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 פתח דבר

 אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר־שילת משמיה דרב כשם שמשנכנס אב

 ממעטיך בשמהח כך משנכנס אדר מדגין בשמחת.

 (תענית כט, א)

 שתי שמחות חן, חאחת שמחח מתוך תוללות, שמחתם של כסילים וחסרי לב,

 שמחה של איולת, כנאמר: ״אולת שמחח לחסר לב׳׳ (משלי טו, כא). חשנייח היא

 השמחה מתוך קיום המצווה בין כביטוייה הגשמיים - ״יחודח וישראל ... אכלים

 ושתים ושמחים׳׳ (מלכים א ד, כ) - ובין בביטוייח־ חרוחניים והנעלים מתוך

 קדושתח של מצווח, כדברי חרמב׳׳ם: ״חשמחח שישמח חאדם בעשיית חמצווח

 ובאהבת חאל שציווה בחן, עבודה גדולה חיא... ואין חגדולח וחכבוד אלא לשמוח

 לפני ח׳״(לולב ח, טו).

 רב הוא,בעל המימרא: ״משנכנס אדר מרבין בשמחת״, וחוא אף זח שפותח את

 מדרש אסתר רבח בפסוק: ״וחיו חייך תלוים לך מנגד״(דברים כח, סו), ללמדנו שגם

 בחודש אדר החודש שמרבין בו בשמחה, יש לחקפיד שתחיח זאת שמחח מתוך

 לימוד חתורח וקיום חמצוות, שמחתם של תלמידי חכמים.

 אשרינו שזכינו לדור באחלח של תורח, ללמוד ולעשות. אשרינו שזכינו לשמוח

 בהודש זה עם חידושי התורה של בני חישיב״ה, השמחים ׳'בעמל חתורח, ״תלמוד

 גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה״(קידושין מ, ב), ו״הזרעיס בדמעה ברבה יקצורו״

 (תהליםיקכו, ה).

* * * 

 בפתח העלון נסקור בקצרה את המאמרים המובאים בו.

 חרב צבי שמשוני - מציע דרך חדשה בהבנת מחלוקת הראשונים •אודות קנייני

 קרקעות.

 ר׳ אוריאל גנזל - דן ביחס שבין ארוסיו לנשואין, חאם תם שני שלבים חנבנים

 זח על זח או שאלו שני קניינים שונים.

 נדב ויסמן - עוסק בשיטות חראשונים בעניין אמירח בקידושי כסף על פי סוגית

 נתן חוא ואמרח חיא.

 אודי שוורץ - סוקר את שיטות הראשונים והאחרונים בדין המקדש בגזל דידח.

 ליאור אופיר - מביא מספר הבנות בדין קידושין בקניין חליפין.



 4 מעליות ע

 איתן לשם - דן במעמדו של עבד עברי, אופני קנייתו, היתרו בשפחה כנענית,

 ירושתו ומכירתו לשש שנים.

 מנתם גרוסמן.- בוחן את מעמדו של העבד תעברי לאור עקרונות צדק ומשפט

 כלליים, והגדרת מוסד חעבדות על פי חתורח.

 ר׳ יונתן רוזין - מפלפל בשיטת מדרשי ההלכה ביחס שבין לא יראה ללא ימצא,

 הוא מציע פירוש לסוגיה בבבלי על רקע מחלוקת תנאים במכילתא דרשב״י,

 ומסיים בדיון בשיטות הראשונים בסוגיה.

 במאמרו השני הוא דן בשיטות רבנו תם״־הרז״ה והראב״ד בפירוש לישנא דגמרא

 בסוגית לך לך תרי זימני, תוך מטרה לעמוד על דרכו של הרז״ח בשילוב פירושו של

 רבנו תם בפירושיו.

 ר׳ יוסי גולדברג - עוסק בזמן ביעור חמץ בשריפה ובזמן הביעור בכל דבר, תוך

 דיון בשיטותיחם של רש׳׳י, בעל המאור ורבנו תם.

 דרור פיקסלר - סוקר את אזכורי חמחלוקות במשנח תורח לחרמב״ם.

 גבי גלסר ־ דן חאם מותר לאדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי לחציל עצמו או

 חברו מודאי סכנח.

 חרב יוסי פרקש - בוחן את חקשר שבין פרשת חמרגלים לפרשת ציצית.

 טל קליין - עוסק ב׳׳מענח אליחוא״ בספר איוב, ומבאר מח חתוספת שבדברי

 אליחוא,על דברי רעי איוב.

 גל נאור - מסיים את חעלון בדיון על קידוש ח׳ בתקופת חשואח.

* * # 

 בפתח חעלון מבקש אני לחודות לכל העוסקים במלאכה, להנהלת חישיבח

 ולשירותי ׳׳סדר-אות׳׳ ששון, בית אל, על שלא חסכו מאתם כל מאמץ כדי לחוציא

 לאור, בצורח מחודדת ומכובדת, עלון זח.

 בני



 על• עיוו

 * קנייני קרקעות

 # ארוסין ונשואין - קניין משלים או קניין מקביל

 * האמירה בקידושי כסף

 * קידושין בגזל דידה

 * קידושין בקניין חליפין

 * קניין עבד עברי

 # עבד עברי גופו קנוי

 * תורת פקדונות חמץ במשנתם של התנאים במדרשי ההלכה

 ובשיטות הראשונים בפסחים

 * סוגית לך לך תרי זימני

 * אין ביעור חמץ אלא בשריפה ־ אימתי?
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 הרב צבי שמשוני

 קנייני קרקעות

 שנינו במשנה:

 נכסים שיש לחם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה.

 (קידושין כו, א)

 ממשמעות לשון חמשנח אנו למדים, שכל אחד משלושה קניינים אלו יכול

 לקנות את חקרקעות באופן עצמאי. תגמרא לומדת. כל קנייו מפסוקים, ואף

 בפסוקים מדקדקת הגמרא ללמוד על כל קניין בפני עצמו, שקונח.״

 אולם בגמרא אנו למדים:

 אמר רב לא שנו אלא במקום שאין כותביו את השטר, אבל במקום שכותבין

 את השטר לא קנה. ואי פריש פריש.

 כך אודות קניין כסף. ואילו לגבי קניין שטר:.

 אמר שמואל לא שנו אלא בשטר מתנה, אבל במכר לא קנה עד שיתן לו

 דמים. מתיב רב תמנונא בשטר כיצדז כתב לו על הניר או על החרס אף על פי

 שאיו בהם שוה פרוטה: שדי מכורה לך; שדי נתונה לך - הרי זו מכורת

 ונתונה׳ תוא מותיב לה והוא מפרק לה, במוכרי שדתו מפני רעתה. רב אשי

 אמר־ במתנה׳ ביקש ליתנה לו, ולמה כתב לו לשון מכר כדי ליפות את כוחו.

 נמצאנו למדים, כי חכמים הגבילו את השימוש בקנייני קרקעות כל אהד בפני

 עצמו, וחתנו שלא תיעשח עסקח בקרקעות אלא על ידי שני קניינים דווקא1:

 וחנח בראשונים מוצאים אנו מחלוקת גדולח, שתחילתה כבר אצל חגאונים,

 באשר לקנייו חזקה, האם חזקה יכולח לקנות בפני עצמח או שמא גם עליה נאמרו

 חגבלות אלו. כלומר, חזקה קונה לבדה רק במקום שאין כותבין את השטר, אבל

 במקום שכותבין שטר, שדת נקנית בחזקה ובשטר דווקא. וכמו כן חזקה קונח רק

 עם כסף, אם לא שזו שדח חנתנת במתנת או נמכרת מפני רעתה.

 1. ראח רשב־א דף כח, א ד־׳ח חוא יאמר (חוצאת מוסד חרב קוק, עמוד קפח), שכתב שאי אפשר

 לחשתמש בקניין מסירח בדבר שתקנו לו קניין משיכח, וחקשח מחסוגיא כאן שחרי נאמר

 בגמרא(כו, א)"ואי פריש פריש״, וזו לשונו: "וחא דאמרינן לקמן ואי פריש פריש, במשמע דקניות

א ל  בדעת חבעליס תלאום ליתא דחתם מדינא בשטרא בלחוד או בכספא בלחוד חוא דקני א

ת חשטר (או בשלא) נתן את חדמים לא סמכח דעתייחו. וכיון  שחשו חכמים דבמקום שכותבין א

 דפרישו דסמכח דעתייחו פרישו״. וחשווח לריטב״א (עמוד רעח), וראח חערח 290. ולמקורות

 חשובים בנושא זח של קניין שאינו תקני כשרוצים בכך, וראח שם חערח 291.
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 כך כותב חרשב׳׳א על אתר:

 ואיכא מאן דאמר דהוא חדין לחזקה שאינו קונח עד שיכתוב את חשטר

 ונסתייעו מחא דאמרינן לקמן יפח כח חזקח... ואיכא מאן דאמר דאין לאחר

 חזקת כלום ואפילו בלא דמים נמי קנח... וכן דעת רבותינו הצרפתים1 וכן

 כתב רבינו האי גאון בתשובת.

 (הוצאת מוסד הרב קוק, עמוד קפט, ד״ה אמר רב)

 תשובת רב האי גאון אינה ידועח לנו. אמנם באוצר תגאונים' מובאת תשובת רב

 שר שלום גאון התואמת דברים אלו אלא ששם חשאלח חיא אודות חזקת וכסף

(שער ן  יחדיו אם קנו בלי שטר. אבל המעיין בספר חמקח והממכר של רב האי גאו

 יג) יווכח שאמנם אין לדעת רב חאי כל הגבלה על קניין חזקה, שחרי פירט שם כל

 קניין בפני• עצמו ואילו חשב כך בחזקח, לא חיח נמנע מלחסביר זאת כפי שעשת

 בדברו על קנייני שטר וכסף*.

 ואף הרמב״ם (מכירח א, ח) אוחז בדעח זו', ומפורשת דעתו בפירוש תמשניות

 כאן.

 כמחלוקת בעניין חחזקה כך גם נחלקו בעניין קניין סודר. בראשונים6 מובא

 בשם הרב רבי יחודח חנשיא חברצלוני שיש מחלוקת דרברוותא אם קניין קונח

 בלא דמים, או שמא דינו כששר ולא קנת עד שיתן דמים. וכך כותב הרשב׳׳א כאן

 (עמוד קצג):

 ובקניין איכא פלוגתא ביני רבוותא ז׳׳ל אי קני בלא דמי או לא, ואיכא מאן

 דאמר דהוה ליה כשטר, דתא סתם קניין לכתיבה עומד, ולא עדיף משטר.

 ואיכא,מאן דאמר משעת קניין קנה, דאין לאחר קניין כלום. ומסתברא
 כותיח, דאלים כח קניין ומשעת קניין מיקנייא קני לה...7

 ו י

 חראשונים אשר חטעימו למחלוקת זו תסברים לא נזקקו לסברות מחודשות כדי

 2. תוספות חרא״ש בז, ב.

 3. חלק התשובות עמוד 55.

ן נם על וזגמרא׳ שלא אמרח על קניין חזקה הנאמר במשנת: לא שנו אלא וכזי.  4. טיעון זח יש לטעו

א שבמשנח זו אוקימתא, ובקניין חזקת יש צורד בשתי אוקימתות וזח כבר לא נוח. וראה ל  א

ן בספר חמקח אין• כמובן, קושי לפרט  שיטח לא נודע למי ד׳׳ח ובחזקת, שכתב כך. אמנם לגאו

 בקניין חזקת, כמו שפירט בקנייני שטר וכסף.

 5. וךאח כסף משנת שם ותשוות לשונו בו1לכח יח שם. ועיין גם במגיד משנת בתלכח כ.

 6. ברין על הרי״ף(י, א) ד״ה וחיכא. וחשווח אוצר הגאונים עמוד 53 וכן בעל הטורים.
 7. ראח תערה 404, שם מקורות בגאונים תסוברים כדעת תראשונח. אמנם בשולחן ערוך נפסק

ן ודאי סבר תרמב״ם כ  כדעה השנייה ראה סימן קצת סעיף סו, וראה ביאור תנר״א שם סימן קח. ו

 ראח חלכות מכירח פרק ח חלכח ה ומגיד משנה שם! ובית יוסף סוף סימן קצה, ועיין במשנה

 למלך.
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 להסביר את הדעה הסוברת שאין חזקה וקניין קונים אלא עם שטר ועסכסף. וכך

 לשון חת־טב׳׳א:

 אבל תכא (במכר) בין מוכר בין לוקח בעי לאמלוכי כל זמן שלא נכתב

 חשטר, במקום שכותבין את השטר, ולא קנח לא בכסף ולא בחזקת ולא

 בקניין עד שיכתב את חשטר. דלא עדיףיכח קניין מכח כסף וחזקח.

 (חוצאת מוסד חרב קוק* עמוד רפה)

א ל ב ם ת  ולעיל בעניין חזקח (שם עמוד רפד) לא מצא צורך לחסביר כלל, אלא ס

 שפירש:

 וחא דרב בין אכסף בין אחזקת"קאי, שלא קנח באחד מחם ולא כשניחם יחד

. ,  במקום שכותבין את חשטר עד שיכתוב את השטר

 ואכן הדבר פשוט, לכאורה, שאם אין הקונה גומר בדעתו, במקום שכותבין

 שטר, טרם שיקבל את שטרו, מה משנה- באיזה •קניין השתמשו, כסף, .חזקה או

 אפילו ש>\חס.

 אולם כדי לחסביר את חדעח חשנייה צריך לחאריך-יותר. בתשובת רב"שר שלום

 גאון חנזכרת כתב:

 אבל חזקה אלימתא משטר וכסף דקאמר בחזקה מנא לן, אמר חזקיח אמר

 קרא: יושבו בעריכם אשר תפשתם׳ - במח תפשתם בישיבה.

 ובר׳׳ן על חרי׳׳ף(י, א ברי׳׳ף־ד׳׳ח וחיכא) נאמר בטוי זח של אלימות גם על קניין:

.  ואיכא מאן דאמר דאלימא מילתא דקניין ואף על גב דלא יחיח זוזייקני9

 בתוספות ר״י חזקו(כו, א) כתב:

 איכא מאן דאמר דתואיל וגבי כסף אמרינו דבמקום שכותבין שטר לא קנח

 עד שיכתוב,ויתן דמים חכי נמי בחזקת. ולא חיא דאם כן למח לא נתבאר

 בגמרא גבי חזקח כמו שביארנו גבי כסף ושטר. אלא חזקח לחודה מחניא

 דחואיל וחניחו לעשות מעשת בגוף חקרקע ודאי גמר ומקנח וכן דעת חר״מ.

 כלומר ביאר לנו תוספות ר׳׳י' חזקן שיש לאלימות חזו חסבר: מעשח בגוף

 חקרקע.

 ולכאורה, יש להקשות מה לי אם עשו קניין שפועל בגוף הקרקע ומה לי קניין

 שטר או כסף. שהרי ברור, שמעיקר הדין כל קניין כזח קונח לבדו, וחזק דיו לקנות

 קרקע. לא מצינו שיש אלימות יתירח לאחד משלושת חקניינים חללו כשהם בפני

 8. עיין בהערה $41 שם מקורות רבים בעניין זח. עוד ציין המחדיר שם, שדעת חריטכ״א חיא דעת

יעוץ לקמן. וציונו לחערה 405 כנראח טעות  יחיד שאפילו כסף וחזקה יחדיו אינם מועילים ו

 סופר.

 9. וכך גם כתב חרשב״א שהבאנו לעיל.
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 עצמם. אמנם חגמרא מלמדתנו שכיון שקניין תקני אינו מספיק ויש לבחון גם את

 גמירות דעת חצדדים, לכן במקום שכותבין שטר, אין חקונח גומר דעתו טרם

 שיקבל שטר. ובמוכר שדהו שלא מפני רעתח, אין חמוכר גומר בדעתו טרם שיקבל

 את כספו. ואם כן מה לי שהקניין היה בגוף הקרקע כדי שחמוכר יגמור בדעתו ללא

 דמים. ויותר תמוה מה בין זה לבין גמירות דעתו של הקונה שאינו סומך טרם

 שיקבל שטר.

 והנה בריטב׳׳א (שם, עמוד רצ) אודות המוכר שדתו בשטר שלא קנת עד שיתן לו

 דמים כתב:

 עיקר הפירוש דסתמא קאמר, ואף על גב דלא עייל ונפיק אזוזי... ואי קשיא

 לך ההיא דאמרינן האי מאן דזבין מידי לחבריה אי לא עייל ונפיק אזוזי

 קנח, לא קשיא דהחיא מיירי' בקונה מטלטלין במשיכה, אי כמי קרקעות

 בחזקח, דכיון ש חח ז יק בקרקע־ ומשך במטלטלין וחמקח ברשותו והמוכר לא

 עייל ונפיק אזוזי, גלי אדעתיח דגמר ומקני. דחזקח ומשיכח קניין אלימתא

 חיא במקום שאין כותבין את חשטר. אבל קניין שטר קניין גרוע חוא,
1  שחמקח עדיין חוא ברשות חמוכר ולא גמר ומקני עד דמטי דמו לידיח...0

 וחרשב״א(עמוד קצ) באותו עניין אבל בדרך שונח כתב:

 ואדרבא מאידך דרבן שמעון בן גמליאל משמע חכי(כלומר: שחזקה לבדח

 קונח) מדאמרמן דבדלא עייל ונפיק אזוזי קנח ומחזיר לו את השאר אפילו

 לאחר כמח שנים. ואי בחזקח לחודח לא קני, אפילו כי לא עייל ונפיק אזוזי

 לא ליקני, דחא כסף במקום שכותבין את חשטר אף על גב דלא שייך ביח

 עייל ונפיק אזוזי אמרינן דלא קני משום דלא סמכא דעתייחו, כנ״ל. ואף על

 פי שיש לדחות ראיה זו, דשאני הזקה דכיון דאחתיה בגויה ולא עייל ונפיק

 אזוזי, הוח ליח כאלו פירש בחזקת תיקני, דחות ליח כמוכר שדחו מפני

 רעתה דאי לאו דגמר וזבין לא שביק לה ~אכיל ליה עד דשקיל זוזי", "אי נמי

 משוס דמסתפי דלא ליחזיק עליה וכפר ליה בדמי זביני, אבל'בכסף או בשטר

 לא סמכח דעתייחו, וכי כתב ליח את חששר ולא עייל ונפיק אזוזי לא מוכחא

 מילתא דגמר ומקנח, דדילמא מימר אמר כל דלא אחזיק בקרקע לא אכפת

. 1 1  לי, איחו כי נחית ליה יחיב לי זוזי, ואי לא, לא שביקנא לית למיכל לארעי

 10. שיטת חריטב׳׳א חיא שיש תבדל בין חזקת במקום שכותבי! שטר, ששם אין חקונח סומך דעתו

 בכל.מקרח בלי שסר, לבין קניין שדת בחזקח ללא דמים, שחמוכר אם תקנח בחזקח, כנראח,

 סמך דעתו וגמר לתקנות.

 11. קטע זח ברשב״א צריך עיון, ולכאורח, קשים דבריו, שבתחילת רצונו לחוכיח שחזקת לחוד קונת

ת חחבדל שבין חזקת לשטר, ואדרבא חרי חבדל זח חוא חסיבח  וכדי לדחות זאת מסביר חוא א

 שחיא קונת לחוד.
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1 נמצאנו למדים ש׳אלימות׳ זו של קניין חזקת אינח  מדברי חךיטב״אוהךשב״א2

 סתמית,אלא מכח אופיו של חקניין שדומח למשיכת המטלטלין. אופי זח גורם

 לחתיחסות; שונה של המוכר, .שלא סביר שישתמש בקניין כזה, אשר נותן כביכול

 לקונח את שדחו, אם לא שגמר בדעתו לחקנותח לו. אולם חמוכר שדחו על ידי שטר

 יתכו שלא גמר בדעתו עד שיקבל את כספו, וכמו כן חקונח שדח בכסף, לא גמר

 בדעתו עד שעה שיקבל את חשטר לידיו. לפי חסבריחם של חראשונים כוחה של

 החזקה בקרקעות ככוחח של חמשיכח במטלטליף אין לחניח חוסר סמיכות דעת

 כאשר מוכר נותן לקונה את חחפץ או הקרקע בפועל.

 חסברים אלו של חאלימות חמיוחדת בקניין חזקה.מעורריס כמה קושיות:

 א. הראשונים רואים את קניין החזקה כקניין משיכת המטלטלין, וזח תמוח.

 שהרי המושך את חמטלטלין מחזיק בחם ומי יוכל לחוציא ממנו וחזקה מה שתחת

 יד אדם שלו. אבל מי שקנה שדה בחזקח ורפק בח פורתא, וכי חשדה כבר נמצאת

 בשליטתו? וחרי יכול חמוכר למחות ולעכב בידו מלהככס לשדהו. ואפילו אס נימא

 כלשון חרשב״א: ״דאי לאו• דגמן וזבין לא שביק ליח אכיל ליח.״״, ונאמר שוודאי

 אין אדם מניח לחבירו. לאכול פירותיהאם לא שגמר וחקנח. אבל האם כל קניין

 חזקת קשור באכילת פירות, והרי גדר נעל ופרץ כל שהוא,הרי זח חזקת, אדרבא

 חועיל חוא לשדח ולאו מידי חסריח.

 ב. כשנעיין בדברים חללו, יש לומר דווקא את חחגיון חזח על קניין שטר. שחרי

 מי שמוסר שטר לחבירו, דווקא חוא מסר לקונח את חשלטון בשדח, ואם יערער

 המוכר על זוז שיורד לתוך שדהו יוציא הלח שטרו, ודווקא במקרח כזח תהיה

 למוכר בעיה לתתנגד.

 ג. כוחו'׳ של קניין חזקה נובע מכך שהשדה נמסר לקונה ובודאי גמר והקנה לו.

 ואם כך אותו הגיון אומר, לכאורה, שקניין כסף יועיל לבדו, כיון שחקונח מסר את

 כספו והרי לא היה עושה כן אלולי שגמר וקנה.

־לכאורה, הסבר זה" של אלימות הקניין מועיל להבהיר מדוע גמר המוכר . ! 

 בדעתו, ואף על פי שאין כאן דמים. אבל מדוע יועיל קניין חליפין במקום שכותבין

 שטר וחרי חקונת טרם קיבל את שטרו, ומה מוכיח על גמירות דעתו.

 ח. ועל. כל זח יש לחוסיף שחסברים אלו מסבירים רק את קניין חזקח, אך אין

 הם טוביסלבאר מדוע גס בקניין סוךר נאמר שחואעדיף ואינו זקוק לעזרת קנייני

 שטר וכסף. ובמה יש לקניין סודר עדיפות על שטר.

 ו. בתצגת שתי חאפשרויות לגבי קניין נאמר שחטעם שקניין כוחו כשטר ולא

 יותר חוא מפני שסתם קניין לכתיבה עומד ואם כך יצא שאם קניין לחוד קונה גם

 12. וחדברים נמצאים בקיצור גם בראשונים נוספים.
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 שטר לחוד קונח. ולכאורה, אין זח מובן, שחרי אם אנו מניחים שקניין אלים משטר

 ולכן חוא קונח לבדו, מח לי אס כל קניין לכתיבח עומד, וכי כתיבתו תפחית מעריכה

 ונראח להציע ביאור עניין זה באופן קצת שונה. מהרשב״א ומחריטב׳׳א למדנו

 שבתר סמיכות דעת הצדדים אנו חולכיס. סמיכות חדעת חזו תלויח בבטחון שחש

 כל צד באשר לקבלת זכויותיו מן חמקח. חמוכר מעוניין בבטחח בכספו, וחקונח

 חושש שמא לא יזכח לרדת לשדח שזח אך קנאח. אלא שבראשונים אנו רואים

 שסמיכות חדעת נבחנת בדיעבד. כלומר אם חמוכר ביצע קניין כזח שיש בו מעין

 מסירת חזכויות, מוכח שאכן סומך הוא בדעתו וגמר והקנה, וזהו קניין אלים. אבל

 קניין קל שאינו חעברת זכויות בפועל אינו מעיד על גמירות דעת וזקוק לתוספת

 של קניין נוסף.

 וחנח יש מקום לבחון את הנושא בכללותו מהיבט שונה ולא בדיעבד. אם נדון

 באופן תיאורטי, לאילו קניינים רצוי לתת כח" עצמאי, ומאילו קניינים רצוי. לשלול

 כביכול אלימות לחוות קניין. נגיע אולי למסקנח שונח. דווקא קניין' אשר מעניק

 באופן חד צדדי זכויות לצד אחד, ללא שחצד תשני מקבל דבר כנגד מת״שנתן, הוא

 קניין שאינו'רצוי, יוצר עיוות, ומותיר צד אחד ללא כל אמצעי (מלבד ערכאות)

 לאכיפת חברו לעמוד'בחתחיבות. לעומת זאת קניין יקל׳׳ כביכול, אשר אינו מעניק

 יתרון לאף אחד מבין שניחם, חוא קניין שאם חוא תקף ותקני ונעשח מדעת'שניחם',

 יש לאשר אותו ככזח שיכול לקנות באופן עצמאי. כלומר נצא מתוך חנחת שאין

 חז״ל בוחנים את גמירות דעתם של הנושאים ונותנים לאור מעשח זח שנעשה־

 בדיעבד, אלא באים הם לקבע אילו קניינים יש בחם חסרון, אשר יוצר את חצורך

 לקבע שרק שני קניינים יחדיו יחוו קניין. קניינים חזקים דווקא, אשר מעבירים

 זכויות בפועל לצד אחד, טרם שחשני קיבל תמורח, חס .קניינים אשר רצוי לקבע

 שאינם קונים אלא באמצעות הקניין השני אשר משלים את תתמונח ומעביר את

 ח תמורת.

 מעתח ברור שדווקא קניין כסף מצד אחד וקניין שטר מן הצד חשני מחווים את

 הקניינים שאותם ראוי לצמצם לאותם מקרים נדירים של מוכר שדחו מפני רעתח

 או למקום שבו אין כותבין שטר. שהרי דווקא שני קניינים אלו מותירים צד אחד

 ללא כלום ואת חברו ללא כל דאגות. בכסף זה פשוט". וכמו כן בשטר, מי שהשטר

 בידו יקבל את שדחו במוקדם או במאוחר גם אם כרגע אין חוא עדיין יורד לתוכת.

 לעומת שני קניינים אלו ישנם קניינים שכל מחותם אינת מסירת בפועל אלא רק

 מעשח קניין סמלי חמורת על גמירות חדעת. כד חוא בקניין סודר וזח כמובן פשוט.

ן שגם בכסף ניתן לקנות בפרוטח, ואס כן שוב אין כסף נתינת זכויות  13. אמנם יכול בעל דין לטעו

 בחכרח. ולענ׳׳ד,׳יש לחשיב שאףיעל פי שכך חוא אין זת כוונת פשוטו של הקניין ובודאי קניין'

 כסף בפשטות חוא תשלום (גם אם לא כל חתשלוס) ולולא מסתפינא חייתי אומר שאמנם קניין

 כסף של פרוטח בעלמא צריך לחיות שקונח ללא שטר ורק משוס לא פלונ אין לחלק. ודייק לשון

. ל ז א ן ח ב  חרמב׳ים(א, ד) שכותב"מכר לו שדח ונתן לו חדמים". וראח א
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 ואף קניין חזקה אינו אלא קניין המורה על גמירות דעת, וכמו שכתוב במשנה ״נעל

 גדר ופרץ כל שהוא״. אין כאן-כלל ירידה ממש לשדח:אלא קניין בלבד, אשר מוכיח

 שגמרו חצדדים בדעתם. וכפי שנאמר קודם גס אם ירד. הקונה לשדה ועובד בה, אין

 בכך עדיין קבלת זכויות כלל, שחרי יכול חמוכר לערער עד שלוש שנים ולחוציאו

 מחקרקע, אלא אס יחזיק זח שטר בידיו.

 קביעח זו של• חכמים אינה סותרת-כלל וכלל את דעתם, של חקונים וחמוכרים.

 אדרבא, במקרה של קניין כסף או שטר אין הצד שמסר את חלקו בעסקח בטוח

 עדיין, ולכן אין הוא גומר בדעתו לקנייו גמור. דווקא כאשר שני הצדדים אינם

 נותנים עדיין תמורת.ממשית הרי שאין להם ממח לחשוש ולכן הם גומרים דעתם

 לקניין. כל אחד מחם !מחזיק בידיו כלי לאכוף את חברו שישלים את חלקו. ואין•

 לומר שהמוכר המהזיק בשדה ואינו נותנח לא כדין חוא עושת, שחרי אין חוא חולק

 על כך שאין חיא בבעלותו, אלא שמעכבת עד שיקבל כספו, או אפילו אין הוא

 מעכב את חקונח מלירד לשדח, אבל אין חוא מוסר שטרו עד שיקבל את כספוובכך

 מונע אפשרות שינזק. וכך גם הקונה יכול לתמנע מלשלם עד שיקבל את השדה ואת

 השטר ואף הוא בדין עושה.

 אמנם, לכאורה, יש לתקשות על חסבר זח מכח סברת הרשב״א. אם כנים

 הדברים חדי שקניין כסף על ידי הקונה וכן קניין שטר על ידי המוכר מחווים

 מסירת הזכויות. ואס כך יש לטעון, שמי מהם שעשת כך בלי לקבל את חתמורח,

 ודאי כבר גמר והקנה. שאם לא כן שסומך על חבירו לא היה עושה מעשה כזה, וכמו

 שכתב חרשב״א אודות קניין חזקה. אלא שקושיא זו קשה בכל מקרה ולא רק לאור

 חסבר זח.

 וברמב״ן נדרש לכך וכתב:

 לעולם לא קנח בשטר מכר עד שיתן לו דמים. משום דלא סמכא דעתיח.

 שמאחר שכתב לו את השטר וקנה, מעתה במה יכופנו ליתן לו מעותיו, הרי

 כל צרכו של לוקח בידו. ולפיכך שמו חכמים דעתו של מוכר, שאינו רוצח

 שיקנח לוקח מעתח, אלא ספרא איתרמי ליח דמימראמר כשיתן לי מעות

 יקנח ולא נטריד בכתיבת חשטר.

 (חידושי חרמב״ו ד״ח אבל)

 שני עקרונות סותרים קיימים בכל מקח. בטחון חמכר מצד אחד, וכנגדו פישוט

 דרכי הקניין, ותקלת חצורך בנתונים מיוחדים, לשם בצוע עסקת; מוכר זח מעוניין

 במכירת שדחו ואינו רוצח להפסיד קונח, אך מצד שני לא יפקיר שדחו ללא בטחון

 בקבלת מעותיו. כיוון שכך תוא מתחיל את חתתליך ברגע שיש באפשרותו ־

 כשמזדמן לו סופר לכתוב ששר, ומתכון לסיימו בקבלת חדמים. באותו תאופן יש

 לתרץ גם, לגבי קניין כסף. יתכן מצב שבו חמוכר וחלוקת נזדמנו למקום אחד,

 שאינו בקרבת תשדת תנמכרת, וכמו כן אין בנמצא סופר שיכתוב לחם שטר באותו
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 זמן. אף על פי כן שניתם מעוניינים ליצור התקשרות ביניהם, ואין הקונח רוצח

 להפסיד הזדמנות זו^של רכישת השדה. במקרה כזה יתן הקונה כסף למוכר כדי

 לקנות שדהו, אך לא ירצה לראות בכך סיום הקניין, ודעתו לקבל בזמן קרוב שטר

 ובכך לסיים את העסקה".

 באופן כזה נוצר מצב בקרקעות הדומה למצב בקניין מטלשלין. במטלטלין

 התחליך מתחיל בנתינת כסף אך אין זה סיומו של הקניין וזאת לצורך שמירת

 זכויות חקונח: שלא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלית. כך גם בקרקעות יש אפשרות

 לחתחיל את חתתליך וזאת בשתי דרכים. חאחת, על ידיקנייני שטר או כסף וכאן

 לצורך חבטחת חזכויות, חקניין אינו מסתיים עד חשלמת חחלק חשני. חשנייח, על

 ידי שמוש בקניין חזקח או סודר שבו אף אחד אינו מקבל זכויות, אבל חחתקשרות

 תקפת ואין צורך בחבטחת תזכויות וכפי שהסברנו. וכמובן גם במטלטלין ניתן

 לחשתמש בקניין סודר או אגב, ובאופן כזח חקניין תקף כיון שאף אחד לא מסר

 את חלקו עדיין.

 14. אמנם יש לחקשות, לכאורח, מדוע בקניין מטלטליו לא נתקן שלא יקנו במשיכח לבדח אלא עם

 חכסף: יחדיו. אמנם קניין מטלטלין שונח נם מבחינת חסיכוניס וגם מבחינת האילוצים.

 במטלטלין יש מגמח אחת לחקל על חמסחר שאינו יכול לחיות קשח כמו בקרקעות. מצד שני

 חסיכון במטלטליס אינו כל כך גבוח, חמוכר שדת חושש על סכום כסף גבות, מירך כלל, לעומת

ת חחפץ טרם שיקבל כסף, ן תמיד שמודח חזכות למוכר לא לתת א  חמוכר מטלטליו. כמו כ

 וכמובן זח בחחלט מצב סביר, ואם לא עשה כן, כנדאוז גמר בדעתו(סברת חרשביא). לעומת זאת

 בקרקעות, בדרך כלל, אין סכומי כסף גדולים מזומנים לכל אחד באופן מיידי וחמעוניין למכור

 שדח סביר שיסכים לתשלום במועד מאוחר מרגע חקניין.
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 ר' אוריאל גמל

 לעילוי נשמת

 סבי רי זאב ב׳׳ר שמואל **ל

 ׳וסבתי חית ריזל בת ר׳ יצחק יחודח ז׳׳ל

 תנצב״ח

 ארוסין ונשואין ״ קניין משלים או קניין מקביל

 קושית התוספות רא״ש

 בסוגיה חופחץקידושין ח, א-ב) למד רב חונא; שחופה קונח בקל וחומר מכסף.

 הקשח חתוספות רא׳׳ש על דבריו:

 ואם תאמר ונימא דיו דמחיכא ילפינן מחופח דגומרת בעלמא, מח לחלן אחר

 כסף אף כאן אחר כסף. חניחא לרבי טרפון דלית ליח דיו חיכא דמפרך קל

 וחומר, אלא לרבנן קשח. ויש לומר דלא שייך לאמר דיו אלא כשחלמד חוא

 מעין המלמד... אבל הכא שהלמד הוא כדי לקנות וחמלמד חיא חופח

 שגומרת לא שייך למימר דיו.

 (תוספות רא״ש ח, ב ד׳׳ח חופח שגומרת)

 דברי חתוספות רא״ש תמוחים מכמח בחינות:

 א. חתוספות רא״ש שאל מדוע לא אומרים כאן דיו, ותשובתו: ש״לא שייך לאמר

 דיו״, אך מדבריו לא מובן מדוע לא שייך לאמר דיוז

 ב. רב חונא למד חופח בקל וחומרי מכסף. אבל תתוספות רא״ש כתב: ״וחמלמד

 היא חופת״ ז

 ג. מדוע נזקק ״התוספות רא״ש לתרוצו הראשון, שהוא רק אליבא, דרבי טרפון

 (שאינו סובן את הכלל: ״דיו לבא מן הדין להיות כנידון״)׳

 ננסח.לחבין באופן שוכח את הגמרא, כך שיובנו דברי התוספות רא״ש.

 הגדרת היחס בין ארוסיו לנשואין

 בגמרא נחלקו רבא ואביי בהבנת דברי רב הונא. נראה/שמחלוקתם תלויח

 בתבנת חיחס בין ארוסין לבין נשואין, ובעקבות זאת חוכרחו לחלוק בהבנת

 חמבנח של הקל וחומר של רב חונא.׳

 ניתן לחבין את חיחס שבין ארוסין לנשואין בשני אופנים:
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 א. ארוסין ונשואין חן שתי צורות קניין שכל אחת מחן קונה משחו שןנח,

 ויוצרת זיקה בין בני הזוג בנושאים שונים. אין קשר עקרוני בין שני סוגי חזיקח,

 מעבר לעובדה שצריך גם ארוסין וגם נשואין, כדי שתהיה אישות שלמה. על פי

 הבנה זו בנוי הקל והומר של רב הונא באופן דומה לקל והומר רגיל. ישנן שתי

 צורות קניין, שכל אחת מתן יוצרת זיקה שונה בין בני הזוג. הגמרא מנסה ללמוד

 בקל וחומר שצורת קניין אחת תוכל ליצור גם את הזיקה חשנייח. זוחי חבנת רבא

י כך: כסף ו נ ב א נ ו  את חקל וחומר של רב חונא. רבא חבין שחקל וחומר של רב ח

 עושה ארוסין ואינו עושה נשואין, חופח עושח נשואין, לכן ניתן ללמוד בקל וחומר

 מכסף שתעשה ארוסין.

 ב. ניתן להבין את חיחס בין ארוסין לנשואין באופן שונה. נשואין הס שלב שני

 הנבנה על גבי הארוסין, ומסיים את שהתהילו הארוסין. סיום זה יכול לחיות רק

 כשלב שני אחרי שהארוסין עשו את השלב חראשון. על פי הבנת זו, את היחס שבין

 ארוסין לנשואין יבנח חקל וחומר של רב הונא באופן שונה, זוהי הבנתו של אביי

 את חקל וחומר של רב הונא. חקל וחומר אינו בנוי על כסף, אלא על כך שחופח

 גומרת - חופה שגומרת את חתחליך אינו דין שתוכל לחתחיל. קדושי כסף חובאו

 לא כבסיס לקל וחומר, אלא כראיח שלתתחיל קל יותר מאשר לגמור (כסף יכול

 להתחיל, אך לא לגמור). כלומר: חופח נלמדה מיכולתה לגמור ולא מכסף. חבנח זו

 של חקל וחומר תתכן רק אם מניחים שחיחס בין ארוסין לנשואין הוא של תתחלח

 וסיום.

 ישוב דברי התוספות רא״ש

 לאור דברים אלו נתן לחבין חיטב את דברי לתוספות רא״ש.: חתוספות רא׳׳ש

 חקשח מדוע לא נאמר דיו שרק אחר כסף חופה תקנח. קושיח זו קשח רק לפי תבנת

 רבא את חקל וחומר. אין ללמוד דיני חופח מכסף שכן רק חופח שאחר כסף חזקח,

 ואם כן רק חיא תקנח. לשיטח זו בחבנת חקל וחומר של רב חונא משיב חתוספות

 רא״ש בתחילת דבריו, שחקל וחומר חוא לשיטת רבי טרפון שאין אומרים דיו חיכא

 דמפרך קל וחומר. תשובח זו מקבלת את חחנחח של חשאלח ועונח עליח. אבל על

 פי תבנתנו את חקל וחומר של רב חונא, כפי שמציג אותו אביי, לא קשח שאלח זו

 כלל. חופה שגומרת את התחליך, קל וחומר שתתחיל (לא כסף חוא תמלמד). זוחי

 תשובת חתוספות רא׳׳ש: ׳׳ויש לומר דלא שייך למימר דיו אלא בשתלמד תוא מעץ

 המלמד... אבל הכא שהלמד הוא כדי לקנות והמלמד היא חופה שגומרת, לא שייך

 למימר דיו״.דהיינו: הלימוד אינו מכוחו של סוג קניין אחד לסוג קניין שני; אלא

 מההשוואה של אותו קניין לעצמו - מתוך שחופח גומרת גם תתחיל - ובזח לא שייך

 כלל דיו. באופן קצר יותר כתב גם בתוספות רבנו שמואל ברבי יצחק, שגם חוא

 נזקק לשני חתרוצים: ״ואם תאמר ונימא דיו, מח גומרת אחר כסף אף תקנח אחר
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 כסף'.• ולמאן'דאית ליח דיו חיכא דמפרך קל וחומר ניחא. ויש לומר דמח שגומרת

 לחיות כנשואין לא״שייך למימר דיו לעניין קדושין״ (תוספות רבינו שמואל ברבי

 יצחק ד״ה חופת שגומרת).

 בקידושי חופה ־ האם צריך גם נשואין

 חבנח זו של דברי התוספות רא״ש הנ״ל, יכולח להסביר את דעתו במחלוקת

 ראשונים בהבנת דעת רב חונא. בתוספות.ר״י חזקו כתב: ״קונח כאן - בתורת

 קדושין״. כלומר: גם רב הונא סבר שיש צורך בעוד פעולה כדי שיהיו נשואין. אבל

 בתוספות ךא״ש בתחילת הסוגיא כתב: ״וכיון שהיא קונה גם היא גומרת״(תוספות

 רא״ש ד״ח חופח שמאכלת). כלומר: לדעת תוספות ר״י הזקןארוסין ונשואין חם שני

 דברים נפרדים. כל אחד מחם יש ליצור בנפרד על פי דרכי חקניין שלו. חקל וחומר

 של רב חונא בא ללמד שחופח יכולח ליצור ארוסין בלבד, אבליאחריח יש צורך

 בקניין נוסף שיצור נשואין: לעומתו לדעת חתוספות רא״ש אי אפשר לחפריד בין

 נשואין לארוטין, זהו תהליך חבנוי משלבים - מי שמסיים ודאי שמתחיל. בתוספות

 רא״ש תביא גם אפשרות נוספת: ״שמא׳ לרב חונא חופח קונח וביאחישאחר כך

 גומרת״(תוספות רא״ש שם), דחיינו על פי חבנת רבא אתיחקל״וחומר של רביחונא.

 לשיטת זו תרץ בתוספות רא״ש בתמשך את קושיית דיו,־שחסוגיא חיא אליבא דרבי-

 טרפון, שאין'אומרים דיו חיכא דמפרך קל וחומר.

 פתרון בעיות בסוגיא על פי הבנה זו

 חסבר זח של מחלוקת רבא ואביי יכול לפתור מספר בעיות שדנו בחם

 האחרונים1:

 א: רב ח ונא למד מקל וחומר שחופח קונח, אבל חגמרא מעמידה את דבריו

 כלימוד מסוג חצד חשווחו

 ב. אף על פי שבגמרא לימודו של ךב חונא חפך ללימוד מסוג חצד חשווח, אביי

 חוזר לחציגו כקל וחומר?

 על פי תחבנח אותח חצענו מתחילת לא שייכות קושיות אלו. רבא ואביי נחלקו

 בחבנת חקל וחומר של רב חונא. חבנת רבא את רב חונא, שנבעח מתפיסתו את

 תארוסין ותנשואין כפעולות נפרדות, ומכאן שכסף חוא מקור חלימוד לחופח, חפכח

 את חקל וחומר לצד חשווח, ויש לחדחק ולחעמיד שלרב חונא פירכא כלדחו אינח

 מספיקה לפרוך צד שווח. אבל, על פי. הבנת אבי? את הקל וחומר של רב חונא לא

 1. עיין במחרש׳יא על חסוניא, וכן בדבר משח סימן נ, ביס של שלמה ובלקוטי שיטות על חסזמא.
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 שייך להקשות ״מח לכסף שכן פודים בו הקדשות ומעשר שני", שכן לא כסף חוא

 המקור לחופה,׳ אלא העובדה שחופת גומרת את התהליך של חארוסין ותנשואין

י את חקליוחומר י ב א ת נ ב  (וכסף רק מוכיח שלגמור קשח יותר מלחתחיל). על פי ח

 של רב חונא, נשאר למודו של רב חונא מסוג קל וחומר גם למסקנח, ולא קשח עליו

 כלל חצד חשווח.

 חבנת אביי את דברי רב חונא יכולח לפתור בעיות נוספות, שדנו בחם

:  חאחרונים1

 א. הצד השווה המופיע בסוגייא נתן להפרך מכך שכולם (כסף, שטר וביאח)

 ישנם' בעל כרכה אף אס לא באישות. מוכרחים לאמר שרב חונא חידש שלא

 מספיקח פירכא כדלחו - ״באישות מיחא לא אשכחן״ - לפרוך למוד של הצד חשווח.

 זהו דוחק. הגמרא עצמה השתמשח בפירכח זו בסוגיא חקודמת.

 ב. מדוע לא נלמד מהצד השווה של כסף שטר וביאה, שאש ה נקנת בחזקה.

 חבנת חקל וחומר באופן אותו חצענו, מסבירח את חדברים חיטב לשיטת אביי.

 אם חופח נלמדת מהופח שגומרת לא שייך כלל לחקשות על כסף, ומובן, שאין צורך

 בלימוד מסוג חצד חשווח. לכן - כל הקושיות על חצד חשווח אינן מתחילות,

 וממילא גם אין מקום,לדיון בסוגיא זו, חאם צד שווח שתתחיל בקל וחומר נשאר לו

. וכןיאין אפשרות. 2  בסוף:הכוח של קל וחומר וחוא חזק יותר מצד שווח רגיל או לא

 ללמוד שאשח תקנח בחזקה על ידי הצד חשווח, שכן גם חופה לא,נלמדה מהצד

 חשווח.

 שיטת רש״י

 לאור הבנה זו את חיחס שבין ארוסין לנשואין ניתן לחבין חיטב דברי רש״י

 בתשובח, חנראים לכאורח תמוחים: ״ובא מעשח לפני רש״י באחד שקדשיונמצא

 אחד מעדי הקדושין קרוב, או לא היה שוה פרוטה. ותשיב: אף על פי שצריך לקדש

 פעם אחרת אין צריך לא כניסת חופה ולא ברכח אחרת של אירוסין ונשואין. ואף

 על פי שצריך לקדש פעם אחרת, ונמצא שחיתח חחופח קודם חקךושין מח בכך...

. ג  נמצאת חופתו קודמת לקדושין״(מרדכי קידושין סימן תקמו)

 אם נשואין חם סופו של תחליך חנבנח על גבי ארוסיו כשיטת אביי לא שייך

 כלל שחנשואין יחולו לפני חארוסין. אבל, אם ארוסיו ונשואין חם שני קשרים

 שונים באישות כתבנתו בשיטת רבא, יש אפשרות שחנשואין יחולו לפני חארוסין.

 2. עיין בדבר משח קידושין סימן נ. וכן עיין עוד בספר חמקנח.

 3. עיין עוד ברש״י(י, ב ד״ח ביאח שעל יד חופח) שכתב: ״אי נימא ביאח שלאחר תופח״. אף על פי

(עיין שם), עיין בתוספות ר״י תזקן שכתב כן: "כלומר ביאת שאחרי חופת״ ו  שרש״ל חגיח דברי

 (שם ד״ח ביאח שעל ידי חופח) וכן חוא בתשובת חנ״ל.
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 ואפשר שזו גם כוונת רש״י שכתב בסוגית חופח: ״אף אני אביא חופה שקונה"

 בעלמא... יקנח נמי כאן בלא ארוסין״ (רש״י ד״ח אף אני) - חופה תקנח בלא

 ארוסיו, אבל אחר כך צריך לעשות ארוסיןי.

 סיכום

 ניתן לחבין את חיחס שבין ארוסין לנשואין בשני אופנים שונים:

 א. איך קשר בין ארוסיך לנשואין יש צורך בשתי צורות חקניין חללו, כדי שתחיח

 אישות, שלמת, אך אין קשר פנימי ביניחן - כל אחת מצורות חקניין תללו קונח

 משחו אחר, ויוצרת זיקה בין בני הסוג בנושא שונח.

 ב. נישואיו חם שלב נוסף בתחליך חשלמת חאישות, ,שיכל לחול רק אחרי

 שחארוסיךחלו. תפקידו לחשלים את שחתחילו חארוסין. חשלמוז זו יכלח לבוא רק

 כשלב נוסף אחרי שהארוסין יצרו את השלב הראשון.

 על פי חבנות אלו את חיחס שבין חארוסין.לנשואץ, תובננח חיטב תדעות

 בסוגיא, ותוסרנח מעליחן חתמיחות שיש תמחים בחבנתח.

 4. א. כעין זח כתב חמרדכי: ״מקדש עמו ישראל על ידי חופת וקדושין - משוס דזימנין מקדש בשעת

 ברכת חנשואין. ואז חכנסת חופח קודמת לקדושין, כי תכנסת חחופח תיא שמוסרת בשחרית

 'לחתן קודם תברכת׳י(מרדכי כתובות סימן קלב). עיין עוד בדרישת (אבן חעזר סימן סח', א), וכן

 בדרישח(יורת דעת סימן שמב, א) מת שכתב על פי דברי חמרדכי.

 ב. עיין ברשב״א (קדושין ט, ב - י, א) בעניין תחילת ביאת קונח או סוף,ביאח.קונח. בסוגיא זו

 דנו תראשונים לגבי כתן גדול שלגביו בין כך ובין כך. תתית בעולת. שיטת תרשב״א שכנסה תחילת

 לחופח לשם נשואין, ואחר כך בועל לשם ארוסין.



20 

 נדב וייסמן

 האמירה כקידושי כסף

 מבוא

 מעשח קידושין חוא אחד ממערכת שלמח של קניינים שונים כמו קניין עבדים,

 קניין קרקעות, קניין מטלטלין ועוד: לכן ישנם צדדים חדומים בקידושין לשאר

 קניינים אחרים כמו קניין בשטר. אדם קונת שדח בשטר וגם אישה נקנית בשטר.

 אך יש להבדיל בין משמעות חשטר בכל אחד מן חקניינים, כיון ׳שלקידושין יש

 מאפיין ייחודי. והוא,־ קניין אישות.

 בקידושין, אין חקונח (חאיש) קונח חפץ, אלא קונת אדם בר דעת. הקידושין

 אינם תלויים רק ברצון חמקדש שחוא חקונח, אלא גם ברצון חאשח שחיא תנקנית.

 המשנה הראשונה במסכת נותנת לנו את שלושת דרכי חקניין תשונות באשח:

 כסף - חאיש אומר לח ״הרי את מקודשת לי״ ונותן לח כסף או שוח כסף בפני

 עדים. ששר ־ כותב לח על שטר ״תרי את מקודשת לי״ ונותנו לח בפני עדים. ביאה ־

 אומר לח ״חרי את מקודשת לי בבעילת זו״ מתייחד עמת בפני שני עדים ובועלת.

 ולאחר מכן מכניסת לחופח.

 למעשח הקידושין בקידושי כסף ישנם שני מרכיבים: האמירה - חמקדש אומר

 לאשח ״חרי את מקודשת לי בזח״. ובכד מבחיר לאשח שחיא מקודשת לו במח

 שנותן לח. הנתינה - חמקדש נותן לאשח המתקדשת כסף או שוח כסף בשווי של

 פרוסח לפחות.

 חגמרא בקידושין(ח, ב) מצטטת את חתוספתא(קידושין פרק א): ״נתן לח כסף

 או שוח כסף ואמר לה הרי, את מקודשת לי... תרי זו מקודשת״. זוחי דרך חקידושין

 הרגילה והמקובלת, אך ישנו מקרח אחר חמובא בתמשך תתוספתא וחוא: ״אבל

 תיא שנתנה ואמרה היא הריני מקודשת לך... אינה מקודשת״, במקרה זה ישנו

 חסרון: חאמירח וחנתינח הס שלה, וזח נחשב כאילו חיא לוקחת את חאיש, ואנו

 למדנו מן הפסוק: ״כי יקח״ ־ שחאיש לוקח את חאשח.

 רב פפא בגמרא מקשה: מצד אחד נתן הוא ואמר תוא ־ מקודשת. יוצא מזה. נתן

 חוא ואמרח חיא - אינה מקודשת (למדנו שמקודשת בנתינה ובאמירה שלו וכאן

 חאמירח שלח). מצד שני נתנח חיא ואמרח חיא ־ אינח מקודשת. יוצא מזח נתן

 חוא ואמרח חיא - מקודשת (למדנו שאינח מקודשת אם חיא נותנת ואומרת אך

 כאן הוא נותן לכן תחיה מקודשת). בחמשך, חגמרא מתרצת שני תרוצים: הראשון:

 אינה מקודשת כיון שמקרה זה ״נעשה כמי״ שנתנה היא ואמרה היא. והשני:
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 מקודשת מספק ״ספיקא חוי וחישינן מדרבנן״. זהו ספק ויש חשש של חכמים.

 במאמרנו ננסח לחסביר מחי ח״אמירה״, מחי המחות, מחו חתפקיד שלח ומדוע

 יש צורך באמירח, וממילא יתברר חחסרון של אמירת חאשח. חחסבר יתבסס על

 סוגית ״נתן חוא ואמרח חיא״, ובןרור שיטות חראשונים בסוגיא זו.

 שיטת הרא״ש

 חרא״ש בתוספותיו כותב שחלימוד מהפסוק של ״כי יקח״, ״משמע שעל ידי

 דיבורו ונתינתו לוקחה״. כלומר - לפי הרא״ש הלימוד הוא. שחמקדש לוקח את

 האשת על ידי דיבור (אמירה) ונתינה, וזח משמע מן חפסוק. חרא״ש מביא דוגמא::

 אדם חלוקח מקח ״קוצץ דמים ונותנם״ חלוקח מבחיר לשם מת נותן את הדמים

 בשעח שלוקח" את חמקח(קציצת חדמים חיא בדיוק בערך חמקח).

 חרא״ש מסביר שיש חסרון באמירה שלה ״ןכשאמרח תיא אין זח ׳כי יקח׳ אלא

אומרת יש פגם ב״כי יקח״, כיון שלמדנו מזח (  כי תקיח את עצמח״. כאשר חאשח

 שעל ידי דיבורו ונתינתו לוקחח וכאן תאמירח חיא שלח, יוצא שחיא מקיחח את.

 עצמח (לוקחת את עצמה לאיש).

 ומקשח חרא״ש: מדוע נתן הוא ואמרח חיא אין קידושין חרי במקדח'של ״חיה

 מדברעמח״ אפילו בשתיקח מקודשת (ללא אמירח, ונראח שמקרח זח גרוע יותר

 כיון שאין אמירת כלל)ז ועונת: אכן במקרח' של ״חיח מדבר עמת״ מקודשת כיון׳

 שנתן על פי דיבורו הראשוני וכאן לא היה דיבור בזה. חרא״ש מעמיד את וזגמרא

 במקרח שלא ״חיח מדבר עמח״ אחרת אין כאן חידוש כי אמירתה לא יכולה לגרוע,

 וחאשח אמרח לו ״תן לי מנח ואקדש אני לך״. מדברי.חרא״ש ״נתן על פי דיבורו״

 לומדים שני דברים: א) יש שני שלבים: 1. הדיבור. 2. חנתינח. ב) חיוב חדיבור חוא

 על המקדש ־ שהוא ידבר עמה. כיון שאם היא תדבר עמו זח יחשב שנותן על פי

 דיבורה.

 חובה שתהיה אמירה בזמן כלשהו, ולאהר שהיתה אמירה שלו דבר כבר לא יכול'

 לגרוע מצד חאמירח במעשח חקידושין.

 ומסביר תקרבו נתנאל: לא גרע בשביל,אמירתח. כיון.שחוא עצמו נתרצח בחס

 מעיקרא חרי זח כאילו פירש בשעת נתינח. ״אדיבורח דנפשיח קאסמיך ויחיב״ -

 נווע על סמך דיבורו חקודם.

 הרא״ש כותב: ״עיקר הקיהה חיא הנתינה״.- ולכן במקרח שלנו, שחוא נתן עיקר

 חמעשח חיח, אך כיון שחיא אמרח יש פגם בלקיחה, ב״כי יקה״, לכן יש לנו מצב

 של מקודשת בספק.

ת חגמרא וכותב: ״ואם נתן א ט ט צ  קושיה• על שיטת הרא״ש:חרא״ש,בפירושו מ
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ן שאין לנו ספק במקדח זח מהתורה, כ ס  הוא ואמרה היא חישינן מדרבנן״. יוצא א

 אלא שחכמים חחמירו והכניסוה .למצב של ספק. לפי חחסבר שהספק הוא פגם

 בלקיחה זו ספק מחתורח ולא שחכמים חחמירו (וברור שלפי הרא״ש זח ספק

 קידושין כיון שכך כתוב מפורש בקיצור פסקי חרא״ש)?!

 תרוץ: נאמר כמו שמתרץ הריטב״א, שאכן מהתורה אין קידושין אך יש לנו חשש

 שמא בנתינו נתן על פי אמירתה ואז יוצא מצב שמהות הקידושין היתה כיון שנתן

 על פי אמירתח וחיא אמרח שזח לקידושין ובגלל חומרא של אשת איש הכניסות

 לספק.

 אך ׳עדין קשה: זהו אינו ספק גמור (כמו שכותב הריטב״א) ואילו לשיטת חרא׳׳ש

 זה ספק גמור.

 למסקנה: הלימוד מ״כי יקח״: חמקדש לוקח את האשה על ידי אמירה ונתינה.

 תאמירת: חייבת לחיות של חמקדש אך לאו דווקא בשעת חקידושין אלא אפילו

 לפני. האמירה היא יחלק ממעשה חלקיחח אך לא בתור אמצעי. מהות תאמירח:

 חבחרת דעת חמקדש שנותן'לח חכסף לשם קידושין. חחובה היא על המקדש כיון׳

ת מדבר עמת": י ת  שזהו חלק ממעשח־ חלקיחח וצריך ודאות מוחלטת. קושית ״

 הגמרא אינה עוסקת במקרה זה. במקרה זח חיח דיבור בחתחלה לכן לא היה צורך

 בדיבור נוסף (דעת חמקדש חתבררח). הספק בגמרא: האם האמירה טובח? כיון

 שחוששין שמא מחות חקיךושין תיתח אך חדרך בח בוצעח חאמירת לא. היונה

 נבונה. תוקף אמירתה: •רק במצב שלא. חיתח אמירח שלו קודם זח יכול לגרוע.

 חגורם לספק: חעובדח שאמרח ותוכן,אמירתה,

 שיטת הריטב״א

 חריטב״א כותב כי כאשר תיא נותנת יש חסרון: ״דחא בעינן שיחא חכסף משלו

 כדכתיב ׳כי יקח׳״. כיון שכתוב ״כי יקח״ אנו לומדים שחכסף צריך לחיות של

 המקדש, כלומר שהוא נותן לח את חכסף. לאחר מכן כותב חריטב״א: ״דחא ודאי

 אמירח שלו בעינן דכתיב ׳כי יקח איש׳ ולא שתלקח אשה לאיש״. האמירה נלמדת

 מ״כי יקה״ והאמירה חיא חלק ממעשח חלקיחח וזאת רואים גם מכך שמביא את

 חמלת "איש״ וגם מכך שמוסיף ולא־ שתלקה אשח לאיש, ולא רק מחקיחה שהיה

 אפשר לומר שהיא קניין, אך עם ,המלח איש זח חלקיחת בכללותח, וחאמירח

 נלמדת מהלקיחה.

 הריטב״א מעלה שאלת: נתן הוא ואמר הוא - מקודשת, נתן הוא ואמרח תיא -

 אינה מקודשת גמורח אלא ספק. נתנה היא ואמרה היא - אינה מקודשת, נתן הוא

 ואמרח חיא ־ חוששין מספק. אס מטרת האמירה היא להבהיר את מטרת נתינת

 הכסף מדוע שלא יחולו כאן קידושין חרי באםירתח חבחירה שזח לשם קידושין?!
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 ומתרץ, שהאמירה־ חייבת להיות שלו. אך מהשאלה ברור לנו שתבין כי מטרת

 האמירה היא ברור דעת המקדש שתכסף ניתן לשם קידושיו..

 אם חייבים אמירת שלו מדוע יש לנו ספק במקרה שהיא אמרה?

 חריטב״א מסביר את הספק כך: מצד אחד - יש לנו חסרון כיון שחוא צריך לומר

 והיא אמרח וזו פגיעח במישור חכללי של חלקיחח. מצד שני ־ כיון שנתן אחרי

 אמירתה חוששין שמא ״היה בדעתו בנתינתו על סתם שלח וכאילו אמר לח חילך

 כמו שאמרת שתהא מקודשת לו״, כלומר - כשנתן לה את הכסף התכוון לתת לשם

 קידושין. זתו יתרון, כיון שהמטרה הושגה - הובררה דעת המקדש. יוצא מזה

 שחספק חוא, כיון שיש חתנגשות בין חמטרח שחושגח לבין חלקיחח שנפגעה

 ושניחם תוצר של אמירתח.

 הריטב״א לא מעלה כלל את חשאלח של ״חיח .מדבר עמח״, אך ברור לנו

 שמעמיד את הגמרא במקרה שאיננו כזת, כיון שכותב שבנתינתו סמך על אמירתח,

 ואם היה מדבר אתה לפני כן היה מעמיד שסמך על אמירתו.

ה מצד הקניין ע ת  למסקנת: תלימוד מ״כי יקח״, צריך נתינה ואמירה שלו. נ

 ואמירה מצד הלקיחה. חאמירח: חלק ממעשה חלקיחח אותו,חייב חמקדש לעשות.

 מהות תאמירת: ברור דעת המקדש שנותן הכסף לשם קידושין. תספק: התנגשות בין

 מהות האמירה שחושגח במקרח זח לבין חמישור חכללי של חלקיחח שבמקרה זה

 נפגע. הגורם לספק: העובדה שחיא אמרה.

 שיטת התוספות רי״ד

 חרי״ד מסביר את חספק ״בנתן חוא ונראח חיא״ כך: מצד אחד ״יש לומר

 קידושין וחם דומיא דשדח שבין אם חמוכר אמר לו שדי מכורח לך בין אם חקונה

 אמר לו שדך מכורה לי במנה זה וקיבל המוכר מנה קנה״. ישנה פח חשוואח של

 קידושין לקניין שדח, ששם חחשיבות היא הנתינה ואין זה משנה מי אומר. מצד

 שני ״יש לומר שאני חכא דכתיב ׳כי יקח איש׳ שכל חלקיחח יעשח חאיש בין

 הנתינח בין האמירח״ ־ יש בקידושין דין מיוחד שחאיש צריך לעשות את כל פעולת

 חקניין.

 יוצא מפירושו שמ״כי יקח״ אנו למדים שחאיש צריך לעשות את כל פעולת

 הלקיחה, והאמירה היא חלק מפעולת הלקיחה.

 לכאורה, חיינו חושבים שיש לחעמיד את חמקרח בגמרא דווקא בשלא ״חיח

 מדבר עמח״, כי חיינו חושבים שבמקרח של ״חיח מדבר עמח״ יש כבר את חחלק של

 האמירה (כפי שחסביר חרא״ש), בא חרי״ד ואומר שאפילו במקרח של ״חיח מדבר

 עמה׳׳ אם הוא נתן לה והיא אמרה אין קידושין גמורין, כי ״נראין הדבריס

 שבאמירתה נגמרו הקידושין ואנו בעינן שיגמרו בדיבור האיש״. כלומר - כיון שהיא
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 אומרת נראח כאילו בדיבורח חם נגמרו. במקרח רגיל (לא דיבר) אנו אומרים

 שאמירת שלח פוגעת במעשח חקניין כי חאיש צריך לומר. במקרח של ?חית מדבר

 עמח״ ונתן לה ולא נאמר כלום, היא מקודשת כיון שנתן על פי דיבורו הקודם, אך

 אם חיא אומרת עכשיו שזח אחרי דיבורו נוצר מצב כזח: 1) אמירח שלו. 2) אמירח

 שלה: 3) נתינה שלו. כיון שאמירתח יותר קרובח לנתינת מאשר אמירתו, לעדים

 נראה שנותן לה על פי דיבורה כי לא ברור שהם יבינו את נתן על פי אמירתו

 (במקרה שידעו על כך).

 במקרה רגיל של ״חיח.מדבר עמח״ אין לנו ודאות מוחלטת כי הנתינה היא לשם

 קידושין, כיון שעובר זמן בין חאמירח לנתינח, ויכול לחיות שיחזור בו, אך כיון

 שאין לנו בדיקח אם חזר בו, אנו מחזיקים בו שלא חזר מכוונתו לקדשח. אך כאן

 כיון שחיא חזרח ואמרח לו שיקדשה, חוששין שמא חזר בו וחיא חציעח לו זאת שוב

 עכשיו, שאם לא כן מדוע היתה צריכה לומר לו ״תן לי מנח ואתקדש אני לך״ שוב.

 למסקנת: הלימוד מ״כי יקח׳׳: כל חלקיחה יעשה האיש האמירה והנתינה.

 תאמירת: חלק מפעולת הלקיחה שהמקדש חייב לעשותו, לפני או בזמן חנתינח.

 מתות תאמירת: ברור ודאי של דעת המקדש שנותן לה הכסף לשם קידושין. קושית

 ״היה מדבר": הגמרא אינה מדברת על מקרה זה, אך היה אפשר להעמידה במקרה'

 זה כיון שאמירתח גורעת. הספק: 1) מבחינת חאמירה: האם דומה לקניין שדה; או

 שזח דבר מיוחד לקידושין. 2) לעדים נראה שנותן על פי אמירתה וזה גורם לבעיה

 .בדרך הקידושין. הגורס לספק: העובדה שאמרח.

 שיטת הרמ״ה

 וכתב הרמ״ה:

 וכל שכן אס ענה המקדש הן בשעת נתינה דהוו ודאי קידושין אפילו אין

 עסוקים באותו עניין.

 (טור אבן העזר סימן כז סעיף ח)

 לפני דברי הרמ״ה מובא בטור המקרה של ״נתן הוא ואמרה היאאם היה מדבר

 עמה על עסקי קידושין הוו ודאי קידושין״. הרמ״ה נוקט לשון כל שכן. מכך משמע

 שהמקרה אותו הביא הוא מקרה שבו ברורה התלכת יותר מן המקרה הקודם.

 חיחוד במקרה שהביא הרמ״ה בגללו ההלכה ברורה יותר: ׳״אם ענה המקדש יהן

 בשעת נתינח״. בסוף דבריו מביא חרמ״ח חוספח נוספת: ״אפילו אין עסוקין באותו

 עניין״.

 ישנם שלשה מצבים: 1) לא דבר עמה כלל.לפני הקידושין. 2) היה מדבר עמה על

 עסקי קידושיה (דבר,איתה בעבר). 3) תיו עסוקין באותו עניין. לכן יש שתי דרכים

 להסביר את המקרה עליו מדבר הרמ״ה: ״אפילו,אין עסוקין באותו עניין״: א)
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 מעבר• ממצב:3 .למצב 2. כלומר, אינם עסוקין.אבל ״חיח מדבר עמה״. ב) מעבר

 ממצב 3 למצב 1. כלומר, אינם עסוקין באותרעניין - כלל לא חיו עסוקים, מעולם

 לא דברו על כך. נבדוק את שתי האפשרויות.

 א) אס אנו אומרים, שבמקרח אותו חרמ״ח מביא צריכח לחיות חחלכה ברורח

 יותר (בגלל חכל שכן) מן חחלכח הקודמת, צריך לחיות שינוי, אך• לכאורח, חם

ד את חמקרח י מ ע ח ל ח ס נ  צריכים להיות באותו מצב ואי אפשר שנרד ידרגה. לכן נ

 של הרמ״ה במצב 2 של ״היה מדבר עמה על עסקי קידושיה״. ולכן המקרה אותו

וענח המקדש הן  מביא חרמ״ח חוא של: ״חיה מדבר עמה, נתן חוא ואמרה חיא־

 בשעת נתינח ודאי מקודשת״.

 אם כן מח חחידוש של חרמ״ח במקדח זח, חרי אף אם שתק מקודשת? ואס

 מקרה זח טוב יותר, כיון שיש פח מעין אמירח שלו, ולכן זח ךומח יותר .למקרח

 רגיל של קידושין בהם האמירה היא שלו, מדוע העמדנו זאת במקרה של ״חיה

 מדבר עמה״, הרי עד עכשיו הבנו ש״היה מדבר עמה״ יש לו תוקף בדיבור חמחליף

 את האמירה, אז עכשיו באים להוסיף עוד אמירה (״הן״) על האמירה הקיימת,

 שחרי לא חיתח כל בעיית עם האמירה הראשונה?; ולכן עלינו לקבל *את האפשרות

 השנייח;

 ב) המקרה חוא זח: נתן חוא ואמרה היא וענה המקדש חן בשעת נתינה. החידוש

 של הרמ״ה במקרה זה יהיה מובן הרבה יותר, כיון שאמירת הן בשעת נתינה יותר

 קרובח לאמירח מאשר מקרח של ״חיח מדבר עמח״, כיון שבמקרה של ״היה מדבר

 עמה״, יכול להיות הפרש זמן גדול בין חאמירח לנתינח, ויכול לחיוצר איזשחו ספק

 שמא אין המקדש נותףאת הכסף על פי דיבורו. אך במקרה של ״אמירת הן בשעת

 נתינת״ יש לנו ודאות מוחלטת שהמקדש רוצת בקידושין, כיון שמביע את רצונו

 בכך בזמן חקידושין. ולכן נקט חרמ״ח בלשון כל שכן, אס במקרח של ״נתן הוא

 ואמרה היא״ יכול לחיות ספק אך מקודשת ודאי, כל שכן במקדח בו אין ספק כלל

 (ענת ״חן״) שתחיח מקודשת ודאי.

 חרמ״ח מסכים שבמקרח רגיל של ״חיח מדבר עמה״ יחיו*קידושין, אך כיצד

 חבין הרמ״ח מקרה זחז יש שתי אפשרויות: א) חחובח חיא דווקא שליחמקדש לדבר

 עם חאשח. ב) אין חובח מיוחדת דווקא למקדש לדבר עם חאשח, אלא יכול לתיות

 מצב שהאשח תדבר עם המקדש. האם המקדש צריך לחיות פעיל או מספיק שיהיה

 סביל?

 אם נלך לפי האפשרות חראשונת, נאמר שחרמ״ח סובר, כי האמירח חיא חלק

 מפעולת חלקיחח שנלמדת מ״כי יקח״, והמקדש חיב לבצע אותה. ואם נלך לפי

 האפשרות השנייה האמירה היא רק ברור דעת המקדש שנותן חכסף לשם קידושין.

 הרמ״ח כותב ׳לגבי מקרה בו ענה המקדש ״הן״ כל שכן. כלומר מקרה בו ברורה

 חחלכח יחסית למקרה הקודם. עניית ״הן״ זוהי פעולה סבילה ולא פעילה (ענייה
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 היא פעולת הגבה. ״הן״ הוא נתינת אישור לדברים שנאמרו). אס במקרה של כל

 שכן מספיקה פעולה .סבילה, ודאי שבמקרה רגיל תספיק פעולה כזו; לכן אנו

 מוכרחים להסביר כמו האפשרות השנייה האמירה- היא ברור דעת המקדש

 בנתינה.

 למסקנת: אמירת^תן: 1) ודאות מוחלטת. 2) פעולה סבילה של חמקדש. האמירה:

 ברור דעת חמקדש שנותן חכסף לשם קידושין. חלימוד מ״כי יקח״: תמקדש לוקח

 את חאשת על ידי כסף וצריך־ ברור דעת. ״היה מדבר עמה״: אחד מחם דבר על

 חנושא בעבר. הסבר הספק: חספק חוא בדעת חמקדש ומעמידים את חגמרא שלא

 ״היח מדבר עמח״ וכאשר לא אמר חן אנו חוששיו בגלל שתיקת חמקדש.

 שיטת הרשב״א

 חרשב״א כותב כי חלימוד מ״כי יקח״ חוא: ״דכי יקח משמע שכל חלקיחה דהיינו

 הנתינה והאמירה תלויין בו וכשאמרה היא חוח ליח כי תקיח את עצמח וכן פרשו

 בתוספות״. לפי הרשב״א שתי הפעולות, תנתינה והאמירח, חמקדש חייב לעשותם,

 כי זו חמשמעות של ״כי יקח״. חמקדש צריך לקחת והדרך לקחת תיא: אמירת

 ונתינה. כאשר האשת אומרת יש פגיעה ב״כי יקח״, וזח לא מצב שחאיש לוקח אלא

 חיא מקיחח את עצמה ־ לוקחת את עצמח לאיש. בסוף דבריו כותב חרשב״א: "וכן

 פירשו בתוספות״, כלומר כך פירש חרא״ש בתוספות שלו. יוצא לפי זח כי חרשב״א

 סובר כמו חרא״ש בעניין זה.

 בחמשך מעלח ,חרשב?א שאלח: ״נתן חוא ואמרח חיא אמאי אינח מקוךשת

) אומר דיו״.  גמורח דחא.אמרינו חיח מדבר עמח ... ולא פירש רבי יוסי(חגלילי

 מדוע במקרת אצלנו אינח מקודשת.גמורח חרי במקרח אחר של ״חיח מדבר עמח"

 ולא אמר כלום ח יא מקודשת? מחו חחסרון באמירתח שתיא מקודשת בספק!

 חרשב״א מביא את תירוץ חרא״ש: ״ותירצו בתוספות דחכא בשלא דברו בעסקי

 קידושין כלל אלא השתא הוא דאמרה ליה תן לי דינר ואתקדש אני לך ונתן לה ולא

 פירש דהא לא .אמר איהו מידי לא השתא ולא מעיקרא״. הרשב״א מעמיד את

 הגמרא במקרה שלא "היה מדבר עמה״. ואף פעם לא היה דיבור שלו,לכן חוששין

 שמא נתן על פי, אמירתה ולכן מקודשת בספק.

 הרשב״א מביא את דין ערב (קידושין ו, א): ״תן מנה לפלוני ואקדש אני לך״ לפי

 הרשב״א אם לא אמר לה בנתינה "הרי את מקודשת״ אינה מקודשת אף על פי

 שברור שלדעת מה שאמרה לו נתן.

 אם כך לפי הרשב״א מהות האמירה היא: ברור דעת המקדש בנתינת, שנותן

 הכסף לשם קידושין. בהמשך כותב הרשב׳׳א: "מכל מקום העדאת עדים בעינן

 דחמקדש בלא עדים אין חוששין לקידושיו״. -יש צורך בעדות של עדים על מעשה
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 חקידושין ומי שקידש בלא עדים אין קידושיו חלים, ובמקרה שלנו: ״כיון שלא פירש

 כאן ואפשר שלשם מתנח נתן ולא לשם קידושין״, חמקדש לא אמר את מחות חכסף,

 ״אף על פי שחוא מודח דלשם קידושין נתן לח כמו שאמרח אפילו חכי אין כאן

 עדות שמיעח ולא ראייח לשם עדות, אלא שחם דנים בכונת חלב ואין כאן עדות״.

