שמעון) ואת בנימין״(שם).

 בפרשיה זאת ראינו את ההתמודדות בין ראובן ליהודה ואת יחס יעקב לכל אחד מהם:

 ראובן לא הפגין מחשבה צלולה. הוא נלחץ בשעת״משבר. הוא לא מספיק אחראי ולפיכך

 גם אינו ראוי לבכורה. יהודה לעומתו זוכה 'בבכורה לאחר מאמצים רבים. הוא קודם

 הוכיח דאגה ליוסף בבור, אחר כך במעשה תמר הראה שהוא איש אמת וצדק, ולבסוף

 הוכיח כאן שהוא איש חכם ונבון שיודע להשיג את מטרתו. הוא מתגלה כאדם אחראי

 שיכול לדאוג לשבט שלם. מצרוף כל התכונות הללו אנו מקבלים מנהיג מושלם, ובאמת

 עקב מאמציו זוכה יהודה בבכורה ובמנהיגות ויעקב מטיל עליו את המשימות הקשות.

ה א ר ל ו כ ה ב ד ו ה י ל ו ה ר ר זמני ל ו כ ן ב ימי ק ד - בנ ל  ח

 פרשת ויגש פותחת בדו-שיח בין יהודה ליוסף (בראשית, מ״ד, יח-לד) מה שראינו

 בדברי יהודה ליעקב מימומש ־כאן. האחים נתקלו בקשיים; האח חקסן נתפס בקלקלתו,

ם ל ו  לאהיס קל להפקירו כפי שעשו עם יוסף ועם שמעון, אך הם אינם נוהגים כך. הם כ

 קורעים את בגדיהם ומוכנים להשאר עבדים במצרים עם בנימין. ואז קם יהודה במלוא

 הדרו ומקיים בדיוק־ מה שהבטיח ליעקב ״כי עבדך ערב את הנער... ועתה ישב עבדך תתת

 הנער״ (שם, שם לב-לג). יהודה מוכן להקריב את חרותו הגופנית והנפשית ולהיות עבד

 ליוסף, כדי שבנימין ינצל ויעקב לא ישבר ולבני רחל ישאר זכר. זוהי גדולתו של יהודה

 שממומשת כאן,־ יהודה 'מוכיח, שאכן הוא עומד בדיבורו ועומד בנסיון, ולכן ראוי הוא

 להיות־מנהיג.

 יעקב דואג לשלום בנימין יותר מלשלוס שאר האחים, ויהודה מדגיש זאת בדבריו

, מ״ב, כ). בן זקונים הוא הבן האהוב ביותר ם ש ) ׳ ן ס  ליוסף ״יש לנו אב זקן וילד זקונים ק

 שנמצא תמיד עם אביו, כמו שיוסף, שעתיד היה לקבל בכורה, היה בן זקונים ליעקב, כך

 כאשר יוסף ״מת׳ בנימין הופך לבכור וכעת הוא בן הזקונים, ולכן אם ימות בנימין, חלק

 שלם של בני יעקב יעלם. יעקב אוהב את בנימין ביחוד לאחר מקרה יוסף ולאחר הזעזוע

 שנגרם במשפחת יעקב בעקבותיו. האחים לא מקנאים בבנימין הבן האהוב, 'אלא גם הם

 אוהבים אותו. יהודה מספר ליוסף מדוע חשוב ליעקב שבנימין יחזור: ״אתם ידעתם כי
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. אשתי היא האשה העיקרית  שניים ילדה לי אשתי ויצא האחד מאיתי:׳..״(שם, שם מ-כח)

י יעקב, אן נ ב ל כ ל ה אמור לזכות.בבכורה ש י ה ר ו כ ב  והאהובה רחל, שילדה שני בנים, ה

את הבכורח, שהרי לרחל אין עוד בנים, וזה יגרום ל: ; א יהיה מי־שיקבל ל ן כ ל  הוא ״מת״ ו

 ״והורדתם את שיבתי ברעה שאולה״ (שם, שם, כס). אס יקרה משהו לבנימין ובעקבות

 זאת ליעקב, תהית זאת אשמת האחים בלבד, ויהודה חוזר ומדגיש ״והורידו.עבדיך את

 שיבת אבינו ביגון שאולה״ (שם, שם, לא). יהודה משתמש במילים והורידו, אבינו,

, ומוטיב זה מדגיש יהודה באזני יוסף. ף אחד ו ג ם כ י ח א ל ה ל  שמדברות על; כ

 לאחר שיהודה מסביר מדוע כה חשוב שבנימין יחזור לאביו בריא ושלם, הוא מתחיל

 להסביר מדוע דווקא ׳הוא מכל אחיו בא לדבר בפני יוסף: ״כי עבדך ערב את הנער מעם

 אבי״ (שם, שם, לב). הוא; בתור המנהיג הנוכחי של האחים, ערב את הנער והוא זה שצריך

 להקריב: את עצמו למען הנער. יהודה יודע, שלבנימין אין תחליף׳ בתור בכור, אך לבני

 לאה יש תחליף. אם יהודה ישאר במצרים׳ והבכורה'והמנהיגות תינטלנה ממנו ימצא לו

 תחליף בבן אחר של לאה (יששכר), ויהודה נכון להקךיב את כל היקר וההשוב לו, חייו

 הגופניים (עבד) והנפשיים (נטילת מנהיגות ובכורח), למען אותו אח ולמען אביו הזקן.

 האחים כולם מסכימים-לכך, כי הם מבינים את חשיבותי הישארות בנימין אצל יעקב. יש

 כאן חזרה בתשובה שלמה על .מעשה יוסף, ואז כאשר יוסף רואה שהם חזרו בתשובה

 שלמה הוא, מתגלה אליהם, ומרגע זה הבכורה, שהיתה באופן זמני אצל בנימיו, חוזרת

 אליו, אך יחד עם זאת יהודה משיג עוד שלב בדרכו הקשה להשגת המלוכה והבכורה.

ף ס ו ת י ר ו כ ק ה - ב ל  ח

 ראינו בחלק הקודם שהבכורה, שהיתה באופן זמני אצל בנימין;'חזרה ליוסף; עד כה

 ראינו שיוסף - בכור בניה של האם האהובה ־ זכה באהבה רבה מאביו ללא מאמץ להשיג

אלו. לאחר שעלה לגדולה הוא מבין, שהטובות ניתנו לו מה׳ אך ורק כדי שיוכל ;  טובות

 לדאוג לאחיו, והמאמץ שהוא עושה לשמרן אצלו נעשה כדי שיוכל לעזור למשפחתו כולה.

 יוסף בכור רחל זוכה לבכורה, ששנים מבניו יהיו שבטים, כלומר הוא הזוכה בבכורה פי,

 שניים מבין אחיו. בפרשת, ויחי (בראשית, מ״ט) מופיעות ברכות יעקב.לבניו לפני. מותו.

) וחלקן בגוף שלישי ח כ ו נ ) י נ  אס נעיין היטב בברכות ליוסף נראה שחלקן נאמרות בגוף ש

 (נסתר). ויש לבאר מדוע ,אין אחידות בברכה, ומדוע כולה לא נאמרת, בגוף שני, שהרי

 יעקב מדבר אל יןסף. .ונראה לעניות דעתי, שכאשר יעקב מדבר אל יוסף בגוף שני הוא

 מתכוון ליוסף וזרעו, וכאשר יעקב מדבר בגוף שלישי הוא לא מתכוון ליוסף כפרט אלא

 לעם ישראל ככלל.

 ברכת יעקב פותהת בגוף שלישי: ״בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי-שור״

 (בראשית, מ״ט, כב), ומפרש הספורנו: ״בן פרת״, - ענף רענן ובריא, כלומר יוסף. משול לענף

 צעיר רענן ובריא שגדל, על מים,ולפיכך הוא פורה ופורח מאד וזה דומה לגדולת יוסף.

 ״בנות? - פירושו ענפים״ ״שוך.״ -..פירושו חומה, כלומר ענפים יפים, בריאים, רעננים

 וחזקים צומחים על ההומה. ומסבירים.בעלי התוספות בפירושם לתורה, שמדובר כאן על

 ענפים יפים שגדלים -מאחורי החומה ,ופתאום הם עוברים אותה ומתגלים והס כבר
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 : גדולים מאד ומספקים צל ואוכל לרבים. וזה דומה מאד לחלום השיבולים של יוסף.

ן הכל ראו בגדולתו  | בתחילה הוא צומח - ״והיה קמה אלומתי״ (שם, ל״ז, ז), ואחר כ

 | ׳ותשתחוינה לאלומתי״ (שם) כלומר, אנו רואים כאן את יוסף המשול לענף שלאחר שגדל

 ; מספק צל לכולם.. ולכן ברור מדוע זה נאמר בגוף שלישי, שכן יוסף מקבל גדולה לא

. אך גס קשיים יעמדו בדרכו של יוסף לגדולה  ! לעצמו, אלא למען נתינת טוב לאחרים4

ג אנשים י ר ד  ! ״וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצי״(שם, מ״ט, כג). ימררו את חייו, ויעמדו ב

 ן חזקים ״בעלי חצים״ שיערימו עליו קשיים רבים. כדי שהוא יצליח להתגבר על אנשים

ל הצלת ישראל, יהיה עליו לעמוד על שלו ולעמול  ן מקצועיים אלו, ולמען המשימה ש

 ; ״ותשב באותן קשתו׳ ויפצו זרעו ידיו״ (שם, שם, כד) כלי מלהמתו וכלי הגנתו, שהם החץ

 י והקשת, ״ישבו באיתן״, כלומר׳ ישבו בבטחה ובחזקה ויגנו בהצלחה על העם. ״ויפוצו
 1 זרועי.ידיו״ - הזרוע, שמסמלת כח, תנוע במהירות ובמיומנות ותגן על העם. אנו רואים

 \ כאן ניצול של הטבע לטובתו של יוסף כפי שהוזכר בחלומו השני של יוסף, הלום השמש;

 הירח־והכוכבים. לסיכום החלק הראשון של הברכה ליוסף נאמר: ״מידי אביר יעקב משם

 רעה אבן ישראל״ (שם) - ״אביר יעקב״ הוא כינוי לה׳, העזרה באה ליוסף מה׳ יחד עם

 מעשיו של יוסף. בסיכום הביניים נקט יעקב פעם בשמו ״יעקב׳ ופעם •כשם ״ישראלי.

 כידוע השם ״ישראל״ ניתן ליעקב לאחר המאבק עם.המלאך שליח ה׳ (בראשית, ל״ב, כט),

 לומר שיעקב הצליח להתמודד עם ״אלהים״ ועם ״אנשים״, כלומר שם זה מסמל• את

 המאבק שביעקב, לעומת זאת• השם ״יעקב׳ מסמל את העזרה שיעקב צריך לקבל מה׳,.ולכן

 כאשר יעקב רוצה שהקב״ה יתן ליוסף שפע וכח הוא אומר ״מידי אביר יעקב״ וכאשר הוא

 רוצה להראות את כוחו של יוסף בהנהגת העם הוא אומר ״רועה אבן ישראל״.

 עד עכשיו דיברה הברכה על מה שיוסף יתן לעם וכיצד הוא יגן עליהם, ולכן" נאמרה

 הברכה בגוף שלישי. כעת יעקב בא לספר ליוסף איזה שפע וטוב הואי יקבל כדי שיוכל

 לבצע את המוטל עליו. חלקה השני של הברכה •נאמר בנוף שני ״מאל אביך ויעזרך ואת

 שדי יברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים'ורחם״(שם, מ״ט, כה):

 יעקב מעביר אל יוטף־את ברכתוישלו ואת ברכות: אבותיו אברהםלויצחק. הברכה ליוסף

 מקבילה לברכות ה׳ לאברהם: ״ואברכך והיה ברכה״ (שם, י״ב, ב) ״כי ברך אברכך״.(שם

 כ״ב, יז). ברכת ה׳ ליצחק ״ואהיה עמך ואברכך״ (שם, ׳כיו, ג) וברכת יצחק ליעקב ״ואל

, כיח, ג). גס ברכות השפע בתבואה, בגשם ובבנים מקבילות'לברכת ם ש ) ׳ ן ת ו  שדי. יברך א

 ה׳ לאבות ״ואעשך לגוי גדול... והיה ברכה״ (שס,>י״ב, ב), ״והפרתי אותך במאד מאד״

 (שם, י״ז, ו}; ״כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבייהשמים אשר על שפת הים״

 (שם, כ״ב, יז). ״ויתן לך ה׳'מטל השמים ומשמני הארץ ורובי דגן ותירוש״ (שם, כ״ז| כח).