 לכן חעדים אינם יודעים לשם מח נתן לח את חכסף ואינם יכולים לחעיד. מחות

 האמירה לא הושגה כאן, כיון שאם חעדים אינם יכולים לחעיד זח מוכיח שלא

 הבינו את דעת המקדש ויתכן שמא נתן זאת לשם מתנח.

 ״אין כאן עדות שמיעת״ ־ אפשר להסביר זאת בשתי צורות: 1) העדים לא שמעו

 דבר כי אמירתח "תן לי מנת ואקדש אני לך״ תיתה זמן רב לפני הנתינה. 2< עדות

 שמיעח ־ חעדים מעידים ששמעו את חמקדש אומר בעבר, אך כאן כיון שלא שמעו

 כלל את חמקדש אין כאן עדות שמיעח.

 ״ולא ראיה לשם עדות״ ־ חראיח שלחם וזיא סתמית, מנין לחם לדעת כי יש פח

 מעשח קידושין.

 סכום ביניים: א) ״כי יקח״ - האמירה והנתינה תלוייו במקדש ועליו לעשותן. ב) יש

 ,לנו ספק.בדעת המקדש כיון שחעדים לא הבינו אם נתן לשם קךושין.

 חבעיח ב״נתן הוא ואמרת תיא״: אפשרות ראשונח ־ יש חסרון ב״כי יקח״ כיון

 שהיא אמרה ואנו צריכים אמירה של המקדש. אפשרות שנייה - יש לנו ספק בדעת

 חמקדש כיון שחעדים לא יכלו להעיד על כוונתו. לפי הרשב״א במקרה שהמקדש

 היה מדבר עמה על עסקי קידושיה ולאחר חודש באח אליו חאשח ואמרח לו: ״תן

 לי מנה ואקדש אני לך״ ונתן לה בפני עדים ולא אמר כלום. נבדוק לפי שתי

 תאפשרויות: הראשונה - מקודשת כיון שהיתה אמירה שלו בעבר ועכשיו נתינה

 שלו. וחשנייח - אינח מקודשת אין כאן עדות שמיעה ולא ראייה לשם עדות.

 לכן נראה לומר כך: חרשב״א חביא שני מרוצים בגלל חגמרא. בגמרא יש לנו

 שתי ״לישנות״, וחרשב״א בא לחסביר מח חיתח חסברח בכל לישנא. לכן חביא שני

 תרוצים ללימוד חגמרא ולפי שניחם ברור לרשב״א שאינח מקודשת וחסיבח

 שלהלכה נפסק שבמקרח זח מקודשת בספק, חוא חשש דרבנן.

 לימוד הגמרא לפי תרשב״א הוא כך: ״אלא תכי קאמר״ ־ ״נתן הוא ואמר הוא

 פשיטא דהוו קידושין נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא

 חוו קידושין״. ותרוץ זח מסביר חרשב״א לפי חלימוד של ״כי יקח״(נראה גם מסדר

 דבריו, שהביא חסבר זח רק לגבי חתרוץ הראשון בגמרא).

 ״נתן הוא ואמר הוא" ־ ברור שיהיו קידושין כי האמירה וחנתינח מבוצעות על

 ידי המקדש וקוימה פה לקיחה על פי ה״כי יקח״. ״נתן הוא ואמרה היא״ - הגמרא

 מדמח מקרח זח למקרה הבא ״נתנה היא ואמרה היא״, ו״נתנההיא ואמרה היא״ ־

 ברור שאין קידושין כי יש פגם ב״כי יקח". חאשח אומרת וגם נותנת ובודאי שאין
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 זה ״כי יקח״.

 לפי־תרשב״א ב״נתן הוא ואמרה היא״ הפגם הפוסל את הקידושין הוא ה״כי

אלא האשה מקיחה עצמה לאיש. לכן ;  יקח״, שאין לנו מצב שהאיש לוקח את חאשח

 המקרה חזח ״נעשח כמי״ - דומח למקרח של .״נתנח חיא ואמרח חיא״ כיון

 שבשניחם אין לנו ״כי יקח״(בראשון חיא מקיחח, ובשני לוקחת). לכן במקרה של

 ״נתן הוא ואמרה היא״ אינח מקודשת.

 ״נתן הוא ואמר הוא - ״מקודשת״; ״נתנה היא ואמרה היא - אינה מקודשת״;

 ״נתן הוא ואמרה היא ־ ספיקא הוי״. תרוץ זה מסביר תרשב״א על פי חבעיח של

 חעדיס ד ספק בברור דעת חמקדש כיון שחם דנים כוונת חלב. (נראה מסדר דבריו,

 כיון שמביא חסבר זח לתרוץ חשני של חגמרא).'״נתן חוא ואמר חוא - מקודשת״-

 אין ספק בדעתו וברור שנתכון לקדשח. ״נתנח חיא ואמרח חיא - אינה מקודשת״ -

 אין דבר שמראח על רצון לקדשח. ״נתן הוא ואמרה היא - ספיקא הוי״ - יש לנו

 ספק בדעת חמקדש כיון שאין חעדים יכולים לחעיד וחס מעידים על כוונת חלב

 ובמקרח כזח אינח מקודשת, כפי שכותב תרשב״א: ״תמקדש בלא עדים אין חוששין

 לקידושיו״. ״ספיקא הוי״ - זהו ספק בדעת המקדש (ולא ספק קידושין, ובכך פותר

 חרשב״א את חבעיח של: ״וחישינן מדרבנן״), לכאורה אם זה ספק קידושין זה

 מחתורח ולא מחכמים.

 יוצא אם כן שלפי שני המקרים אינה מקודשת אז מדוע נפסקה חחלכח: ״נתן

 הוא ואמרה היא ־ מקודשת בספק״י

 לכך בא חקטע חאחרון בגמרא: ״וחישינן מדרבנן״ ־ אף על פי שמדאוריתא אינה

 מקודשת באו חכמים ובגלל חומרת אשת איש חצריכות גט ולכן מקודשת בספק.

 הסיבות לחומרא: 1) חמחות חושגח אך בדרך חלא נכונח (כי יקח). 2) לא ברור אם

 חמתות חושגח (חעדים).

 לסיכום: אנו צריכים את שני חחלקים - חתרוצים: 1) חמתות של חאמירח וחיא

 ברור דעת תמקדש בנתינה שחכסף לשם קידושין וזח מושג בעזרת חעדים. 2) צורת

 חאמירח ־ חמקדש יקח את תאשת על ידי אמירת ונתינת. וזח נלמד מ: ״כי יקח״ ־

 חתרוץ חראשון.

 למסקנה: חלימוד מ״כי יקח״: חמקדש לוקח את חאשח על ידי אמירח ונתינח.

 מהות האמירה: ברור דעת חמקדש שנותן חכסף לשם קידושין על ידי עדים.

 האמירה: חלק מפעולת חלקיחח שחייב חמקךש לעשותח. ״היה מדבר״: הרשב״א

 כותב שסובר כמו חרא״ש. הסבר הספק: זחו ספק בדעת חמקדש כיון שלא יכלו

 חעדים לחעיד. יש חומרא של אשת איש כיון ש: 1) חמחות חושגח. 2) נתינתו על פי

 אמירתח - בעייח במחות. הגורם לספק: ג) אין עדים: 2) חעובדח שחיא אמרח.

 תסבר תגמרא: ישנם שני תרוצים בגמרא מדוע אינת מקודשת, וחגמרא אינח' עוסקת

 במקרח של ״חיח מדבר עמח״.
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 שיטת רש״י

 חגמרא (קידושין ד, ב) מעלה תמיחח: ״חיכא דיחבח איחי לדידיח וקדשתו חוו

 קידושין״, כלומר - במקרה שחיא נתנח כסף וקידשת אותו יחיו קידושיןז! ועונח

 הגמרא: ״כתב רחמנא כי יקח ולא כי תקח׳׳. תתורח כתבח ׳׳כי יקח? ולא כי תקח

 ובמקדח שלנו כיון שחיא לוקחת זח. לא "כי יקח״, אלא כי תקח. ופירש רש״י: "היכא

 דיחבת איתי לדידית כסף וקדשתו דאמרח ליה תתקדש לי׳׳. מדובר פח על מקרח

 שחאשח נתנח לו כסף ואמרח לו חתקדש לי. כל פעולת חלקיחח ־ חנתינח וחאמירת

 חיו של חאשח. מדבריח של חאשח ברור שהיא המקדשת. לאחר מכן מביא רש״י

 חסבר .על חשערת ותרוץ חגמרא: ״ליחוו קידושין דכיון דאשמועינן דכסף עביד

 אישות מח לי כסף דידיח מח לי כסף דידת, לתכי תדר תנא קרא זימנא אחריתי

 בתדיא כי יקח איש ולא כי תקח אשת לאיש׳׳. הגמרא חשבח שכיון שחכסף חוא

 חפועל בקידושין אין זח משנה של מי הכסף, כלומר מי נותן.לכן חזר ושנת בברור:

 ״כי יקת איש ולא כי תקת אשת לאיש״.

 יש שתי אפשרויות לחסביר את סוף דברי רש״י: ״כי תקח אשח לאיש״: 1) כי תקח

 אשח את עצמח לאיש (מקיחח) כמו שמבואר בסוגיא: כאשר חמקדש נותן וחאשח

 אומרת ״חריני מקודשת לך״ חיא לוקחת את עצמח לאיש. 2) כי תקח חאישח את

 חאיש, חאשח חיא חמקדשת ותיא מבצעת את פעולת תקידושין. אם נלך לפי

 ההסבר הראשון: קשה, שהרי הגמרא (ד, ב) דנח במקדח בויחאשח,חיא חמקדשת

/ ומובן שחיא לוקחת את האיש ולא את עצמה י  וחיא אומרת לאיש ״חתקדש ל

 לאיש כמו שניסינו להסביר. ואס נלך לפייחחסבר חשני: קשח, שחרי,לפי חסבר

 הגמרא לא מדובר על מקרה בו האשה לוקחת את חאיש וברור שהאיש פעיל אלא

 שישנח בעיח שחאשח,אומרת לו ״חריני מקודשת לך״. כלומר - לוקחת את עצמה

 אליו. יוצא מכאן שדברי רש״י קשים. על פי שתי חדרכים.

 •לכן נראה להסביר, כי רש״י סובר כי תקח אשה לאיש חכוונח חיא שחאשח

 לוקחת את האיש כמו שמשמע מדברי הגמרא (ד, ב) והסבר רש״י שם. ורש״י למד-

 אצלנו כך: הגמרא מביאה,את שני המקרים מהתוספתא,בהם ברורה חחלכת: ״נתן

 לח ואמר לח הרי את מקודשת לי... הרי זו מקודשת אבל היא שנתנה ואמרה היא,

 חריני מקודשת-לך... אינח מקודשת״. חגמרא דנח מבחינת טכנית איך יכול להיות

 מצב כזח חרי מצד אחד ב״נתן חוא ואמרח חיא״אינח מקודשת ומצד שני מקודשת:

 אחר כך מביאח חגמרא שני תרוציס. כאשר דנח בתרוץ חראשון מעמידח חגמרא

 במקרה של"נתן הוא ואמרה היא״ את אמירתח לא כמו בתוספתא ״חריני מקודשת

ן היא מעמידה את הגמרא שהאשה אומרת ״התקדש לי״. א כ א ל  לך״ א

 בדיקת שני המקרים חאפשריים: 1)-כאשר האיש נותן והאשה אומרת ״חריני

 מקודשת לך״, כיון שהמקדש נתן לח חלקיחח נעשתה על ידו, ואם היא אמרח
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 ״הריני מקודשת לך״ היא אינה גורעת כל כך הרבה. כיון שמצד הנתינה ודאי אין

 לנו בעיה, ומצד האמירה בסופו של דבר גם מדברי האשה משמע שהיא תלקה

 למקדש, אלא שהבעיה היא שתלקח על ידי עצמה (היא תקח את עצמה אליו), ולא

 חוא יקח אותה אליו. מבחינת התוצאה הסופית האיש לקח את האשה אך לא

 בצורת מושלמת (בדעתח של חאשח לחלקח אליו). 2) כאשר חאיש נותן והאשח

 אומרת ״חתקדש לי״ חבעיח חמורח חרבח יותר. במקרח זח יש סתירח בין הנתינה

א של תאיש ועל ידי הנתינה לוקח את חאשח, ומתות חנתינח י ח ח נ י ת נ  לאמירח. ח

 חיא לקיחת האשה. האמירה היא של האשה, אך לא אמירח שמחותח שחיא תלקח

 לאיש, אלא שחיא תקח את חאיש. יוצא מזח: מצד תנתינת - חאיש לוקח את חאשח:

 מצד תאמירת - חאשח לוקחת את האיש. המקרה תשני בעיתי יותר מן חמקרח

 חראשון כיון שמבחינת התוצאה יש לנו בעיה שאינת קיימת במקרח תראשון וחיא:

 לא ברור מי חלוקח/ת או מי חנלקח/ת. זוחי בדיוק חבעיח בפניח עומדת חגמרא.

 מדוע כאשר חיא אומרת ״חתקדש לי״ זח יוצר פגם בלקיחח?

 רש״י כותב ״נתן חוא דמי לכי יקח איש״, מכאן אנו למדים שרש״י מקשר את

 חנתינח עם חלקיחח. לאחר מכן כותב חוא: ״אמרח חיא דמי לתקח אשח לאיש״.

 רש״י כלל לא דבר על אמירח שלו. לדברי חכל מחפסוק ״כי יקח״ - אנו לומדים

 שהאיש לוקח את חאשח על ידי כסף וחוא צריך לתת את חכסף. יוצא שלפי רש״י

 נתינת חכסף חוא חאמצעי שבעזרתו לוקח האיש אשה.

 מהות האמירה חיא חסבר חנתינח - חאמירח באח לחסביר את פעולת חנתינת.

 כלומר - האמירה באה להסביר את מעשח חלקיחה. הגמרא (ד, ב) כותבת

 ״וקדשתו״, הגמרא אינה כותבת שאומרת אלא שמקדשת אותו. רש״י גם כן מסביר:

 ״וקדשתו דאמרח ליח התקדש לי״, כלומר: על ידי האמירה שלה נודע שהכסף ניתן

 לשם קידושין, וישנח חדגשח שדווקא באמירח נודע שזתו קידושין. גם מדברי רש״י

 אחר כך: ״דכסף עביד אישות״, כלומר הכסף הוא חאמצעי. כמו כן רש״י בחשערח

 מעמיד שאין זח משנח של מי חכסף כי לא חוא חמקדש אלא חוא לוקח.

 כיון שנתן כסף חתבצעח פח פעולת לקיחה שחאמירח באח לחסביר אותח. יוצא

 שהאמירה היא דבר חיצוני ואינח קשורח למעשח חלקיחח אלא באח להסביר

 אותו. המקדש עושה פעולה זו כי הוא מבצע את הלקיחה והוא יודע לשם מה נותן

 את הכסף. אם האשה תעשה זאת לפי העמדת הגמרא ותאמר ״התקדש לי״, תיא לא

 תסביר בצורה נכונה את המתרחש(חאיש לוקח אותה כיון שהוא נותן), לכן יש פגם

 ב״כי יקח״ כאשר חיא אומרת. אף על פי שמצד חלקיחה הפעולה (הנתינה)

 שחתבצעח חיתח ״כשרח״, לא חושגח חמטרח חסופית ־ לקיחת חאיש את חאישח,

 כיון שמאמירתח משמע שישנת לקיחת חאשח את האיש.

 חגמרא מביאח שני תרוצים לסתירת, לכאורת, בין תרישא לסיפא. התרוץ

 תראשון: ״נתן חוא ואמרח היא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא ולא ליחוו
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 קידושין״, כלומר: ההלכה במקרה הראשון הפכה להיות כמו׳ במקרה השני בגלל

 גורם המשותף לשניהם:: במקרים אלו אין האיש לוקח את חאשח, אלא האשה

 לוקחתיאת האיש. במקרה של ״נתנה היא ואמרה היא״ זה ברור כיון שהאשה נותנת

 ואומרת, וזח בודאי אינו ״כי יקח״ אלא כי תקח. במקרה של ״נתן הוא ואמרה חיא״

 היא אומרת, לאיש ״התקדש לי״ ונראה שחיא לוקחת אותו. חיזוק לחסבר שרש״י

 גורס שבתרוץ הראשון בגמרא מדובר על ״התקדש לי" ולא על ״הריני מקודשת לך״

 הוא מכך שהד׳׳ה ברשי׳י ״ואמרה היא דמי -לתקח אישה לאיש" מתיחס לקטע של

 חתרוץ חראשון ולא כחסבר לתוספתא או לגמרא שאחרי, ששם אין זח כך.

 רש״י בד״ה ״הכי קאמר״(בהתיחסו לתרוץ הראשון) אומר, ש״נתן חוא ואמרח

 חיא נעשח כמי שיתנה היא ואמרה היא ואינה מקודשת דבעינן בי יקח איש׳׳, זוהי

 חוספח על חגמרא ורש׳׳י בא להסביר מדוע אינה מקודשת, ואומר שחסיבח היא

 שצריך ״כי יקח״ וכאן אין את זה. וכדי להסביר מה יש כאן-רש״י בד״ה ״ליחוו" (ד,

 ב) אומר לגבי מקרה של נתנה היא ואמרח חיא (התקדש לי): ״כי יקח איש ולא כי

 תקח אשה לאיש״, כלומר שמקרה זה הוא: כי תקח - האשה לוקחת.

 בתרוץ השני הגמרא פותרת ־את הבעיה בדרך אחרת. תרוץ זה בגמרא מביא

 בקיצור את דברי התוספתא ומסיק מהם מה יהיה במקרה של ״נתן הוא ואמרח

 היא״. זהו תרוץ מדויק לקושיה של רב פפא כיון שהתשובה תוכיח במדויק, מדוע

 אין סתירה בדברי התוספתא כמו שיצא מדברי רב פפא.

 אפשר לפתור בעיהיזו בקלות, ולומר שהגמרא הביאה תרוץ "טכני״ לקושית רב

 פפא, אך נראה שיש כאן יותר מזה. הגמרא אומרת: ״נתן הוא ואמר הוא מקודשת

 נתנה היא ואמרה היא אינה מקודשת נתן הוא ואמרה היא ספיקא הוי וחישינן

 מדרבנן״. הגמרא מעמידה את המקרה של ״נתן הוא ואמרה היא״ במצב ביניים בין

 ודאי מקודשת לודאי אינה מקודשת. אם זהו תרוץ נוסף לתוספתא והגמרא מביאה

 את דברי התוספתא בקיצור, חובה להעמיד את הנתונים כמו בתוספתא. כלומר,

 כשהגמרא אומרת ׳׳ואמרה היא״ אין חכוונח כמו בתרוץ הראשון ״חתקדשי לי״,

 אלא כמו בתוספתא ״הריני מקודשת לך״. כמו כן אם היה מדובר פה על ״התקדש

 לי״ לא היינו נכנסים כלל למצב של ספק אלא ודאי אינה מקודשת (תרוץ א).

 בתוספתא לא הסתפקו סתם באמירה שלח אלא פרטו מהי אמירתה. מכאן נוכל

 ללמוד שאין הבעיה רק בנתינתה, אלא גם בתוכן אמירתה ״הריני מקודשת לך״ שזו

 האמירה בתרוץ השני. לפי רש״י צריכים שיתמלא הפירוש של ״כי יקח" (האיש

 לוקח) ולא כי תקח. אך מה יקרח במצב ביניים שבו היא מקיחה את עצמהי

 מחאמירח יש לחבין כי חאיש לוקח את האשה, ואס יובן מחאמירח שחיא לוקחת

 אותו לא יהיו קידושין. לכן כאן זהו מצב ביניים כי הוא אינו לוקח אותח, אך מצד

 שני גם היא אינה לוקחת אותו. אבל כיון שהעיקר הוא שיחיה ברור לגמרי שהוא

 לוקח אותה, וכאן לא חיה. ברור, מחתורח לא יחיו קידושין. למרות זאת עדין זהו
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 אינו מצב מוחלט שתיא לוקחת אותו, לכן באו חכמים ובגלל חומרת אשת. איש

 הכניסוח למצב של קידושי ספק. לפי רש״י ״ספיקא הוי״ אין חכוונח קידושי ספק,

 אלא המצב הוא,ספק, מצב ביניים, ורואים זאת, כיון שרש״י מסביר את הסיבה

 שמקודשת בספק בד״ה ״וחישינן מדרבנן״, ולא ״בספיקא הוי״.

 למסקנת: חלימוד מ״כי יקח״: חלקיחח נעשית על ידי המקדש בנתינתו. תאמירת:

 פעולח חמסבירח את חלקיחה. חובה שתעשה, שאם לא כן לא נדע את מחות

 חלקיחח. חחובח חיא על חמקדש כי רק חוא יכול לדעת בברור לשם מח חכסף

 שנותן. מהות תאמירה: הבהרת פעולת הלקיחה. תספק בגמרא: מצב ביניים בין

 לקיחה שלו ללקיחה שלה. תגורס לספק: תוכן אמירתה. תסבר תגמרא: בתרוץ

 הראשון אמירת האשה: ״התקדש לי״. בתרוץ חשני: ״תריני מקודשת לך״.
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 אודי שוורץ

 קידושין בגזל דידה

 מבוא

 המשנה הראשונה במסכת קידושין מביאח שלוש אפשרויות בחן יכול אדם

 לקדש אשה, והן: כסף, שטר וביאה. לאהר שאדם מבצע,אחת מהאפשרויות האלה,

 חאישח נקראת ארוסת. בקדושי כסף, האיש נותן,לאישה, בהסכמתה ובפני שני

 עדים פרוטה או כלי השווח פרוטח משלו לשם קידושיו. חיא זוכח בזח וחוא קונה

 אותה. ללא אהד מן הדברים האלה אין האישה.מקודשת. אם. כן.אחד התנאים

 ההכרחיים הוא שהאיש יתן משלו ושהיא תזכח בזה, שאם לא כן אין פה קניין,

 דהיינו אין קדושין. אחד המקרים בהם דנה הגמרא הוא שתאיש מקדש, את חאישח

 בגזילה שגזל. לכאורה, היינו פוסקים שודאי אינה מקודשת, כיון שאינו נותן לה

 משהו השייך לו, והיא אינה זוכה בו, אך כפי שנראה לאלתר, אין זה כך. בקדושי

 גזל ישנן שלוש אופציות:

 האופציה הראשונה חיא שחוא גזל מאדם אחר ומקדש אותה בזה. במקרה זה

 אס נתיאשו הבעלים (הנגזל) הדין הוא שמקודשת. חנמוק - כיון שיש יאוש ושנוי

 רשות, האישה קונה את הנזילה וזוכה בכסף (בחפץ). בדומה למכירה, שאם אדם

,.שחלוקח קונה ביאוש ושינוי  גזל ומכר את הגזילה, ראינו בכמה מקומות בגמרא1

 רשות.

 האופציה השנייה היא: גזל דידיה, דהיינו, שהיא גזלה ממנו ומקדש אותה בזה.

 האופציה השלישית,היא, שהוא גוזל ממנה ומקדשה.באותה גזליה (גזל דידה).

 במקרח זח לכאורה, מעל לכל ספק_אינח מקודשת שחרי חפץ הקידושין לא שלו,

 וכן לא תתבצע פה שנוי רשות. נוסף לזה האשה קיבלה את גזילתח בחזרח ויכולה

 לומר שלקחה זאת כהשבת הגזילת (במקרת ששתקה)., אם כך לא היתה העברת

 בעלות על חחפץ כלל שהרי היה שלה ונשאר שלה, ולפי זה ברור שאינה מקודשת.

 אלא כפי שנראח, חגמרא אומרת במקרים מסוימים שמקודשת. במאמרנו נדון כיצד

 התבצעו הקדושין על פי. התנאים חדרושים (שחפץ חקידושין יחיח של חמקדש,

 ושהאשה תזכה בו).

א קמא סח, א; סוכח ל, ב ועוד. ב  1. כגון: ב
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 הצגת הבעיות

 איתא בגמרא:

. אתא ההוא גברא חטף וורשכא  חחיא איתתא דחוח קא מזבנח וורשכי2

 מינח. אמרח ליח חבח ניחלי. אמר לח אי יחיבנא ליך מיקדשת לי? שקלתיח

ולכן אינח )  ואישתיקח. ואמר רב נחמן: יכולח למימר אין שקלי ודידי שקלי

3 ובגניבת, או  מקודשת). איתיביוז רבא לרב נחמן - קידשה בגזל ובחמס

 שחטף" סלע מידח וקידשח, מקודשת (תוספתא דקידושין פרק ד חלכת ח)ז

 חתם בדשדיך*(תכא בדלא שדיך). ומנא תימרא דשני לו(ומחיכן אנו יודעים

 שיש תבדל) בין שדיך ודלא שדיך? דתניא: אמר לח כנסי סלע זו'שאני חייב

 ליכי וחזר ואמר לח חתקדשי לי בו. בשעת מתן מעות, רצתת מקודשת, לא

 רצתח אינח מקודשת. לאחר מתן מעות אפילו רצתח אינח מקודשת

 (תוספתא דקידושין פרק ב חלכח ח). מאי רצתח ומאי לא רצתח? אילימא

 רצתה־דאמרה אין, לא רצתה דאמרה לא, הא אישתיקח חוו קידושין. ונתני

 מקודשת סתם כי חתם? אלא רצתה דאמרה אין, לא רצתת דאישתיקה. וקא

 תני דאינת מקודשת. מאי טעמא? יכולת למימר, אין שקלי ודידי שקלי. ואלא

 קשיא, חך דקידשח בגזל ובחמס ובגניבח או שחטף סלע מידה וקידשה ־

 •מקודשת? אלא לאו שמע מינח, חא דשדיך חא דלא שדיך.

 (קידושיו יג, א)

 אמר רב... ושמע מינח, קידשח בגזל אינח מקודשת, אפילו בגזל דידת...

 מיתיבי: קידשח בגזל ובחמס ובגניבח או שחטף סלע מידח וקידשה,

 מקודשת? חתם בגזל דידת (ולכן מקודשת). חא מדקתני סיפא או שחטף סלע

 משלה, מכללדרישא בגזל דעלמא עסקינן? פירושי קא מפרש. קידשה בגזל

 .בחמס ׳ובגניבח, כיצד? כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו (מקודשת). והא

 מתניתין דגזל דידח, וקאמר רב אינח מקודשת? לא קשיא. חא״דשדיך, חא

 דלא שדיך.

 (שם נב, א)

 שתי תסוגיות שתבאנו עוסקות בגזל דידח (גזל שחוא גזל ממנח ומקדשת).

. רבנו חננאל: מרגליות; ג. רבנו נרשום: מצנפת שנותנים על  2. וורשכי - א. רש״י: קשורי משי; ג

 חפדחת.

 3. בתוספתא המובאת בסוף חמסכת לא מובא חמקרח של חמסן, וכנראח חיתח לגמרא נירסא

 שונה בתוספתא.

 4. שדיך - שדיבר בה קודם לכן, ונתרצית להתקדש לו. דחתם כי שתקח, משום דניחה לה הוא

 (רש׳׳י).
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 הטבלה הבאה מסכמת את תמקרים המדוברים בשתי הסוגיות ואת הדין

 הנפסק בהם. בגמרא.

 <זין 1כו)

ק ו מ נ  ח

ח ר מ  א

ן י ד  ה

 גקח

ק ו מ נ  ח

 שו

ן י ד  ח

ח מ י כ ס  ח

ה מ י כ ס  ה

ת ש ד ו ק  מ

ת ש ד ו ק  • מ

ה מ י כ ס ה ח ש ת ע ם ד י מ כ  תעריכו ח

ח מ י כ ס א ח ל ח ש ת ע ם ד י מ כ  העריכו ח

ת ש ד ו ק  מ

ת ש ד ו ק א מ  ל

 שדיך

א שדיך  ל

 במאמרנו נעסוק בעיקר בשלוש בעיות והן:

 א. מדוע במקרח שלא שדיך ושתקח לא נצריכה גט מספק, שמא חסכימח והוו

 קידושין?

 ב. במה הגזלן מקדש את האישה ץכיצד?

 ג. כיצד יכולה האישה להקנות לגזלן כשהגזילה אינת־ברשותה?

ן  שתקה ולא שדי

 חגמרא דנח בשאלת; האס האישה חסכימה לקדושין או לא. אם אמרה כן, ודאי

 הסכימה. אם שתקה זה תלוי האם שדיך או לא. אם שדיך - שתיקח כחודאח ואם

 לא שדיך יכולה לומר אין שקלי וד־ידי שקלי. שואל הפני יהושע (קידושין יג, א ד״ה

 שם שלה ליה): מדוע במקרה ששתקה ולא שדיך, אומרת הגמרא שאינה מקודשת

 כלל. אמנם חכמים'שמו דעתח של אישח וחגיעו למסקנח שבדרך כלל במקרה כזה,

 אין חאישח מתרצית בקידושין ומקבלת את חגזילח כחשבת חגזילח. אבל חרי,יש

 סכוי מסוים שכן חסכיימח. ואם כך מקודשת. ומדוע לא נצריכח גט מספק? ידועח

 לנו תומרא דעריות שבקידושין ולפיה מן הראוי היה לחוש שמא חסכימח ולא

 לפוטרה בלא גטי

 ועונת: שבזמן חקידושין, צריך שיחיח דבר ברור כדי לחוציאח "מחזקת פנויה

 לחזקת אשת איש. לכן בכל קידושין, אף,על גב,ששתקח, כיון ששתיקח כזו דומח

 להודאה, הרי.זה דבר ברור לגבי העדים שהסכימה. מח שאין כן כאן, אין לעדים

ע שיתכו לומר ששתקה כי קבלה גזילתה  שום וודאות שהתכונת לשם קידושין. כי

 חזרה, ואם.כך אין לנו ודאות גמורה לגבי תסכמתה אלא,ספק, לא הוי קידושין

 כלל, כי העדים לא יכולים לחעיד באופן ודאי וברור, שחיא הסכימה.

 ממשיך ומקשה על כך הפני יהושע מדברי המחבר בשולחן ערוך אבן חעזר סימן

 כיז סעיף ג: שהמקדש בלשונות שבהן מסופקת הגמרא אם הן לשונות קידושין, חרי

 זו מקודשת מספק (בתנאי שחיה מדבר עמת תחילה על עסקי קידושין). ועוד יותר

 מזה כותב שם הרמ׳׳א (הגת): ׳׳ואף על גב דלשונות אלו לא מתני אם לא דיבר עמח
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 מעסקי קידושין. מכל מקום אם היא.אומרת שקיבלה (שנתכוונה) לשם קידושין

 הוי ספק קידושין״. ולפי היסוד שאמרנו למעלה אין מקום לפסוק במקריםאלה,

 שמקודשת מספק, אלא שאינה מקודשת כלל?

 ואומר חפני יהושע'״ויש ליישב ולחלק", וסתם ולא פירש.

 ננסח לתת טעם לחילוק בין שני חדברים.

 במקרה שלנו לשון הקידושין היתח וודאית וברורח, אלא שיש לנו ספק לגבי

 תסכמתה, כיון שיש צד להגיד שלא מתרצית כי מתכוונת לקהת את השייך לה. וכיון

 שכך אינה מקודשת, כי אין הסכמתה ודאית. לא כן סוג המקרים המובאים בשולחן

 ערוך, שם יש לנו ספק בלשון הקדושיו, האם היא לשון קדושין שובה או לא. אבל,

 אםינניח שלשון הקידושין טובה, הסכמתה ודאית, שהרי שתיקה שלה במקרה רגיל

 של קידושין היא כהודאה וכהסכמה. אס כך אין לנו ספק בדעת חאישח, שאז לא

 הוי קידושין כלל, אלא שיש ספק שנובע מספק בלשון הקדושין. וכיון שאם הלשון

 טובה כל הקדושין בסדר, לכן הדיו הוא שמקודשת מספק.

 במה הגזלן מקדש את האישה וכיצדז

 כפי שהזכרנו, דין הגמרא הוא שאם האישה תסכימת תיא מקודשת. ויש לשאול:

 במה האיש מקדש את האישה, שהרי הגזילת שעכשיו נמצאת בידו. איננה שלו,.ואס

 כך לא נותן לח שום דבר שלו. וכאשר חסירה נתינה בקדושין - אינה מקודשת. ואף

 אם נאמר שאין חאיש צריך לתת לאישח דווקא דבר חשיך לו, אלא מספיק שחיא

 תזכה במשהו בגללו או שתהיה לה הנאה כלשחי מחמתו, גם זה לא קיים: חגזלן

 נותן לה דבר השייך לה ממילא, שהרי בזמן שהגזילה אצלו היא שייכת לאישח,

 אלא שאינה ברשותה. יוצא שהאשה כלל לא זוכה בשום דבר, וודאי אינה מקבלת

 הנאה, בעיה זו.היא המרכזית בסוגיא, ונעסוק בח בחרחבה ובמספר גישות.

 שיטת רש״י

 רש״י(נב, א ד״ח בגזל דידח) מפרש: ״כיון דקיבלתיחיאחילתיח״. כיון שמסכימה

 לקבל את חחפץ שגזל ממנח לשם קידושין סימן שמוחלת ומותרת על חגזילח.

 פירושו של דבר, שהוא קונה את הגזי׳לח על ידי שמחלח לו. ואס כך בשעח שמקדשה

 יש פה מעות קדושין רגילים ולא מעות גזל.

 על פירושו של רש״י קשח: כיצד ניתן לחעביר בעלות על חפץ על ידי מחילה? הרי

 מחילח פירושח וויתור על זכויות שיש לך אצל מישחו (כגון ־ אדם שחלוח כסף

 לפלוני ופלוני חייב לו, המלוח יכול לוותר לפלוני על חחוב, למחול לו). וכאן כיון

 שהגזלן רוצה לקדשה בזה, חוא צריך לקנותו, ולשם קניין דרושח חעברת בעלות על
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 חחפץ• דווקא ולא מספקת מחילה. הקהילות יעקב (סימן יז ד״ח ונראה) רומז

 לשאלת זו באומרו: ״ונראת לעניות דעתי ברור שדעת חרמב״ן ז״ל חיא דמחילח

 אינו עניין הקנאח אלא עניין וותור וסלוק זכויותיו״. ועוד רומז לזח (תחילת דבור

זל  המתחיל יסוד) באומרו: ״ויסוד זה... יש לתמוך מלשון רש״י ז״לבדף נב ד״חבג

 דידה, דכיון דקיבלתית אחילתיח... אשר לכאורה, קשה, דהא על דבר בעין, לא שייך

 עניין מחילה אלא לשון הקנאה״.

 קישיח נוספת של רש״י היא קושית הפני יהושע (יג, א ד״ה שם חחיא איתתא):

 ״כיון שלא מחלח בפירוש חוה ליה דברים שבלב, דקימא לן דאין דברים, ומאן יימר

 דמחלח?״ ומתרץ: "כיון דשדיך ומקבלת ושותקת, מוכח שמחלח לו. ואם כך חוי ליה

 גלוי מילתא דרוצח לחתקדש״. מעין זח כותב גם תברורי שישות (יג, א עמוד קנב

 ד״ח דמח שכתב דמסתמא): ״דכיון דנתרצית לחתקדש בממון זח, אכן סחדי שמחלח

 לו על הממון שגזל ממנח ויחיח שלו כדי שתוכל לחתקדש בממון זח. כיון שאי

 אפשר לת לתתקדש בעניין אחר, אמדינן חכי דעתח וחוי.כאילו אמרח כן בפירוש.

 עד כאן לשון חרא״ש. ולפי זח לא כל כך קשה מח שמקשח הפני יתושע מדברים

 בלב, דאנן סהדי״.

 קושיה שלישית היא קושית בעל דברי ירמיהו (יג, א ד״ה אמנם) - כמו שביאוש,

 כיון דבאיסורא אתא לידיח אינו קונח,. כך יחיח גם במחילה? ומתרץ תדיברי

 ירמיחו - יש חילוק בין יאושלבין מחילח. ביאוש, חקניין עצמו בא על ידי חאיסור.

 לעומת זאת במהילה, חמחילח באח במטרח שחיא תתקדש מחמת קידושין ולא

 מהמת גזל. שאם היה בידח היתה מקנה לו שיתן לה להתקדש בזת. ואם כך אפילו

 באיסורא אתא לידיה קונה.

 שיטת האבני נזר והקהילות יעקב

 בגזל, חגזלן קונה את הגזילח בקנייני גזילח, אלא נתחייב לחשיבח משום חיוב

 השבה המוטל עליו מן חתורח ״ותשיב את חגזילת. ולאותו חחיוב מועילח מחילת

 הנגזל לגזלן וממילא נשאר חקניין של חגזלן. דחיינו: זח נעשח שלו מכח קנייני

 הגזילח חראשונים.

 הדבר משה מסביר זאת בצורה מופשטת וברורה (יג,.א ד״ה והנה יש לומר)

 באומרו: ״יש כאן כבר עכשיו(בשעת חגזילח) מעשח קניין של בעלות גמורה על גוף

 חחפץ, אלא שההיוב של השבח מפקיע את חלות חבעלות כל זמן שיש חיוב של

 השבה, אבל מכל מקום גם עכשיו יש כאן מעשח קניין על חזמן לאחר שיפטר

י(מעשח) הרי הוא נפטר מהשבה. מחחיא ו  מהשבח. ואם כך כיון שלאחר שעשח שנ

 שעתא חרי חחפץ נשאר לו בדרך ממילא מכח חמעשח קניין שעשח בתחילת

 הגזילה. ולפי זה גם פה במחילה מספיק בזה שחיא מוחלת לו״את חחיבו של חשבת,
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 שחרי לאחר שהוא נפטר מחשבח, החפץ נשאר שלו מכה הקניין גזילח שעשה

 בתחילח״.

 תאבני נזר פותח את דבריו(סימן תיט1 בקושיא על רש״י: ״חא אין מועיל מחילה

 אלא לחוב ולא לדבר בעין וצריכה להיות מתנה גמורה (קניין) בפירוש?״(בקושיא זו

 כולל חאבני נזר את שתי חקושיות שחבאנו על רש׳׳י בנפרד, ומשלבן. חאחת, וחרי

 מחילה אינה יכולה לבצע קניין. וחשנייח (קושיית חפני יחושע), ותרי זח דברים

 שבלב וצריכח לומר בפירוש).

 נסיון ראשון של האבני נזר להסביר את רש״י הוא שמדובר כאן לאחר יאוש,

 ויאוש קונח, אלא שמחויב להשיב הגזילה ועל זה מועילה מחילה, על פי המהרש״ל

 דמחני מחילח לחיוב אפילו בלב. וכיוךשנסתלק חחיוב, נקנה ביאוש (וזה עונה על

 שתי חשאלות). אבל חאבני נזר דוחח חסבר זח משתי סיבות. סיבח ראשונח חיא,

 שכיון שיבוא לידת ממילא לא מתיאשת ולא מהני היאוש דמעיקרא. וחסיבח

 השנייה היא: שמשמע מכל הפוסקים' שמדובר' אצלנו גם לפני יאוש.

 לכן מתרץ חאבני נזר את תרוצו על סמך חמקרח של בא במחתרת המובא

עב, א): ״אמר רב ־ חבא במחתרת ונטל כלים ויצא, פטור. מאי טעמא? ־ ) ן  בסנחדרי

 בדמים קננחו״. ומפרש רש״י:״׳פטור׳ - מלחחזירם, אף על פי שחם קיימים. '׳בדמים

 קננחו׳"- בדמי נפשו קנאן, תואיל ונתחייב מיתח בלקיחתם״.

 תבא במחתרת שאמרח תורה יהרג, אומרת חמשנח, נידון על שם סופו משום

 דסופו שניתנה רשות לבעל תבית להורגו, פטור מלשלם, דחיוב מיתח וחיוב תשלומין

 באין כאחד וקים ליח בדרבח מיניח שחיב מיתה. ואף על פי,שניצל, פטור מן

 התשלומין. אס כך במקרח של בא במחתרת חוא גזל, אלא שלא חל עליו חיוב

 השבח כפי שחסברנו לעיל. ואומר רב: בדמי נפשו קנח ופטור מלחחזיר, אף על פי

 שחם קיימים. ולכן כשם שבא במחתרת..כיון שנסתלק חיוב השבה ,קנה חגזילה

 וחיא שלו, כך גם אצלנו חגזלן קנאח, אלא חל עליו חיוב חשבת, וכיון שזח נסתלק

 בגלל מחילתה, הגזילה שלו לגמרי ויכול לקדשה בגזילח.

 לפי זח שואל חאבני נזר, לכאורח, בגזל דעלמא כלומר בגזלן שגזל,גזילח מפלוני

 ומכרח לאחר, יחית מספיק שנוי רשות ללא יאוש. שחרי חגזלן קנאח אלא שחייב

 לחשיבח וכיון שאין על חלוקח חובת השבח (דבחיתרא אתא לידיוז), קונח. ואילו,

 כידוע, צריך דווקא יאוש ושנוי רשות ביחד ואין שנוי רשות מספיק לבד? - אלא,

 עונח חאבני נזר ממח נפשך, אס מתכון לגזול (תאורטית) ממילא מחויב בחשבח.

 ואם אינו מתכוון לגזול ממילא לא קנח, שכיון שאין חגזילח של חגזלן לגמרי(שכן

 חייב לחשיבח), אינו יכול לתקנות ללוקח ולכןפשיטאשהלוקח לא.קנח.

 ואם תאמר שבאמת מתכוון לגזול רק אינו מחויב בהשבה כיון שלא גזל מחנגזל

 כלום שזה כבר לא ברשותו, דבר זח אינו, דמכל! מקום כיון שאינו מחויב בהשבה,

 לא קנאח, כיון שעיקר חקניין נובע מזח שחוא מחויב באחריות להשיב וכאן אינו
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 מהויב להשיב. ואם כן נשאלת שאלה מיידית. כיון שכך כל היסוד, לכאורה, נפל. כיל

 היסוד היה שכשאין חיוב. השבה,. ממילא הגזלן קונה את הנזילה ואילו לפי מה

 שאמרנו.׳ יוצא הפוך; שכשאין חיוב חשבח לא קנה כלל. אלא, עונה האבני נזר:

 שחגזלן קונח את חגזילח וחיא שלו כשחל עליו בתחילח חיוב ח שב ח, אלא-״שוזיוב

 השבח זת נפקע ותסתלק (בבא במחתרת - בגלל קיס ליה בדרבח מיניח. בגזל דידח

בלוקח בלי יאוש, ואומר שמתכון לגזול), מלכתחילה ) - בגלל מחילתח). אבל כאן

 כלל לא חל עליו חיוב השבח, וממילא לא קנח. כי עצם, זח' שלא חל עליו חיוב חשבה

 מעיד שכלל לא קנח את-חגזילח מלכתחילח. על ידי זח שחסברנו כך את מחילתח

 מרויח חאבני נזר את חחסתפקות של תוספות (בבא קמא, סט, א ד״ח כל שלקטו)

 שלכאורה, לא תיתה מובנת..התוספות חסתפק, חאס מועיל יאוש בעלים אפילו

 אינו מונח ביד הגזלן אלא ברשות הרבים. ולכאורה, תמות מת תוספות הסתפק.

 חרי ברור שלא יועיל ומדוע יקנת זאת תגזלן יותר מכל אדם. אך לפי חאמור לעיל

 אתי שפיר. באמת קנאח חגזלן אלא שמחויב לחשיב ולחיוב חזח מועיל חיאוש

 אפילו אינו ברשות תגזלן. ולפי זת חיח צריך לחועיל. אלא שנסתפק תתוספות שלא

 יקנח כיון.שיאוש מועיל רק כשחחפץ מגיע ליד חזוכח. וכאן, כיון שאינו ברשות

 חגזלן. ממילא לא מועיל חיאוש ולא נסתלק החיוב.

 גם תקתילות יעקב (סימן יז ד׳׳ח אולם; יסוד).מביא יסוד זח בדבריו. חקחילות

 יעקב מביא שתי ראיות חזקות לדבר. ראייח ךאשונח ממשנח קג, א שם כתוב: ״מחל

 לו על הקרן(הגזילה)...״. וחרי,על דבר,בעין לא שייך .עניין מחילח, ךק חקנאח? -

 אלא על כרחך, חמחילח היא רק על היוביההשבה והגזלן קונה ממילא מכח קנייני

ם חיסוד ששנוי ג א ו  הגזילה הראשונים. ראייה״ שנייה: שמי מעשה. היסוד חנ״ל ח

פקעה ממנה :  קונה. אין.עצם שנוי המעשה קניין, אלא על ידי שהגזילה נשתנית,

 תורת חשבח,*דכתיב ״אשר גזל״, כעין שגזל יחזיר. וכשאינו כעין שגזל כגון-בשעשה

 שנוי, אינו בדין השבח וממילא זוכח בח לגמרי.

 אם נגדיר את גישתם של האבני נזר והקהילות יעקב; אפשר להגיד, שהפגם אינו

ן(כגון משיכה) י י  מצד הלכות קניינים, אלא מצד הלכות איסורים. נעשתה פעולת קנ

 ואין חסרון מצד מעשח חקנייו, אלא שישנו חיוב של ״והשיב את הגזילה״ המעכב

 את העברת הבעלות המושלמת. ועל זה חחיוב, מועלת^מחילת חנגזל. חנפקא מינח

 למעשח בין פירוש זח לשאר חפירושים חוא חאם ישלם כשעת חגזילת או לא. לפי

 פירוש זח ישלם כשעת חגזילת. ולפי שאר תפירושים ישלם כשעת חקדושין.

 הקשיים בפירושם של חאבני נזר וחקחילות יעקב חם:

ן חמושג. קניין למושג בעלות. תגזלן קנח זאת י ב ל ד ב  א. לפי׳חסבר זח,-יש ח

 מבחינה קניינית, אלא שאינו הבעלים, דהיינו, זה לא שלו. וזהו חידוש, כי בפשטות

 אם. עשיתי קניין/כלומר בצעתי מעשה קניין, אני הבעלים ואם-יש פח ענייףאיסורי,

• למדנו שעשיית-מעשה ו י  אז עברתי על. איסור. אך בכל מקרה אני הבעלים. עד ה
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 עכשיו ותלית חלותו.במשהו, אפשריות רק על ידי עשית תנאי, ואילו פח אין כלל

 תנאי, ובכל זאת פועל חעקרון חזח, שחגזלן עכשיו עושח מעשח קניין ותלותו

 מותנית במחילת חנגזל על חיוב החשבח, אלא בחכרח צריכים לחסביר שחתורח

 יצרח.פת תנאי כזת.

 ב. יש לדון לפי שיטח זו, מח חקשר של חנגזל לגזילח, בשעח שחיא אצל חגזלן,

 לפני מחילת. תרייברקע תמיד עומד רבי יוחנן שאמר שאין חגזילח של חגזלן ואינח

 ברשות חנגזל. משמע, שחגזילת שייכת לנגזל דחיינו חוא חבעלים עליח. ולפי

 חאמור לעיל, אין זח •כך, שחרי חגזלן עשח מעשח קניין. ואם כך רבי יוחנן תיה

 צריך לחגיד שאין חגזילת שייכת לנגזל ולא שאינח ברשותו. אמנם אס נסביר שזח

 תנאי, אכן עד מחילתו של חנגזל, חגזילח עדיין שייכת לו וחוא חבעלים עליח.

 שיטת רבי שמעון שקופ

 דודאי כל שאינו ברשותו, לא מצי איחו לאקוניי לשום אדם, אפילו לחגזלן

 עצמו, אלא דמכל מקום, חגזלן עצמו שפיר!יכול לעשות. מעשח קנייו ולזכות

 בו.

ן לחול משני צדדים. או מצד חמקנח, י י כולחקנ נים דעלמא, י י י  דבכלקנ

 דחיינו שחדעת אחרת מקנת פועלת את חלות חקניין (ובכחאי גוונא ־אין

 צריך כלל לדעת קונח), או מצד חקונת דחיינו דכל שחבעלים מתרצים' ואינם

 מעכבים', יכול וזקונח מצד עצמו לזכות בו כזוכח דבר מן חתפקר: ותשתא,

 בדבר שאינו ברשותו. אף על גב דחמקנח אינו יכול לחקנות את חחפץ ואדם

 אחר נמי אינו יכול לזכות מעצמו בחפץ, שחרי אינו ברשותו, מכל מקום

 תגזלן עצמו יכול לזכיות"׳ בו,׳ שחרי ברשותו חוא ולעניין חסכמת בעלים

 ונתינת רשותם, לא שייך חסרון דאינו ברשותו, דעל כל פנים אינם מעכבים

 עליו..וחשתא זוכח בו חגזלן מעצמו.

 (שערי יושר שער ז סוף פרק יב)

 לפי רבי שמעון שקופ ישנם שני שלבים במעשח קניין רגיל. חשלב חראשון חוא

 הסתלקות של חבעלים מזכויותס בחפץ, וזח למעשח דעת מקנה, או לחלופין

 תסכמת חבעליס "לקניין. חשלב חשני חוא פעולת תחקנאח עצמח, כאשר פעולת

 קניין זו מתפצלת לשני סוגים. חסוג חאחד חוא שחמקנח חוא זח שעושת את פעולת

 חתקנאת (כגון: מסירת, אגב) ותסוג תשני הוא שתקונת הוא זת שעושת את פעולת

 חחקנאח (כגון: משיכת, .חגבתת). בפשטות, אין חילוק בין חסתלקות חבעליס לבין

 מעשח חקניין עצמו, ושניחם מתבצעים בבת אחתוכיון שלא יכול תמקנח לתקנות

בן כמובן, אין יכול חק ונח לבצע  דבר־שאינו ברשותו מסיבח דיניתחלכתית, וכמו

 קניין מצד עצמו כשאין חחפץ ברשות:חמקנח מסיבח מציאותית מעשית (שחרי
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 ההפץ.איננו פה), שהרי כל.תהליך הקניין צריך להיות כשהחפץ ברשות המקנה.

 ומזח נובע באופן ישיר, לכאורה, שגם ההסתלקות של הבעלים דהיינו הסכמתם

 והסרת חתנגדותם;צריכות לחיות כשהחפץ ברשותו, שהרי בקניין אין שום הפרשי

 בין שני השלבים ואף ההסתלקות חלק בלתי נפרד מן־ הקניין חיא. ומחדש רבי

 שמעון שקופ שחסתלקות חבעלים דחיינו נתינת אישורם, יכולח לחעשות אף כשאיף

ל ההסתלקות ומעשה הקניין נעשים בבת אחת ל  החפץ ברשותו, אלא כיון שבדרך ב

 בלי הפרש כלל, דבר זה אינו בא לידי בטוי, שהרי,בכל אופן מעשה הקניין יכול

 לתתבצע רק כשחחפץ ברשות מקנה. אבל בגזל, אמנם אין החפץ נמצא עתה

 ברשות המקנה (הנגזל), ולכאורה, לפי זה לא.היה יכול לחתבצע קניין, אך חחפץ

 נמצא ברשות חקונח עצמו(חג'זלן).לחבדיל מסתם קניין שאין חחפץ ברשות הקונה.

 ואם כך חחסרון של אי אפשרות מציאותית לביצוע מעשח חקניין בידי חקונח מצד

 עצמו, אינו קיים. אלא שלפי שאר חמפרשים כיון שאין חחפץ ברשות חמקנח לא

 תתכן הסתלקותו. ולכן אפילו מעשת קניין על ידי חקונח עצמו -לא יועיל כיון

 שלמעשת אין דעת בעלים. אך לפי חיסוד של רבי שמעון, שתסתלקותו אינח מותנית

 בחיות חחפץ ברשותו, כיון שיכול חגזלן לבצע פעולת קניין.שחרי חגזילח ברשותו,

 שפיר קנח את חגזילח וחיא שלו. ואם כן מובן כיצד מקודשת בגזל דידה, ״אבל

 בגזל דידה כהחיא דווךשכי דנתנחלו חאישח חוורשכא במתנת, שפיר זכח בו הוא

ה לא חוי חמקנח ואחר כך ש י א ה ד ב  מקודם על ידי קניין שנעשח מצידו, אף על ג

 יכול חוא לקדשח בו״(שם דבור המתחיל והשתא). כמובן, אין חבדל כלל.בין חפץ

 לסלע, כך שכל מח שאמרנו תואם גם את תתוספתא חמדברת בסלע.

 הקשיים בפירושו של רבי שמעון שקופ:

 א. עצם החדוש, שלהסכמתו של הנגזל יש משמעות ותוקף אף כשאין חחפץ

 ברשותו ושתגזלן מבצע פעולת קניין ללא אפשרות אקטיבית. של, הנגזל להקנות,

 אינו מקובל על פי רוב,, שכן כמו שביארנו וכך מסתמא תבינו שאר .הראשונים

 והאחרונים, אמנם מסברא ישנם שני שלבים בקניין, אך במציאות דהיינו. בפועל״

• כן החפץ  אין לחלק ביניהם וכשם שמעשה קניין אינו יכול לחןגשות אלא א

בגזל.ואין'  ברשות המקנה כך.גם ההסתלקות תלויה בזח. ממילא דבר זח קייס אףי

 הגזלן יכול לקנות כיון שאין החפץ,ברשות הנגזל.

 ב. לפי דברי רבי שמעון שקופ יוצאת נפקא מינה גדולה,למעשת,:שהגזלן יצטרך

 לבצע,מעשה קניין חדש (כגון: משיכה, הגבהה.וכדומה). והסיבת כיון שהסכמתה

 באח לאחר שגזל, רק אז תואיל עשית מעשה קניין.של הגזלן.״ וכמובן זה קשה

 מאוד. קודם כל מפני שבגמרא אין בל רמז לכך שהגזלן מבצע פעולת קניין

 כשהגזילה ברשותו. ושנית, משמע מהברייתא שמקדשה מיד ללא שהות זמן, ואחר

 כך לא סביר שבפרק זמן קצר זה, עשה הגזלן מעשה קניין כדי לקנותה:

 עד כאן ראינו שלושה הסברים המתבססים על עיקרון זחח וחוא מחילה. בין
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 אם המחילה עצמח:חיא זו שמקנת (רש״י), בין אם״חמחילח גורמת לפקיעת חיוב

נחמכח קנייני גזילח ראשונים (אבני נזר וקהילות יעקב), זלןקו  חחשבח וממילא חג

ח או״לחילופיו חחסכמח:ונתינת תרשות, חן רק שלב אחד מתחליך ל י ח מ ה ס א ן י ב  ו

 חקניין שיכול לחתבצע־אף כשאין חחפץ ברשות־חמקנח וחשלב חשני חוא מעשח

 חקניין חנעשח על ידי הגזלן, כשחחפץ ברשותו(רבי שמעון שקופ).

 ואכף חגאון רבי שמואל רוזובסקי בשיעוריו(לקידושין יג, א) מסביר.אתי שיטת

 רש׳׳י חמוקשית בשני חאופנים חנ׳׳ל.

 שיטות הפני יהושע ורבנו חננאל בן שמואל

 הפני יהושע (יג, א ד״ה שם' חחיא איתתא) מפרש: ״מקדשח בחחיא חנאח, דלא

 צריכת למיזליבדינא, ודיינא שויה פרוטה ומתקדשת בו״. כלומר - אין הגזלן מקדש

 אותח בכסף אלא בחנאח שלא צריכח ללכת לבית דין. דחיינו, בחסכון שנגרם לח.

 ונראח, שאפשר לפרש את חחסכון חזח בשני אופנים (בשני תחומיים). אמנם אין

 נפקא מינה גדולח ביניחם אך לעניין גודל חחידוש יש חבדל. אפשרות ראשונח חיא

 שמקדשה בחסכון של הכסף תכרוך בתוצאות משפט (כגון: שכירת עורך דין ועוד)

 והנאה׳ זו שווה לח פרוטח. ולפי זח חחידוש חוא שחנאת חסכון כסף שווה פרוטה.

 אפשרות שנייה היא שמקדשה בחסכון של חטירחח או לחילופיו בחסכון של הזמן

 שחיו נגרמים לח בלכתח לתובעו בבית דין. ולפי זח חחידושגדול יותר, שגם תנאת

 חסכון של טרחת שווח פרוטח.

 חקשיים בפירושו של חפני יחושע חם:

 א. תרי תגזלן נותן נותן לת עכשיו את חחפץ או את חסלע שגזליממנת ואומר לח

 שתתקדש לו בזה. אם כך משמע גם מהמקרה של וורשכי וגם מחמקרת של

 חברייתא שמקדשח בגזילח עצמח. ואילו לפי חפני יחושע לא מקדשח בגזילה אלא

 בחנאח כלשחי של חסכון. ואף אם נדחק ונאמר שבגמרא בכל זאת מדובר שתתכוון

 לקדשח בחנאח, ודאי שלפי חרמב״ם אין כלל מקוםלפירוש חפני יחושע, שחרי לפי

 חרמב״ם רואים בכמח מקומות (אישות ח, טו; כא-כב), שאם רוצח לקדש בהנאה,

 צריך לומר לאישח בפירוש שחוא מקדשח בחנאח, וכאן ודאי לא מדובר שאמר לח

 במפורש שמקדשח בהנאה.

 ב. זחו חידוש להגיד שחסכון כלשחו חוי חנאח ממשית'שאפשר לקדש בו אישח,

 בפשטות, מניעת חוצאת אינח נחשבת כסף, ואם כך לא תהית מקודשת, שחרי לא

 קבלח חנאח ממשית (אך כמובן, לזח יש ראייח מדברי רש״י בדף ו בעניין מחילת

 מלוח, חאומר במפורש שמקדשח בחנאח של חסכון).

 ג. קושית חדברי ירמיחו(יג, א ד״ח ומצאתי) - חגמרא(יג, א) מוכיחח שיש חבדל

 בין שדיך לבין לא שדיך, מסתירת בין בריתא של גזל תאומרת שמקודשת לבין
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ן כלל סתירח,  ברייתא של חוב האומרת שאינה מקודשת. ולפי חסבר חפני יחושע אי

 כיון שיש לחלק בין גזל לבין חוב. בגזל שייך לומר שמקודשת בהנאה.שאינה צריכה

 ללכת לתובעו בבית דין מח שאין כן בחוב. לכאורח, חיינו דוחים קושיא זו שגם

 בחוב יש לה הנאה שלא צריכת לתובעו בבית דין, שיחזיר חחוב. אך כמובן. אין זת

 כך. שכן בגזל, כדי להוציא ממנו חגזילח צריך לתובעובבית דין, להביא עדים שגזל,

 לשכור עורך דין, לחכות עד שבית דין יפסוק ועוד. לעומת זאת בחוב, חמלוח בא עם

 חשטר מבית הדין, ובית חדין גובח מיד מן חלווח על פי חשטר, כך שאין משפט, אין

 טרחה ואין חוצאח כספית.

 בדומה לפני יהושע מפרש רבנו חננאל בן שמואל בפירושו על חרי׳׳ף (לדף ז, א

 בדפי הרי״ף): ״גליא דעתה שנתרצית בדבר וגמרה ומקניא נפשה, בהנאה שהגיעה

 לידה שחחזיר לח שלח״, או במילים אחרות, ״בההיא הנאה דאחדריח נחליה;

 מיגמר גמיר ואקנאי נפשח וכמאן דיחיבלח מנפשיח דמי״.

 כפי שברור ונראח לעין, פירוש זה דומה מאוד לפירושו של הפני יחושע, גם פח

 אפשר לחגיד, בסופו של דבר, שחחנאח חיא חסכון חתביעח, אף על פי שאפשר

 להסביר פשוטי יותר, שההנאה היא עצם החזרת הגזילה. לכן, לא נאריך בפירוש זח,

מלבד  ופשיטא שאות• תקושיות שנאמרו על פירוש״חפני יחושע קשות גם' פה. 1

 קושית הדברי ירמיהו, אם נסביר' שההנאה היא עצם חחזרת חגזילח.

 שיטת התלמוד הירושלמי

 איתא בירושלמי:

 חטף הסלע מידה ונתנו לה בשעת מתנח אמר לה הרי את מקודשת לי, הרי זו

 מקודשת. במה קידשה? רבי חגי בשם'רבי פדת, רוצה היא שתהיה מקודשת

 לו ויהא חייב לה 'סלע. אמר רבי יוסי, אילו איתמר כלי יאות, סלע דרכו

 להתחלף.

 (ירושלמי קידושין כו, א)

 הסברי• שוני• ניתנו לשיטת הירושלמי, אשר ניתן לחלקם לשתי קבוצות

 עיקריות: הראשונה ־ שיטת הפני משה, ותשניית - שיטת המאירי וקרבן העדה.

 שיטת הפני משה

 כתב הפני משה:

 רוצח חיא שתחיח מקודשת לו בחחיא חנאח^שיחא.חייב לח.סלע אחר (עד

 כאן דברי רבי חגי). ומתמח רבי יוסי עלה, .אילו איתמר כלי:יאות קאמרת:

 שנוכל לומר דניחא לח שיתן לח כלי אחר בחילוף כלי שלח, שדרכו של כלי•
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 .להתחלף... אלא סלע דרכח לתתחלף בתמיח; מאי שנא סלע זח מאחר ומחי

 הנאה דקא מטי לידח.,

 (ירושלמי, קידושין כו, א ד״ה רוצה היא)

 לפי דחיית רבי יוסי יוצא שדווקא בכלי מקודשת כיון שיש לה הנאה שתקבל

 כלי אחר (טוב יותר או חדש יותר), אך בסלע אין לח שוס חנאת בקבלת סלע אחר

 שדומח בדיוק לראשון ולכן אינח. מקודשת. וכיון שחירושלמי מדבר במקרח של

 סלע, דוחח רבי יוסי את חסברו של רבי חגי שמקדשח בחנאח שיחא חייב לח סלע

 אחר.

 אמנם, לגבי מקרח שגזל כלי, אכן אפשר לחסביר על פי טעמו של רבי חגי

 שמקודשת בחנאח שיחא חייב לח כלי אחר^

 ננסח לחסביר את דברי רבי חגי כך שיתאימו לא רק בכלי, אלא גם בסלע. רבי

ח דקא מטי א נ ח ח מ  יוסי דחת תסבר זת בסלע מטעם: ״מאי שנא סלע זח מאחר ו

 לידת״. אך אפשר לחביא, שתי אפשרויות. של חנאח שתבוא לח מזח שחייב לת סלע

 אחר. אפשרות אחת חיא שיש לח חנאח.בזח שחיא יודעת שמישחו חייב לת חוב,

 כיון שזח עצמו עשוי לעזור לח בעסקים (כגון: אנשים יסכימן לעשות איתח

 עסקאות, לתת לח חלוואות כשתצטרך וכדומת). אפשרות שניית חיא, שגם קיבלה

 את הסלע שלח (לשם קדושין אף זת טוב לח) וגם תקבל סלע נוסף וזח אצלח נחשב

ך קשה להסביר כך). א ) ה א נ  ה

 הסבר חפני משח בירושלמי דומח לפירושם של חפני יחושע ורבנו חננאל בן

 שמואל. העקרון המשותף לשלושת הפרשנים הוא: קידושי הנאה. כלומר, כשהנזלן

 נותן לאשת את הגזילה, אין הוא מקדשה בגזילה עצמה, אלא בהנאה שיש לאישה

י יהושע), בין אם זו הנאה פנ ) ן  בזה. בין אם זו הנאה שלא צריכה לתובעו בית די

 שהחזיר לה שלה (רבנו חננאל בן שמואל) ובין אם זה הנאה שיהא חייב לה סלע

 אחר (פני משח). אלא שבכולם היינו צריכים להגדיר ולהסביר מהי בדיוק ההנאה

 שהאישח מקבלת.

 נעבור עתח לחסבר תשני בדברי תירושלמי. תסבר זח מתחלק לשניים: שיטת

 חמאירי ושיטת קרבן חעדח.

 שיטת המאירי

 חמאירי (יג, א ד״ח בתלמוד) נוקט שרבי יוסי בא לפרש ולחסביר את רבי חגי

 (בניגוד לפני משת שנוקט שרבי יוסי בא לדחות את רבי חגי). אס חיח מדובר על

 כלי שחוא גזל ממנח, אכן לא חיתח מקודשת, כיון שכלי אינו עשוי לחתחלף וחוזר

ו כמו שתוא אותו חכלי). לכן לא נאמר שמתקדשת ויחא חייב לח כלי נ י (דתי ן  בעי

יאדם לשאול כלי ולהחזיר כיוצא בו(כלומר כלי אחר), אלא  אחר כיון שאין דרך בנ
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 להחזיר את אותו הכלי.,ולכן כשנוטלתו, קיבלתו לשם חשבת הגזילח. מ ח שאין כן

ל דעת ע ו ת ל ב ק  בסלע, שדרכו לחתחלף ואינו חוזר בעין. מקודשת בדשדיך, שחרי מ

 שיחא חייב לח סלע אחר, וחראייח שכך חוא, מזה שהירושלמי כתב ״חטף סלע

 מידח״ ולא ״חטף מידח״ כיון שבגזל דידח בדשדיך מקודשת רק בסלע אך לא

 בחפץ. פישוט חדבריס חוא - כשמדובר בכסף חיא אינה מוחלת אלא מחליפח,

 דהיינו, שבכסף למעח אין ״והשיב־את הגזילה״, אלא זה חופך מיד לחוב וזח חידוש

 גדול של חמאירי.

 חרשב׳׳א (יג, א סוף ד״ח כנסי סלע זו) ללא קשר לדברי המאירי מעיר כי יתכן

 שחירושלמי יודח לבבלי במקרח שלוורשכי שמקודשת, אף'על פי שזח חפץ, כיון

 שהלשון שם שאומר לה חיא: ״אי יחיבנא לך, מיקדשת לי!״. במקרח רגיל של גזל

 דידח, אינח מקודשת'בחפץ כי אי אפשר יחיח לחשיב לח את חגזילח, אך במקרה

 זח, שבחזרתו בלבד חוא מקדשת, יתכן לומר שמקודשת ולא קיבלח לשם חשבת

 חגזילה.

 למסקנת מסיק תמאירי שאף על פי שבבבלי משמע בפשטות שמקודשת בדשדיך

 גם בכלי(ולא רק בסלע), יש לחוש לירושלמי ולכן יצטרך לתת לח גט ולא יסתמך

 על חקדושין חאלח.

 חמאירי מקשח על עצמו מחגמרא. חגמרא בצטטח את חתוספתא כותבת גם את

 חמקרח של חמסן (חמסן ־ דיחיב דמי, אבל לא נתרצו.בעלים מעולם למכור)

 שמקודשת. ולכאורח, לא מובן. כיון שחחמסן נותן כסף, מסתמא מח שלקח כלי

 חוא, שאין דרך לקנות מטבע-במטבע ומדוע מקודשתז עונח תמאירי, אפשר שקנת

 סלע בפרוטות או דינר זהב בסלע. ועוד, אפשר שבחמס אף בכלי מקודשת, שמכיון

 שקיבלתו נתרצית בקבלת המעות.

 אך נראה, כי שאלה זו כלל אינה קיימת. בתוספתא תמובאת.בסוף הגמרא, כלל

 לא מובא חמקרח של חמסן אלא רק גזל ופקדון. אלא שכנראה לגמרא תיתה גירסא

 שונח בתוספתא, ולפי זח אפשר שלירושלמי תיתת תגיךסא בתוספתא שלא כתוב בח

 חמקרח של חמסן, ואם כך כלל לא קשח.על פירוש חמאירי מחתוספתא.

 תקשיימ בפירושו של המאירי:

 א. תמאירי מסביר את הירושלמי שמדובר דווקא בדשדיך, ואילו בירושלמי

 עצמו> לא מוזכר כלל חבדל בין שדיך ללא שדיך (ואכן, כפי שנראה לאלתר, קרבן
 העדה חולק בזח). אמנם אפשר לחלק, שחירושלמי דיבר במקרח שחטף וקידש מיד,1

(דהיינו זה עדיין לא הפך -  אם לא שדיך ודאי אינה מקודשת, כיון שלא מחליפה

ך לפי י ד  לחוב), אך במקרח שלא קידש מיד אלא אחר כך מקודשת' אף בלא ש

 חסברא דלעיל.

 ב. לפי חפשט בירושלמי משמע שרבי יוסי בא לתקשות על רבי חגי ולחלוק עליו,
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 או לפחות להסתייג.מעט מדבריו, ואילו לפי חמאירי״-רבי יוסי בא להסביר את רבי

 חגי ולפרש את דבריו.

 שיטת קרבן העדה

 דברי קרבן העדה (ירושלמי קידושין כו, א דיה אילו־ איתמר) דומים לשיטת

 המאירי, לפי קרבן העדה. רבי הגי אומר, שהיא רוצה להקנות לו הסלע שיקדשנה

 בו. ואומר לו רבי יוסי, במקרח שחטף כלי^ממנת באמת צריך את הטעם שלך וזה

 משמע דווקא בדשדיך (אמנם לא ברור, כיצד היא מקנה לו). אך במקרה שחטף סלע

 מידה (וזה המקרה הכתוב בירושלמי), כיון שדרכה להחליף, ודאי סמכה דעתה שזה

 לקידושין, והוא יתן לח סלע אחר. כלומר, ברגע שגוזל, את הסלע זה הופך לחוב

• שתקה ולא שדיך, מקודשת כמו בקידושין רגילים (כך משמע).  וכשמקדשה, אף א

 אם כן העקרון של המאירי ושל קרבן העדה זהה, והוא שסלע דרכו לחחליף.

 אלא .שלפי המאירי. בכלי כלל אינה מקודשת אף בדשדיך, ובסלע מקודשת רק

 בדשךיד, ואילו לפי קרבן העדה, בכלי מקודשת בדשדיך ובסלע מקודשת אף בדלא

 שדיד.

 הקשיים בפירושו של קרבן העדה״הם:

 א. . יוצא שבסלע :מקודשת: אף בדלא שדיך, ואילו לפי הסברה ׳הפשוטה

 כשמקדשח מיד לאחר שגזל והיא שותקת~ולא שדיך, גילתה דעתת שמקבלת זאת

 כהשבת הגזילה. ואכן המקרה בירושלמי הוא שקידשה מיד לאחר שחטף; אמנם,

־ ך י ד  אפשר.לתרץ כי קרבן העדה דיבר באופן תאורטי, שלפי הסברה אף בדלא ש

בדשדיך:  מקודשת. אך במקרה זה שקידשת מיד - מקודשת רק־

 ב. במקרה שחטף כלי לא ברורה עדיין השאלה תעיקרית, כיצד הוא יכול

 לקדשה בזה(שחרי כלייאין דרכו לחתליף) והרי זח לא שלו.

 לסיכום, ראינו שני הסברים עקרוניים הפוכים זח־מזה בשיטת הירושלמי. לפי

 הפני משה, דווקא בכלי מקודשת כיון שיש לה הנאה שתקבל כלי אחר, שדרכו של

 כלי לחתחלף, אך בסלע שאין דרכו להתחלף, אין שונה סלע זה מהסלע שתקבל

 במקום, ואם כך לא,קיבלח חנאח כלל. לעומתו חמאירי,(ואיתו קרבן העדה) סובר,

כיון שכלי.אינו עשוי לתתחלף וחוזר  שדווקא. בסלע מקודשת אך בכלי לא. וחטעם,;

 בעין (שחרי אין דרך בני אדם לשאול כלי ולהחזיר כלי -אחר), ולכן כשנוטלתו,

 מקבלתו לשם השבת חגזילח ואינח מקודשת. מה שאין כן סלע, .כיון שדרכו-

 לחתחלף ואינו חוזר בעין, חוי ליח ביד חגזלן חוב, וכשמקבלתו על מנת להתקדש

 עושח חאישח כן ויחא חייב לח סלע אחר ולכן מקודשת. נובעים מכאן שני* הבדלים

 בין הפני משה למאירי. הראשון למעשח ־ חאם מקודשת דווקא בכלי או דווקא

 בסלע. פניי משח - דווקא בכלי, חמאירי - דווקא בסלע. והשני - לעניין במה
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 מקדשה. האם מקדשה בהנאה או בסלע עצמו. פני׳משה - בהנאה, חמאירי - בסלע

 עצמו.

 יסודן של שתי הגישות הבאות שנציג מתבסס על דיני יאוש ושינוי רשות. כידוע

 דיני יאוש אינם קיימים דווקא במקרה של קידושין, אלא תם, תלכות עצמאיות

 השייכות למקרים נוספים כגון מכירת. וכן לאו דווקא בגזילה, אלא גם למשל

 באבידה. להבדיל מן הגישות הקודמות (מחילה והנאה) השייכות דווקא לעניין

 קידושין ודווקא לעניין גזל.

 נזכיר כמה פרטים לגבי דין יאוש. בגמרא בבא קמא (סו, א) מובאת מחלוקת

 אמוראים תאם יאוש קונח. רבח סובר, שיאוש קונח, ולכן כיון שחבעלים חתיאשמ

 קונח תגזלן את חגזילח ודין (למספיק) אם משלם דמי חגזילח. רק מסתפק רבח,

 האם יאוש קונה מדאורייתא או שמא רק מדרבנן.

 לעומת זאת רב יוסף סובר, שיאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן ולכן הגזלן,צריך

 לההזיר את הגזילה עצמה, אף על פי שהתיאשו הבעלים. אמנם לכולי עלמא בגזל

 דעלמא, שאדם גוזל ממישהו חפץ ומוכרו ללוקה פלוני, אם התיאשו בעלים, הלוקח

 קנאו מדין יאוש ושנוי רשות.

 שיטת דגנו יהונתן הכהן מלוניל

 רבנו יהונתן אומר שלושה ביטויים שונים לגבי-ת״עניין בו אנו עוסקים, אשר

 ממבט ראשון נראים כסותרים זה את זה.

 בגזל דידה, כיון דשדיך כלומר דיבר עימה קודם לכן ונתרצתה להתקדש לו,

 חלכך אף על גב שחטף סלע מידה וקידשה בו, דין הוא דליהוו קידושין, דחא

 נתנח עיניח בו לחתקדש לו. חלכך יש לחוש שחקנתח לו חגזל מיד שחטף

 מידית, כדי שתתקדש לו באותו דבר״.׳

 (יג, א ד״ה ורשכי)

 ודווקא בגזל דידח, דגליא דעתוז דנתיאשח ממנוכיון דאמרח אין...

 (יג, א ד״ח ניתני)

 הא דקתני מקודשת בדשדיך מקמי חכי ונתרצית לחתקדש לו, דכי קבליח

 לגזל דידה מיניח, שמע מינא אחולי אחילתיה...

 (נב, ב ד״וז וחא)

 לפי,חמשפט חראשון חאישת לא מקודשת ודאי אלא מספק, ויצטרך לתת לח גט

 (ומח שכתב ״דין חוא דליחוו קידושין׳׳, חכוונח לעניין שתצטרך גט), כיון שלמעשח,

 אין פח חקנאח-בגזל,אלא יש ספק חאם תית-פת באמת גזל או שמא חיח כאן

 מעשה קניין רגיל, שחאישח הסכימה לתקנות לו כבר בשעת החטיפה. כמובן פירוש
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 זח קשח מאוד, כיון שודאי מדובר פח על גזל ממש, וכן חגמרא עוסקת בזח כגזל

 רגיל לכל דבר. יתר על כן חגמרא אומרת ״מקודשת׳׳ ומשמע מזה ודאי ולא ספק.

 חבטוי חשלישי שמשתמשי בו רבנו יונתן, חוא בדיוק שיטת רש״י שמחלח לו.

 ולכן מובו, שחלות על.פירוש זת כל תקושיות חמובאות על שיטת רשז׳י.

 גם הבטוי חשני־ שמביא רבנו יונתן חוא קצת בעייתי. על פיו יש פח יאוש של

 חאישח ועל ידו קונח חגזלן את חגזילח. נעמיק ונרחיב קצת בהסברו ובתבנתו של

 ״יאוש׳׳ זת. ניתן לבארו בשתי צורות, דחיינו בשני אופנים. חאחד שהכוונה פח גם

 כן למחילה, ואם כן אין׳ הבדל בין זה לבין הבטוי השלישי: אך אפשר לפרש יאוש

 זה באופן הרגיל שלו, דהיינו יש פה יאוש ממש של האישה וחגמרא חולכת על פי

 מאן דאמר יאוש כדי קני (־רבה). וכיון שהגזלן קונה את הגזילה, יכול לקדש בה

 את האישה.

 הקשיים בפירוש של יאוש הם:

 א. רוב הפוסקים נוקטים כשיטת רב יוסף, שיאוש כדי אינו קונה כלל. ואם כן

 יוצא שהגמרא פת הולכת רק למאן דאמר יאוש־כדי קני, שאינו נפסק כלל להלכה.

 יתר על כן הברייתא האומרת שהמקדש בגזל דידת מקודשת, כן נפסקת לחלכח.

 ב. בגמרא מדובר שקידשח מיד, ולכן קשח לחניח שחיא תתיאשה.

, א ד״ח גזל): ״ואף לדעת חאומר יאוש כדי קני, פירושו ג י )  ג. קושית המאירי

 לעניין שאינו צריך לחחזיר חגזילח עצמה בעין-אלא דמית, אבל-גזל שלח, שחדבר

(אבן ן  עצמו שגזל לח בא לידה, חרי חוא שלח״. קושיה זו תירץ ספר טיב קדושי

• התיאשה ויאוש כדי קני, אם כך מח לי מקדשח  חעזר סימן כח ד״ה והב״ש) - א

 באותו חפץ מח לי מקדשה באחר. בכל מקרח לא תוכל לומר דידי שקלי.

 לכן נוח יחיח לחסביר כמו הצורה הראשונה, שכשרבנו יונתן כותב ״דנתיאשח״,

 מתכוון חוא לפירוש של מחילח ואת חבטוי חראשון אפשר ליישב שיש לנו ספק

 חאם מחלח או לא. ולפי זח נרוויח שאין סתירח מיניח וביח בדבריו של רבנו יונתן.

 אך פירוש זח קצת דחוק, כיון שרבנו יונתן משתמש בשני ביטויים, ״מחילח״

 ו״יאוש". משמע שאינם חיינו חך, שאם לא כן חיח נוקט רק באחד־משני ביטויים

 אלח.

 שיטת בעל הטורים

 וכתבי חרמ״ח: דווקא בגזל דעלמא מקודשת לאחר יאוש, דאיכא יאוש ושנוי

 רשות, אבל אם גנב או גזל משלח ולא שידך אותח תחילת וכשנתנו לח אמר

 התקדשי לי בזה וקיבלת אותו ושתקח אינן קידושין. אבל אם שידך תחילח

 או אפלו' לא שידך תחילח וכשאמר לח חתקדשי לי בזח ונתנו בידה אמרה
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 אין, הוי קידושין..

 (אבן העזר סימן כח)

 נושאי כליו של הטור הסבירו קידושין אלו לפי הטור מטעם,מחילה (כמו רש׳׳י).

 אך בפשטות משמע מהטור שמקודשת מטעם יאוש ושנוי רשות, ולכן ננסה להסביר

(גזל  כיצד מקודשת מטעם יאוש ושנוי רשות. נדון קודם כל, כיצד בגזל דעלמא.

 דאחרים) מקודשת על ידי יאוש ושנוי רשות ולאחר מכן נשליך זאת .לגזל דידה.

 ראשית כל, חרקע שצריך לעמוד לנגד עינינו חוא דברי רבי יוחנן חאומר:.״גזל ולא

 נתיאשו בעלים, שניחם אינם יכולים לחקדיש. זח (חגזלן) לפי שאינו שלו, וזח

 (תנגזל) לפי שאינו' ברשותו״. כלומר חחפץ חוא של חנגזל אך נמצא ברשות תגזלן

 (אף על פי שבאיסורא אתא לידיח). וכדי לבצע בחפץ פעולח בעלת תוקף כלשתו

 מבחינת קניינית, צריך חחפץ לחיות שלו וברשותו. עתח נעבור לדיון ולחקירת

 עצמם, כפי שנראח לאלתר, לכאורח, אין הבדל בין גזל דעלמא לגזל דידח, אך

 בחתבוננות מעמיקח יותר נראח שתחבדל גדול.

 ישנן שלוש שאלות עיקריות בעניין חסבר חלותם של קדושי גזל:

 א. מדין מח פועל יאוש ושנוי ׳רשות?׳ א) מדין־ ״בתיתרא אתא לידת״, שחרי

 חמתקדשת אינח מתחיבת בתשבח, מח שאין כן חגזלן, שחרי חיביבחשבח: וכיון

 שבאיסורא אתא לידית, שנוי רשות מתנגזל לגזלן לא מתני. ב).שנוי רשות חוי

 מקצת שנוי, אך.אינו שנוי גמור לקנותבלי.יאוש.

 ב. תאם תגזלן, במקרת זת קונתיאת הגזילהזיא) כן, כיון שהקדושין וקניינו של

ה את חגזילח. נ ו ק א  חבעל באים כאחד. ב) ל

 ג. מח חקשר וחשייכות חנצרכים בין חמקדש לבין חחפץ שבו הוא מקדש?

 א) חחפץ חייב לתיות משל חבעל. ב) מחמתו - כלומר חעיקר חוא שחיא תקבל

 פרוטת בגללו(וראיח לכך דין עבד כנעני). כיון שבגזל דעלמא, כולי עלמא מודים

ח חמחלוקת בשאלת ג ר כ ח ב ך  שחאישח מתקדשת מטעם יאוש ושנוי רשות, אם כ

 תגרור'מחלוקת ב-ב. ולפי מח'שאמרנו עד כאן, לכאורח, אין חבדל בין גזל דעלמא

 לגזל דידח לפי כל תשיטות חנ״ל, שחרי תמשותף וחמקביל בשניתם, שזת חיח

 ברשות חגזלן ואחר כך עבר לרשות אחרת, ולא משנח אם אותת רשות אחרת זח

 אישת אחרת תמתקדשת לו, או אותח אישח שגזל ממנח. אך אם נבחן זאת מקרוב

 נראת שתתבדל גדול, ואי אפשר כלל לתקיש מזת לזת. על פי תרקע תראשוני שחצגנו

 חחפץ נשאר שייך מבחינת בעלות לנגזל. ואם כך בגזל דעלמא חחפץ עובר לחיות

 שייך לאישה המתקדשת, דתיינו, מתבצעת העברת בעלות. היא מקבלת חפץ

 לבעלותת ובזת מתקדשת, אך בגזל דידה ההפץ אינו עובר בעלות, שהרי לכל אורך

של תאישת). ואס כך אין תאישת מקבלת כלום, ובמה ־ זל( ג  חזמן חחפץ נשאר של חנ

 תתקדש. ואפילו נסביר שמספיק שזח מחמתו, פת תתית חבעיח מצידח, שחיא לא

 קיבלת כלום.
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 אמנם, לכאורח, אס ננקוט שהבעל קונח מטעם ״קדושיו וקניינו באין כאחד״

 אתי שפיר גם בגזל דידה, שהרי הבעל קונה והאישה מקבלת משחו חדש. אך

 לפענ״ד, לא נוכל לומר כאן, בגזל דידה, טענה זו של ״קדושין וקניינו באין כאחד״.

 כל חרעיון חעומד מאחורי זח חוא שכיון שקדושין אלח יגרמו שחחפץ יהיה שלי,

 חשוב חחפץ שלי עתח שאוכל לקדשח. אך בנדון ידידן קידושין אלח לא יגרמו

 שחחפץ יחיח שלי, כי למעשח חחפץ חוזר לנגזל, ואם כך כלל לא חועברח בעלות.

 אם כן ראינו שלא ניתן לחסביר גזל דידח מטעם יאוש ושנוי רשות כמו בגזל

 דעלמא. לכן ננסה להסביר גזל דידה מטעם יאוש ושנוי רשות בצורה שונח. בגזל,

 עצם ׳פעולת הגזילה היא העברת רשות בין הנגזל לגזלן, והראיה ־ מימרת רבי

 יוחנן שאין חגזילח נחשבת ברשות תנגזל אלא ברשות הגזלן. ואם כן, לכאורה, זה

 חיח צריך לתיות שנוי רשות ואם תיתח מתיאשת תוי יאוש ושנוי רשות ביד חגזלן

 וחגזלן קנח (אמנם יש מחלוקת ראשונים תאם יאוש אחר שנוי רשות מועיל כמו

 קודם שנוי רשות. לפי חרמב״ם לא שנא לפני, לא שנא אחרי, ולפי שאר חראשוניס

 מועיל דווקא קודם שנוי רשות, ואס כך לפי חרמב״ם זח מסתדר, אך לפי שאר

 חראשוניס יאוש כזח שאחרי השנוי רשות אינו מועיל. אך חכוונח פח באופן

 תאורטי כדי לחגיע למסקנח ולאו דווקא באופן מעשי. אלא כמובן, חתורח לא

 רוצח ולא מעוניינת לתת חטבות לגזלן ולחקל עליו, שחרי באיסורא אתא.לידיח,

 ולכן רק שנוי רשות נוסף מחגזלן לפלוני אחר, מועיל אם קדם לו יאוש; כלומר, שנוי

 רשות זח אינו מועיל כיון שבאיסורא אתא לידיח ולא רצתח חתורת לעשות תקנח

 לטובת חגזלן. (מח שאין כן, יאוש ושנוי רשות אצל לוקח שיש עניין שחלוקח. לא

 יפגע).

 עיקר החידוש הוא שפעולות שנוי חדשות וחלות תרשות תחיינח תלויות

 ומותנות ברצון חאישח (־חנגזלת), ונבחיר את, חדבר. כפי שהקדמנו כל התקנה

 שאין תשנוי רשות הראשון מועיל, היא לטובת הנגזל, אך אם הנגזל מעונין ששנוי

 רשות .זה יועיל ויפעל. פעולתו,, אם כך זה כבר לא נמצא ברשות הגזלן.באיסורא

 אלא בחיתרא וחוי שנוי רשות מעליא. דחיינו חסכמתח חופכת את השנוי רשות של

 איסור לשנוי רשות של חיתר. לפי זח שנוי תרשות בגזל דיךח נעשח עוד אצל חגזלן,

 ואם חתיאשח לפני כן חגזלן קנח. על כן פשיטא שיכול לקדשח בזח,כיון שזח שלו.

 ולכן במקרח שלא שדיך, שמו חכמים דעתח שאינח רוצח לחתקדש אלא לקחת את

 שלה, ואס כך לא הוי שנוי רשות מעליא,שחרי זח נמצא אצלו באיסורא. אבל אם

 שדיך - שמו חכמים דעתה שרוצה להתקדש, אם כך הסכמתה הופכת את חשנוי

 רשות של איסורא לחיתרא, דחיינו, חיא מותךת על זכויות חרשות הפוטנציאליות

 שלה בחפץ. ולכן חגזלן קונח על ידי יאוש ושנוי רשות(אף על פישלפני חשנוי רשות

 הזה, ההפץ עדיין שלה).

 במילים אחרות גזל זח עניין שביו אדם לחברו. אמנם תתורת אסרתו כיון שזח

 פוגע בנפש חאדם ולא בגלל בין אדם לחברו דווקא, אך חכוונח פח לא רק עלי עצם
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 חאיסור אלא גם .על הדינים חחלים על חגזלן ועל הגזילח׳ לאחר שגזל. חתורח

 קבעח דינים בענייני גזילח, כדי ליצור חיי חברח תקינים. כלומר חתורח רוצח

 לעזורילבני אדם שלא יפגעו. דבר זח ברור גם בגלל חחגיון גרידא, אך ניתן לראות

 זאת גם בהתבוננות בדינים עצמם. למשל חשבת חגזילח כעין שגזל. זח, מורח על

 כוונה מצד התורח שנחגזל לא יפסיק את תפצו או את:ערכו של החפץ: או למשל־

 בגזל דעלמא שחלוקח קונח מיד הגזלן ביאוש בעלים ושנוי רשות, דין זה הוא

 תקנה לעזרת הלוקח שלא ירומח ויפסיד, וכן כדי שיתבצעו ויתקימו חיי מסחר

 שוטפים, ללא חשש וללא בדיקת קפדנית, תאם חהפץ גזול או לא, וכן חלאה.

 לפי תאמור מובן, ששנוי רשות בין הנגזל לגזלן לא מתני, כיון שאין התורה רוצה

 לחיטיב לגזלן או להקל עליו, אלא להיפך, להגן על הנגזל. ולכן אף על פי שזה

 ברשותו של חגזלן, אכתי באיסורא אתאלידיח. אבל ברגעשחנגזל מעוניין שחגזלן

 יחזיק בחפץ בחיתר,.אין כל־סיבח.שחתוןח תמנע ממנו לחדשות לגזלן דבר זח,

 שהרי התורת מעוניינת לעזור בדינים אלו. ואס כך קונה הגזלן את חגזילח ביאוש

 ושנוי רשות. כפי שאמרנו חסכמת תנגזל גורמת לכך שהגזלן יקנה את הגזילה ולא

 יצטרך לחשיב את חחפץ בעין. אך זח לא פוטרו מתשלום דמי חגזילח וכן אין" זח

 גורם לכך שהגזלן" לא עבר עבירה (שהרי זח דבר שבין אדם ׳למקום). בגזל דעלמא

 זח כלל לא שייך. כיון שאף פעם אין רצון מצד הנגזל שהחפץ יהיה ברשות הגזלן

 בחיתרא או שייך לו ואילו גזל דידח זח מקרח מיוחד שבו יתכן רצון של חנגזל;

 במקרח זח של חאישח, שחחפץ יהיה ברשות חגזלן בחיתרא לשם מטרת־ מסוימת -

 קידושין.

 לסיכום: בגזל דידה מקודשת מטעם יאוש ושנוי רשות, אך שנוי רשות המתבצע

 אצל הגזלן והוא תלוי ומותנה ברצון האישה, כשבכל מקרה צריך לדון האם רצון

 זח קיים או״לא, להבדיל מגזל דעלמא, שהשנוי רשות הוא במעבר מרשותו לרשותה

 ואינו תלוי כלל בנגזל.

 הקשיים בחידוש זח חם:

 א. ישנה כאן סתירה מיניה וביה. מצד אחד כיון שהטעם הוא יאוש ושנוי רשות,

 בהכרח הנגזל (־האישה) תתיאש, ומצד שני, ישנה פה הסכמה ואפילו אקטיבית

 במידה מסוימת, שזה יהיה ברשות הגזלן בהיתרא.

 כיצד, לכאורה, היא יכולה להביע הסכמה כזו, לאתר שתתיאשה. אפשר להסביר

 שחתיאשח, אך על כל פנים לאחר זמן ״כשראתה״ שזה אצלו,הסכימה שזה יהיה

 ברשותו. אך על זח באח חשאלח שנשאלח גם. על חפירוש של יאוש, ופח חיא עוד

 מקבלת משנח תוקף.

 ב. חרי בגמרא שלנו מדובר, שחוא חטף וקידשת מיד. ואם כך כיצד יכול לחיות

 שחתיאשח בפרק זמן קצר שכזח.
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 יתר על כן לא יתכן שחתיאשח ועוד חספיקח מיד לחסכים שזח יחיח ברשותו

 בחיתר. קושייא זו מחווח בעיח גדולח בפירוש זח ודי מסתבר שאי אפשרילחסביר

 זאת במקרח שקידשה.מיד לאחר שחטף, אלא רק לאחר זמן.

 אפשר אולי לדחוק ולפרש, שמחילת מקבילת ליאוש, גם• לעניין שתועיל בתוספת

 של שנוי רשות.*ופח בגזל דידח נוצר מצב מיוחד, שמחילח זו וחשנוי רשות באים

 כאחד על ידי הסכמתה.

 שיטת התוספות רי״ד

 איתא בגמרא:

 תנו רבנן: (אמר לח)*התקדשי לי במנח, (ואמרח לו) תנס לאבא (שלי) ולאביך'

 (או לאביך) אינת מקודשת. (אבל אמרח לו) על מנת שיקבלום לי - מקודשת.

 (קידושין ת, ב).

 ופירשו רוב תראשונים שמקודשת מדין ערב, כלומר אף על גב דלא מטי חנאח

 ממשית לידה, מקודשת בחנאח שנעשח,רצונח. לעומתם סובר תתוספות רי״ד(לחלן

 חתורי״ד) אחרת ובדבריו ישנו חידוש׳ שמשנה את כל חבנתינו לגבי הנתינה

 בקידושין והקניין שבהם, וממנו נגיע בסופרשל דבךגם להסבר אצלנו, במה מקדש

 הגזלן את האישה שגזל ממנה.

 על מנת שיקבלום לי, מקודשת - פירוש, לא מטעם שעשתם שליח לקבלה

 דאין שליח לקבלח אלא מפי תאישת ולא שתאמר לאחר אמור לפלוני ויקבל

 קדושי-כדפרישית בגיטין/ דשליחות לקבלת מילי חיא, ומילי.לא ממסרף

 לשליח... אלא, חיינו טעמא דכיון ךאמרח לית תנס, לאבא ולאביך, כאילו

 נתנם בידיח דמי.

 ובכולן, אם אמרח ואקדש אני לך נראח לי דחיא מקודשת.דבכל לב קאמרת

 לית ובכל מקום שיתנם בצוויח, כאילו שם בידח דמי. ונראת לי, דחוא חדין

 לגבי גט, אם חיח בעלת נותן לח גיטח, ואמרת לו שים אותו על גבי סלע זת,

 או על גבי קרקע, ואתגרש - מגורשת חיא, וכאילו שם בידח דמי. ולא דמיא

 לטלי גיטך מעל גבי קרקע דחתם אין שם נתינת בעל, דחא שלא מדעת

ל חיכא׳ דאמרח ליח, תנחו על גבי קרקע, ב  חאישח נתנו על גבי קרקע. א

 כאילו נתנו בידח דמי. וכן כשאמרח לו תנחו לפלוני ואתגרש בו. אף על פי

 שאין אותו פלוני שם, מגורשת ולא מטעם שליח לקבלח דחא לא שמע שליח

 מפיח, אלא כיון שנתינת תבעל לאותו פלוני תיא בצווי תאישת וברצונת

 כאילו נתנו בידח דמי.

 (קידושין ח, ב ד״ח על מנת; וד״ח ואם)
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 התורי״ד מבין את חיסוד של קידושין בצורח חדשנית. כפי שידוע הקניין

 בקידושין שחבעל קונת את חאישח, אין חוא קניין ממוני כלל, אלא למעשח קניין

 איסורי מסוים. לפי זה אין צריך בקידושין מעשח קניין רגיל, שחרי הדבר הנקנח

 אינו דומח לחפץ הנקנה. ולכן היסוד של הקניין דומה במקצת לגט. כשם שבגט,

 העיקר הוא נתינת הגט, כלומר שהבעל נותן את הגט לאישח, כך גם חעיקר

 בקידושין הוא נתינה..׳ הבעל צריך לבצע נתינה של• חפץ או של כסף לאישה וכיון•

 שקניין הקידושין הוא למעשה רק קניין סמלי, שהרי כפי שביארנו אין צורך במעשה

 קניין רגיל, וגם חנתינח היא רק סמלית.ילכן ממשיך התורי״ד, הקניין בקידושין

 תוא קניין רצון. כלומר חעיקר חוא נתינח כלשחי בצוויח וברצונח. וכמעט שלא

 צריך ברור, מדוע אומר תתורי׳׳ד שתאישת מקודשת אף על פי שתבעל שם את חחפץ

 על.קרקע שלא שיכת לאף אחד מחם, חיא אינח זוכח בזת כלל. כי אותח נתינח של

 חחפץ למקום כלשהו או לפלוני, בצווי. האישה חיא חיא מעשח חקניין גופא שיש

 בקידושין וכאילו נתנו בידח דמי. כלומר חבעל מקצח חפץ בעל ערך כספי, ברצון

 חאישח ובזח חיא נקנית. רצונח וצוויח חם חם עיקר חקניין בקידושין.

 פירוש זח הגיוני מאוד, כי אם כל הקניין בקידושין הוא קניין סמלי, שהרי ודאי

 אין הוא קניין ממון, ואין כל סיבה שגם הנתינה לא תהית סמלית גרידא. מובן,

 שלפי חאמור אין כלל בעיח בגזל-דידח. עצם נתינת חחפץ. הגזול על ידי הגזלן

 לאישה, הוי נתינה טובה־לענייךקידושין, וכיון שהיא חסכימח, דהיינו חביעח את

 רצונח מקודשת.-במיוחד שבמקרח זח חחפץ מגיע לרשותה של חאישח. ואס כך

 לנתינח כאן יש חרבח-יותר משמעות,.שחרי.חיא יכולת עתה להשתמש בחפץ, מח

 שאין כן לנתינח על גבי סלע שאינו שלח, שאין לח שוסקשר משמעותי לחפץ. אבל

 כפי שנראח לאלתר, חאחרתים לא קיבלוחידוש זח של.חתורי״ד. תאבני מילואים

 (אבן העזר סימן.ל סימן קטן י ד׳׳ח אמנם) מצטט את חתורי״ד ואומר: ׳׳אמנם לא

 חוזכר שיטח זו, לא בפוסקים, ראשונים ולא באחרונים. ונראה, דהוא דעת יחיד,;

 ואינו מובן שיטח זו״. וחסיבח חיא, שכל חפרשניס סבירא ליח דבעי נתינה ממש

 ליד חאישח ושחאישח תזכח בזח. כלומר, חחבנח חיא שחקניין בקידושין צריך

 לתיות מעשה קניין ממש, דומיא דממונות אף על פי שהדבר חנקנח אינויךומח בשני

 המקרים. וכמובן כך גס פשט המשנה: ״בשלושה דרכים' האישה נקנית - בכסף,

 בשטר ובביאה״. ולכן כותב האבני מילואים'(אבן העזר סימן לז סעיף קטן ג ד״וז

 ובשיטת תוספות רי״ד): ״ונראה דגבי כסף שאני דבעינן הנאת מקבל... ומשום הכי

 בקדושי כסף בעינן דמטא לידה ממש או ליד שלותת, אבל באומרת תן על גבי סלע

 שאינה שלה, דלא אתי לידה הנאה, אינת מקודשת... ומשום הכי בעינן דווקא מדין^

 ערב, דהוה ליה הנאה לגביה, במה שהוציא הנותן על פיו. ולפי זה (לפי דין ערב),

 במקח וממכר נמי כל שאומר חמקבל מתנה או חלוקח שים אותו על גבי סלע,

 אפילו.אינו שלו, תות ליח כאילו מטי לידית ממש״. ומוסיף: ״אמנם מסתימת דברי

 הפוסקים' רובן, דלא מתני כי האי גוונא גבי גט, חיכא דאומרת תן על גבי קרקע״
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 (בניגדו לתורי״ד, כפי שראינו).

 סיכום השיטות

 שאלנו •במה תגזלן מקדש אתיחאשח הרי חפץ תית ... לא שלו. ראינויאת שיטת

 רש׳׳י, שקנח במחילתח כאשר חאבני נזר ותקתילות יעקב ורבי שמעון שקופ/יכולים

ן חצגנו שלוש שיטות (פני יחושע; רבנו חננאל בן כ מ ר ח א  לחוות תסבר לשיטתו. ל

 שמואל ופני משח) תנוקטות בסוגיתינו, שישנם ,קדושי חנאת. ראינו את שיטת

 חמאירי, שבמילת כסף, יש למעשח חוב רגיל כיון שדרכו לחתחלף. בשיטתירבנו

 יונתן תכתן מלוניל, תעלינו אפשרות של יאושויאוש כדי קני. לאחר מכן, חסברנו

 את חטור על ידי יאוש;ושנוי רשות בצורת מחודשת. ולבסוף תתוספות רי״ד בגישתו

 חחדשנית, בעניין תנתינח בקידושין ובחשלכתח בקידושין של גזל דידח..

 עתח נעבור לדון בשאלח תשלישית שחצגנו בפתח מאמרנו:

 כיון שאין הגזלה ברשות יזאשה, כיצד מקנה היא אותה לגזלן!

 כפי שכבר בארנו, בקידושין צריכה לחיות נתינה.מצידו.של הבעל, וכךזכייח.של

 האישה בערך ממוני כלשהו. לכן הסברנו, שהגזלן קונה את הגזילה ומקדש בזה את

 האישה. אך נשאלת.השאלה, איך:תגזלן יכול לקנות. האישה אינה יכולה להקנות

 את החפץ, שהרי אינו ברשותה וכיון שבמעשת קניין־ צריך־גם״את פעולת המקנה;

 לכאורה, לא יכול להתבצע קניין.

 מובן", ששאלה זו במקומה רק לפי השיטות שאכן סוברות, כי״חגזלן קונה אתי

 תגזילת (ותן שיטות רש״י, האבני נזרי, הקהילות יעקב, רבי שמעון שקופ, המאירי,

 רבנו יהונתן והטור), אך לפי השיטות שאינן סוברות״כן, אלא סוברות שאין תגזלן'

יהושע, רבנו הננאל בן שמואל, הפני.משה  קונת אתי תגזילת כלל (ותן שיטות הפני;

 והתוספות רי״ד), שאלה זו כלל אינה קיימת.

 כמו כן, לאחר שנסביר עניין' זח בגזל דידה ננסה להשליך כל הסבר מן

 חחסברים חבאיםילגזל דאחרים, ששם ודאי קונה הלוקח מטעם יאוש ושנוי רשות

 (ובמקרח חספציפי של קידושין, חאישת מקודשת מטעם יאוש ושנוי רשות).

 שיטת האבני מילואים

ח מאיש ל ז ג ח ש י  חאבני מילואים עוסק במקרח של גזל דידיח (גזל דידיח - א

 כסף או חפץ ואותו פלוני מקדשת בגזילת זו), ואנו,נשליך את חדברים לגזל דידח.

 בפתח דבריו מביא האבני מילואים את מחלוקת תתוספות וחרמב״ן. לפי חתוספות
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 לא רק אם הגזלן חודח שגזל, זח כבר חופך לחיות בידיי פקדון, ןהנגזל יכול

ן הנגזל  להקדיש> אלא. אף אם הגזלן רק רוצת בהקדש (ולא חסכים לחחזיר), גם כ

 יכול לחקדיש.

 לעומת זאת, לפי חרמב״ן אפילו חגזלן רוצח לחחזיר את חגזילח לנגזל, אין

 הנגזל יכול; להקדיש, כיון שבתורת גזל חוא אצלו, וכל שכן.אם אין הגזלן רוצח

 לחחזיר אלא, רק רוצח בהקדש, דלא חייל הקדש, דבתוךת^גזל אתא לידיה. .ואומר

 האבני מילואים שלפי כולי עלמא נראח, דלגזלן עצמו ודאי מצי יחיב אף על גב

 דאינו ברשותו של. הנגזל, ואינו יכול ליתנו לאחר,. כיון שזה דומה.למלוה, שהמלוח

 יכול למחול- ללווה, אלא שבמלוה זח לשון מחילה ובגזל לשון מתנה, ץהסיבח

 שבמלוח ,אינה מקודשת.: היינו, משום דלא- נתן לה הנאה מחודשת שכבר חן

 ברשותה להוציאן. אבל גזל, אף על גב דרוצה לגזול, הוא נותן לה הנאה מחודשת

 כשנותן לה הגזילה.ואם כך היא מקבלת את הגז ילה וגם הנאה יש לה, שהרי לפני,

 כן זה לא היה שלה.

 בבואנו להעתיק הסבר זה לגזל דידה, הדבר פשוט הרבה יותר, שכן לא זקוקים

 כלל לעניין של הנאה. הגזלן קונה במתנה, ומקדשה בזה שהרי זה כבר שלו. הסברא

 חעומדת מאחורי חחסבר, שחגזלן קונח במתנח ואין חנגזל יכול למכור לאחר היא:

 שלגזלן יחיגאחר כך כל הזכויות בחפץ, דהיינו - זה יגיע לשליטתו. במילים אחרות

 חסיבח שאין חנגזל יכול לתקנות לאחר, חיא חסרון מצד חקונת שלקונח לא תהיה

 שליטח בחפץ,. ומח שאין כן לגזלן עצמו שחסרון זח. איננו קיים. אמנם חאבני

 מילואים מביא.שם את.דעת המוהרי״ל.(ד״ת לדעת המוהרי״ל) שבגזל דידיח, אמנם

 הנגזל יכול לתת לאישה שגזלה, אך זה •לא.יהיה קידושין כיון שזה לא כסף שלו

 בשעת,הנתינה, שהרי אינו ברשותו. כלומר האישה שגזלה אכן קונה, אך בקידושין

 צריך נתינה ממש לאישח, ופה יש גריעותא שאין זה ברשותו. אבל אם נשות, זאת

 לגזל דידה.לפי המוהרי״ל, יוצא גם,כן מצויין.. הרי כשהיא נותנת לגזלן,את,חחפץ

 במתנה, אמנם אין נתינה מעולה, אך לא זקוקיםלזה. העיקר הוא שעכשיו חחפץ

 של הגזלן ובבוא חגזלן לקדש את חאישת, נותן לח חפץ קידושין בנתינה מושלמת

 ומעולה והרי היא מקודשת.

 הגאון ובז שמואל רוזובסקי מביא שתי אפשרויןת בביאור יכולת הנגזל להקנות

 לגזלן עצמו, האפשרות הראשונה תיא שיטת האבני מילואים.בפישוט מה:

 וכי משום דאינו ברשותו, חוי זח חסרון בשלה! הא ודאי הוי איהו בעלים

 גמור על המעות, אלא דאיכא דין מסוים בחני חלויות והקנאות דתליין

 בבעלים, דלעשית חלות או חקנאח בחפץ, בעינן נמי דיהא ברשותו. אבל אין"

 זה הסרון-בעלות דליחוי כאינו שלו אלא, דכיון דחא אינו ברשותו, אינו,

 חסרון בבלות חחקנאח אלאדחוא דין מסוים בעשית חלות והקנאות בחפץ,

 דבעינן דיתא גס ברשותו. לזח יש לומר, דסגי במאי דיחא על כל פנים ברשות
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 חקונח, דדווקא חיכא־דאינו, לא ברשות מקנח ולא ברשות קונת, לא שייך

 למיעבד ביח חקנאות. אבל חיכא דחוי על כל פנים ברשות קונח, תן ליכא

 כאן החסרון דאינו ברשותו, כיון דבבעלות חמקנח לא חסר מיד.,

 (חידושי רבי שמואל קידושין סימן י סעיף א סעיף קטן ב)

 לפי חסבר זח בגזל דאחרים לא פועל היסוד חזח. כיון שבגזל דידח חאישח

 רוצה להקנות, אך בגזל דאחרים, אין חנגזל רוצח לתקנות וכיצד' יקנח חלוקח

 ביאוש ושנוי רשות? אלא יש שתי אפשרויות להסביר זאת. אפשרות אחת, על ידי

 יסוד חאבני נזר, שכפי שנראח לתלן מסתדר גם בגזל דאחרים. אך זח קצת קשת, כי

 מזח שחאבני מילואים לא נקט בגזל דידח כאבני נזר, מוכח שלא מקבל את חיסוד

 שלו. ולכן נראח כאפשרות חשנייח.דחיינו שחלוקח קונח מטעם יאוש ושינוי רשות.

 יאוש בעלים פירושו, שפוקעים כל זכויות חבעלים בחפץ, דחיינו, חבעלים מפקיעים

 את זכויותיחס בחפץ. וכיון שכך יכול לזכות בזח חגזלן, אלא שבאיסורא אתא

 לידיח ואת זח בא לפתור חשנוי רשות.

 שיטת רבי אלחנן ווסרמן

 רבי אלחנן ווסרמן (קובץ שיעורים על קידושין אות־ צג) מעלח בתחילה את

 חאפשרות לחסביר כמו חאבני נזר, כלומר חגריעותא שחגזילח אינח ברשות חנגזל

 חיא מצד חקונח שחנגזל רוצח לתקנות לו את חגזילח, כיון שזח־ לא יגיע לרשות

 הקונה ולא מצד המקנה שאין חחפץ בשליטתו. .אך רבי אלחנן ווסרמן דוחח זאת

 על ידי שתי ראיות המורות כי הגריעותא היא מצד המקנה.

 תראשונת מדברי רבי יוחנן שאמר כי הנגזל אינו יכול להקדיש כיון שזה לא

 .ברשותו (בבא קמא סח, ב) וחוא עצמו סובר כמאן דאמר שבחקדש, ״כל חיכא

 דאיתיה (הדבר הנקדש), בבי גזא דרחמנא איתא (בבית אוצרו של ח׳ נמצא)״, ואם

 כך משמע שחחסרון חוא מצד חמקנח (חנגזל, חמקדיש). שאם לא כן וחחסרון הוא

 אכן מצד חקונח, מדוע אינו יכול לחקדיש, חרי אין חסרון מצד חחקדש שכאמור

 רשותו בכל מקום.

 הראיה השנייה חיא מחגמרא בבבא קמא שאומרת שאינו יכול לחפקיר דבר

 שאינו ברשותו, כמו שאינו יכול למוכרו. ומוכח שהחסרון מצד המקנה.

 נמצינו למדים כי מחלוקת רבי אלחנן ווסרמן ותאבני מילואים תלויה בחקירת

 מדוע חנגזל אינו יכול לחקדיש או למכור. חאם כיון שאין זח בשליטתו של חנגזל,

 או כיון שזה לא יגיע לשליטת חקונח. חאבני מילואים סובר, שחסיבח חיא כיון

 שזה לא יגיע לשליטת הקונה (לרשותו), ואם כך יכול למכור לגזלן עצמו, משום

 שהסרון זה אינו קיים, שהרי חחפץ נמצא ברשות הגזלן ובשליטתו.

 לעומת זאת, סובר רבי אלחנן ווסרמן שהסיבה היא כיון שאין זה ברשות הנגזל.
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 ואם כך אינו יכול, למכור אף לגזלן עצמו, כי חסרון זה עומד בעינו.

 מחלוקת זו תגרור גם מחלוקת בנושא הקודם שדיברנו עליו - כיצד מקדש. לפי

 האבני מילואים שהאישה יכולה לתקנות לגזלן, אפשר לחסביך שחגזלן קונת על ידי

 מחילתחיוכדומח.-בניגוד לכך, לפי רבי אלחנן ווסרמן שהאישה אינה יכולת לעשות

 זאת, נזדקק להסביר דווקא שמדובר בקדושי הנאח, שאז אין חגזלן קונח את

 הגזילה.

 שיטת האבני נזר

 האבני נזר (אבן העזר סימן תיט אות ז ד״ה ובזה) בונה את הסברו על פי

 תשובתו לשאלה הקודמת שהעלנו (במה הגזלן מקדש את האשה, ־וכיצדז), הגזלן

 בשעת חגזילח קונת את חחפץ בקנייני גזילח, אלא שמחויב להשיב וכשהאישה

 מוחלת על חיוב ההשבה, ממילא נופל'החיוב והחפץ של הגזלן. לפי זת אומר תאבני

 נזר גם חשאלחיפח מיושבת כפתור ופרח. כיון שמדובר על מחילח ולא על חקנאח,

 ומחילח מוכרח שמועילה אף בדבר 'שאינו ברשותו, שחרי מועילח בחוב שאינו

 ברשותו, ואם כך חיוב ההשבה נפל וחגזלן זוכח בחפץ מכח קנייני גזילח ראשונים.

 על פי זח, גם" בגזל דאחרים מסתדר'מצויין. חגזלן קונח את חגזילח מכח קנייני

 גזילח ראשונים, אלא שחל עליו חיוב חשבח: בגזל דידח חמחילח מפקיעת את חיוב

 ההשבח. בגזל דאחרים, שנוי הרשות הוא זח שמפקיע את ־חיוב חחשבח. כלומר,

 השנוי• רשות בגזל דאחריס מקביל למחילה בגזל דידה, כיון ששניהם יוצרים את

 הפקעת חיוב ההשבה.

 שיטת רבי שמעון שקופ

 גם רבי שמעון שקופ (שערי יושר סוף פרק יב, מובא,שם בשיעורי רבי שמואל

 רוזובסקי לקידושין יג, א) מבסס את הסברו, עלפייתשובתו לשאלה׳ במה מקדשה,

 וחיא שישנם שני סוגי קניין. סוג אחד, שהמקנת מבצע את מעשה הקניין, דהיינו

 את פעולת חחקנאח, וסוג שני שחקונח מבצע.

 ובאמת חמקנח לא יכול כאן לתקנות כיון שאינו ברשותו, אבל מכל מקום יכול

 לתת רשות לקונח שיקנח מצד עצמו. לכן אף על פי שחמקנח לא יכול לעשות מעשח

 חקנאח אקטיבי, נעשח קניין מצד חקונח בלבד בצרוף דעת חבעלים (כלומר

 הבעלים פאסיבי).־ וכיון שפה חאישח מוחלת ומסכימה שחוא יקנח, קונח חגזלן את

 הגזילה מצד עצמו, ומקדשה בדבר חשייך לו. חחידוש חוא שדעתה יכולה' ליצור

 מצב בו תהיה. אפשרות לקונה לבצע פעולה בעלת תוקף .קנייני, בזמן שהאישה

 פאסיבית לגמרי.
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ב ד״ח ' ן ט  רבי שמואל רוזובסקי~(חדושי רבי שמואל סימן י סעיף-א ־סעיף ק

 והנפקא מינה) מביא נפקא מינה בין האבני מלואים לרבי שמעון שקופ ונביאה

׳ד(בבא בתרא, בנימוקי יוסף כב, א בדפי הרי״ף)־מחדש: שבקניין יכולה  כאן. חראב׳

 להעשות פעולת קניין מצד הקונה, ללא כוונה לקנות, וביהד עם כוונת המקנה

 להקנות, הוי קניין. מוכח משם, שאם יש כוונת מקנה לתקנות, לא צריך• כוונה מצד

 הקונה, אלא סגי בפעולת קניין בלבד. אומר רבי שמואל רוזובסקי כך - מה יהיה

 הדין במקרה שיש כוונת נגזל לתקנות ואין כוונה מצד תגזלן לקנות (אך פעולת

 קניין יש, כגון חצר או משיכה). לפי האבני מילואים כיון שזה ברשות הגזלן, לא

 חשיב אינו ברשותו של הנגזל בחסרון, ויכול הנגזל לתקנות לגזלן. אלא שאין כוונח

 מצד חגזלן ופח בא יסוך הראב׳׳ד, שכיון״דהוי פעולת קניין מצד חגזלן, וכוונת •מצד

ן שאין חגזילח ו  הנגזל לתקנות, הגזלן קונת. לעומת זאת לפי רבי שמעון שקופכי

 ברשות הנגזל, אין הוא יכול כלל להקנות לגזלן, אלא שהגזלן יכול לבצע פעולת

 קניין לבדו(כמובן, בהסכמת הנגזל). וכיון שאין תגזלן מתכוון.לקנות וכוונת תנגזל

 לא,חשיב מידי, שהרי. אין הגזילה ברשותו. אס כך אפילו עשת פעולת קניין-לא קנה,

 כיון שחסרח כוונח במעשח חקניין. לפי רבישמעוןשקופ בגזל דאחרים זח לא יחיה

 טוב, והסיבה - כיון שאין הסכמת הנגזל לתקנות, לא יועיל מעשח קניין מצך הגזלן!

ן י א ז י ר  וברור שגם לא מצד חלוקת. ואם כך כיצד קונח חלוקח ביאוש ושנוי-רשות, ח

 תסכמח של חנגזל, ולא יכול לחתבצע קניין כלל. אלא יש לחסביר גדר שונת ספציפי

 וחוא יאוש ושנוי רשות במשמעותו חאמיתית ועומק. נכונותו. כפי שחסברנו בשיטת

 חאבני מלואים. במקרח כזח של גזל דאחרים לא צריך כלל חקנאח של חנגזל, או

 אפילו אפשרות של חנגזל לתקנות. כיון שחתיאש, פקעת זכותו בחפץ ועל ידי שנוי

 רשות, חלוקח קונה. כלומר - לאחר יאוש פקעח זכותו של חנגזל ושנוי רשות מוציא

 מידי ״באיסורא אתא לידיח״.

 ראינו ארבע גישות שונות בביאור, כיצד יכולח חאישח לחקנות לגזלן. רבי

 אלחנן ווסרמן סובר שאכן אינה יכולת, ואילו שלושת חאחרים כל אחד מחם בדרכו

 חוא מסביר באופן שונח כיצד יכולח.

 סיכום

 מאמרנו חולק,לשלושח חלקים:

 בחלק א שאלנו - מדוע במקרת ששתקה ולא שדיך, אינה צריכה גט מספק,

 ותבאנו את תשובת הפני יהושע שהסכמתה צריכה להיות ודאית וברורה, כך שיהיה

 ברור לעדים שהסכימה.

 בחלק ב שאלנו - במה הגזלן מקדש את האישה וכיצד. ועל כך הבאנו עשר

 תשובות:
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 א. רש״י - על ידי מחילתה הגזלן קנה.

 ב. אבני נזר וקחילות יעקב - חגזלן קנח, רק חייב לחשיב. ולזח מועילח מחילח.

 ג. רבי שמעון שקופ - הקניין נעשה מצד חגזלן בלבד, אלא שצריך את חסכמתח.

 ד. פני יהושע - בהנאה שלא צריכה למיזל בדיינא.

 ח. רבנו חננאל בן שמואל על הרי״ף - בהנאה שחגיעח חגזילה לידה.

 ו. פני משה בהסבר הירושלמי -,בגזל כלי מקודשת בחנאח שתקבל כלי אחר.

 ז. מאירי בחסבר הירושלמי - בגזל כסף מקודשת, כיון שאין לכסף תורת גזילה.

 ח. רבנו יונתן חכחן מלוניל - יאוש כדי קני, ובזח שמתיאשת חגזלן קונה.

 ט. טור - חגזלן קונח ביאוש ושנוי רשות.

 י. תוספות רי׳׳ד ־ גישח חדשנית בנושא חנתינח בקדושין.

 בחלק ג שאלנו - כיון שאין תגזילת ברשות חאישח, כיצד יכולח חאישת לתקנות

 לגזלן את הגזילה, ובזת ראינו ארבע שיטות:

 א. אבני מילואים - חחסרון של רשות חוא מצד חקונח, אך פחי חחפץ ברשות

 חנזלן.

 ב. רבי.אלחנן וסרמן - חחםרון הוא מצד המקנה, ולכן אין האישה יכולח

 לתקנות לגזלן את הגזילח.

 ג. אבני נזר - חגזלן כבר קנח את חגזילח משעח שגזל, אלא שחייב בחשבתח.

 ד. רבי שמעון שקופ - חגזלן עושח קניין מצד עצמו, אלא שזקוק לתסכמתח.
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 ליאור אופיר

 קידושין בקניין חליפין

 מבוא

 בבואנו לדון בקידושין בקניין חליפין עלינו לבאר תחילח מחו קניין חליפין

 בכלל.•

לפניס מישראל על חגאולח ועל חתמורח לקיים כל דבר שלף־ איש נעלו  וזאת;

 ונתן לרעתו(רות ד, ז).

ר ׳לא יגאל' תמורת - זו מ ו א א ו  ומסבירח תגמרא: ״גאולת - זו מכירת. וכן ת

 חליפין, וכן חוא אומר: ׳לא יחליפנו ולא ימיר אתו טוב ברע או רע בטוב׳.(ויקרא כז,

״(בבא מציעא מז, א). (  י

 ישנם שני.סוגי חליפין: חליפין שוות בשווה ־ כגון: חמחליף פרה בחמור, שאותם

 לומדים מחפסוק: ״לא יחליפנו״, וחליפין לא שווה בשוות דחיגו קניין סודר - כגון:

 ראובן רוצח לקנות קרקע משמעון, ואין לו כסף כרגע, חוא נותן לשמעון כלי אפילו

 פחות משווח פרוטח, כאשר שמעון קונח את חכלי חקרקע קנויח לראובן, אף על פי

 שחכלי לא שווח כקרקע, וזאת לומדים מחפסוק ״על חגאולח ועל חתמורח״.

 חגמרא (בבא מציעא מז, א) נחלקח במח עושים את קניין חסודר. לוי אמר:

 בכליו של מקנח, ורב אמר: בכליו של קונח. ולחלכח נפסק: בכליו של קונח. בחמשך

 ךנח חגמרא חאם, אפשר לעשות חליפין במטבעות או לא, ופושטת: שאין מטבע

 נעשח חליפין. ותטעם לכך חוא שחמטבע דעתו על תצורת ולא על חערך, ואפשר

 לחחליף צורח. מחלוקת נוספת חיא מחלוקת רב נחמן ורב ששת, לפי רב נחמן -

 אפשר לעשות חליפין רק בכלי, ולפי רב ששת - אפשר לעשות חליפין גם כפירות.

 חרמב״ם (מכירח ח, ח-ו) מסביר את קניין חליפין: ״ועיקר חדרך חזאת, שיתן

 חקונח למקנח כלי כל שתוא ויאמר לו קנח כלי זח חלף חחצר... כיון שחגביח

 תמוכר את חכלי וקנחו, קנח חלוקח אותו תקרקע או אותן חמטלטלין אף על פי

 שעדיין לא משכן ולא נתן את תדמים... אין קונים אלא בכלים ואף על פי שאין בו

 שווח פרוטח, ואין קונים בדבר שאסור בחניית ולא כפירות ולא במטבע. ואין קונים

 בכליו של מוכר, אלא בכליו של לוקח״.

 נמצאנו למדים שבקניין חליפין אפשר לקנות כל דבר: חן מטלטלין וחן קרקעות,

 וחיתרון בקניין חוא שאפשר לקנות בו חפצים, אף על פי שחם לא נמצאים לפנינו.

 כמו כן אפשר לקנות בכלי שערכו פחות משווה פרוטח, מח שאין כן בקניין רגיל.

 במאמרנו נדון בקידושין בקניין חליפין, נבאר חאם אישח מתקדשת בחילופין
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 ונשווח את קניין חליפין שבמכר לקניין חליפין שבקידושין. נעסוק בארבע שיטות

 עיקריות: שיטת רש״י, שיטת חתוספות, שיטת תרשב׳׳א ושיטת ,תוספות רי״ד,,

 ולבסוף ננסת לבוא ולתת ביאור חדש בסוגיא.

 שיטת רש״י

 איתא במשנה: ״האשה נקנית בשלוש דרכים: בכסף, בשטר ובביאת״(קידושין א,

 א). ועל כך שואלת הגמרא:

 מנינא דרישא למיעוטי מאי... למעוטי חופח, ולרב חונא דאמר חופח קונה

 מקל וחומר למיעוטי חליפין, סלקא דעתך אמינא חואיל וגמר קיחח קיחח

 משדח עפרון, מת שדת מקניא בחליפין, אף אשח מקניא בחליפין. קא משמע

 לן, ואימא הכי נמת חליפין איתנחו בפחות משווח פרוטח, ואשח בפחות

 משווח פרוטח לא מקניא נפשה.

 (קידושין ג, א-ב).

 ומפרש רש״י בד״ח לא מקניא: ?דגנאי חוא לח חלכך בטיל לח לתורת חליפין

 בקידושין, ואפילו בכלי שיש בו שווה פרוטה אי יהיב לח בלשון חליפין עד דיחיב

 לח בתורת לשון קניין או קיחח.או קידושין״. לפי שיטתו,-בהוא אמינא חשבה

 הגמרא, שנשווח, קנייני אשח לקנייני שדח. כמו ששדח נקנח בחליפין, כך גם אשח

 תקנה בחליפין. ובמסקנח אשח לא נקנית בחליפין, כי'קניין חליפין יכול לחיות

 פחות משווה פרוטה. וזה גנאי לאשה לתתקדש בפחות משוות פרוטה. לכן הקניין

 פסול מעיקרו, אפילו שחחליפין יתיו יותר משווח פרוטח; עד שיגיד לח בלשון קיחח

 או קניין או קידושין.

 על שיטת רש״י היקשו התוספות מספר קושיות, תראשונת: לפי פירוש רש״י,

ח לתתקדש בחליפין, משמע, שאם פשטה ידה וקבלה, שתתקדש אף על ל א ו  שגנאי ח

 פי שזח פחות משווה פרוטח?! והשנייה: ״בית שמאי אומרים ־ בכסף בדינר ובשוח

 דינר״ (קידושין א, א). אם חבעל מקדש בכסף ־ לפי בית שמאי חייב לתת לאשח

 לפחות דינר או שווה דינר. וחגמרא (יא, א) שואלת: "מאי טעמא דבית שמאי* אמר

 רבי זירא: שכן אשח מקפדת על עצמח ואין מתקדשת בפחות,מדינר (בפירוש רש״י

 אצלנו). אמר אביי: אלא .מעתח, כגון בנתיח ברבי, ינאי דקפדן אנפשייחו ולא

 מקדשי בפחות מתרקבא בדינרי, חכי נמי דאי פשטח ידח וקבלח חד זוזא מאחר,

 הכי נמי דלא הוו קידושין* (אלא, לפי רבי זירא, כגון בנותיו של רבי ינאי;

 שמקפידות על עצמן ולא מוכנות לחתקדש פחות משלושח קבין של זחובין, אם יתן

 לה דינר, כלום לא תחיח מקודשתי)״. ואם נפרש כפירושו של רש״י, חגמרא אצלנו

 היתה צריכת לשאול את אותה השאלת מבנות רבי ינאי, כי רש״י פירש אותו פירוש

 כמו שפירש רבי זיראז
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 הקושיה השלישית: רש״י־הבין שבהוא אמינא תגמרא רצתח ללמוד את קנייני

 אשה מקנייני. שדה, אם כך למה הגמרא לא העלתת את האפשרות, שאשה תתקדש

 בחזקה כמו שדת שנקנית בחזקה.

לף ולפי רש״י, שלומדים  חקושיה הרביעית: חגמרא (ח, א) שואלת ״בשטר מנ

 קנייני אשה מקנייני שדה אפשר ללמוד שטר מקנייני שדה? אם כך שאלת חגמרא

 ובשטר מנלן מיותרת. חקושיה החמישית היא קושית חר״ן: בפחות משווה פרוטה

 באמת חליפין לא יקנו, כי גנאי לאשת שתתקדש כך, אך למה מעל שווה פרוטח

 אשת לא מתקדשת, הרי אין לח כבר גנאי?

 להתרת הקושיות על שיטת רש״י ישנן־ שתי ׳גישות1 עקריות בין המפרשים:

 הראשונה אין בקידושין מושג של חליפין. והשנייה יש קניין חליפין,־אבל אין לאשח

 הנאת שווה פרוטה וגנאי עבורה להתקדש בקניין זה.

 תקתילות יעקב (סימן מד) בבואו ליישב את שיטת רש״י מבצע תחילה חקירה

 בעניין קניין סודר. בקניין סודר כאשר חקונח נותן למוכר את הסודר, מתו בדיוק

 גדר חסודר? ולשם מח חוא בא? אפשר לחסביר זאת בשתי דרכים: הראשונה: חסודר

 הוא בגדר דמי המקח:.זאת אומרת מתורת כסף, דמים, רק כיון שאינו שווח בשווח,

 נחשב קניין חליפין ולא קניין כסף. והשנייה: הסודר הוא בגדר מעשה הקניין: אף על

 פי שאינו דמי המקח. וגם לא מעשה במקח עצמו כמו משיכה,-אלא מעשה קניין

 כגון: תקיעת יד. חחזון איש פסק שחחליפין הם בגדר של דמי חמקח ולא בגדר

 מעשח הקניין.-ולפי זח אפשר לתרץ את רש״י: .כאשר חאשח לוקחת את חסודר

 שחוא פחות משווה פרוטח, אנן סחדי שלא בתורת דמים קבלח את חסודר, כי אין

 אשה מוכרת את גופח בפחות משווה פרוטה, אלא היא קבלה זאת משום שרצתח

 לחתחתן אתו, ואפילו בחנם. יוצא, שכל; קבלתה היתה בגדר מעשה הקניין, וזה לא

 נקרא חליפין.

 מכאן שאשח לא נקנית בחליפין, ואס פשטח ידח וקבלח את חסודר תשווה

 פחות משווח פרוטח אין לזת אפילו גדר של קניין חליפין, ולכן ודאי שלא תתקדש.

 ולכן כתב רש״י שהגמרא שלנו מדברת על קניין סודר, כי־קניין חליפין שווח בשווה

 שיש את דעת האשה על הדמים, אפשר.להגיד שהאשח תתקדש בחליפין כאלת:

 תרמב״ן בחידושיו (לקידושין ג, א ד״ת למעוטי) כותב: ״ויש לישב בה בכל

 חליפין דגבי אשח בחליפין בפחות משווח פרוטח נינחו, דמתנח על מנת לחחזיר לא

 קנייא באשח, דבתר חנאח דבסוף אזלא ולא מקניא נפשח״. לפי דבריו קניין חליפין

 דומח למתנח על מנת לחחזיר, ובמו שבמתנת על מנת להחזיר אין לאשח חנאת

 שווה פרוטה כי בסוף תצטרך להחזירו כך גס בחליפין אין לח חנאח ולכן אינח

 מקודשת.

 לאשה יש הנאה רגעית בלבד, וזח לא נקרא הנאח שוות פרוטח כי חולכים אחרי

 הסוף, ולכן אף אס קבלת את הקידושין, אנן סהדי שאין לה הנאה. ואולם ניתן
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 לדחות את פירוש תרמב׳׳ן שכן לפי ־דבריו אשת לא נקנית בחליפין כיון שחליפין

 דומים למתנח על מנת לחחזיר. אך תגמרא(ו, ב) אומרת; אלא אמר רב אשי בכןלחו

 (מתנת על מנת לחחזיר, בכל המקרים) קני לבר מאשח, לפי שאין אשח נקנית

 בחליפין״. משמע שאשה לא נקנית במתנה על מנת להחזיר, כיון שתיא דומה

 לחליפין, ואילו לפי פירוש חרמב״ן זח בדיוק חפוך. ואולי אפשר לחגיד שחלימוד

 ממתנח על מנת לחחזיר חוא שתאשת אינח. יכולת לתפוס את חסודר, ללא קשר

 לתנאת אלא מדין כללי. וחלימוד מחליפין חוא: שכמו שבחליפין אין לח חנאח, כך

 גם במתנח על מנת לחחזיר אין לח חנאח ולכן לא תתקדש.

 המאירי בחידושיו(ד״ח וכן לעניין ביאור) מסביר שאפילו כאשר חאשת מתרצית

 ומקבלת סודר, שאין בו שווח פרוטח, אנן סחדי, שחיא לא מקודשת, כיון שגנאי

 תוא לכל:חנשים. ובטלח דעתח. מפני כל חנשים, וכאילו חיא נתרצית' לתתקדש

 בדברים בעלמא, שאינם כלום. וראיית לכך״ממתנח על מנת לחחזיר אף על פי שיש

 בח יותר משווח פרוטח, חאשח' לא מקודשת, כיון שחוא קניין דומח לחליפין. משמע

 שאף על פי שהיא נתרצית, היא לא מקודשת, כיון שהיא התרצתת לתתקדש בדברים

 בעלמא. ההוכהה׳מבנות רבי ינאי, ששם אומרת הגמרא.(יא, א): ״פשטא ידה וקבלה

 לא קאמינא״, ומפרש: ״דכיון דאיכא ממונא מיקדשא״ משמע שבטלה דעתה"בפני

 כל הנשים, כיון שכל תנשים־ מקבלות דינר, כך גם היא תהיתימקוךשת בדינר. וכך

 גם כאן בטלח דעת חאשח מפני כל הנשים, לכן לא תתקדש משום גנאי.

 חרב חראשי לישראל, הרב אברהם שפירא, פירש רש״י זח על פי השולחן ערוך,

 שפסק: ״האב מקדש את בתו שלא לדעתה כל זמן שחיא קטנח וכן כשחיא נערה

 רשותח בידו וקידושיח לאביח. וכן הוא זכאי במציאתה ובמעשה ידית ובכתובתה״

 (אבן חעזר סימן לז סעיף א). וכתב חבית שמואל על אתר: ״וקידושי ח לאביח...

 ומשמע קידושיה לאביה כל מה שמקדש אותח בפרושה יכול לקדש והמותר הוי

 מתנת מכל מקום זוכח אביח״. יוצא מדבריו, שחקידושין חס רק, בפרוטה

 הראשונה, ושאר כל הפרוטות, שחבעל נותן חס בתורת מתנה. אם נלך לפי יסוד זח,

 רש״י מתורץ כך - שכן קניין חליפין יכול לחיות בפחות משווח.פרוטח, ולכן אם

 חאשת תתקדש בחליפין, היא תתקדש בסכום תקטן ביותר של הקניין שחוא פחות

 משווח פרוטה. ועל זח כותב רש״י, שבפחות משווח פרוטח גנאי חוא.לח לחתקדש

 אף אם התרצתה, כי בטלה דעתה, ולכן אפילו נתן לח סודר ששוויו יותר משווח

 פרוטה גס אז לא תהיה מקודשת, כי הקידושין חם בפחות משווה פרוטח וזה גנאי.

 על סמך יסוד זה אפשר לתרץ גם את השאלת: אס כל ׳חסיבח שאשח לא

 מתקדשת,,כיון שהקניין חוא גנאי, מדוע רש״י אומר רק על קניין סודר ולא על

 חליפין שווה בשווה, הרי גם קניין זה הוא גנאי? והתשובה היא שרק בקניין סודר,

 הקידושין הם בפחות משווה פרוטה ולכן זה גנאי. אך חליפין שווה בשווה אי אפשר

 לעשות בפחות משווה פרוטה, ולכן הקניין לא גנאי והאשה תהיה מקודשת.
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 את סיכום שיטת לש?י >גל פי. ההבנות השונות מראה הטבלה חבאה:

 חמפרש ההוא אמינא המסקנה

 הסודר בגדר מעשה קניין

 ולכן אין חליפין כלל.

-חסודר בגדר דמי מקח כמו בשדה

 ולכן' חליפין מדין כסף.

 תקתילות

 יעקב

 חולבים אחר חנאח סופית

 ולכןיאץ שווח פרוטח

 ולכןאינה-מתקדשת.

 חאשח מתקדשת בתנאת תרגעית

 וחיא שוות פרוטח, כמו שאפשר

 לקנות על ידי זח שדת..

 חרמב״ן

 אף על פי שחאשח צריכת לחחזיר האשה לא מקבלת כלום.

 את חסודר, עובדת קבלתו חיא

 חחנאח, ולכן תתקדש.

 חמאירי

 קניין חליפין, לעולם;בפחות

 משווח פרוטח ולכן חקניין

 תמיד יחיח גנאי ובטלח

 דעתח מפני דעת כל חנשים.

 חאשת תחיח מקודשת בערך

 הסודר ואם חסכימח בפחות אז

 תתקדש בפחות משווה פרוטה

 חרב

 אברחם

 שפירא

 שיטת התוספות

 תוספות (ג, א ד״ח ואשח בפחות משווח פרוטת) כותב: ״לכך נראח לרבנו תם

 דגרסינו בפחות משווח פרוטח לא מקניא ולא גרס נפשח דלא בקפידח תליא

 מילתא... וחמקשח שחקשח תחילח... וחכי פירושו ואימא חכא נמי שתקנח אשח

 בחליפין כשישי באותם חליפין שווח פרוטח כעין כסף דקרא... אבל חליפין דשוות

 פרוטח דומין לכסף ומשני חליפין איתנחו בפחות משווה פרוטה, ואם כן אינם

 מטעם כסף אלא קניין אחר חוא״. בחוא אמינא חמקשן חשב, שבחליפין אפשר

 לקנות אשח, משום שחליפין דומים'לקניין כסף, ששניחם קניינים מסוג תמורת,

 וכמו שכסף קונח, גם חליפין יקנח מדין כסף. אך למסקנת קניין חליפין אפשר

 לעשות גם בפחות משווח פרוטח, ולכן חם אינם יכולים לקנות מדין קניין תמורח,

 כי.קניין זח יכול לחול רק משווח פרוטח, אלא" תם מעשת סימלי בלבד, ובזת אי

 אפשר לקנות אישח, כי אין לנו מקור לקניין זח.

 על שיטת חתוספות חוקשו מספר קושיות: תראשונת ־ חתוספות תירצו, מאחר

 שיש חליפין בפחות משוות פרוטת, לכן חליפין אינם מדין כסף. אם כך קשח, מת

א אמינא למסקנחז כלומר ־ מחי סברת חמקשן לחלק בין ו ח ח ן י  חחילוק בסברא ב

 קניין חליפין בפחות משווח פרוטח חחל מדין מעשת סמלי לבין קניין חליפין מעל
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 שווח פרוטח חחל מדין קניין כסף חרי זח אןתו קניין?

לט, ב) כתוב: ״אמר לי; דחחיא אמתא דחוח ) ן  חקושיח השנייה: בגמרא בגיטי

 מרה שכיב מרע, אתיא בכיא קמיח אמרח ליח עד אימת תשתעביד ותיזיל חחיא

 איתתא, שקל כומתיה ושדא בה, אמר לח זיל קני הא וקני נפשיך. אתו לקמיה דרב

 נחמן, אמר להו, לא עשה ולא כלום... משום דהוא ליה כליו של מקנה״ ׳(מעשה

 באותה אמה שאדונה חיח שכיב מרע ובאת ובכתח לפניו, ואמרח לו: עד מתי

 תשתעבד ותלך אותח אשח (הכוונה לעצמת) ולקח כובעו, זרק לה, ואמר לה: לכי,

 קני זאת וקני את נפשך (תשתחררי), באו לשאול את רב נחמן י האס חיא משוחררת?

 אמר לחם: לא עשח ולא כלום... משום שקנתח עצמח בכליו של מקנח).

 וכתבו תוספות(שם ד״ח משום): "אבל אם חיח כליו של קונת, תיתח זוכח עצמה

 בחליפין דתני בחדיא בפרק קמא דקידושין דעבד כנעני נקנח בחליפין, משום

 דחליפין דמו לכסף וכל חיכא דכסף קני חליפין נמי קנין לבר מאשח, משום דפחות

 משווה פרוטה לא מקניא נפשח כדאמר בריש קידושין״. מתוספות'זח לומדים שני

 דינים: א) חליפין חיא חלק מקניין כסף - כל חיכא דכסף קני, חליפין נמי קני. ב)

 חגירסא בגמרא בקידושין חיא: אשת משום דפחות משווח 'פרוטח לא" מקנייא

 נפש ח.

 אם כן יש כאן סתירח מיניח וביח : א) במסקנת אצלנו חתוספות אומרים

 שחליפין אינם מדין כסף, ואילו בגיטין חם אומרים, שחליפין מדין כסף. ב)

 בקידושין חתוספות לא גורסים את המילה ״נפשה״ ואילו בגיטין כן.

 תקושית השלישית תיא קושית חרשב״א. לפי שיטת רבנו תם יוצא, שכל מטרת

 הגמרא חיתח לברר את מחות קניין חליפין, חאם חוא מדין כסף או לא. אם כן

 מדוע חגמרא חצטרכח לחסיק בסוף: ״ואשח בפחות משווה פרוטח לא מקניא״,

 שחרי אף אם אשת נקנית בפחות משווח פרוטח, לא תקנח בחליפין כי זח לא מדין

 כסף. ואם כן מדוע תגמרא כתבת זאת?

 ישוב שיטת התוספות:

 בישוב שיטת בעלי התוספות נאמרו מספר תירוצים. הרב יוסף יצחק קלמנסון

 בקובץ רשימות שיעורים (סימן ז, עמוד נא) מבצע חקירה ־בדין צורך שיעור שווה

 פרוטח. מדוע כסף קונח רק מעל שווח פרוטת? ישנם שני צדדים בעניין: א) בגלל

 איכות הכסף: באו חכמים וקבעו, שפחות משווה פרוטח אין למטבע ערך כסף, חוא

 לא מוגדר ככסף, כי איכותו לא טובח. ב).בגלל כמות הכסף: באמת מטבע פחות

 משווה פרוטה נקרא כסף, אך אין לו את השיעור לקנות דברים. חחפצא. עצמו

 חשיבא כסף, אלא שחסר כאן בשיעור הקנייה כדי לקנות צריך שווה פרוטה שיש לו

 חשיבות. לפי זח מוסבר תתוספות: בחוא אמינא חמקשן חשב, שצריך שיעור פרוטה
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 מבחינת כמות חכסף, כמו צד,ב בחקירה, ולכן.חשב, שכאשר מקדשים ־בכלי. אפילו

 בפחות, משוות פרוטח, חאשח תחית מקודשת, משום שהכלי עצמו חשוב. לפיכך

 אמר, כמו שבשדח חליפין קונים מדין כסף, כך גם אשח תתקדש מדין זח.

 ולמסקנח: אין קניין זח מטעם חשיבות, אלא כאשר חחפץ פחות משוות פרוטח,

 חוא לא נחשב כסף. כמו צד א בחקירת. ולכן חליפין לא יכולים לחיות מדין קניין

 כסף. ואפילו תתרצה חאשח, חיא אינח.מקוךשת.

 תקתילות .יעקב (סימן א) ׳מביא את הגמרא,(ו, ב), משוות בין מתנה על מנת

 לחחזיר לחליפין, וכותבת, שאשה לא מתקדשת במתנת על מנת. להחזיר, כיון שזת

 דומח לחליפין. מחשוואח-זו למדים, שגם בחליפין אפילו תפס תמוכר את חסודר,

 מוציאים מידו. חגמרא בירושלמי אומרת: ״תדא דתימר בשטר שאינו יפח שווח

 פרוטה, אבל בשטר שהוא יפה שווח פרוטח ככסף חוא׳׳(ירושלמי קידושין חלכת

 א). כלומר - אם נתן לאשה שטר שהיה פגום, אם יש.בשטר שווה פרוטת- מקודשת

 מדין חכסף שבו. דין זח אפשר ללמוד גם מגמרתנו שחכמים אומרים: .״שמין את

 חניר, אם יש בו שווח פרוטח מקודשת ואם לאו אינת מקודשת״ (מח, א), ורש״י

 במקום מפרש, שהיא מקודשת כיון שךעתח. גם על חניר. אם כן, אפשר לומר דבר

 דומח אצלנו. כאשר נתן לח כלי בתורת חליפין, שתקנח מתורת כסף אם תכלי שווח

 יותר משווח פרוטח.

 לכאורה, יש לשאול מדוע האשה נקנית מדין כסף, הרי הבעל נתן לח בתורת

 שטר, ולא בתורת כסף?

 לכן יש לומר, שכאשר האשת מקבלת את השטר, היא מתכוונת להתקדש הן

 מדין שטר והן מדין כסף, כמו שאומר רש׳׳י, ולכן היא יכולה להתקדש מדין כסף.

 אך על זאת קשה משום שחליפין חייבים לחחזיר, ולכן כאשר התכוונה ,להתקדש

 בחליפין, חיא התכוונה להתקדש אף על פי שידעה.שחיבת להחזיר. לפי זח, כוונתה

 לא יכולח לחיות שתתקדש מדין כסף, כי קניין כסף משמעו שחכסף נשאר אצלח

 ואילו בחליפין חיא חייבת לחחזיר את חחפץ. ולכן אינח יכולח לחתקדש מדין כסף,

 ואינה מקודשת.

 רבי שמעון שקופ מסביר: כאשר אדם משאיל לחברו כלי, חברו חיב לו משתי

 סיבות: א) חכלי שווח כסף:- אפשר למכרו בשוק ולקבל עליו כסף ולכן חוא חייב

 לחחזיר לו את שויו ־ בתורת דמים. ב) חלוות משתמש,בדבר לא שלו - נתרבח אצלו

 דבר בעין מנכסי חברו, ולכן הוא חייב לחחזיר מה שנתרבת. בגלל גוף תחפץ עצמו.

 נפקא מינה חיא כאשר חחפץ שווח פחות משווה פרוטה, לפי חסברא חראשונח

 (בגלל שווי החפץ), כאן חחפץ שיווח פחות משוות.פרוטת ואין חובח לחחזירו, כי

 חובת השבה חלה רק משווה פרוטה ומעלה. אבל לפי הסברא השנייה (בגלל גוף

 חחפץ) גם בכלי:השווה פחות משווח פרוטח, אם חשואל פחות משווה פרוטח לא

 משיב את חחפץ ששאל,.אי אפשר לכפות עליו לחשיב, כי אין כח בית־ דין חל על
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 פחות משווה פרוטה. אפשר לומר שזחו חחילוק בין קניין חליפין לקכייו כסף. קניין

 כסף - אפשר לעשות רק משווח פרוטת ומעלת־ - משמע, שווי הגוף חוא חמשעבד.

- משמע, תגוף עצמו משעבד. ת ט ו ר  קניין חליפין - אפשר לעשות גם בפחות ׳משווה פ

 לכן. אי אפשר ללמוד קניין חליפין מקנייןכסף, כי חם שתי מתויות שונות.

 הרב אברהם שפירא (שיעור רביעי) חביא בחסברו לשיטת רש״י את חיסוד

 שחידש תבית שמואל. לפי הסבר זה אפשר להבין גם את התוספות. תבית שמואל

 חידש, שחפרוטח חראשונח חיא חמקדשת, וכל שאר תפרוטות חם מתנח ולא

 הקידושין עצמם. אם כן את, הקידושין עושה חערך חפחות ביותר באותו קניין.

 ולפי זח יוצא, שבחליפין אם יחיו קידושין, חם יעשו בפחות משווה.פרוטה, כי

 אפשר לתת חליפין בפחות משווח פרוטח, ואף אם נתן מעל שווה:פרוטת. לעומת

 זאת בקניין כסף, חקידושין יחיו בשווח פרוטח - בפרוטת חראשונח.,יוצא,.לפי

 חילוק זח, שקניין חליפין אינו מטעם קניין כסף, כי קנייןכסף קונת בשווה פרוטח

 ואילו קניין חליפין קונח בפחות משווח פרוטה.

 רבי משה רוזמרין בספרו דבר משח (קידושין חלק א עמוד כח) מחלק בין קניין

 שווח בשווה ילבין קניין סודר. בכל קניין יש מוכר ויש-קונת. בקניין כסף ־ הקונה

 רוצח את חחפץ מחמת גופו ולא׳מחמת שוויו. תמוכר לעומתו רוצת את הכסף מחמת•

 שוויו ולא מחמת גופו. בחליפין שווה בשווה אין כאן עניין של גוף תמורת שוויות, גם

 המוכר וגם חקונח רוצים את חחפצים מחמת גופם ולא מחמת תערך חממוני שבהם.

 לפי יסוד זח מוסבר חתוספות:־בחוא אמינא חמקשן חשב, שחליפין פחות משמח

 פרוטה הוא בגדר קניין סודר, ולכן אשח לא מתקדשת. אבל חליפין מעל שווח.

 פרוטח חוא בגדר.קניין שווח בשווח, וחל מתורת קניין כסף. לפי הבנת המקשן,

 הקונח נותן בחליפין •שווח בשווח שוויות מסוימת בעד ,חחפץ, ולא משנח אם

 השוויות ניתנת במעות או בשווה פרוטה, ולכן האשת תתקדש מדין קניין כסף.

 במסקנח - חשיב תתרצן, שגם חליפין שווח 'בשווח אפשר לעשות בפחות "משווה

 פרוסה. יסוד קניין חליפין אינו שוויות תמורת שוויות, אלא חחלפת גוף בגוף, לכן

 לא צריך שיהיה לחפץ שוויות של שווה פרוטה. יוצא שגם קניין זה הוא לא מטעם

 כסף ולכן האשה לא מקודשת.

 בדומה לדבר משה אך ביתר הרחבה כתב הרב גוסשמן בקונטרסי שיעורים

 (שיעור ד). לפי דבריו,תשאלח אם חליפין מדין כסף או לא, תלויה בשאלת אחרת:

 והיא:׳ האם שווחכסף חוא ככסף או לאי אם נגיד שכל מטרת חכסף, בגלל חשווי

 שבו, הרי שווה כסף ככסף, כי גם שווה כסף אפשר למכור בשוק ולקבל תמורתו כסף.