 לסיכום חלקה השני של• הברכה אומר יעקב: ״ברכת אביך •גברו"על ברכת הורי עד תאות

. 5  גבעת עולם״(שם, מ״ט, כו) כלומר שברכותיוישלו גברו בטובךעל ברכות אבותיו

 4. יש שפרשו ברכה זאת כברכה לעבר שבו: בנות מצריס צעדו על רזחו״מה והביטו ביופיו של יוסף. לפי

 פירוש זה ברכת יעקב היא על העבר ולא נראה, שכן יעקב בעצמו אומר שהוא רוצה לומר לבניו מת

 שיקרה בעתיד •האספו ואנידה לכס את אשר יקרה אתכם באחרית הימים״ (ש0, מיט נא). כלומר,

 הברכות כולן נאמרות לעתיד.

ופרצת ימה וקדמה  5. לאברהם וליצחק ניתן תחום ארץ מסוים ואילו ליעקב ניתנה ארץ ללא גבולות ׳

נגבה•(בראשית, כ׳ח, יד ורשיי שם).  צפונה ו
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 לסיכום הברכה כולה משתמש .יעקב שוב בגוף שלישי. הסיכום בא לחזור ולומר

 שהברכות נתונות ליוסף כדי שיעזור לאחיו ״תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו״(שם,

 מ״ט, כו).,הברכות. תחולנה על ראשו של יוסף, כדי שינהיג את עם ישראל. (הסבר מורחב

 בפסוק זה יובא בסיכום המאמר).

ת יהודה, ר ו כ ק ו - ב ל  ח

 ראינו בחלק ב שיהודה שונה מיוסף. איו הוא מקבל שפע מה׳ פתאום, אלא אוד כל מה

 שהוא.משיג,• חוא משיג בעמל רב. במכירת יוסף,ראינו את הרחמים והדאגה .לאח, במעשה

 תמר ראינו יושר והודאה בטעות, ובדו-השיח עם יעקב ראינו כושר ביטוי והכמה רבה וכן

 כושר מנהיגות., גם <כאשר בקש יהודה להמכר לעבד תחת: בנימין ראינו מסירות נפש,

 אחריות אישית וכושר מנהיגות, בזכות תכונות אלו, הנמצאות ביהודה:הבכור; הוא לא

 מקבל בכורה כי אםבעיקר׳מנהיגות, כלומר׳ מלוכה. יוסף קיבל פי שניים מאחיו. הוא גס

 קיבל כל טוב כדי-לפרנס את כלל ישראל, אך זאת מנהיגות זמנית. יוסף למעשה מכין את

 הקרקע למלך שימלוך על כל העם, ומלך זה הוא יהודה.

 גם בברכת יעקב ליהודה יש מעבר• חד מגוף שני לגוף שלישי, וגם כאן הסיבה דומה.

 כאשר• יעקב מדבר בגוף שני הוא מתכוון ליהודה ולצאצאיו, וכאשר יעקב מדבר בגוף

 שלישי אין הוא מתכוון רק ליהודה ולשבטו אלא גם לכלל ישראל. יעקב פותח בגוף שני"

ך אחיך ידיך״בערף איביך...״ (בראשית, מ״ט, ח) ופרש רש״י, שיעקב מ ו  ״יהודה אתה י

 מדגיש, שבניגוד- לראובן', לשמעון וללוי, ליהודה "יודו אהיו. כלומר, לא כולם יכירו

 בגדולתו של יהודה אלא רק שבטו; ואולם כאשר תבוא,צרה על ישראל, ויהודה יצא בראש

ך י ב י א נ ב - ך  להלחם, ובעזרת הי ובכח המאמץ של יהודה ישראל יושעו, אז ״ישתהוו ל

 (שם). כלומר, אז כל ישראל יכירו בגדולתו וימליכו אותו עליהם. ברכה זאת מתקיימת

 בדוד המלך שתחילה •מלך על שבט יהודה בחברון (שמו״ב, .ב׳, א) ורק אחר כך ,על כל

י . כעת עובר יעקב לגוף שלישי ״גור אריה יהודה״(בראשית מ״ט, ט) - 6 הי, א)  ישראל (שם,;

 זאת. תחילת מלכות יהודה, האריה מסמל את המלוכה,• אך הגור מזכיר לנו, שהיא עדיין

 צעירה. ״מטרף בני עליתז (שם) כאן חוזר יעקב לגוף שני כי הוא מתאר ליהודה את

 הקשיים שעליו לעבור־ כדי להגיע למלוכה. אלו קשיים שיהודה יצטרך לעמוהמולם לבדו,

 ללא עזרת העם, ולכן הם נאמרים בגוף שני: הקשיים שהוא יאלץ לעמוד בפניהם יהיו

 גדולים, ואויביו מבית ומחוץ ינסר לטרוף אותו: אך יעקב מבטיח לו שיש לו עזרה מה׳

 וכח, ולכן אם ילחם ינצח את אויביו. ״בני עלית״ - כמו שיעקב נאבק במאבקים קשים

 מול עשיו ובזכות זה זכה לטוב רב.ולברכות, כך יהודה בנו, אם יאבק ינצח את אויביו

 ויזכה לכל טוב גם גשמי וגם רוחני.,כעת חוזר יעקב לגוף שלישי, והוא מתאר את מלכות

 יהודה על ישראל, לאחר שיגבך על האויבים ״כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו״ (שם).

 יהודה יכרע וירבץ בבטחה כאריה, מלך החיות, שרובץ ללא פחד ואף לא אהד •יעז להקימו

 6. תהליך זה דומה לתהליד המתואר בחלום השיבולים של יוסף. ראה חלק א.
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 ולנסות להפילו ממלכותי כאותו לביא (אריה בוגר), שאף לא אחד מנסה להזיזו ממקום

 רבצו. ברכות אלו מקבילות לברכת ה׳ לאברהם ״וירש זרעך את שער איביו״(שם, כ״ב, יז)

 וברכת יצחק ליעקב ״יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים״ (שם, כ״ז, כט). חלק זה של

 ברכת אברהם לא נאמר ליוסף, כי יהודה זכה במלוכה ולא יוסף.

 החלק השלישי בברכת יעקב ליהודה מחולק לשני חלקי משנה. האחד ־ ברכות

 המלוכה והשלטון, והשני - ברכות גשמיות. .בניגוד ליוסף, שברכותיו האישיות נאמרו

 בגוף. שני, יהודה בתור מלך מקבל,.את הברכות בגוף שלישי. יהודה הוא-נציג של עם

 ישראל, ואלו ברכות המגיעות לכלל העם דרך יהודה. החלק הראשון הוא ברכות המלכות:

 ״לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו״ (שם, מ״ט, י). כלומר לא יפסיק שלטון

 מיהודה, וגם כאשר לא תהיה מלכות יהיו המחוקקים ״מבין רגליו״. ופרש התרגום •מבני

, ופרש אונקלוס ( ם ש ) ׳ ם י מ  בנוהי״ כלומר, מיוצאי הלציו. יעד כי יבוא שילה ולו יקהת ע

 ״עד רייתי משיחא״. כלומר, עד שיבוא מלך המשיח וכל העמים יהיו כפופים לו וסרים

 למשמעתו. גם לברכות אלו יש מקבילות בברכות ה׳ לאבות. בברכת ה׳ לאברהם: ״ונתתין

 לגוים ומלכים ממך יצאו״(שם, י״ז, ו), בברכת יצחק ליעקב: ץזוה גביר לאחיך וישתחוו

 לך בני אמך׳ (שם, כ״ז, כט) ובברכת ה׳ ליעקב: ״ומלכים מחלציך יצאו״.(שם, ליה, יא).

 החלק.. המשני השני הוא החלק הגשמי ״אסרי לגפן עירה ולשךקה בנו אתנו כבס ביין

 לבשו ובךס-ענבים סוונה חכלילי.עמים מיין ולבן- שנים מחלב״(שם, מ״ט״יא-יב). ליוסף

 ניתנו ברכות אלו בגוף' שני, כי הוא הראשון שיקבלן והוא אמור להעבירן לכלל, אך

 יהודה מקבל ברכות אלו יחד עם כל ישראל ותפקידו הוא לשמור על קיומן בעם. יוסף

 יכין'את הקרקע ליהודה, ויהודה יבוא, יתגבר על הקשיים שיותרו וימלוך על ישראל.

ה ד ו ה ן י ח ב י ש ל מ ו ש ד י ק פ ת ל משיה בך יוסף ו ו ש ד י ק פ ק ז - ת ל  ח

 עד עתה ראינו את ההבדלים בין האחים יהודה ויוסף. כלומר, ראינו מה כל אחד

ן יהיה  מהם מייצג כהווה ואת תפקידם ביחס לעס ישראל. כתפקידם של יהודה ויוסף כ

. משיח בן-יוסף הוא זה־שיכוון את עם ישראל וידאג לכל מחסורו עד שיבוא  תפקיד זרעם7

 משיח בן יהודה הוא משיח בן דוד. יוסף נשלח למצרים ומקבל כל טוב כמשנה למלך כדי

! וכך גם משיח בן יוטף. משיח  שיוכל להכין את ארץ מצרים לבואם של יעקב ובני ביתו

 בן יוסף הראשון הוא יהושע. יהושע עבד ה׳ מקבל עזרה גדולה מה׳ במלחמותיו לכיבוש

 ארץ כנען ולהורשת הגויים.־יהושע, משיח בן יוסף, הכין את הקרקע למשיח בן יהודה,

 אןיעם'ישראל לא ניצל את הטובה שקיבל מאתיה׳ בכיבושי'יהושע' ובשל כך ברכות יוסף

 7. ביחס לתפקידים שויתנו לשאר הבנים ראח •פירוש הרשיר הירש לבראשית כיה,'כז, יוכן בפירושו על

 ברכות יעקב לבניו בפרשת ויחי.

 8. יוסף אף מעיד על כך'״'כי למחיה שלחני אלהים לפניכם׳ (שם, מיה, ה), •לא אתם שלחתם אתי הנה כי

 האלהים וישימני לאב 'לפרעה... ומשל בכל ארץ מצרים• (שם, שם, ח], *ואתם'חשבתם עלי רעה אלחים

. כא) , יט־ ם ש ) ׳ ם כ פ  חשבה לטובה למען עשה כיום הוה להחיות עם רב... אנכי אכלכל אתכם ואת ט
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 לא התקיימו במלואן. גם השופטים הגדולים* היו מצאצאי, יוסף: דבורה משבט אפרים,

 גדעון ויפתח הגלעדי משבט מנשה, וגם,מושיעיס אלו לא נצלו בני ישראל לאורך זמן ושבו

 לסורם, .ולכן ה׳ ־הרחיק מהם את הברכות. יוסף ביצע את המוטל.עליו וכך גם משיח בן

/ אך לא הצליח לגמור את משימת 0  יוסף ביצע את חובתו: הנן על העם ומיגר את האויבים

 הכנת הקרקע. שאול המלך משבט בנימין נשלח כדי לסיים את מה שהחסיר משיח בן

 יוסף אך גם הוא לא מצליח, ואז בא דוד, שהוא משיח בן יהודה והוא מושיע את ישראל

 ומולך עליהם. אך לפני שדוד יוכל לממש את מלכות ולבנות את בית המקדש, בשעה שכל

 העם יושב לבטח איש תחת נפנו ותחת תאנתו, הוא צריך לסייםיאת תפקיד יוסף. לכן דוד

 נלחם, מרחיב את גבולות הארץ ומאחד את העם תחת מלכות ה׳: דוד עמד במשימתו

 בחצלחה, אך כיון שהיה עליו לסיים את תפקיד יוסף, לכן רק בנו שלמה חוא שמממש את

 מלכות משיח בן יהודה בשלמות.

ם ו כ י  ס

 יעקב מחלק את ״ברכת אברהם״(בראשית, כ״ח, ד) שניתנה לו.בין יהודה ויוסף ובין

 שאר האחים. הוא מוריש לאחים את'ברכות השפע והזרע כדי שימשיכו את קיום עם ה;.

 גם ליוסף מעניק יעקב ברכות שפע כלשאר ישראל, אך המטרה שלשמה ניתנות הברכות

 ליוסף היא שונה. מטרתן היא לקרב את עם ישראל לה׳ ולהכין את הקרקע לבואו של

-יהודה. ברכות יהודה מבוססות על הברכות שקיבל יוסף - הן ברכות המלוכה הסופית -

 .והן׳ רומזות על מלכות דוד ושלמה ומלכותו של מלן המשיח לעתיד לבוא. יעוד יהודה

 בברכות הוא למלוך על עם ה׳ ולקיים'את״השפע שניתן ליוסף וניתן גם ליהודה בשם כלל

 ישראל.

 הרעיון המרכזי המובא במאמר זה מרומז־ בפסוק אחדי בברכת יעקב ליוסף: ״תהיינה

 לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׳ (בראשית, מ״ט, כו)..משפט זה הוא משפט חסר, הבנוי

 בתקבולת ופרושו: תהיינה לראש יוסף ותהיינה לקדקד נזיר אחיו. הברכות יחולו על ראש

 יוסף עצמו. ובעזרתן הוא יחל להושיע את ישראל, אף לא רק על יוסף יהולו הברכות אלא

 גם על נזיר אחיו הן יחולו. נזיר הוא נושא הנזר הנכבד וזהו המלך, יהודה, אלא שהתורה

 אומרת נזיר אחיו ולא יהודה, .כי יהודה לא.מקבל את הברכות לעצמו.כיוסף אלא למען

 עם ישראל.