 אך אם נלך בכיוון, שהמובן של הכסף הוא לא השווי אלא גופו, הרי בכסף אפשר

 לקנות ולא בשווה כסף. ואם כן כיצד שוות כסף מקדש? אפשר לענות מסברא ששווה

 כסף אינו מקדש ולכן התוספות (ב, א ד״ה בפרוטה) מוצאים לשווה כסף מקור

 בתורה שקונה, מעבד עברי שכתוב ״ישיב״ לרבות שווה כסף ככסף. אפשר לעשות
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 אותו חילוק לגבי חליפין: אם קניין כסף הוא בגדר שיווי, גם חליפין כלולים בו

 כאשר חם מעל שווח פרוטח, אך אם נגדיר אותו כקניין חפצא, אז חליפין אינם

 מדין כסף. בקידושין - קניין כסף חרי חוא בגלל חחפצא שבדבר, ואם כן קניין

 חליפין לא.כלול בקניין כסף. לעומת זאת במקח רגיל, חכסף חוא בגדר שיווי, ולכן

 גם חליפין יכולים לקנות. ולכן בגמרא בגיטין'תתוספות אומרים שחליפין מדין

 כסף, כי שם מדובר על אמח שזח מדין מקח ובאמת חליפיןחלים מדין כסףויכולים

 לקנות.

 תרש״ש, הפני יתושע ותרשב״א תירצו את חסתירח בין תתוספות .אצלנו

 לתוספות־ במסכת גיטין, בכך שחתוספות בגיטין חזרו לומר כלשון חראשון

 בקידושין, ובלשון חרש״ש: ״נראח דכאן אזלי בשיטת רש״י דקידושין ודלא כפירוש

 רבנו תם שתביאו שם בד׳׳תיואשת״(חרש״ש גיטין לא, ב בד׳׳ת תוד״ח משום)..

 את סיכום שיטת בעלי תתוספות על פי חחבנות חשונות מראת חטבלח חבאח:

 וזמפרש חחוא אמינא חמסקנת

 חליפין לא מתורת קניין

 כסף, כי שיעור פרוטח בגללי

 איכות חכסף ואין גזירח לחצאין,

 ולכן גם מעל שוות פרוטח

 לא מקודשת.

 חליפין אפילו פחות משווח פרוטח

 תתקדש מתורת קניין כסף כי חכלי

 חשוב. צריך עודפרוטח ־ בגלל

 כמות חכסף.

 קובץ

 רשימות

 שיעורים

 אי אפשר לתתקדש מטעם

 כסף כי חליפין זח על מנת

 לחחזיר ואילו כסף נשאר.

 בחליפין שיש בחם שווח פרוטה

 ולכן מתקדשת מטעם כסף.

 קחילות

 יעקב

 החפץ עצמו משעבד

 ולכן אין זה

 מטעם כסף.

 שווי חגוף חוא תמשעבד-

 ולכן תתקדש

 מטעם כסף.

 רבי

 שמעון

 שקופ

 תמיד תערך חפחות ביותר

 קונח ולכן תמיד מתקדשת

 בפחות משווח פרוטח.

 בערך חממוני של חסודר

 מתקדשת, ולכן אם חסודר מעל

 שווח פרוטח תתקדש.

 חרב

 אברחם

 שפירא

 חליפין שווח בשווח - חם בגדר

 חפץ תמורת חפץ ולא

 שויות תחת שויות.

 חליפין שווח בשווח חם בגדר

 קניין כסף - שויות תחת שויות.

 חדבר משח

 וחרב

 גוסטמן
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 שיטת הרשב״א

 חרשב״א הולך בשיטה חדשה המשלבת בין רש״י לבין חתוספות.

 ונראה.לי. ךמעיקרא כי אמרינן כיון דגמרינן משדה עפרון....אלא הכי קאמר:

 כיון דכסף דאשה מכסף דשדת גמרינן, אלמא, קנית אשה כקנית.שךה,*וכיון

 דאשכחן לחו דהוקשו קצת קניותיהן, אף .אנו נאמר .לכל שאר הקניות

 שבשדוז שיחיו נוחגות כן באשח, קא משמע לן מתניתין דלא, ואימא חכי

 נמי... ופריק כיון דחליפין איוננחו בפחות משווח פרוטח ואשח בפחות משווח

 פרוטח לא,מקניא ךגנאי חוא לח, חא על כרחין לא חוקשו אלא לקניית כסף

 בלבד דאיתא בחדיא, ומחליפין אתה דן לכל שאר קניות שבשדה שאינן

 באשח כגון חזקח.

 (בחיךושין לקידושין עמודחיב, במחדורת מוסד חרב קוק)

 חרשב׳׳א מסביר שלגמרא חיתח בעיח: חאם.צריך להשוות קנייני אשח לקנייני

 שדח, או לחשוות רק קיחח קיחח משדח ולפי זחמשוים קנייני אשח.רק לקנין כסף.

 חגמרא בחחוא אמינא חלכח לפי חשיטח חראשונח וחשוותח קנייני אשת לקנייני

ח תוכל לחתקדש בחליפין. ש א ם  שדח, וכמו ששדח אפשר לקנות על ידי. חליפין, כך ג

 באח חגמרא ועונח: לא יעלח על. חדעת שאשח תתקדש בקניין חליפין, בי בקניין

 אפשר לקנות גם בפחות משווח פרוטח, ובפחות משווח פרוטח אש ח לא מתקדשת

 כי גנאי חוא לח. לפי זח חביטוי: ״לא מקנייא נפשח׳׳ אומר שאי אפשר להשוות

 קנייני אשח לשדח, וזאת לא סיבח מדוע אשח לא מקודשת!. לכן חוזרת הגמרא

 ואומרת כמו חשיטח חשנייח, שנלמד קיחח קיחח לקניין כסף בלבד, ומחליפין אתח

 דן לכל שאר קניות שאינן באשה.

 חעולח מפירוש חרשב׳׳א' שמסק5ת תגמרא תיא כתוספות, שקניין חליפין אינו

 מדין קנייןיכסף, ועל כך קשה מדבריו בגיטין(לט, ב): ״מחכא משמע דמשום דחוח

 ליח כליו של מקנת לא קנתח, אבל אם חיח כליו של קונח קנתח ויצאה לחירות.

 אלמא; עבד קונח עצמו בחליפין כשם שקונח עצמו בכסף... אלמא קניין כסף

 וחליפין כי הדדי נינהו, וכל מקום שזה קונה זח קונח... אבל עבד חיוצא לחירות

 ניחא ליח שיצא אפילו בפחות משוות פרוטת יותר משיצטרך ליתן שווה פרוטה׳׳.

 משמע מכאן שכסף וחליפין, אחד הוא תוצאח של חשני, בניגוד לדבריו אצלנו.

 בישוב שיטתיחרשב״א נאמרו מספר תירוצים ונביא שניים מחם":

 הקהילות יעקב מסביר, שכאשר מקדשים אשח בתורת קניין כסף, יש שני

 מוטיבים בקניין: א) שיחיח בתורת ממון. ב) שיחיח בזח כשיעור קידושין. כאשר

 אדם מקדש בכסף בפיחות משווח פרוטח, יש שני חסרונות א) אינו בתורת ממון,

 אינו נחשב כממון. ב) אין בזח שיעור קידושין. כאשר אדם מקדש בכלי ששווה

 פחות מפרוטח, מצד תורת ממון, דחינו חשיבות הכלי, הכלי חשוב ולכן יש כאן גדר
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 של תורת ממון. אך מצד גדר של שוויות - הכלי שווה פחות מפרוטוז,״לכן: המקדש

 בכלי חשווח פחות משעת פרוטח יש ,חסרון אחד: שיעוךהקידושין. אם האדם

 קידש בכלי השווח פחות משוות פרוטת, וחאשח רצתח בו - חיא תתקדש, כיון

 שחיא תסירת את חחסרון של שיעור הקידושין, כי בשבילה זה שוות יותר מפרוטה.

 כאילו חאשח אומרת: ״לדידי שוי ליי״. לא כן בחליפין. כאשר אדם נותן לאש ח כלי

 חשווה פחות משווח פרוטח בתורת קניין חליפין, תיא לא מקודשת, ואין כאן חגדר

 של ״לדידי שוי לי״, חואיל ובחליפין הסודר אינו צריך להיות שווה פרוטה, ולכן

 כאשר חאשת מסכימת לקבל את חחפץ, אין חוכחח כלל שקיבלתי זאת" כשווה

 פרוטח. יוצא לפי חרשב״א, שמסקנת חגמלא חיא שכסף וחליפין חם קניין אחד ולכן

 ב״גיטין״ גם בחליפין היא נקנית, כי אין את החסרון של שיעור, ורק ב״קידושיף

 האשה לא מתקדשת, כי יש את חחסרון של השיעור.׳

 תרוץ נוסף נקבל אם נדייק מהרשב״א את העקרון, שרק בפרוטה הראשונה היא

 מתקדשת. הרשב״א כותב:. ״דכיון\דעיקר חליפין אפילו בפחות משווה פרוטה

 איתנותו,- כי עביד לחו בכלי שוח מנח, לא ייפח כוחו מכח כלי:שאינו שוות פרוטה

 דשם. חליפין חד הוא״. .משמע, שגם ;חליפין מעל שמה פרוטה, חלק חקניין הוא

־ כי ת ש ד ק ת  .פחות משווה פרוטה ־•״דשם חליפין חד חוא״. לכן: .בקידושין - לא מ

 הקניין בפחות משווח פרוטת. לעומת זאת במכר נקנח, כי עדיף לעבד ״שיצא אפילו

 ,בפחות משווה פרוטה משיצטרך ליתן שווח פרוטח״.

 שיטת תוספות רי״ד

 ״קשיא לי טובא, ואם נתן אדם סודר לאשח שיש בו שווח פרוטה, אף על פי

 שנתנו לת בתורת חליפין אמאי אינת מקודשת.וחרי יש כאן שמח פרוטח... ותיא

 'רשאית לעשקו אמאל אינח מקודשת ואף על פי שחיא מחזירתו לו, מדעתת,תיא

 מחזרתו ואם חיא רוצח חוא שלח״. ומכח קושיחזו מתרץ חתוספות רי״ד: ״ונראה

 לי לומר, שאם בזה הסודר לבד נתרצית לו לקדשח אף על פי שחזכיר לח שם חליפין

 מקודשת היא, .והכא במאי עסקינן? כגון שהתנה עמה לקדשה במנה, ולא היה

 נותנו לת עכשיו,.אלא תתפיסח את,חסודר שתתקדש לו ולא תוכל לחזור בה, והוא

 יתחיב. ליתן לח חמנח לאחר זמן בכי תאי גונא. ודאי אינת מקודשת, כיון שלא

 נתרצית לחתקדש לו אלא במנח ומנח אין כאן״. ופירוש חדברים: אם חאשת רוצת

 לחתקדש בסודר עצמו, אף על פי שחוא נותן לח בתורת חליפין, תיא תתית

 מקודשת.

 חגמרא שלנו עוסקת בקניין חליפיו רגיל. זאת אומרת נתינת חסודר לא גומרת

 את חקניין, אלא חנתינח חיא תתחיבות של שניתם לעשות את חקניין. יש כאן שני

 שלבים: א) נתינת חסודר - תתחיבות לעשות את חקניין; ב) חקניין עצמו. במקרה

 כזח חיא לא תחיח מקודשת כיון שחוא לא מסר לת כלום. תסודר לא קשור
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 לקידושין, אלא זו התחיבות, ןנתינח כזו לא נקראת חנאח, לכן לא מקודשת. לעומת

 זאת, בשדח חליפין קונים, כיון שנתינת הסודר היא גמירות הקניין, כאילו נתן

 בצ׳ק. בחוא אמינא' חסודר חוא חלק מפרעון חממון, לכן יחיו קידושין כמו בחצר.

 ולמסקנח:יחסודר אינו חלק מפרעון הממון אלא התחיבות ואין כאן חנאח, כיון

 שחליפין ישנם בפחות משווח פרוטח, ואשח בפחות משווח פרוטח, גנאי חוא לח

 לחתקדש, ואין קניין למחצח לכן גם מעל שוות פרוטה לא תחיח מקודשת.

 על דבריו אלו של חתוספות רי״ד מקשח חאבני מילואים בשם חמחרי׳׳ט (אבן

 חעזר סימן כט סעיף א סימן קטןיב): מדוע לא תתקדש גם במקרח שחבטיח לח

 מנה מלבד חכלי שוות חפרוטחו חרי את חכלי עצמו קוניח מדין כסף, וזח כמו

 שקידשה במנה ונתן ילה דינר שמקודשת י וישלים, דהינו: הכלי שווה הפרוטה יחשב

 תהילת התשלום ותתקדש*

ן (חשן משפט סימן קצ סעיף ב) מדובר «גל ו י  ומתרץ חאבני מילואים: בשולחו ע

 דין קניית קרקע בכסף: ״בכסף כיצדז מכר לו בית או שדת ונתן לו כסף,שווח פרוטח.

 קנח, ואין אחד מחם יכול לחזור בו ואפילו נתן לו חכסף על מנת שיחזירתו לו,

ע במקום מבאר: ״ואירי דווקא כשנתן לו חשווח פרוטח על דמי חפרעון ״  קנח״. חסמ

 והשאר זקף עליו במלוח.או לא עייל ומפיק אזוזי... אבל אין. לומר דלא איירי כאן

 בכסף שנותן בשביל שיווי חמקח,.אלא שנותן לו פרוטת, שבפרוטת,זו נשתעבדו זח

 לזה. זח לקנות וזח למכור ושאין אחד יכול לחזור בו״(סעיף קטן א). נראה מדברי

 הסמ״ע שחפרוטח חיא חלק משווי חחפץ חנקנח, שחקונח חייב לשלם. תשורי זהב

 (הט״ז) במקום מקשה: ״מת שכתב חסמ״ע בסעיף קטן א דכל שלא נתן בתורת שווי

 מקח אינו קונה לא תבנתי דבריו... ועוד הא גם גבי קניין דאשה בכסף נלמד

 מעפרון, כמו דאיתא בריש קידושין, וזח פשוט דבאשח קונה אותת דרך נתינח לחוד

 לא בתורת שיווי מת שחוא שווח״.

 יוצא שחט״ז חולק על חסמ״ע וסובר שחפרוטת נועדת לחחיל את חקניין כשטר,

 וחקונח יצטרך לשלם את מלא שווי חחפץ חנקנח בנוסף לפרוטח זו. לפי מחלוקת זו

 אפשר לחסביר את דעת תתוספות רי״ד. תתוספות רי״ד סובר כמו חסמ״ע,

 שחפרוטח חיא חלק משווי חחפץ חנקנח שחקונח חייב לשלם. ואם כן כאשר

 מקדשה במנת ונותן לח סודר שווח פרוטח, חרי חמנח חוא חשווי, וחסודר אינו

 אלא מעשח קניין, ואף על פי ששווח פרוטח, שחרי לא חחשיבו כתחילת הפרעון

 שאס לא כן חיח מקדשת בתשעים ותשע דינרים. וכיון שכסף קונח על ידי שוויו ולא

 בעצם מסירתו לא נקנתח חאשח, שחרי לא נמסר לח חשווי עדיין(קניין סודר) מח

 שאין כן במקדשת בסודר שווח פרוטח בלבד(שווח בשווח) יש בזת שווי, וכיון שרק

 בזח מקדשה ולא בכסף אחר, לכן מקודשת מדין כסף.
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 סיכום

 לאחר שראינו את שיטות חראשונים וחקשיים שבכל שיטח. ננסח לתת פירוש

 חדש לסוגיח. פירוש זח (שישמש כסיכום למאמרנו) יחיח .משולב מפירושי

 חראשונים שחבאנו.

 נראח לומר, כי חגמרא יבחוא אמינא חבינח כשיטת תתוספות, אך- למסקנת

 חלכח כשיטת רש״י. לפי.זח תסבר הנכזרא: ״סלקא דעתךאמינא הואיל ואמר קיחח

 קיחה משדה עפרון, מה שדה מקניא בחליפין אף אשח מקניא בחליפין״ כאן

 חגמרא חלכח לשיטת חתוספות. שלומדים רק קיחח קיחח לעניין כסף..בחמשך

 שואלת וזגמרא: אולי אשח תקנח בחליפץ מטעם קניין כסף, שזח קניין תמורחז

 ועונח חגמרא: ״קא משמע לן״, זאת אומרת, שוודאי קניין חליפין חוא לא משעם

 קניין כסף, כי חליפין זח בנדר חפץ תחת חפץ ולא שויות תחת שויות. וממשיכח

 ושואלת תגמרא: "ואימא חכי נמי׳י ־ באמת, מטעם כסף - חליפין לא יכולים לקנות.

 אולי תקנח מצד קניין חליפין גופו, ולא מטעם כסף! ועל זת עונת תגמרא: ״חליפין

 איתנחו בפחות משווח פרוטח ואשת בפחות משוות פרוטת־ לא מקנייא נפשח״.

 קניין חליפין אפשר לעשות גם בפחות משווח פרוטח, הקניין חוא תמיד בכסף

 חפחות ביותר וזח פחות משווח פרוטת ואשח פחותימשווח פרוטח - גנאי חוא לח

 לתתקדש בקניין כזח ובטלת דעתת מפני דעת כל חנשים ולכן לא מקודשת.
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 איתן לשם

 קניין עבד עברי

 כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשבעת יצא לחפשי חינם. אם בגפו יבא

 בגפו, יצא, אם בעל אשת הוא ויצאת אשתו עמו. אם אדניו יתן לו אשה

 וילדה לו בנים או בנות האשת וילדית תתיך! לאדנית והוא יצא בגפו.•

 (שמות כא ב-ח)

 בפסוקים אלו, ישנן שלוש נקודות משמעותיות להבנת קניין עבד עברי והגדרתו:

 א. מעמדו של תעבד כלפי רבו וכלפי עצמו, תמוגדר בתורת כקניין - ״כי תקנה״.

 ב. מרכיב שש תשנים במסירת העבד; ״שש שנים יעבוד״.

 ג. נתינת שפחת כנענית לעבדי עברי - דהיינו: ״אם אדניו יתן לו אשה״.

 במאמרנו ננסח לברר נקודות אלו בשני מישורים מקבילים ותם. סוגי העבדים:

 מוכר עצמו ומכרותו בית דין.

 הגמרא (קידושין טז, א) מגיעח לחבנח מחודשת בחגדרת קניין עבד עברי: ״תנא:

 וקונת את עצמו בכסף ובשוה כסף ובשטר... אלא האי שטר חיכי דמיז אילימא

 דכתב ליח שטרא אדמיח, חיינו כסף!! אלא שחרור שטר למה'לי! לימא ליה באפי

 תרי זיל, אי נמי באפי בי דינא זיל!

 אמר רבא:,זאת אומרת, עבד עברי גופו קנוי וחרב שמחל על נרעונו אין גרעונו

 מחולי:.

 לאחר דחיית חאפשרות שיחס חאדון לעבדו מתבטא-במישור של זכויות וחובות

 הניתנים לחמחל(ובשל כך ישנן אפשרויות נוספות למחילת חוב בנוסף לשטר), מגיע

 רבא למסקנת שעבד,עברי, גופו קנוי, ובשל כך גרעונו אינו ניתן לחמחל. לכאורה,

 חמושג ״עבד עברי גופו קנוי״ בעיתי, שכן דבר זת סותר דינים חמורים.אחרת, כגון:

 מציאתו לעצמו(משנת בבא מציעא יב, א), יךו לא כיד בעל תבית (לעניין מסירת,

 גט), זוכחלאחרים מיד רבו ופודח מעשר (מעשר שני פרק ד משנח ז).

 בגלל בעיח •זו, ברור שרבא לא תתכוון לקניין גוף מוחלט. וחראשונים חגיעו

 להבנות ומסקנות שונות. בחגדרת הקניין, שבאות לידי ביטוי במקרח שחפקיר

 עבדו, או שמחל על גרעונו.

 תוספות (ד״ת לימא) מברר את סיבת אי מניית חחפקר בדרכים שעבד עברי

 קונח עצמו, ומגיע למסקנח שהפקר אכן מוציא, והברייתא הסכימה לעובדת זו:

 ״אמאי לא פריך ויפקירנו, שחרי אפילו עבד כנעני. שגופו קנוי יצא בחפקר לשמואל,
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 דאמר חמפקיר עבדו יצא לחירות ואינו צריך גט שחרור (גיטין לח, א) ולמה לי

 שטרא! ואפילו למאן דאמר דחמפקיר עבדו יוצא לחירות וצריך גט שחרור היינו

 משום תפקעת איסור כדי לחתירו בבת ישראל ואם כן בעבד עברי למת לי שטרא,

 דבלאו תכי מותר? ויש לומר דאין הבי נמי...״. מדברי חתוספות למדים שעבד עברי

 יוצא בחפקר, ומכאן שחידוש חגמרא למסקנח חוא, שיש קשר ממוני גרידא בין

 חעבד לאדונו. קשר של קניין, בניגוד לחוח אמינא שיש קשר-של חוב בלבד. לפיכך

 דבר קנוי ניתן "להפקיר ואין צריך פעולות׳ נוספות כמו נתינת גט שחרור (שמצאנו

 בעבד כנעני). כאמור לעיל, ברורה חעובדח שאיףכאן קניין גוף גמור, אלא שלפי

ו(חגדרח שמופיעה  שיטת חתוספות צריך לחגדיר שיש כאן קניין גוף למעשח ידי

י לחלוטין ולכן תעבד לא נחשב ו וקנ נ  במקורה במאירי), כלומר: גוף העבד ממש אי

 בחצירו של האדון או כידו וכל המשתמע מכך, אלא קנוי רק לעניין הזבות שיש

 לאדונו במעשה ידיו ובמלאכתו. גם רש״י בד״ח ״גופו קנוי״ חולך בדרך זו, חמגדירח

 את קניין חעבד כקניין ממוני ביסודו: ״ולפיכך, חרב שמחל על גרעונו אינו מהול

 וצריך שחרור, ואם לאו, חוזר.ומשתעבד בו אם ירצח, דלא שייך בו מחילת ממון

י  אלא לשון שחרור, וכי כתב ליח לשון שחרור ונתן ליח - נפיק. דלא,גרעמכנענ

 דנפיק בשטר.״״.

 לעומתם, חריטב״א, חרשב״א וחרמב״ן סוברים שבנוסף לחלק חממוני שבקניין

 עבד עברי, ישנו מישור נוסף והוא קניין האיסור, שנובע מתתיתר של עבד עברי

 בשפחה כנענית. הואיל וכך, אין כאן מעמך ממוני גריךא אלא גם מעמד איסורי,

 שכדי לחפקיעו יש צורך בשטר. ולפיכך מחילח תועיל רק על קניין וזממון,שבו,

 אולם חעבד עדיין יתית מותר בשפחח כנענית כל עוד לא קבל שטר. כדברי

 חריטב״א (ד״ח אלא שטר שחרור): ״ומשום חאייטעמא נמי אמר רבא דבעבד עברי

 נמי הא איכא צד קניין חגוף דקניין איסור, שבעודו עבד מותר בשפחח כנענית,

 ומפני קניין זח ודין איסור זח דרמי עליח בעודו עבד, חשוב קניין הגוף להצריכו גט

 ולא: סגי לית בדברים! ותשתא־דאתינךלחכי, כי אמרינן דלא נפיק בדברים־ חיינו

 לחפקיע קניין איסור זח לאסרו בשפחח, אבל קניין מעשת ידיו פקע בדבדיס״:

 ונראח, שיסוד'מחלוקתם טמון באופן ראיית תתיתר בשפחת כנענית. מחד גיסא,

 ניתן לראות תיתר זח כחלק מתנאי עבודתו של חעבד ומחובותיו חממוניות כלפי

 אדונו ־ שחרי אדונו יכול למסור לו שפחח כנענית בעל כורחו(גמרא טו, א), ותתורח

 חידשת שבנוסף, למעשח ידי חעבד,־ יכול תאדון לקבל. את תוולדות, אולם ברגע

 שתאדוןימפקיע את חקניין־תממוני שיש לו־בעבדו, פוקע מאליו גם תתיתר בשפחח

 כנענית, שחרי חיתר זח תוא בסך חכל פרט מחחובות חממוניות של חעבד כלפי רבו.

־ כלומר:, תעבד ד ב ע  מאידך גיסא, ניתן לראות חיתה• זח כקביעת מעמד שונח ל

 עכשיו במעמד חמאפשר לו.לקחת שפחת,כנענית.

 לכאורה, מצינו גמרא מפורשת.כהבנת חראשונח: •״׳כי °משנח שכרי שכיר עבדך׳
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 (דברים טו, יח) - שכיר אינו עובד אלא ביום, עבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה;

 וכי תעלה:על דעתך שעבד עברי עובד בין ביום ובין בלילה? והלא כבר נאמר -׳כי

ו ל 0 ס ו  טוב לו עמך׳ - עמך במאכל ועמך במשתה, ואמר רבי יצחק: מכאן שרבו מ

 שפחתכנענית״(קידושין טו, א). כלומר: נתינת חשפחח לעבד נחשבת ל״.משנה שכר

 שכיר עבדך׳ - כלומר כחלק מחעבודח, וכך גם, תבינו רש״י ותוספות, ולכן לא

 הכניסו לסוגיתנו את קניין חאיסור מחסיבח. שאינו קניין עצמאי ובטל עם חקניין

 הממוני.

 לכאורח, גמרא זו קשח לשיטת הריטב׳׳א וסיעתו, שכן נתינת שפחח כנענית

 נחשבת במפורש כחלק מעבודת העבד, ומדוע סברו שיש כאן קניין איסור עצמאי!

 ונראת לתרץ לשיטתם שאמנם קניין האיסור נובע• מתוך עבודת חעבד, ־אולם

 סוף סוף נוצר כאן מעמד חדש של בן ישראל חמותר בשפחה כנענית, ומעמד זה

 אינו יכול לחפקע בדרכים תממוניות חרגילות.

 על פי תכנות אלו ברש״י ובריטב׳׳א ניתן ליישב את קושיית חמשנח למלך

 (עבדים ג, ג, ד״ח ותמוכר עצמו).

 הגמרא (קידושין יד, ב) מביאח את מחלוקת רבי אלעזר וחכמים, לגבי מוכר

 עצמו כשפחת כנענית: ״חמוכר עצמו אין רבומוסר לו שפחח כנענית מכרוהו בית

 דין ־ רבו מוסר לו שפחח כנענית, רבי אלעזר אומר: זוז וזח״. רבו מוסר לו שפחת

 כנענית״. רש״י בד״ת ״אין רבו״ כותב לגבי מוכר עצמו: "ואסורה לו?. אולם חריטב׳׳א

 חולק וסובר שמוכר עצמו מותר בשפחת כנענית, אלא שאין לרבו רשות למסור לו

 שפחח כנענית בעל כורחו.,

 וחקשח חמשנח ,למלך: ״ודע, שחריטב״א !בחידושיו כתב (לגבי מוכר עצמו

 שאסור בשפחח כנענית) דחיינו דווקא• לעניין כפיח שאין חאדון יכול־לכופו, אבל

 אין תכי נמי מותרת לו: ולא ידעתי מנא לחו חאי דינא, כיון דקרא דאם אדוניו לא

 מיידי במכרוחו בית דין, מנא לן דכיאימעיט מוכר עצמו חוא דווקא מכפית ולא

 מתיתרא דשפחח*״. כלומר: חמשנח למלך מקשח.מחיכן מקורו של חריטב״א, שמוכר

 עצמו מותר בשפחח כנענית, חרי לדעת חכמים חפסוק: ״אס אדניו יתן לו אשח״

 עוסק רק במכרוחו בית דין ובמוכר עצמו לא מצאנו חיתר בשפחחכנעניתז

 אולם לפי חסברנו דלעיל, מחלוקתם של רש״י ותריטב״א מובנת. רש״י לשיטתו

 סובר שמוכר עצמו עדיין נחשב בגדר ״עבד״ אף על פי שאסור בשפחח כנענית שכן

 פרט זח אינו מתותי בקניין עבד עברי ולכן אין כל צורך לומר שיתית מותר בשפחח

 כנענית. וגס חריטב״א לשיטתו סובר שחדבר חמנדיר את קנין עבד עברי חוא קניין

 חאיסור שבו, דחיינו; חתיתר' בשפחח כנענית, וללא חיתר זת מוכר עצמו לא חיח

 מוגדר כעבד ולא חיח צריך נט שחרור, ואס כן חואיל ומוכר עצמו מונדר בתור עבד

 (אם כי לא באופן ישיר במקראות) - חייבים לומר שחוא מותר בשפחח. כנענית.

 משמעות אמירת תפסוק ״אם אדניו יתן לו אשת״ דווקא במכרותו בית דין לשיטת
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 חכמים, מורח על יכולת האדון למסור לעבדו שפחח בעל כורחו, לעומת מוכר עצמו

 שאין רבו יכול למסור לו בעל כורחו. אולם חחיתר קיים שכן מעמדו של מוכר עצמו

 בתור עבד מאפשר זאת/

 לאור תבנות אלו יש לברר את דין שפחח כנענית של אדון אחר בעבד עברי. אם

 נאמר־שכל חיתו־ שפחח כנענית חוא כחלק מחובות תעבד כלפי תאדון - וחולדות

 לאדון, חרי כאן במקרה שתולדות יחיו לאדון אחר תתיתר בטל, שכן תיתר זה

. 1  מגדיר את מעמדו של חעבד ביחס לאדונו בלבד

 אולם אם נגדיר את חחיתר של שפחת כנענית בתחום מעמד חעבד, דתיינו

 מעמדו חאיסורי של חעבד מאפשר לו לשאת שפחת כנענית שכן תוא ישראל במעמד

ח חילוק בין שפחח של אחר לשפחת תאדון, וזאת לכאורת חמחלוקת י ח י א  מיוחד, ל

 הראשונח דלעיל בין רש״י לריטב״א.

 כדי לברר דין זח, צריך לברר קודם את חסוגיא בדף כ, א:

 תנו רבנן: ׳אם בגפו יבא בגפו יצא׳ - בגופו נכנס בגופו יצא, רבי' אלעזר בן

 יעקב אומר: יחידי נכנס יחידי יצא... מאי יחידי יצא? אמר רב נחמן בר יצחק,

 חכי קאמר: יש לו אשח ובנים ־ רבו מוסר לו שפחח כנענית. ׳אין לו אשח

 ובנים אין רבו מוסר לו שפחח כנענית.

 ונחלקו חראשונים־במקרח שאין לו אשת ובנים, מתי משמעות ״אין רבו מוסר לו

 שפחח כנענית״'. לדעת חריטב״א״רבו לא יכול למסור לו שפחח בעל כורחו, אולם

ו קיים ומותר בשפחח כנענית, וזח לשונו: ״ופרישנא ת י ה ח  אם תעבד בעצמו רוצח -

 שאם אין לו אשח ובנים אין רבו כופתו ליתן לו שפחח כנענית אבל הוא מותר בת

 דומיא דמוכר עצמו...?(בפירושו לקידושין כ, א, ד״ת־תנו רבנן). כמובן, חריטב״א

 תולך.לשיטתו שהחיתר בשפחח כנענית חוא תמגדיר •אתי קניין־ עבד עברי, ולכן

 תתיתר קיים.: לעומתו, חמאירי וכן׳ משמע מרש״י3 סוברים ש״אין רבו מוסר לו

 שפחת כנענית״ פירושו שאסור לגמרי בשפחה כנענית.

 על- שיטת חריטב״א קשח מחגמרא בתמורת (ל, א) תמתיחסת למשנת ״חולק

 !. תליית מחלוקת זו בשתי הבנות אלו אינה הכרחית, שכן עקרונית, יכולת לחיות גישת חמגדירח

 קניין עבד עברי מבחינחיאיסורית כריטב״א, ועם זאת אוסרת שפחת כנענית במוכר עצמו, ואין

 חכי נמי - מוכר עצמו יוצא במחילה.

 2. אולם נוכל לומר גם לפי הגדרה זו שאפשרי בשפחח כנענית של מישחו אחר במקרה שיש לאדון

 רווח מכך, כגון שמקבל כסף.

 3. רש״י בד׳׳ח ״מוסר לו" כתב שמדובר בעל כורחו, ואפשר להבין את חדגשת רש״י בשתי אפשרויות:

 הראשונה: רש׳׳י חדגיש בעל כורחו מפני שרצח לומר שבמקרה שאין לו אשה ובנים יכול למסור לו

 מרצונו. חשנייח: רש״י חדגיש בעל כורחו מפני שכל הגדרת מסירת שפחה על ידי רבו חיא דווקא

 בעל כורחו. אולם שאין'לו אשה ובנים אסור לגמרי: ונראה, שרש״י'אליבא דשיטתו, 'התכוון

 . לאפשרות השנייה שאסור לגמךי.
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 טלח זח־־ותלין שפחתך אצל עבדי: רבי אומר: אינו אתנן, וחכמים אומרים: אתנן״

 (תמורח כט, א) ואומרת חגמרא; ״חכא במאי עסקינן כגון דלית ליח אשח ובנים,

 דתניא: אין לו אשח ובנים אין רבו מוסר לו שפחח כנענית, יש לו אשח ובנים ירבו

 מוסר לו שפחח כנענית״, שכן לפי לשיטת חמאירי שאמר שבמקרה שאין לו אשח

 ובנות אסור לגמרי בשפחח כנענית, מובן מדוע נחשב אתנן שכן ביאח זו חיא ביאח

 אסורח, אבל לשיטת חריטב״א שסובר שעקרונית חחיתר קיים, מדוע חכמים

 אומרים שזח אתנן? חרי לא חיתח כאן ביאת אסורחז

 חאחרונים חלכו בשני.כוונים עקריים בישוב קושית זו:-ניתן לומר שחסיבח'

 שנחשב אתנן חיא לא בגלל שאסור בשפחח כנענית אלא בגלל שרבו כפח אותו בעלי

 כורחו, וחואיל וחתורח אסרח בכחאי גוונא - נחשב אתנן.

 אולם סברא זו אינח ברורח כי אף על פי שחביאח אסורח, מדוע תחשב ביאת

 זנות? תרי עקרונית תעבד בא על תמותרת לו, אלא שקיים איסור מצד זח שזחו בעל

 כרחו, אך מדוע פרט זח יגדיראת חביאח כביאת זנות וחכסף יחשב אתנן*?

 לפי שיטת רש״י וחמאירי דלעיל, יוצא מתגמרא בתמורח בפירוש שמותר בשפחח

 כנענית של אחר, שכן כל חסיבח שנחשב אתנן חיא משוס שאין לו אשח וכנים

 כדברי חגמרא, ולא בגלל שזוחי שפחת של מישחו אחר.

 גישח שלישית בשאלח זו תיא שיטת חמחרש״א שכתב שכל חחיתר בשפחח

 כנענית חוא רק בשפחתו של חאדון אולם בשפחת אחר אסור, וזאת לשונו: ״ודווקא

 רבו שרי למסור לו שפחת כנענית שלו אבל בשפחת כנענית שאינח של רבו - עבד

 עברי אסור בת״ (בחידושיו לגיטין מא, ב, ד״ת לא תוחו)! אולס לפי דברינו תלוי

 תדבר במחלוקת חריטב״א, רש״י וחמאירי, ומכאן ששאלת שפחח כנענית ישל אחר

 תלויח במחלוקתם של רש״י וחריטב״א בחגדת קניין עבד עברי.

 בירור תגדרת קניין עבד עברי מתאפשר על ידי חסוגיא בקידושין (כח, א)

 חעוסקת בגלגול שבועח על דבר שאינו צריך שבועח, ועד כמת מגלגלין: "אלא אמר

 רבא: חשבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי. תאי טענתא מעלייתא חיא; ממונא אות

 4. חקחילות יעקב (לקידושין סימן יח) מסביר שהמשנח בתמורת מדברת על שפחת אחר וממילא

ן לשפחת אחר. כל חחיתר בשפחה כנענית חיא מפני שנחשב בחלק  ישנו חילוק בין שפחת חאדו

 מעבודת ״משנה שכר שכירי של העבד, וישנח חרחבה של• חמושנ ״משנה שכר שכיר" בקשר

ן;נחשב כעבודחיבאותס תנאים׳שחתורח  למסירת שפחח.כנענית וחוא, שעצם קיום רצוךחאדו

ן ו ד א , רשות ל ח נ ת נ ח ר ו ת ח ש ח ר ק מ ב ש . ן ע ו ן זח לעבוךח. חקחןלות יעקב ט  חחשיבח קיום רצו

ח ובנים) גם אם לוקח שפחת כנענית של מישהו אחר - מותר, שכן הוא מוכרח ש א ו  לכופו(בשיש ל

ן בעל כורחו, אסור.בשפחח , אולם במקרח״שחתורח לא נתנח רשות, לאדו ן  מחמת רצון.חאךו

ן ולא נחשב כעבודת עבד. אך עדיין לא מובנת  כנענית של מישחו אחר מפני שחוולדות אינם לאדו

ן למסור לעבדו בעל"כורחו, לבין מסירת שפחה כנענית  חזיקח בין יכולתו או אי יכולתו של האדו

 'של מישחו אחר, שכן לכאורה, הדברים אינם קשורים זח בזח. ״ י -
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 ליה גביח? רבא לטעמיח דאמר רבא עבד עברי גופו קנוי.־אי חכי־חינו קרקעז מחו

 דתימא קרקע חוא דעבדי אינשי דמזבנו בצנעא, אם איתא דזבין לית לח.קלא,;חאי

 אם,איתא.דזבין קלא אית ליח - קא משמע לו׳״.

 שאלה זו של הגמרא ותשובתה נתנות לחתפרש בכמח אופנים: חנחתח של

 תגמרא חיתה שעבד עברי מוגדר כמטלטלין גמורים ולכן תיא שואלת: ׳׳ממונא אית

 ליה גביה״ דהיינו - מדוע רבא מסווג את טענת עבד עברי בגלגולישבועה, הרי עבד

 עברי הוא מטלטלין גמורים המצריכים שבועה ממש, ועל כך עונה הגמרא שעבד

 עברי גופו,קנוי וההבדל בינו לבין קרקע הוא רק בפרסום ;הקנייה אולם לא

 מבחינת קניינית: שניהם מוגדרים כממון,-ורואים, שהגמרא בפירוש מגדירה ׳קניין

 עבד עברי כקניין ממונו גמורונחשב כקניין,קרקע,:ודבר זח תואם את שיטת רש״י

 בחגדךת קניין עבד עברי, וכן את חסבר רש״י כאן בד״ח ״גופו קנוי״, שאין כאן

ן(משמע שיש כאן טענת קרקע).,  טענת מטלטלי

 לעומת רש״י, חריטב״א מסביר שקושית חגמרא ״אי. חכי היינו:קרקע״ פירושה:

 מהו ההבדל וחחידוש בטענת עבד לעומת.קרקע,.חר? שניחם שווים.לעניין זח שאין

 נשבעים עליהם בפני עצמם ואם,כן מח מחדש״רבא בשבועת עבד עברי, אולם אין

 פירוש הקושיה שישניח חשוואח מחותית בין עבד לקרקע שנחשב כקרקע, אלא

 ההשוואה היא לעניין שבועה' בלבד, ועל כך עונה הגמרא שישנו הבדל בפרסום

 הקנייה ץלכן טענת עבד עברי היא חידוש.

 יוצא שרש״י וחריטב״א חולקים ומבארים כל אהד לשיטתו, שכן רש׳׳י הסביר

 שלמסקנת חגמךא חחשוואת בין עבד לקרקע קיימת ושניחם.נחשבים ממון, ולדעת

 חריטב״א עבד אינו קנוי ממונית לאדונו.

 וניתן לחגיע להבנחישונח. לגמרי בדינו עבד עברי בסוגיא זו. רבי חיים מבריסק

 (בחידושיו על הש״ס,עמוד קנג) מוכיח מתגמרא שלא ניתן לתגדיר ״עבד עברי גופו

 קנוי״.בתחום חממוני אלא,בתחום תמעמדי, כלומר: ישנו כאן מעמד מחודש .של

 עבד עברי שפרטיו חם: מעשת ידיים, תיתר בשפחח כנענית וכדומח. אולם כל אלו

 הם סמפטומים ופרטים הנובעים כתוצאה ממעמדו של העבד, אבל מעמד תעבדות

 חוא דין מחודש שמהותו לא קשורה לקניין ממונו רגיל, ולפיכך העבד לא נחשב

 כממון.

 הוכחתו של רבי חיים־מהגמרא היא, שלא ניתן לומר-גופו קנוי מבחינת ממונית,

 שכן אין.שום סיבה לא להגדיר קניין זה כמטלטלין, שהרי לא מצינו בשום מקום

 חשוואח בין עבד עברי לקרקעות. אולם אם תאמר שישנו כאן מעמד מיוחד של עבד

 שחקניין חממוני חוא רק תוצאח ופרט ממעמדו של חעבד, מובן מדוע עבד לא

 נחשב כמטלטלין. ותתית נפקא מינא בין גישת זו לגישת ךש״י במקרת שתפקיר את

 עבדו. לדעת רש״י ותוספות - חפקר יועיל (ראת לעיל), ולדעת רבי חיים ־ לא יועיל

 לשחרור תעבד, שכן ישנו כאן מעמך עבדותי מיוחד שלא נפקע עם תפקעת חפרט
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 הממוני.

 ונראה, ששורש המחלוקת בין גישה זו לגישתו של רש״י הוא בשאלה האם

 התורח בפרשיית עבד עברי באח להגדיר חגדרח מחודשת לקניין עבד עברי או לא.

 לפי מח שפירשנו לעיל לדעת רשי׳׳י תגדרתו של עבד היא קניין מעשה ידיו לאדונו,
 וחתורח באח" ומתייחסת למצב נתון זח ופורטת את דיניו, וחייא לא משנח את,,

5 תתורח מגדירח חגדרח מחודשת של ״עבד״  תגדרת חעבד. לדעת רבי חיים מבריסק

 שיש לו דינים מיוחדים: חיתר׳בשפחח כנענית; קניין למעשח ידיו וכדומח, אולם אין׳

 מעמדו של תעבד תלוי בפרט כלשחו.

 שיטת הרמב״ם

 חרמב״ם בפרק ב מתלכות! עבדים חלכח יא כתב: ״חרב שמחל לעבד על חכסף

 שנשאר לו לעבוד כנגדו אינו מחול לו עד שיכתוב לו שטר שחרור. כיצדז חרי שקנחו

 בששים ועבד שנח או שנתיים ואמר לו שאךחדמיס. מחולין לך,ילך לדרכך, לא נפטר׳

 משעבודו עד שיכתוב לו שטר״.

 ומשמע לשיטת חרמב״ס'שסובר כרש״י ובתוספות שישנו כאן קניין ממוני ולכן־

 אינו נפטר במחילת, בניגוד לשיטתם •של חרמב״ן, חרשב״א וחריטבייא. ונראח,

 שיסוד גישתו של חרמב״ס שונח'מיסוד גישתו של רש״>(אףעל פי שאין נפקא מינאי

 ביניחם), וחרמ״ב״ם חולק על חריטב״א מכיוון שונת.

 חמשנת (בקידושין סט, א) אומרת: ״רבי טרפון אומר: יכולין ממזרין לטתר,

 כיצד ממזר שנשא שפחיח חולד עבד. שיחררו, נמצא •חבן ־ בן חורין״. ובגמרא:

 ״איבעיא לתו: רבי טרפון לכתחלח קאמר או דיעביד קאמר... שמע מינח רבי טרפון

 לכתחלח קאמר שמע מינח, אמר רבי יחודח" אמר שמואל חלכח כרבי טרפון״'.

 ופירש רש״י(שם ד״ח או) שחלאו של לא יחיח קדש מוסב גם על ישראל שנשא

א םבנת ישראל לגבר ת ת א י ת  שפחת, וכן פירש תתרגום (לדברים כג, יח): ״לא ת

 עבדת ולא יסב גברא מבני ישראל אתתא אמח״ ־ ואם׳ כן איסור ישראל לישא

 שפחחפנענית תוא מדאורייתא, לגמרי, וכך גם כתב חריטב״א (בדף סט, א, ד״ח

 אמר שמואל) וחרשב״א שם.

 לעומתם כתב חרמב״ם: "חעבדים שתטבילו אותם לשם עבדות וקבלו עליתם

 מצות שחעבדים חייבים ^בחם יצאו מכלל תנוים ולכלל ישראל .לא.באו. לפיכך

 חשפחח אסוךח לבן חורין. אחד שפחתו ואחד שפחת חבירו. וחבא על חשפחח מכין

 אותו מכת מרדות מדברי, סופרים, שהרי מפורש בתורה שהאדון נותן שפחה כנענית

ו א  5. רבי חיים מבריסק טוען שכך סובר חרין, אולם מחר״ן מממע כריניב״א: דאמרמן גופו קנוי ל

ן שמוסר לו מ ע א י אמרינן נופו קנוי חיינו ל ל  למימרא שגופו קנוי וכל חדברים כעבד כנעני... א

 שפחת כנענית, אפילו בעל כורחו•(ז, א בדפי חרי״ף).
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 לעבדו העברי וחיא מותרת לו. שנאמר: ׳אם- אדוניו יתן לו אשח׳״ (איסורי ביאה יב,

 יא). ויש שמפרש בדעת תרמב״ם, כי מדין תורת ישראל מותר לשאת,שפחח כנענית

 ותלאו ״לא יחיח קדשי׳ אינו על ישראל בשפחח אלא מתייחס לביאת זנות. ולכן,

 ישנו כאן נתון מהותי בתגדרת קניין עבד עברי. אס נאמר שישראל אסור בשפחח

 ,כנענית מדאורייתא, והתורה התירת בעבד עברי, ניתן לפרש שנוצר כאן מעמד

 איסורי״אלא שנחלקו רש״י וחריטב״א בשאלת תלותו של מעמד זה בקניין הממון.

 אולם אם, נאמר ששיטת.חרמב״ם שמדאורייתא אין איסור לישראל לשאת שפחה

 כנענית, חרי אין שום חיתר מחודש בעבד עברי וברור שאין קניין איסורי בעבד

 .עברי. ויוצא שחרמב״ם סובר בחלכות עבדים כשיטתו בחלכות-אסורי ביאח, שלא

 קיים כאן מושג איסורי אלא רק קניין ממון ולכן גרעונו אינו מחול ויוכל לחזור

 ולחשתעבד בו*.

 סוגית ירושח (קידושין יז, ב) חיא סוגיח שניתן לבחון תבנות ־אלו בעבד עברי

־ ״לך״ ולא ש ר ו י  לגביח: חגמרא מביאח ישני לימודים: חראשון ממעט עבודתו ל

 ליורש, וחשני מרבח: ״שש שנים יעבוד״. ניתן לומר (כשיטת רש״י ותוספות) שחבנתח

 חבסיסית של חגמרא חיא שעקרונית חיתח צריכח לחיות ירושח בעבד, שכן חעבד

ו מעוט נ ש י א ל  קנוי לשש שנים וחריחו כשאר ממונו של חאדון שעובר בירושח. א

 מיוחד חממעט שאר יורשים (בגלל שלבן יש כוח יותר מיורשים אחרים, שכן חוא

 קם תחת אביו). ואם כן בשלב זה שאלת הגמרא תיא כללית לגבי תקדימות בירושה,

 ולכן העדיף בירושה יחיח עדיף גם בעבד עברי מפני׳שיש זחות בין שני הדינים,

 וירושת חבן את עבד אביו חוא כירושה ממונות לכל דבר.

 מצד שני, ניתן לומר שחבנתת הבסיסית של הגמרא חיתח שאין כאן דיני ירושח,

 ומחדין וזבן לא חיח צריך לרשת כלל אילולא חפסוק חמיוחד ״שש שנים יעבוד״

 שמשמעותו שמישחו צריך לרשת, ולפיכך אנו מחפשים באופן כללי את תאדם

 שחתורח נתנה לו יותר תוקף בחמשכיןת לפעולותיו או ממונו של אביו.• נישח זו

 טוענת שאין כאן דיני ירושח כלליים אלא לימוד מיוחד.

 חמנחת חינוך מעלת נפקא מינא בין שתי תגישות חללו. במקרח שיש לאדון

 כמה בנים, חאם חבכור מקבל פי שניים או לא. אם תאמר שיש כאן דין ירושחירגיל

 (כרש״י), חבכור יקבל פי שניים, ואם אין כאן דין ירושח - כולם יקבלו'באופן שווח.

 לפי שיטת רבי חיים ניתן לחסביר שספק חגמרא חיא ביחס חנוצריבעבדות, חאם

 נוצר כאן יחס תמידי(וצריך ששני חמיוחסים יחיו קיימים) או שמא יחס חד פעמי:

 חגמרא תפסח שבגללחפסוק ״שש שנים יעבוד״, נוצר באן יחס חד פעמי לשש שנים

 שאינו תלוי תמידית־ באדון. ואס כך אפילו במקדח שחאדוןימת־אין חבדל, שכן

 6. עיין ב׳׳משאת משח• סימן לד, שכתב שתרמב״ם סובר, כי איסור שפתח לישראל חוא מדאורייתא.

מדעת חרמב׳ים שאיסור  וחעיר לי ראש.חישיבח חרב נחום אליעזר רבינוביץ שליטיא שמוכח ־

א מכלל חעשח לישא אשת בקידושיו. א שחוא ב ל  שפחח חוא מן חתורח א
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 כלומר: ישנו.כאן' יחס ־שתלוי באדון. חפתרון לחתלבטות זו חוא חבן (שכוחו

ו רב יותר) ולא שאר יורשים. חבן נצרך כאן לא מטעם ירושח (מפני י ב א ך ש מ ח  ב

 שאין כאן דין ממון) אלא בנלל שהוא ממשיך ומאפשר את שמירת מעמדו של חעבד:

נח במסקנת: ישנו יסוחשו  ברור שעבד צריך אדון כדי שמעמדו ישאר, ולפיכך יחיחנ

 יחס תמידי שאינו אינדיבידואלי לאדון •ולפי גישת זו ברור שאין כאן דיני ירושח

 רגילים אלא ישנו חמשך מעמד שחדשתו תורח (שש שנים). ואם חיו כמח בנים

 הבכור אינו מקבל פי שניים.

 מרכיב שש השנים בהגדרת עבד במכירתו

 חגמרא(בדף יח, א) מביאח לימוד לגבי חדין של גנב שגניבתו שווח כמחצית דמי

 שש שנים, שאינו יכול לימכר בעבד עברי: "דנמכר כולו אמר רחמנא ולא חציו״ וניתן

 להבין לימוד זה בשתי י אפשרויות: הראשונה - לימוד זח חוא ספציפי למכרוחו בית

 דין שאינו יכול לחמכר בעל כורחו לפחות משש שנים, אולם מציאות של עבד עברי

 בפחות משש אפשרית מבחינת עקרונית. השניית - לימוד זח מלמדנו עקרונות

 שחגדרת עבד חיא לחמכר לשש. קניין עבד עברי אינו אפשרי בפחות משש שנים.

 מעמד עבד עברי יכול לחווצר רק במכירח לשש שנים.

 שתי אפשרויות אלו יכולות לבוא לידי ביטוי בגמרא (יד, ב): "מוכר עצמו נמכר

 לשש ויתר על שש״. ונחלקו רש״י וחריטב״א בסתם מכירת. לדעת רש״י אם לא

 חתנח - נמכר לשש שנים. ומכירת שאינת לשש שנים צריכת תתניח מיוחדת. לדעת

 תריטב״א: אם לא תתנח נמכר עד חיובל.

 רואים, שרש״י מקשר את המושג שש גם במוכר עצמו, וחריטב״א לעומתו סובר

 שהמושג שש שנים אינו קיים כלל במוכר עצמו. וניתן להבין את מחלוקתם בהגדרת

 המרכיב שש לנבי קניין עבד עברי. רש״י הבין שתגדרת מעמדו של עבד עברי תלויה

 בשש שנים (וגס פשט חגמרא כך! ״לשש ויתר על שש" ואילו פחות משש לא הוזכר

 ומשמע שאי אפשר). ולפיכך, גם מוכר עצמו לפחות משש לא יחולו עליו דיני עבד

 עברי. לדעת הריטב״א תמרכיב ״שש״ ספציפי למכרותו בית דין ואינו מתותי

.  בחגדרת קניין עבד עברי ולפיכך, יכול למכור עצמו גס לפחות משש שנים7

יז, א): ״חלח  דוגמא נוספת לישום שתי ההבנות חללו אפשר לראות בסוגית חלח(

 שלוש ועבד שלוש אינו חייב לחשלים... חלח ארבע נעשח כמי שחלת כל שש וחייב

 להשלים״, כלומר ־ אם תעבד מיצח וחצדיק את מעמדו בכך שעבד תקופח חמוגדרת

 כשש שנים, יש לו דין של יציאת בשביעית ככל עבד. והגמרא הבינה שנכלל בכלל

 תעבדים שיוצאים בשביעית רק אם עבד יותר משלש, דהיינו: תקופת תמוגדרת

 בשש. אס עבד פחות אינו בגדר תעבד שעליו דברת תורת וחייב'להשלים.

ן כריטב״א וחלק עליו במקרח של קנאו סתם. י ע  7. אס י ניתן לומר שרש״י גם כן ו
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 וניתן להבין על פי שתי:האפשרויות דלעיל: מעמד של עבד מוגדר במכירה

 ועבודה של שש שנים 1ואין.צורך בעבודה בפועל אלא אפילו העמדת עצמו לרשות

 האדון). ולפיכך, כאשר עבד פחותמתקופח המוגדרת כשש, אינו בגדר העבד שעליו

 דברה תורת. אולם מאידך גיסא, ניתן לומר שעדיין מוגדר כעבד אלא שספציפית לא

 חלה עליו יציאה בשש וכמו דין בורח, שעדיין מוגדר כעבד.
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 מנחם גרוסמן

 עבד עברי ״ מפו קמי!

 מבוא

 חמש פרשיות בתורת עוסקות בדיו העבד העברי; שתיים מהו עוסקות בדין

 תעבד שמכרוחו בית דין, אחת בדינו של חמוכר עצמו לישראל, אחת בדין מכירת

 אמח עבריח'לישראל ואחת בדיו חמוכר עצמו לגוי.

 חרב חירש בפירושו לתורח (שמות כא, ב) דו בשאלח: מדוע פתחח חתורח את

 הוקי היהדות דווקא בדין העבד חעברי? חמעיין בתורח מצפח שספר חוקי המוסר

 חאלוקי יפתחו בצוים מוסריים ובעקרונות שויון וצדק, אך המשפטים המקדמים

 אתי פניו יחם בסגנון' של: ׳כאשר אדם מוכר אדם אחר׳ או: ׳כאשר אדם מוכר,את

 בתו׳; האס העבדות הינח תעודת חזחות'של חתורח! חאם דינים אלו חעוסקים

 בנטילת חירותו של חאדם תינם מרכזיים בתפיסתח האידיאולוגית של התורה! ואם

 אין פני חדברים כך - מדוע פותחת חתורח את ספר חוקי חיחךות דווקא בדין

 העבד העברי?

 הרב חירש משיב: ״מקרים יוצאים מן חכלל נרשמים תחילה על מנת להציג

 לפנינו את עקרונות חיי חחוק הסדירים באופן הברור ביותר״. לפי הבנתו של הרב

 חירש - אין דיני חעבדות ביתדות מרכזיים כל- כך ־ להיפך׳ חתורח בחרה לפתוח

 את חוקי החברה היהודית.דווקא"בדיני חעבדות בישראל.בשל אי שכיחותם, ומתוך

 הבנה מעמיקה ומקיפה של דינים אלו - תצטייר תמונה ברורה על מוסריותם של

 החוקים האחרים בתורה. דיני חעבדות לא הוזכרו בפתיהת משפטי התורה. אלא

 בבהינת ׳לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצאי.

 מתוך אמונה וחבנח זו שחוקי התורה מייצגים את ערכי חמוסר חאלוקייס - אנו

 ניגשים לחקור את מעמדו של העבד העברי כפי שהוא מצטייר בעיני. התורת. אולם,

 להבדיל מקוךמינו, אנו ננתח את מוסד העבדות בגישח שונח:.אנו ננסח, לבנות את

 מוסד העבדות העברית בעצמנו, תוך שימוש בעקרונות צדק ומשפט כללים, ולאחר

 מכן נבדוק עד כמח מתאימח חגדרתנו לחגדרת מוסד חעבדות כפי שחגדירח אותו

 חתורח. באופן ניתוח שכזח אנו נמנע מעצמנו חווצרות דעות קודמות, שיגבילו

 ויכבידו על חקירח חופשית ובלתי תלויח בחבנת חעבדות' בתורח. מובן, שתוך כדי

 התקדמות בחקירה - כיווני חחקירח יתרבו וילכו באופן שחופשיות חחקירח תחיח

ה החופשית ונמשיך ר י ק ח ח ת  לנו לרועץ, ולכן ככל שנתקדם בניתוח - נגביל א

 בניתוח האפשרויות על פי חנתוניס חידועים לנו מחתולח ומספרות ההלכח.
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* * * 
 תשאלות המוסריות העיקריות עמהן אנו נתמודד: האם האדם הינו הבעלים על

 גופו? האם יכולה המערכת המשפטית למכור אדם לעבדות? האם אין המונח יעבד׳

 תמתאר יחס בין שני יהודים מהות סתירת לתכרזת התורה: ״כי לי בני ישראל

 עבדים״*

 האם האדם הינו הבעלים על גופו*

 אחד מסוגי העבדות, כפי שהגדירה התורה', היא,הזכות הניתנת לאדם מישראל

. מכירח זו יכולח לחתפרש בשלש דרכים אפשריות: 1  למכור עצמו לעבדות

 מכירת הגוף: חאדם מוכר את גופו לאדם אחר לשם עבדות. כיון שלא ייתכן

 שאדם יסלק את עצמאותו מעל גופו לצמיתות, מכירת זו חייבת לחיות זמנית בלבד,

 כדי לא לפגוע בצו תאלוקי: ״כי לי בני ישראל עבדים״. אולם בתקופת עבדותו, אין

 לעבד תעברי יישות משפטית עצמאית, אלא כל עצמאותו תלוית באדונו. תתשלכות

 המיידיות הן: העבד לא יכול לנהל פעולות של קניית ומכירת על דעת עצמו, מציאה

 שמוצא העבד אינה שייכת לו אלא לאדונו ועוד. כמובן, לפי הגדרה זו האדון ףשאי

 לתטיל על תעבד עבודות מכל סוג שחוא, ואפילו אם תחיינח חסרות .תכלית

 לחלוטין או עבודות בזויות.

 מכירת מעשה הידיים: חאדם מוכר רק את הזכות להנאת מתוצרת. כפיו. מטרת

 העבדות הילה העבודה בלבד, ולכן זכות הכפייה של האדון מוגבלת לתחום

 חעבודח בלבד. כלומר: תעבד מתפקד כיישות משפטית נפרדת על כל הכרוך בכך,

 מלבד בתחום העבודה, שבו הוא מסור לחלוטין לאדונו.. מעמדו של העבד דומה

 מאוד למעמדו של תפועל, כאשר תתבדל חיחיד ביניחם הוא תאפשרות לחתחרט

 במשך זמן תעבודת: תעבד אינו רשאי לחזור בו מתסכמו עם תאדון, כיון שתסכם

 חעבודח במקדח זח מעוגן בפעולת קניין.

 מכירת הגוף לעניין מכירת מעשה הידיים: חאדם מוכר את תזכויות לחנאח

 ממעשח ידיו תוך שתוא מקנת לאדון זכויות כפיית בגופו. מכירת זכויות, בלבד תמת

 מכירת ערטילאית וחסרת תוקף כל עוד לא תחיינה לה השלכות מעשיות, ולכן

 מכירת עבדות באופן שכזה' תיצור שינוי במעמדו'האישי והמשפטי של תעבד באופן

 שלא תבטל את חירותו לחלוטין, ומאידך גיסא - תדגיש באופן מעשי את ההבדל

 בין מעמדו של העבד למעמדו של חפועל.

 1. לצודד חקירתנו אנו נתייחס לעבדים מסוג ׳מוכר עצמו', .׳מכרוהו בית דין׳ ו׳מוכר בתר

 כמקבילים, כיון שההבדל בין תעבדויות למיניהן אינו נעוץ בסוגית הבעלות העצמית, אלא_סובב

 סביב השאלה: מהן הסמכויות שנתנה התורה למערכת המשפטית או״חמשפהתית להתערבות

 בזכויות הפרט. כיון שבכל המקרים שמנינו התירה חתורה את העבדות, נותרה השאלה

 המהותית לגבי זכויותיו של אדם מישראל על גופו וחירותו.
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 אחד חחבדלים״חבולטים ביותר בין שלש ההגדרות לעבדות, יחיתיאופן השחרור

 לפני סיום תתקופת שעליו לעבוד (שש שנים / יובל / סימנים / מיתת חאדון

 וכדומח), אם גופו קנוי ממש - צורת חשחרור תהיה על ידי חפקרתו בעל פח או

 בשטר. אם מעשה ידיו בלבד יהיו.קנויים לאדון - מספיק יהיה שהאדון ימחול.על

 חזכויות תמגיעות לו מן העבד כדי שזח ישוחרר. השאלת שתישאר פתוחה בשלב" זה

 חיא: באיזח אופן׳ ישחרר חאדון את עבדו, אם חחגדרח חשלישית שחצענו לעיל

 היא הנכונהז(הסיבה שאיןיאנו מציעים פתרון"לשאלה זו חיא משום שטרם חגדרנו

ה גורמים המחויבים•מעצם־ ב ע  את הגורמים לשינוי. מעמדו של האדם .בהופכו ל

 ההגדרה הזו).

* * * 
 כדי למצוא מחי חחגדרח חקולעת ביותר מבחינת השקפת התורה בנושאים

 אחרים ומתוך תבנתנו, אנו נבדוק את שלוש תתגדרות בדרך חשלילח:

 האמ מוכר העבד את מפו ממשו

 כדי לענות על שאלה זו יהיה עלינו לדון האס רשאי־ האדם לגרום סבל לגופו,

 שכן אם.אדם מוכר את גופו ־לחלוטין, מקבל. תוא על עצמו אפשרות שיתית עליו

 לעבוד בעבודות מפרכות, לסבול את מכות שוטו של,אדונו, לחדיר שינת מעיניו כדי

 לספק את רצון אדונו וכיוצא בזח.

 בניגוד מוחלט־ לאפשרות זו אנו מוצאים את ׳דברי חמשנח במסכת־ בבא קמא:

 ״חחובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי - פטור״ (צ, ב), וחרמב״ם פסקילחלכח:

 ״אסור לאדם לחבול בין בעצמו בין בחבירו״(חלכות חובל ומזיק ח, א). ובניסוח

 תקיף יותר פוסק בעל שולחו עייד הרב: ״אסור לחכות את חבירו, אפילו חוא נותן

 לו רשות להכותו, כי אין לאדס רשות על גופו כלל לתלותו״(תלכות נזקי גוף ונפש

 ד). כלומר: אנו רואים שאין אדס רשאי לחבול בעצמוימכיון שאין נופו מסור בידו

 לעשות בו ככל העולה על רוחו,-וגם למסור נופו לאךם אהר כדי שיכהויאסור. כיצד

את גופו־לאחח תוד :  אם כן יעלה על הדעת שתתיר חתורח לאדם מישראל• למסור

!׳ י  ידיעח שחברו יוכל לעשות בגופו כל דבר שיחפוץ1

 מלבד בעיתיות זו, ישנח בעיתיות'נוספת: אם יש לאדון בעלות; מוחלטת על גופו

 של חעבד, נוצרת חתנגשות חזיתית בין יחסי חעבד ואדונו לציווי חתורח: ״כי לי בני

 ישראל עבדים״. לא ייתכן שאדם יוכל לשרת את בוראו אם כל כולו משועבד לאדם

׳ • *״ י ג 0 - 1 י ~ ־ • ־ ־ *  אחר. א#>••־« י* *

• * - ׳ * ־ ׳ י _ - ו ~ . . 

 2. סוגית זכות תאדם על גופו מבוארת באריכות בסיפורו של חרב זוין לאור חחלכח במאמר: משפט

 שיילוק לאור חחלכח.
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 אנו פוסלים את האפשרות של מכירת הגוף.למטרת עבדות וניגשים לבדוק את

 תאפשרות חשניית:

 האם מוכר העבד את מעשה ידיו בלבדז

 אנו מתקשים לקבל אפשרות שכזו. העבד, לפי/הגדרה זו,.תינו. פועל.לכל דבר,

 וההבדל היחיד בינמזם הוא שתוקף חוזה העבודה ביףתעוסק למעסיק אינו הסכמי

ה חלת פעולת הקניין? רב.חאייגאון כבר עמד וחגדיר את מ ל  אלא קנייני. אולם, ע

 חדברים שעליחם חלח פעולת חקניין, ואלו דבריו:

ו מששא, דומיא דגוף  חדרך חראשונת: אין מכר מתקיים אלא בדבר שיש ג

 אדם. שיש בו אורך ורוחב ועומק, שלשת יסודות חללו אתה מוצא בכל דבר

 שיש בו מששא, אבל דבר שאין בו מששא, אין.מכר מתקיים בו; .כגון שאמר

 לו: מכור לי עמידת, מכור לי ישיבח, מכור לי חילוך - אין חמכר מתקיים, עד

 .שיאמר לו: מכור לי מקום עמידת, מכור לי מקום ישיבה, מכור לי מקום

 חילוך. ואם יש את נפשך לתקשות: ׳כי ימכר לך אחיךיחעברי׳ שאין לך בגופו

 שום קנייח - חא גרסינן ואמרינן ׳עבד עברי גופו קנוי׳.

 (ספרחמקח וחממכר,שערשני)

 מתוך חגדרתו של רב חאי גאון, אנו מסיקים כי מכר אינו מתקיים יעל"׳זכויות

 למעשח ידיים׳ (שחוא ברגע חמכירח ׳דבר שלא בא 'לעולם׳ ולכן אין בו כרגע

 מששא) אלא על תידיים ׳עצמן.• וכיון שאפשרות של תסתלקות: חעבד מגופו ־כבר

 נפסלח.על ידינו, אנו ניגשים לאפשרות חשלישיתלחגדרת חעבדות תעברית ותיא:

 העבד מוכר את גופו כדי שמעשה ידיו ייקנו לאדון

 נראח לומר, כי• משלש^חחגדרות, חגדרח זו חיא-.שעונח על מרבית דרישותינו:

 חמכירח חלח על גופו של חעבד אף על פי שחעבד עדיין אדון על גופו. חובת

ן במעשח ידיו של חעבד קנויות לו בגלל  חעבודח מוטלת על תעבד, וזכותו שלחאדו

 קניין גופו של חעבד. חשאלח חיחידח עליח-נותר-לענות היא: אס גופו של חעבד

ח פירוש חמשפט: מ  אינו קנוי לחלוטין(שתרי רק מעשת ידיו נקנגבעקבות המכר) י

 יעבד עברי גופו קנוי׳?

 מה משמעותה של פעולת הקניין בגופו של העבד העברי!

 אנו נציג חמש גישות שונות המסבירות פעולת קניין יוצאת דופן זו. אך לפני

 שנעשה זאת, נציג את קטע הגמרא שהיוח את מקוריחמחלוקת בעניין. חקטע
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 מעורר המחלוקת חוא ממסכת קידושיו(טז, א):

 תנא: ׳וקונת את עצמו בכסף ובשוה כסף ובשטר׳״. האי שטר היכי דמיי

 אילימא דכתב ליח שטר אדמיח - חיינו כסף! אלא ־ שטר שחרור - שטר למח

 לי? לימא ליח באפי תרי: יזיל׳, אי נמי ־ באפי בי דינא: יזיל׳!

 אמר רבא: זאת אומרת: עבד עברי גופו קנוי, ותרב שמחל על גרעונו - אץ

 גרעונו מחול.

 חגמרא, לאחר שחתלבטח לגבי מחות אותו שטר שדיברת עליו, חברייתא, מביאה

 את דעתו של רבא, הטוען ש״חרב שמחל על גרעונו - אין גרעונו מחול׳׳. מתוך

 תשובתו של רבא, אנו מבינים שהוא סובר שאותו שטר המוזכר בברייתא תוא ששר

 שחרור. כמו כן ־ אין לחסתפק בשחרור על פה בפני עדים או בפני בית דין אלא יש

 צורך בשחרור בשטר. דברי רבא מצביעים במפורש על צד קנייני נוסף חקייס בעבד

 תעברי מלבד שעבוד מעשה ידיו לרבו, ומתוך צד קנייני זח צמח חדין של שחרור

 בשטר.

 מדוע לא מספיקח מחילח על פח ויש צורך בפעולת שחרור בשטר? בסיבת הדבר

 נאמרו שני תירוצים עקרוניים שעיקרם יסודי אחד:

 הרמב״ן בחידושיו(שם) טוען: חובת חעבד לאדונו אינת מצטמצמת בשעבוד

 מעשה ידיו, אלא ישנו שעבוד נוסף - תזכות הנתונה לאדונו למסור לו שפחת כנענית

 על כרחו כדי שיוליד לו ולדות ממנה. זכות זו נובעת מהסכם העבדות שביניהם.

 כיון שחלה תמורה במעמדו האישי של חעבד שחרי איסור'הביאה על שפחה כנענית

 (״ולא יהיח קדש בבני ישראל״ - דברים כג, יח) אינו חל עליו כעת - שחרורו צריך

 לכלול את ניתוק השעבוד האיסורי הזה. את תפקיד תניתוק חזה ממלא שטר

 השהרור.

 התוספות (שם ד״ה לימא ליה). טוענים ששטר השהרור ממלא פונקציית ,שחרור

 מתובת העבד לרבו בתחום מעשה הידיים בלבד. הסיבה שלא מועילה מחילח על

 פח כדי לשחרר-את העבד, היא משום שדברי רבא ״עבד עברי גופו קנוי״ מחייבים

 שחרור בעל אופי קנייני יותר, וכדברי חתוספות: ״לשון חכתוב בשטר אין מועיל

 בעל פה״.

 יסוד הדברים אחד חוא: חחבדל ביו עבד עברי לפועל רגיל גורר שינוי בדרכי

 ח״קניין״, וממילא ־ בדרכי ח״שחרור״. עתה.נבאר לפי גישות שונות מח מבטאת

 פעולת חקניין בעבד חעברי שלשמו יש צורך בשטר שחרור.

 שיטת הרמביץ, הרשב״א והריטב״א י קניין איסורי

 על פי שיטח זו ־ חקניין בעבד חעברי מורכב. משני חלקים: חחלק הממוני
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 חכולל את שעבוד מעשה ידיו של חעבד, ותחלק.חאיסורי חכולל-את חיתרו בשפחה

 כנענית. קניין חאיסור חזת חוא קניין_גוף שאינו נפקע בדיבור בלבד, כפי שקניין

וכךגם עבד כנעני). שטר חשחרור משחרר ידי שטר ( י  אשת לבעלח אינו נפקע אלא על

 מאותו קניין איסור שיש לאדון בעבדו.

 הרשב״א בחידושיו(טז, א) מקשח: על פי מסקנת חגמרא (יד, ב) מסירת שפחה

 כנענית לעבד היא דין תשייך רק בעבד שמכרותו בית דין. בעבד שמכך עצמו מרצונו

- לא שייך הדין שרבו מוסר לו שפחה כנענית. לאור הסברו של תרמב״ן - מדוע צריך

 שטר לשחרר את המוכר עצמו, שהרי קניין האיסור שיש לרבו בו - לא שייך׳

 הרישב״א בחידושיו(יד, ב) עונח: יש לחפריד בין.תוקף חדין לבין יישום חדין.

 חיתר חעבד בשפחח כנענית חינו דין תנובע מדיני תעבדות, אולם תזכות לכפות את

ג ׳מכרוחו בית דין׳.,אם  חעבד לבוא,עליח על כרחו שמורח לאדון רק בעבדותמסו

.היתר העבד בשפחח כנענית ־  כן - כיון ששטר.השחרור מפקיע את תוקף הדין ־

 שייך שטר שחרור גם כמוכר עצמו. מסקנת הריטב׳׳א ברורה: מוכר עצמו מותר

 בשפחה כנענית.

 תשובתו של הריטב״א עונת אמנם לקושייתו של הרשב״א, אך אינה פותרת

 מספר בעיות אחרות:

 תבעית תראשונת: גם בשחרור,אמח עבריח יש צורך בשטר שחרור, ובאמת עבריה

 לא שייך לדבר על קניין איסורי, שחריחיא אינח מותרת בעבד כנעני!

נח צריכה  תשובת תריטב״א (יט,,א): חריטב״א.לשיטתו סובר שאמח עבריתאי

 גט שחרור ומחילח.על;פחי משחררת אותח מעבדותח, וזאת מכיון שלא שייך אצלח

 צד איסורי בעבדות.

 בעל תמקנת (טז, א) מביא מספר ראיות לשיטת חריטב׳׳א על כך שאמת עברית

 אינח צריכח שטר כדי לשחךרח:

 א. אם גס אמח חיתח משתחררת בשטר - חיתח חמשינח מונח את חשטר בין

 שאר דרכי חשחרור שמנתת. מכיון שלא מנתה המשנה שחרור בשטר כאחת חדרכים

 לשחרור - אף על פי שעבד עברי משתחרר בשטר ־ משמע שרצתת תמשנח למנוע

 מאיתנו טעות, שלא נחשוב שגם אמת משתחררת בשטר.

 ב. תגמרא לעיל (טז, א) תתלבטח: חאם-לחביןיאת חדרשח ״לא תצא כצאת

 חעבדים, אבל נקנית יחיא בקניין עבדים״ שאמח נקנית בשטר או שאמת נקנית

 בחזקח? חגמרא חציעח: ׳׳׳מסתברא שטר חוח לית לרבויי, שכן מוציאח בבת

 ישראל״. אולם - אם אמח עבריח משתחררת בשטר ־ מדוע לא הציעה חגמרא את

 חניסוח חבא: ״מסתברא שטר חוח ליח לךבויי שכן מוציא באמח עבריח, מח שטר

 מוציא ־ אף שטר מכניס׳׳? מכאן אנו רואים ששטר אינו מוציא באמח עבריח.

 תשובת חמקנת (טז, א): לקושיח שחעלינו מביא חמקנח תשובח משלו: גם
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 שחרור אמח מתבצע על ידי גט שחרור. חסיבח שיש צורך בגס שחרור באמה, הוא־

 שגם בח יש קניין איסור, חאדון רשאי לייעד את חאמח לעצמו או לבנו לשם

 קידושין במעות קנייתח. ייעוד זח חוא קניין חאיסור שאותו בא לפטור גט חשחרור.

ן דין חייעוד אחד מדיני חעבדות, אלא חייעוד  דחית תעינים למשפס (טז, א): אי

 הוא אופציית קידושין מיוחדת באמת. כיון שחייעוך אינו שייך ישירות לדיני

 העבדות - אין חשטר משחרר את שעבודח לאישות.

 הבעיה השנייה: לדברי תריטב״א ־ גט שחרור שייך במוכר עצמו בגלל תיתרו

 בשפחת כנענית. אולם כיצד יסביר חיריטב״א את חביטוי ״עבד עברי גופו קנוי״ לגבי

 מוכר עצמו? לגבי מוכר עצמו - דין השפחה חכנענית חינו דין חקשור לעבד ולא דין

 הקשור לאדון. במוכר עצמו - אין לאדון שום זכות מלבד מעשה ידיו. אם כן - מה

 פירוש ״גופו קנוי״ - הרי אין גופו קנוי לאדונו כללי!

 ואולי ניתן לפרש: שטר השחרור תפקידו לשחרר את^חעבד ממצב שאליו חביאו

 חאדון. כיון שחאךון חוא זח שגרם לחיתרו בשפחה חכנענית - ואף אם ההיתר תזת

 פוטנציאלי בלבד - חזכות לשחררו מהיתר זח קנויח לאדון, ואף על פי שאין לו

 זכויות מעשיות בחיתר זח - יש לו הזכות הבלעדית להפסיק חיתר זה בכל עת

 שיחפוץ (אולם עדיין אין בכך תסבר למלוא משמעות חביטוי ׳גופו קנוי׳, וצריך

 עיון).

 הבעיה השלישית: המחרי^׳ט (מחדורח תנינא טז, א) מקשח על חריטב״א:

 חרמב״ן הפריד בין שני הקניינים שבעבד: קניין איסורי וקניין ממוני. חריטב״א

 חסביר שחצורךבגט.שחרור תוא כדי לפטור את העבד מהקניין האיסורי. יוצא לפי

 דבריו שאין צורך בשטר תשחרור כדי לפטור את חעבך מחתחיבויותיו הממוניות,

 ולכך מספיקח מחילח על פח. אולם דברים אלו עומדים בסתירת לדברי תגמרא,

 שאמרה ״חרב שמחל על גרעונו - אין גרעונו מחול״ - חרי אם ימחל חאדון לעבד על

 עבודתו - גרעונו יהיה מחול ורק קניין האיסור לא יפקע ממנו! עוד מקשה

 חמחרי״ט, שגט שחרור בא לשחרר מאיסור קיים ולא להוסיף איסורים, ולפי

 חריטב״א שטר חשחרור מעבדות בא לאסור את חעבד בשפחח כנענית, וגט לאסור -

 לא מצינה חמחרי״ט סותם שדברי חריטב״א מתמיחים.

 ישנן.קושיות נוספות על שיטח זו, אך די באלו שחזכרנו כדי לעמוד על עיקרי

 חשיטח.

 3. ודוחק לפרש שךברירבא מתייחסים רק למכרוחו בית דין, שחרי הגמרא נשנתח ׳׳בסתמא״ - ללא

ן לכפות את חעבד  חילוק; ועוד - חרי גם בעבד שמכרוחו בית דיך יתכן מצב שבו לא יוכל חאדו

 לבוא על שפחח כנענית, שכך אם אין לעבד אישח ובנים - אין רבו מוסר לו שפחת כנענית (רמב׳׳ם

 עבדים נ, ד)׳.
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 שיטת התוספות י גופו ״קנוי״ לעניין מעשה ידיו

 במסכת בבא מציעא (צח, ב) מביאח חמשנח דין: אס אמר שואל למשאיל ״שלח

 לי פרתך ביד עבדך״ ושלח חמשאיל את פרתו ביד עבדו ומתח חפרח ־ חייב השואל.

 חגמרא (צט, א) שואלת: מדוע חייב חשואל־ באחריות חפרח - חרי ״ידי חעכד כיד

 רבו״, וכל עוד לא חגיעח חפרת לרשות חשואל ־ חיא נחשבת ברשות חאדון! עונה

 שמואל: ״בעבד עברי דלא קני ליה מפיח״. כלומר: מדובר בעבד עברי שאין גופו

 קנוי לאדון,; ומכיון שכך - אין ידו כיד ךבו ולכן - נפטר חאדון מאחריותו לפרח

 וחשואל חייב.

 התוספות (שם ד״ח המתחיל בעבד) התלבטה מח פירוש ״עבד עברי שגופו לא

 קנוי״?'הרי במסכת קידושין ראינו במפורש שעבד עברי גופו קנוי׳ ועונים חתוספות:

 אף על גב דבפרק קמא דקידושין אמרינן דעבד עברי גופו קנוי - היינו לעניין

 'שאין גרעונו מחול אם מחל בעל פה, אלא - בשטר.

 כלומר: חביטויי־יגופו קנוי׳ אינו מתאר את מצבו של גוף תעבד, אלא מתאר את

 מעמדו חמשפטי. גופו של תעבד אכן אינו קנוי ואינו שייך לאדונו, אך ישנס מקרים

 שלגביהם מעמדו המשפטי של חעבד משקף מציאות שמתאימח דווקא לאדם שגופו

 קנוי. פירוש הגמרות ח״סותרות״ כך תוא: תגמרא בבבא מציעא שמדברת על יד

 משפטית ־ שאותה יש לעבד עברי - מתייחסת לעבד כאל ״עבד שלא קנוי גופו״,

 שהרי מעמדו המשפטי לעניין יד מתאים למציאות של אדם שגופו לא קנוי. לעומת

 זאתי - חגמרא' בקידושין שמדברת על שחרור עבד ומצריכח גט שחרור ולא מסתפקת

 במחילה על פה - מתייחסת לעבד כאל ״עבד'שגופו קנוי״, שחרי מעמדו חמשפטי

 לעניין שחרור מתאים למציאות של אדם שגופו קנוי.

 אם נכונים דברינו, יוצא שלדעת תתוספות חמשפט ״עבד עברי גופו קנוי״ אינו

 בעל משמעות הלכתית. חמשפט משקף ראיה חלכתית מחשבתית של דין ספציפי, על

 ידי חשוואח קונוטציונית למציאות שאינה קיימת מעשית בעבד העברי.

 שיטת בעל העישור ־ משכון על מלוה

 גם בעל העישור"סובר שתמשפט ״עבד עברי גופו קנוי״ אינו מייצג באופן אמיתי

 את מעמדו של העבד מבחינה פרקטית. ה״מתכון״ ליצירת העבדות חעברית בנוי

 על קניין מעשה הידיים ולא על קניין גופו של חעבד. אולם, חעובדח שמחילה בלבד

 אינה מועילה לשחרר את העבד מעידה על קניין מסוים שקיים לגבי העבד. את

ך חובתו-של חעבד לאדונו לאחר קנייתו  חצד חקנייני חזח מגדיר בעל חעיטור כ

 היא מלוה עליו, והדרך שיכול חאדון לחבטיח שמלוח זח יוחזר לו חוא על ידי

 קניית גוף העבד כמשכון. העובדה שגופו של העבד הוא משכון אינה פוגמת בחרותו

 חמשפטית מצד אחד, ומצד שני משנח את יחסי חעבודח מדרגת יחסי אדון-פועל
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 לדרגת יחסי אדון-עבד.

 זו גם חסיבח שמחילח איכח ממגילת לשחרר את חעבד: כיון שמחילח בלבד אין

 בכוחה לבטל מלוח שיש עליו משכון - כך גס מחילת על עבדותו של חעבד-אינח

 מועילח כי גופו חוא משכון על עבודתו".

 ראייח חזקח לשיטח זו של בעל חעיטור נמצאת ביחמשך חגמרא, (יט, א): רבא

 בשם רב נחמן מסביר באיזח כסף׳ מתייעדת: אמח עבריח לדעת רבי יוסי ברבי

 יחודת. רבי יוסי ברבי יתודת סובר שכסף קניית חאמח אינו כסף חקידושין ולכן

 כדי שתתיעד חאמח לאדון (או לבנו) יש לתת לאמח עצמח דבר מסויים שעליו

 יהולו הקידושין. חאפשרות שמציע ךבא חיא: זמן מח לפני תום שנות עבדותח של•

 האמת. ימחל לח חאדון על עבודתח, ובאותות "תנאת חופש״ (שהיא בודאי שוה

 פרוטח) מקודשת חאמה. אמנם - ״חמקדש במלוח אמת מקודשת״, .אך ישנו דין

 אחר: ״המקדש במלוח שיש עליח משכון ־ מקודשת״, ומציאות.של,אמח עברית

 מתאימת יותר לדין חשני: חוב חעבודח לאדון חיא מלוח עליח. וגופח משכון על חוב

 זה.

ד ב ע ש  גישה זו של בעל העיטור יוצאת מנקודת חנחח שבאפשרותו של חאדם ל

 גופו כמשכון על עבודתו. על חנחח זו חולק הריב״ש:

 שאין אדם יבול לשעבד עצמו ולהתנות להיות נתפש בגופו... ועוד, דאפילו

א קםא קטז, א) שיכול לחזור בו אפילו. בחצי היום משום' ב ב ) ן  פועל קיימא ל

 דכתיב: ׳כי לי בני ישראל עבדים׳ ולא עבדים לעבדים ושמין לו.מח שעשח

 ואף על פי שנשכר לכל חיום׳ לפי שאין תנאי מועיל לעבוד בגופו על ברחו...

 (שו״ת חריב״ש שאלח תפד)

 לפי גישת חריב״ש, חאיסור ״כי לי בני ישראל עבדים - ולא עבדים לעבדים״

 מכוון על שעבוד חגוף, וכל צורח של שעבוד גוף מנוגדת לרוח היתדות. מכמן

 שבעבד עברי אין איסור של ״ולא עבדים לעבדים״ - ממילא אין לאדון כל שעבוד

. 5  בנוף חעבד

 4. חנחח זו - שמחילח על משכוןישיש עליו מלוח אינה מועילת ־ אינח מוסכמת לכל הדעות!

 לדוגמא: תמרדכי בסנחדרין סימן תרפא מביא את תשובת רבנו מאיר חטוען שמחילת על משכון

 שיש עליו מלוח מועילח. נימוקו חוא: שאף על פי שדיך חוא שבעל חוב קונח משכון - אין לקניין

 זח חשלכות מלבד ממקרח שנגנב חמשכון. במקרח שכזח יתחייב חמלוח לפצות את תלווח על פי

 דיני שומר שכר. מכל מקום - קניין גוף ממש אין למלוח בגוף המשכון, ולכן מחילח בלבד

 מועילה. כך גם פסק הרמ״א בחושן משפט סימן רמא סעיף ב. כבר העיר בעל העינים למשפט

 שדברי הש״ך שם צריכים עיון, כיון שהוא טוען שדעת בעל חעיטור היא שמהילה על משכון שיש

 עליו מלוה אינה צריכת קניין, ואכמ״ל.

 5. מעניין יחיח להבין לפי שיטת הריב״ש מה הקניין שיש לאדון בעבדו. אם הוא קיבל בעניין זה את

ץ - אזי הוא יפרש כמותו שההיתר בשפחה כנענית הוא קניין גוף ואפשר לכפות ר  שיטת רבו - ה
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 שיטת המאירי ־ הגוף קנוי כדקל לפירותיו

 הבעיה 'העומדת 'בפנינו היא: כיצד מתבטאת פעולת תקניין בעבד תעברי.

 תמאירי קובע זאת תוך כדי תימרון בין שתי בעיות שעמדו בפניו: מצד אחד - אץ

 גופו קנוי ממש, שחרי מציאתו לעצמו ואין ידו כיד רבו; מצד שני: אם חקניין הוא

 למעשח ידי חעבד בלבד ־ מדוע לא מספיקח.מחילח7

 שאלות אלו - אם ננתח אותם כפי שניתח'אותן חמאירי ־ מתייחסות לשני

 תחומים נפרדים"ואינן מתוות סתירת פנימית בחגדרת מחות תעבד. תמאירי מפריד

ן מידת השייכות *שיל העבד לאדונו: העובדה שיש בי  בין: הזכויות •שיש לאדון בעבדו

 לאדון זכויותימוגבלות ׳בעבד אינח בחכרה מצביעה על כך שגם הקניין הוא חלקי.

 אין ספק שחעבד שייך"לאדון ׳לחלוטין, אולם חסכם' חעבדות שביניחם (שאותו

 חכתיבח חתורח) חוא כשל פועל.

 לחסבר זח של חמאירי יש תקדים: אדם יכול לקנות שדח כדי לתנות מפירותיו

 בלבד (רמב״ם מכירח כג, א).'קניין זת מתבטא בכך שזכותו של חקונח כפירות

 מליאח, אך אין לו שום זכות בקרקע. לדוגמא: אסור לקונח שדח לפירותיו לבנות

 על חקרקע בניין או לתרוס בניין קיים או לשנות את צורת חקרקע (שם, ו) אף על

 פי שתפירות שלו. באופן זת מסביר תמאירי־את קניין חעבד - גופו קנוי לאדון אף

 על פי שאין לקניין זת שום!תשלכות על גוף חעבד, אך קנייףזת מקנת לאדון את

 תזכות למעשח ידיו.

 בעל תשיטת לא נודע למי מעמיד את בירור תגמרא שעוסקת במחות שטר

 חשחרור-כך: לגמרא חיח ברור שגופו של חעבד קנוי כמשכון על מלוח. חתלבטות

 חגמרא סבבח סביבחשאלח: חאם חמשכון נקנת למלוח ממש לעניין כסף חחלואח

 ולכן מחילה בלבד לא תפקיע את חמשכון מחמלוח, או שמא משכון חוא עירבון

ע שעבת ק פ . ־ חלוואתו ־  בלבד להבטחת פירעון ההלואח, ואם מחל חמלוח על

 המלוה במשכון. ההשלכה היא ברורה: התשובה בעניין המשכון תהיה מקור לקבוע

 אם ניתן לשחרר עבד במחילח בלבד או שיש צורך בשטר שחרור. כיון שרבא פוסק

 שעבד עברי גופו קנוי ממש - אין אפשרות של מחילח כדי לשחררו, אלא יש צורך

 בשטר. פסיקתו של רבא מלמדת שמעמד גופו של חעבד תוא כ׳׳קנוי״ אף על פי

 שחדבר חיחיד שקנוי חוא - מעשח חידיים.

 על כך. אמנם - חריב׳׳ש טען ששעבוד הגוף לכפיית פעולות מכל סוג שחוא כרוך באיסור, כיון

 שבכך הוא ממעט, כביכול, את עבדותו לבוראו, אך העובדה שיכול האדון לכפותו לבוא על שפחח

 כנענית אינה אלא זכות כפייה שנתנה התורה לאדון, ואין בכך מיעוט עבדות העבד לקב״ח.

 אפשרות נוספת להסבר דעת הריב״ש בסוגייתנו תהיה כשיטת רבנו חננאל, תרמב״ם ותראב״ד

 לקמן.
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 שיטת רבנו חננאל, הרמב״ם והראב״ד - עבד עברי גופו לא קנוי

 שיטח מיוחדת במינח נמצאת בדברי רבנו חננאל, הראב״ד וחרמב״ם. למרות

 ניואנסים דקים המבדילים בין דעותיחם - אין כמעט ספק שמגמת שלושתם תיתח

 אחת: לחראות שאף על פי שאין עבד עברי משתחרר במחילה ־ גופו לא קנוי.

 בשיטת זו אנו נאריך מעט תוך נסיון לחדור לעומקם של דיני חעבד לתבנת חצד

 חמחשבתי של שיטח זו.

 שיטת רבנו חננאל

 המשנה בבביא מציעא (יב, א) מביאה את חדין חבא: ״מציאת עבדו ושפחתו

 העבריים... חרי אלוישלחו״. חגמרא (יב, ב) חוקרת כיצד יתכן שמציאת אמה עבריה

 תהיה לעצמח:

 האי שפחה - הייכי דמיז אי דאייתי שתי שערות - מאי בעיא גביהז ־ הא

 תניא: יוצאת בסימנין! ןרש״י) ואי דלא אייתי שתי שערות: אי איתיה לאב -

 דאבוה תויא, ואי ליתיה״לאב ־ תיפוק במיתת:תאב?!... לא, לעולם.דאיתיה

 לאב, ומאי"חרי הן שלתן״ - לאפוקי דרבח.

 כלומר - הדיון.במשנה אינו־ מדויק: באמת מציאת אמה עבריה חיא של אביח,

 אך הדין שרצתה המשנה להשמיע לנו הוא שאין תמציאת שייכת לאדון', להבדיל

ן חבדל אם האמה עצמה זוכה  מעבד כנעני שידו כיד רבו ומציאתו לרבו; ממילאאי

 במציאה או שאביה זוכה בה, הנקודח חחשובה היא שאין האדון זוכח בח.

 רבנו חננאל בפירושו לגמרא זו מביא חסבר שונח לחלוטין: לפי הסברו זה ־ רבא

 שמסביר מדוע מחילח אינח מועילח לשחרר עבד עברי, טוען שעבד עברי גופו

 קנוי באותו אופן שעבד כנעני גופו קנוי, ולכן יש צורך בשחרור בשטר. אולם - אין

 דברי רבא. מוסכמים על, ידי הגמרא בבבא מציעא: חגמרא .טוענתו שחסיבח

 שחמשנח כתבת דין שביסודו. אינו מדויק (מציאת אמח לעצמח^- חיא כדי לחזק

 את חחבנח שגופו של חעבד אינו קנוי כלל, וחביטוי ״הרי חן שלחן״ בא לחוכיח

רבח שמוזכר בגמרא) שעבד עברי גופו קנוי - אינח נכונת כלל וכלל. ־  שסברת רבא(

 כלומר - .השאלה אם עבד עברי גופו קנוי או לא חיא: חאם.עבד שוח במעמדו

 לעבד כנעני,או לא. חדבר נתון במחלוקת סוגיות, ולפי דברי רבנו חננאל נראה

 בבירור שחוא סובר שחמשנח בבבא מציעא באח להוציא מכלל אפשרות את טעמו

.  של רבא לכך.שעבד עברי אינו משתחרר במחילת6

95) (בתוצאת ד(  6. יש לציין,שפירושו של רבנו חננאל אינו חסר רגליים: בכתב יד ממכו של. התלמו

 ח.ל. שטארק לייזץ, תרע״ב) מופיעה חגירסח חבאח: ״לאפוקי מתא דאמר רבא עבד עברי נופו

 קנוי".
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א כמורכבים מדין החלטי שמקורו ב  ברור כעת, שרבנךחננאל חבין את דברי ו

 בברייתא(חרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול) ומנימוק אישי אפשרי(עבד עברי

 גופו קנוי). נימוק זה - כפי שראינו בגמרא בבבא מציעא אינו הכרחי להבנת חדין

 של שחרור בשטר.

 כעת נותר לברר: אם עבד.עברי אין גופו קנוי - מח חסיבח לכך שמחילח אינה

 מועילחז בנקודח זו נעסוק בחמשך לאחר סקירת שיטות חרמב׳׳ם וחראב׳׳ד.

 שיטת הרמב״ם

 בשיטת הרמב״ם התלבטו רבים ואף טענו שישנת סתירת בדבריו. אנו נוכיח, כי

 אין שום התלבטות כיצד להבין את שיטת הרמב׳׳ם, וסתירה בדבריו ־ אין למצוא.

 חמפתח להבנת דברי חרמב״ם הוא: יש לקרוא את דבריו בפשטות, ללא דעות

 קודמות, ולהמנע מהנחות אישיות תעלולות״לגרום להבנה לא מדוייקת, ולהעלאת

 קושיות מיותרות בדבריו.

 כידוע, הרמב״ם פסק.את הלכותיו תוך שימוש עקבי בלשון הגמרא. במקום

 ששינה הרמב״ם מהלשון הכתובה בגמרא ־ יש לכך סיבה וטעם ואין בכך מקריות.

 לאור כלל זת נקרא את דברי הרמב״ם (עבדים ב, יא) וננסה לתבין את שיטתו

 בעניין עבד עברי גופו קנוי:

 חרב שמחל לעבד על חכסף שנשאר לו לעבוד כנגדו - אינו מחולי לו עד

 שיכתוב לו שטר שחרור. כיצד! חרי שקנהו בששים"ועבד שנח'או שנתיים

 ואמר לו: שאר חדמים מחולין לך, לך לדרכך - לא נפטר משעבודו עד שיכתוב

 לו שטר.

 מעניין לחבחין שאף על פי חרמב״ם ש״חרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול״ -

 חשמיט חרמב״ם את תחילת דברי רבא ולא פסק ש״עבד עברי גופו קנוי״. חאם

 מקרי חדבר או שמא •במתכוון! חרי בפני חרמב״ם עמדח חאפשרות ־לפסוק שעבד

 עברי גופו קנוי ־ חאם אין לחוכיח מכך שחרמב״ם לא פסק זאת שאין חוא סובר

 כד

 אף על פי שדי בראייח שחצגנו -־ אין חיא ראייח מוחלטת, שהרי ״לא ראינו אינה

 ראיח״; אך די בעיון קצר בדברי חרמב״ם.בפירושו למשנח (מעשר שני ד, ד) כדי

 לחסיר את חלוט מעל חספק:

 עבד עברי איו גופו קנוי ולא קנה אלא מעשה ידיו בלבד, והרי חוא כשכיר,

 כמו שאמר ח׳ כי משנח שכר שכיר.

 ומעתח לא נותר לנו אלא לומר: רק את חחלכח שעבד עברי אינו משתחרר

 בשטר פוסק תרמב״ס, וזאת בעקבות תברייתא. יתירת מזאת ־ תוא משתמש



 עבד עברי - גופו קנוי! 95

 בניסוחו של רבא כדי לפסוק דין זה. אולם ־ שלא במקרה משמיט חרמב״ם את

 נימוקו של רבא לדין זח. לא רק שחוא משמיט את הנימוק אלא חוא פוסל אותו

.  לחלוטין וסובר את החיפך הגמור7

 7. בסוגית גלגול שבועח(קידושין כז, ב - כח, א) מובא חדיון חבא:

 עד תיכן נלגול שבועה?... אלא אמר רבא: ׳השבע לי שלא נמכרת לי בעבד עבריי, ד1אי טענתא

 מעל״תא היא - ממונא אית ליה גבית! רבא לטעמיה, דאמר רבא: ׳עבד עברי גופו קנוי׳. אי

 הכי - היינו קרקע! מהו דתימא: קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצינעא, אם איתא דזבין

 לית ליה קלא; האי - אם איתא דזבין קלא אית ליח - קא משמע לן.

 הגמרא הניחה שעבד עברי.(כיון שגופו קנוי - לפי רבא) חינו במעמד של קרקע, והסיבה

 היחידה שמונים את דין גלגול שבועה לגבי עבד היא: שהיינו חושבים שניתן לגלגל שבועה רק על

ן עבד עברי שאם נמכר - מפורסם הדבר שנמכר ולא  דברים שנמכרים לפעמים בצנעא(•קרקע), א

 נגלגל עליו שבועה - קא משמע לן שלא.

 ואכן - הרמב״ם פוסק להלכה שמגלגלים שבועה על קרקעות (טוען ונטען ח, ג) ואף פוסק

 שמגלגלים שבועה על עבד עברי(שם א, יב).

 מכאן מוכיה בעל המשפט שמואל(עבדים ב, יא) שהרמב״ם סובר שעבד עברי גופו קנוי, שהרי

 פסק הרמב״ם שמגלגלים שבועה על עבד עברי, וזאת כנראה מטעמו של רבא. דין זה של גלגול

ן קנוי ן ־ כ  שבועה על עבד עברי מקביל לדין גלגול שבועה על קרקע, וכפי שקנויה הקרקע לאדו

 גוף העבד לאדון. אמנם - תרמב׳׳ם כתב במפורש בפירוש המשנה שעבד עברי אין מפו קמי, אך

 את הסתירה הזו מיישב בעל משפטי שמואל על ידי כלל מפורסם בכתבי הרמב״ם:

 ״*שהרמב׳׳מ סותר עצמו מפירוש חמשנח לחיבור היד החזקת - אין לסמוך אלא על מח

 שבתג בחיבור" (יד מלאכי עמוד קפב)..

 קשה לקבל את דברי המשפט שמואל: העובדת שחרמב׳׳ם השמיט במקומות מספר את

 הביטוי ״עבד עברי נופו קנוי״ בצירוף דבריו הנחרצים בפירוש חמשנח - שני אלו יחד אומרים

 דורשני.

 מלבד זאת יש לעיין: הגמרא הסבירה, שהסיבה לכפילות במניית דין גלגול שבועה לגבי

 קרקעות ולגבי עבד עברי, היא שקרקע - לית ליה קלא. כבר עמד על הקושי בנקודה זו בעל

 מסורת הש״ס במקום, וזו לשונו: ׳׳וצריך עיון בהזקת הבתים מב, א דאמר התם: ׳מאן דמזבן

 ארעא - בפרהסיא זביך!׳׳

 כלומר: כיון שראינו במקום אחר שקרקע אית ליה קלא - מדוע יש צורך בכפילות הדינים!

 הרי עבד עברי וקרקע שוים לגמרי (על פי דברי מסורת הש׳׳ס, שמבשלים את ההבדל היחיד

ץ צורך למנות את דין גלגול שבועח על עבד עברי! א  שמנתח הגמרא בין קרקע לעבד עברי), ו

 עתה יקשה לנו חרבה יותר: הרי חרמב״ם פסק במפורש (מלוח ולוה א, ח): ״שכל חמוכר -

ן עבד עברי בי  בפרהסיא מוכר וקול יש לו״, כלומר: תרםב״ם בפסיקתו זו מסיר את ההבדל'

 לקרקעות, ומשאיר את שאלת הגמרא ׳היינו קרקע!׳ ללא מענה! ואם נאמר שהוא סובר שאכן אין

 הבדל ביניהם - מדוע חוא פוסק את דין גלגול שבועת בנפרד גס על קרקעות וגם על עבד עברי!

 מכאן רואים אנו בבירור, שהרמב״ס לא סבר את סברת רבא עבד עברי גופו קנוי, שכן לפי

 סברא זו - בתוספת הפסיקה שקרקע יש לה קול - אין הבדל בין קרקע לעבד עברי, ופסיקה

 כפולת ומיותרת היא לפסוק את דין נלנול שבועה לגבי שניחם. אלא על כרחינו נחיה חייבים

 להסביר, שחרמב״ם סבר שיש סיבה אהרת שבעבודה יש אפשרות לגלגל שבועת על עבד עברי ואין

(־שהיא טענתא מעלייתא). ן  בכך טענת ממו

 ונלענ״ד, שלפי הסברנו בשיטת תרמב״ם לעיל - חכל פשוט: שבועה נשבעים יעל מטלטלין
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 ׳כמובן; אין די בכך שהוכחנו שאין חרמב״ם סובר שעבד עברי גופו קנוי ־ עלינו

 לחבין לפי שיטתו מדוע אם:אין גופו קנוי עדיין יש צורך לשחררו בשטר.

 שיטת הראב״ד

 בדברי חראב׳׳ך מצאנו דברים,מפורשים לגבי מחות קניינו של חאךון בעבד. אלו

 דבריו בהשגותיו על.חרי׳׳ף:

 ואמר רבא: זאת אומרת עבד עברי גופו קנוי, תא ודאי פשישא לן דלאו קניין

 הגוף ממש קאמר, דהא גבי מציאה - יד העבד כיד רבו, וכן לעניין שאלה

 אמר רבי יוסי בפרק השואל דיד העבד לא כיד רבו דמיא, וכן לעניין זיכוי

 העירוב. ודבר פשוט הוא. אלא ודאי: מאי גופו קנוי - דלא הוי כהלואה גביה

 ולא סגי במחילה. ומנא לן -דכהאי גוונא קניין הגוף קרי ליח? מדאמרינן

 בפרק הגוזל: ׳והא עבד עברי הנמכר,לגוי - הפקעת הלואה היא? אמר רבא:

 זאת אומרת: עבד עברי גופו קנוי', והתם ודאי דאין עכו׳׳ם קונה ישראל לגופו

 אלא למעשה ידיו, וקאמר גופו קנוי, אלמא קניין מעשה ידיו - קניין חמף

 קרי ליה לגבי שעבוד הלואה ולגבי גזילה.

 .(גיטין כ, ב מךפיתרי״ף)

 הראב״ד נוקט בשיטה שונה מעט מדרכם של רבנו חננאל והרמב״ם, אך

 .מסקנתו אחת היא: עבד עברי גופו לא קמי׳ וההסבר של דברי רבא הוא: ׳׳גופו קנוי

- לא משתחרר במחילה׳׳.

 לאחר שסקרנו את שלושת חדעות בקצרח - נשתדל לחבין מת מחות תקשר

 שנוצר בין חאדון לעבד, קשר שגורר דין של שחרור בשטר.

 קניין העבד לאדון ־ כלום אך בעצם הכל

 נבדוק את שני חמניעים לכך שאדם מישראל מגיע למצב של עבדות:

 1. גנב שאין לו אמצעים להשיב את חקרן של חגניבח.

 2¿ עני מרוד,שאין לו אפילו כסות לבשרו.

 בלבד, ועל. דברים שאינם מטלטלין - אין נשבעים, אך ניתן לגלגל עליחם שבועת. יש לדייק: לא

 כל דבר שאינו קרקע הוא בהכרח מטלטליו - ישנו יוצא דופן אחד שאינו מטלטלין ואינו קרקע,

 וחוא: עבד עברי. עבד עברי חוא בעל חובות שדומות למטלטלין(•רק מעשת ידיו קנוי), אולם יש

 בו דבר שאינו בגדר מטלטלין: חוא בעצמו-בנופו חייב למלא את חובו כלפי אדונו. כיון שאינו

 בחזקת מטלטלין - אין נשבעים עליו.

 ומעתה דברי חגמרא פשוטים ונהירים: חגמרא חיפשח את חמקרח חקיצוני ויוצא חדופן

 ביותר שעליו מגלגלים שבועה, ואכן עבד עברי הוא המתאים ביותר להגדרה זו: הוא אינו קרקע,
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ו ל ם א י ב צ מ ; מ ת ו צ ל ח ח י ל ל א י ד י א ן ה ו ר ת פ ח ה נ י ת ה ו ד ב ע ע ה ו ד ן מ י ב ה ה ל ס נ  נ

. ה ל י ל ח , חס. ו ם ד ל א ע כ ו ג ה ל ל ו כ ם י ה י ל א  ש

א ו ה , ו ו י נ י ע ב ב ו ש ו ח ר י ב ן ח י , שבוי א ך ל כ ל כ פ ב ש צ מ ע ל י ג ם מ ד ע א ו ד  1. גנב: מ

י ט נ א ד ׳ ע צ ם ל ד ו א ע י נ ם י י מ ר ו ר ג פ ס מ ק ש פ ן ס י ? א י ל א ר ש י ו ה ד י ד ת י ס א מ ו ח ך ו ל ו  ה

ח ו ו צ מ ל ח ח ש נ ב ר ח ס ו : ח ת ו ד ו ס י י ד שנ י מ ו ת י ח ם י י נ ו מ . ט ם ד ו ס י ך ב , א ח  מוסרי ז

ח ז , ם י י ו ל ם ת י ר ב ד ן ח י א , ש ן ב ו : מ א ו ש נ ה מ ש י ק ל כ ל ב כ צ מ . ו א / ״ ו ך ו מ ך כ ע ר  ׳׳ואהבת ל

א ר ם י ד ו - א ת מ ו ע ל , ו ח ר ו ק א כ ו ר ח י ש ס ע ף א ל ״לגנוב א ג ו ס ת מ ח ש ו . מ ם ד  בזה: א

ת ו ב י ס ה ה נ י י ח ת , ש ק פ ן ס י ך א . א ו ת ע ל ד ו ע ר י ב ע ו ה י נ ו ע ם ש ו ש וב מ ל •לגנ ו ל  שמים ע

ם י ל י כ נ ש ש ב ו מ י ך ש ו ה ת ל א כ ם ש י ש ע ר מ י ב ד ה ת ל נ י י נ ו ע ה מ ר ו ת ה - ה נ י י ח  אשר ת

. ך ו נ י ח ק ו ך ת צ י י ש  משלימים: ע

ה ש ע נ ל ש א ר ש י ם מ ד : א ם ע ב ש . ת ל ו כ י י ה ט ו ע מ ג ל ו א ד ך ל ר ו ח צ א ו ח ר ר ו ת  2. עני: ח

ו ת ו ר ש פ א ש ב י ן ש כ ת ם י נ מ א י - ח א כ ד נ ח ו ל פ ו ש ש פ י נ א ד ו ־ ו ן ל י א ת ו ס ו כ ל י פ א ד ש  עני ע

ד ו ר מ ח ־ י נ ע ל ח ו ש ב צ מ , ב ם י א ת ן מ ו ר ת ח פ ן ז י א י ש א ד ך ו ; א ת מ י י ו ס ת מ ד ו ב ע  לעסוק ב

ף ר א ט י ת ת י ש ע נ ו ש > א ם י פ ו ח ד ו ח י כ ר צ ת ל א צ ו י מ ד י ו מ ס י כ ת ל ס נ כ נ ח ש ט ו ר  כל פ

ח מ . : ע ג ר ל ח ק ע ב א מ ו - ח י י ם ח י ל ח נ ת ך מ . כ ם ד ו ק ו ח ב צ מ ב ב ו ר ש א ש י נ נ ע ח  לנושיו, ו

ת ו ר ש פ א ת ח ו א ק ל י נ ע ה ל ו ו י י ת ח ת א ו נ ש ל . . י ד ח כ ז כ ם ש ד א ע ל י צ ח ח ל ר ו ת  יכולה ח

י ה ן ז י י נ ע ך ל ל כ ץ כ ו ח נ י ח ו נ י ש ת ה . א ל ל ו ח י ם ש י מ ס ק ח ח ט ו מ ה ף חדש? מ  לפתוח ד

ח ר ו ת ת ת י ע ב , ו ו כ ו נ י ח ב ו נ ג ת ח ש י נ ן ע י י נ ע ח ב ר ו ת ח ת י ע ת - ב ו י ע ב י ה ת ש ן ל ו ר ת פ  ה

ע ־ ו ב ן ק ו ר ת ר פ ד ע ה ל אדם:: ב ו ש ש פ ת נ ע ד ו ח י ר ו ת . ח א ו ד ה ח י - א נ ם ע ו ק י  בעניין ש

ן ו ר ת ע פ י צ ה י - יש ל מ ו ק מ י ו ע ר ן א ו ר ת ע פ י צ ה ן ל י . א ה י ל א ב מ ו ה ש י ע ב  תצוץ ח

ם ו ש ר ב ו ס א - א ה ר י ש ן א ו ר ת פ א ה ה ת - י א ל ז כ ב . ו ו ל ם א ד י א נ י ב נ ר ש ו ב  קונקרטי ע

, ן ו ש א ר ם ת ב צ מ ו ל ב ו ש ך י כ י ב ר . ת ם ו ק י ש ך ה ל ה מ ל ב ל ש י ם ת ת ו ר י ח ן ש פ ו א  פנים ו

ם ד א ל ה ו ש ש פ ח נ ו ת י ל פ ד ע ס ו י ח מ י ח ש י ו ר ד ן ח ו ר ת פ . ה ת ו ת י ח נ ת ו ו ל פ ל ש  מצב ש

. ח ע ו ב ת ק ר ג ס מ  ושיקומח ב

ת ו נ ש ד ב ב ע ל ה ו ש ד מ ע . מ ק י ו ד מ ו ב ל ת א ו ש י ר ל ד ה ע נ ו ת ע י ר ב ע ת ה ו ד ב ע ד ה ס ו  מ

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

: ת ו ד ב ע ל ה ת ש ו ד ח ו י ת מ ו כ ל ח ם ב י א צ ו ו מ נ ו א נ ו ד ל א ו ש ד מ ע מ  ל

, ה ק ש מ ב ל ו כ א מ ו ב ן ל ת ו ו ש ה ן ל ו ד א ב ח י י ח - ח י ר ב ח ע מ ו א י א ר ב ד ע ב ל ע  כ

י ק ת נ ל פ כ ו ה א ת ח א י ח א ת ל ׳ - ש ך מ ו ע ב ל ו : ׳כי ט ר מ א נ , ש ר ו ד מ ב ת ו ו ס כ  ב

ל ן ע ש ח י ת , א ש ד ן ח י ח י ת ו א ש ו ח ן ו ש ן י י ח י ת ו ה ש ת , א ר ב י ת ק ל פ כ ו א א ו ה  ו

ר ה ד ת ו א , א ר פ כ ר ב א ד ו ה ך ו ר כ ר ב ה ד ת , א ן ב ת י ה ב ל ג ן ע ש א י ו ה ן ו י כ ו י מ ב  ג

ד ב ה ע נ ו ק ל ח : כ ו ר מ ן א א כ מ . . ׳ ך מ ע א מ צ י ו : ׳ ר מ א נ , ש ך ר כ ב ב ש ו א י ו ח ר ו פ כ  ב

. ו מ צ ע ן ל ו ד ח א נ ו ק ו ־ כ מ צ ע י ל ר ב  ע

( . א, ט ם י ד ב ם ע ׳ ׳ ב מ ר ) 
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 כלומר: העבד חייב להרגיש כי יהודי הוא ככל היהודים. מצבו חיה קשה

 ביותר - כלכלית ורוחנית אך הדאגה לשלומו היא צווי מן התורה. בכל דבר שוה

 חוא לאדונו. בכל,דבר חופשי חוא לעשות כרצונו. במקום חעבודח חחדש שתומצא

 עבורו לא חסר לו כלום. חירותו חמלאח חושבח לו לחלוטין.

 הדברים שהצגנו נכונים כולם, למעט פרט אחד קטן: חעבד אינו רשאי לקבוע

 את מסגרת החיים שלו. אמנם במסגרת חחיים שחוכתבח לו לא חסר לו כלום, אך

 לא חוא בוחר בכל רגע ׳ורגע כיצד יתנחלו חייו; חירות זו ניטלח ממנובחמכרו

 לעבד, ואין הוא יכול: לשנות את עובדת חיותו עבד. את חירותו לחחליט על אורח

 חייו מכר העבד לאדונו.

 נראה, שהיה זח רצון חתורח. חתורח חבינח שחיא חייבת לאפשר קיום מוסד

 עבודח קבוע שבו יחיה העני המרוד. במוסד שכזה ילמד העבד כיצד לנהל חיים

 נורמליים ללא דאגות פרנסח מעיקות, וחוא לא יצטרך לחשוב על המחר. חוא רגוע

 יותר כאשר חוא יודע שחייו יחיו"מסודרים״ לתקופת זמן ארוכח. אין ספק שבתום

ב כיצד לנחל את חייו באופן שלא יגיע למצבו חקודם, ט י ח ע ד  תקופת עבודתו ־ י

 חעגום.

 בכך עשתח חתורח צדק עם חעני שמכר עצמו לעבדות, וצדק נעשח גם עם חאדם

 שחעבד, שמכרוהו בית דין, גנב ממנו ־ בכסף ממכר העבד השיבו לו את ערך

 חגניבח. נותר כעת לבדוק: כיצד מחנך מוסד העבדות את הגנב שמכרוחו בית דין

 ומלמד אותו פרק ביחסי אנוש תקינים?

 המפתח לתשובה טמון בארבעת חחבדלים שבין מוסד חעבדות מסוג מוכר עצמו

 לבין מוסד העבדות מסוג מכרוהו בית דין. נפרט הבדלים אלו וננסה להסביר את

 העקרון העומד מאחריחס:

 המוכר עצמו - נמכר לשש ויתר על שש, מכרוהו בית דין - אינו נמכר אלא

 לשש.

 המוכר עצמו - אינו נרצע, מכרוהו בית דין - נרצע.

 המוכר עצמו - אין מעניקים לו, מכרוהו בית דין ־ מעניקים לו.

 המוכר עצמו - אין רבו מוסר לו שפחה כנענית, מכרוהו בית דין ־ רבו מוסר

 לו שפחה כנענית.

 (קידושין יד, ב)

 א. אינו נמכר אלא לשש: לא רצונו של חגנב חוא שחביאו למצב של עבדות, אלא

 דווקא חוסר חחכרח בזכויותיו של חבירו. לפיכך לא חוא ינחל את חייו ולא הוא

 יקבע את דרכו, כי אם בית חדין, משך תקופת עבדותו גם חוא יקבע על פי בית

 חדין ואינו נתון לבחירתו. תקופח זו תחית תמיד שש שנים, לא פחות ולא יותר.

 לעומתו חעני תמרוד יכול לקבוע את משך תקופת עבדותו ליותר משש שנים, כיון
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 שהכניסח לחיי חעבדות מתפקדת אצלו רק כתיקון מצבו מרצונו החופשי(אס יכול

 למכור עצמו לפחות משש שנים, ישנח מחלוקת בין מפרשי התלמוד, ואכמ״ל).

 ב. נרצע: בתנאים מסוימים יוכל חעבד חגנב לתאריך את תקופת עבדותו, אך גם

 זו תהיה בסימן הזכרת עוונו חראשון:

 ויש לכם לשאול: וחרי רציעח זו חיו צריכים לעשות מיד בתחילת שש כשגנב

 ועבר על ׳לא תגנוב׳;

 וחתשובח: לפי שאין ראוי לחעניש בשני עונשים כאחד. ובתחילח די לו כבזיון

 זח שבגלל גניבתו נמכר לעבד על ידי בית דין. ובסוף שש שנים - נתכפר עוונו

 והוא יוצא לחירות,,שבודאי אם חוא נכוח בזח - שוב לא ישלח ידו לגנוב

 רכוש שאינו שלו. אבל עכשיו, שנוח לו בזת, ואין עונש בשבילו זת שמכרוהו

 כעבד, והראית - שגס עכשיו אינו רוצת לצאת חופשי - אס כן מוכח שלא

 עשה תשובה על העוון שעשה שעבר על 'לא תגנוב/ לכן הוא נרצע ועובד עד

 היובל... וטעמו של דבר: אמר רבי יוחנן בן זכאי: כיון ששמעה אזנו בהר סיני

 ביום מתן תורח: ׳לא תגנוב׳ וחוא חלך וגנב - לכן ראויח לחרצע.

 (ילקוט מעם לועז שמות כא, ו)

 ג. רבו מוסר לו שפחה כנענית: בזכות זאת הניתנת לאדונו של העבד - טועם

 העבד שוב את טעמח של חכפייח. אל חתחום האינטימי ביותר בחייו של תאדם ־

 פורצת התורה ומטילח עליו לבוא על שפחה כנענית. בצעד זח מכניסח חתורח

 להכרתו של תעבד את מלוא משמעותה של החדירה לרשות הפרט ואת אי הנעימות

 שנגרמת לאדם מחדירה שכזו. קל יהיה לעבד לעכל ולהבין את צערו של ידידו

 הישראלי שרכושו נגנב ממנו לאחר שפרטיותו חאישית נלקחה ממנו.

 את חמסר חזח יבין רק אדם שחוה הקמת משפחה ואת חאושר חנסבב לו

 מבניין חעולם. רק אדם שיש לו אישח ובנים ירגיש שמסירת חשפחח לו חינח חסרת

 משמעות'עבורו(שחרי בניח לא יחיו שלו) ואין לו רצון בקשר שכזח. אדם שמבין

 את משמעות חבניין - יקשח בעיניו דין זח ויצטער על חוסר תחתחשבות באי רצונו

 לבוא על חשפחח תכנענית: זכות חאדון לכופו לבוא על שפחח כנענית אינת

 מתחשבת בחוסר רצונו של תעבד ומלמדת אותו את חלקח חנדרש: פגיעח בזכויות

 האהר אינה נעימח לאף אחד.

 ד. הענקה: לחבדיל מדין תנרצע ומדין מסירת חשפחה הכנענית, דין ההענקה

 הוא חובה ויתקיים בכל מקרח של אדם שמכרותו בית דין. כיון שדין זח חינו

 מחוייב ־ אנו מניחים שבו תלוי חגורם חמחנך בכל חחשיבות תנעלת ביותר. ואכן -

 זוהי מתותח של ההענקה:

 וכי תשלחנו חפשי מעמך לא תשלחנו ריקם. העניק תעניק לו מצאנך ומגרנך

 ומיקבך, אשר ברכך ח׳ אלוקיך תתן לו.
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 וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך ה׳יאלוקיך, על כן אנוכי מצוך את

 חדבר הזח היום״.

 לא יקשה בעיניך בשלחך אותו.חופשי מעמך, כי משנח שכר שכיר עבדך שש

 שנים...

 (דברים טו, יד-טז; יח)

 שני ערכים חשובים אלח ילמד חעבד בחשתחררו ־ שלא לחיות כפוי טובח,

 ולגמול טוב למיטיבו. חאדון מעניק לו מתנת פרידת בצאתו לחייו חמחודשים משתי

 סיבות: כיון שגם אותו הוציאו מבית עבדים וכיון שהעבד עמל עבורו תקופח

 ארוכה. ויש לנו לתמוה, הרי העבד היה-מחויב לעבודיעבור אדונו, ומדוע יש להכיר

 לו תודה על כך?־ והתשובה חיא:,-גםיעל מעשים שנעשים משורת הדין, יש להודות

 ולחכיר־טובח״חכרת חטוב מנותקת חיא מחשבונות של חובות וזכויות, והיא נובעת

 מעצם. המעשה ללא קשר לתוצאח. אין זח. משנת אם.הטובה שעשו עבורי חיתח

 מחוייבת מצד חדין: כיוךשחיטיבו עמדי עלי לתודות על כך.

 הפגנת אנושיות ומוסריות נפלאה כל כך מתבצעת בהענקה. העבד זוכר שהוא

 היה צריך להשיב את הגזילה אשר גזל בגלל העוול שגרם ־ והנה הוא זוכה למתת

 חסך טחורח, שעיקרה: וזכרת תשוב. מסר זה ילוה את העבד מעתה ואילך, בשובו

 אל מעמדו הקודם, חחופשי.

 קניין האדון בעבד ״ חובת ביצוע העבודה על ידי העבד עצמו

 עתח נוכל לחזור ולסכם. לפי שיטת רבנו חננאל, חראב׳׳ך וחרמב״ם. מח קנוי

 לאדון אם גוף חעבד לא קנוי.

 את הקשר שנוצר בין העבד לאדון מסביר בניתוח נפלא בעל משפטי שמואל:

 כאשר אדם שוכר פועל לביצוע עבודת מסויימת, ,רצונו הוא בביצוע העבודה. אץ

 זוז משנה עבורו אם יעשה הפועל עצמו את המוטל עליו או שישכור אדם אחר

 לעשות זאת, העיקר הוא שתעבודת תבוצע. חובת ביצוע העבודה מוטלת על ממונו

 של חפועל, שחרי אם חזר בו חפועל מחתחיבויותיו כלפי האדון, יכול-המעביד

 לשכור פועלים בסכום חמקביל לשכר חפועל חראשון, ויוכל לגבות זאת מנכסי

 אותו פועל(רמב״ם שכירות ט, ד).

 לא כך אצל חעבד: חובת ביצוע חעבודח מוטלת על חעבד, ושיעבוד חאדון חל

 על גופו, שהרי גופו אחראי וערב לביצוע חעבודח. אין לאדון קניין בגופו של העבד,

 8. תשובת זו ניתנת כהסבר לשיטת חראב״ד בלבד בספר ״משפטי שמואל׳׳, כיון שחוא סובר ששיטת

 תרמב״ם בנושא שונח מזו שהצגנו. לפי־ דרכינו - יכולת תשובת זו לחתאיס גם־ לשיטתם של

 הרמבז׳ם ורבנו חננאל.
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 אך מפו של העבד חייב לספק את מעשח חידיים חקנויס לאדון, ולא• אדם אחר.

 שעבוד זח שחל על חעבד אינו בגדר חוב או חלואח, ולכן מחילח אינח מספיקח

 לשחרורו. כדי לבטל את שעבודו של חעבד לאדון, יש להשתמש בשטר.

 סיכום

 ״חעבדות חעברית״ חינח מצב משפטי יוצא דופן, שבו מעורבים חחירות

 המשפטית, ומאידך גיסא, השעבוד לאדם אחר. כדי לחסביר מדוע יש צורך בשטר

 כדי לשחרר עבד עברי ממצבו ואין די במחילח נחלצו פרשני חתלמוד בכל-חדורות.-

 במאמר זח חשתדלנו לסכם את עיקרי חשיטות כדי לחאיר את מעמדו של• העבד

- ת ו נ ו ש  תעברי לאור חדברים. אין ספק שגרעין אמת מצוי בכל״אחת מהשיטות ה

 שבעים פנים לתורח - וחקורא יוכל לבחור ולאמץ לעצמו את חחסבר חנראח לו

 ביותר.

 כל שיטח טרחה למקד את המיוחד שבעבד חעברי, וחנת סיכום חדברים:

 מדוע אין תעבד משתחרר

 במחילח בלבד!

 כיצד מתבטא תקנין

 בעבד?

 האם עבד עברי. גופו

 קנוי?

 במו שאישח משתחררת בגט

 בלבד כך נם העבד, כיון. שאיו

 קניין איסור נפקע אלא בשטר.

 העבד מותר בשפחתי

 כנענית.

 חרמב׳׳ן, כו

 חריטב׳׳א

 והרשב׳׳א

 הסיבה לכך אינה בתרח. חדין

 עצמו נלמד ישירות מהברייתא,

 שנם היא לא הזכירה מקור או

 טעם לכך.

 המילה ׳קנוי׳ אינה אלא

 ביטוי מטאפורי ואין לה

 משמעות הלכתית.

 תוספות לא.

 מחילה אינה מועילה למלוה

 שיש עליו משכון.

 נוף העבד הוא כמשכון

 על חובת עבודתו

 לאדונו.

 בעל העיטור כו

 גוף העבד קנוי ממש ואין

 שחרור מקניין. אלא על ידי

 קניין אחר(•שטר).

 גוף העבד קנוי למעשח

 ידיו כמו דקל לפירותיו.

 חמאירי כן

 תעבד משועבד בגופו לעבדות,

 ואין זה עניין ממוני גרידא

 שניתן למהילה.

 העבד הייב לעבוד בנופו

 ממש, וכן לא יכול לחזור

 בו מהסכם העבדות.

 רבנו חננאל, לא

 חרמב״ס

 והראב׳׳ד



102 

ע ת  ר' יונתן ר

 תורת פקדונות חמץ במשנתם של התנאים במדרשי

 ההלכה ובשיטות הראשונים בפסחים

 חלק א ״ גדר בל יראה ובל ימצא כפי שעולה ממדרשי

 ההלכה

 א. שיטת מכילתא דרשב״י

 הנוסח כפי שמופיע לפנינו במכילתא דרשב׳׳י(מהדורת מלמד עמוד 23) משובש

 ולוקה בחסר, לחלן בנספח. לחלק זח יחדנו מקום לבירור נוסח הדרשה על פי

 חשוואת חדברים למופיע במדרש חגדול וברמב״ס תלכות חמץ ומצה (ד, א) וכאן

 אנו מביאים את חנוסח על פי מסקנותינו שם.

 שאור לא ימצא בבתיכם, מכלל שנאמר לא יחית לך שאור יכול יטמין ויפקיד

 ביד אחרים,

 תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם,

 או לא ימצא בבתיכם יכול אי אתח ךואח לאחרים,

 תלמוד לומר לא יראה לך, לך אי אתה רואח רואח אתח לאחרים.

 יכול לא דבר הכתוב אלא בגוי שלא כיבשתו, אבל גוי שכיבשתו ותשכרת לו

 ביתך ושרוי עמך בחצר מנין,

 תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם.

 ועדיין אני אומר שבבתים הרי הוא בכלל בל יראה ובל ימצא שבשדות לך

 ולא לאחרים,

 תלמוד לומר שאור שאור לגזירת שוח, מח שאור חאמור לחלן לך ולא

 לאחרים אף שאור חאמור כאן לך ולא לאחרים. ומח שאור תאמור כאן חרי

 חוא בכלל בל יראח ובל ימצא, אף שאור חאמור לחלן חרי חוא בכלל בל

 יראח ובל ימצא,

 רבן שמעון בן גמליאל אומר וחלא בכלל בל יראח בל ימצא חיח מח תלמוד

 לומר לא ימצא,

 את שמצוי לך את זקוק לבערו את שאין מצוי לך אי את זקוק לבערו.

 מיכן אתח אומר חמץ שנפלח עליו מפולת או שנפל לתוך תבור או לתוך חדות
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 או לתוך הפיטס אם יכולים כלבים וחזירים לחפש אחריו ולהוציאו אתה

 (חייב)*זקוק לבערו ואם לאו אי אתח זקוק לבערו.

 נכרי* שנכנס לביתו של ישראל וחמצו בידו אין זקוק לו חפקידו אצלו זקוק לו

 שנאמר: ׳לא יראח לך׳ יחד לו בית ונתנו בתוכו אין זקוק לו.

 נבאר את חדרשח לחלקית חשונים, ואחר כך נדון ביחס שבין שיטת חתנא

 דמכילתא דרשב״י לשיטת רבן שמעון בן גמליאל.

 בירור שיטת תנא קמא

 ״מכלל שנאמר לא יראת לך שאור יכול יטמין ויפקיד ביד אחרים״ - מחכתוב

 כפשוטו משמעיכי נדרשים שני תנאים כדי לעבור על חמץ שנתון בשליטתו: א. שיהא

 נראה וגלוי ולאיטמון. ב. שיחא בו תורת ״לך" ולא מופקד ביד אחרים. משמעות

 המונח ״לך״ כולל חוא שני עניינים: א. שיחא חמץ זח קניינו בחינת שלך. ב. שיהא

ו זמין לו ועומד לשימושו. ומכאן חיה מקום למעט נ י  חמץ זה אצלו בחינת בידךחי

 חמצו המופקד ביד אחרים אף על פי שחוא שלו אין חואיאצלו בידו. ראוי לח עיר כי

 אפשר תית לפרש שכוונת חתנא למעט חמצו חמופקד ברשות אחרים מסיפא דקרא

 ״בכל גבולך״ שהרי עתה חוא בגבולו של חגוי. פירוש זח מניח כי ״בכל גבולך״ מורח

 על רשותו חפרטית, ביתו ושדותיו, ומשעח שתוציא מחם חמצו תו לא עובר. ברם אף

 כי יש משמעות כזו לגבולך חמופיעח בסיפא של חדרשח דנן, נראח כי אין זאת

 כוונת התנא מכמה פנים.

 לפי גישח אחרונח זו עולח, כי מכח הפסוק לא ימצא בבתיכם למדנו, שחמונח"

 בתיכם 'מרחיב את וזיקיף חמונח גבולך אף מעבר לרשותו וזפרטית, וזאת במנוגד

 למגמה העולה משאר הדרשה, שבח מתברר כי חמונח בתיכם כשחוא לעצמו' חוא

 בעל היקף מצומצם מהמונח גבולך. למשל בסיפא של חדרשח מרחיבה הגזירה

 שווה ךשאור שאור את היקף בתיכם לגב ולך ולא מעבר לה. וכן באמצעה של

 חדרשח מצמצם חמונח בתיכם את חיקף גבולך, כך שנתמעט אף נכרי שכיבשתו כפי•

 שיבואר.

 על כן נראח' כפי שכתבנו מתחילת שיסודידרשתו חוא מקרא ד״לך״ וגדרו של

 חמושג "בכל גבולך״ בכל מקום שאתח שולט בו וחמפקיד חמצו ביד אחרים חא

 שולט חוא בחמצו שפקדון ברשותיח דמריח איתיח, אף שבכחאי גוונאיאין פקדונו

 בידו לשימושו.
 1. תיבת זו ליתא במדרש הגדול (מהדורת מרגליות) שמות (יב, יט). ונראה, שהיא מיותרת

 מבחינת סיגנון כלל הדרשה.

ח כ ו  1. נראה. כי׳ דין זה הוא המשך מסקנות רשב״ג מדרשתו ושייך' לעיקר שיטתו, וכן מ
ו זקוק לו שחם מתחלפים עיין במדרש א ) ׳ , ו ר ע ב  מהשימוש המשותף במונחים ״אתה זקוק ל

 חגדול הנ"ל).לדיו זה ולקודמו. ושוב מצאתי שהעיר כן הרמ״מ כשר בתורת שלמה כרך יא, על

א שנתקשה בשמוש בקרא דלאייראה לך, ע״ש. ל  פסוק דנן הערת שצד", א
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 ״תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם״ -.כאן:מניח התנא כי גדר בתיכם שווה

 הוא לגדר ״בכל גבולך״ וממילא נתרבה חמץ טמון וחמץ ביד אחרים לחיוב ביעור

 שחרי שניהם מצויים ברשותו היינו בשליטתו.

 ״או לא ימצא בבתיכם יכול אי אתה רואת לאחרים״ - שחרי אם.נתרבה חמצו

 המופקד, משמע שאין קפידא על הגבלת הביעור לחמץ שחוא' בתורת לך, אם כן

 יתחייב לבער אף חמצם של אחרים ברשותו.

 ״תלמוד לומר לא יראה לך לך אי אתה רואה רואה אתת לאחרים״ - כאן

 משמש הלימוד מ״לך״ כמי שבא למעט מחפסוק לא ימצא, לאמר רק חמצו של

 ישראל הוא הכפוף לגדר של לא ימצא בבתיכם.

 שיטת הדרשה שלפנינו היא להציע כל פסוק בפני עצמו עם ־המשתמע ממנו,

 ולבחון מה נתמעט ממשמעות• זאת לאור• הפסוק השני. ובכך מציג התנא את

 חצריכותא שבשניהכתובים. הנה מלא יראה לך חיח מקום לפרש כי ״לך" זוקק שני

וזח נתמעט, מכח. לא ימצא,  תנאים, הראשון חיות חחמץ,קניינו, והשני היותו בידו

 ואילו מלא ימצא כשהוא. לעצמו כל• חמץ ברשותו אסור,.וכאן נתמעטה דרישה זו

 מכח לך דלא יראה, אלא שאין אנו חוזרים למשמעות חראשונח של ״לך״ בת שני

 חתנאים, אלא לפירוש יותר רחב חמאפשר קיום לשני חכתובים,- ונשארח חדרשה

 ״לך ולא לאחרים״. וראח לחלן בבירור סיפא. ךחךרשח.

 ״יכול לא דבר הכתוב אלא בגוי שלא כיבשתו אבל גוי שכיבשתו והשכרתה לו

 ביתך ושרוי עמך בחצר מנין״ - מאחר שחיתר חמצם של אחרים בא מעוט שממעט

 לך בתורת לא ימצא:בבתיכם, .היה מקום.לצמצם מעוט• זח. דווקא-לחמצו של גוי

 שלא כיבשתו שאין לך יכולת לבערו, אך גוי הנתון לשליטתך3 והמצוי ברשותך

 ואתה יכול לכופו לחוציא חמצו מרשותך, אימא שחייב הוא לכופו שלא ימצא המץ

 ברשותו.

 ׳״תלמוד לומר לא ימצא׳ בבתיכם״ - כאן נתחדש מימד נוסף למונח בתיכם.

 מתחילת סבר חתנא כי בתיכם וגבולך שוים חם בחיקפם, אלא שגב ולו מתאר את

 כלל חמרחב חנתון לשליטתו ובכלל זח כל מקום שבו מצוי חמצו בשליטתו, בעת

 שבתיכס חוא דוגמא לעקרון זח, -״ואורחיה דקרא לכתוב את החמור בחמור ואת

 חקל בקל״* ולכן.נקט גבי בתים לשוףמציאח ובגבולין לשון ראייח. וכאן נתחדש,

 שחמונח בתיכם דורש שחישראל יתית שליט בכל רשותו, וכל, שנתן מרשותו

 לאחרים אף שחמקום שייך לו אין כאן תורת ״בתיכם״ ואינו חייב לבער חמץ חמצוי

ן פץרש,.חרמב״ם בהלכות המץ ומצת (ד, ן וממשלה עליו, כ  3., גדר ״כיבשתו" הוא שיש לך שלטו

 .ב). ועיין עוד במאירי פסחים (ה, ב) ובחידושי תריבב״ן (דבריו תובאו בגמרא שלמה. אוצר

 הראשונים עמודינה).

 4. לשון חרז״ח בפסחים (ב, א מדפי הרי״ף}.
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 שם. עלינו להבתיר,כי תמונה גבולך המתפרש ברשותו נופל על שני עניינים: א.

 התחום שנתון לבעלותו. ב. בעלותו ושילטונו, לאמר כל שחפציו מצויים בבעלותו

ך חס ברשותו ונדונים במסגרת ״גבולך׳. אין אנו נדרשים לפרש כי ר  ובשליטתו ח

 המקום בו חם עומדים שייך לו, אלא חחזקתם עבורו מעמידת אותם כמי שחיו

 נתונים ברשותו חפרטית. חחידוש שנלמד ממילת בתיכם חוא: שאף על חחמץ

 שמצוי בתחום חנתון לבעלותו קיימת חחגבלח, שאותו חמץ יתא בשליטתו

 ובבעלותו, ומכאן נתמעט חמצם של גויים שכיבשתו שחרי גוף חחמץ אינן בבעלותו.

 גדר זח של בתיכם חוא מעין דרשת חגמרא (בבא קמא סח, ב): "מח ביתו

 ברשותו אף כל ברשותו״־ לתורות שביתו חוא מונח חמורח על בעלותו. ומכאן עולח

 כי חמצם של אחרים שמצוי ברשותו אינו חייב לבערו, וחיתר זח בנוי משני

 המקראות מ״לך״ ולא אחרים ומ?בתיכם״. משניחם למדנו כי חמץ שאינו קניינו של

 חישראל, אף שתוא בתחום שלטונו ובידו לסלקו משם, אינו חייב לבערו.

 מכאן עובר תתנא לחלקח תשני של חדרשח בו הוא דן ביחס שבין חמונח בית

 כפשוטו למונח גבול.

 ״ועדיין אני אומר שבבתים הרי תוא בכלל בל יראת ובל ימצא שבשדות לך ולא

 לאחרים״. כאן יש לחעיר כי אף שלפי סברתו כעת סבור התנא שלא נאמרח תלכת

 בל ימצא בשדות, אפילו חכי לא חיינו מתירים חמץ טמון המופקד ביד אחרים מכח

 קרא דלא יראה לך שאור, כפי שעלה בתחילת דרשתו, אלא חיינו מצמצמים את־

. 5  ההיתר הכללי לך ולא לאחרים רק׳ לשדות, וכבר חעירו כן חראשונים ביחס לטמון

 ונראה, שאילולי נאמר לא ימצא כלל, היה לא יראה מתפרש במה שמותנח בראיית

 ממש, ומשנכתב לא־ ימצא שוב מתפרש גדרו של לא יראה כמה שיש בו ראויות

 להיראות ולא בחמץ הגלוי דווקא לאפוקי טמון, וכן עולה 'ממת שכתבו חראשונים.

 וכדרך שהדברים אמורים ביחס לחטמנח כן ביחס לחפקדח. לולי לא ימצא חאוסר

 חימצאות מוחלטת היה מקום לפרש ש״לך״ עניינו בידד ממש חיינו זמין לשימוש

 לאפוקי חיותו ביד גויים; אבל משעח שנשנח אסור לא ימצא,; שאינו מבחין בין'אם

 חחמץ זמין לו ובידו או לא, אלא מבחין אם מצוי ברשותו, שוב ־אף אנו איננו

 מפרשים כן אתל״לך״; כדי להשוות ביניהם עד כמה שנוכל. ונשאר גדר קניין בלבד.

 ומכאן אתה למד כי שני רבדים הם־ לשלוב בין שני הכתובים. א: הפרשנות של

 המונחים בכל כתוב במטרת להשוותו לכתוב חאחר, אף כי־ עדיין קיימים ניגודים

 שחדרך לישובם חיא לחבחין בין חמונח בתים למונח נבולים. ב. איחוד מלא של

 הכתובים ושילוב חנגודים על ידי צמצום כל כתוב, כך שאין משמעו מתבטל לגמרי,

 אך הוא קטן בחיקפו מבתחילח. למשל בנדון דנן צימצום לא ימצא בבתיכם לחמצו

 של ישראל דווקא, אף על פי שבפשוטו אין חילוק מבחינת כתוב זח בין חמץ של

, ב) ד״ח ועדין. ח ) ד ו  5. עיין בר׳ץ פסחים (ב, א מדפי חרי״ף) ובחדושי רבנו ד
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 ישראל לחמץ של גוי. ומאידך גיסא צמצום המונח לך להוראה קניינית בלבד.

 ״תלמודי'לומר שאור שאור לגזירת שוח״ - זו חדרך בח משיג חתנא באמצעות

 חדרשח חשואח בין חיקפי חכתובים, ובכך נתבטל חחבדל בין בתים ובגבולין לבין

 לא יראח ולא ימצא, ושני חכתובים כאחד מורים על חובת ביעור חמצו בכל רשותו.

 בירור שיטת רבן שמעון בן גמליאל

 ״והלא בכלל לא יראה לא ימצא חיה״ - רשב״ג חולק על חנחת חתנא, שמלא

 יראה כשחוא לעצמו חיח מקום לחתיר טמון ומופקד ביד אחרים. נראח, כי.לדידו

 אין חמונח ״לא יראחז׳ מגביל את חובת חביעור לחמץ גלוי, אלא לכל חחמץ הראוי

, וכן אין חמונח ״לך״ מצמצם את חובת חביעור לחמץ שחוא. קניינו של  לחיראות6

 ישראל ומצוי בחזקתו, אלא כוונתו לא יראח לדעתך, וכל שחוא מחזיק חמץ

 ברשותו לדעתו בין שלו ובין של אחרים - חייב לבערו. מכאן שאין חכתוב: ״שאור

 לא ימצא בבתיכם״ מוסיף על קרא ד״לא יראח לך שאור״ דבר. זאת ועוד, אף אם

 שווח לא ימצא ללא יראח לך, חרי שחיקפו מצומצם מחיקף לא יראת, ונמצא שחוא

 מיותר לגמרי.

 ״מת תלמוד לומר לא ימצא את שמצוי לך את זקוק לבערו את שאין מצוי לך

 אי את זקוק ,לבערו״ - כאן נדרש לא ימצא כמי שבא לצמצם את חובת חביעור

 הנלמדת מלא יראה לך רק.לחמץ שתוא מצוי לו,.ולתלן יתפרש גדר זח. וחנת רשב״ג

 לא דן כלל ביחס שבין בתיכם לגבולך ומשמע שלדידיה שוים הם. אכן נראה, כי

 לשיטתו מוכרחים לחניח כך, שהרי,הוא מקיים תנאי. זח של מצוי לך בכל מקום

 שנאמר לא יראח לך, ותדעת נותנת לחחיל גדר זח בין בביתו ובין בכל מקום

. כמו כן לא מן חנמנע שחוא מסתמך על גזירח שווח דשאור שאור  שברשותו7

תרישא שבמשנת תנא קמא חוא חלוק.  להשוות העניינים חללו לגמרי, שחרי רק על;

 ״מיכן אתת אומר חמץ שנפלה עליו מפולת או שנפל לתוך הבור או לתוך הדות

 או לתוך הפישס, אם יכולים כלבים וחזירים לחפש אחריו ולהוציאו אתה חייב

 וזקוק לבערו״ - משמע שלולי חידוש זה הנלמד מלא ימצא אף במפולת שאין כלבים

 וחזירים יכולים לחפש אתח על כל פנים זקוק לבער. לחלן יתברר כי חלוקים בזח

 רשב״ג ותנא.דמכילתא דרבי ישמעאל.

 ״נכרי שנכנס לביתו של ישראל וחמצו בידו אין זקוק לו, תפקידו אצלו זקוק לו

 שנאמר לא יראת לך״ - בדין חמצם של אחרים חלוק רשב״ג על תנא קמא.־ אליבא

ות לרס״ג  6. עיין ברא״ש פסחים (פרק א סימן ט) ובמח שכתב חר״י פערלא בחדושיו לספר המצו

 (לא תעשין קסו-קסז, חלק ב, עמודים קעח טור ד - קעט טור א).

לו לא כל ל וחומר, אם בביתו מוגבלת חובת ביעורו למצוי לו בשדותיו ובשאר גבו  7. וחדברים ק

 שכף
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 דרשב״ג כל שחמצו של הגוי נמצא ביד הגוי בהיותו ברשות ישראל אין הוא זקוק לו,

 שהרי אין הוא בתורת לא יראת לך לדעתך ולרצונך, אך כשהוא מפקידו אצל ישראל

- הישראל מקיים חמץ ברשותו לדעתו ועובר בבל יראת. אולם אליבא דתנא קמא

 הכל תלוי־בקניינו של ישראל בחמץ, ונראח איפוא, שאף בחפקיד חגוי חמצו אצלו

 כיון שאין כאן תורת שלך אי אתח רואח אין זקוק לו.

ץ זקוק לו״ - נראח, שכוונתו שאס יחד חמי בית  "יחד לו בית ונתו לתוכו א

 לחמצו ונתנו לתוכו ותשאירו בתורת פקדון ברשות ישראל, אין חישראל זקוק לו

 לבערו מרשותו, שחרי אין חמץ זת מצוי לו. אף כי לא נתבאר כאן לחדיא שיסוד

 הפטור ביתד לו בית תוא משום שאין מצוי לו, כן עולת מבריתא בפסחים (ו, א)

 דתני חתם: ״יחד לו בית אין זקוק לבער שנאמר לא ימצא״ וחדברים משלימים את

 הנאמר בבריתא דנן, ובכך דין יחוד בית מדגים את חרבותא חנלמדת מקרא דלא

 ימצא דומיא דחמץ שנפלח עליו מפולת שאין כלבים יכולים לחפש אחריו. בבואנו

 לחשוות את שיטת רשב״ג לבר פלוגתית במכילתא דרשב״י עולח, כי לשניחם מוסכם

 גדרו של ״בכל גבולך״ חמורח על חמקום חתוחם את רשותו חקניינית מחד גיסא,

 ועל חיות כל חפץ בבעלותו כמי שנתון ברשותו מאידך גיסא. מכאן שלשניחם

 המפקיד חמצו ביד אחרים חייב לבערו ואם לאו עובר בבל יראת ובבל ימצא. וכן

 לשניחם חמטמיך חמצו עובר בבל יראח ובבל ימצא.

 אולם באשר לתורת ״לך״ בחמץ חלוקים רשב״ג ותנא קמא, כפי שכבר חערנו,

 ולרשב״ג אין חבחנח מחותית בין חמצו של גוי לחמצו של ישראל. נראח, כי תך

 למחלוקתן באשר לטיבו של חמונח ״לך״ בקרא ״דלא יראת לך שאור״ אנו מוצאים

 בדרשח אחרת שבמכילתא דרשב״י לחלן(יג, ז) וזו לשון חמכילתא:

 לא יראח לך רואח אתח לאחרים, לא יראה לך רואת אתה לגבוה, לא יראח

, דבךאחר לא יראח לך חמץ בטל בלבך, מכאן אתח  לך רואח אתח לפלטיר8

 אומר ההולך לשחוט את פסחו וכולת מתניתא״(עיין בפסחים מט, א).

 שתי דרשות לפנינו, חראשונח מדגישח את ״לך״ בבחינת שלך, ומכאן נתמעט

 חמץ שאינו קניינו. וחשנייח מדגישח את ״לך״ בבחינת דעתך, ומכן למדו דין בטול

 חמץ ״שישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל ושכל חמץ שברשותו חרי היא כעפר

. 9  וכדבר שאין בו צורך כלל״(רמב״ם חמץ ומצח ב, ב)

ח מ ד 96נ1, ו ו מ ע ) ו ט ו ש פ נח זח וגירסתו עיין מת שכתב הר׳׳ש ליברמן בירושלמי כ  8. בביאור מו

ק ב חלכח ד); ר פ ) י א מ  שתאריך בזח חרב ישכר תמר בספרו עלי תמר לירושלמי ד

ל ו ט י ב  9. ראח םח. שכתב בביאור דרשח זו תר״י ענניל בגליוני חש׳׳ס פסחים (ד, ב ד׳׳ח ב

, וזח שלא שיטת בעלי התוספות (פסחים ( ב ה  בעלמא), ועיין עוד בחידושי חרמב׳׳ן לפסחים (

ת על ס ס ו ב  ה ב ד׳׳ח בביטול), שנקטו כי יסוד דין ביטול חוא בחפקר, ופירשו כי דרשת זו מ

 בחינת חקניין שבתורת לך. ונראה כי חתוספות תוציאו פירושם• מהספרי דברים (מהדורת

א ל א ב ת ח א מ ד ח  פינקלשטיין פיסקא קלא) שם באו כל דרשות המכילתא דרשב״י חללו ב

. ו נ י י  ״דבר אחר״ המפסיק בינותם ופירשום בעניין אחד כדבר חלמךמענ
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 מסתבר, שגם בגדרי לא ימצא וחמץ שנפל לתוך חבור או לתוך חדות או לתוך

 חפיטס, "נחלקו. אם כי דבר זח לא נזכר במפורש בדעת תנא קמא דרשב״ג, יש ללמוד

 כן מחשוואת חבריתא׳ דנן לבריתא שבפסחים (ח, ב), שם מתוארים גבולין לא

 כשדות, אלא .כבורות שיחין ומערות., אליבא דרשב״ג כל שחחמץ אינו עשוי

 לחתגלות מאליו חרי חוא כמבוער, שכן די שאין חחמךבפסח מצוי לו. אולם לתנא

 קמא נתבאר: שגדררשל לא ימצא חרי חוא כלא יראח דרשב״ג, שרחב במשמעו מגדר

 מצוי לך. מכאן שאף שכלבים וחזירים אינם יכולים לחפש אחריו ולחוציאו, כל

 שחוא יכול לחפש ולחוציאו, חא למדנו מציאח מחיפוש ובתורת מצוי חוי וחייב

 לבערו.