 את הדברים האמורים. במאמר מצאנו לאורך ההיסטוריה. יוסף מקבל כל טוב, מאחד

 את האחים, מכין את המקום לקראת בואם.של יעקב ומשפהתו וגורם לגילויה שלינדולת

 יהודה אחיו, יהושע והשופטים מזרע יוסף מכינים את העם וחארץ מבחינה דתית,

 9. השופטים שלא היו מזרע יוסף, לא הושיעו את כלל ישראל אלא חלק בלבד. יוצאי דופן הם אהוד בן גרא

 ושאול שהיו משבט בנימין ויתכן שזה בגלל שנס בנימיו היה בכור זמני.

 10. ניתן לראות שליהושע, לדבורה, לגדעון וליפתח - שכולם בני יוסף - נעשו ניסים גדולים הכתובים

. אהוד״ושאול, שלא היו בני,יוסף, לא מתוארים אצלם (במפורש) ניסיס נלויים והס פעלו ן ׳ נ ת  בפירוש ב

 בכוחות עצמם.
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 מדינית ובטחונית לקראת בוא דוד. כשמגיע דוד הוא משליס את משימתו של משיח בן

 יוטף, ובנו שלמה מקים את בית הבחירה. גם לעתיד לבוא, כשיגיע משיח בן דוד וימלוך

 עלינו, הוא יעמול רבות כדי לקרב אותנו ולזכותנו וכדברי הרמב״ם:

 ״המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה

 חמקדש ומקבץ נדחי ישראל... ויתקן את העולם כולו לעבוד את ח׳ ביחד, שנאמר ׳כי אז

 אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה׳ ולעבדו שכם אחד׳״ (מלכים

 ומלחמותיהם יא, א- ד).



 ער• מחשבה

 * בין מסורת להכרה ־

 למשמעותן של אמונה וקיום מצוות
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ן מ ל ו ש ד ס ע י ב  א

 בין מסורת להכרה - למשמעותן של אמונה וקיום מצוות

ה מ ד ק  א. ה

 קבלת האמונה והמצוות היא עניו בסיסי בחייו של היהודי הדתי, לפיכך יש לערוך

 ברור מעמיק במספר נושאים. מה גורם לאדם הדתי לקבל על עצמו לקיים את מכלול

 ההלכה? מה גורם לו להאמין ולידע את האלהות! האם הדבר מחויב המציאות, שאדם יגיע

 לדרגה זאת! ומהו היהס שקיים בין האמונה ובין קיום המצוות?

 נדון בעיקר בשיטת הרמב׳ם - תוך השוואה לשיטות ולגישות שונות. נעזר בשלוש

) האמונה והמצוות נובעות מגורמים חיצוניים  אפשרויות מרכזיות להבנת הסוגייה: א

) האמונה והמצוות נובעות מגורמים  שמשפיעים על האדם (כגון המסורת או ההתגלות)! ב

 פנימיים - דהיינו מתוך תוככי האדם (כגון ההשג השכלי או הרגשי); ג) שילוב בין שתי

 האפשרויות הראשונות. ננסה להציג את החולשות ואת היתרונות שבכל שיטה.

 תחילה, נענה על השאלה הבסיסית ביותר בברורנו והיא: מחו היחס שבין האמונה

 למצוות! לכאורה, נראית שאלתנו כחסרת משמעות מיוחדת, אולם לאמיתו של דבר

 משמעותה כה רבה, עד כדי כך שכל ברורנו ישנה את מגמתו לאור התשובה, שנקבל.

ת ו ו צ מ ם ה ו י ק ה ל נ ו מ א ס שבין ה ח י  ב. ה

1 

 בשאלת היחס שבין אמונה לקיום מצוות אפשר למצוא בעולמנו שתי תופעות

 פרדוכסליות:

בו או במצוותיו. ;  א) היו וישנם אנשים שהאמינו בא-להים, ולמרות זאת מרדו

 ב) היו וישנם אנשים שקיימו את המצוות, ולמרות זאת לא האמינו בא-להיס, או שלא

 האמינו באמונות בסיסיות ביותר בדת ישראל.

, 1 ( / י (בראשית י ד׳  באנשים מהסוג הראשון דן המדרש על הפסוק ״על כן יאמר כנמרו

 1. בראשית רבה ל׳*, ב וכן כרשיי ורמב״ן על אתר. לדמותו של נמרוד לא 1כנס כאן, אך יש לציין את דעת

 האבן עזרא, שלא מצא בנמרוד פסול. מכל מקום ענימו הוא להוכיח מכאן, שחז״ל הכירו במציאותם של

 אנשים מהסוג הראשון.
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 בהמשך לקו זה מביא רש״י ־(לבראשית, יי״ג, יג) את הדעה שאנשי סדום: ׳׳יודעים ריבונם

 ומתכוונים למרוד בו!״. מציאות פסיכולוגית זו מוכרת לנו אף. היום. גם'את האנשים

ך אינם מאמינים.באמונות ו מכירים. ישנם המקיימים את המצוות א .אנ י  מהסוג השנ

 בסיסיות ביותר בדת ישראל. וחלקם אף כופרים בעיקרים הקשורים למציאות ה׳. כמו כן

שהגמרא!מתייחסת אליהם^כאל צדיקים שלא האמינו בחקב״ה2.׳  אפשר:למצוא'כאלו,:

 הצגנו פה כל אחת מגישות אלו בצורה טיפולוגית קיצונית: מובן שבכל אחד מאתנו

 מתגורר כל אחד מטיפוסים אלו. לפעמים האדם מקי?ם את, המצוות בבחינת ״מצוות

ו נ נ ך האדסאי פ ה ־שלא לשמה), לפעמים קורה ה  אנשים מלומדה״, או מטעמים אחרים (

 מקיים ,את המצוות ו- תהיה סיבתו אשר• תהיה, אולם הוא מאמין - הוא למד בספרי

 אמונה.והשכיל בענינים רמים:

11 

 רבותינו הראשונים נתנו'לשאלתנו בדבר היחס שבין האמונה לקיום המצוות; שתי

 תשובות, המבטאות׳ כל אחת שיטה שונה.

ה גורסת, שהאדם נדרש לקבל את האמונה וממנה נגרר מאליו נ ו ש א ר ה ה ט י ש  ה

 קיום המצוות

 אמונה *• קיום מצוות

 שיטה .זו-קשה, לכאורה, בעיקר^בגלל. שמצאנו אנשים.שהאמינו ־ולא קי?מו ׳מצוות:

 אמנם ניתן להשיב, שהאמונה:,היא תנאי קודם לקיום :המצוות ולא גוררת את קיום

 המצוות בהכרח, אך אז נכנס לבעיה אחרת, והיא,-כיצד יתכן שאדם יאמין ויבין באמונה

 שלמה את גודל החובה המוטלת עליו ולא .יקיים את המצוות (בעניו זה נעסוק •בהמשך

 דיוננו).

יה גורטת, שקבלת עול מלכות שמיים - דהיינו קיום המצוות - היא ה השנ ט י ש  ה

 היא האמונה באל.

 שתי התפיסות. הללו, •מוצגות כאמור בכתבי. הראשונים. המקור הראשון .לשיטה

 הראשונה׳ מופיע בהשגת: הרמב״ךעל המצווה הראשונה־ שמנה הרמב״ם בספר המצוות .-

 מצוות האמונה באל. הרמב״ן מביא את דעת. בעל, הלכות גדולות שלא מנה את מצוות

 האמונה בתור מצוות עשה, וכותב:

 ״'כתב הרב: ׳המצווה הראשונה - שנצטוונו.באמונת האלהות והוא שנאמין שיש עלה

 וסבה הפועל כל הנמצאות, והוא אומרו יתברך • ׳אנכי. ה׳ אלהיך/ ובסוף. גמרא

 מכות אמרו:- תרי״ג ־מצוות ־נאמרו־ לוילמשה בסיני,־מאי.קראה׳ ׳תורה צווה־ לנו

 משה׳. והקשו, תורה שש מאות ואחד עשרה הוו. ׳אנכי׳ ו׳לא יהיה לך׳ מפי הגבורה

והיינו דאמר רבי אלעזר:ימאי דכתיב יכי-מי בז ליום קטנותז׳ (זכריה, די, י) - מי גרס לצדיקים  2. ׳

ו בהקב״וז•(סוטה מח,ב). נ  שיתבזבז שולתנן לעתיד לבא; קטנות שהיה בהן, שלא האמי
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ן שאנכי מכלל תרי״ג מצוות והיא מצווה באמתה כמו  שמעום׳'. - הנה נתבאר ל

 שבארנו. אמר הכותב ... והנראה ־מדעתו של בה״ג שאין מנין תריי״ג מצות אלא

 גזרותיו יתעלה שגזר עלינו לעשותו או מנענו שלא נעשה, אבל האמונה במציאותו

 יתעלה׳ שהודיענו באותות ובמופתים ובגילוי השכינה הוא העיקר והשורש שממנו

 נולדו המצוות: - לא ימנה בחשבונן...״.

. רבי חסדאי מעלה ן נמצא בספרו של רבי חסדאי קרשקש ״אור ה׳״ג כ  המקור השני ל

 שתי שאלות:

) ״טעה טעות מפורסם מי שמנה במצוות עשה להאמין מציאות השי״ת, וזה כי  א

 המצוה מן המצסרף (פירוש: מציין יחס הדדי בין שני נושאים) ולא יצייר מצוה

) אס הנדרש הוא ידיעה וניתן להגיע לידיעה בכחות השכל,  בזולת מצוה ידוע״. ב

 הרי שאין בה עניו לבחירה. למשל אין מקום לצוות על האדם להאמין כי שתים

ן  כפול שלוש-עשרה הן עשרים ושש (26 ־ 13. ^ 2). מי שמבין את ההוכחה כי כ

ן בזה ציווי שיאמין?! י  הוא - יודע, ומי שאינו מסוגל להבין - אינו יודע. אן מה שי

. , ובדברי רבי אברהם אבן- עזרא5 4  ניתן למצוא גישהדומה-בדברי האברבנאל

 ראשיהישיבה הרב נחום׳אליעזר רבינוביץ שליט״א בפרושו ״ידיפשוטה״ מתרץ קושיות

 אלו:

 ״ברם כבר הקדים רבנו טענות אלה בהטבירו מהות התהלין המביא לידיעה, נמצא

 שנצטוונו להשכיל ולחקור לוודא ולאמת, ולזאת נדרש עיון מתמיד ומעמיק ובידו

 של אדם לעסוק בכך או למשוך את, ידו כפי בחירתו ורצונו. אולם מציאותו של

 המצוף נוכחו בה בעת מעמד הר סיני אבל הוא ציוה להם לחקור ולידע* אותם

לפנינו מבואר שאין בכח שכל אנושי להגיע לסוף ידיעת ה׳ - ׳אמתת הדבר י  באמת.

 אין דעתו שלאדם יכולה להשיגו ולחוקרו׳. לפיכך מצוה זו מחייבת אותנו תמיד

 ולעולם אין אדם נפטר מחיובה,.אף על פי שעוסק בה ומקיימה תמיד, שהרי לא

. 7 ע לתכליתה! י ג \ א  הגיע ולעולם ל

 נראה לי שאם נבאר את תשובתו של ראש הישיבה במבט רחב יותר, נבין דברים

 נ. מצוטט מספרו של ראש הישיבה הרב רבינוביץ שלייט״א •משיה תורת להרסכים עם פירוש'יד בשוטה׳,

וים חיובים ומטרות  ספר המדע עמוד כה, הוצאת מעליות, ירושלים תשין. והשמה גם למאמרו! •צו

 במשנת הרמב׳ם• ספר היובל להגרי׳ד סולובייצ׳יק, עמוד תריג, הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים

 תשמיד.

 4. בספרו המרכזי של רבי יצחק אברכנאל, •ראש אמנה׳.

 5. בפירושו על התורה על הפסוק *אנכי ה׳ אללהיד׳(שמות, כי, ב).

׳ ובין •לידע• (אם הוא ככלל קייס), עיין: יעל התשובה׳ להגרי׳ד ן  6. לענין ההבדל שבין ׳להאמי

ן ר׳ יצחק נסים זציל - במאמרי הרבנים יצחק שילת ן לגאו  סולובייצ׳יק עמודי 195, וכן בספר הזכרו

 ויוסף קאפח - חקרי תלמוד הרמבים, חלק ׳הרמב׳ם - כתבים ומחקרים׳, עמודים רלה-רנז, הוצאת יד

 הרב נסים, ירושלים תשמ׳ה.

 7. ראה גם את הסברו של הראייה קוק זצ׳ל: עולת ראייח ח׳א, עמוד שלו.
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 עמוקים וגדולים. מכיוון שהאמונה המוחלטת היא האמת היחידה - ״אץ עוד מלבדו״,

 ואליה ניתן רק לשאוף ואין להגיע לתכליתה, לא יתכן שהיא זו שתביא את האדם לקיום

 המצוות. אס היה הדבר כך, לא היינו מוצאים אדם אחד, שהיה מקיים את המצוות. אי

 היכולת של האדם •להגיע לאמת היא מהותית ואינה טכנית. לכן הרמב״ם קובע: ״ידיעת

• המצוות. מצוות ו  דבר זו מצוות עשה״־ היא איננה קודמת לא לאמונה •בה׳ ולא לקי

 האמונה עצמה היא מרכיב חשוב ואינטגרלי של הצו הדתי, וכנראה המרכיב החשוב ביותר

 שלו.

 לאור מסקנה זו יש לברר את עגינה ופעולתה של מצוות האמונה. לשם כך נביא צטוט

 מדברי פרופסור ישעיהו ליבוביץ, שדן בנקודה זו:

 ״הפרקים הרבים והגדולים במורה הנבוכים שעניינם ה׳מופת׳ למציאות ה׳, זאת

ץ לראות בהם את, היסוד  אומרת ההוכחות הלוגיות- דדוקטיביות למציאותו, א

 אשר עליהם מוקם הבניין של האמונה, אלא הם מבהןרים לאדם את אמונתו. מי

 שאיננו מאמין' בא-להים, ספק אם 'ישוכנע באמונה על-ידי ארבעת העיונים

 המהווים לדעת הרמב״ם מופתים למציאות א-ילהים. אבל אם אדם מאמין בא-

 להים, מבהירים לו המופתים" האלה מהי ניתן לומר על מציאות• הא-להים ומה לא

 ניתן לומר עליה, כדי שהאמונה תהיה באדלהים ולא בדבר .הנתפס כא־להים

 בתודעתו הדימיונית והאמוציונאלית של האדם״.

 (אמונתו של הרמב״ם,,עמוד 37, הוצאתמשרד הביטחון)

 ראשית האדם מבין שה׳,אמת, שהוא מציאות אמת (למשמעותה ,של הגדרה זו עיין

 בספר הנ״ל בפרקי. א). בשלב הזה, אם הוא בוחר בכך, הוא מקיים את המצוות ובכך נכנס

) אפשר רק לשאוף ולעולם אין מגיעים.אליה׳ ת מ א - ) ' ה נ ו מ א  למעגל המתואר בהמשך. ל

ך של קיום ר ע  ישנו שלב בו האדם מחליט אם להכנס למעגל זה, והוא רגע הבחירה ב

 מצוות - אולם אין' זיו האמונה ׳ האמונה היא הפונקציה המבררת באדם את מהות הא-

 להות ומאמתת אותה. שיטה זו של הרמב״ם אופיינית לתפיסתו הפילוסופית שטוענת

 ״אחרי הפעולות נמשכים הלבבות׳ ולא ״אחרי הלבבות ׳נמשכים המעשים״. הרמב״ם

 מסביר תפיסה זאת בפרק רביעי משמנה פרקים:

 ״ודע, שאלו המעלות והפחיתויות אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש רק

 בכפול הפעולות הבאות מין המידה ההיא פעמים רבות ובזמן ארוך והרגילות בהן.

 ואם היו הפעולות ההן סובות והיה המגיע לנו מהן מעלה; ואם היו רעות והיה

 המגיע לנו מהם פהיתות׳.

נה, האמונה היא דבר ה הראשו ט י ש ה י פ  בכך בררנו את תהייתנו הראשונה. כלומר, ל

 בפני עצמו וקיום המצוות הואי גס דבר העומד בפני עצמו, והיחס שמתקיים ביניהם, הוא

ה השנייה, היהס שבין קבלת המצוות לקבלת האמונה. הוא, ט י ש  של גורר ונגרר. לפי ה

 שהם דברים שווים - כי קבלת המצוות היא ־קבלת האמונה! לשיטה זאת נוצר פרדוקס
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 מעניין: הסיבה, שאדם חילוני לא מקיים את המצוות, היא אותה סיבה, שאדם דת>

 מקיים את המצוות. אדם חילוני לא מקיים את המצוות - בטענו"ש: ״אינני יודע מה זה

 א-להיס״. והאדם הדתי מקיים את המצוות מאותה סיבה ־ ״אינני יודע מה זה א-להיס׳י.

 כאשר האדם הדתי מקיים את המצוות, הוא מכשיר את עצמו על ידי כך שמתקן את נפשו

. אך אין להשיגו 9 , וכל מטרתו במצוות היא התעסקות בה׳ והתקרבות אליו 8  ואת גופו

 לחלוטין; דרגתו של האדם גבוהה יותר, ככל ׳שהוא מבין שאין בכוחו להבין את

. 1 0  מהותח

 זאת גם דעת הרמב״ם במצוה השלישית:

 ״ולשון ספרי - לפי שנאמר ׳ואהבת את ה׳ א-להיך׳ איני יודע כיצד אוהב את

 המקום (פרוש - כי מה שייך אהבה בדבר שאיננו מובן לנו ולא יכול להיות מובן

 לנו), ת״ל: ׳והיו הדברים האלה אשר אנכי מצווך היום על לבבך׳- - שמתוך כך אתה

 מכיר את מי שאמר• והיה העולם׳.

ת ו פ ס ו ת נ ו י ע  ג. ג

 לפני שנמשיך בחקירתנו יש לברן עוד שתי בעיות. הראשונה: האם המציאות (דהיינו

 מכלול הדברים, שמשפיעים על האדם), ,מחייבת שכל אדם שישתדל וישאף, יגיע לאמונה

 אמיתית, שתביאהו לקיום המצוות? השנייה: .מה טיבו של אדם המקיים מצוות שלא

 לשמה?

ה יש להקדים ולטעון, שקיום המצות הא ערך, נ ו ש א ר  כדי לענות על בעייתנו ה

 שהאדם נצטוה לקיימו. אין הוא דבר שנכפה על האדם, כי אם היה כך היה מאבד את

 משמעותו הערכית, וזהו היסוד הגדול של הבחירהיהחופשית. אולם בעיקרון כל אדם אם

 יאמת ויחקור יעלת ברמתו האמונית. אדם שמשתמש היטב בשכלו יגיע בהכרח להכרת

. הכוונה בקיום המצוות צריכה להיות לשם עלייה ברמת האמונה בה׳ 1 1  הא-להות הנכונה

. 1 2 ל ׳ נ וזוהי השגתו), ולאדם מוצגת החובה לשאוף לקיים את הערך הנשגב ה )  וידיעתו

 כשמפתחים את השיטה השנייה רואים שיש להציג פה סכימה שונה מזו שהצגנו

 בשיטה הראשונה והיא:

C ה נ ו מ  א

 קיום מצוות

 8. מורה הנבוכים, חלק ג, פרק כז..

.״  9. מורה הנבוכים, חלק ג, פרק גא בהערה שם דיה: •ודע כי כל מעשה...,

 10. יכל הנביאים נסתכלו באסקפלריה, שאינה מאירה - משה רבנו גסתכל באספקלריה המאירה*,׳ ומפרש

 רשיי!•וכסבורים לראות - ולא ראו, ומשה נסתכל באסקפלריה,המאירה וידע, שלא ראהו בפניו• (יבמות

 מט,ב).

 11. מורה הנבוכים, חלק א, פרק נט.

*(הקדמת הרמב׳ם לפרק חלק). ומן  12. •והמצוות אמת ולכן תכליתן קי
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 באור: המצוות גוררות את האמונה (בבחינת תקון הנפש ותקון הגוף, וכן את מצוות,

 האמונה)'ומצוות האמונה גוררת באד•.את.הרצון לקיים המצוות.

 בעייתנו השנייה בדבר קיום מצוות לשמה היא אחת מהסוגיות העמוקות והמורכבות

ר במחשבת הרמב״ם,ופתרונה יועיל לנו להבנת סוגייתנו בכללותה. ת ו  מ

 ״וזה אצל החכמים שלא לשמה, כלומר שהוא מקיים את המצוות ועושה אותם

 ולומד ומשתדל לא למען אותו הדבר עצמו אלא למען דבר אחר, והזהירו חכמים

 עליהם השלום... שכן, אין תכלית האמת אלא לדעת שהיא אמת והמציאות אמת,

 ולכן תכליתן - קיומן... וכבר הזהירונו חכמים גם על זה, כלומר, שלא ישים האדם

 תכלית עבודתו וקיומו למצוות איזה דבר מן הדברים... ורצו בכך להאמין באמת

 לעצם האמת, וזהו העניין שקוראיו •אותו ׳עובד מאהבה׳... ונתברר שהוא מטרת

 המצוות5 ויסוד אמונת חכמים, ולא יתעלם ממנו אלא סכל ופתי אשר כבר

 השחיתוהו ההזיות והדעות והשנעונות והדמיונות הגרועות, וזוהי מעלת אברהם

. 1  אבינו שהיה אוהב מאהבה, ואל הדרן הזו חובה לשאוף״3

 (פרוש המשנה, הקדמה לפרק חלק).

 כאן מסביר הרמב״ם כי האדם צריך לקיים את המצוות רק לשם קיומן. מצוות

 האמונה צריכה להתקיים׳ ירק לשם קיומה. לפי הרמב״ס מושמעת פה דרישה למוסר

 אוטונומי הבא מתוך האדם ומתוך עצמיותו, ואולם אין הכוונה שיבדה לעצמו דת.

 המצוות מוצבות ליהודי כעובדה היה וקיימת ואל לו לאדם להמציאם. האוטונומיה

. 1 4  צריכה לבא במישור של קבלת המצוות הללו, שעליהן אין עוררין

 נכון ומתאים'להביא כאן את דבריי הגירי״ד'סולובייצ׳יק הכותב, שחווית הדת אינה

 מקילה על האדם, ובלשונו: ״התודעה הדתית היותר עמוקה והיותר נשגבה שבהוויות

ק עת ועולה יעד לרקיע - אינה כל כך פשוסה מ  האדם הנוקבת והיורדת עד התהום ו

. 1  ונוחה׳*5

 13. בשאלה - האם הרמבים מטיל אשמה במיישלא הגיע לרמה הנדרשת, בגלל שנולד ונדל בחברה שאינה

 יהודית-דתית - לא נגענו במאמרנו. למתעניינים נא עיינו באיגרות הרמב׳ם מהדורת רי יצחק שילת

 שליט׳א, עמוד תרסח ובהערתו החשוכה על דברי ר׳ יוסף קאפח שליס״א. כמו כן, בדבר הדיאלקטיקה

 שבשיטת הרמביס בענין, עיין ׳שתי תפיסות של סובלנות• בספרו של פרופסור ישעיהו ליבוביץ ׳אמונה

 הםטוריה וערכים׳.

יק ביאיש ־ההלכה׳ גלוי ונסתר,  14. אולי בגלל שהן תורה א-להית טבעית, כפי שהסביר הנרייד סולובייצ־

 עמוד ,76 הוצאת ההסתדרות הציונית, ירושלים תשמיט, וכן דברי הרמב׳ס בהקדמתו לפרק חלק:

. ־ ת ולכן תכליתן קיומן מ  ׳והמצוות א

י לעיין בהם. והשווה דבריו ב: י ונסתר, עמוד 14דבריו שם ארוכים ומזהירים ורצו  15. *איש ההלכה׳ נלו

 Sacred and profane"; Gesher Vol 3. No.,1, Page 7" הדברים מופיעים נם בעברית בספרו

 של הרב אברהם בית-דין •פרקים במחשבת הרב• - בעמוד 120.
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ת ו ו צ מ ט ה מ ק ם ל ד א ת ה ת א ו א י ב מ ת ש ו נ ו ש ת ה ו ב י ס  ,ד. ה

 לאחר שעסקנו בחלק המקדים של מאמרנו ביחס שבין האמונה למצוות, ניגש לדון

 בסיבות השונות המביאות את האדם לקיום המצוות. בחלק זה של המאמר נתייחס לצד

 המעשי של קיום המצוות, ונעסוק בשלוש השיטות העיקריות להבנת חקירתנו. אמנם לא

 כל השיטות מצאו עוגן במחשבת ישראל, אן נשתמש בכולן להצגת שיטתו המשלבת של

 הירמב״ם.