 בדין גוי- שכיבשתו לא באח דעת רשב״ג מפורשת, אולם נראח כי חיא רמוזה

 ברישא של תבריתא ״נכרי שנכנס לביתו של ישראל וחמצו בידו אין זקוק לו״.

 מדקתני ״אין זקוק לו׳׳ מכלל שאילו חיח זקוק לו חיח עליו לכופו ולחוציא־ חחמץ

1 ואף אם שרוי עמך בחצר. וחלא זחו דינו של תנא קמא דרשב״ג בנכרי 0  מרשותו

 שכיבשתו.,מכאן שבעצם יחדין לא נחלקו, אך בטעמו ובמקורו'נחלקו. אליבא דתנא

 קמא נתבאר שיסוד חפטור חוא -בבחינת שלך שבתורת לך, שנסתיע מחרחבת

 חמונח בתיכם.,אולם׳ חא לרשב״ג לית ליח בחינת זו ולטעמיח נתמעט זח מבחינת

 לדעתך שבתורת לך, שחרי אין חישראל מניח כאן חחמץיברשותו לרצונו.

 ב. שיטת מכילתא דרבי ישמעאל

 שנינו במכילתא בוא(פרשה י):

 ׳בבתיכם׳ למח נאמר, לפי שנאמר ׳בכל גבולך׳ שומע אני כמשמעו, תלמת

 לומר ׳בבתיכם׳, מח בתיכם ברשותכם אף גבולך ברשותך. יצא.חמצו של

אבל אינו ברשותו. יצא ז  ישראל שחוא ברשות נכרי אף על פי שיכול לבערו

 חמצו של נכרי שחוא ברשות ישראל וחמץ שנפלח עליו מפולת, אף על פי

 שחוא ברשותו אבל אינו יכול לבערו.

 ולחלן שם (פרשוז יז) שנינו:

 ׳בכל גבולך׳ למח נאמר לפי שנאמר ׳שאור לא ימצא בבתיכם׳ שומע אני

 כשמועו תלמוד לומר ׳בכל גבולך׳,. מח גבולך ברשותך אף ביתך ברשותך".

 יצא חמצו של ישראל שחוא ברשות נכרי אף על פי שיכול לבערו אבל אינו

 ברשותו. יצא חמצו של נכרי שחוא ברשות ישראל וחמץ שנפלח עליו מפולת,

 אף על פי שתוא ברשותו אבל אינו יכול לבערו.

א לאו דווקא שכן בגירסת חבריתא שבפסחים-(ו, א) איתא: "נכרי ת י ר ב  10. חאי ביתו דקתני ב

נח אם נכנס לגבולו. ו  שנכנס לחצר ישראל״ וחכו

ן גירסת רוב כתבי היד, עיין במהדורת הורוביץ-רב־ין בחלופי חנוסחאות.  11. כ
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 נראח, כי על אף חדמיון בין הדרשות חלוקות חן זו מזו, ומכל .דרשה נובעת

 נפקותא דינית אחרת. מהדרשה הראשונה ״מח בתיכם ברשותכם״ וכוי למדו את

 חדין ״יצא חמצו של ישראל שהוא. ברשות נכרי״, ואילו מהדרשה חשנייח ״מה

 גבולך ברשותך״ וכו׳ למדו את חדין ״יצא חמצו של נכרי שחוא ברשות ישראל״ וכוי.

 אלא שבעל המדרש חסמיך את שני חנפקותות יחד בכל אחת מחדרשות.

ת דרשת חמכילתא, ומתוך כך נעמוד על חיחס בינה לדרשות א ש ר פ  ועתח ניגש ל

 המכילתא דרשב״י.

 ״לפי שנאמר בכל גבולך שומע אני,כמשמעו״ - יש שפירשו כי משמעות בכל

, ופסוק זח עולח, על חנאמר לעיל מיניח: ״חיח כי יביאך 1  גבולך שבכאן'בכל ארצך1

 ה׳ אל ארץ חכנעני״, ולפי זח" תחיה מצווח זו צווי,על כלל ישראל לבער חמצם

 מארצם. אולם חדבר רחוק בעיני, שהרי התנאים במכילתא דרשב״י הניחו מעיקרא;

 כי משמעות בכל גבולך בכל רשותך ולא קאי על ארצך ודוחק לעשות בזח מחלוקת.

 יתירה מזו, הרי בדרישה השנייה מניח חתנא כדבר פשוט שגבולך מורח על רשותך

 ומינית למד לגדר בתיכם והיאך הניח כן הא משמעו בכל ארצך לפי פירוש זח:

 על כן נראה, שגם תנא.זוז, פירש כי בכל גבולך פירושו בכל רשותך, וכפי. שפירשו

 התנאים במכילתא דרשב״י, ונקודת המוצא שלו ושלחם שווח חיא ביחס לזח, אף כי

 נחלקו במשמעות ״לא יראח לך שאור״ כפי שיבואר.

 ״תלמוך לומד בבתיכם מת בתיכם ברשותכם אף גבולך ברשותך, יצא חמצו של

 ישראל, שהוא ברשות נכרי אף על פי שיכול לבערו אבל. איננו, ברשותו״ - כבר

ל גבולך כולל שני עניינים: א. כלל רשותו שבח חוא שולט. ב. כ ב ל  נתבאר, כי גדרו ש

 כלל ממונו חנתון לשליטתו.אף שחוא מצוי מחוץ לרשותו חפרטית, ויסוד עניין זח

 בכך שפקדון כל חיכא דאיתיא ברשותיח דמריח איתיח.

 לפיכך למדנו. מבתיכם לצמצם את גדרו של בכל גבולך רק למצוי בתחום רשותו

 הפרטית. ביאור חעניין חוא בכך ,שלשיטת חמכילתא.חפיקדון חוא בתורת מצוי

 בבית חשומר ולאי בבית בבית בעלים. עיין במכילתא דרבי.ישמעאל משפטים פרשח

 טו על הפסוק: ״וגונב מבית..תאיש/ שדרשו בו לפטור הגונב מאחר חגנב, ומבואר

 מכלל הדרשה שםש״ביתתאיש״ גדרו,בית השומר". מכאן שאין מקום לתת לחמצן

 המופקד בבית גויים תורת בתיכם, וחוא שדרש תנא זה: ״מה בתיכם ברשותכם אף

 גבולך ברשותך״. ומכאן נתמעט חמץ חמופקד ברשות חגוי.

 דרשח זו חלוקת על שיטת תמכילתא דרשב״י, אף כי תנא קמא תתם גם כן דרש

 מבתיכם למעט חמצו של גוי שכיבשתו. אולם אין תוא סבור לצמצם את חיקף חובת

 הביעור ביחס לחמצו של ישראל,.אלא דרשתו־ שם באה להשוות תורת ברשותו

 12. עיין במח שכתב המתר״ל בספרו גור אריח לשמות (יב, יט).

א קמא (עו, א) שפירשח בית חאיש כבית ב ב  נ1. ובזה חלוקה המכילתא על שיטת חבבלי ב

 בעלים.
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 שבתחומו חפרטי לתורת ברשותו שמחוץ לתחומו־ הפרטי, שמיוסד על שליטתו

 בממונו בכל מקום שחוא.

 ״לפי שנאמר שאור לא ימצא בבתיכם שומע אני כשמועו״ ־ חיינו שדיוקא

 בבתים נאסר אך אף בחצרותיחס תותר לחם".

 ״תלמוד לומר בכל גבולך מת גבולך ברשותך אף ביתך ברשותך״ - כאן נעשתה

 חרחבח למונח בית מעבר לתוארו חמצומצם אל מח שמתאר את כלל תחומו

 תפרטי, ואם כן חא דנקט בית חיינו כדוגמא חמלמדת על חכלל.

 ״יצא חמצו של נכרי שחוא ברשות ישראל וחמץ שנפלת עליו מפולת אף על פי

 שחוא ברשותו אבל אינו יכול לבערו״ - טעם חפטור בשני חמקרים חללו חוא משום

 שאינו יכול לבערו, וכוונת חדרשח בכללח שמתוך שנתרחב דין לא ימצא לכלל

 רשותו חסיבח חפוטרת חיחידח חיא שאינח יכול לבערו.

 וחנח נראח, כי שני דינים אילו מכוונים חם לשני חדינים שנקטו תנא קמא

 ורשב״ג במכילתא דרשב״י. נתבונן בדין חמץ שנפלת עלמ מפולת. כבר נתבאר כי

 לשיטת רשב״ג למדנו מלא ימצא לצמצם באיכות חחיפוש חמביאת למציאה,

 ולחסתפק במח שכלבים וחזירים יכולים לחפש ולחוציא, וכאן בא תנא זח וחולק

 עליו מפורשות, לאמר רק במפולת שאין אתח יכול לבער חוא שכלח חיוב חחיפוש

 מלא ימצא.

 חד למחלוקת זו שבין תנא דמכילתא דרבי ישמעאל לרשב״ג, אנו מוצאים

 במשנח בפסחים (פרק ג משנח ט): ״חמץ שנפלה עליו מפולת חרי חוא כמבוער רבן

ב יכול לחפש אחריו״. ובגמרא שם (לא, ב) ל כ ח ן י א  שמעון בן גמליאל אומר כל ש

 נתבאר, כי לרשב״ג די בשלושח טפחים אך לתנא קמא, דידיח מדובר בגל אבנים

 גדול".

 חדין חשני שבמכילתא דרבי ישמעאל ־ חמץ של נכרי שחוא ברשות ישראל

 שאינו יכול לבערו - לא ברור. מדברי חרמב״ן בחדושיו ומפירושו לשמות (יב, יט)

 משמע שחביטוי ״שאינו יכול לבערו" לא קאי אחמצו של גוי, אלא על מפולת בלבד,

 וכן כתב לחדיא האבני נזר (סימן שכז אות ו; וסימן שכד אות ד). אולם כל זאת לפי

 שיטתו, שפירש את שיטת תמכילתא לאור מסקנות חסוגיא בפסחים (ו, א), אך

ל ביעור חמץ בחצרותיחם: ע ס י נ מ א  14. עיין בירושלמי פסחים (פרק א הלכה א).שכותים אינם נ

 ״ראינוך דרשין לא ימצא בבתים ולא בחצרותיכם״.

 15. אמנם חרמב״ס בפירוש חמשנח סבור, כי רשב״ג לפרש דעת תנא קמא בא ולא לחלוק (עיין

ב ובספר יש סדר למשנה) אולם מחרמב״ן, שחוא מקור ביטוי זח של גל  בתוספות יום טו

 אבנים גדול, נראה" שהבין כי תנא דמכילתא על כל פנים חלוק על רשב״ג דמתניתן, ויתכן

ו (פסחים ו, א): "ודקתני ן בדעת תנא קמא דמתניתין. וזו לשונו בלקוטותי  שאף תבין כ

 במכילתא חמץ שנפלה עליו מפולת, בשנפלת עליו גל אבנים גדול שאי אפשר לו לפנותו, אבל

 אם אפשר חית לו לפנותו עובר עליו, ולפיכך אמרו לקמן וצריך שיבטל בלבו".
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 בפשוטו משמע שטעם ־זח שאינו יכול לבערו קאי אתרוויהו דומיא דרישא, שבו

 מדובר על חמצו של ישראל ברשות נכרי, שיכול לבערו אבל אינו׳ ברשותו. בר

 פלוגתיח דחאבני נזר שם, חלא חוא בעל חחלקת יואב, טען בתשובותיו(אורח חיים

 סימן טו) שאינו יכול לבערו חוא מחמת דין גזל עכו״ם, אך מלבד מה שדחח דבריי

 האבני נזר, גם הדמיון למפולת לא עולה יפה, וגם חדמיון לחמץ דידיח שיכול

ם דאריא רביע עליהו, ו ש י מ נ י  לבערו לא עולה, דמשמע שאי יכולת זו אינה מעכוב ד

 אלא מצד חמציאות.

 עליכן נראה, לפענ״ד, שתנא זח בא לחוציא מדינו של תנא ׳קמאי דרשב״ג ביחס

 לנכרי שכיבשתו, לאמר שבגוי שיש לך שלטון עליו ובידך לכופו לחוציא חחמץ

 מרשותך בפסח - אתח חייב לעשות כן, ובכלל לא יראח לך שאור בכל גבולך חוא.

 וכן מצאנו בפירוש חאבן עזרא לשמות (יג, ז) שכתב: "הנה חשבת הזהיר-על גרך

 אשר בשעריך כי על זה התנאי יגור בשעריך, שלא יעשח מלאכת לפני בשבת, וככח

 ביום חכפורים כי כן כתוב, וככח בפסח שלא יאכל חמץ במקום שהוא רשותו ־ וזהו

 ככל גבולך". ולפי מח שבארנו בדעת רשב״ג תרי שתנא דמכילתא דנן חלוק אף עליו.

 ג. ברור היחס שבין שיטת המכילתא דרשב״י לבין שיטת

 המכילתא דרבי ישמעאל

 נראח, כי תנא דהמכילתא דרבי ישמעאל מקבל עקרונית את טענת רשב״ג,

 שבכלל לא יראח לא ימצא חיח, אלא שחולק עליו באשר לצריכותא שבין שני

 חכתובים. לדידו איכות חביעור, חנלמדת מלא יראח לך ומלא ימצא, שוות חיא ואין

 חאחד מצמצם את זולתו, חצריכותא מצטמצמת איפוא רק למקומות שבחם חלח

 חובת הביעור.

 נמצא, שלפי שיטתו במסגרת תחומו חפרטי של ישראל, אין לחבחין בין־חמצו

 של ישראל לחמצו של גוי ובין חמץ חמצוי לו לחמץ שאינו מצוי לו, וכל שיש

 ביכולתו לבערו חרי חוא חייב לבערו. אולם מחוץ לתחום רשותו חפרטית אינו חייב

 לבער אף את חמצוהוא:

 יש לחקור לשיטח זו אם קיים חיוב לישראל לבער חמץ חמצוי ברשות ישראל

 חברו, או שמא זו חובח פרטית על בעל תרשות. ויסוד חעניין חוא על פי חמבואר

 בבא קמא (צח, ב): "אמר רבח חגוזל חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו במועד פטור

 שהכל מצווין לבערו". וחנח בגדר זח של ״חכל מצווין לבערו״ חלקו חאחרונים, יש

 שפירשו שחובח זו נובעת מדין ערבות למצוות חביעור חחלח על חגזלן, ויש שפירשו

 שיסודח ביחובח עצמית חחלה על כל אחד מישראל לבער חמץ של ישראל חברו".

ן חנצי״ב בפירושו חעמק שאלח לשאילתא עח ושער חציון:(סימן  16. עיין במח שנחלקו חגאו

ן צריך להעיר כי מדברי חשאילתות חנ״ל ומפירוש ו  תמג סעיף קסו כ). ועל דברי שער חצי
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 ויש לפרש שחובה זו נובעת מעצם חלות דין ביעור על החמץ, שיסודו בכך שלא יהא

. אולם לפי מח שבארנו במכילתא, חלא חלות דיו ביעור חחל על חחמץ יסודו 1 7  חמץ

 בכך שחוא מצוי ברשות חישראל, ולא חוי מצד חחפצא אלאימעיצומו של שם

 הרשות בו-חוא נתון, וראח מח שכתב בזח בחעמק שאלח (שאילתא עח> עמוד עא

 טור ב), וצ״ע.;

 לשני חתנאים במכילתא דרשב׳׳י: כולל חמונח גבולך אף חמץ חמצוי חוץ

 לרשותו חפרטית, ובזח חם חלוקים עקרונית על שיטת חמכילתא -דרבי ישמעאל,

 וכנגד זח יוצא תנא דמכילתא דרבי ישמעאל. אולם באשר לדינים •שברשותו

 חפרטים, חם מקילים טפי על יסוד לימודים חדדיים. לשיטת תנא קמא חעקרון

 חמחייב חוא עקרון חבעלות. כל שחחמץ- בבעלותו חרי. חוא חייב בביעורו וכל

 שתוא בתורת ,של אחרים חרי תוא מותר. לדידו מושגי חרשות חם. פועל יוצא

 מחבעלות. על וזחמץ, ומכאן חמצו המופקד ביד אחרים חרי תוא ברשותו, בעוד

 שחמצם של אחרים חמצוי ברשותו נדון חוא בתורת רשותם,, ובכך חפוכח דרכו

 לגמרי מדרכרשלתנא דהמכילתא דרבי ישמעאל.

 ותנת'לשיטת תנא קמא יש לחקור אם גדרו של חקניין בחמץ שנותן לו תורת לך,

 חוא דווקא שיכות משפטית של בעלות או אף זיקות. אחרות, וכאן תדיון משיק

 בחידוש שבבבלי שחמץ שקיבל עליו אחריות כדידיח דמי, ועניין זח יבואר להלן.

 שיטת רשב׳׳ג חיא דרך בינים בין שיטת חרשות לשיטת חבעלות, 'וחיא נוקטת

 שתדבר תלוי^במידת חמצוי לו,.שבחמץ לא שנא חמצו של ישראל לא שנא חמצו של

 גוי.

 עד כאן חקרנו את יסודות מדרשי תחלכח־מתוך עצמם ועל יסוד יחסן־חתדדי.

 אףשחפירושים שנתנו אינם בחכרח עולים בקנח אחד עם דרכי חמפרשים חרי

 שזאת משום חחבדל שבנקודת חמוצא. חפירושים חשונים נעשו על יסוד שיטת

 הבבלי וחיחס שבינו לבין המכילתא דרבי ישמעאל, מתוך מגמח לתשוות ביניחס עד

 כמח שאפשר ובלי לחכיר את ־המכילתא דרשב״י. להלן בהלק הבא של המאמר

 נראח, כי חלוקח דרכו של חבבלי מדרך חמכילתא דרבי ישמעאל וקרובח חיא יותר

 לשיטת המכילתא דרשב״י.

א (שם),משמע שיסוד העניין הוא משוס תשביתו, ולא משום בל יראח ובל מ א ק ב ב  רש׳׳י ל

 ימצא, ויש לפלפל בזה הרבה על פי מת שכתבו הנודע ביהודה ותשאגת אריה להדש שיש

ד גזירת שוות אף בין קרא דתשביתו לכתובים אילו.  ללמו

א קמא (שם) שתאריך בגדרים אילו. ב ב  17. עיין בצפנת פענח ל
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 נספח לחלק א - בירור נוסח הדרשה שבמכילתא דרשב״י״

 1. מכלל שנאמר לא יראה לך שאור

 2- ־

- .3 

 4. יכול אי אתה רואה לאחרים

 5. תלמוד לומר לך, לך אי אותח רואח רואח אתה לאחרים

 6. יכול לא דיבר חכתוב'אלא בגוי שלא כבשתו אבל גוי שכבשתו וחשכרת לו ביתך

 ושרוי עמך בחצר מנין

 7. תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם

 8. ועדיין אני אומר שבבית אסור בבל יראח ובבל ימצא ושל אחרים מותר

 9. - שבשדות מותר לחטמין ולקבל פקדון ושל אחרים יהא אסור

 10. תלמוד לומר שאור שאור לגזירח שווח מח שאור חאמור לחלן לך ולא לאחרים

 אף שאור חאמור כאן לך ולא לאחרים

 ומה שאור האמור כאן חרי חוא בכלל בל יראח ובל ימצא שאור חאמור לחלן

 הרי הוא בכלל בל יראה ובל ימצא.

 א. שורות 2-3 קרועות ומטושטשות בכתב היד וחמחדיר־ביקש להשלימם על יסוד

 חמשך חדרשח בשורות 8-9 ועל פי חשוואח ללשון חבריתא בפסחים (ח, ־ב). וכך

 חשלים:.

 2. יכול יטמין ויקבל פקדון

 3. תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם, או לאימצא

 4. יכול אי אתח רואח לאחרים

ח רואחאתח לאחרים. א ו ר ח ת א י  5. תלמוד לומר לך, לך א

 אולם אם נבוא לחשוות דרשח זו לבבלי חלא חיא תמוחח מאוד. חאפשרות

 לחתיר קבלת פקדונות מניחוז כי חמצם של ־אחרים מותר בגבולו וזאת על יסוד

 חדרשח לך ולא לאחרים, אולם דרשה זו מתחדשת רק אחר כך ומשמע שחתנא

 מעיקרא לא מתבסס עליח.

 אכן חלא משורות 8-9 מוכח שמעיקרא ביקש התנא להתיר קבלת פקדונות ואם

 • מתדורת מלמל עמוד 23.
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 כן השלמות המחדיר מתבקשות מתוך המכילתא דרשב׳׳י גופא. ברם שורות אלו

 כשהם לעצמם משובשות הם כפי שיבואר.

 ב. נתבונן בשורות 8-9 שבדרשה שלפנינו:

 8. ועדיין אני אומר שבבתים אסור בבל יראה ובל ימצא ושל אחרים מותר

 9. - שבשדות מותר לחטמין ולקבל פקדון של אחרים יהא אסור

 כבר הרגיש המחדיר בשבוש שנפל בשורח 9 שחרי חיאך יחא מותר לקבל פקדון

 מן חנכרי כשחמצם. של אחרים אסור. חוא ביקש לחחליף המותר באסור ובכך

 תקביל שורח זו לקודמתח וכך יראו חדבריס:

 8. ־ ועדיין אני אומר שבבתים אסור בבל יראת ובל ימצא ושל אחרים מותר

 9. - שבשדות אסור לחטמין ולקבל פקדון ושל אחרים מותר

 אולם חרואח יראח שאין בתקון זח ממש וכל הדרשח בלתי מחוורת מכמה

 פנים:

 א. לפי תקון זח נמצא כי חאיסור שבשדות בבל יטמין ובל יקבל פקדון יסודו

 בבל ימצא. אם כן מדוע חלקחו חתנא לשתי לשונות בבתים קראו בל ימצא

 ובחגיעו לשדות פרטו לדיניו בל יטמין ויקבל פקדון. יתירח מזו על יסוד חדרשח

 בבבלי חיח לו לפרט אף בבתים. וכן לחלן לאחר הגזירה שווה דשאור שאור היה לו

 לפרט שלא ימצא זת כולל בל יטמין ויקבל פקדון. עוד זאת, ליכללינחו כולחו בחדא

 לאמר ״בבתים ובשדות עובר משום בל יראת ובל ימצא ובל יטמין ויקבל פקדון, ושל

 אחרים מחא מותר״.

 ב. מלשון ״ועדיין אני אומר״ ומחדרשח בגזירת שווח של שאור תמתן את חאמור

 שלזח בזח ושלזח בזה, משמע בבירור כי תתנא מבקש לחלק בין דין בתים לדין

 גבולין (-שדות) ביחס לבל ימצא. אולם לפי חנוסח שלפנינו ותתיקון חמוצע חלא

 עיקר חחילוק הוא בין חמצו לחמצם שלי אחרים ודבר זח לא משתנח אף למסקנת

 לאחר חגזירח שווה.

 ג. עוד יש לחעיר על לשון חדרשח ״שבשדות אסור לחטמין ולקבל פקדון״ מה

 שייך לקבל פקךונות בשדח. וכן לשון אסור ומותר אין לחם מקום כאן, שחרי חדיון

 חוא אם עובר או אינו עובר ולחילופין אם חייב לבער או אינו חייב לבער. סוף דבר

 נראח לפענ״ד, כי נפל שיבוש שבנוסח שורות אלו ויש לחגיחם על פי המופיע בשורות

.10-11 

 ג. בשורות 10-11 משווח תתנא בין דין בל יראח ובל ימצא באמצעות חגזירח שווה

 שאור שאור ועל ידי כך חוא מרחיב את תנלמד מבל ימצא אף לשדות וחחיתר
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 הנלמד מלא יראת.לך אף בבתים:

 10. תלמוד לומר שאור שאור לגזרה שווה מה שאור האמור להלן לך ולא לאחרים

 אף שאור האמור כאן לך ולא לאחרים

 11. ומח שאמר חאמור כאן חרי הוא בכלל בל יראה ובל ?מצא אף שאור האמור

 לחלן חרי חוא בכלל בל יראח ובל ימצא.

 מכאן יש לחסיק כי מעיקרא סבר חתנא כך: שבבתים חרי הוא בכלל בל יראח

 ובל ימצא, שבשדות לך ולא לאחרים.

 על יסוד שורות 10-11 יש להגיה איפוא את שורות 8-9 כך, ואין בהם כל רמז

 להטמנת ולקבלת פקדונות. נראה, כי השיבוש שלפנינו" מקורו בתוספת שהוסיפו

 לפרש את הדרשה המקוצרת על פי תבבלי, ובכך קלקלו את הכוונה המקורית.

 ד. משחגענו לכך נפל חיסוד לחגחת שורות 2-3 אף על פי שורות 8-9 ותדברים

 זוקקים חשלמח באופן אחר.

 ראשית יש לקבוע את חמבנח חכללי של חדרשח על חלקיח חחסרים ומסתבר׳

 שכך תיא צ ורתח:

 1. מכלל שנאמר ולא יראת לך שאור

 2. יכול...

 3. תלמוד לומר

 *. יכול אי אתח רואת לאחרים

 5. תלמוד לומר לך, לך אי אתח רואח רואת אתח לאחרים

 6. יכול לא דיבר חכתוב אלא בגוי שלא כבשתו אבל גוי שכבשתו וחשכרת לו ביתך

 ושרוי עמך בחצר מנין

 7. תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם

 8. ועדיין אני אומר שבבתים חרי חוא בכלל בל יראח. ובל. ימצא שבשדות לך ולא

 לאחרים

 9. תלמוד לומר שאור שאור לגזירח שווח

 ועתח מסתבר כפי שחציע חמחדיר ש״חתלמוד לומר״ חוא ״לא ימצא בבתיכם״,

 חן מצד שהדרשה פותחת'ב״לא יראח לך שאור״ וחן מצד שבעקבות ״תלמוד לומר״

 זח מתעורר חתנא ל״יכול או אתח רואח לאחרים״ ושוב נזקק ״ללא יראה לך״. עוד

 זאת, בכך נשמרת חסימטריח של כלל חדרשח חמשלבת־ כל אחד מן חכתובים

 לסירוגין עד שבסוף דורשת את שניחם כאחד באמצעות תגזיךת שווח.
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 אף כי אין בידינו לקבוע בודאות את תוכן ה״יכול״ הראשון ניתן• על כל פנים

 לגזור את המסגרת שלו מתוך המשך הדרשה. כשם שמה״תלמוד לומר״ הראשון

 ואילך מתמקד חתנא בגדרי חמצם של אחרים, בעצם ההיתר וכהיקפו, כך ברור

 שעד חתלמוד לומר הראשון לא דן תתנא בחמצם של אחרים ועל כרחך ח״יכול׳׳

 חראשון נשנח ביחס לחמצו שלי ישראל. על יסוד חבריתא בבבלי סביר לחניח כי

 מלא יראח לך שאור חיח מקום לחתיר טמון, וכן* יש לחסמן ממחלוקתו של רשב״ג

 ״וחלא בכלל לא יראח לא ימצא חיח״. אך לבר מטמון נראח, שמלא יראה לך ביקש

 תתנא לתתיר עוד דבר, שחרי כן חוא אף בבבלי שם סברו לחתיר טמון משום

 שנאמר לא יראח, ולחתיר,קיבול פקדונות: משום דרשת לך - שלך אי אתח רואה.

 חחיתר חנוסף:נעוץ חוא במילת ׳׳לך״ וחוא מניח, כי תוכן דין לך כולל לא רק את

 בעלותו של חישראל על!חחמץ אלא אף דרישח נוספת. דבר זה מוכח מכך •שלאחר

 שלמדנו לאסור את אותו חיתר נוסף נשארח דרשת לך ולא לאחרים חאוסרת חמץ

 שחוא־קניינו של ישראל.

 מסתבר'שהדרישה הנוספת חמחוות תנאי לעבירת בל יראח לפום מאי דסלקא

 אדעתיח דתאי תנא חיא שחמצו יהא בידו ובשליטתו ולא נתון או מופקד ביד

 אחרים. ומכאן שכך נאמר:

 1. יכול יטמין ויפקיד ביד אחרים

 2. תלמוד לומר לא ימצא בבתיכם, או לא ימצא

 3. יכול אי אתח רואח לאחרים

 ה. עד כאן ניסינו לברר חנוסח מתוך דברי חמכילתא ועל יסוד חשוואת סיגנונח

 לבריתא בבבלי. עתה ניגש לאשש את מסקנותינו על פי השוואת דרשתה של

 המכילתא למופיע במקומות אחרים.

 תחילה נתבונן בדרשה שבמדרש הגדול(שמות יב, יט):

 1. מכלל שנאמר לא יראת לך שאור

 2. יכול אם חיח טמון או מופקד בעיר אחרת לא יחא חייב

 3. תלמוד לומר שאור לא ימצא

 ,4. או לא ימצא אפילו שלאחרים ושלגבות

 5. תלמוד לומר לא יראת לך שלך אי את ח רואה אבל אתח רואח של.אחרים ושל

 גבוח

 6. ומנין ליתן את חאמור שלזח בזח ושלזח בזח

 7. תלמוד לומר שאור שאור לגזירת שווח.
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 אם לא שעמד לפני עורך מדרש הגדול נוסח מקורי של הדרשה שלפנינו חרי קרוב

 לודאי שתוא עיבד וקיצר את דרשת חבבלי ושילב בח ברישא את דרשת המכילתא

 דרשב״י או עיבוד שלה על יסוד דברי חרמב״ם בחלכות חמץ ומצת (ד, א), על כל

 פנים מהסיפא של דרשה דנן המובאת במדרש חגדול, שכוללת את שיטת רשב״נ,

 ברור שעמד לפני. ערך המדרש נוסח כלשהו של הדרשה במכילתא דרשב״י.

 די לענייננו בכך שהעניין הנוסף שביקש התנא להתיר על יסוד קרא "דלא יראה

 לך שאור״ חוא חפקדת חמצו במקום אחר ודבר זח מוכח מהמדרש הגדול.

 מקום נוסף שיש בו כדי לשמש ראיח לדברינו חוא מת שכתב חרמב״ם בתלכות

 חמץ ומצה (ד, א) ונראה שדרשת התנא במכילתא דרשב״י היא מקור לדבריו:

 1. כתוב בתורח לא יראח.לך חמץ

 2. יכול. אם טמן אותו!או חפקיד אותו ביד גויים לא יחיח עובר

 3. תלמוד •לומר שאור לא ימצא בבתיכם ...

 •4. יכול יהא חייב לבער מרשותו חמץ של גוי או של חקדש

 5. תלמוד לומר לא יראה לך, שלך •אי אתה רואח.אבל אתח רואח של אחרים ושל

 גבוה

 המבנה דומה למבנת שבמכילתא. דרשב״י (אלא שהרמב״ם שילב עוד דרשה

 באמצע, ראח דברינו לחלן בחלק ב בטעם הדבר), ומכאןייסוד להשלמה המסתברת

 שבמכילתא דרשב״י, ומאידך גיסא המכילתא מקור לרמב״ם בחינת צבת בצבת,

 ודו״ק.
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ל יראה ובל ימצא כפי שעולה מהברייתות ק ב י- גדרי ב ל  ח

 שבבבלי פסחים (ה, ב - ו, א)

 בחלק זח נדון בשיטת הבריתות שבסוגיות בפסחים, לאור מח שנתברר בשיטת

 מדרשי חהלכח ולאור מסקנותינו, נבאר את שיטת הרמב״ם, שמסתבר כי עמדת

 למולו דרשת המכילתא דרשב״י.

 א. שנינו בפסחים (ה, ב):

 תנו רבנן שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם מח תלמוד לומר, וחלא נאמר

 לא יראח לך שאור בכל גבולך. לפי־שנאמר לא יראח לך שיאור, שלך אי אתח

 רואת אבל אתח רואח של אחרים ושל גבוח, יכול יטמין ויקבל פקדונות מן

 חנכרי; תלמוד לומר לא ימצא, אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי

 עמך בחצר, נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין, תלמוד לומר לא ימצא

 בבתיכם, אין לי אלא שבבתים בבורות בשיחין ובמערות מנין, תלמוד לומר

 בכל גבולך, ועדיין אני אומר בבתים עובר משום בל יראת ובל ימצא ובל

 יטמין ובל יקבל פקדונות מן חנכרי, בגבולין שלך אי אתת רואת אבל אתח

 רואח של אחרים ושל גבות, מנין ליתן את חאמור שלזח בזח ושלזח בזה,

 תלמוד לומר שאור שאור לגזירה שווח.

 ובסוגיא לחלן שם:

 אמר מר יכול יטמין ויקבל פקדונות מן חנכרי תלמוד לומר לא ימצא, הא

 אמרת רישא שלך אי אתת רואת אבל אתח רואת של אחרים ושל גבוה, לא

 קשיא חא דקביל עליח אחריות הא דלא קביל עליח אחריות. כי תא דאמר

 להו רבא לבני מחוזא בעירו חמירא דבני חילא כיון דאילו מיגניב ואילו

 מיתביד ברשותיכו קאי ובעיתו לשלומי, כדידכו דמי.

 חניחא למאן דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי, אלא למאן דאמר דבר

 חגורם לממון לאו כממון דמי, מאי איכא למימר? שאני חכא דאמר לא ימצא.

 איכא דאמרי חניחא למאן דאמר דבר חגורם לממון לאו כממון דמי חיינו

 דאיצטרך לא ימצא, אלא למאן דאמר דבר חגורם לממון כממון דמי, לא

 ימצא למה לי?

 איצטריך, סלקא דעתך אמינא הואיל וכי איתיח חדר בעינית לאו ברשותיח

. 1 8  קאי, קא משמע לן

 18. הנוסה על פי גירסאות שהובאו בגמרא שלמה.
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 בירור היחס שבין הבריתא לשיטת תנא קמא במכילתא דרשב״י

 מסיגנונה של תבריתא ניכר כי היא בנויה על יסוד דומה לשיטת תנא קמא

 שבמכילתא דרשב״י, ולשניהם מתפרש המונח לך בתורת קניינו של חישראל,

 והדרשה ״לך ולא לאחרים״ עומדת ביסוד שיטתם. אולם כאן אין דין ״לך ולא

 לאחרים״ מבע משלוב בין חפסוק ״לא יראח לך שאור״ לבין הפסוק: ״שאור לא

 ימצא בבתיכם״ אלא מחוח חנחת מוצא"שעל פיו נבחן חיחס שבין שני חכתובים

 חללו.

 אם אכן שיטת הדרשת של בריתא דנן היא כשיטת חדרשת במכילתא דרשב״י,

 הרי שעקרון השלוב בין שני הכתובים צריך שיעשה באופן דומה. היינו חרחבת

 תחולת חאיסור שבכתוב תמתיר עם חנחת ביטוי לכוחו המתיר אף לאהר חחרחבה.

 וחנת בבריתא דנן ביקש חתנא לחתיר קבלת פקדונות מן חנכרי על יסוד חדרשת

 לך ולא לאחרים, אך חזר ואסרם מקרא דלא ימצא, וכאן מתבקש השילוב-לכחו

 חמתיר של לך ולא לאחרים, והוא אכן מתבטא בדין נכרי שכיבשתו.

 כדי לחבחיר את חדברים יותר נעמיד את דרשת תנא דנן מול דרשת חמכילתא

 דרשב״י:

 בסוגיא בפסחימ

 לפי שנאמר לא יראח לך שלך אי

 אתח רואח וכו׳ יכול יטמין ויקבל

 פקדונות, תלמוד לומר לא ימצא, אין לי

 אל בנכרי שלא כיבשתו וכוי, נכרי

 שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין, תלמוד

 לומר לא ימצא בבתיכם.

 במכילתא דרשבי׳י

 מכלל שנאמר לא יראח לך יכול

 יטמין ויפקיד ביד אחרים, תלמוד לומר

 לא ימצא בבתיכם, או לא יצא יכול אי

 אתח רואח לאחרים תלמוד לומר לך,

 לך אי אתה רואת וכר.

 משמע שכשם שבמכילתא דרשב״י, לאחר שנאסר לחפקיד ביד אחרים מכח לא

 ימצא, היה עולח על חדעת לאסור חמצם של אחרים בגבולו, כך גם בברייתא דנן

 משעת שנאסרו פקדונות מלא ימצא, היה עולה על חדעת לאסור אף חמצו של גוי

 שכיבשתו אף שאינו בתורת פקדון, וכשם ששם ניתן ביטוי לפסוק המתיר בדךשת לך

 ולא לאחרים, אף אצלנו ניתן ביטוי לפסוק תמתיר על ידי דרשת לך לך תרי זימני,

 וכפי שפרשה הסוגיא לשיטת רבא את דרשת תבריתא תלמוד לומר לא ימצא

 בבתיכם".

ד לד תרי *ימני׳׳ בביאור פרטי ל " י ר מ א ת מחלבו של חרז׳׳ח בסוגיא• ראח מ  19. פירוש זח תואם א

 שיסתו.
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 נמצאנו למדים. מכל. זח, שעל פקדונות.חמץ של גויים ברשותו חל תורת ״לך״,

 ואילו על חמצם של גויים ברשותו שלא בתורת פקדון חל דין אחרים. חיסוד

 חמבדיל חוא אם קיבלו ברשותו בתורת פקךון או חכניסו חמי ברשותו על דעת

 עצמו.

 מיחו לפי זח סונית חגמךא צריכת ׳עיון מח סתירח ראתח חגמרא בין חאיסור

ל גבות, עד ש נותמן חנכרי לבין חחיתר אבל אתת רואה- שבאחרים !  לקבל פקדו

 שהוצרכה לחדש חילוק בין קביל עליח אחריות לבין לא קביל עליח אחריות.

 ובדוחק. אפשר היח לומר שחמונח. פקדון נופל חוא על קבלת חפץ לרשותו, בין

 אס קביל עליח נטירותא ובין אם לאו", ולפי זח הקשתה.הגמרא.מתוך חנחח של

 שמקבל חחמץ לרשותו נאסר מלא ימצא, ואס כן אין מקום להיתר חמצם של

 אחרים, עד שהוצרכה לחלק ולומר הא דקביל עליח ״אחריות חא דלא קביל עליח

 אחריות. ואכן על פי פירוש זה אחריות שבכאן עניינו אחריות. ,שמירח וקבלת

 נטירותא. לחלן בדיוננו בשיטות חראשונים נרחיב בפירוש אפשרות. זאת אך בפשוטו

 הדברים דחוקים, שהרי סתם משמעות ״קביל עליה אחריות״ רומז חוא לכל חפחות

 לאחריות גניבח ואבידה".

 נראה איפוא, שקושית הגמרא מיוסדת על חחנחה שהגךר חמחייב בביעור חמץ

 ״שלך אי אתה רואה״ הוא בהיות חחמץ קניינו של הישראל. מעתה חמץ שגופו שייך

 לגוי אין מקום לחייב עליו, בין אם קיבלו בפקדון ובין אם לא קיבלו, שהרי חובת

 חשמירח שליחישראל בחמץ אינח יוצרת תורת קניין ובעלות חישראל בחמץ. לפיכך

 חוצרכחיחגמראלחלק בין פקדון שקיבל עליו אחריות־ לבין פקדון שלא קיבל עליו

 אחריות, שהוא כחמץ שלא קיבלו בפקדון כלל וחרי חוא ברשות חמי.

 מהות קניין החמץ לאחריות המעניקה לו תורת שלך אי אתה

 רואה

 ברם עדיין צריך לחבין כיצד קבלת אחריות.לתתחייב בגניבת חחמץ או אבידתו

 יש בח כדי לשווי לישראל תורת קניין בחמץ. ועוד אף זאת, .מחו־ תוכן חחילוק בין

: מבחינה אחרת  חיוב אחריות לבין חתחייבות לשמור מבחינת חלות דין לך בחמץ

ת שסברא״חגמרא שם׳ילתלות מחלוקת רב מ י ת (מ, א) שיש מקום לזח על פ צ י ב . עיין חיטב ב 2 0 
ת רבי ורבנן. ק ו ל ח מ  ושמואל ב

 21. הביטוי ״קביל עלית אחריות״ בחקשר של שומרים לא נפוץ בתלמוד, אך במקומות שבו

 מופיע חוא ודאי רומז לאחריות שמעבר לתורת שמירח של שומר חינם עיין למשל בקדושין

 (מז, ב): ״אי דקביל ליה אחריות חיינו מלוח״. אך מבחינת עניינו חוא שקול למונח הרווח

 "חיב באחריותו" שמשמעו היוב• באהריות גניבה או אבידה, ויש שרומז אף לאונסין עיין

(כ, ב) ועוד. ן , ב) ערכי ט ל ק ) ן י ל ו א (נז, ב), (קיח, ב); ח מ א ק ב ב  ב
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 ניתן לשאול מה, נתחדש מחפסוק "לא ימצא״ לעניין פקדונות באחריות.שמחייב

 בביעור. אכן חגמרא כבר חקרה בזה והכניסה את הדיון למסגרת גדרי דבר תגורם

 לממון, אלא שלבסוף חעלתח כי אף למאן דאמר דבר חגורם לממון כממון דמי

 שאני פקדון הואיל וכי איתיח חדר בעינית לאו .ברשותיח קאי, לכך נזקקנו

 להידושא דקרא לא ימצא,,והדברים צריכים ביאור. לבירורו של העניין נראה, שיש

 לחלק בין גדרי שמירח לבין גדרי אחריות גניבת ואבידת. תכלית השמירה היא

 קיומו של עצם חחפץ ברשותו של השומר כדי שהוא יוכל לחזור כפי שחוא לבעליו.

 קבלת פקדון מחייבת אתחנפקד במערכת פעולות שנועדו לשמר,את,חחפץ ברשותו,

 לפיכך אם עשת את חמתחייב ממנו מדין חשמירח ואבד חחפץ מרשותו -.פטור.

 אולם אם פשע ולא ביצע את הפעולות הנדרשות הוא מחויב לשלם מפשיעתו וכמזיק

 הוא", שהרי על דעת שמירתו סילקו הבעלים שמירתם ממנו ולזה נתחייב.

 אולם תכלית חיוב האחריות: חוא העמדת ערכו •הממוני.של החפץ, ,אף כאשר

 אובדנו חורג מתחום המתחייב מכח חשמירח. אין לפרש כי חיוב חאחריות נתפס

 כתעלה ברמת השמירה, וחרחבת מערכת הפעולות לשימורו ולקיומו של חחפץ

 ברשות הנפקד, אלא במחותח תיא תתחייבות, נוספת על חובותיו כשומר". מאידך

 גיסא, אין לראות ,את קבלת חאחריות כחתחייבות ממונית בעלמא שמותנית

 באובדן חחפץ בתנאים מסויימיס, אלא ח יא חתחייבות.שחלח ביחס לחפץ זח שבא

 לרשות חנפקד. זיקת חחתחייבות נעוצח איפוא בחלות דין פקךון על חחפץ בחיותו

י, ב) שמבואר כי שומר א קמא (ד, ב;- ב ב  11. כאן נקטנו כשיטת חרמב״ם (שכירות ב, ג) עייו ב
ל הלכות שכירות ן האז ב א ב ף י י  הוא בתורת חיזקא דממילא. ותאריכו חאהרונים בזח חרבח, ע

ם סימן שכו. י י ח ת ר ו  שם ובאבני נזר חלק א

 23. אף ששומר שכר שחייב_בגניבח,ואביךח חלוק משומד חינם אף. בפעולות חשמירח, מכל מקום

א ב ב ר שחדבר נעוץ במחלוקת אמוראים ב ב ת ס ן בעניין זה מכמח פנים. ראשית מ  יש לדו

 מציעא (צג, ב) עיין שם היטב. לשיטת רבה שם צריך לומר שהיוב גניבה ואבידה היא הלכה

 נוספת שאינח מכלל"פעולות חשמירה, וחובת הנפקד היא לשמור כדרך השומרים. ואף לשיטת

ן חשכר ת מ  רב חסדא ורבה בר רב חונא חא מפורש שנטירותא יתירא דשומר שכר מקורו ב

ז מכה שכר שמירה אין חיוב לנטירתא יתירה ו נ  חנוסף. ומכן אנו דנים שבקבלת אחריותשאי

א חיוב אחריות בעלמא. ל  כלפי המפקיד א

א מציעא ב ב  שנית, גדר זח של חיוב גניבה שבמסגרת קבלת אחריות גובל חוא באונס, עיין ב

 (מב, א) תוספות ד״ח אמר שמואל, ובשיטת מקובצת שם במחלוקת חראשונים, ועיין עוד

, ובאונסין ( ל א י ר ו ק ס א מציעא (פרק נ חלכח״יב מחדורת ליברמן על פי״כת״י א ב  בירושלמי ב

 קבלת אחריות ודאי אינח מתורת חיובי שמירה.

 שלישית, נראה לפענ״ד, כי אף אם ננקוט שיש תורת נטירתא יתירה בשומר שכר, מכל מקום

 הדבר הלא תלוי בתכונת החפץ הנמסר לשמירה. תדע שנדר זח של נטירתא יתירה נאמר רק

ן ם אי י מ מ ו ד ס י צ פ א קמא,(מת, ב), אך לגבי ח ב ב ב א מציעא שם, ו ב ב  לגבי בעלי חיים, עיין ב

א סימן צ  לחלק ובסוניא דנן בחמץ הלא בזח עסקינן. מיתו עיין בנתיבות חמשפט סימן ר

 קטן כך ובמחנח אפרים שומרים סימן יח ובמאירי בסוגיו שתורת שמירח גמורח נאמר

 דווקא בשומר שכר, ואכמ״ל.
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ל קניין ג ש ו ת ס ו י ר ח א ת ה ל ב ק ת ב ו א ר ן שיש ל א כ מ , ו ו ת ט י ל ם ש ו ח ת ב ד ו ק פ נ ד ח י  ב

. " ו ת ו ש ר ו ל א ו ם ב ץ ע פ ח ל ב ח  ח

ן שתי ו ד ק ל פ כ י ב ם כ י ד ק , נ ן י י נ ק ת ח ו ח ת מ נ ב ת ן ב י י נ ע ק ת מ ו ע ת ל ד ר י ל ד  כ

. ב. ו י ל ע ב א ל ו ת י ש פ ו כ ת ד מ ע א ח י ח ח ר י מ ש ת ח י ל כ ת ץ ש פ ח ל ח ו ש מ צ . ע : א ת ו נ י ח  ב

ץ לערך פ ת ח כ י פ ת ף ש . א ו י ל ע ב ו ל ת ד מ ע א ה י ת ח ו י ר ח א ת ח י ל כ ת ח ש ץ ז פ ל ח ו ש כ ר  ע

ו את ת ז ו א י צ ו ו מ ל ת א ו נ י ח ת ב ט ז ב י ח מ , ו ץ פ ל ח ו ש מ צ ד ע ו ב י א א ב י ת ח נ ת ו ד מ ב ל  ב

ת נ י ח ב . מ ד ק פ נ ת ח ו ש ר ם ב י י ץ ק פ ח ת ח ו י ח ו ב ד ח ן י ח י ת ש ם ל ו ק ם יש מ ו ק ל מ כ  זו, מ

ח שחרי י ת י ח א י ר מ ח ד י ת ו ש ר ן ב י ו ד ח ז ם ו י ל ע ב ל ח ו ש נ י י נ א ק ו י ה ר ו ה מ צ ע ו ו פ ו  ג

ת כהקדש, ו י ט פ ש ת מ ו ל י ע ו פ ת ב ו ש ע ם ל י ל ע ב ם ת י ל ו כ ן י כ ל , ו ו ו ל מ י י ק ר מ מ ו ש  ה

, שחרי ד ק פ נ ל ה ש ו כ ת ו א ר , יש ל י נ ו מ מ ו ת כ ר ת ע נ י ח ב ם מ ל ו . א ח ז א ב צ ו י כ ח ו ר י כ  מ

ת נופו ב ש י ת ד ל י ם ע , א ו י ל ע ב ו ל כ ר ת ע ב א י ש ת ת ל ו ב י י ח ת א ח י ת ח ו י ר ח א ת ח ל ב  ק

ו וקיבול ת ו ש ר ץ ל פ ח ת ח ל ב ק ן ש א כ מ . ו ו י ו ו ת ש ב ש י ח ד ל י ם ע א ך ו ר ע ם ה ל ו ג ו מ ב  ש

. ו כ ר ת ע ב ש ה ת ל ו ב י י ח ת ת ת ת ר ו מ ץ ת פ ח ת ח ה א נ ק י ש מ א כ ו י ח ר ת ח ו י ר ח  א

י קבלת ר ח , ש ן ו מ מ ם ל ר ו ג ר ח ב ר ד ד ג ם ב י ר ב ד ם ח י ק י ש ו מ ח ז נ ו ר ח ח א ד ו ק נ  ב

ם הם י ק ו ל א ח ל ם ח ל ו . א ד ב א י ש כ ן ל ו מ מ ס ל ר ו ל ג ד ש מ ע ץ מ פ ח ח ל ק י נ ע ת מ ו י ר ח  א

ס לחיוב ח י ר ב מ א א נ נ ק י ס א י ד א מ ן ל ו מ מ ם ל ר ו ן ג י . ד ם נ י ם ד צ ע ח ב ז ח מ ם ז י ר ב ד  ח

י סבור מ ן ד ו מ מ ר כ מ א ן ד א . מ ו ת ט י ל ם ש ו ח ת ץ מ פ ח ת ח א י צ ב י ק ר ע מ ו ש ל ה ל ע ח  ש

ו הוא צ פ ו ח ל י א ר כ ב ד ן ח ו ד י נ נ ו מ ד מ ס פ ו ח ח ל ב ס י ו ח ת ו ש ר ץ מ פ ח ת ח א י צ י ן ש ו ו י כ  ש

א מרשותו, צ י ש כ ץ ל פ ח ל ח ח ע ד ז מ ע ן מ ת מ ח ל ב י א ס י ת ח ו י ר ח א . ה ו ת ו ש ר א מ צ ו ה  ש

א תתחייבות. ל ץ א פ ח ל ב ל ן כ ו מ ת מ ר ו ן ת א ן כ י ל א ע ו פ ק ב ז ם נ ר ג א נ ד ל ו ל ע ם כ ל ו  א

ף בגופו ח א ל ז ל כ ב ם ו י ל ע ב י ל נ ו מ מ ך ח ר ע ל ח ח ש ד מ ע ל ח ח ע נ א ד ל ת ח ו י ר ח א ם ח ל ו  א

. ו ברשותו ת ו י ח ץ ב פ ח ו ב ל ת ש ר ו ת ת ר צ ו י א ח י ת ח ו ב י י ח ת ח ם ח צ ע א ש צ מ . נ ץ פ ל ח  ש

ח היא י ו צ ת מ ו י ר ח א ל ח ב ק ת מ ו ש ר ץ ב פ ח ת ה ד א י מ ע מ ת ה ו י ר ח ב א ו י ל ח ח ש ר ז ד  ג

ן בו י י נ ל ק ו ש ח ז נ י ח ב ק ב פ ת ס ת א ל ו ץ ח מ ח ה ב ר ו ת ל ה ה ש ש ו ד י ח " ו ם י מ ו ח ח ת מ כ  ב

. ח א ו ח ר ת י א ך א ל ל ש ד ש מ ע ו מ ת ל ת י ל ד , כ ו ל ש ץ כ מ ח ח ח ש ע  נ

א מ א ק נ ת ת ט י ם ש ח ע מ י א ת ו מ נ ת י ג ו ס ב א ש ת י ר ב ־ ח י , כ ח ל ז כ ם מ י ד מ ו ל נ א צ מ  נ

ת תורת ח א ב י ח ר א מ י ח א ש ל , א ר ו ע י ב ב ב י י ח מ ד ח ו ס י ר ח ק י ע א •דרשב״י ב ת ל י כ מ ב  ש

. ך ר ל ד ג ב ן ש י י נ ק  ח

ד דין מ ל , נ א דרשב״י ת ל י כ מ ב ח ש נ ב מ ה ה מ נ ו ש א ה ת י ר ב ה ה נ ב י מ פ י ל ה כ ל ו ד ע ו  ע

א ת ל י כ מ ד ב מ ל נ י ש פ כ ה מ נ ו ן ש פ ו א ת ב ו י ר ח ו א י ל ל ע ב י א ק ל ו ש ת ש ב י כ י ש ו ל ג ו ש צ מ  ח

. י ת ו ח ה מ ל ז ד ב ן ה י ך א , א  דרשב״י

א מציעא (לח, ב) ובספר ברוך טעם, סוגית דבר הגורם לממון, ב ב  24. עייו בחידושי חרי׳׳ם ל

שנקטו כך כדבר פשוט.  ז

׳אוקמח רחמנא ברשותיה לעניין ׳ : ן נסי ן (עב, א1 לעניין אחריות גזלן באו  25. עיין בסנהדרי

א קמא (נו, ב) ובתוספות ד״ח פשיטא. ב ב  אונסין", ועיין עוד ב
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 בי שנינו בפסחים (ו, א):

 תנו רבנן נכרי שנכנס לחצר ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער, חפקידו

 אצלו זקוק לבער, יחד לו בית אין זקוק לבער שנאמר לא ימצא.

 מאי קאמר, אמר רב פפא ארישא קאי וחכי קאמר חפקידו אצלו זקוק לבער

 שנאמר לא ימצא.

 רב י. אשי אמר לעולם אסיפא קאי וחכי קאמר ירד לו בית אין זקוק לבער

 שנאמר לא ימצא בבתיכם וחא לאו דידיח חוא". למימרא דשכירות קניא

 והתנן אף במקום שאמרו לתשכיר לא לבית דירה.אמרו מפני שמכניס לתוכו

 עבודת זרח, ואי שכירות קניא נכרי כי קא מעיל לביתא דנפשיח קא מעיל,

 שאני חכא דאפקיח רחמנא בלשון לא ימצא מי שמצוי בידך יצא זח שאינו

 מצוי בידך".

 בירור היחס שבין ברייתא זו למשנת רשב׳יג שבמכילתא דרשב״י

 בריתא זו כצ״ורתח למעט שינויים קלים חיא חשנויח במכילתא דרשב״י לשיטת

 רשב״ג, ואף נימוקה בדין יחד לו בית עולח בקנח אחד עם שיטת רשב״ג כפי

 שבארנוח, שכאן נתמעט דין זח מפני חיות חחמץ אינו מצוי לו.

 אם אכן נקבל דברים אילו כפשוטם, נוכל לחסיק מכאן כי חלוקח בריתא זו על

 קודמתה לעיל (ה, ב) בעיקר חיוב ביעור פקדונות. לשיטת תבריתא דלעיל חיסוד

 המחייב נעוץ בתורת חקניין שיש לו בפקדון ותלוי איפוא במימד חאחריות. אולם

 אליבא דבריתא זו שנשנית בשיטת רשב״ג תלוי הדבר בכך שהחמץ מצוי ברשותו

 לדעתו ולרצונו, לא שנא של ישראל לא שנא של גויים. מכאן שדי בהפקידו אצלו אף

 בלא קבלת אחריות כדי לחייב בביעור שהרי הוא בכלל לא יראת לדעתך. נמצא,

 שעם העמדת דין קבלת פקדונות בבריתא דלעיל בקבלת אחריות על פי דינו של

 רבא בחמירא דבני חילא, נמשך קו ההתאמה בין חבריתא דלעיל ושיטת תנא קמא

 במכילתא דרשב׳׳י אף ביחס למחלוקת עם שיטת רשב״ג בדין פקדונות חמץ.

 ברם, נראח כי פירוש זח בבריתא אינו תואם את דרכח של חגמרא בפירוש

 הברייתא. אליבא דרב פפא נלמד דין חפקידו אצלו משוס שנאמר לא ימצא,

 ובפשטות נראה שיסוד פירושו הוא בבריתא דלעיל, תמרבת קבלת פקדונות,מלא

 ימצא. מכאן שאליביה אין להעמיד מחלוקת בין הבריתות, אלא אדרבה שתיהן

 מבטאות דין אחד בסיגנונות שונים.

ן ירושלם עמוד קעו) ן ובחלכות גדולות חלכות חמץ (מהדורת מכו א  16. עיין ברבנו חננאל כ
 ובספר חמנוחח לרבנו מנוח (תלכות חמץ ומצח ד, ג), שגרסו בגמרא תחת "וחא לאו דידיח

 הוא״, "ותא לאו ברשותיח קאי״.
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 אלא שכאן בוקעת ועולה השאלה: האם רב פפא מפרש אף הוא את דין פקדונות

 חמחייב ביעור דווקא בקבלת אחריות, או שמא לדידו יש לפרש דברים כפשוטם כל

 חפקדח אצלו מחייבת בביעור. שאלח זו עומדת ביסוד מחלוקת ראשונים גדולה

 בסוגיתנו שצדדיח יתבררו לחלן, אך כאן אנו דנים לפי פשוטח של חברייתא

 וחסוגיא, ומשמעות חמונח ״חפקידו אצלו״ וכל פעולת תפקדת תיא ללא תוספת של

 קבלת אחריות.

 "מכאן יש להסיק כי רב פפא חלוק על פירוש סתמא דגמרא בבריתא דלעיל,

 וסבור"שיש לחבחיין בין חמץ" שבתורת פקדון לבין חמץ שבידו של הגוי, כדין המופיע

 ברישא של חבריתא: נכרי שנכנס לחצר ישראל ובציקו בידו.

 גדר ״אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוח״ נצטמצם רק למצב בו חגוי הוא

 חשליט וחמחזיק בחמצו אף שזח נעשח ברשותך. וכאן אנו חוזרים למה שהצענו

 בתחילת בפירוש סתמא דגמרא לחבחין בין חמץ של גוי שכיבשתו לבין פקדונות

 •שקביל עליחם נטירותא, ומקיימים פירוש זח אליבא דרב פפא.

 לשיטת. רב אשי, עיקר,חידוש ךקרא לא ימצא חוא ללמדנו חיתר ביחוד בית, ועל

 פי דרכו קרובים דבריחבריתא לדברי רשב״ג. ברור, שלדידו חחבחנה בין חפקידו

 אצלו לבין יחד לו בית, חיא שכאן חחמץ מצוי בידו וכאן אין חוא מצוי בידו, אף על

 פי שבשני המקרים מדובר שהישראל קיבל חמצן של גוי זח לרשותו לפקדון.

 אכן אף אם קרובים חס ביסוד דינם ובגדרו, חלוקים הם רשב״ג ובריתא דנן

 לשיטת רב אשי במקור חפטור ביחוד בית. על פי מח שבארנו בשיטת רשב״ג יחד לו

 בית ונתנו לתוכו אין בו גדר מצוי אצלו דומיא ךחמץ שנפל לתוך חבור או חדות.

 אולם לפי דעת רב אשי חלא נתמעט דין.זח מלא ימצא בבתיכם, שביחד לו בית

 אין חחמץ ברשותו אלא ברשות הגוי, ואף ששכירות לא קניא חא אסיקנא שאין

 חחמץ מצוי ברשותו אלא מצוי ברשות חגוי.

 בין כך ובין כך גדר זח של. יחוד בית יחודי תוא לשיטת בריתא דנן חמחייבת

 ביעור כשחפקידו אצלו, .והחידוש־ הוא במצב של פקדון שאינו מצוי אצלו. אולם

 לשיטת חבריתא דלעיל שמחייבת רק בקבלת אחריות הלא אין מקום לחזכיר פטור

 זח כל עיקר, שכן אפילו כשחפקידו אצלו פטור כל שלא קיבל עליו אחריות, כל שכן

 כשלא הפקידו אצלו.

 וביתר ביאור יש לומר שחיסוד חמחייב לבריתא דלעיל חוא כשחל בו תורת

 קניינו של חישראל,:וחא בארנו שקבלת אחריות חמלוח את חחפקדח נותנת למעשה

 חחפקדת תורת קניין, שבכך נעשח חמץ זח כשלו: אולם ביחוד ביתמעולם לא נעשה

 כאן מעשח חפקדח שיש בו בחינת קניין. וכיון שלא יצא מרשות חגוי לא יתכן

 שנאמר בו שנעשח כשלו.
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 ג* עד כאן ניסינו לפרש את הסוגיות בבבלי לאור מה שתעלנו בבירורנו במכילתא

 דרשב״י, ונתחדש לנו כי שתי תברייתות חלוקות הן לא רק בסיגנונן ובאופן הצגת

 דיני פקדונות, אלא חלוקות חן אף בטעמן וביסוד חמחייב ביעור. כאן יש לחסתייג

 ולומר"שאף חבריתא דלעיל שנתפרשח כשיטת תנא קמא במכילתא דרשב״י, על פי

 פשוטח יש לפרשח בקבלת פקדונות סתם, וכפי שמורח חמונח קבלת פקדונות";

 ואכן נראח שכך פירשח רב פפא ואין בין״׳׳יחפקידו אצלו״ לבין ״יקבל פקידונות״ אלא

 שזוז מדבר על חמפקיד וזח מדבר על חנפקד": אולם סתמא דגמרא על בסיס

 מימרת רב א פירשה הבריתא' שלא כפשוטה, והאילוץ לכך היה הקושי לישב את

 חחיתר ״אבל אתח רואח של אחרים ושל גבוה" עם אסור קבלת פקדוינות סתם.

 לאור פירוש הסתמא שוב חזרח חבריתא לעמוד בעיקר שיטתו של תנא קמא

 דהמכילתא'-דרשב״י, ובכך נתקיימו בידינו שתי שיטות בסוגיא המשקפות את

 המחלוקת שבמכילתא דרשב״י.

 שיטת הרמב״ם

 א. כתב חרמב״ם (חמץ ומצה ד, א־ב):

 כתוב בתורה לא יראח לך חמץ יכול אם טמן אותו או הפקיד אותו.ביד גויים

 לא יהיה עובר, תלמוד לומר שאור לא ימצא בבתיכם ־אפילו תטמינו או

 הפקידו. יכול לא יחיח עובר אלא-אם כך חיה חחמץ בביתו אבל אם היה

 רחוק מביתו בשדח או בעיר אחרת לא יהיה עובר, תלמוד לומר בכל גבולך

 בכל רשותך: יכול ייחא חייב לבער מרשותו חמץ של גוייאו של תקדש, תלמוד

 לומר לא יראת לך שלך אי אתה רואה אבל אתה רואהישל אחרים ושל גבות.

 חא למךת: שחמץ של ישראל אם חניחו ברשותו אפילו טמון ואפילו בעיר•

 אחרת ואפילו מופקד ביד גויס הרי זח עובר עליו משום לא יראח ולא ימצא.

 וחמץ של הקדש או של גוי שהיה אצל ישראל אפילו היה עמו בבית חרי זח

 מותרמפני שאינו שלו. ואפילו חיח של גר תושב שיד ישראל שולטת עליו אין

 כופין אותו לחוציא חתמץ מרשותינו" בפסח.

 מבנח חלכח א שונה חוא מחמבנח במכילתא דרשב״י. תחילח אמנם מביא

א בתרא (נא, ב). ב ב  27. עיין למשל ב

 28. לולי דמסתפינא חייתי אומר שלשיטת אביי שפירש את דין נכרי שכיבשתו ולא כיבשתו על

נות  קבלת פקדונות, ולא כפי שפירש רבא דקאי על דין שלך אי אתת רואח, מדובר בפקדו

 סתם דקביל עליהו נטירותא ותו לא ואין חוא נדרש לדין אחריות. וסברתו לחלק בין גוי

ך לגוי שלא כיבשתו חוא, שמאחר שחוא כבוש תחת ידך יש ל צ  שכיבשתו שתפקיד חמצו א

 בפקדונו בידך משום משכון, שחרי חוא משועבד לך ויש בו משום פקדון שעומד לשימושו של

 חישראל וישיב.לו דמיו, מח שאין כן בנוי שלא כיבשתו. עיין במת שתאריך בשפת אמת בזח.

 19. כן הוא בכתב יד.



 126 מעליות ינ

 חרמב׳׳ם את שחיה משתמע מלא יראת לך חמץ בפני-עצמו, אולם, אחר שחביא את

 לא ימצא בבתיכם שילב את חדרשח המלמדת על חרחבת המונח בתיכם וחיוב בל

 ימצא לכל רשותך. כאן אין חרמב״ס נזקק לשיטת הגזירה שווח של המכילתא

 דרשב״י, והסתפק בשיטת.המכילתא דרבי ישמעאל "מת גבולך ברשותך אף ביתן

 ברשותך״.. ושוב לבסוף חזר לדון בדין חמצו של גוי ותקדש ברשותו, הסיבת לכן

 חיא, שהדיון בחובת ביעור חמצו של גוי וחקדש מרשותך על יסוד קרא דלא ימצא,

 מחייב הרחבת מונח חבית לכלל רשותו. תתנא במכילתא דרשב״י חניח ברישא של

 דרשתו את חהשוואת בין בתים לגבולין כדבר פשוט, אך חרמב״ם נזקק לח לפני

 שתציע את חמשך חדרשח. כעת עלינו להתבונן בדין זח של מפקיד חמצו ביד גויים

 ובלימוד האוסרו מלא ימצא בבתיכם. חכסף משנת כתב: ״מדכתיב לך משמע דוקא

 כשהוא בידך אבל אם הפקיד אותו ביד גויים שרי תלמוד לומר לא ימצא בבתיכם.״

 ומדכתיב בתיכם משתמע איסורא להפקידו ביד גויים שהרי המקום שמניח בו

 חמצו ביד גוי הרי הוא ביתו״. ודבריו צריכים עיון, שהרי מרישא של דבריו משמע,

 שחמצו חמופקד ביד גויים אף שנדון חוא כמצוי בגבולו ובכלל בכל גבולך חוא, מכל

 מקום אין כאן תורת לך היינו בידך. ומסיפא של דבריו משמע, שמח שנתחדש מלא

 ימצא בבתיכם חוא שחמץ חמופקד ביד גויים נדון כמו שחניח חמצו בביתו, אך את

 זה שהחמץ המופקד ביד גויים יש לו תורת רשותך עליו ידענו מעיקרא, ובאנו

 למעטו מצד שאין בו בנוסף לכך תנאי של בידך, והיאך זח למדנו מבתיכם? המוכרח

 מזח שלדעת חכסף משנח חמץ המופקד ביד גויים אף לאחר שנלמד לאיסורא מלא

 ימצא אינו עובר עליו אלא בלא ימצא ולא בלא יראח, ומעין זח כתב חכסף משנת

 ביחס לחמץ טמון עיין לעיל(פרק א חלכח ג).

 אכן על פי מח שבארנו במכילתא דרשב״י לשיטת תנא קמא דברי חרמב״ס

 פשוטים. לעולם לולי לא ימצא חיינו למדים למעט חמצו המופקד ביד גויים מחובת

 ביעור לפי שאינו בתורת בידך, אולם משנאמר לא ימצא שוב אין לך מתפרש בתורת

 בידך אלא רק שיחא חחמץ קניינו של חישראל, ולכן חמץ חמופקד ביד גוים עובר

 עליו משום לא יראח לך שאור בכל גבולך, כלומר - בכל רשותך ובבל ימצא.

(פרק ד חלכח  וחנח דין זח של חמץ ישראל חמופקד ביד גויים נשנח שוב לחלן

 ח) וזו לשון חרמב״ם שם: ״ישראל שחרחין חמצו אצל חגוי, אם אמר לו אם לא

 חבאתי לך מעות מכאן ועד יום פלוני קנח חמץ זה מעכשו, הרי זת ברשות הגוי

 ואותו חחמץ מותר לאחר חפסח והוא שיהיה הזמן שקבע לו קודם הפסח. ואם לא

 אמר לו קנה מעכשו נמצא אותו חמץ כאילו חוא פקדון אצל חגוי ואסור בחניה

 לאחר הפסח״.

ל הגוי לפני. הפסח, והרי חוא  כאן מבחין חרמב״ם בין חמץ שנעשה קניינו ש

3 ביאר  ברשות חגוי, לבין חמץ שנשאר ברשותו של ישראל בפסח. בתשובתו0

ו סימן רנה. א ל  30. מחדורת ב
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 חרמב׳׳ם שתרבותא ברישא חיא שחמץ זת מותר אחר תפסח אף ׳׳אם נתנדב חגוי

 לישראל וחניחו לישראל בתורת משכון עם חיות שאילו חיח רוצח חיח לוקחו״;

 ומכאן שחחבדל בין חרישא לסיפא חוא אם חל על חחמץ תורת משכון על פי רצונו

 של חגוי או מצד עיקר חדין. ומבואר שחמץ שחוא משכון ביד חגוי חרי חוא כאילו

 הוא פקדון, וחלים עליו דיני פקדון חמץ ביד גויים.

 יש ליגמוד על כך שתלכת זו נשנתח דווקא ביחס לדין חמץ שעבר עליו חפסח;

־ הממושכן).ביד חגוי, וטעמא  ולא ביחס״ לחובת ישראל לבער.חמץ זה המורה (

 דמילתא חוא משום שאין חדבר בידו; שכן חגוי תופס במשכון׳ לחיות .בטוח

 במעותיו.

 מכל מקום רבותא קא משמע לן, שאף על פי שאין ביד חישראל לבערו עובר עליו

 בבל יראה ובבל ימצא, לפי שחל על חמשכון דין פקדון. חלות זו יסודת בכך

 שהמשכון לעולם תורת פקדון עליו", שחרי חלוח,מפקיד חפצו מרצונו ביד חמלוח,

 וחובת חמלוח כלפי חפץ זח כחובתו של נפקד. לכן אף על פי שאין חישראל יכול

 לקחת המשכון ממנו, עצם חעובדח שחוא מקיימו ברשות חגוי בתורת משכון חרי

 זה שימוש שהוא עושח בחפצו מכח בעלותו בו, ולכן נדון חדבר כמניח חמצו

 ברשותו. וחדי כתב חרמב״ם לעיל (פרק א הלכח ד): ״חמץ שעבר עליו הפסח אסור

 בהכיח לעולם... מפני שעבר על בל יראח ובבל ימצא אנסוחו ואפילו חניחו בשגגת

 או באונס״.

 מכאן שיש בסוגית משכון זו מקור נוסף לעיקר דינו של הרמב״ם שהמפקיד

 חמצו ביד אחרים עובר בבל יראה ובבל ימצא".

 ב. כתב תרמב״ם חמץ ומצח(ד, ג):

 גוי שחפקיד חמצו אצל ישראל, אם קיבל עליו ישראל אחריות שאם אבד או

 נגנב ׳ישלם לו דמיו, חרי זח חייב לבערו חואיל וקיבל עליו אחריות נעשח

 כשלו. ואם לא קיבל עליו אחריות, מותר לקימו אצלו ומותר לאכול ממנו

 לאחר הפסח, שברשות חגוי חוא.

 תחילת לשון חלכח זו ׳׳גוי שחפקיד חמצו אצל ישראל״ חרי חוא כלשון חבריתא

 ״הפקידו אצלו״, אלא שחרמב״ס חוסיף על דין חבריתא את חתנאי של אחריות;

 ובסיפא של הלכה זו מבואר שאף שהפקידו אצלו מאחר של קיבל עליו אחריות

 ״ברשות הגוי חוא״. מבואר מכאן שרק חמצו של ישראל או חמץ שהוא כשלו ומצוי

 בגבולו חל עליו תורת ״בכל גבולך בכל רשותך״ אך פקדונות של גויים הרי הם

 31. עיין־ תיטב ברמב״ם חלכות שכירות(י, א) שכלל חרמב״ם דיני.משכון בכלל דמי פקדון.

ן לא חיח  32. חר״ן(ב, ב מדפי חרי״ף) כבר חעלח אפשרות זו ודחאח באומרו: ״ולא נתירא דאם כ

 למיתני אחר תפסח״, ולדברגו קושיתו מיושבת.
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 ברשות הגוי וכמי שנמצאים בבית חגוי דמו וקיומם אצלו אינו בבחינת ״המניח

 חמצן ברשותו ולא ביערו״. ברור איפוא, מדוע חשמיט חרמב״ם דין יחוד בית, שכן

ץ זקוק לבער.  אץ.מקום'להביאו אחר שאפילו תפקידו אצלו א

 דברינו אלו חם על פי מת שבארנו לעיל בבריתא שעל פי פשוטח מדברת

ץ עליחם אחריות, ודומח שכן מפרש שם חרמב״ם על יסוד שיטת א  בפקדונות ש

 רשב״ג במכילתא,דרשב״י. אולם לבר מזאת יש לומר, שמאחר שחלות דין ״נעשה

 כשלו״ בפקדונות באחריות מותנת בפעולת חקניין שיש בחפקדח, כפי שבארנו לעיל,

 חא פשיטא ישכל.שלא חפקידו אצלו אין כאן חחלת תורת שלו על חחמץ, ואף אם

 יקבל עליו אחריות חרי זו חתחייבות ממון בעלמא.

 וכתב הרמב״ם בהלכה ד:

 גוי אנס שחפקיד חמצו אצל ישראל, אם יודע בו הישראלי שאם אבד או נגנב

 מחייבו לשלמו וכופחו ואונסו לשלם, אף על פי שלא קיבל אחריות חרי זה

 חייב לבערו. שחרי נחשב כאילו הוא שלו מפני שמחייבו חאנס באחריותו.

ץ חלכח ג לחלכח ד. בחלכת ג כתב חרמב״ם ב  יש לעמוד על חבדל חלשון ש

 בנימוק דינו: ״חואיל וקיבל עליו אחריות נעשח כשלו״, ואילו כאן כתב: ״שחרי

 נחשב כאילו הוא שלו מפני שמחייבו חאנס באחריותו״.

 ונראח, שכאשר קיבל עליו חישראל אחריות עצם מעשחו זח נדון חוא כמעשה

 קניין, וכפי שבארנו לעיל, ומשום כך נעשח כשלו, ונמצא שחובת הביעור נעוצח היא

 בעצם מעשח חחפקדח. אולם בגוי אנס הא מדובר שהפקיד חמצו אצל ישראל בלא

 קבלת אחריות, שמצד דינו חרי חחמץ ברשות חגוי, אלא שמאחר שאם יאבד יודע

 ישראל שיתחייב לשלם דמיו, הרי מציאותו אצלו עכשיו חיא בתורת קיום תער!*

 חממוני ברשותו, ולכן לגבי ישראל נחשב הדבר כאילו חוא שלו, אף על פי שלא עשה

 בו, פעולח קניינית.

 ההבדל המהותי בין הלכה ג להלכה ד הוא בסיבח שבגללח חווית חחמץ אצלו

 מחשיבתו כשלו,־אולם בעיקר טעמם שווים הס.

 ומעתח יש לישב מח שתקשו חראשונים על הרמב״ס בחלכח זו, ש״חתשלומץ

נס כדין אחריות״ וכן ש״בודאי כל שבאונס גזל לשעתו חוח ולא  שהם מן חאונסאי

 חשיב כשלו לעבור עליו״".

 נראח, שיסוד קושיתם חוא בזח שאחריות הוי דין דבר הגורם לממון, ומאהר

 שכשחגוי אונסו לשלם לא חייל על חחמץ דין דבר חגורם לממון, שזח אינו אלא גזל

.  בעלמא, שוב אין חוא בכלל חריבוי מלא ימצא ולא חוי כשלו*3

ד שס ובחדושי חריטב״א (ח, ב) ועיין עוד בגמרא שלמה אוצר הראשונים ־ ב א ר  33. עיין בחשגת ת

א (עמוד נח) ובחידושי רבנו דוד. נ ו ב ר נ י ״ ר  בשם ח

ח חיים סימן תמ סעיף קטן א) בקושיתו חראשונח על חרמב״ם. ר ו א ) ז ״ ט  34. עיין ב
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 אולם כבר בארנו, שחלוק דין אחריות :מדין דבר הגורם לממון, ויסוד דין

 אחריות שנעשח כשלו, חוא בעצם חווית חחפץ ברשותו באחריותו, ונחי שכאן חלות

 הדין של חוי כשלו חוא מכח אונס, אך חא חישראל עצמו שיודע שיאנס אם יגנב

 חחפץ או יאבד רואח בחמץ זח אמצעי לסלוק אחריותו, ומכח אחשביח דידיח חל

 עליו דין שלו, וךו׳׳ק.

 ומעתח חלכח זו והלכת חמצו של ישראל שהורהן אצל הגוי הפוכות הן

 ומחדשות דבר וחיפוכו. כאן בארנו שנתחדש שכל שתישראל נותן לו'תורת ערך

 ממוני לפרעון אחריותו חל עליו תורת שלו, ושם נתבאר, שאף על פי שחנכרי נותן

 לחמצו של ישראל שחרחינו ואמר קנה מעכשיו תורת משכון, ולא רואה. בו את

 קניינו, אין בכח אחשביח דידיח לתכניסו לרשות ישראל לאוסרו.

ץ מ  הלק ג ״ שיטות הראשונים לסוגית פקדונות ח

 בבירור שיטות חראשונים נתמקד בשיטת רש״י רבנרתס וחרז״ח, כשבשיטת רבנו

 תם מצעו שתי שיטות.משנח. עיקר חדיון יתמקד בביאור דין יחוד בית פקדונות

 חמץ וחיחס שבין חחידוש בבריתא זו לבריתא ראשונח.. זאת מתוך חחנחח

 המוסכמת על חראשונים חללו כי בריתות אלו אינם חלוקות זו על זו.

 שנינו בבריתא:

 נכרי שנכנס לחצר ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער, תפקידו אצלו זקוק

 לבער, יחד לו בית'אין זקוק לבער שנאמר לא ימצא.

 ואיתמר עליח בגמרא:

 מאי קאמר, אמר רב פפא ארישא, וחכי קאמר תפקידו אצלו זקוק לבער

 שנאמר לא ימצא. רב אשי אמר אסיפא, וחכי קאמר יחד לו בית אין זקוק

 לבער שנאמר לא ימצא בבתיכם וחא לאו דידיח חוא. למימרא דשכירות

 קניא והתנן אף במקום שאמרו להשכיר לא לבית דירה אמרו מפני שמכניס־

 לתוכו עבודה זרה, ואי סלקא דעתך שכירות קניא נכרי כי קא מעל לביתא,

 דנפשיח קא מעיל. שאני חתם דאפקיח רחמנא בלשון לא ימצא מי שמצוי

 בידך, יצא זח שאינו מצוי בידך".

 35. חנוסח על פי כתב יד שבגמרא שלמח עי״ש.
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 שיטת רש״י

 א. הקשיים בשיטת רש״י

 כתב רש״י,בפירוש הברייתא:

 אין זקוק לבער, לא תזקיקוהו להוציא את הנכרי מן חבית כדאמרן אבל

 אתח רואח של אחרים. תפקידו אצלו וקיבל עליו ־אחריות כדמפרש ואזיל

 זקוק לבער, יחד לו בית כלומר לא קיבלו עליו אלא אמר לו חרי חבית לפניך

 חנח באחת מן חזויות אין זקוק לבער.

 ובפירוש חגמרא שעליה:

 מאי קאמר חיכי יליף מלא ימצא. לעולם אסיפא ולא ימצא משמע חמצוי

 בידך לכל חפצך, חינו דקביל עליח אחריות דחוח כדידיח. שאין מצוי בידן

 שחרי אותח זוית מסורח לנכרי.

 תקשו תתוספות: ״מאי איריא יחד אפילו לא יחד נמי, ועוד חיכי מסיק בסמוך

 למימרא דשכירות קניא״. חנחת קושיתס תיא שלרש״י נדרשים שני תנאים להפטר

 מחובת ביעור בחמצו של נכרי שברשתך: א. לא קיבל עליו אחריות. ב. יחד לו בית.

 ועל זח תמחו דאפילו לא יחד" נמי כדמוכח לעיל במסקנת חברייתא חראשונה.

ן דכיוון שלא קיבלו עליו תו לא איכפת לו אי שכירות קניא גיאדנ  ועוד חקשו מסו

 או לא.

 בבית מדרשו של חרמב״ן מצינו שלש דרכים לתרץ חלקית את קושית תתוספות

עצמו, חוא  כאשר כל אחת מוספת על חברתח. חכוון חראשוני ניתן על ידי חרמב״ן:

 חתפתח על ידי חר״ןובמחר״ם חלאוח חוא מגיע לאיחוד עם שיטת חתוספות. נציע

 כאן את חתרוצים חשונים וחיחס שביניחם ומח שיש לדון ביסודם, ולאחר מכן

 נפנח לביאור שיטת רש״י על פי עקרונות אחרים. חרמב׳׳ן בחידושיו כתב כי לרש׳׳י

 אין חפטור דיחוד בית בנוי משני תנאים, אלא ברייתא דינא קתני, כלומר -

 חברייתא משמיעח דיני שומרים וחלוקתם ביחס לחובת חביעור, אלא שהיא

 מתארת כיצד מתבטאים אופני קבלת אחריות וחעדר קבלת אחריות שבמעשה

א קמא ב ב ) ן נ ב  ההפקדה. הפקידו אצלו בסתם הוי מעשח קבלת שמירח, וכשיטת ר

 מז, ב) שכל בסתמא קביל נטירותא. יחד לו בית משמעו שאמר לו חרי חבית לפניך

 ולא קיבל חחמץ בתורת שמירח וכבר שנינו: ״הא ביתא קמך לא שומר שכר ולא

 שומר חינם״. נמצא שחפקידו אצלו ויחד לו בית שווים חם במשמעותם תתלכתית

 לחלוקת חבריתא חראשונח הא דקביל עליח אחריות והא דלא קביל עליח אחריות,

 ומיושבת קושית חתוספות הראשונה.

 36. עיין בחידושי המחר׳׳ל מפראג שתרץ לשיטת רש׳׳י כי רבותא קא משמע לן בעצם פעולת היחוד

 ולשונו בחידושיו צריכח תיקון ואכ׳׳מ.
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ן כ , ו ת ו פ ס ו ת ת ה י ש ו ק , כ א י נ ק ־ ת ו ר י כ ש א ד ר מ י מ ך ל י ר י פ א ת מ ש ן ק י י ד ע א ש ל  א

ר כ ו ל ש ת ש י ן ב י י נ ק , ו ר ע ב ק ל ו ק ן ז י ו א ת ו י ר ח א ב ב י י ו ח נ י א ן ש ו י כ : ״ ן ״ ב מ ר ב ה ת  כ

א ל ח י ע ל א ד י נ ו ס מ ש : , ן ״ ב מ ר ח ח ש ק ת ד י ו . ע ״ ד י ר ו ו מ נ י א ת ו ל ע ו מ נ י ת א ו י ר ח ן א י י נ ע  ל

ו ל י א ך ו ב ל י ת כ ד ר מ ו ע ת ב ב ו ח ט מ ע מ ת ת נ ו י ר ח ו א י ל ל ע ב י . ק א ל ץ ש מ ח ר ד א ו ב  מ

. א צ מ א י ל א מ ו ט ח ע מ ת ן נ נ א ד ר מ ת ג נ ק ס מ  ל

 ב. פירושו של הריץ בשיטת רש״י

: ו נ ו ש ו ל ז ' ו ו ל י ת א ו י ש ו ק ת רש׳׳י מ ט י ת ש ב א ש י ש ל ק י י תרי״ף) ב פ ד , ב מ ב ) ן ׳ ׳ ר  ח

ת ו י ר ח ח א י ל ל ע י ב ק ן ד א מ ו כ ת ו ש ר ו ב ל ב י ק ן ד ו י כ , ד ר ע ב ל ' ק ו ק ם ז ת ו ס ל צ ו א ד י ק פ ת " 

י ו ת ח י ו ב ד ל ח ל י ב . א ב י י י ח ת ו ש ר ך ב ר ו ס ש ו נ ) כ , ב ח מ א ( מ א ק ב ב ן ב נ י ר מ א ד  דמי כ

. ״ ר ו ט פ ם ד ת ן ח נ י ר מ א ך ד ת ו ש ר ך ב ר ו ס ש ו נ ר כ מ א ן ד א מ  כ

א מ ל ש ב , ד א י נ ת ק ו ר י כ ש א ד ר מ י מ ן ל נ י ש ק י א כ ם ח ו ש מ ו " : ף י ס ו ן ח א ו כ י ש ו ד י ח ב  ו

י ת ו ש ר ך ל ר ו ס ש ו נ כ א כ י נ א ק י ל ל א ב , א ך ת ו ש ר ך ל ר ו ס ש ו נ ר כ מ א ן ד א מ י כ ו א ח י נ  אי ק

 הוא״.

ת ו י ר ח ו א י ל ל ע ב ק ו מ נ י א ח ש ר ה צ ה ת כ י ד לו. ב ח ן י י ש ד ר י פ " ש ן ״ ב מ ר ד ל ו ג י נ  ב

ם ו ק ו מ ד ל ח י י מ ת ש ו פ ס ו ת ת ה נ ב ה ו כ ש ר פ ן ל ״ ר ר ה ז ו , ח ו ת י ב ״ ת ו א י נ פ ע ל י צ א מ ל  א

ל ן כ י א א ו מ ת ס ב . ן ם כ י ג ר י י ת מ ד ז ו ח י , ש ת ו פ ס ו ת ד ל ו ג י נ , ב ר ו ב ן ס ״ ר ח א ש ל  ממש, א

ל ו ש נ י י ד פ א ל ו פ י ע א ב ק ת נ ו י ר ח ן א י ת ד ו ל . ח ת ו י ר ח א ו ב ל ב י א ק ל ך ש ל כ ת ע ע  גילוי ד

א ו ם ח א ת ו ר י מ ש ת ח ב ו ו ח י ל ח ע ל ד ח ק פ נ ת ח ו ש ר י ב ו צ מ ן כ ו ד י ן נ ו ד ק פ ח ־ ס  הרשות, א

. ת ר י מ ש ת ח ב ו ו ח י ל ח ע ל ד ח י ק פ מ ת ח ו ש ר י ב ו צ מ ן כ  נידו

ת מ ת מ ר ח א א ר מ ג ן ח ו ש ם ל ך ש ) א , ב ח מ א ( מ א ק ב ת ב י ג ו ס א ב ו ן ת ״ ר ל ח ו ש ר ו ק  מ

, ר ו ט ק פ ז ו ב ח י י ק ח י ז ך ושמרו ח ר ו ס ש ו נ ן כ נ ב ו ר נ ת ו שם: ״ נ י נ ך ש כ , ו ן א ן כ ״ ר ב ת ת כ  ש

ן נ ב ר א ד ב י ל ם א א ש ב ח ר ד י מ ע ח ק חייב״. ו ז ו ר ח ו ט ק פ י ז ח ך ואני אשמרנו י ר ו ס ש ו נ  כ

י נ א א ו פ י א ס נ ו ת ר מ א ש ש י ב ר י ס נ י ד ד י א ו א ״ ת ו ר י ט ל נ י ב א ק מ ת ס ל ב י כ ר מ א  ד

' א מ ת ס ם ב ו ק ו מ ד ל ח י ד ו י צ פ ס ח ו נ ׳ כ ו ר ל מ א ב ן ד א כ ק מ י י ד ח יש ל נ ח ״. ו ו  אשמרנ

ב י י ד ח י ק פ מ ח א ש ו ך ושמרו״ ח ר ו ס ש ו נ כ " ו ר ל מ א א ש כ י ק ח א ר ח א ד ת ו ר י ט ל נ י ב  ק

. ר ו א י ם ב י כ י ר ו צ י ר ב ד , ו ל חר״ן ו ש ק ו י ד ' ך פ י ח ח ו ז ר ו ת ש ר י מ ש  ב

״ ו נ ר מ ש י א נ א ו ן ״ ו ש ל " ו ן ״ושמרו ו ש א ל נ ת ט ה ק נ ה ש י מ ש כ ר י ן פ ״ ר ה , ש ה א ר נ  ו

ו ת ו ש ר ס ל י נ כ מ ל ה כ ן ש ״ ר ש ה ר י פ , ו א ת ו ר י ט ל נ י ב א ק מ ת ס ב ל ש ן כ ו ר ק י ע ס ה ו ש א מ ו  ה

, א פ י ס א ל ש י ר ה ה ו ו ך ש כ ב ו ו ת ו ש ר ב ם ש י צ פ ח ל ח א ע ת ו ר י ט ל נ ב ק ח מ י ז ר א ח מ ת ס  ב

, ו ר מ ש ך ו ר ו ס ש ו נ כ ו * ר ל מ ו א ת כ ש ע ך נ ת ו ש ר ך ל ר ו ס ש ו נ א - כ ת י ר ב ח ד ש ו ר י  והרי פ

ך ר ו ס ש ו נ . כ א ת ו ר י ט ל נ י ב א ק מ ת ס ב ן ד נ י ר מ ב א ו ד ש י ק פ ל מ ו ש ת ו ש ו ר ז ן ש ו י  שהרי כ

. א ת ו ר י ט ל נ י ב א ק מ ת ס ב ל ש כ , ד ו נ ר מ ש י א נ א ך ו ר ו ס ש ו נ ו כ ר ל מ ו א ה כ ש ע  לרשותי נ

ץ כשיטת הרמב״ו, ולא ראח את חידושי חר״ו ר  7ג. תלחם משנח (חמץ ומצח ד, ג) פירש את דברי ח

 שמחם מוכח כי לר״ן מיושבות קושיות חרמב״ן.
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 והדברים מדוייקים בלישנא דרבא ״איידי דנסיב רישא ושמרו תנא סיפא ואני

 אשמרנו״ והכוונה מתוך שבחר התנא להציג את המשמעות הדינית.שברישא באומר

 לו כנוס שורך ברשותך״ושנת ״ושמרו/ כן תציג-את המשמעות תדינית בסיפא ושנת

 ״ואני, אשמרנו". אבל בין ברישא ובין בסיפא איירי בסתמא זח בכנוס ׳שורך

 לרשותך וזח בכנוס שורך לרשותי.

 על פי עקרון זח יש לדון אם יחד בית בסתמא נידון כרשות חנפקד או רשות

 חמפקיד, ופירש חר״ן שזח גופא תלוי בשכירות קניא. ממילא מבואר כי קושית

 חגמרא ״למימרא דשכירות קניא״ תלויח ודאי. בקביעח כי כשיחד לו בית בסתמא

 לא קביל נטירותא דתוי. רשותיחמפקיד, ובכך נתישבח קושית חרמב״ן וחתוספות.

ו מכאן לישב אף את קושית תרמב״ן ממסקנת תסוגיא, שתיו צריכים  עוד למדנ

 ללמוד פטור זח ביחוד בית מ״לך״. אולם על פי דברי הר״ ן הלא עצם הקביעה אם

 יש כאן תורת ״לך״ תלוית תיא בקיום גדר ״בתיכם״, אם חוי תורת ״בתיכם״ ממילא

 קביל נטירותא וחוי ״לך״, ואם לא, חוי תורת ״בתיכם״ אזי נטירותא ברשות הגוי

 חיא ולא חוי ״לך״. לפיכך נקטח חבריתא את חפסוק שמשמש למקור חפטור. מיהו

 דברי חר״ן שתלח קבלת שמירח בדין שכירות קניא קשים בסברא, וכבר תמח עליו

 מגן חאלף (סימן תמ סעיף קטן ד) וזו לשונו: ״מח עניין זח לשכירות קניא, דאפילו

 אי בשכירות לא קניא, ולא מיקרי ביתו, כיון דתלי בקבלת שמירח מח צריך שיהיח

 ביתו דמכל מקום כיון שיחד לו חרשות חוי לחי כנס ברשותך״.

 לברור עומק דברי חר״ן נקדים לדון במחלוקת חמחךי״ט (חלק א סימן סח)

 וקצות חחושן(סימן קפט סעיף קטן א) במעמד מקומו של חפקדון ברשות חנפקד.

 חמחרי״ט דן באפשרות תנפקד לקנות את חחפץ תמופקד ברשותו על ידי שזכתה

ו רשותו, אף שחפץ זח חיח מצוי אצלו זמן רב במקום מסוים. וחביא,שם חמחרי״ט  ל

 בשם אחד מגדולי החכמים חמובחקים, שטען שמאחר שחפצי תמפקיד מופקדים

 אצל חנפקד חרי חמקום מושאל לחם ואין כאן תורת רשותו של נפקד לקנות

 חפקדון בלא מעשח קניין. וביקש לחוכיח כדבריו מדברי חרשב״ם בבבא בתרא (פח,

 א) ד״ת ברשות הלח חמופקדין, שכתב ״שתפקיד שם פירותיו ומסתמא, חקנח לו

 נפקד למפקיד את רשותו לצורך פירותיו למכור ולמדוד כדרך כל תנפקדין״. ומכאן

 למד אותו חכם מובהק שכל הנפקדים מקנים רשותם למפקיד.

 וחלק .עליו חמחרי״ט וזו לשונו: ״ונראח בעיני, שאין כאן עניין' לחשאלת מקום,

 ,שכל שלא יחד מקום לפקדון כיצד יחיח חמקום קנוי למפקיד שלא יקנח המופקד

 על ידו, ,ךתנן בפרק חמפקיד (מ, ב) יחדו לח חבעליס מקום וטלטלח ונשברח בין

 מתוך ידו בין משחניחח לצרכו חייב ולצרכח פטור, ומתרגם רב ששת כולח כרבי

 ישמעאל וכר וכשחניחה למקום אינה מקומה לא חויא חשבח. אבל רישא דלא יחדו

 לח חבעלים מקום, כל אתר דכתיח. אלמא כשלא יחדו לח חבעלים מקום לא הוי

 אותו מקום מיוחד לו, וכיון שיכול לשנותח. בכל מקום שירצח וזח אינו יכול למחות
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, ט ״ י ר ח מ ם ח ן ש ע . .עוד ט ״ ד י ק פ ל מ ו ש ת ו ש א ר ל א ו ו ד ה ק פ ל נ ו ש ת ו ש ר א ש צ מ , נ  בידו

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

ז ע״ש. ו ז ת ל ו י א ר / ז ו א ע י ב ח , ו ח ק ז ח ב ר ו ט ש ב ף ו ס כ ת ב י נ ק ע נ ק ר ת ק ו ר י כ  ש

ם ו ק ד מ ו ח י י : כ ב ת ת כ י י נ ש ו ת ת נ ע ך ט ג נ , כ ו י ת ו נ ע י ט ת ת ש ח ן ד ש ו ח . ח ת ו צ ק ב  ו

י ע ב . א ל ל א ו ש א ח . ד ו י צ פ ם ח ח ש י נ ח ם ל ו ק מ ש ב מ ת ש מ ן ש י ש י מ ש ת ת ק ז ח ח ב נ ו  ק

ו בזח. מ ד ר ק ב כ . ו ו ת ל א ל ש ת ע ר ו מ ש ח ו מ י ת ש ק ז ח י ב א ד ל ץ א ר פ ל ו ע ר נ ד ת ג ק ז  ח

ח נ ו ש א ר ו ח ת נ ע ד ט ג נ כ . ו ת ו ב ת ר ו י א ת ר ז א ל י ב ת ) ו ן א מ י ת ס ו ר י כ ש ם ( י ר פ ת א נ ח מ  ח

, ם ו ק ו מ ד ל ח י ו מ נ י א א ש כ י ח ח י א ל י ש ק י ד א מ ו : ״ ן ש ו ח ת ח ו צ ב ק ת ט כ ״ י ר ח מ ל ח  ש

א נ ו ו י ג א ת כ , ו ו י צ פ ם ח ח ש נ ו ח מ י ח י י ש ת כ ו ל ד כ ח ל י ל ש ו י א כ א ח ר ק י ע מ ן ד ו י ח כ א ר  נ

ח י י ל ר כ , ד ר א ר ב ו פ ח ם ל ו ק א מ ו ח , ו י נ ת ו ג ר ל ג א ו ש ) ב ל (קג, א א ו ש ק ח ר פ ו ב נ י ר מ  א

, ע״ש״. ח צ ר י ם ש ו ק ל מ כ  ב

ד צ ן מ ט ד ״ י ר ח מ י ח ר ח ד ש א ח מ ח ו מ , ת ח ר ו א כ , ל ן ש ו ח ח ; ת ו צ ל ק ח ש י י נ ש ו ח ת נ ע  ט

ל ס ע פ ת א נ ו ל ת ו נ ש ד ל ק פ נ ד ח י ב ן ש ו י כ ר ש מ ח א ל ז ע ן ו ו ד ק פ ם ח ו ק מ ב , ן י י נ ק ת ח ו ל  ח

ת ר י מ ש ו ל ת ו ש ל ר ל ל כ י א ש ד ת ק פ נ ח ך ש כ ן ל י י נ ח ע ח ז מ ן ו י י נ ת ק ר ו ם ת ו ק ו מ ת ו  א

ת ו צ י ק ר ב ח ד ח ד ן ר), ש מ י ס ח ל ח י ת פ ט ( פ ש מ . ח ת ו ב י ת נ ן ב י י . ע " ד י ק פ מ ל ה ו ש נ ו מ  מ

.  החושן

י ו ה ד ד צ ה מ נ ו ם ק ו ק ד מ ו ח י ם ש י ר פ ח א נ ח מ ח ן ו ש ו ח ת ח ו צ ת ק נ ע ר ט ק י ע ן ב כ  א

ס כ נ ר ב כ ו ו ש א , ־ ל א ו ש ש י מ ש א ת ו ק ח ו ל י ח ר ח , ש ן י י ע ו יש ל י צ פ ח ישם ח י נ ח  תשמישו ל

ת ל ו ע ת פ ן א ו ד ם נ . א ן ו ד ק פ ם ת ו ק מ ד ב י ק פ ל מ ו ש ש י מ ש ת ו מ פ ו ג א ב ו ש ח מ ת ש מ  ש

י ר כ ת ו ר י ב ת ס א מ ל , ח ר מ ש נ ץ ח פ ח ת ח ח נ ם ח ו ק מ ש ב ו מ י ק ש ק ו ז ח ח ש ע מ ח כ ר י מ ש  ה

ד ב ל ו ב א ז ל . ו ד י ק פ מ ל ח א ש ל ר ו מ ו ש ל ח א ש ו ן ה ו ד ק פ ת ה ח נ ם ח ו ק מ , ל ש ש י מ ש ת  ח

ל ל כ ש ב מ ת ש ר מ מ ו ש ז ח א , ש ן ן כ ו ד ם יש ל נ ו ד ק פ ם ל ו ק ם מ י ל ע ב ו ח ד ח א י ל ש כ  ש

, ם צ פ ח ם ל ו ק ם מ י ל ב ע ו ח ד ח ר י ש א ו כ ל י פ א א ל , א ד י ק פ מ ל ח ו ש צ פ ל ח ר ע ו מ ש  רשותו ל

ף ו ג ש ב ו מ י ר ש מ ו ש ם יש ל ו ק ל מ כ , מ ו ת ר י מ ש ר ב מ ו ש ת ח ל ו ע ת פ ם א ם ה י ל י ב ג  ובכך מ

ש י מ ש ש ת ד י י ק פ מ ל ף ש א א ש צ מ . נ ו ת ר י מ ש ן ל ו ת נ ץ ש פ ח ת ח ו ר מ ת ש ד ח צ ם מ ו ק מ  ח

ש י מ ש ר ת מ ו ש ם ל , ג ם ו ק ו מ ת ו א ו ב ד ח א י ל ח ח ז ל ם ש י ו ס ם מ ו ק מ ץ ב פ ח ת ח ח נ ם ה צ ע  ב

ת ו ש ר ם מ ו ק מ ח ח א י צ ו מ ש ש י מ ש ת ת ק ז ם ח ו ן ש א ן כ י א , ו ת י נ מ ו ז ם ב ו ק מ ם ח צ ע  ב

, ודו״ק. ד ח א ם כ י א ן ב ה י ש י מ ש י ת ר ה , ש ד י ק פ מ ת ה ו ש ר ד ל ק פ נ  ח

ת ר י מ ת ש ע א נ ו א מ ו ה ל ש י ב י ס פ ו ל א ע א ב ו ד ה י ק פ מ ל ה ו ש ש י מ ש א ת ל , ה ת א ד ז ו  ע

ל י ע ש פ י מ ש ם ת ו ק ו מ ת ו א ד ב ק פ נ ל ה ו ש ש י מ ש ל ת ב , א ד ק פ נ ל ה ו ש ת י ל ב ל כ ן ב ו ד ק פ  ח

: א ת כ ו י ד א ה ו ב ר מ ו א ש ו ה  הוא ש

ן כ ל , ו ה ק ז ח ן ב י י נ , ק ת ר ו ל ת ח ח י ל ד ם כ ו ק מ ת ח ל א ש ם ח צ ע ק ב פ ת ס ח ן ל י א ן ש א כ  מ

 38. שוב מצאתי שחעיר כן בגליונות ברוך טעם לספר קצות חחושן וצ״ע.
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 סבר חמחרי״ט כי בעי קניין אף ביחד לו מקום".

 מיחו נראח שאם ישאיל חנפקד למפקיד מקום בחצרו וחובת חשמירח תהא

.4  מוטלת'על חמפקיד ידוח חמחרי׳׳ט שחשמירח דידיח חוי חזקת תשמיש שקונה0

 ועתח נחזור לבאר את סברת חר״ן, שחיוב אחריות תליא בשכירות קניא. ונראה,

 שאם שכירות ק ונח אזי כשתשאילו מקום לפקדונו־בסתמא חרי זח כמפרש שיקנח

 בשאלתו; ועל כרחך כלול בזח שבתשמיש חשאלח קונח, וממילא ברור שחובת

 חשמירח תחול על המפקיד.׳ אולם אם שכירות לא קניא, שוב אין בשאלת הכרוז

 לחלות קניין, וח וי מעש ח שמיחד לו מקום שרק באותו מקום ישמור חנפקד חפצו

 של מפקיד, וכדין כנוס שורך ברשותי בתוספת חגבלח לפעולת חשמירח. ממילא

 מיושבת קושיית מגן תאלף; דחא פשיטא שיחוד בית כשחוא לעצמו אינו מכריח

א מציעא מ, ב£ אלא ב ב ) ת י ב  שהשמירה מוטלת רק על המפקיד כדמוכח ממשניות ח

 שכל הספק הוא בסתם, אי הוי. כרשות הנפקד ובסתמא קביל נטירותא אלא

 שמוגבל :חוא לאותו מקום, או חוי כרשות חמפקיד ועל כרחך חל עליו שמירתו,

 ורשותו וחובת שמירתו באין כאחד, ודי״ק1*.

 אכן אחרי כל זה עדיין לא נתישבח דרכו של רש״י, כפי שכבר חרגיש הרץ

 בעצמו בחידושיו, וזו לשונו: "ומיהו מאי דמסקינן שאני התם דאפקיח רחמנא

 בלשון לא ימצא אינו מחוור לפי דרך זח״. וכוונתו דכיון שחכל תלוי בשכירות קניא

 או לא קניא, מח שייך כאן מצוי בידך, אי קניא ממילא אינו חייב לבער שאין

 אחריותו עליו, ואי לא קניא חייב לבער מצד חיוב חאחריות, ומח זח נוגע לדין מצוי

 39. אחרי חעיון מצאתי כעין דברי בשו״ת דבר אברחם (חלק ב סימן י*) עי״ש באורך בביאור כלל

 דברי חמהרי״ט.

א קמא (מח, ב) בבריתא "כנוס שורך ושמרו״ דלעיל דהנח ב ב  40. לכאורח; דברי נסתרים מחסוגיא ב

 לחלף שם בגמרא איתא: ״רב פפא־אמר כולח רבי תיא (שסובר בסתמא לא קביל נטירותא עז

 שקבל לשמור מפורשות) וסבר לח כרבי טרפון דאמר קרו בחצר הניזק משלם נזק שלם. הלכך

 אמר ליח שמרו לא מקני ליח מקום בחצר וחויא חצר קרן בחצר חניזק וקרן בחצר חניזק משלם

 נזק שלם. לא אמר ליח שמרו אקנויי אקני ליה מקום בחצר וחויא לח חצר תשותפין וקרן בחצר

 חשותפין משלם חצי נזק". מבואר שחשמירח ותקנית תמקוס לא תלויין זח בזח ויתר על כך

 מנוגדות זח לזח. אולם חיא לא קשיא כלל שכיון שאמר לו ושמרו חרי חטיל על חמכניס את

 שמירת נזקי חשור וכלפי תלכות נזיקין נעשית חצר זו כחצר הניזק, אף שנתן לו בעל חחצר רשות

 לחכנס לשם. אולם בסתמא חוי חצר חשותפין, כיון שלשניהם רשות באותו מקום אולם תא לרבי

 תסתמא לא קביל נטירותא ושמירת גופו של תשור מוטלת על חמכניס, לפיכך חל חקניין במקום,

 דקני ליה מכח חזקת תשמיש דשמירתו, ומכאן ראיח לדברינו. וחנת בפשוטו משמע במתרי״ט

 דאף חזקה כי האי גונא אינח מספקת כדי לקנות חמקום וחזקה דווקא בעינן, אולם ממה שכתב

 שם המהרי״ט בהמשך דבריו דבהקנה המפקיד לנפקד אמרינן שחמטלטלין והמקום באין כאחד

 משמע שאין צורך בהזקה גמורה.

ץ בגיטין(מ, ב מדפי הרי״ף) ד״ה חכי בסופו. ר  41. עיין היטב ב
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 בידך".

 אכן לבר מן דין בלאו חכי דברי חר״ןילא מתיישבים עם פירוש רש״י, שחרי רש״י

 חגדיר את יחוד בית בתורת חא ביתא קמך, שאין זח תורת סתמא אלא כמפרש שלא

 קיבלו לשמירח, וכפי שנקט חרמב׳׳ן.

 ג. דרכי של המהר״מ חלואה בשיטת רש״י

 חמחר״ם חלואח חזר לדרכו של חרמב׳׳ן בפירוש חבריתא לשיטת רש״י בדינא

 קתני, אלא שחידש על פני שיטת חרמב״ן שרב פפא ורב אשי חלוקים בפירוש

 חבריתא, וזו לשונו: ״תפקידו אצלו בתורת פקדון, אם בשומר חינם או בשומר שכר,

ו בית שלא קיבלו בפקדון אלא דאמר ליח חא ל ד ח  זקוק לבער שנאמר לא ימצא. י

 ביתא קמך אין זקוק לבער. ורב אשי אמר יחד לו בית לאותו פקדון יחוד גמור,

 דחיינו בשכירות אין זקוק.לבער יחדיו קתני״.

 לפירושו נמצא, כי אליבא דרב אשי יחוד בית מיידי בקיבל עליו שמירת חחמץ,

 ופטורו נובע מחיות חמקום מושכר לגוי בשכירות גמורח, ולא די ביחוד בעלמא.

 ממילא מיושבים קושיות תוספות, חרמב״ן וחר״ן בפשיטות. לרב פפא דדינא קתני

 חרי ברייתא זו וברייתא דלעיל אמרו דבר אחד. ולרב אשי חידשת ברייתא זו

 שבקבלת אחריות מועיל יחוד בית לחפקיעו מחובת ביעור".

 שיטח זו-חיא שילוב שיטת חרמב״ן בפירוש רש״י ושיטת חרמב״ן עצמו בפירוש

 חסוגיא, ומלשון חמחר״ם חלואת משמע שפירוש זת נאמר אף לשיטת רש״י.

 עוד זאת, לדעת חמחר״ם חלואח חרי״ף שחשמיט בריתא זו מחחלכות חוא

 משום דדינא דשומרים אשמועינן, וחדבר כלול כבר בברייתא דלעיל. משמע שהוא

 נקט בדעת חרי״ף שפסק כרב פפא, אלא שאיחו נופית נקיט כשיטת בעלי חתוספות

 כמבואר למעיין שם.

 אכן בלשון רש״י חדברים דחוקים, שתרי לפירושו יוצא כי רב פפא ורב אשי

 חלוקים בעצם חגדרת יחוד בית, ואילו מרש״י משמע שתרוויחו סבורים דבר אחד,

 42. עייו בב?ח ד׳׳ח חלכך ובפרי חדש(סימן תמ סעיף קטו א), שפירשו את דברי רש״י על דרך תרץ,

 ובביאור מסקנת חסוגיא כתב חפרי חדש (וחב׳׳ח קיצר בזח אך משמע מדבריו כפירוש חפרי

 חדש), וזו לשונו: "וכיון שאינו מצוי בידו בעניו דליקבל עליח אחריות בפירוש כי חרי דליתחייבו

 לבערו ולפי זח אם קיבל עליו אחריות אפילו יחד לו בית זקוק לבער". ודבריו צריכים עיון דחלא

 אם שכירות לא קניא חרי שזת רשות חמפקד ובסתמא קביל נטירותא ומח שייך כאן ללמוד מדין

 מצוי בידך שצריך קבלת שמירח,בפירוש. וחלא בזח נתקשח חרץ, ולא חבנתי פתרונו של חפרי

 חדש.

 43. עיין כעין פירוש זת בתוספות רי״ד לסוגיו, ובחידושי סוגיות לחתם.סופר (ירושלים תרנ״א) כיון

ן עי״ש.  מדעתו לחעמיד שיטת רש״י כ
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 בבריתא פירש רש״י חנח באחד חזויות ובכך חוי רשות חנכרי, ובמסקנת חסוגיא

 בשיטת רב אשי פירש רש״י: ״ואותת זוית מסורח לנכרי״.

 ד. דרך אחרת לביאור שיטת רש״י

 חרמב״ן חקשח עוד על פירוש רש״י לפי דרכו שתפקידו אצלו בסתמא מיירי, וזו

 לשונו: ״וכמדומח בעיני דגוי חמפקיד ממון ביד ישראל סתם אינו מתחייב

 באחריותו שאין חגויים בדין ארבעח שומרים, דרעתו כתיב.,... אלא קיבל עליה

 אחריות ולא קיבל בפירוש קאמרינן, חא סתמא לא קביל עליח אחריות כלום הוא״.

ב כן לחדיא, וזו לשונו: ״חפקידו אצלו ת כ א ל  אולם אם נתבונן בפירוש רש״י ח

 וקיבל עליו אחריות כדמפרש ואזיל״ וקשח חיאך כתב חרמב״ןידמיירי בסתמא**.

 וחנח חמעיין בלשון תרמב״ן יראת שדייק כן מסיפא דדברי רש״י, מתוך שכשיחדלו

 בית מדובר כשלא מקבל עליו חחמץ לשמירתו באמירח מפורשת ״חרי חבית לפניך

 מכלל שרישא בסתם מיירי. וכן מצאתי, ברבנו דוד שכתב: ״מאחר שתוצרכו לפרש

 על דין לא קיבל עליו אחריות שיחא בשיחד לו בית, כשאמרו תפקידו אצלו זקוק

 לבער לומר שמן חסתם חוא חייב באחריותו״. ולולי דמסתפינא חייתי אומר שלא

 עמדו דברי רש״י אלו לפני תרמב״ן ובית מדרשו, וצ״ע.

 אכן בגוף דברי רש״י מבואר שתפקידו אצלו זקוק לבער מיירי בקבלת אחריות

 מפורשת, ואילו יחד לו בית מדובר כשלא קיבלו עליו, אלא אמר לו תרי תבית לפניך.

 נראת, שרש״י. פירש שאף דין יחד לו בית קאי אתפקידו אצלו, וכשיטת רבי דבל

 בסתמא לא קביל נטירותא״ותכי קתני. - חפקידו אצלו ולא קבלו עליו אלא יחד לו

 בית. אין זקוק לבער. ואין יחוד בית כאן מעשת מסוים, אלא תנחת חנכרי חמצו

 באחת חזויות תיא גופא חיחוד שקונח, כדאמרינן בבא קמא (מח, ב) ״אקנויי אקני

 ליה מקום בחצר״", וזחו עניין קבלת רשות לתכניס פקדונות לרשות חנפקד אף

 שאין כאן קבלת אחריות. בזח סרח קושית תתוספות: ״מאי אירא יחד אפילו לא

 יחד נמי״, כעין מת שתרץ חרמב״ן אך בשינוי מסוים כפי שפירשנו. אולם קושיתם

 חשנייח של תתוספות וקושית חרמב״ן בעינן תן עומדות, מאי פריך למימרא

 דשכירות קניא וכוי. ותו חוי ליח לאתויי קראד״לך״. ונראח, לפענ״ד, שרש״י פירש

 קושית חגמרא באופן אחר מחרמב״ן ובעלי תתוספות. לשיטת תרמב״ן וחתוספות

 קושית חגמרא: ״למימרא שכירות קניא״ משמעת שסיבת חפטור מלבער כשיחד לו

 בית חיא משום שאין חחמץ נתון ברשות חישראל, אלא ברשות חבעליס, וזח חלא

 תליא אי שכירות קניא או לא. ברם לשיטת רש״י נראח דעיקר תפטור כשיחד לו בית

 חוא משום שאין כאן חמץ שלו דלא קיבל עליו אחרות, ואין קושית חגמרא על

 .44. עיין בראש יוסף כאן שתעיר בדברי רש׳׳י אלו.

 45. עיין עוד לעיל שם (מח, א) רש״י ד׳׳ח חויא שן בחצר חניזק שכתב לשיטת רבי: ״דכיון דיתב ליח

 בעל חחצר רשות לעולי דוכתא אקני ליח בגוח׳י.
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 סיבת הפטור מחובת הביעור. דהיינו -,אין קושית הגמרא על דין תבריתא דמשמע

 מיניה שלהלכה שכירות קניא, אלא קשיא לגמרא על הסברו של רב אשי. לביאור

 הדברים נקדים מה שכתב רש״י ד״ה לעולם אסיפא: ״ולא ימצא משמע המצוי בידך

 לכל חפצך חיינו דקביל עליח אחריות דהוי בדידיה״. לכאורה, ׳דברי רש״י אלו׳

 תמוחים שחרי באו חסברו סומך על מסקנת חסוניא, ואילו ממש בסמוך מפרשת

 חגמרא טעמא דרב אשי משום ״שחא לאו דידיח חוא״ דחיינו שאין כאן תורת

 בתיכם, וכן חעיר חרא״ש יוסף כאן. עודחקשח חרא״ש יוסף, דלמסקנח פירש רש״י

 שחפטור ביחוד בית תוא משום שזוית,זו מטורח לנכרי ומשמע שפיטורו משום לתא

 דבתיכם וסתרי לד״ח לעולם אסיפא, וצ״ע.

 ונראח, לפענ״ד, שכך כוונת רש״י, כפי שאמרנו לעיל לעולם לא נחלקו רב פפא

 ורב אשי בטעם הדין תפקידו אצלו זקוק לבער, ולתרוויחו חינו משוס שלא ימצא

 משמע חמצוי בידך דחיינו קביל עליח אחריות. ברם בפירוש סיפא דבריתא נחלקו,

 רב פפא סבר ש״משום שנאמר" לא ימצא״ קאי ארישא ומפרש באופן ישיר את טעם

 חחיוב, ואילו רב אשיי לא ניחא ליח לעקור בריתא מצורתח וחסב זאת על חסיפא.

 והנח אם כוונת'רש״י בד״ח'לעולם אסיפא לפרש את טעם תפטור ביחוד בית-ותוא

 משום שאין כאן קבלת אחריות, ולא מתקיים בזת תתנאי של מצוי בידך - כפי

 שנקט חראש יוסף - קשח, שחרי לפי זח אין בין חסברו של רב פפא וחסברו של רב

ת אין זקוק י ב ו  אשי כלום. תדע שאף לרב פפא על כרחך חכי פירושו שכשיחד ל

 לבער שנאמר לא ימצא וזח מחייב רק כשקיבל עליו אחריות, שכן אין רב פפא מגית

 את הברייתא אלא• מפרשת. ותו אם כך פירושא דדברי רב אשי יקשח על.תנא

 דבריתא גופא, דחווי ליה למימר לחסב את חדין הזח על חרישא כפשוטה של דרשה

 זו, כדרך שקשה על פירושו של רב פפא.

 ברור איפוא, כי רש״י סבר שאין זה טעמו של רב אשי לדין הסיפא, אלא אדרבה

 לא ימצא־ כשהוא לעצמו משמע המצוי בידך, דחיינו קיבל אחריות שהוא דין

ןלח מבתיכם, ״וחכי קאמר יחד לו בית אין זקוק לבער נ  תרישא. אבל הבאי* דרשי

 שנאמר לא ימצא.בבתיכם וחא לאו דידיח חוא״. נראח, שכוונתו בזח תוא שבעוד

 שאפשר •לדרוש מלא ,ימצא וזיוב: ביעור, אפשר לדרוש מבתיכם פטור מביעור,

 וחדברים שקולים. כיצד, כשקיבלו בפקדון נדון חחמץ בתורת מצוי בידך, .אולם.

בתיכם. נמצא, :  כשלא קיבלו עליו הלא מקום הקנהו בחצרו, .ושוב אין כאן תורת

 ששני אופנים שקולים חם, חיוב מלא ימצא דמשמע מצוי בידך, ופטור מבתיכם,

 דמשמע שכשלא קיבלו עליו דוכתא אקני ליח. ואין בין דברי רב פפא לדברי רב אשי

 אלא משמעות דורשין.

א לחצינ ניגודיות ולומר "לעולם אסיפא, ולא ימצא בלבד, כפי  46. ביתר ביאור יש לומר שרש׳׳י ב

 שדרשו רב פפא, משמע חמצוי בידן־ לכל חפצך וכוי, אולם כאן דרשינן'לח מבתיכם וכוי', ודו״ק.

 ולולי דמסתפינא חייתי אומר שמא יש לתגית את חדיבור חמתחיל ודברי רש״י קאי ארב פפא.
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 אולם הגמרא דייקה משיטת רב אשי שאם השאלת מקום פוטרת מתורת בתיכם

 על כרחך שכירות קניא, ואין להקשות.כאן את קושית התוספות, שהרי ברור שאף

 אם׳ שכירות לא קונה״אינו חייב לבער שאין.זה מצוי בידו לכל חפצו, אלא שדרשת

 חתנא לשיטת רב אשי מנוגדת למשנה בעבודה זרת שם מבואך שאין שכירות קונה

 לתפקע תורת ״ביתך״.

 ועל זית־ מתרצת ־הגמרא מי שמצוי בידך יצא זח שאינו מצוי בידך, חינו שחרשות

 בח נתון חחמץ צריך לחיות מצוי בידך, וכשיחד לו בית חלא אותת זוית מסורת

 לנכרי. רב פפא חסב את חמצוי בידך על חחמץ, ואילו רב אשי על תרשות, וממילא

 מיושבים דקדוקי חראש יוסף, ודו״ק.

 ה. בירור שיטת רש״י בחומש על פי שיטת רש״י בסוגיתנו

 על פי דרכנו בשיטת רש״י יש לבאר את מח שכתב רש״י בחומש לקרא דלא ימצא

 בדרך חדשח..וזו לשון רש״י(שמות יב, יט): "לא ימצא בבתיכם מנין לגבולין תלמוד

 לומר בכל גבולך, מח תלמוד לומר בבתיכם, מת ביתך ברשותךאף גבולך שברשותך

 יצא חמצו של נכרי שחוא אצל ישראל ולא קבל עליו אחריות״.

 וחקשח עליו חרמב״ן בחומש שם שתי קושיות: א. ״שאין במשמע'ברשותך

 לחוציא חמץ של נכרי, שהרי ברשותו חוא ובתים וגבולין שוים' חם בו שחרי שניהם

״ועוד שחמץ של נכרי שלא קיבליעליו אחריות אינו  רשות שלויוממון של אחרים״. ב.,

 באיבחיקש חזח, שאין של בתים יותר פשוט לחיתר משל גבולין; אבל בבתים הוא

 במשמע־ איסור מן חמקרא חזח דכתיב לא ימצא, וחיתרו יוצא ׳לנו מדכתיב לא

 יראח לך שאור וכר כמו שמפורש בתחילת פסחים״(חברייתא לעיל ח, ב).

 בישוב דברי רש״י כתבו רוביחמפרשים כי אין ״ברשותך״ שנקט רש״י במשמע של

 רשות ממש, אלא במשמעות כחו ושליטתו עליו, ובזח נסתלקו כל טענותיו של

 חרמב״ן". מיחו בפשוטו משמע כחבנת חרמב״ן"דקאי על תרשות־עצמח, שחרי כך

 שנינו: ״מח ביתך ברשותך אף גבולך שברשותך״ כלומר - כשם שביתך״מורח על בית

 שהוא ברשותך, כך גבולך נאמר רק כלפי מה שמגבולך ברשותך'/ אולם לדעת

 המפרשים הילפותא חיא לחגדיר את חמונח בתיכם, ולומר מת ביתך משמעו

 בבעלותך אף גבולך שבבעלותך, ואין הדמיון בין המלמד והלמד עולה יפה בסימון

 חדרשח^עודיזאת, חלא פתיחת הדרשה: ״מנין לגבולין תלמוד לומר בכל גבולך

 מניחת כי ״בתיכם״ מורח חוא על רשות ותחום מצומצם, ואילו לדברי חמפרשים

 47. עיין במת שכתב חרא׳׳ם על פירוש רש׳׳י שם, ובשאר מפרשי רש״י לחומש.

 48. דקדק רש׳׳י לומר "מח גבולך שברשותך ושינת לשון חמכילתא שם שנינו "מח גבולך ברשותך״

 ודברים בגו, ויעויין בספר באר יצחק על פירוש רש׳׳י לשמות שם, שעמד על דקדוק זח ותסב אותו

 לראיח לשיטת חרא״ם..
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 בסוף חדךשח אין בתיכם מורח כלל על רשות ותחום, אלא על שליטה ובעלות, וזח

 דוחק שיעקר חעניין מכל וכל מרישא לסיפא.

 נראח, איפוא לנקוט כחבנת חרמב׳׳ן, מיחו יש לומר שרש״י לא תמך כל יתדות

 דרשתו במכילתא, אלא פתיחת דבריו חיא מן חמכילתא, אולם בעיקר חילפותא

 מבתיכם חוזר רש״י לסוגיא דנן ביחוד בית ודורש את ״בתיכם׳׳ כשיטת רב אשי,

 וכפי שנתבאר לעיל. נמצא, שכך פירוש דבריו: ״מח ביתך ברשותך״ - שחרי ביתך

 מורת על מקום שנתון לשליטתך ולמגוריך, וכעין הדרשה "איש כי יקדיש את ביתו

 קדש מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו״ - שם ברשותו קאי על בעלות תבית ממש וכן

 גם כאן"אף גבולך שברשותך״ חיינו על חג בול שחוא ברשותך אתת מתחייב בביעור

 חחמץ שם, ״.יצא חמצו של:נכרי שחוא אצל ישראל ולא קיבל עליו אחריות״ - כאן

 ראוי לשים לב לדקדוק לשונו חנפלא של רש״י. בעוד שבמכילתא נקטינן"יצא חמצו

 של נכרי שתוא ברשות ישראל" שינח רש״י למימר ״שחוא אצל ישראל״. וכוונתו חיא

 שאם תוא ברשות ישראל חלא נחשב חמקום בו חוא נתון לרשותו של ישראל, אבל

 אס הוא אצל ישראל אין זח מחייב שיחא ברשות ישראל, שחרי כיון שלא קיבל עליו

 אחריות "אותח זוית מסורה לנכרי". ואין כאן תורת מצוי ברשותכם. ובזה נתישבה

 היטב חשגתו חראשונח של חרמב״ן.

 ובאשר לתשגתו חשנייח, דנפקא לן חך מילתא מדכתיב ׳׳לך" כבר חשוג כן על

 עיקר פירוש רש״י בסוגין, כפי שכתבתי לעיל. ונףאח לישב, שאף שנתמעטו פקדונות

 שלא קיבל עליחס אחריות מדרשת לך ולא, לאחרים, מכל מקום עדיין צריכים אנו

 לישב קרא דלא ימצא בבתיכם, שחרי סוף סוף מצויס חם בביתו. פתרון בעיח זו

 נמצא, בברייתא דנן לשיטת רב אשי ובפירושו של רש״י לחומש. אין כאן תורת

 בתיכם שכן אין המקום בו נתון חפקדון מצוי ברשות ישראל דדוכתא אקני ליח

 כשיטת רבי.

 ,נמצא, ששתי חברייתות שבסוגייתנו משלימות זו את זו מבחינת פרשנותם של

 תכתוב ים.

 שיטת בעלי התוספות

 א. בירור סברת רבנו תם ומהלוקת רב פפא ורב אשי לפי שיטתו

 כתבו תתוספות בשם רבנו תם: ״ופירש רבנו תם דאפילו באחריות מיירי ומשום

 חכי מפיק רב אשי מלא ימצא דלא חשיב מצוי כיון שיחד לו בית. ורב פפא אית ליה

 מסברא כיון שיחד לו בית חוי כאילו קיבל עליו אחריות על חמצו של גוי בביתו של

 גוי".
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 ויעויין בחידושי חר״ו.(ו, א) שנקט בדעת רבנו תם כי סברת חמקבל עליו

 אחריות על חמצו של גוי בביתו של גוי נאמרח בין לרב אשי ובין לרב פפא, אלא

 ״לרב אשי פשטינן חכי מקרא ולרב פפא נפיק ליח חתנא מסברא״.

 חחתם סופר בחידושיו. תקשת על דברי רבנו תם, וזו לשונו: ״תמיחח נשגבה

ם בתוספות, דאם כן לרב פפא תיקשיקושית חש״ס למימרא ת ו נ ב  בעיני על שיטת ר

 דשכירות קניא. דלרב פפא נחי דמסברא חיצונח אית לית דמקבל אחריות על חמצו

 של גוי בבית חגוי פטור, מכל מקום חא ביתו״של ישראל תוא אם לא תאמר שכירות

 קניא, ואם כן לרב פפא תיקשי. ולא שייך תרוץ חש״ס דחא רב פפא מוקי לא ימצא

 ארישא, ולרב אשי לא תיקשי, דאיכא למימר דסבירא לית נמי מסברא כרב פפא

 דקבלת אחריות בבית חנוי אינו מזיק, ואם כן בבתיכם למח לי אם אינו ענין

 בכחאי גוונא תניחו ענין לשכירות, דאף על גב דבעלמא לא מחני חכא מחני״.

 נקדים לדון בעצם חסברא חחיצונח שחמקבל עליו אחריות על חמצו של גוי

 בביתו של גוי אינו עובר עליו, ושני שלבים חס לדיון. ראשית יש לקבוע את מעמדו

 של חשומר על חמצו של גוי ברשות חגוי מבחינת חלכות שומרים, ואחר כך יש לדון

 בגדרי חיוב חמץ שבאחריות שנתרבו מלא ימצא.

 א. כדי שיחול על חחפץ תורת פקדון ועל תשומר תורת ״מי שחפקדון אצלו״ צריך

 שיצא חחפץ מרשות חמפקיד ויבוא לרשותו של נפקד כדמשמע בפשוטו של מקרא

 ״כי יתן איש אל רעחו כסף או כלים לשמור וגונב מבית חאיש״ חיינו מבית חשומר.

 אבל חנעשח שומר על חפצי בעל חבית ברשותו פועל מיקרי שומר לא מיקרי, ואין

. חובתו  חתחייבותו בכלל חשומרים ״חמשעבדיס עצמת לכל חכתוב בפרשה״'4

 כפועל משעבדת את גופו לבעל תבית, אך אין חוא קונח שום קניין בגוף חחפץ

 לחתחייב בשמירתו, ואין חוא נעשח בעלים על חחפץ לענייני שמירתו.

 דברים אלו עולים בבירור ממת שכתב חראב״ד בחידושיו לבבא קמא(עט, א)":

 ״וכן אם מסר אדם שורו לשומר חינם ולשואל אין חשומר חייב בשמירתו עד

 שיוציאנו מרשות חבעלים״ ואף לראשונים שחולקים על חראב״ד (עיין שיטה

 מקובצת שם) תני מילי כשמשכו על דעת לחוציאו מרשות תבעליס, אך כשכל כוונתו

.'  לשמרו ברשות חבעלים לא חייל עליחו דין שומר שקנח חחפץ במשיכתו לחיוביו1

, ב) תוספות ד״ח הרי.  49. עיין בכתובות(נו

א קמא(עט, א) דיה אמר ליה שהרהיב בהבאת דברי חראב״ד. ב ב  50. עיין בחידושי הרשב׳׳א ל

א קמא (פרק ז משנח ו): "שארבעה שומריו אינם קונים אותו ב  51: עיין בפירוש חמשנח לחרמב״ם ב

 דבר לעניין היוב שמירתו ונטירתו י ויתהייב כל אהד מחם'הדינים המיוחדים לו אלא לאחר

 שיתקייס״לתס באותן המטלטלין דרך מן הדרכים שהמטלטלין נקנים בהם במקח בממכר״. אין

 הקניין הזה קביעת רגע סילוק תבעלים משמירת החפץ בלבד אלא מורת תוא על תוכן גדר

 השמירה שקנוי לו חחפץ לחיוב אחריותו, ואף לראשונים שחולקים על חרמב״ם וסוברים שקבלת

 שמירה כשחיא לעצמה אינה זוקקת קניין מכל מקום החלת דין שומר שלא יוכל לחזור בו
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 ב. נראח, שהריבוי חכולל פקדונות שקיבל עליהם אחריות בכלל דין שלך אי

 אתח רואח מלמדנו, כי קניינו של חשומר בחפץ לתתחייב בשמירתו נידוף הוא

ן גורם לממון והוי באחריות  כקניין אף לחתחייב בביעורו, דמיגו דחייל על חחפץ די

 חשומר חייל עליחו דין ממון לתורת חיוב בחמץ. ברם כל זח אמור כשנעשח חחמץ

 פקדון ביד חישראל וקנאו להתחייב בשמירתו, אך בחיותו ברשות חבעלים ונתחייב

 תישראל בקניין לשמור שם את חפצו אין חיוב גברא זח יכול להחיל דין שלו על גוף

 חחפץ, כיון שבגופו לא נעשת קניין".

 חוא ששנינו בבריתא ״יכול יטמין ויקבל פקדונות מן חנכרי׳׳ דווקא בקבלת

 פקדונות עסקינן, חא כל שלא יצא מרשות חבעלים ולא בא לכלל תורת פקדון לא

 תוי בריבויא דלא ימצא בבתיכם.

 דברים אלו. עולים מפורשות ממח שכתב חרמב״ן בחידושיו בשם רבנו תם: ׳׳קא

 סלקא דעתד מעיקרא ששכירות קניא וחוי ליח ביתו. של גוי וחמצו של גוי ברשות

 חגוי, אף על פי שקיבל עליו ישראל אחריותו אין זקוק לו דהפקידו אצלו דווקא

 שנינו כד פירש רבנו תם״ והטעים חדברים בחידושי רבנו דוד: ״שאין' ישראל מתחייב'

 בחמץ של גוי אף על פי שקיבל עליו אחריותו תואיל ולא תכניסו לבית״. למדנו

 איפוא מלא ימצא בבתיכם, כי חאחריות שמכחה נתחייב חחמץ בביעור חוא רק

 כשחל על חחמץ דין פקדון בחיותו ברשות ישראל. והנח בדין יחוד בית ישנם

ץ נדון כמצוי ברשות פ ח ח ם ח ב  צדדים שחחפץ הרי הוא כפקדון, וישנם צדדים ש

 הבעלים, ובבחינות שונות אלו חלוקים ירב פפא ורב אשי, כפי שיבואר.

 רבנו תם נקט שגדר יחוד בית חוא כשחישראל אומר לו חרי חבית לפניך" וחלך

 הגוי ויחד מקום. לפקדונו. מבחינת חגוי נעשתח כאן פעולת חפקדה, אלא שחוא

 מתנח את חחפקדח בכך שחשמירח על חפצו תעשח בתיותו מיוחד במקום מסוים.

א מציעא (צט, א) תוספות ד״ח כד ויעויין ברא״ש שם ב ב  מחייבת קניין אף לדעתם עיין ב

 ובנימוקי יוסף שם בשם חרץ.

 על כל פנים יש לומר שסילוק חבעלים ותכנסת חשומר עצמו תחתיחס לשמירת הוי הוי כעין

 קניין, שתרי תתורת־שעבדח אותם לכך כמבואר בכתובות (ראה הערה 49). מיהו חני מילי

 בישראל שלנביחם נשנו חלכות שומרים, אולם לגבי גויים אף עצם חכנסת חשומר תחת הבעלים

ן שז סעיף קטן א, מ י ס ן ש ו ח  זוקקת קניין ובזח יודו חראשוניס לרמב״ם, ודו׳יק. עיין בקצות ח

 ואכמ״ל.

 52. לפי זח מיישבת קושית חמחר־י׳ל מפראנ בחידושיו על התוספות, שתמה דמח בכד שחחפץ

 שבאהריות חישראל הוא בבית המפקיד תא סוף סוף הוי דבר הגורס לממון שנתרבה מלא ימצא

 לחיות כממונו. אכן על פי דרכנו יש לומר שרק דבר הגורס לממון שנעשה בחפץ מעשה קניין

 והוצאו מרשות הבעלים הוא שנתרבת דאחשביח רחמנא לקניינו, ודו״ק.

 53. ברש״י מפורש שאמר,לו"הרי הבית לפניך הנח באחת מן הזויות", אולם התוספות תעתיקו רק

 "חרי הבית לפניך" ופירשו שהגוי חוא שיהד המקום לחמצו, ולכן שאלו על פירוש רש׳׳י "מאי

 אוריא יחד (רוצח לומר חגוי) אפילו לא יחד נמי״. וראה מת שכתבנו בביאור שיטת רש״י לעיל.

 ויעויין בלשון הטור(סימן תמ) ובמה שכתב חגר״ז בשו״ע שלו(סימן תמ סעיף קטן יא).
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 שונח איפוא דין יחדו לו הבעלים מקום מדין חמקבל עליו אחריות על חמצו של גוי

 בביתו של גוי, שחרי כאן חייל על חחפץ דין פקדון ועל הנפקד תורת ״מי שחפקדון

 אצלו״ לחתחייב בגדרי שומרים. לפיכך נדרש רב אשי לריבוא דקרא שמלמדנו כי

 כיון שיחד לו בית שוב אין חחמץ מצוי בביתו ותרי חוא כאילו נמצא ברשות חגוי

 ממש.

 אכין, ניתן לחתבונן על תעניין מחיבט אחר. חלוק דין מפקיד חפץ אצל חברו

 בסתמא מאשר חמפקיד חפץ ויחד לו מקום, שכן מפקיד סתמא דעתו תוא שישמרנו

 לו וכדעת רבנן שנקטו כל בסתמא קביל.נטירותא ואילו חמייחד.בסתמא דעתו

 שישאר חחפץ בשמירתו". מעתח יש לומר כי בחפקדח שכרוך בח יחוד מקום קודם

 יחוד חמקום קדימח סיבתית לקבלת חחפץ באחריות חנפקד, ובכך נמצא כי תחילה

 נקבע חחפץ ברשות חמיוחדת לבעליו ורק אחר כך חוזר חשומר ומקבל עליו

 שמירתו באותח רשות. אף ששכירות לא קניא ועדין מקום חחפץ קנוי קניין חגוף

 לנפקד, מכל מקום מבחינת. חלכות שומרים ודאי ששכירות קניא לתעניק לבית

 חשוכר תורת בית בעלים לדיני שמירח"., אכן, עדיין נדון חחפץ בחלכות פקדון,

 אולם יחוד מקום זח מחדש דינים מסוימים ביחס לתלכות ,שליחות יד ולגדרי

 תשבה לרשות בעלים, חחלוקים מחלכות פקדון רגיל.

 רב פפא סבור כי כיון שקודם יחוד חמקבל לקבלת חאחריות, שוב אנו דנים

 אחריות זו כעין אחריות על חפץ ברשות בעלים, שחרי יחוד ח מקום מעניק דינים

 מסוימים של רשות בעלים לפקדון.

 כשנדייק בדבר נראח, כי חדבר תלוי מבחינת מי יאנו דנים, מבחינתו של

 תמפקיד קודמת חהפקדח, שהיא תוצאת חחפץ מרשותו, ליחוד חמקום, אולם

 מבחינת:חנפקד קודם יחוד חמקום לקבלת האחריות". רב אשי מדגיש את בחינתו

 של תמפקיד ״הפקידו אצלו זקוק לבער״ ולכן נדרש לריבוי מן תכתוב לדין יחד לו

 בית בחפקדח, ואילו רב פפיא מדגיש את בחינתו של ח נפק ד, ולכן דרשאת קרא דלא

ת שיטת תר׳׳ן בסוגיתנו, ונראח  54. עיין בנתיבות המשפט (סימן רצא סעיף קטן ב), שם הביא א

 שפירש דברו באופן אחר ממת שכתבנו לעיל בביאור שיטת רש׳׳י. ועיין שם שתערנו לשיטת הלחם

ץ כדעת חרמב׳׳ן, ושמא כך יש לפרש בנתיבות חמשפט. ר  משנה שנקט ב

 55. נראח בפשטות, שאס ישכור אדם בית מחברו להשתמש בו ויקנהו באהת הדרכים ששכירו קונה

 בחס, ויחזרו חמשכיר ויקבל עליו לשמור חפץ פרטי ברשות חשוכר, שידון תדבר כמקבל אחריות

 על חפצו של בעל חבית ברשותו ולאו שומר חוי אלא פועל. אף על גב ששכירות לא קניין למקום

 קניין חגוף ויכול חמשכיר לזכות בחפצי אחרים ברשות חשוכר(עיין בחושן משפט סימן שיג סעיף

 נ ובנושאי כלים שם) מכל מקום תא קנאו קניין פירות לתשמיש חפציו ומבהינתם הבית הוא

 מקומם ואין קבלת שמירת שם משויא לתו תורת פקדון. (בגדר זת של שכירות קניא עיין בחידושי

ץ בסוף כתובות בקונטרס אהרון). ב מ ר  ח

 56. אף שלגבי גוי נדרש קניין לחתחייב בשמירתו(עיין בחושן משפט סימן שא) מכל מקום חרעיון

 חמופשט של קדימות סיבתית בעינו נשאר.•
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 ימצא אךישא כדרך שהגמרא ׳דרשה אותו על דין חבריתא הראשונה ״יכול יטמין

 ויקבל״פקדונות מן הגברי״.

 מעתה מיושבת קושית החתם סופר על רבנו תם, שהרי לרב פפא הסברא בנויה

 על דמיות חפצא דקבלת אחריות ברשות בעלים לקבלת אחריות ברשות המיוחדת

 לבעלים, ובזח לא תלוי חדבר בשאלת שכירות קניא או לא קניא, ודו״ק.

 מכלל דברינו עולח כי חלכת יחוד בית נשנתח ביחס למעשה חהפקדח, ויש

 לחקור אם אפשר ליחד לפקדונות של גוי מקום אף לאחר שחופקד חחמץ אצלו

 וקיבל עליו אחריות כדי להפקיעו מחובת ביעור. כמו כן יש לחקור עם חוצאת

 פקדונות שבאחריותו מרשותו וחפקדתן ביד אחרים מתרת הפקדונות ומסלקת מחם

 דיני בל יראח ובל ימצא.

 עניינים אלו נתונים במחלוקת ראשונים בפירוש סברת רבנו תם שהמקבל עליו

 אחריות על חמצו של גוי בביתו של נוי אינו עובר עליו. יסוד חמחלוקת חוא

 בקביעת חיחס שבין חמץ בבעלותו לבין חמץ באחריותו. ושתי שיטות מרכזיות

 מצינו בעניין זת.

 א. כשם שקניינו של חישראל בחמצו מעמיד חחמץ ברשותו בכל מקום שהוא,

 כך קניינו של חישראל בחמץ שבאחריותו לקיימו לבעליו מעמידו ברשותו אף

 בחיותו מופקד ביד אחרים כל עוד חייב חישראל באחריות כלפי הבעלים.

 ב. אין חאחריות מעמידה חחמץ בתורת שלו אלא בחיות חחמץ ברשותו, שהרי

 חמץ זח נתרבח לחיובא מדכתיב לא ימצא בבתיכם, ואחשביח רחמנא לחיובו

 בחיותו מצוי אצלו. אולם משיצא מרשותו ונכנס לרשות אחרים שוב נסתלק מימנו

 תורת מצוי אצלך וחזר חוא לכלל חיתריחמץ של אחרים.

 ב. שיטת הריא״ז בגדרי המץ באהריות ומחלוקת החק יעקב והמגן

 אברהם בדעתו

 השיטח הראשונה עולח מפורשות מדברי חריא״ז בפסקיו. לאחר שחביא הריא״ז

 את דין יחוד בית שחוא כמקבל עליו אחריות חמצו של גוי בביתו, חוסיף לחדש דין

 שחובא אף בשלטי חגבורים ופסקי חרמ״א (סימן תמ סעיף א) להלכת.

 נראה בעיני שאם היה חמצו של הגוי מופקד אצלו וקיבל "עליו אחריות

 וחפקידו ביד גוי אחר שאינו בעליו הרי זח עובר עליו, הואיל וקיבל עליו

 אחריות הרי הוא כשלו והרי חוא כמפקיד המצו ביד הגוי.

 דייק חמגן אברחם (סימן תמ סעיף קטן א) מדבריו, שחפקדח ביד חבעלים

 פוטרת מלבער. וחקשח״עליו מחמבואר בחושן משפט (סימן עב סעיף ג): ״חמלוח על

 המשכון וחזר חמלוח וחפקידו ללוח ונננב או נאבד חייב חמלות אף על פי שביד
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 הלוה אבד, כיון שבתורת פקדוך נתנו לו אכתי:ברשותיח דמלוח קאי״, ונקט המגן

 אברהם שהוא הדין בכל שומר שכר שהפקיד ביד הבעלים שחייב הראשון בגניבה

 ואבידה, וכן סבור חש״ך (שם סימן קטן כה, ועיין עוד בסימן רצא סעיף קטן מח)

 ״חיכא שנתן דבר לשומר שכר לשמור וחזר והפקידו ביד.בעל הדבר ונגנב או נאבד

 אצלו לכולי עלמא חייב חשומר שכר". מקור.דין זח במרדכי(חשוכר את חאומנין

 סימן שסג) וחובא בתשובת חמחר״ם מרוטנבורג חקצרות (סימן פט), וזו לשונו:

 ״כשם שאם תפקיד חמלוח משכון ביד אחר ונגנבו אבדו למלוח, כך אם חפקידו

 ללוח עצמו או חשאילם לו בתורת שאלח עדיין ברשותו ובשעבודו של מלוח חן

 עומדים באילו הן בביתו, וכשנגנבו חפסיד חמלוח שחוא שומר שכר״.

 מבואר להדיא שאף בחפקדח ביד תבעלים ברשותיח דשומר קאי וכאילו חם

 בביתו, וכן חדין בחמץ' בנדון דנן, ומדוע פסק הרמ״א על יסוד דינו של הריא״ז

 לחתיר בחמץ.

 תרץ חמגן אברחם ״מכל מקום ,חוי כמקבל אחריות,חמצו של גוי בבית הגוי

 דשרי, כמו שכתב חטור בשם רבנו תם. ואף על גב דלא קימא לן כרבנו תם חיינו

 כשישראל יחד לו קרן זוית אבל בבית חעכו״ם לכולי עלמא שרי״.

 דבריו לכאורה תמוהים, שחרי מפורש יוצא מדברי חר״י בתשובות חמחר׳׳ם

 שחחפץ ברשותיח,דחמלוח קאי, ומח לי חפקידו ביד בעליו מח לי ביד:אחר, מח

 שאין כן במקבל אחריות חמצו של גוי בבית חגוי, שמעולם לא יצא חמץ זח מרשות

 תבעלים ולא קנאו לתתחייב באחריותו, לפיכך אינו ברשותו ולא כדידיח דמ>

 חחק יעקב (סימן תמ סעיף קטן ו) חקשח מעין זח, וזו לשונו: ״הנח אף שסוף

 דינו נכון בקיבל עליו אחריות בחמץ של גוי.בבית.חגוי שלא קיבל ברשותו לעולם

 דשרי לכו״ע, מת שאין כן בקיבל חישראל פקדון דתוי כחמצו לעניין ביעור, אם כן

 אף שחזר וחפקידו אחר כך לאותו נוי, חוי ליח כישראל שחפקיד חמצו, דמת לי

 אותו גוי או גוי אחר ולא דמי ליחד• לו בית מתחילה״.•

 מדברי חחק יעקב עולת מפורשות כי דין יחוד בית נאמר דווקא בתחילת

 חפקדח, וכן סברת רבנו תם שחמקבל אחריות על חמצו של גוי בביתו של גוי אין

 זקוק לו, נשנתח כשמעולם לא בא לרשותו.

 שיטת חחעןייעקב בביאור דעת רבנו תםימשווח לגמרי חמץ שבבעלותו •וחמץ

 שבאחריותו לעניין -ביעור. כל שחל על חחמץ תורת שלך אי אתח רואח ־ חייב

 בביעור, אלא אם כן תפקע חסיבח שמכחח חוא שלך. •בחמץ בבעלותו צריך

 שימכרנו או יבטלנו ובחמץ שבאחריותו צריך שתסור חאחריות חימנו.

 יחוד בית וקבלת אחריות על חמצו של גוי בבית חגוי פטוךם חוא מצד שמעולם

 לא בא חחמץ לכלל לך לפי, שלא נעשח מעיקרא מצוי בידך. על פי דרכו זו נדחק

 חחק יעקב בבאור חריא״ז, אולם סיוע גדול יש לו בדברי חר׳׳י שבשו״ת חמחר״ם
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 מרוטנבורג שהבאנו לעיל.

 ג. שיטת התוספות בבבא מציעא (פא, ב) וישוכ דרכו של ולמגן

 אברהם

 אכן נראח, שיש להוכיח שלא כדעת החק יעקב מהתוספות בבבא מציעא (פא,

 ב) ד״ח והא, שמדבריהם יש ללמוד כי. על אף שנקטו כסברת הריא׳׳ז. מכל מקום אף

 יחוד בית מועיל הוא לאחר חפקדח לפטור חמץ שבאחריותו מביעור:

 וכן בנכרי שחלוח את ישראל על חמצו אי לאו דנכרי מישראל לא קני לאיחיח

 נאסר אף במשכנו בשעת חלואתו דלא קני, כיון שלא בשעת חלואתו קני

 בשעת תלואתו חוח אלים שעבודח דנכרי דלא יצטרך לבערו. ואף על גב

 דישראל חוי וקרינא ביח שלך מכל מקום מדאפקיח קרא בלשון לא ימצא לא

 חיח מחייב אלא כשמצוי לו לגמרי וכיון דאלים שעבודיח דנכרי לא חשיב

ו בית אין זקוק לבער אף ל ד ח  מצוי אצלו. וחכי נמי אמרינן בפסחים (ו, א) י

 על גב דחשיב לגמרי בשל ישראל מכל מקום כיון שיחד לו בית שוב אין מצוי

 אצלו.

 חאבני נזר (אורח חיים סימן שכז1 הביא ראיה מתוספות זח כשיטת חריא״ז,

 ותורף תוכחתו חוא שמדבריחם עולח מפורשות כי ישראל שמפקיד חמצן ביד הגוי

 זקוק חוא לבערו לפי שמצוי לו לגמרי. מעתח כיון שחמץ שבאחריותו ״תשיב לגמרי

 כשל ישראל״ ושלך קרינן ביח, אף חמץ זח אם יפקיידנו ביד אחרים מצוי לו לגמרי

 וזקוק לבערו, ולא דמי ליחד לו בית שם אין בידו לטלטלו מזוית לזוית.