ם ד א ת ה ו י מ י נ ת מתיד פ ע ב ו נ ה ה נ ו מ ה - א נ ו ש א ר ה ה ש י ש  1. ה

ן פנימיותו!  השיטה הראשונה היא הגורסת, שהאמונה וקיום המצוות באות לאדם מתו

 והן פרי הגיונו, רגשותיו או שכלו. הרמב״ם מתחיל את הלכות עבודה־זרה בהקדמה

י המהלך המחשבתי פ , ל  מדרשית, בה הוא מסביר את הדברים, שהביאו לעבודה זרה ע

 הבא:

 ״בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה, ונבערה עצת חכמי אותו הדור, ואנוש

 עצמו מן הטועים היה. וזו היתה טעותם, אמרו,'הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו

 וגלגלים ׳להנהיג את העולם ונתנו במרום והלק להם כבוד והם שמשים המשמשים

 לפניו - ראויין הם לשבחים ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא

 לגדל ולכבד מי שנדלו וכבדו... ואחר שאחרו הימים עמדו בבני אדם נביאי שקר,

 ואמרו שהאל ציווה ואמר להם עבדו כוכב פלוני... והתחילו כוזבים אחרים לעמוד

 ולומר שהכוכב עצמו או הגלנל או המלאך דבר עמהם... וכיון שארכו המים נשתקע

 השם הנכבד והנורא׳ מפי כל תיקום ומדעתם... ועל דרך זו היה העולם הולך

ן זח ת י ל א מ ג נ ן ש ו  ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, שהוא אברהם אבינו.. בי

ה זרה השפשים. ד ו ב ם בין עובדי ע י ד ש ר כ ו א ו ב ת ע ד ט ב ט ו ש ל ל י ח ת  ה

ו ב ל ם ו ה מ ה עובד ע י א ה ו ה ה זרה ו ד ו ב ם עובדי ע ע ל ה כ ו ו מ א ו ו י ב א  ו

ו ת ע ד ק - מ ד צ ו ה ן ק ת והבי מ א ך ה ר ן עד שהשיג ד י ב מ ט ו ט ו ש  מ

 הנכונה... והודיעו ליצחק בנו... ויצחק הודיעו ליעקב... _ויעקב אבינו למד בניו

 כולם...״

 (עבודה זרה א, א-ג).

 הרמב״ם מציג כאן את שיטתו בצורה ברורה. האדם בראשית דרכו שבוי בקונספציות

 שגויות (ואין זה משנה אם הוא נמצא בחברה של עובדי כוכבים ומזלות המורדת בה׳

 ואינה מחנכת לאמונה, או שהוא נמצא בעולם דתי אך מוטעה על ידי גורמים סביבתיים

' - עליו לשאוף להכיר את 1 6  והיצוניים שונים). על האדם לצאת מהתפיסות המוטעות

 האלהות ולהאמין בה׳. הרמב״ם מדגיש גם את ענין יחידותו של אברהם אבינו; אברהם

 '16. השאיפה מוטלת על האדם עצמו; זהו העיקר, שהרי הקניה נתן לעולם עשרים דורות, עד שהכירו אותו •

ו יניע להכרה, זהו מ צ ע  עד שנולד אברהם. ה׳ לא גילה את עצמו אלא היכה כאלפיים שנה, כדי שהאדם נ

ן איטי וקשה שמוטל על האדם לבדו!  תהלי
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 נמצא בעולם שכל כולו, כל חכמיו; כל מוריו וכל אנשיו אינם מאמינים ואינם מבינים,

 ורק הוא - אברהם אבינו - מאמין ומשיג את האמת! אך פח יש לשים לב לעניין עמוק אף

 יותר. אברהם מגלת בעצמו מפנימיותו ׳ולבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת והבין

 קו הדרך מתבונתו הנכונה״. כאן מציג הרמב״ם את ההשקפה הראויה. האדם צריך להגיע

'להגיע לאמונה מתוך תוכי פנימיותו, בין אם הוא נעזר בכלים ו  לאמונה מעצמו! עלי

ת ו ל ג ת ה ה ן פ י א , ש א ו ב ה ה שחשו  רגשיים ובין אם הוא נעזר בכלים תבונתיים. מ

א שמגיע ו ו ה מ צ ע מ ב ד א . ה ט ד א ל ה ר א ב ע ו מ י ה נ ו צ י ר ח ס ח או מ ן כ א ן כ י א  ו

 לאמונה!

, כי אמונה הבאה מתוך תוכו של האדם מועילה יותר. אמונה זאת 1 7 ו נ  עתה מובן ל

 עומדת לעולם כי היא קיימת בזכות עצמה ולא בגלל גורמים חיצוניים. אולם פה מתגלות

 בעיות רציניות":

 א. לא כל אדם מגיע לרמה הדרושה. במילים אחרות: לא כל בני האדם שווים, ולא

 יתכן שכולם יגיעו לאותה השגה הדרושה לשם קיומן של המצוות.

 ב. חוטר ההדרכה בדרך שבה יש לעבוד את הא-ל יכולה להביא לאבסורדים

 קיצוניים ביותר. חלק,רציני של ההלכה נוגע בתקון החברה: ובשאר פונקציות, שצריכות

 להעשות בצבור. על כורחך, אם כל אדם ישמור את ההלכה שלו הרי וודאי לא יוכלו בני

; מושמעת גימה קצת שונה בדברי הרמנ׳ם. ,  17. העיר לי הרבי שילת שליט׳א, שב׳שמונה פרקים לרמב׳ס

 .וציע.

 18. ראוי, להעיר פה את דברי הנרייד סולובייצ׳יק, שהובאו בספרו של הרב אברהם בית-דין •פרקים

 במתשבת^הרב׳, לחלק מהדברים המובאים כאן נתייחס מאוחר יותר בחקירתנו.

ת קרח, וטוען שקרח סעה בטעות היסודות הואת - דהיינו שימת דגש יתר בקבלת ש ר פ ת א ' ר י ב ס מ . ב ר  ה

 האדם בעצמו את התורה, ואומר:

 •קרח דגל בתורה של סוביקטיביזם דתי המעמיד י את הרגשות הדתיים בראש הסולם של הערכים

^ תהיה, שמותר לשנות את המצוות. המעשיות בהתאם לזמנים י נ ו י ג ה ה  שבחוויה הדתית... המסקנה ^

 המשתנים או אפילו בהתאם לתכונות אינדיבידואליות של אנשים שונים. אליבא דקרח אין במצוה כח

 נואל הטבוע יכה, מעבר להשפעותיה... וסנולתה להעלות בקרבנו הוויה סוביקטיבית... בהשיבנו לטענותיו

 אנו סוברים, שיש צורך להדגיש ולאשר מחדש את העמדת היהודית המסורתית, שבשמירת המצוות יש

 שתי רמות,,המצוה החיצונית-מעשית, והחוויה הפנימית הסוביקטיבית המלווה אותה... אפשר להוכיח

 שההלכה מיחסת עיד רב לשניהם... למצוה המוגדרת עיי ההלכה יש שעור כמות והיקף מדוייק והס

 הקובעים את אמיתותה של החוויה הדתית, זהו החדוש שהבנתו איננה נחלת הכלל. הממשות-יהריאלית

 חיחידה היא המצוף, אשר את מסגרתה ואת שלמותה יכולה להגדיר ולבקר ההלכה בלבד...

 מדוע מסרבת, ההלכה לתת זכות בכורה לרגשות, הנובעים מקרב הלב׳ מדוע אינה מקבלת את הנישה,

ם מצוה ו י ק ב  שהדבקות והלהט הדתי הס תוויה,מקורית ואמתית, העולה בערכה על הפעולה החיצונית ש

 מעשית׳ - הסיבה היא, שבתליית המעשה הדתי ברגשות; האדם ובתחושותיו ישנם שלשה חסרונות

ן הוא בכך, שההתרגשות הדתית נוסה'להתנדף, להשתנות ולהיות בלתי יציבה, אפילו  וציניים. הראשו

ן השני הוא בכך, שאצל כל פרט לובשת החוויה הדתית צורה אחרת, היינו  בלבו של פרט אחד... החסרו

 צריכים לנסח מחדש ולשנות את פולחנינו הדתיים כדי להתאימם לרגשות של בני אדם שונים בזמנים

ן השלישי הוא בכך,שאין בידנו אמת-מידה נאמנה, שתאפשר להבחין בין סוגים שונים  שונים.., החסרו

. ,  של רגשות חילוניים לבין החוויה הדתית האמיתית,..
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 האדם להתפלל ביחד, לאכול ביחד ולהתחתן זה עם זה ועוד. לכל אחד יהיו דינים שונים

ס מאחד: ו נ  ומשמים וההלכה לא תהיה נ

 ג. המסקנה המתבקשת היא, שכל אדם יבדה לעצמו דת, כלשון הפילוסוף למלך כוזר.

 הצעתו, זאת; של הפילוסוף תיתכן ךק על פי דבריו הקודמים - ׳...אין אצל הבורא לא רצון

־ ־ ן . כל הבניין הזה אשר עומד וטוען: ״עשה מה שלבך חפץ - מה שאתה מבי  ולא שנאה...,

ן ולא שנאה״. אצל הפילוסוף לא יתכן, ו צ ר א  בנוי על יסודות רעועים: ״אין אצל הבורא ל

 שאלהים נתן תורה עם מצוות, שהרי.הוא,איננו מתערב כלל במעשי בני האדם.

ן ה', הוא עובד׳ את עצמו ולא עובד את א- ו צ ו ולא את ר נ ו צ  ד. האדם עושה את ר

 להיו.. האדם מספק את צרכיו הפסיכולוגיים, אך הלק ממהות הדת היא עבודת ה׳,

 שפירושה עשיית רצון ה׳ יתברך כדבר.שנכפה על האדם,

נה, שלא כל האנשים שווים ה הראשו י ע ב  נענה על הבעיות שעוררנו כסדרן. את* ה

 ברמת השגתם, נפתור בכך שמספר אנשים, שרמתם הרוחנית היא גבוהה במיוחד ואשר

 מבינים את הא-להות, יקבעו את ההלכה ושאר בני האנוש ילכו אחריהם, וכמו שנאמר:

 ״למען אשר ידעתיו אשר יצווה את בניו...״. כך גם פועלות שאר הדתות בעולם (כגון

 הנצרות והאיסלם), שהרי לא היתה. להם התגלות, אלא שמספר אנשים בדו לעצמם דת

על כן, גם ן מליוני בני אדם עקבו אחרי אמונות השווא וההבל שלהם. נוסף,  ואחר כ

, שהשכינה דיברה מגרונם 1 9  ביהדות מוצאים אנו ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות

ן הסביר הרמב״ם (שצוטט כ . כדומה ל 2 0  ואשר יכלו בתנאים מסויימיס להורות לעם הלכה

 קודם) את מהות ההתגלות, אשר באה, לאחר שרוב בני האדם שכחו את המסורת של

ן אם  ההבנה שהיתה לאברהם, ואז באה התגלות ה׳, שהסבירה לבני האדם כיצד לפעול• א

 היה המצב תקין היינו מסתפקים ב״דתו״ שלי אברהם.

 יעד שארכו הימים' לישראלי במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה

 כמותן... וכמעט קט היה, והעיקר ששתל אברה• נעקר וחוזרין בני יעקב להטעת

ם ה ר ב א ה ל ע ו ב ש ת ה ו א ר מ ש מ ו ו נ ת ו ׳ א ת ה ב ה א מ  העולם ותעייתם. ו

א ב נ ת נ ן ש ו . כי ו ח ל ש , ו ם י א י ב נ ל ה ל ב ן ש ב ר ו ו נ ב , ר ה ש , עשה מ ו נ י ב  א

ה דיד ר ו ה ת ו ו ו צ מ ן ב ר י ת כ ת , ה ל ח נ ל ל א ר ש י ' ב ר ה ח ב ו ו נ ה רבי ש  מ

• ״ . ו ת ד ו ב  ע

 (עבודה זרה א, ג)

ה השנייה אפשר לפתור בדרן דומה. החלטה של אדם אחד או של מספר י ע ב  את ה

 אנשים תביא, שעם שלם יקיים את אותן המצוות, ואין הכרח שיהיו הרבה חילוקי דעות,

 כי ההחלטה תהיה קולקםיבית.

ת נרחיב את הבעייה, ונראה על סמן ברור י ש י ל ש ה ה י י ע ב • שנפתור את ה ד ו  ק

 19. עיין מגילה יד, א!

 20. עיין הלכות יסודי התורה ט, ב.
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2 נאמר: 1 ן  בטעמי. המצוות מהי הגךיעותא שביצירת מצוות חדשות. במסכת קדושי

 ״׳ואברהם זקן בא בימים וה׳ ברך את אברהם בכל׳ (בראשית, כ״ד, א) - מצינו שעשה

 אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא נתנה, שאומר: ׳עקב אשר שמע אברהם בקלי

 וישמר משמרתי מצותי חוקתי ותורתי׳ (בראשית, כ״ו, ה)״. וביתר הרחבה במסכת יומא:

 ׳׳...אמר רבא (ואיתימא רב אשי), קיים אברהם אבינו אפילו ערובי תבשילין שנאמר

א כח, ב). ובגמרא עבודה זרה מ ו י ) ׳ ה  ׳תורותיי - אחת תורה שבכתב, אחת תורה שבעל- פ

 נאמר: ״מלמד שנתן לו שתי כליות והיו מלמדים אותו תורה״. אנו רןאים כאן שישנה

 אפשרות שהאדם יגיע להבנה של המצוות עד כדי כך שיוכל להמציא מחזונו את המצוות

 ולכוון דעתו לדעת עליון, עד^כדי כך שיצליח לקיים מילי דרבנן כגון ׳ערוב תבשילי!׳.

 אם נתבונן בלשון הרמב״ם נווכח, •שהרמב״ם לא יוכל לחשלים עם פשוטם של

 המדרשים, שהזכרנו". הבעייה העיקרית בהם' היא הטענה שאברהם אבינו בעצמו קיים

 את המצוות. לפי הרמב״ס המצוות נתנולישראל ע״י משה ולפני כן לא קיימו את המצוות

 כולן, אלא מספר מצומצם: מצוות בני-נח, מילה וגיד הנשה.יוכךיכותב הרמבים בפירוש

 המשניות:

 ״ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו, והוא'אומרם ׳מסיני נאסר׳. והוא,

, שכל מה שאנו נזהרים ממנו"או עושים אותו המם, אין אנו  שאתה צריך לדעת

 עושים זאת" אלא מפני ציווי ה׳ על ידי משה; לא מפני'שה׳ ציווה בכך לנביאים

 שקדמוהו...״.

 (פירוש המשניות.לחולין פ״ז,־מ״ו)

 שני דברים למדנו מדברי הרמב״ם.כאן: הראשון - שכל מה שהאבות (- ׳הנביאים״}

 קיימו לפני מתן תורת ניתן להם מהיי והשני - שכל מה שאנו עושים הוא מפני-ציווי ה;

 (על ידי משה). הרמב״ם איננו יכול להשלים עם העובדה" שהאדם יכול להגיע לכל מילי

 דרבנן: אמנם הוא מסכים ש:

 ״כלל המצוות יש להם טעם, בההלט ובגלל תועלת מסויימת צווה בהן, אבל

 פרטיהן הן אשר נאמר בהן שהן. לפשט הציווי... וכל מי שמעסיק עצמו לדעתו

 בהמצאת טעמים" לאחד מן הפרטים הללו, הרי הוא^הוזה הזיה גדולה, שאינו

 מסלק בה זכות - אלא מוסיף' זכויות, ומי שמדמה שיש לאלה טעמים, רחוק הוא

 מן הנכון...״.

 (מורה חנבוכים ח״ג פכ״ו)

 21. קידושין פה, א. והשווה למילים האחרונות של התוספתא למסכת קדושין פרק ה.

 22. העיר לי הרב אלי פריימן, שהרמב״ם מפרש באופן אחר את המדרש. אין כוונת המדרש לומר, שהיה קיום

 מצוות בצורה מעשית, אלא מדובר במצב רוחני מושלם - כאילו קויימו המצוות.

, ־  נ2. משני מקורות נוספים מהם ניתן ללמוד על נימה ואת, בהלכות אישות א, א: •קודם מתן תורה אדם...

 משמע שהדינים השתנו אעפ׳י שלדייי אישות מביא הרמנים במורה הנבוכים הוכחות שכליות. ובהלכות

 מלכים ט, א: יוכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם אבינו... עד שבא משה רבנו ונשלמה כל התורה

. , ה ל ו  כ
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 מכאן טען הרב ליכטנשטיין שליט״א:

 ״מכאן, שאפריורית, במשור הקב״ה כמצווה, פרטים רבים הינם חסרי משמעות.

 אם כי מבחינתנו כמובן, אחרי שדגם מסויים נבחר והותווה הוא מחייב בהיותו

 ׳קדוש בגלל ריצויו׳ אף שאינו רצוי בגלל קדושתו... עצם העובדה שפעולה מסוימת

 נכללת בפקודת הקב׳ה לאדם, נוסכת בה תוכן ותכליתיות אף אם היתה טרם

 הציווי נטולת אופן לחלוטין... הפרט הסתמי ביותר, אם לשחוט מן הצוואר' או מן

 העורף, יכול לעצב את האדם מפאת עצם חיובו״.

 (הרב אהרן ליכטנשטיין, הלכה והלכים כאושיות מוסר:

 הרהורים מחשבתיים והינוכיים)

 על דברי רש״י (ויקרא, י׳ט, יס): ״חקים - אלו גזרות מלך שאין טעם לדבריי - העיר

 הרמב׳ין: ״ואין הכוונה בהם שתהיה גזרת מלן מלכי המלכים,בשום.מקום בלא.טעם, כי

 כל. אמרת א-לוה צרופה, רק החוקים הם גזרות המלך אשר יחוק במלכותו בלי שיגלה

 תועלתם לעם הארץ... וכן חוקי הקב״ה הם הסודות אשר לו,בתורה, שאין העם במחשבתם

 נהנים בהם כמשפטים, אבל כולם בטעם נכון ותועלת שלמה׳.

 כבר עמד הרב קוק על כך; שהסברו העקרי של הרמב״ם לטעמי המצוות - שהן באות

 כדי למנוע עבודה זרה, גורם ילדת היהודית להראות כדבר ארכאי, שהרי בימינו לא

 שייכים הטעמים הללו". ברור שהרמבים לא סובר, שכאשר בטל טעם המצווה בטלה

 חובת הקיום שלה, ולכן גם ברור שההלכה באה בתור אמצעי לצרוףיהבריות". לפעמים

דע כי כל מעשה  באות המצוות כדי להרגיל אתיהאדם לעסוק בה׳, וכדברי הרמב״ם: ׳

 העבודות הללו... אין תכליתן אלא שתוכשר בהתעסקות במצותיו יתעלה מלעסוק מענייני

 העולם כאילו התעסקת בו - לא.בזולתו״י(מורה הנבוכים חיג פנ״א}. כבר הבאנו את דברי

 הרמב״ם במצווה החמישית שבספר המצוות, כי אין אפשרות לעסוק בה׳-אלא על ידי

 קיום מצוותיו.

 כדי שלא נסטה מדיוננו, נסביר את הקשר שבין הדיון בטעמי המצוות לברורנו.

 לשיטות הסוברות, שהאדם בשכלו מסוגל להגיע לדרגה בה ישיג'את ה׳ ויבין את כוונותיו

 (כי לה׳. יש רצון ולא כדעת הפילוסוף.של הכוזרי, אלא שהוא ורצונו - דבר אחד) וידע

 כיצד לקיים את רצון ה׳, אין כאן בעייה. לדוגמא: רס״ג סובר שכל הנאמר בנבואה - יכל

 להתגלות על ידי השכל! אלא שהנבואה היא אמצעי יעיל ומהיר יותר.. בהשקפה זאת יתכן

 לומר, ששתי כליותיו של אברהם למדו-אותו את דרך קיום המצוות (או שלמדי בנבואה)

 כפי שהסביר הרמב׳ם. לכן בעייתנו השלישית אינה קיימת, כי על פי שיטות אלו לכל

 אחת מהמצוות ישנו טעם החודר כל הגיון צרוף ועומד בכל בוחן שכלי והאדם יכול

 להשיג בעצמו את הטעם.

 אולם לשיטת הרמב׳ם תעמוד הבעייה השלישית, משום שאין אפשרות לתת טעמים

 24! עיין נם ב׳טללי.אורות׳ תחכמוגי תריע, מובא נס במאמריי הראייה, מהדורת הרב אלישע אבינר שליס״א,

 עמודים 18-28.

ן לדברים כינ, ו.  25. וראה נם ברמב׳
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; שהרי הטעם הקובע הוא הטעם האלהי ולא זה  לפרטי המצוות, הואיל ואין להם טעס

 שנראה לנו.

ת שהעלינו: ״כל העושה מצווה י ע י ב ר ה ה י ע ב  בנקודה זו יש להתמודד ולפתור את ה

 שאינו חייב בה - נקרא הדיוט״". יש לבאר מהי המשמעות של קיום מעשים" אשר האדם

 לא מחוייב בהם, או בשעה שחאדם אינו מבין את מעשיו. נתעמק כאן בשיטת הרמב״ם

 מתוך" ארבע פסיקות שלו, שמהן ניתן ללמוד על יחסו לשאלות ששאלנו.

. 1 1 ה נמצאת בהלכות ברכות נ ו ש א ר ה ה ק י ס פ  ה

 ״כל דבר שהוא מנהג, אף על פי שמנהג נביאים הוא... עושין אותו בלא ברכה״.

 (ברכות יא, םז)

 ובדומה פוסק הרמב״ם בהלכות ציצית:

 ״נשים ועבדים שרצו להתעטף" בציצית וכן שאר מצוות עשה שהזמן גרמא שהנשים

 פטורות מהן, אס רצוילעשות אותן בלא ברכה - אין ממחין בידן״.

 (ציצית ג, ט)

 הרמב״ם טובר, שבמקרים שקימת..רק הרשות לקיים את, המצווה או כשקיים רק

ם ״ ב מ ר ה  מנהג, הואיל ואי אפשר• לומר את המלים ״וצוונו...״, אין מברכין. נלע״ד לבאר ש

ם ועושהו; י י ו ס ה מ ש ע מ ם שפטור מ ד א ״ ל ה ו ו צ ם מ ו י ק ן ״ י א " ש י ״ ש ר ר כ ב ו  ס

 לפיכד הוא סובר, שאין לברך על מעשים שהם לא חובה, או על מנהגים. על פי דבריו נוכל

: אס אדם ב  בנקל להסביר את הכלל ״גדול המצווה ועושה - ממי שאינו מצווה ועושה״0

 עושה מעשה מסויים מבלי ^שהוא מחוייב! בו אזי פעולתו אינה נחשבת׳, לפעולת אדם

. 3 1 ו  שהתחייב במצווה משום שהוא עובד את עצמו בעוד האחר עובד את אלהי

. ו  26. .לפרושה העמוק של אמרה זו רצוי לעיין בספרו של הרב ברוך רקובסקי ״ברכת אבות״ סימנים ה־

 דונמה להתיחסות של הרמב׳ם למצווה מסוג זה נמצאת בפרק.ד משמונה פרקים. משם נראה לכאורה,

 שהרמב׳ם מתנגד לנזירות. אולם בסוף הלכות נזירות (י, יד) כותב הרמביס דברים הפוכים. לענ״ד

לכן הביא את המדרשים  בשמונה פרקים ירצה הרמבים לבאר את הדרך הממוצעת בה ייבחר האדם, ו

 שמתנגדים לנזירות כאיור לדבריו. אך הואיל ולפי כל הנדרה אפשרית יש בנזירות •קיום מצווה• משבח

ן גדר ו ס (בסוף הלכות נזירות);את הנזיר. אולם, כאשר מדובה בדבר שאין לו •קיום מצווה׳ כג ׳ ב מ ר  ה

 ,נמנע הרמב׳ם (בסוף חלכות נדרים) מלשבח את האדם האוסר על נפשו.

 27. פסיקה נוספת שהיה ראוי להתייחס אליה,,היא בענין •בל תוסיף• והחלוק שמחלק הרמב׳ס בין רבים

 ליחיד. ועיין בשעורי תגרייך סולובייצ׳יק למסכת סוכה, מהדורת הרב רייכמן, עמודים קמד- קמה.

 28. עיין נם בהלכות חנוכה נ, ה.

ן ליכטנשטיין במאמרו הנזכר ובהערה 16 שם, וזאת לפי דברי רש׳י'בסוכה דף מה  29. על פי הבנת הרב אהרו

 דיה הא משמע לן.

 36. אמנם התוספות במסכת קדושין לא השתמשו בסברה הזאת ועיין ב״קונטרסי שעורים למסכת קידושין•

 לרהינ ישראל זאב נוסטמן זצ״ל, עמוד 242.

ו יודעים על לפחות שני דברים, שהרמב׳ם פסק בהם בספרו ההלכתי לקולא ונתנ בהם בעצמו  31. כמו. כן אנ

ן בספר אחד, וטבילת בעל־קרי. אך מכאן אין להקשות, שכן במקרים הללו ׳ נ ת  לחומרא, זהם: שמיש ב

ר  סובר הרמב״ס, שישגה סיבה הלכתית להחמיר, אלא שאין היא כה חזקה, עד כדי שהוא יחייב את הצבו

 לנהוג כך.
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ס היא ואת הקובעת, שגוי המקיים שבע מצוות בני-נח, ׳ ב מ ר ה ל ש יה ׳ ה השנ ק י ס פ  ה

 הוא בן עולם הבא. אולם מוסיף הרמב״ם; שאס הוא אינו• מכוון בקיום המצוות הללו

 בגלל שא-להים ציוה עליהם - אין הוא בן העולם הבא". משמע מדברי הרמב״ם, שמה

 שקובע את ״שלמות האךס״ היא המודעות שלו לסיבה האמיתית של היוב קיום המצוות.

 לשלמות האנושית אפשר להגיע, רק אם מבינים שמקיימים את המצוות בגלל שהקב״ה

 ציווה.

ת של הרמב״ם, שהיא תוכנו של פרקי י׳ בהלכות י ש י ל ש ה ה ק י ס פ  בדומה לזאת ה

 תשובה (ומופיעה נם בפרק ה׳ מהלכות יסודי התורה). הטענה המוצגת שם היא שהאדם

 צריך לשאוף לקיים את המצוות לשם-שמיים.בלבד.

ת נמצאת ־נם היא בהלכות-תשובה, הרמב״ם קובע: ״מי שניחם על י ע י ב ר ה ה ק י ס פ  ה

 המצוות שעשה ... איבד את כולן ואין מזכרים -לו שום זכות בעולם״ (שם ג, ג). במבט

 ראשון נראית פסיקה זו תמוהה, שהרי המצוות פועלות פעולות פונקציונאליות-

 מיכשוריות, וגם אם אין האדם מתכוון לכך בשעה שהוא מקיים מצוות, הרי שהן פעלו בו

 פעולות מסויימות (מטרות כלל המצוות שתים הן: תיקון הנפש ותיקון הגוף). גם כאן

 ניתן להסביר את דברי הרמב״ם, שהיות שהאדם לא עושה את המצוות לשם שמים כלל,

 אין הוא מגיע לשלמות האנושית, זאת משום שהמצוות אינן אוטומט או מכניזם:

ם ד א ץ ל ו ח ת ״ מ ו ו צ מ ה ה ו נ ו מ א ר ה ו ק ייה: מ ה השנ ט י ש  11. ה

 לאחר שבררנו את הצד הפנימי של הבנת המצוות נברר בקצרה את הצד החיצוני. יש

 להבהיר מהם הדברים הנחשבים כצד החיצוני של האדם: נתמקד בעיקר בצדדים

 החיוביים, או לכל הפחות באלו שאינם פסולים על הסף (לא נעסוק בגורמים שליליים

 כגון תורה שלא לשמה).

 כבר הצגנו את דעת הרמב״ם, שההתגלות הגדולה באה מתוך חוסר ברירה. מובן

 שהרמב״ם סובר, שתמיד צריכים התגלות מסויימת, שהרי הוא מסביר שגם לאבות היתה

 התגלות. בימינו אין התגלות בצורה המקובלת, והמקסימום שיש לנו היא המסורת

 העוברת מאב לבן. זוהי מסורת עתיקת יומין הכוללת תורה שבכתב, תורה שבע״פ, אמונה

 ומדע. ישנם שמסבירים את ההתגלות כדבר פנימי, דהיינו שהאדם מגיע להשכלה גבוהה,

ה מ צ ע א ב י ל פי פירוש זה ה ה ע ״ ב ק ת ה ו ל ג ת  עד שהוא מגיע להבנה שלהקב״ה. ה

ך פנימי: אולם אצל הרמב״ם ההתגלות היא פתרון למצוקה. ההתגלות היא דבר י ל ה  ת

 חיצוני - הפולש לתוך תודעת האדם (אמנם בצורה מעודנת, אך מכל מקום מדובר בגורם

 תיצוני, שמתערב בטבע). הרמב״ם אומר דברים אלו במפורש :

 ״ואילו נתן לנו דעת על צד הקבלה בשום פנים..: אלא שנחוייב בציור השלם

 בנדרים העצמיים ובהאמין במה שירצה להאמין בו במופת וזה אי אפשר אלא אחר

 32. עיין הלכות מלכים ח, יא.
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לרוב האנשים והם לא ידעו היש א-לוה  ההצעות הארוכות היה מביא דבר זה 1

 ומלן... כל-שכן שיחוייב לו כבר או יורחק ממנו חסרון ולא היה ניצול מזה־ המות

 אלא אחד מעיר שניים ממשפחה״.

ג פל״ד)  (מורהיהנבוכים ח׳

 יש לדון בגורמים החיצוניים המביאים לאמונה ולשמירת מצוות מכמה פנים, ולברר

 מהו תוקפם של דברים אשר אינם מכוונים דווקא בצורה הגיונית, אלא נכפים עלינו

 מלמעלה במטרה מסויימת. מהו התוקף של דבר נתון, שהאדם איננו מגיע אליו בעצמו!

 ישנה בעייה של פחיתות מעלת בדברים שאינם באים מתוך תוכי'האדם. יש שסוברים,

 שהדברים, שנאמרו על ידי הי, הינם הגיוניים בהכרח,יכדוגמת רס״ג הסובר, שלתוכנה של

 כל נבואה ניתן להגיע על ידי השכל: גם הרלב״ג" טוען כך: ״איו התורה נימוס (-חוק)

 יכריח אותנו להאמין הדברים הכוזבים, אבל היא מיישרת אותנו בתכלית מה .שאפשר

לא מתקבל.על הדעת), שימצא ־  להשיג האמת׳, או במקום אחר: זלא יוותר התמשך לעיון (

 חולק על האמונה, אבל כשיהיה זה .שייחס ההעדר ההסכמה לקצורנו, וזה מה שיהוייב

) לכל אחד מהמאמינים״..לדעתם איו. הבעיה מתעוררת, משום שלא קיים -קבלתו ) לו בו  קי

 דבר מדברי יה׳ שהוא לא הגיוני. בהמשך דבריו של הרלב״ג שם: ׳שאם היה השער• פתוח

 לחלוק על, האמונה במה שמראה לאדם לחלוק עליה,.תפסד האמונה ותעדר תועלתה מאשר

 האמונה, ויפול המחלוקת בין המאמינים״. תוקפם של דברים אלו הוא מצד החתגלות

 והאמונה שאנו מאמינים, שהתורה נתנה לנו על ידי משה רבנו.זהו אחד מהיסודות שמנה

 הרמב״ם בעיקרי האמונה, כייבלא יסוד זה״תתבטל האמונה.

ה ר כ ה ת ל ל ו ס ן מ י ת י ב י ש י ל ש ה ה ש י ש  111. ה

 הרמב׳ם משלב את המסורת עם החידוש. מצד אחד האדם מחוייב לשאוף להפנים את

 .המצוות, הוא אמור.לעשות את המצוות מתוך.עצמו, ״לשמה״, ולא לשום מטרה אחרת.

 מצד שני האדם צריך לקבל על עצמו את הישגי העבר של, כנסת ישראל, דהיינו את כל

 ההתגלויות. שהיו לעס ישראל, ולכן מחייב הרמב״״ס את האמונה בתורת ה׳ ובנביאיו.

 התורה היא ההסתכלות, שמביאה את. האדם לפסגה ולשלמות האנושית על ידי החכמה

 האלהית המוטבעת בה.

 .בנקודה זו בה אנו מקבלים את השילוב בין ההגיון, הרגש (הפנימיות) וההתגלות

 (מסורת וךבךים חיצוניים), עלינו לברר-.האם היחס שביניהם הוא קבוע או משתנה, והאם

 על האדם לשנות, לפעמים את סדרי העךיפויות שלו. לשם פתרון תחייתנו זאת נצטרך

 לברר עד כמה יש או אין מסורת וקבלה בהלכה ובאמונה.,

 כמובן, כולנו מקבלים עלינו ש!תורה מן השמים היא׳ (היסוד השמיני שמנה הרמב׳ם

א מציעא פד, ב). מהו היחס בין שני ב ב ) ׳ א ו  בעיקרים), וכן אנו מאמינים ש׳לא בשמים ה

 גנ. הרלב״נ בפירושו לפרשת ואתחנן ככלל יד.
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 המאמרים הללו׳ כיצד הם יכולים לדור בכפיפה אחת? תשובתנו שאולי תראה פשטנית

 במקצת, משום שהיא בסן הכל סינתזה של שני מאמרי חז״ל הללו, תהיה, שאכן התורה

 באה ימן השמים אולם כיום היא בידנו! אנו מאמינים שכל כולה נמצאת בידנו ולא נותר

 ממנה כלום בשמים! יתר על כן, הרמבים קובע שמהרגע שמשה מת הקב״ה ״אסר״ עלינו

 להיזדקק להלכה מן השמים.

 איתא בגמרא: ־אמר רב יהודה אמר שמואל שלשת אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלן

 של משה, אמרו לו.ליהושע שאל-(•את-ה׳), אמר להם ׳לא בשמים היא׳. אמרו לו לשמואל

 שאל, אמר להם ׳אלה המצוות׳ שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה...״(תמורה טז,,א}.

ה כ ל ה ת ־ ב ב ל ש מ ה ה ט י ש  ה

 ננסה להציג כאן צדדים, שיראו שהמסורת האלהית אינה גוברת בהכרח על החידוש

 העצמי-אנושישל כנסת ישראל לדורותיה.

 הרמב׳ים בהקדמתו למשנה כותב:

 •״ההלק הראשון: פרושים מקובלים מפי משה ויש להם רמז בכתוב ואפשר להוציאם

 בדרך הסברא וזה אין בו מחלוקת, אבל כשאמר האחד: יכך קבלתי׳ - איין לדבר

 עליו.

 החלק השני: הדינים שנאמרו בהם ״הלכה למשה מסיני׳, ואין ראיות; עליהם כמו

 שזכרנו, וזה כמו-כן אין חולק עליו.

 החלק השלישי: הדינים שהוציאו דרך הסברא ונפלה בהם מחלוקת כמו שזכרנו,

 וזה יקרה כשישתנה העיון... אבל מה שאמרו ׳משרבו תלמידי שמאי והלל שלא

 שמשו כל צרכם -. רבתה מחלוקת בישראל׳... כאשר רפתה שקידת התלמידים על

 החכמה ונחלשה סברתם כנגד סברת הלל ושמאי רבותיהם, נפלה מחלוקת בהם

• רבים, שסברת כל אחד ואחד מהם היתה לפי שכלו.  בעיון על דברי

 וההלק הרביעי: הם הדינים שתקנו הנביאים והחכמים בכל דור ודור - כדי לעשות

 סייג וגדר לתורה.

 וחחלק החמישי: הם הדינים העשויים •על דרך החקירה וההסכמה בדברים

 הנוהגים בין בני אדם שאין בהם תוספת מצווה או נרעון, או בדברים.שהם תועלת

 לבני אדם בדברי תורה וקראו אותם תקנות ומנהגים״.

ג מסביר שכל החכמים שבכל דור ודור יכולים לחדש הלכות, בין אם על ׳ידי 4  הרמב״ם

 דרישה מחודשת של התורה - על פיישלוש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם, ובין אם על

 ידי נתינת טעם בדבר. התורה נותנת רשות לעם ישראל לחדש הלכה.

.א, שם  יג. כמו כן יש לעיין בסוגייא •דיש לחכמים כח לעקור דבר מן התורה•.ועיין גס בהלכות ממרים נ,

 משמע מדברי הרםב׳ם, שאפשר לבטל. למוד מסויים שנעשה בעבר.
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 בדומה כתב הרב אריה ליב הכהן בעל ספר ׳קצות החושן׳ בהקדמתו לספרו:

 ״גם כן נאמין שאם הסכימו הפך האמת ונדע זה על ידי^בת-קול או נביא אין ראוי

 שנסור מהסכמת החכמים, וזהו עניו רבי אליעזר הגדול עם החכמים, שאף. על פי

 שנתן אותות גדולים וחזקים שהאמת כדבריו ויצאה בת קול מן השמיים, ואמרה

 מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, אף על פי כן כשלא רצה

 להסכים לדבריהם... שלאי מסר ת׳ יתברך הכרעת ספיקות התורה לנביא ולא" לבת-

" הכרעת י פ  קול אלא לחכמי הדור... אבל הקב״ה בחר בניו ונתן לנו את התורה כ

אף על פי שאינו אמת, ואם כן המקדשו הואיקידושיגמור רק שיהיה :  שכל האנושי

 אמת בהכרעת השכל האנושי, וזה שהראה הקב״ה למשה כל מה שתלמיד ותיק

. כי מה לשכל האנושי .  עתיד לקדש כי נתקדשו הדברים על פי התלמיד המקדשו.

ו היא!״ נ ל ש ה שבעל-פה מ ר ו ל ת ב  להבין בתורת הי, א

 לדעת רבי אריה ליב הכהן אמנם ״תורה מן השמים״, אולם ה׳ נתן לאדם רשות לקבוע

 בעצמו תורה. האדם רשאי ויכול לחדש חרושים ולהוסיף הוספות.

 גם רש״י בפרושו למסכת כתובות כתב דברים דומים:

 ״דכי פליג תךי אליבא דחד, מר אמר: ׳הכי אמר פלוני׳, ומר.אמר ׳הכי אמר פלוני/

 חד מיניהו משקר. אבל כי פליגי תרי אמוראי בדין או באיסור והיתר כל.חד אמר

 ׳הכי מסתבר טעמא׳ ־ אין כאן שקר! כל יחד וחד, סברה דידיה קאמר! מר יהיב

 טעמא להיתרא ומר יהיב טעמא לאיסורא! מר מדמי מילתא למילתא הכי, ומר

 מדמי ליה בעניו אחרינא, ואיכא למימר ׳אלו ואלו־ דברי אלהים חיים׳, זמנין

 דשייך האי טעמא וזימנין דשייך האי טעמא, דהטעם מתהפך לפי שינוי הדברים

 בשינוי מועט״.

 (כתובות נז, א ד״ה דכי פליג)

 ובכן ראינו, שהתורה שבעל-פה משלנו היא.באה ולאדם יש זכות לחדש ולהוסיף בה.

ת ו ע ד ב ת ו ו נ ו מ א ת - ב ב ל ש מ ה ה ט י ש  ה

 כעת נגש לענות עלי חלקה השני של השאלה שהצגנו, והוא: מה תפקיד המסורת ביחס

 לאמונות ודעות. השאלה הבסיסית בנושא היא: האם יש ידעה מוסכמת־ ליהדות - כלומר

 האם אפשר לומר על אמונה או דעה מסויימת שהיא: ״דעת היהדות״! או להפך, האם

 אפשר לומר על. דעה מסויימת שהיא: ״נגד היהדות״"!

 נראה שגם פה התשובה לשאלתנו איננה׳חדה־וחותכת. הרמב״ם׳בפתח"הקדמתו לפרק

ונתו שם על  35. הרמב׳ם קובע בעיקר התשיעי שאין לחדש בתורה שבעיפ ובתורה שבכתב אולם נלעיד שכו

 עקרי התושבעיפ, שכן מקובל לנו ״תורה פרה ורבה׳, ועיין במאמרו של ראש הישיבה הרב רבינוביץ

 שליטיא •תורה ומדע - שותפות או ניגודי בחלקו הראשון של המאמר.

 36. עיין דיר אהרן ברט •דורנו מול שאלות הנצחי, עמוד 67, הוצאת הסוכנות היהודית,ירושלים תשכית.
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 חלק מעיד: ״כי בעלי התורה נחלקו דעותיהם בטובה. שתגיע לאדם בעשיית .המצוות

 שצוונו בהם השם יתברך... מחלוקות רבות מאד...״. כלומר, גם בעניין השכר והעונש

 שהוא מעיקרי האמונה, נחלקו בעלי תורה, אף על פי שכתובים בו פסוקים מפורשים

 בתורה!

 לאחר מכין, בסוף ההקדמה, מביא הרמבים את שלוש עשרה עיקרי הדת ויסודותיה"

 ובהם הוא מפרט גס העיקרים הנוגעים לשכר ועונש: לאחר מניית העיקרים כותב

 הרמבים:

 ״וכאשר יאמין האדם אלה היסודות כולם, ונתבררה. אמונתו בהם, הוא נכנס בכלל

 ישראל, ומצווה לאהבו ולרחם עליו ולנהוג עמו בכל מה.שצווה ה׳ יתביד איש

 לחברו מן האהבה.והאחווה... וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות, הרי יצא

 מן הכלל וכפר בעיקר, ונקרא ׳מין׳ ו׳אפיקורוס׳ ו׳קוצץ בנטיעות׳, ומצווה לשנאו

 ולאבדו, ועליו נאמר ׳והלא משנאיך ה׳ אשנא׳(תהלים, קל״ט, כא)״.

 דברי הרמב״ם כאן מעוררים מטפר בעיות:

 א. אם סבור הרמבץם שבנושא זח ישנס חילוקי דעות חריפים בין חכמי התורה, כיצד

 הוא מכריע בוז

 ב. איך יתכן בכלל לצוות על אדם להאמין במשהו!

 ג. האם כל אחד מהעיקרים שמנה הרמב״ם הוא אכן בדרגה כה חשובה מבחינה

יוצא מכלל ישראל!" או בנוסח שונה: מהו התוקף של  מחשבתית, עד שמי שכופר בו'

 העיקרים הללו׳

 ד. האם יש מי שחולק על עיקרים אלו!

 פתרון שאלות אלו יוביל אותנו לפתרון מבוכתנו בדבר היחס שבין המסורת והחידוש

 באמונות ודעות:

 הרמבים פוסק ומכריע בעניינים הללו אף על פי שיש בהם חילוקי דעות, ,משום.שהוא

 סבור, שבלעדיהם תתבטל האפשרןת, שאדם יגיע לשלמות האנושית". אמנם, איננו

 יודעים בוודאות מה היו הקריטריונים של הרמב״ס בקובעו את יסודות האמונה, אולם

 ניתן לנחשישזאת היא כוונת הרמב״ם. דהיינו; אם׳אדם לא מבין את המהות האמתית של

 העול• הבא ושל שכר ועונש לא יתכן שיגיע לדרגה הנחוצה. לא מדובר כאן בעונש אלא

 בעובדה! העונשים המצטרפים לכך אינם העיקר, אלא הם' דברים שיכולים להביא את

 האדם לשינוי מחשבותיו הרעות. הם גם משמשים בתור הבעת דעתה של החברה הדתית

 37. בכל העניניס הקשורים" לתורת העיקרים מל הרמב׳ם ושל שאריהראשונים כדאי לעיין נם בספרו של

 פרופסור מנחם קלנר •תורת העיקרים בפילוסופיה היהודית בימי הביוים׳,הוצאת ההסתדרות הציונית,

 ישראל תשניא. המחבר מתייחס כמעט לכל הבעיות המתעוררות בנושא.

 38. מדברי הרמב״ם בסוף הלכות מלכים בדבר הסיבה שאל יעשה ארס את ענינו אגדות המשיח עיקר בדת -

 ׳שאינם מביאים לא לידי יראה ולא לידי אהבה׳ ־ אפשר ללמוד, שהדברים שהרסכ״ם םחשיבס כעיקרים

 באים כדי להביא ליראה ולאהבה. (עיין הלכות מלכים ומלחמותיהם פרק יא).
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; בעיני החברה, אדם זה שונא את ה׳ ולכן  כלפי האדם, שאיננו משיג את האמיתויות הללו

. ,  החברה שונאת אותו - ׳׳הלא משנאיך ה׳ אשנא

 בזאת תתורץ גם שאלתנו השנייה. אכן אין אפשרות לצוות על אדם להאמין בדבר

 מסויים. אלא להציב בפניו עובדה, שאם אמו מאמין בכך וכך הוא לא יגיע. לשלמות

 האנושות, ולכך עליך לחתור כל .הזמן (והשיטות רבות" ומגוונות לכך) אל האמת. כך

' רק על ידי קיום כל העיקרים יכול האדם .להגיע ת י ש י ל ש  תיפתר גם תהייתנו ה

 לשלמות, ולכן תוקפם של העיקרים הוא מחויב כמו שהאמיתות 26 - 13 \ 2 נכונה

 ואמיתית. אדם שלא מאמין בעיקרים אלו לא מאמין באמת. העיקרים משקפים אמונות

 מסויימות שהן בבחינת חובות, ורק על ידיהם האדם יכול להבין את התורה ואת. כל

ת אצטט את דברי הרב מרדכי דב רבינוביץ י ע י ב ר  ההולך ונגרר ממנה. כתשובה לשאלה ה

 בפירושו להקדמת המשנה:

 ״על העיקרים רבו העוררים: מהם - שהתנגדו. בכלל לקביעת עזקרים. כגון דון

 יצחק אברבנאל בטפרו ׳ראש-אמנה׳ שאמר: כל תיבה שבתורה הוא עיקר גדול ואין

 לנגוע בו, והנוגע בו - הוא כופר ומקצץ'בנטיעות. ומהםישמתחו בקורת על הענין

 של העיקרים: ר׳ חסדאי (אבן) קרשקש ז״ל בספרו יאור ח״ ואחריויתלמידו ר׳

( ) מציאות א-להים ב  יוסף אלבו בספרו ׳העיקרים׳ שהעמידו רק ג׳ עיקרים: א

 התגלות א-להיס ג).השגחה א-להית...״.

 (מ״ד רבינוביץ, הקדמה,לפירוש המשנה, רמב״ם לעם, הוצאת מוסד הרב קוק)

 ידועה שיטתו של ר׳ שמואל דוד לוצאטו שיצא כנגד מניית עיקרים ועשיית מסמרות

 חזקות בעיקרי האמונה. אבל מכל מקום בדרך כלל התקבלו עיקרי הרמבזם כאחד מנכסי

 צאן וברזל של היהדות.

 בהערת אגב נוסיף, שבשלושה מקומות בפירושו למשנה אומר הרמב״ם, שבמחלוקות

 של חכמים ב״סברת אמונה״ אין אומרים הלכה כפלוני או הלכה כפלוני". לכאורה, סותר

, שהם דברים ,  הרמב״ם את עצמו, אולם יש להשיב, שיש הבדל ביין ״סברות אמונה

 שוליים, ילבין ׳׳אמונות ודעות״ שהם עקרוניים ובהם ישנה פסיקה מוחלטת, ואכמ״ל.

 ראינו אם כן שאין דעה אחת ביהדות, וגם באמונות ובדעות,קיימות מחלוקות. אמנם

 האדם צריך לשאוף לקבל את,הדברים שהושגו,בעבר על ידי חכמי ישראל, ויחד עם זאת

 •יש אפשרות ואף חובה לנסות ולחדש.

 ה. סיכ1ם

 האמונה היא. דבר ראשוני באדם, אלא שעיקר מצוות האמונה ,הוא חלק מהמצוות

 המעשיות.

 39. ראה למשל: סנהדרין פ׳י מיג, סוטה פ׳נ מ׳נ.
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 אין משמעות לסתם אמונה • בבחינת פילוסופיה, כי אין היא אומרת כלום מבחינה

 דתית. הדרישה לעבודת ה׳ היא הצורה היחידה להתקרבות לה׳. ישנן דרכים רבות בתוך

 עולם .המצוות לקיום זה. קיום המצוות והאמונה צריכים לנבוע ממעמקי הנפש ולא

 מגורם חיצוני אחר. מאחר שהיו קשיים •בנדון, נאלצנו לקבל הדרכה מבחוץ, ולכן היום

 האמונה. והמצוות - הן שילוב של דברים שנכפים על האדם ולא תמיד הוא מבין אותם.

 האדם נדרש להפנים בתוכו את מה שהוא סופג מתוך עולמן של. תורה הלכה ואמונה"

 הוא חייב לנצל את הישגי הנביאים והחכמים, שקדמו לו,ובו בזמן הוא נדרש לחדש, זהו

 החידוש בהלכה ובתלמוד, במחשבה ובאמונה.

 מאז מתן תורת לא נתגלה לנו חידוש משמיים, ויחד עם זאת הן האמונה ויסודי

*! למה הדברים דומים׳ למדע ולטכנולוניה.  המהשבה והן ההלכה - השתנו ללא היכרכלל'

 האדם •מקבל את הישגי המדע (-התלמוד) ואת הישגי הטכנולוגיה (-מצוות מעשיות), ואין

 הוא זורק אותם, רק משום שלא הוא הגה אותם, או משום שהוא איננו מבינם. האדם

 צריך לשאוף לקבל את האמונה בכל מאודו וכוחו, ועליו להשקיע מאמץ עליון כדי שיוכל

 להזדהות עם הקווים היסודיים ביהדות. המדען והממציא שניהם מפתחים את המדע

 ומחדשים את הטכנולוגיה; וכך אישי ההלכה והאמונה מפתחים את התלמוד ומחדשים

 את ההלכה.

ן ציוויים מוסריים מסויימים.  40. כמוכן, גס בימינו עדיין שייכת הגישה של קיום דברים בלי מצוה - כגו

 ועיין במאמרו של הרב אהרן ליכטנשטיין; •מוסר והלכה במסורת היהדות׳, דעות די. ועיין גם בטורה

ויו של נביא.  הנבוכים חלק ג פרק יז, שישנם דברים שאדם מחויב לעשותם אף ללא ציו

 41. •אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב׳ה שיושב וקושר כתריס לאותיות. אמר

; ׳אדם אחד יש, שעתיד להיות בסוף כסה דורות  לפניו: ׳רבונו של עולם, סי מערב על ידויי אמר לו

 ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות׳. אמר לפניו: ירבונו של

ודע מה הן א היה י ל  עולם, הראהו ליד אמר לו: יחוור לאחורך־׳. הלד וישב בסוף שמונה שורות ו

 אומרין - תשש כוחו. כיוון שהגיע (•רבי עקיבא) לדבר אחר אמרו לו תלמידיו: ׳רבי, מנין לך׳ אסר להם:

.*(מנחות כט,ב). . .  ׳הלכה למשה מסיני׳, נתיישבה דעתו