 וחנח אם נניח כשיטת חחק יעקב, שיחוד בית פוטר חוא בתחילת חפקדח לפי

 שלא בא לכלל תורת לך, חיאך למדו חתוספות לחשוות חמץ שבאחריות שיחד לו

 בית לחמץ' שבבעלותו שחרי חינו ביד חגוי. חלא חמץ שבאחריותו לא נעשח שלו

 מעיקרא כשיחד לו בית, אולם חמץ שבבעלותו בתורת שלך תוא עומד ואתת מבקש

 לחפקיעו מחמת אלים שעבודיה דגוי בחמץ, זאת מנין, חא דין מצוי בידך מחיל דין

 לך בחמץ של אחרים, אבל כאשר חל דין לך מצד חבעלות עצמח מנין שחעדר תורת

 מצוי בידך מחני לחפקיע מביעור, מוכרח איפוא שיחוד בית חרי חוא מעשת

 חמפקיע אף לאחר שחפקידו אצלו ונעשח כשלו, ובכך ראיתם מדין יחוד בית עולח

 יפח. כמו כן מוכח'כדעת חמגן אברחם שאם חזר וחפקידו ביד חבעלים אינו עובר

 עליו, דחא לתוספות'אף ביחד לו בית סגי, וזח חרי חוא כמקבל אחריות על חמצו

 של גוי בבית חגוי, אם כן חמפקיך בפועל בבית בעלים ודאי דינו כן. אכן עדיין

 תמיהת חחק יעקב וסברתו עומדות בפנינו וזוקקות ישוב. ביאור עניין זח יעמידנו

 על יסודות שיטת רבנו תם לדעת המגן אברהם ואליבא דתוספות זח וכן על שיטת

 חריא״ז בסוגיא.
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 נקדים תחילה לפרש את הפטור מלא ימצא בחרחין חמצו ביד חמי, אילו חיינו

 נוקטים דבעל חוב קונח משכון אף בגוי מישראל. כדי לעמוד על איכות ההפקעה

 בדין הרהנח, עלינו לחשוות מרחין חמצו ביד גוי למפקיד חמצן ביד חגוי. במפקיד

 חמצו נדון חפקדון ברשותיח כדאמרינן בעלמא פקדון ברשותיח דמריח קאי(בבא

 קמא קו, א).-הבעלים רשאין למכור ולחקדיש חפצם ביד חשומר מכח שם חבעלות

 שבחפץ ומצד שהשומר מקיימו עבורם ומעמידו בשליטתם.

 אולם בממשכן חפצו אלים שעבודיח של חמלוח מחמת תפיסתו למנוע חלות דין

 חקדש ומכירח בחפץ, ונמצא כי אם יקדיש חלוח או ימכר חפצו חמורח לא יחול

 ההקדש ויפקיע תשעבוד אלא תלוי חוא ועומד,עד שיפדח".

 מכאן יש ללמוד שאף על פי שגופו של חחפץ עדיין בבעלות הישראל, מאהר שאין

 חחפץ מצוי בידו לשימושי גופו, ואף אינו בידו למימוש זכויות חקניין שבו אין

 ביטוי לבעלותו ובכך יצא חחמץ מידו.

 שני תנאים איפוא נדרשים חם לחיובא בחמץ שתוא קניינו: 1. תורת תבעלות

 בגוף חחפץ שיחשב שלו. 2. חיות גוף החמץ מצוי בידו לממש ולישם בעלות זו.

 אף בחמץ שבאחריותו יש ללמוד כי דין ״יצא מי שאינו מצוי בידך״ מחווה

 חפקעח בקניין חאחריות אף כי לא נתבטלה האחריות מכל וכל. חאחרוניס" פירשו,

 כי יחוד בית משויא ליח אינו מצוי בידו משום שאין חחמץ מסור לו לטלטלו מזוית

 לזוית, ובכך לא דמי לחפצים שלו. אולם לפענ״ד, אין זח מספיק שחרי מצך דיני

 שומרים רשאי הוא להוציאו ממקומו המיוחד לצרך חפקדון כדמוכח בבבא מציעא

 (מ, ב) ומבחינה זו אין הפקעה בתורת אחריותו.

 נראח איפוא, לבאר עניין זח על ידי שנתבונן תחילה בעיקר דינו של חריא״ז,

 ונחזור למח שבארנו לעיל (בחלק ב) שקניין לחתחייב משווא לחמץ כדידיח, מפני

 שמתוך שפוטר עצמו בחמץ מחיובי תממונות שבחמץ חרי חם כשלו". אכן, כדי

 לתתחייב כבר בארנו שצריך שבנוסף לאחריות יחא על חחמץ גופא תורת פקדון.

 והנח גדרו של פקדון חוא שחחפץ נתון חוא ביד חשומר ולא נשאר אצל חבעלים,

 ומתוך שהוא ביד השומר לקימו ולשומרו עבור הבעלים אנו דנים ואומרים שאם

 נתחייב באחריותו תרי שבשמירתו יש משום קיום חפץ אף עבור עצמו שתרי בזה

 חוא מעמיד ברשותו את חממונות שבגוף חחפץ.

 מבחינח זו אנו דנים,חמץ חמופקד אצלו באחריות בתורת מצוי בידו, ואף אם

 יפקירנו ביד אחרים עדיין מצוי בידו הוא, שהרי לא פקע מן חחפצא שם פקדון,

 57. עיין ברש׳׳י פסחים(ל, ב) ד׳יח כולי עלמא ובקצות חחושן סימן קיז סעיף קטן ב.

 58. עיין בשולחן ערוך חרב סימן תמ סעיף יא ובאבני נזר שם.

 .59: לעיל חלקנו בין תורת פקדון וחיובם הנובעים מעצם חחפקדח וקבלת שמירח לבין חיובי אחריות,

ן אמורים לשיטת חריא׳׳ז וחמגו אברהם שסבורים כי אחריות היא אף מגניבת א  ודברינו כ

 ואבידח.
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 ובחפקדח זו מעמיד חישראל אחרים לשמר החמץ ולקיים הממונות• שבו עבורו.

 ברם כאשר חזר והפקיד חחמץ ביד בעלים אין חחפץ נדון ברשותם כפקדון, ובודאי

 שרחוק לומר כי הבעלים מקימים חפץיזח עבור חשומר למנוע ממנו חיובו כלפיהם.

. 6 0  חפקדח זו תורת חשבח יש עליח, וחוזרים חבעלים לנחוג בחמצם מנחג בעלים

 מיחו אין זח מפקיע את חיוב חאחריות שנתחייב חישראל כלפיחם שחרי תוכן

ב או יאבד בחניע זמן חחזרת נ  חאחריות חיא לחעמיד לבעלים חחמץ או ערכו אם ע

 חחפץ ולא אכפת לן מח שקורח בין זמן חחפקדח לזמן-חחחזרח בגופו של פקדון כל

 עוד לא נאנס חשומר. לכן דן ר׳׳י שאף שחוא בבית בעלים מבחינת חיובי גניבח

 ואבידח כאילו חואברשותווכאילו חוא בביתו.

 נמצא, שמבחינת קניינו בחפץ לאחריות עדיין חל על חחמץ תורת שלך,

 ומבחינת תורת פקדון שחל בחפץ,.הא בהשבה לרשות בעלים פקע מניה, ושוב לא

 חוי מצוי בידך, וחרי זח כמי שמקבלי עליו אחריות חמצו של גוי ׳בבית חגוי,

 שמעקרא לא נעשח פקדון אצלו. בכך דומה דין חרחין חמץ דידיח ביד גוי לדין

 הפקיד חמץ שבאחריותו ביד בעלים, בשכיחם חוא שלו ואינו מצוי בידו.

 מעתח יכולים אנו לשוב לדברי חמגן אברחם ולבארם כפשוטם. מן חסוגיא אנו

 למדים כי שני.תנאים צריך שיחא על חמצם,של אחרים כדי לתתחייב, א. שיתא

 עליו תורת פקדון. ב. שיחא עליו חיוב אחריות. חמגן אברחם נקט ששני תנאים אלו

 דרושים־בפועל כדי לקיים־גדר לך בחמץ; ומשפקע מיניח.חד מיניחו שוב אינו עובר.

 אין אמנם דמיון יגמור בין חמפקיד ביד בעלים למקבל אחריות על חמצו של גוי

 בביתו של גוי שהרי זח מעולם בא לתורת פיקדון וזת הייל עליהו תורת פקדון,

 אולם מבחינת חלות שם פקדון בפועל• שויס חם. חוא אשר דקדק המגן אברהם

 לומר: ״מכל מקום הוי כמקבל אחריות חמצו של גוי בבית חגוי דשרי״.

 נראח, כי כל דברינו מפורשים חם בביאור חגר״א(סימן תמ סעיף קטן ג) שכתב

 על דינו של חרמ״א, שחייב בביעור אפילו חפקידו ביד אחר: ״עיין במגן אברחם

 וכמו שכתב בגמרא כךילכון דמי, ועיין בסימן ד(שם מבואר דישראל חמפקיד חמצו

 ביד גוי עובר עליו) אבל ביד בעליו שרי כמו שכתב חמגן אברחם, וכן משמע בגמרא

 שלא אמרו אלא לקבל פקדונות וקיבל אחריות״, תרי מבואר לתדיא דתרי תנאים

 נינחו לחיובא ונוקט חגאון'שבעינן שיחיו בפועל, ודו״ק.

 אכן, חתוספות חידשו.אף מעבר לכך, דלא רק בתפקדח ביד חבעלים מחני, אלא

א מציעא(לח. ב) ובביאור חגר״א בחושן משפט(סימן עב סעיף קטן כו) מיחו יש לחלק ב ב  60. עיין ב

 בין סוגיא דחתמ לדין מפקיד חמץ שבאחריותו ביד בעלים, שחרי ביד חבעלים לחפסיק שמירתו

א ב ו ח ) ך ו ר  ולמחול לנמרי מה שאין כך שם, מעויין בהנחות מרדכי סוף בבא מציעא בשם רבנו ב

 בשו׳׳ת חמחר״ס מרוטנבורג תקצרות סימן פט) שחלק על ר׳יי מכה סברא זו אף במשכון. שוב

 ראיתי בנחל יצחק סימן עב שדן בסוגיא זו לאור דברי ר׳׳י, ועיין עוד בספר חשן אתרן סימן עב

 שדחת סברתו, ואכ״מ.



 מעליות יג

 אפילו; חזר ויחד לו חגוי בית שוב פוקע תורת מצוי בידך מן החמץ. גדרם של דברים

 בנוי חוא על כך שמדרשת רב אשי ״יצא מי שאינו מצוי בידך׳׳ למדנו כי מקום

י חוא, לפיכך משנתחדש חשתא שחפקדח ביד ו ג ח ת י ב  חמיוחד לחמצו של גוי כ

ת כתשבת לרשות בעלים שוב;יש לומר שכל שיש עליו שם ב ש ח נ . א י ח י ר  בעלים ח

 רשות בעליו,• משוויא להפקדת זו תורת חשבח ותו חייל על חחמץ גדר אינו מצוי

 בידך.

 משחגענו לזה שוב יכולים. אנו לחזור לסברת חאחרונים שגדר יחוד.בית מתווח

 דזגבלח בזכותו לטלטל חחפץ מזוית לזוית כמו חפציו. נראח, כי אף בנטלו

 לשימושיו מכל מקום כיון שאין בדעתו לגוזלו אין כאן גדריכלתת שמירתו וכל

 מקום שהוא ברשותו ׳הרי זה מקומו, ואף שבישראל לא קיימא לן חכי מכל מקום

 שאני דין גויים מדין ישראל. אולם ביחדו לו הבעלים מקום לא פקעה פשיעותו עד

 שישיבנו למקומו ממש, ובכך הרי יש תורת.חשבח לבית בעלים על עיקר דין יחוד

 בית. ויש לתתיישב בזח.

 נמצאנו למדים, כיי לדרכם של תתוספות בבבא מציעא בגדר מצוי בידך שני

 תנאים מרכיביםאת החיוב בלאו דלא יראת ולא ימצא בחמץ. א. תורת שלו שחל

 בין מכח חבעלות ובין~מכח חאחריות. ב. תורת מצוי ־בידו תיינד בשליטתו ובזח

 נתחלקו חמץ בבעלותו מחמץ באחריותו מצד סיבת חיותם בתורת שלו..על כל פנים

 עקרון תבעלות תוא חקובע בחיובי חמץ כשיטת תנא קמא דמכילתא דרשב״י, אלא

 שעל.יסוד דרשח מחודשת בבבלי חכלילו אף דין יחוד בית בנדר זת.

 ד. שיטת תוספות רבנו פרץ בגדרי חמץ באחריות

 כעת נשוב לדון בשיטח חשנייח שחצגנו לעיל בדעת* רבנו תם חמבחינח בין חמץ

 של ישראל לחמץ של אחרים באחריות ישראל ביחס לחיוב תביעור.

 תוספות רבנו פרץ בחביאם את פירוש רבנו תם לדין יחוד בית חרחיבו לבאר את

 חחבדל בין חמצו של ישראל לחמצם של גויים, וזו לשונם:

 לכן נראח לרבנו תם דקאי אקיבל עליו אחריות לחפקיד אצלו, ומשום תכי

 מפיק ליח מלא ימצא דלא חשיב מצוי כיון שיחד לו בית. ומשום בל ימצא

 אינו עובר אף על גב דקביל עליח אחריות, דדווקא כשחחמץ שלו אז הוא

 עובר משום בל ימצא אף על גב שאינו בביתו, אבל חמצו של גוי אינו עובר

 עליו בבל ימצא כיון שיחד לו בית. דאף על גב דקביל עליח אחריות מכל

 מקום אינו של ישראל, דחא אינו חייב אלא אי מיגנוב או מיתביד ובשעת

 חאיסור כל ימי חפסח עדיין לא מיתביד ולא חיח חייב ולא חוי שלו. וראית

 .מדלעיל דקאמר לחו בעיח חמירא^דבני חילא מבתיכון, שחיח.מורח לחם

 שאם ייחדו לו בית מתני אף על גב שאם תיח שלחם לא מחני יחוד. ולרב פפא

 חמפרש ליח מסברא לא קשיא מידי, דכיון שיחד לו בית חוי כמו שקיבל עליו



 תורת פקדונות חמץ

 אחריות על חמצו של גוי.בביתו של גוי.

 מדבריחם עולח כי חמץ שלו עובר עליו אף בחיותו ברשות אחרים, אולם חמץ

 שקיבל עליו אחריות,כיון שאמו שלו, שתרי לא נתחייב בו עדיין וברשותיח דמריח

 קאי, אין עובר עליו אלא בחיותו ברשותו.

 בפשטות טעם חעניין להבחין בין חמץ שלו לחמץ של אחרים נעוץ חוא בסיבת

 שמכחת נתחייבו בביעור. חמץ שלו נלמד מדכתיב ״לא יראת־ לד יחמץ״ וכל היכא'

 דאיתיח ברשותיח קאי וקורא אני בו בכל גבולך ולכן אף אינו בביתו חייב לבערו.

 אולם חמצם של אחרים נתרבח לאיסורא מדכתיב לא ימצא מי שמצוי אצלו, ולא

 נתחייב זח אלא בחיותו בביתו אבלכשיחד לו בית או תוציאו מרשותו שוב אין אני

 קורא בו לא ימצא בבתיכם.

 נמצא, שגדר חמונח בתיכם מתפרש חוא לתרי גווני. כלפי חמץ שחוא שלו

 משמעו ברשותכם ובשליטתכם, ואילו לגבי חמץ של אחרים משמעו בתחום חשייך

 לכם. ואכן תדברים רמוזים בשיטת רבנו פרץ בביאורו לדעת רבנו תם בסוגית לך לך

 תרי זימני: ״דקבלת פקדונות וקיבל אחריות וכיבשתו שלא קיבל עליו אחריות תכל

 חיינו מעשח חמצוי, ולא ימצא נמי משמע ימצא אצלך(ובגמרא שלמת ביקש לחגיח

 יתא מצוי אצלך), ואם כן שפיר נפקא תרוויחו מלא ימצא דחוי הכל מצוי אצלך. כן

 נראה למורי רבנו פרץ״.

 ה. הזיקה שבין האהריות לבין הרשות בחלות שם שלך אי אתה רואה

 על חמצם של אחרים

 מעתח צריך לחבין כיצד פועלת האחריות לשוויי לחמץ זת תורת מצוי בחיותו

 ברשותו, ומחו חקשר בין אחריות לרשות שיחדיו יוצרים תורת כדידכו דמי אף

 בחמץ של אחרים.

 וחנח מבואר בתוספות רבנו פרץ כי חאחריות כשלעצמח דמשויא:לחמץ דין

 גורם לממון אינח יכולחלחחיל דין שלו בחמץ, כיון ״שעדין לא מיתביד ולא חיח

 חייב ולא חוי שלו״. ומוכרח מזח שמצוי בידך נובע מחיוב חשמירה על חחמץ. גדר

טו) לחלק בין :  עניין זת יש לפרשו על פי סברת חרא״ש בבבא מציעא (פרק ח סימן

 חזרת שומר לחיוב אונסין, דכיון שנסתלקו חבעליס משמירת חחפץ על דעתו שלי

משום ניחוג דרך  שומר נכנס תחתיתם לשמירת חחפץ, ולפי זח תורת מצוי בידך חואי

 השומרים בפועל בחמץ זח תחת- חבעלים. נראח לומר, כי מוז שנתרבת לחיובא

 בחמץ הוא כאשר השואל תופסו בביתו לשמירתו, שהרי בכך הוא עושה כמעשה

 חבעליס בשמירת חפציחם בחיותם תחת ידם,_אבל אס סלקו.מרשותו ואינו נוחג!

 בחפץ עצמו כדרך שמשתמר חחפץ תחת יד חבעלים לא נעשח כשלו ולא נתחייב

 בביעורו. כאן נקודת חחיבור בין חרשות לבין חאחריות שצרוף שניחם יחד יוצר דין
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 כדידיח דמי, שכן תורת כניסתו תחת חבעלים חוא כאשר החמץ תחת ידו וברשותו

 לשמירתו.

 לאור דברים אלו נשוב לבאר.פלוגתא דרב פפא ורב אשי מתוך דברי רבנו פרץ.

 אליבא דרב אשי ילפינן לח מקרא שיחד לו בית לא תוי ברשותו וממילא משנקבע כי

 אין חמץ.זח ברשותו, אין על חשמירח דין ניחוג שמירח כשמירת,בעליס.אולם ״רב

 פפא דמפיק ליח מסברא לא קשיא מידי״ משום שמעיקרא אין דמיון בין חמץ שיחד

, לחמץ שקיבלו באחריותו לגמרי,.שכן כאן חלח חג בלח בעיקר  לו ביתבתפקדתו

 תורת השמירה שלו ולא הכניסו הבעלים.את, השומר תחתיחם לגמרי ובכך לא חל

 על חחמץ תורת מצוי מעיקרא.

 אליבא דרב אשי חסרון בחמצאות ברשות חיא חמשויא תורת אינו מצוי אצלו,

 ואליבא דרב פפא חסרון סילוק חבעלים.שמירתם מחחפץ וחעמדת שומר תחתיהם

 חיא חמשויא ליה תורת אינו מצוי אצלו.

 בין-לזח ובין לזח חפטור נובע מכך שבפועל אין בחמץ שיחדו לד בית בתורת

 מצוי תחת יד חשומר לנתוג בו מנתג בעלים בשמירת חפציחם.

 ונראח לחוכיח סברא זו מראית תוספות רבנו פרץ מדין חמירא בבני חילא

 ״שחיח מורח לחם שאם ייחדו לו בית מחני אף על פי שאם חיח שלחם לא מחני

 יחוד״. בפשוטו משמע שחשואל חיח מיחד בית לחמצם של חבני חילא על דעת עצמו

 ובלא דעת.רבנו חילא. דאי לא תימא תכי קשת מת ראח רבנו פרץ בדין זח יותר

 מדין הבריתא גופא, ותו אם. כן מח חדמיון בין" חמץ שיחד לו חגוי בית לחמץ שלו,

 שאם יחד לו בית דלא מחני, חא זח ברשות חגוי חמיחד וזת ברשות ישראל, אלא על

 כורחך כמו שכתבנו. וחשתא יש לחתבונן מחו יסוד חפטור בחמירא דבני חילא

 שיחדו לו בית, חא תוי ברשות ישראל ובאחריותו שאין דין זכין לנוי כמבואר בבבא

 מציעא (עא, ב). אין לי אלא לומר דכיון שסלקו מביתו סילקו משמירתו ותו אין

 כאן תורת מצוי בידך מצד נוחג דין בעלים בחמץ ולא עבר עליו. וזח שדייק רבנו

 פרץ ״בעירו חמירא דבני חילא מבתיכון כיון דאילו מיגניב״ חא גם כשיבערוהו

 מחבית עדין:אם יגנב יעשח ברשותם וכדידחו דמי, .ברור •איפוא, שכוונת רבא דאין

 האחריות.עושה לחמץ כשלו שלא בחיותו בביתו תחת חשגחתו, ודו״ק.

 'נראה, כי אף תרי״ד נקט סברא זו שכן כתב בתוספותיו: ״ומאי דאמרן לעיל אין

 לי אלא בבתים בבורות בשיחין ובמערות מנין תלמוד לומר בכל גבולך, דמשמע

 דווקא בגבולו חוא עובר אבל ברשות תרבים וברשות גויים אינו עובר, לא דרשינן

 חכי אלא בחמצו של גוי דנפקא לו מלא ימצא שאם קיבל עליו אחריות שהוא עובר

 עליו-אם תופסו בביתו. וריבח נמי בורות שיחין ומערות מבכל גבולך, שאף על פי

 שאינו שלו כיון דקיבל עליו אחריות אסור״. הרי שיסוד החיוב חוא בתיותו תופסו

 בביתו, ויש לפרש סברתו כמו שכתבנו.

 נראח לומר עוד, כי נדר סילוק מרשותו שחוא בבחינת סילוק בעלות דשמירח



ת חמץ ׳151 ו מ ד ק  תורת פ

 ממנו, חרי הוא כמו שהפקירו וסגי בזח להפטר בו מחיובו. בזודחלוקיחמץ בבעלותו

 מחמץ באחריותו, .שתבעלות פועלת בחמץ לחחשיבו כהיותו ברשותו בכל מקום

 אבל חאחריות לא כן.,מבחינת חיובא דדבר חגורם לממון חא עדיין לא נאבד ולא

 הוי שלו ומבחינת ניהוג מעשה השמירח חא סילקו מינח ולא נוחג בו תחת חבעלים

 לשמירתו.

 לסיכום שיטת זו נביא את לשון חמאירי בטעם פטור יחוד בית: ״יחד לו בית

 בחצרו אף על פי שקיבל עליו אחריות שמירח אין זקוק לבער שחרי מכל מקום אין

 חמץ זח שלו, וכן אין זח ביתו שחרי חשאילו או חשכירו, ושאלח ושכירות אף על פי

 שאינם קונים באיסורם וכוי קונים חם בעניין זח, שחרי אחריות בחמץ של גוי מלא

 ימצא אנו למךין אותו, שמאחר שקיבל עליו אחריות כדידיח דמי ומצוי אצלו

 קרינא ביח. וחדי כתוב בו בתיכם, כלומר שאף על פי שחמץ שלו אסור אף בביתו

 של נכרי כשהוא של נכרי מיהא אלא שחוא קיבל עליו אחריות אין האחריות עושתו

 כשלו אלא ברשותו של ישראל״.

 יוצא כי לשיטת רבנו פרץ והמאירי, וכן עולה מדעת רבנו תם בסונית לך לך תרי

 זימני, שני יסודות ישנם בחיוב חמץ: א. תורת בעלות. ב. תורת ברשותו אלא

 שתרשות פועלת להחיל על החמץ דין כדידיח דמי בצרוף האחריות.

 שיטת הרז״ה והראב״ד

 א. שיטת הרז״ה והקשיים בדבריו

 הרז״ה והראב״ד קיבלו עקרונית את פירושו של רבנו תם שדין תבריתא ״יחד לו

 בית אין זקוק לבער״ נאמר אף ביחס לפקדונות באחריות, אולם. נראה כי יש להם,

 דרד אחרת בביאור גדרם של דברים.

 כתב חרז״ח:

 וחיכא שיחד לו בית אף על גב דקביל עליח אחריות אין זקוק לבער משום

 דכתיב לא ימצא בבתיכם מי שמצוי בידך יצא זח שאינו מצוי בידד. וקא

 משמע לן שאף על פי שחוא בבתיכם.כיון שאינו מצוי,בידך אין זקוק לבער,

 והכין אסיקנא בגמרא וכן חלכתא אף על פי שלא כתבח חרי״ף ז״ל.

 לכאורה, יש לדייק מדבריו כדעת תוספות רבנו פרץ, שחחידוש ביחוד בית הוא

 שפטור אף על פי שחחמץ ברשותו. אבל פשיטא ליח לרז״ה שלא נאסרו פקדונות

 באחריות אלא בחיותם בגבולו של ישראל, אבל אם חוציאו מרשותו תו אין אני

 קורא בו לא ימצא בבתיכם, ודבר זת למדנו מבריתא קמא כמו שהבאנו לעיל בשם

 תוספות רי״ד. לפי זה השיג הרז״ה על הרי״ף שהשמיט דין יחוד בית דמלמד רבותא

 גדולה אף מהמבואר בבריתא הראשונה.
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ה ד,יג): צ מ ץ ו מ ת ח ו כ ל ה ) ח ו נ ו מ נ ב ב ר ת כ ח ש מ ע מ מ ש ן מ כ  ו

ל גב ף ע ת א י ו ב ד ל ח י א ד כ י ח א ד ל ו ק ח ל ז ת ב ר ח א א ר ב ר יש ס ו א מ ל ח ע ב ב ר ל  ו

, ם כ י ת ב א ב צ מ א י ב ל י ת כ ם ד ו ש ר מ ע ב ל ק - ו ק ן ז י ת א ו י ר ח ל עליח" א י ב ק ד  ׳

 ומתהוא קרא נפקא לן חמצם של גויים לאיסורא וכיון שיחד לו ביתו לאו

א זה צ ך י ד י י ב ו צ מ י ש ב מ ו ת א כ צ מ א י ו ל ת  בתו מיקרי דלאו ברשותית קאי. ו

. " ר ע ב ק ל ו ק ן ז י י א כ ח . ם ו ש מ ך ו ד י י ב ו צ ו מ נ י א  ש

י הרי״ף): פ ד , ב מ ט ) ן ל ח ח ל ״ ז ר ב ה ת כ ה ש מ ר מ ת ס ה נ ש ז ו ר י ו פ ה י  מ

א שנא , ל ה א נ ה ר ב ת ו , מ ח ס פ ר ח ח ו א צ מ ל ח י ע ר כ נ ת ח ח א ו ל ח ל ש א ר ש  י

א קני ו ל י ש כ ע ח מ י ר ל מ א א ל ן ד ן י , כ ו ל צ ו א נ י ח ר א ח א ל נ א ש ו ל ל צ ו א נ י ח ר  ח

ות, ו אחרי י ל ל ע ב י א ק ל ש א כ ק ו ו ד י וכוי. ו ר כ נ ל מ א ר ש א י ל ל ו א ר ש י י מ ר כ א נ  ל

, ת ו י ר ח ת א י ל ל ע י ב ק ך . ב ל ג ף ע ח א ס פ י ח מ ל י ת כ י י ב ר כ נ ו ח ד ל ח י ש י ב מ י נ  א

ת ו י ר ח ן א י א ח ש ס פ י ח מ ל י י כ ר כ ל נ ו ש ת ו ש ר ל ל א ר ש ו י ר י ז ח ת ן ש ו ג י כ מ י נ  א

. ו י ל  ע

י פקעה ר ח ר ש ט פ נ א ש ו ם ח י ל ע ת ב ו ש ר ץ ל מ ח , ר י ז ח ח ש ק כ , ר ו ל ל ר מ ו ר ו ב י ר ב  ד

ם עדיין י ל ע י ב פ ל ו כ י ל ת ע ו י ר ח ן א י י ד ע ם ש י ר ח ד א י ו ב ך י ק פ ח ל ב ב , א ו ת ו י ר ח  א

ן כ . א ר ח ן א פ ן א ל ב י ע ל ח ד ״ ז ר י ח ר ב ש ד ר פ ך יש ל ח ר ל כ . ע ו ר ו ע י ב ב ב י י ח א ו ו ו ח ת ו ש ר  ב

ת ו י ר ח ן א י א ש ק כ ר ו ש י ר ב ד ר מ א ו ב א מ ס י ד ג ח ן מ כ , ש ן ו י ם ע י כ י ר ח צ ׳ ׳ ז ר י ח ר ב ף ד ו  ג

ב ת ך ״גיסא כ ד י א מ , ו , ם י ל ע ת ב י ב ר ל י ז ח ח ש ח כ ת ל ח כ ש מ ו ו ב ו י ח ר מ ט פ נ א ש ו ו ח י ל  ע

י ת כ א א ח ר ו ב ו ו ע נ י ת א י ם ב י ל ע ב ו ח יחדו ל ם . ת א ו י ר ח ו א י ל ל ע ב י ק ץ ש מ ח ב  ש

. ו י ל ת ע ו י ר ח  א

ת ט י ש ם כ ח ח מ י כ ו ח ו ו ל ל ח ח ״ ז ר י ח ר ב ל ד ד ע מ ) ע ח ד, ג צ מ ץ ו מ ח ך ( ל מ ר ה ע ש  ב

: ו נ ו לשו ז . ו ל י ע ו ל נ א ב ח ב ש ק ע ק י ח  ח

ב דמיירי ת י כ כ ו ח ל י פ א , ו י נ ח ת מ י ו ב ד ל ח י ם ד ו ת נ ב ת ר ע ד ח ז׳׳ל כ ״ ז ר ת ח ע  ד

ו ת ו י ר ח ם א א ע ד מ ש . מ ו י ל ו ע ת ו י ר ח ן א י א י ש ו ל ג ו ש ת ו ש ר ל ל א ר ש ו י ר י ז ח ח ש  ב

ע דיחד מ ש ח מ י ז פ ל ת ש מ ן א . ח י נ ח מ ״ א ו ל י ל ע ד ב י ו ב ד י ק פ ח ר ו ז ו ח ל י פ ו א י ל  ע

ו לו ד ח ם י ל א ב ן א ת חפקידו ל ב ק ד ב י ו מ ו ל ד ח י ש א ב ל , א י נ ה מ א ׳ ת ל י ו ב  ל

י חרז״ח ר ב ד מ " ו ל י א ( ו ( ב ק ע ק י ה ה ) ר כ ז נ ב ה ר ב ח ת כ ו ש מ כ י ו נ ח א מ ן ל מ ר ז ח א  ל

ל ימי ת כ י ו ב ד ל ח י מ י ב מ י נ ב א ת כ ד י מ נ ח ך מ ר כ ח ו א ד ח ו י ל י פ א ע ד מ ש  מ

א ק ו ו ו ד א ח ל ס פ י ח מ ל י כ ר ד מ ו ך ל י ר צ ו ־ - ת ו י ר ח ח א י ל ל ע י ב ק ב ד ל ג ף ע ח א ס פ  ח

״ ח (בשם, חריא״ז) ג ח ב ב ת כ ת ש י מ פ ל . ו ן תנ״ל י ר ת ו ו ס י ר ב ו ד א צ מ ן נ א כ ם ל א  ד

ו ל י פ ו א י ל ע ך ב י ו ב ד י ק פ ת , ם א א ך ר מ י מ ו ל א , ל ר ח י א ו ד ג י ד ב י ק פ ת ך ו ז ו ח ל י פ  א

ל כ ח ך י א ל ר י ב ע ם ך ו ש א מ מ ע ו ט נ י י א ח ל י א נ ה מ ו ד י ל ת ע ו י ר ח ל א ב י ק  ב

. ח ״ ז ר ת ח ע ד ו כ ת ו י ר ח א ב ב י י ו ח נ י ו א י ל ע ד ב י ו ב ד י ק פ ת  ש

 61. עיין בתשובת חרשב״א חלק א סימן ע, ובשו״ת חריב״ש (סימן תא), שכתב להדיא כי.רבנו תם

 וחרז׳׳ח קאי בשיטת אחת.
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 אכן בפשוטו דברי שער המלך דחוקים מאד בפירוש הרז״ה, ויעויין־בבית מאיר

 (טימן תמ ד׳׳ח בחג״ח) שהוכיח מחרז׳׳ח כנגד דעת חחק יעקב וכדעת המגן. אברהם.

 מכל מקום קושיתנו, שחיא חמונחת ביסוד דברי שער חמלך, במקומח עומדת,

 ולכאורח, דברי חרז״חסותרין זח אתזת,בתוךכדידיבור.

 נראח, שיש להקשות על דבריו בפרק ראשון נם כן מדידיח אדידיח. בסונית לך

 לך תרי זימני־כתב חרז״ח לבאר כיצד נתרבו פקדונות באחריות מלא ימצא, וזו

 לשונו: ״תשתא דכתיב לא ימצא דגלי לן אסורא דבל יטמין ובל יקבל פקדונות מן

 חנכרי בדקביל עליח אחריות ועליו נאמר לא ימצא כלומר שזה הוא מצוי בידך

 שאתה חייב באחריותו״.

 כאן משתמש חרז״ח בדרשת רב, אשי ״מדאפקיח רחמנא בלשון לא ימצא מי

 שמצוי בידך״ לפרש את חריבוי מלא ימצא לפקדונות באחריות, ומשמע' מדבריו'

 שחאחריות שיש לו בחמץ משויא לחמץ תורת מצוי בידו.

 וחשתא קשח, חיאך נתמעטו פקדונות באחריות מחובת ביעור כשיחד לחם בית,

 תא חאחריות שבחם חוזרת ומשויא לחו מצוי בידו. דוק בדבר כי אין.קושיא זו אלא

 קושית שער חמלך דלעיל בשינוי נוסח, שחרי בשני חמקומות מבואר כי חאחריות

 חיא חתנאי חמחייב ׳בביעור ושני מקומות אלו עומדים בסתירח לדין יחוד בית

 דמיירי בפקדונות באחריות.

 על כרחך צייד לומר שאינח דומח אחריות דמצוי בידד לאחריות דיחוד בית, וכן

 אין לחקיש מטיבח.של חאחריות חפוקעת בתשבת לבית בעלים על חאחריות ביחד

 לו חגוי בית לחמצו. וחדברים.צריכים ביאור.

 ב. שיטת הראב״ד

 נניח כעת לשיטת חרזלח ונעבור ילדון בשיטת חראב״ד, ומתוך דבריו אפשר

 להעלות חילוק מתאים לדעת חרז״ח. בךין חמירא דבני חילא, כתב חראב״ד

 בחשגות(חמץ ומצה ד, ד):

 נדמה לו שזח חאחרות מן חאנס חיח. ועל.כרחם חיח, ואם כן במוצאי פסח

 איך היח;נמצא שחית אומר לחם רב נחמן (פסחים ל, א< פוקו ואייתו לן

 חמירא דבני חילא חלא נשרף היה כשלהם. אלא ודאי לא היה אונס,בדבר

 כלל ויכולין חיו להחזירו לשמירת עצמן כשירצו, וערב פסח.החזירוהו להם

 ומוצאי פסח נטלוהו מהן.

 משמע שחיתח כאן חפקדח חוזרת ביד חגויים למשך ימי חפסח שחסירח מחם

 אחריות ודברים אלו חם מעין דברי חרז״ח: ״כגון שחחזירו לרשות חנכרייכל ימי

 חפסח שאין אחריות עלזו״ וקרוב לומרכי מקור דבריו בדין חמירא דבני חילא.

 דעת הראב״ד בסוגית יחוד בית חובאח בספר חמנחיג (מחדורת רפאל עמוד
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 תלט). וזו לשון המנהיג שם:

 וגוי דאפקיד לישראל וקיבל עליו אחריות למטריה, כשל ישראל דמי והייב

 לבער כיון שהוא• חייב באונסיףדיליה״וכו׳. ואי קביל עליה אחריות ואושליה

 ביתא ומפתח יביד גוי לא מיחייב לביעורית דלא ימצא בבתיכם כתיב וזה

 אינו מצוי.בביתו. וחרב, רבי אברחם בר דוד ז״ל, ויראת לי דבמפתחתליא

 מילתא כדאמרינן בריש פסחים (ד, א) אם עד שלא מסר לו חמפתח חל י׳׳ד

נב, א) כיון שמסר  על חמשכיר לבדוק, ובבבא קמא גבי משכיר בית או מוכר(

 לו תמפתח קנה וכוי. מעתה ביון שמסר לו המפתח אין זה ביתו וכמאן

 דליכא עליה אחריות הוא, ואזיל ליה כל אחריות דקביל עליה.מכאן ואילך.

 מדברי חראב״ד חללו יש ללמוד כי יחוד בית אינו בתורת יחוד מקום כפי

אלא עניינו יחוד בית  שנקטנו בדעת רבנו תם ובעלי״ חתוספות שיחד לו זוית בביתו ־

 ממש ומעשה שכירות עם מפתח ביד גוי. גדר זת של שכירות חכלילו חראב״ד

 ביסודות דין משכיר ושוכר וחובותיחן כלפי דין ביעור חמץ, והרי דברי הראב״ד

(תמים דעים סימן לד): ״ואף לעניין ביעור חמץ במסירת המפתח תלו ו  בסומא ז

 אותח לא מפני שקנת אותת בכך, אלא מפני שסילק עצמו' מאותו חמץ וכמי

 שחפקירו' דמי, דאסח דעתיח מיניח וקם ליח ברשות שוכר וחשוכר שבא לרשותו

 עליו לבערו״.

 מדובר איפוא בסילוק חחמץ מרשותו ומתחת ידו ותעמדתו במקום חמושכר לגוי

 באופן שאין לישראל כל זיקח אליו, וחמפתח מחווח סימנא לסילוק זח", וכיון

 שחזר לרשותו של גוי שוב'אין חוא מצוי בידו.

 כעת עלינו להתבונן בקורות תאחריות עקב יחוד חבית ובטיבח. הראב״ד מתיחס

 ישירות לעניין אך דבריו סתומים, ולכאורח, סותרים זת את זת. תחילת כותב הוא

 שיחוד משויא לחמץ ״כמאן דליכא עליח אחריות חוא״, כמי שאין אחריות אבל מכל

 מקום יש עליו אחריות. ושוב תוך כדי דיבור חוסיף ״ואזל ליח אחריות דקביל עליה

 מכאן ואילך״ דמשמע שאין עליו אחריות מכל וכל.

 על כרחנו שבשני סוגי אחריות עסקינן. יש אחריות על גוף חחמץ בחיותו מסור

 לידו, חוא אחריות חשמירח שבסיבתו נחשב חחפץ מצוי' בידו. ויש אחריות

 שמתחייב חישראל כלפי חגוי לשפותו על אבדן חפציו כעין אחריות של חברת

 ביטוח. כאן אין אנו דנים על אחריות בהלכות שומרים אלא יזהו תנאי ממוני

 בעלמא, ובודאי שחחפצים חמבוטחים ברשות בעליחם חם ובידם. כאשר יחד הגוי

 בית לחמצו ומפתח בידו פקעח אחריות חשומרים של ישראל מן חחפץ ונשתנתה

 62..חראב"ד סבור בכמח מקומות שגדר יחוד קרן זוית מלווח במסירת מפתח, עיין בהשגות חראב״ד

 מאכלות אטורות(יג, ט) ובחידושיו לעבודח זרח(לא, א) ד׳׳ח לא קשיא, ויעויין ביצח(מ, א) ׳׳כגון

 שיחד לו קרן זוית ובירושלמי ביצת (פ״ח ח״ז) "שחיח מפתח ביד בעלים או שלא מסרו לחן

 רשותו״.
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 לתתחייכות ממונית גרידא, שתרי סילק עצמו מאותו חמץ וקם ללח ברשות שוכר.

 וכך משמעם של-דברי חראב׳׳ד, כיון שמסר חישראל לגוי מפתח הבית אין זח ביתו

 וסילק. עצמו מן חחמץ חמונח בו שקם תוא ברשות חגוי, ובכך נעשח כמי שאין עליו

 אחריות חוא שחרי חלכח לח חאחריות שקיבל על גופו של חפץ, ונשאר ח רק

 אחריות כללית שאינוז מעניקח לו בחמץ כלזיקח.

 ג. חזרה לשיטת הרזי׳ה ופירוש דבריו על פי שיטת הראב״ד

 עתת נוכל לפרש את שיטת חרז״ח על פי חחילוק שבין שני סוגי חאחריות

 שנמצאת בשיטת חראב״ד. מלא ימצא מי שמצוי בידך למדנו שזח תוא מצוי בידך

 שאתה חייב באחריותו וחלא מדובר באחריות לשמור חחמץ עצמו. וכן כאשר חשיב

 תחמץ לרשות חנכרי לשמירת עצמן שוב אין אחריות שמירתו עליו. אולם כשיחד לו

 תגוי בית לחמצו אף על פי שקיבל עליו ישראל אחריות חא אין החמץ מצוי בידו

 כלל ואין לו כל גישת אליו, אין אחריות זו אלא ביטוח לחמצו אם יאבד או יגנב אך

 לא קיים כל דין שומרים בכחאי גוונא.

 נחזור עתח ללשונו של חרז״ח בח פתחנו: ״קא משמע לן שאף על פי שחוא

 בבתיכם כיון שאין מצוי בידך אין זקוק לבער״ ולפי דרכנו כוונתו לומר שלא רק

 בתוצאת חחמץ מרשותו וחשבתו לבעלים אפשר שתפקע חובת ביעורו, אלא אף אס

 החמץ ברשותו ובאחריותו מכל מקום מותר לחניחו כך לפי שאינו מצוי בידו.

 שער חמלך נקט בדעת חרז״ח כדעת רבנו תם בגדרי יחוד בית ולכן התקשה בזח,

 אולם מן חמבואר יש לפרש את דברי חרז״ח. על פי דברי חראב״ד, ושוב אין חכרח

 לחשוות אחריות דיחוד בית לאחריות דחשבח לרשות בעלים.

 בבואנו להשוות את שיטת הרז״ח והראב״ד עם שיטת המנן אברהם, יש לומר כי

 היסוד חמשותף חוא שיחוד בית או חשבה לרשות הבעלים מפקיעין מן חחפצא

 תורת פקדון. מיחו לדעת חמגן אברחם די בחפקעח בפועל של תורת פקדון, אולם

 לרז״ח ולראב״ד ישנח חפקעח מוחלטת, אלא שביחוד בית מתחדש תנאי אחר לגמרי

 ולא תלוי כלל במעשח חחפקדח הראשון.

 האחרונים" עמדו על כך שדברי חרז׳׳ח עומדים בניגוד לשיטת חר״י כפי

 שפירשוה המגן אברהם והש״ך שאף שומר שכר שהפקיד ביד בעלים עדיין אחריותו

 עליו, וכתבו לדחות דברי חמגן אבדתם ולהעמיד את דינו של ר״י דווקא במשכון

 מדין בעל חוב קונח משכון, ובכך לא סתרי דברי חרז״ח לפסקו של ר״י ולדינא

 דשולחן ערוך.

 63. עיין בשערי חמלך הנ׳׳ל(ודבריו תמותין, שלכאורה נעלם ממנו חש׳׳ך בסימן כח, וצע׳׳ג), ועיין עוד

 בחוקת הפסח (סימן תמ סעיף קטן ה) ובגוף דברי ר״י האריך חמחרא״ל צינץ בספרו חגדול

ת דברי  מקצוע בתורח (סימן עב סעיף קטן יט), ואף חוא דחה דברי חש׳׳ך מסברא ולא ראה א

 הרזיה המפורשים, מיהו מסיק לדינא כנגד שיטת ר״י.
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ה והברייתא נ ש מ ן ה י ד ד י מ ע ה ו ל י ר ב ב ד ת ח כ ״ ז ר י ח ר ח , ש ם י ה ו מ ם ת י ר ב ד ן ה כ  א

ל חמצו י ע ו ג ת ה א ת י ו ל ת ל ש א ר ש י : ״ ם ת א ח נ י נ י ת כ ה ן ו נ ב ר י ו ר י א י מ ב ו ר ק ל ח ח נ  ב

א דפלעי ר מ ג ח ב א ל נ מ י ק ו א ׳ ו ׳ ר ב ו ע י ו ר מ ר א י א י מ ב ס ר ו ש , מ ר ב ו ו ע נ י ח א ס פ ר ח ח א  ל

ת לרבנן , מ ר י א י מ ב ר ע ל מ ש ן נ נ ב ר ד מ . ו א ו ל י א ו ג ף מ ן א ו כ ש ח מ נ ו ב ק ו ל ח ע  אי• ב

, אף על ו ת עלי ו י ר ח ן א י ר א י א מ ־ י ב ר ף ל , א ו י ל ת ע ו י ר ח ן א י י א ר כ נ ת ח ו ש ר ו ל ב י ש ח ש  כ

, וצ״ע. י ו נ ד ח י ן מ ו כ ש מ ה ח נ ק  פי ש

א שם ט י ג ו ס ר ב א ב ת ה נ נ ה , ד י ל ז ו א ה י מ ע ט י ל ״ ר ה ה ו ״ ז ר ה ר ד מ ו א יש ל מ ש  ו

ר למפרע ד ל ג א ע ו י ה ו נ ח ב א ו ל ת ה ע ש ן ב ו כ ש ת מ נ ו ב ק ו ל ח ע ן ב י ח ד ״ ז ר ת ח ט י ש  ל

ם לא ע א ר פ מ ל ל ו ח י ן ש י י נ ח ק ש ע מ , י ו א ח פ ו ח ג נ ח ר ח ח א ש צ מ א נ ח , ו ח ב ו א ג ו  ח

ו או ו עלי ת ו י ר ח י א ן א ת ל פ כ א א ו ל א ת ת ל א מ י ל ן ת י י נ ק ב ן ד ו י כ ו ו נ מ ע ז י ג י ש ו מ נ ע ר פ  . י

. א  ל

ת שאנץ, ו פ ס ו ת ו ב נ י י נ ר ע א ו ב מ ח ו י ד ו ב ע ש ־ ם י ל ד א ו ס ל י ח ע י ו נ ת ר׳׳י ב ט י ם ש ל ו  א

ד דידיח ו ב ע ם ש י ל א ד : ״ א ח ח ו ״ 1 ד , א ב פ א ( ע י צ א מ ב ב ת ב צ ב ו ק ה מ ט י ש ו ב א ב ו ח  ש

א למילף כ י ל ם דשייבא תפיסה גמורה דמצי לעיולינהו ברשותיה ו ו ש ח מ א ו ל ת ח ע ש  ב

ת מצוי ר ו ע ת י ק פ ו מ ת ס י פ ח ת כ מ ח ש י ד ו ב ע ם ש י ל א ד ה ו ס א י ו א ח ו ״ ח ע ק ר ו ק ח י נ י  מ

. י ו ף דג ן א ו כ ש ה מ נ ו ב ק ו ל ח ע ן ב י ח ד י ו ח ל י ל א א ר ש ל י ו ש צ מ ח ך ב ד י  ב

ם חיותו צ ד ע צ א מ ו י ח ו נ ן ק ו כ ש מ ה ך לפרש. ש י ר ח צ י ת ט י ש י ל ״ ר י ח , כ א ו פ י ה א א ר  נ

ד הלוח י ו ב ד י ק פ ה ש ך כ כ י פ . ל ר כ ר ש מ ו א ש ו י ה ר ו ה ת ס י פ ת ת ר ו ת ב ה ו ו ל מ ד ה י ס ב ו פ  ת

ת ר מ ש מ ה ה ד ק פ ה ה ש ע מ ת כ א ם ז י נ ו ד נ ן א כ ל , ו ו ו ב ת ס י פ ד ת ב א ן ל י י נ ו ע א מ ו ן ה י  א

ר ו א מ ל ה ע ב ם ל ל ו . א א ר ק ע ה מ י ל ל ע י ב ק ן ד ו ד ק ת פ ר ו ת ו ו י ל ו ע ת ו י ר ח ר א ק י ת ע  א

ם שוב י ל ע ב ו ל ר י ז ח ח ן ש ו י ת כ ו י ר ח א ת ח נ י ח ב א מ ל ח ע ו פ ח ב ס י פ ת י ב ו ל א ת ן ל י י נ ק ח  ש

. ק ״ ו ד , ו ל כ ל ו כ ח מ י נ י ע מ ק  פ
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 ר' יונתן רוזין

 סוגית לך לדי תרי זימני(פסחים ה, ב)

 ביאור שיטת רבנו תם, בעל המאור והראבי׳ד

 א. סוגית הגמרא

 שנינו בפסחים:

 תנו רבנן ׳שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם׳ מח תלמוד לומר והלא כבר

 נאמר ׳לאי יראח לך חמץ ולא יראח לך שאור בכל גבולך׳! - לפי שנאמר 'לא

 יראח לך שאור׳ - שלך אי אתח רואח אבל אתח רואח של אחרים ושל גבוה,

ן לי אלא  יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכריז תלמוד לומר ׳לא-ימצא׳. אי

 בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר, נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר

 מניןז תלמוד לומר 'לא ימצא בבתיכם׳.

 אמר מר: אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר, נכרי

 שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין תלמוד לומר ׳לא ימצא׳ כלפי לייא? (׳כלפי

 חיכן" נוטח דבר זח? חא איפכא מסתברא, נכרי שכיבשתו.מסתברא דאסור

 טפי׳ - רש׳׳י}, ־ אמר אביי איפוך. רבא אמר לעולם לא תיפוך וארישא קאי:

 שלך אי אתה רואח אבל אתח רואח של אחרים ושל גבוח. אין לי אלא בנכרי

 שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר, נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מניןג

 תלמוד לומר ׳לא ימצא׳.

 וחאי תנא מיתדר אתיתירא ונסיב לח קרא לאיסורא, משום שנאמר לך לך

 תרי זימני.

 (פסחים ח, ב)

 תרוץ זת סתום ביותר, שכן מח עניין לך לך תרי זימני שנשנח עם לא יראח אצל

 לא ימצא, שאותו חביא תתנא כמקור לחיתר חמצו של גוי שכיבשתו? רש״י פירש

 שלא ימצא גופיח נדרש לחיתירא מכח לך יתירא שהרי ״אם אינו ענין לגבולין גבי

 ראיה דחא כבר אמור, תנחו עניו ללא ימצא, ודריש ביח: לא ימצא לך, אף במצוי

 אצלך - והיינו שרוי עמך - קאמינא לך דאין חמץ אסור אלא אם כן שלך> מיהו,

 מלבד קשיים בגוף פירושו1' ובדרשתו חמחודשת ׳׳לישנא דגמרא לא אתי שפיר,

 דמלישנא משמע דמדנסיב איסורא שמעינן חיתירא וקרא לאיסורא איצטריך ־

.  בעוד שמדברי רש״י - חאי קרא דלא ימצא משום חיתרא נקט לח״2

 1. עיין בתוספות ד״ח משום ובחדושי חר״ן ובמח שכתבו חמפרשים.

 2. לשון תמחר״ס חלאוה ד״ה חאי תנא בקושיתו על שיטת רש׳׳י.
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 רבנו תם ובעל המאור בפירושיהם אכן חתרו להראות כיצד מתוך האיסור

 חמשתמע מלא ימצא שמעינן היתרא מלך יתירא לגוי שכיבשתו. העקרון המשותף

 לדבריחם חוא לחניח שמלך לך תרי זמני כשלעצמו חיח מקום לחדש איסור, אלא

 שמחמת חאיסור חנדרש מלא ימצא על כורחנו יש לדרוש חני תרי לך לחיתרא: חד

 לתתיר נכרי שלא כיבשתרוחד להתיר נכרי.שכיבשתו.

 ניכר כי בעל חמאור חשתמש ביסודות שנתחדשו בבית מדרשו של רבנו תם, אך

 ניתוח שיטותיחם למחלך חגמרא מעלח כי על אף חדמיון חחיצוני בפירושיהם

 קיימים,הבדלים תוכניים שתשלכותיהן יידונו להלן בפירוש הבריתא (ו, א) גבי דין

 ייחוד בית בפקדונות חמץ.

 ב. שיטת רבנו תם

ג בספר חישר(מחדורת שלזינגר סימן שלז): ם  כתב רבנו ת

 תנא מיהדר אחיתירא ונסיב לת קרא לאיסורא משום דכתב תרי לך. דאי לא

 כתב אלא חד חוח אמינא ליח לחתיר שלאחרים בין כיבשתו בין לא כיבשתו,

 כדאמרינן גבי בכור תרומח ומעשר דנפקי מבקרך ומדגנך ומצאנך ולא

 מפלגינן בין כיבשתו ללא כיבשתו*.

 משום דכתיב תרי לך אי לא דכתב לא ימצא דמשמע אסור אחריות הוי

 דרישנא ליח (חיינו לך) תנינא לאיסור כיבשתו דתוי כעיו שלך; דאי למישרי

.  לא צריך למיסר אחריות5

 ואם תאמר: לא ליכתביח רחמנא (חיינו לך תניינא) ואנא ידענא דכיבשתו

 3. שיטתו מופיעה בתמצית בשו״ת ספר חישר (סימן נו אות ב) וחובאח מתפרשת בתוספות שאנץ

 ובתוספות רבנו פרץ בסוגיין ועל פיתם נדון בדבריו.

 4. עיין במסכת חולין קלה, ב.

 5. הדברים חללו סתומים ביותר ואין לחם רמז בתוספות שאנץ ומפשוטן של דברי רכנו תם אין

 לתם נגיעה לעיקר פירושו. ייתכן שכוונתו דאי אתא לך תנינא ללמד היתרא מעבר לתיתר הנלמד

 מלך קמא, לא צריך למיסר אחריות מקרא דלא ימצא. ורצונו לומר: דאי לך תניינא לתיתרא בא,

 על כורחך אין לחלק בין נכרי שכיבשתו לנכרי שלא כיבשתו - כפי שהניח רבנו תם בראשית דבריו.

א לומר דמלך קמא שמענו שמותר חמצו של גוי שלא קיבל עליו אחריות ומלך ל א ו נ  ואם כן אין ל

 תניינא שמענו לחתיר אף חמץ שקבל עליו אחריות. ולפי זה כשחזר וכתב לא ימצא, דשמעינן

 מיניה איסור קבלת פקדונות, על כורחך אין לנו לחעמיד לך תנינא אלא לגוי שכיבשתו, דאיהו

 דחיק לחכי. וזאת דחה רבנו תם ךלא צריך למיסר אחריות מלא ימצא^ ודיינו שילמד איסור

 חטמנח, וממילא אין כל שורש לסלקא דעתך של תברייתא לחבחין בין גוי שכיבשתו לגוי שלא

 כיבשתו. ויעויין בספר הישר חנ׳׳ל (הערה 4) בשם הגהת חרב רבי מאיר אביו של רבנו תם, אף

 שבדבריו תלך בדרך אהרת, מכל מקום עקרון הדברים דומה • ורבנו תם לטעמית אתי לאפוקי

 מכעין פירוש זת. ואכתי צריך עיון•
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 שרי, כדפרישית לעיל! תריץ: אי לא חכי, חוי מוקמינן ליח [חיינו לא ימצא]

 לאיסור כיבשתו. וכל שכן-אחריות.

 וחכי פירוש דבריתא:

 ׳שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם׳, לפי שנאמר לא יחיח לך חמץ שלך אי

 אתח רואח אבל אתח רואח של אחרים ושל גבוח. אין לי אלא בגוי שלא

 כיבשתו בגוי שכיבשתו מנין שחוא מותר, שחרי כתב לך תנינא לאיסורא,

 תלמוד לומר לא ימצא דאוסר אחריות מכלל דגוי שכיבשתו מותר ולך תנינא

 למישרי כיבשתו שלא תאסרנו מלא ימצא. וכולהו קראי תרי לד חד ללא

 כיבשתו, וחד לכיבשתו ולאיסור אחריות, ובלא תניינא מוקמינן לא ימצא
6  לאיסור כיבשתו. וחלשון מוכיח' דלא אמר לד לד תרי זימנ> אלא שנאמר

 (כלומר - חתרצן נקש בלשון תרוצו משום שנאמר לך לך תרי זימני ולא משום

 לך לך תרי זימני) וחיינו לפי שחזכיך בתחילת חבריתא (את חפסוקים

 שנאמר בחם לך).

א מציעא פרק ראשון(יא, א) גבי שכחח שאין לתלמוד ב ב  וכעין סוגיא זו ב

 מח שאמר חמקשח דקא נסיב קרא לאיסורא.

 ופירוש צח חוא, דחכי קאמר: משום שנאמר לך לך תרי זימני לאיסורא

 דמיניח, שמעינן' לך תנינא לחיתירא ואי לא לא ימצא חוח אמינא ליה

 לאיסורא וכן עיקר.

 ג. בירור השקלא ושריא בגמרא לשיטת רבנו תם

 נראח לפענ״ד, כי לדעת רבנו תם, חלוקים חמקשן וחתרצן בטעם חחבדל בין גוי

 שכיבשתו לגוי שלא כיבשתו על פי מח שסברנו מתחילת בבריתא, ועל עניין זח

 נסובח חשקלא וטריא בגמרא:

 אליבא דחמקשן אין מקום לחבחין בין גוי שכיבשתו לגוי שלא כיבשתו במסגךת

 חמעוט חנדרש מלד בתחילת הברייתא ־ ״שלד,אי אתה רואה אבל אתח רואח של

 אחרים ושל גבוח״. אולם לאחר שנתחדש איסור קבלת פקדונות באחריות מקרא

 דלא ימצא, עלח על דעת חתנא לחרחיב את תחולת האיסור הנדרש מלא ימצא, אף

 לחמצו של גוי שכיבשתו - שחרי הוא,מצוי אצלן/ על פי זח חקשח חמקשן על תתנא

 דברייתא שלא היה לו להביא את לא ימצא כראיה להיתר גוי שכיבשתו, שחרי פסוק

 זח גופא משמש עילח לחחלת האיסור על גוי שכיבשתו.

 בדעת חתרצן נתחדש, כי חחוא אמינא אסור גוי שכיבשתו אינה מחמת לא

 ימצא, אלא מקורה בעיקר חדרשח שברישא של חבריתא ״לפי שנאמר לא יראח לך

 6. עיין בספר חיעיר חנ׳׳ל חערח 2.
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 חמץ ולא יראח לך שאור שלך אי אתח רואח.אבל.אתח רואח של אחרים ושל

 גבוח׳׳. וזחו שדיק התרצו משום שנאמר לך לך תר י זימני ״דקאי אברייתא דקתני

.  רישא לפי שנאמר לא יראח לך״7

 בביאור חחוא.אמינא לאסור גוי שכיבשתו מלך תניינא כתב רבנו תם: ״הוי

 דרשנא .לך תניינא לאסור כיבשתו דתוי כעץ שלך״ ונתפרשו חדברים בתוספות

. אכן חשתא דכתב  שאנץ,:.״משום דחוי מעוט אחר.מעוט ואינו אלאלרבות כיבשתו״8

 לא ימצא, שממנו למדים איסור קבלת פקךונות, על כורחנו חאי לך לך תרי זימני

 נדרש לחיתר: חד לגוי שלא כיבשתו, וחד לגוי שכיבשתו. מחלך חדברים נתפרש

 בתוספות שאנץ: ״תלמוד לומר לא ימצא - ואי אתא לך לך לרבות עכו״ם שכיבשתו,

 אם כן לישתוק קרא מיניח לך, ואנא ידענא דעכו״ם שכיבשתו אסור, משום דלא

 ימצא משמע לאסור עכו״ם שכיבשתו שחוא מצוי, אלא ודאי לך לחתיר עכו׳׳ם

 שכיבשתו, ומשוס,הכי מייתי קרא דלא ימצא, משום דלא ימצא מגלת לנו דלך לא

 אתא לאסור אלא לחתיר״. וזחו שכתב רבנו תם בקיצור: ״ופירוש צח הוא, דהכי

 קאמר משום שנאמר לך לך תרי זמני דמיניח שמעינן לך תנינא לחיתירא, ואי לאו

 לא ימצא חוי אמינא ליח לאיסורא״.

 נמצא שלפי חתרצן סדר חופעת חענייניס בבריתא אינו מורח על חסדר חחגיוני

 של חדברים, ופליגי תמקשן ותתרצן בביאור דברי רבא ״לעולם לא תיפוק וארישא

 קאי״. לדעת חמקשן משמעו שעל דין חרישא קאי, אך חחתעוררות לחבחנח בין גוי

 שכיבשתו לגוי שלא כיבשתו, מקומח דווקא לאחר חידוש דין פקךונות באחריות.

 ולדעת תתרצן כוונת רבא שעיקר מקומו של קטע זח ברישא של חבריתא, וכן

 מורים דברי רבנו תם, שבחביאואת דברי תברייתא בפירושו שילב את חקטע הזח

 במסגרת הרישא. אמנם בגוף תברייתא סודרו הדברים לאחר חדרשח חמלמדת על

 איסור פקדונות, לפי שכשם שהללו נאסרו מלא ימצא כך שמענו היתר מכללא לגוי

 שכיבשתו וכאחד באו, ודו׳׳ק9:

 ד. ניתוח שיטת רבנו תם

 מן תשקלא וטריא בשיטת רבנו תם, נמצאנו למדים כי קיימים שני מחלכים

 7. לשון תוספות שאנץ, וחשוה ללשון ספר חישר לעיל.

 8. כן נתפרשו דברי רבנו תם על ידי חמחר׳׳ס מרוטנבורג. עייו בשו״ת הרא׳׳ש כלל לח אות ח.

 9. אף על פי שלא נתפרש לחדיא בדברי רבנו תם כי חלוקים חמקשן וחתרצן בעיקר תבנת הסלקא

א מציעא פרק ראשון(יא, ב ב  דעתך בבריתא, יש לחוכיח שכך דעתו ממת שכתב: ׳'וכעין סוגיא זו ב

 א) גבי שכחח - שאין לתלמוד מח שאמר תמקשה דקא נסיב קרא לאיסורא׳׳. שם מתבאר כי

 תפסוק שתובא בבריתא מוכיח, לכאורה, חיפך גוף טענת חבריתא, ותרצח הגמרא כי יש לפרש את

 תוכן חדרשח מן חפסוק שלא כפשוטו. בסוגיין נאמר, אמנם, אף מעבר לכך, אולם חדבריס

 מוכרחים, שתרי איסור גוי שכיבשתו למקשן על כורחך אינו אלא מלא ימצא, ולתרצן הרי מבואר

 לחדיא שמקורו בלך תרי זימני.
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 שונים:ביחס לדיני גוי שכיבשתו ופקדונות באחריות:

 א. לולי חדרשח מלא ימצא, ובהסתמך על לך לך תרי זימני בלבד, חיח מקום

 לרבות חמצן של גוי שכיבשתו בכלל לך משום דחוי כעין שלך ולמעש חמצם של

 אחרים שקבל עליו אחריות דנתמעטר בכלל: ״אבל אתח רואח .של אחרים ושל

 גבוח״.

 ב. לולי לך יתירח, ובתסתמך על לך קמא ולא ימצא בלבד, חיח חאיסור חנדרש

 מלך מתרחב אף לכל חמצוי אצלך ובכלל זה חמצו של גוי שכיבשתו, וכל שכן חמצם

. 1 0  של אחרים שקבל עליו אחריות

 למסקנת הסוגיא למדנו כי חמצו של גוי שכיבשתו מותר, וחוי בכלל ״אבל את ח

 רואח של אחרים״, ואילו פקדונות שקבל עליו אחריות נאסרו ותוו בכלל שלך אי

 אתה רואה, דכדידיה דמי. נמצאנו למדים, כי למאי דאסיקנא, מסתבר יותר לאסור

ד לחנחת רבנו ו ג נ ב א ל  פקדונות שקבל עליו אחריות מחמץ של גוי שכיבשתו וזח ת

 תם במחלכו תראשון.

 עוד זאת: לפי נקודת חמוצא של רבנו תם, דבשום דוכתא לא אשכחן חילוק בין

 גוי שכיבשתו לגוי שלא כיבשתו, חיח עדיף מעיקרא, לולא לא ימצא, להעמיד את

 הריבוי הנדרש׳ מלך יתירא לחמץ שקיבל עליו אחריות, ולחתיר חמצו של גוי

 שכיבשתו בכלל לך קמא. והדברים טעונים ביאור:

 נראח כי לדעת רבנו תם, חלוק דיין לך שנאמר בפקדונות שקבל עליו אחריות,

 בין למחלכו חשני ובין למסקנת חסוניא, דכדידיה דמי, מדיו לד במהלכו הראשון;

 שבא לרבות חמצו של גוי שכיבשתו בכלל שלד. ביחס לגוי שכיבשתו, סבר חתנא

 שמאחר שהוא כבוש תחת יד ישראל וגוף ממונו נתון לשליטת חישראל, יש מקום

 לחכלילו בתורת לך יתירא, שמלמד כי לא בעינן שלך ממש אלא אף כעין שלך,

 חיינו ־ כל שיש לישראל בעלות כוחנית" על קניינו' חגוי ובידו לחעמיד ממון חגוי

. על פי״ סברא זו חמץ של גויים שקבל עליו אחריות שעיקרו ממון חגוי 1  בחזקתו1

 ואינו ברשות.ישראל אלא לצרכי שמירח, לא חוי בכלל לך לשום עניין".

 דברים אלו אמורים למתלך הראשון, בטרם נתחדשו הדרשות מלא ימצא..אולם

 לאחר שדרשינן מלא ימצא לאסור את חחמץ המצוי אצל ישראל על כורחך.משתנה

 המובן של לך כדי לכלול חמץ חמצוי אצלך, ומשמעו חוא שחמץ חמצוי אצל ישראל

 10. מלשון רבנו תם בספר הישר שחובא לעיל, משמע שלא ימצא חיח נדרש דווקא לנוי שכיבשתו, וכל

 שכן שתיו נאסרים פקדונות באחריות.

 11. עיין ברש״י(ת, ב) ד״ת נכרי שכיבשתו,

 12. עיין בתוספות תרא׳׳ש ובתוספות שאנץ סנחדרין(קיב, א), במה שכתבו חן לחלק בין פקדונות

 באחריות בעיר חנדחת, לבין פקדונות באחריות בחמץ, וכל דבריהם נאמרו דווקא לאחר

 שנתחדש מקרא דלא ימצא לאסור פקדונות באחריות, אבל לולא חך קרא חיו מתמעטים מכלל

 לד כדרך שנתמעטו מכלל שללח.
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 לחשגחה ולשמירח, חשוב כשלו, לפי שאחריות השמירה גורם לו-לשמרו ולקיימו

 בחפציו.

 נקודת ההבדל בין מהלכו השני של רבנו׳ תם וחמסקנח לפי ביאור זח, חיא

 שלמחלך חשני, בטרם נתחדשה הדרשה מלך יתירה, אף חמצו של גוי שכיבשתו הוי

 מצוי אצלך, הן מפני שהוא נתון ברשותך וחן מפני שחוא וכל רכושו משועבדים לן.

 ולמסקנה נתחדש. מלך יתירח שגדר מצוי אצלך מצריך אף זיקת אחריות ותתהייבות

 קניינית לשמירח וחשגחח בפועל, ולכן אף חמץ של גוי שכיבשתו שלא קיבל עליו

 אחריות חוי בכלל חמצם של אחרים, ושרי.

 נראת לדייק משיטת רבנו, תם, כי למסקנת חסוגיא די בתוצאת חמץ שקיבל עליו

 אחריות מרשותו כגון שיפקירנו ביד גוים, כדי לחפקיעו מתורת,לך ומכלל לא ימצא.

 נקודה זו מהווה• נפקותא הלכתית רבת משמעות בנוגע לברור סוגית יחוד בית,

ת מהלך הדבר והוכחתו א ע י צ ת  והשלכותיה ידונו, בסוגיא זו בפרט. וכאן באנו ל

 מתוך שיטתו של רבנו תם.

 לפי מה שנתבאר במהלכו.השני של רבנו תם עולה, כי לולא לך יתירא, חיינו

 אוסרים מלא ימצא חמץ של גוי״שכיבשתו, וכל שכן־חמץ שקבל עליו אהריות מצד

 דתרוויחו תוי בכלל מצוי אצלך. נראת לפענ״ד, שכשם שתרוויחו חוו בכלל מצוי

 אצלך, כך חמעשח שמפקיע תורת מצוי אצלך בחמצו של גוי שכיבשתו, כחו יפה

 לחפקיע תורת מצוי אצלךאף בחמץ שקבל עליו אחריות. טעם חדבר נעוץ חוא בכך,

 שחמץ של גוי שכיבשתו חוא חקובע את גדרו של תורת מצוי אצלך, וכאשר באנו

 לחכליל חמץ באחריות בכללו דיו שיחא כדין חמץ של גוי שכיבשתו, מח זח פוקע

1 אף זח כן. אף למסקנת חסוגיא. שנתמעט חמץ של גוי  חיובו כשחוציאו מרשותו3

 שכיבשתו מלך יתירח מכל מקום משמעות לא ימצא שמגביל חחמץ להיותו מצוי

. נמצא, שדי.בחוצאת חמץ שבאחריותו מרשותו ותפקדתו ביד 1 ,  אצלו לא זז ממקומו

 13. חשוח פירושו של רבנו חננאל לדברי רבא, דגדר גוי שכיבשתו חינו"שיש. בך יכולת למונעו״. המו

 למנוע ממנו לחכניס חמץ לרשותך (ויעויו ברמב״ם חמץ ומצח •ד, ב). ואיך לפרש דרבנו חננאל

 פליג על פירוש רש״י, שתגדיר גוי שכיבשתו דחוי ממונו בממונך וחוא כמו שלך, שחרי רבנו חננאל

 גופיה בפירושו לדברי אביי כתב כעין דברי רבנו הננאל, ולפי זה מבואר כמו שכתב בפנים, שדי

 אם יוציאיהגוי מרשותו. ובזח יש לבאר מאי-דאיתא לתלו נכרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו

 בידו אין זקוק לבער (יעוין.בפירוש רבנו חננאל.ובפירוש רש״י שם) וקא משמע לו תנא דבריתא

(ובזח יש לישב מה שנתקשח חמאירי בביאור  דאף שיש בידך יכולת למונעו, אינו צריך לחוציאו

 בריתא זו, עיין שם ואכמ״ל).

 14. אמנם יש מקום לבעל דין לחלוק, ולומר דמאחר שהמץ שקבל עליו אהריות הוי בכלל לך יתירא,

 אין תורת ״שלך או אתת רואח׳׳ פוקע ממנו, אלא דווקא כשאחריות חישראל מסולקת ממנו מכל

 וכל. אכן, לא מסתבר לפרש כן לפי שיטת רבנו תם, שכן מה שנותן לפקדונות באחריות תורת לך,

 חוא ביסודו של דבר חיותם מצויים אצלך, ךתא לולי תנאי זח, שחל בחכרח על הזיקת לרשות

ו בכלל שלו לשום עניין - כדמוכח ממחלכו חראשון של רבנו תם. לכן כשנפל  חישראל, לא חו

 חיסוד של מצוי אצלך אין מקום לחייב מחמת האחריות כשלעצמה.
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. 1 5  אחרים כדי לחפקיעו מחובת ביעור

 ה. קשיים בשיטת רבנו תם

 תוספות שאנץ חקשח בשם ר״י על מחלכו חראשון של רבנו תם, וזו לשונו: ״אם

 כן במנחות, בפרק רבי ישמעאל (סז, א) דדגנך יתירח חוי מעוט אחר מעוט לרבות

 דמירוח עכו״ם אינו פוטר, אם כן אתא לרבות עכו״ם שכיבשתו ולא עכו׳׳ם שלא

 כיבשתו״. חיינו, כשם שבסוגיין שונח מעוט קמא דלך ממעוט בתרא, בזח שהראשון

 ממעט גויס בכלל והשני מצמצם את תיקף תמעוט תראשון לגוי שלא: כיבשתו

 דווקא, וממילא נתרבה גוי שכיבשתו בכלל ישראל, נאמר שגס דגנך בתרא מצמצם

 את היקף המעוט הראשון לגוי שלא כיבשתו דווקא, ולאימבטלו לגמרי.

ף מחלכו חשני של רבנו תם לא נתחוור לנו כל צרכו, שכן אף לאחר א ף  כמו כ

 שנתחדש איסור קבלת פקדונות באחריות מלא ימצא, עדיין חיח מקום לחעמיד את

 לך תנינא לאיסור חמצו של גוי שכיבשתו, ולצמצם את תלימיוד לאיסור פקדונות

 באחריות חנדרש מלא ימצא לחמצו של גוי שלא כיבשתו בלבז> תוספות שאנץ

 אמנם חרגיש בזח וכתב: ״ואי אתא לך לך לרבות עכו״ם שכיבשתו אם כן לישתוק

 קרא מיניח ואנא ידענא דעכו״ם שכיבשתו אסור משום דלא ימצא משמע־ לאסור

 עכו״ם דכיבשתו שחוא מצוי״, אולם דבריו לא נתבררו אצלו כפי שיבואר.

 מצד חדרשח לך ולא של אחרים, אין מקום לחלק בין גוי שכיבשתו לגוי שלא

 כיבשתו כחנחת רבנו תם בקושיתו, אולם מלא ימצא נתחדש, שלא רק על חמץ

 שבבעלותו עובר, אלא אף על חמץ תמצוי ברשותו. מעתח יש מקום לחייב ביעור

 לחמצו של גוי שכיבשתו.מצד לא ימצא, אולם מנין לנו שבכלל לך תוו״וקאי נמי בבל

 יראה? וכדתימא דלא ימצא מלמדנו לחרחיב את מובנו של חמונח לך כמו שכתבנו

ח ממח נפשך״אם כל שמצוי אצל ישראל חשוב בכלל לך וכשלו. דמי ש ק י ז  לעיל, א

 לעניין ביעור, חיאךיכול חוא לחתמעט שובימכח לך תנינאז ואם אין חמץ המצוי

 אצל ישראל בכלל.לך, שפיר איצטרך לך תנינא לריבוי גוי שכיבשתו, דחוי כעין שלך

- ונמצא עובר.עליו בבל יראת ובבל־ימצא.

 קושיא זו קשה דווקא למהלכו השני של רבנו תם, ואין להקשותת על מסקנת

 חסוגיא, שבח גם מלא ימצא למדנו לחרחיב את מובנו של חמונח לך, לפי שבקבלת

 אחריות לשמירת חחמץ ולפרעונו אם יאבד, יש לו שיכות בו. אבל חמצו של גוי

/ דלא אשכחן בשום דוכתא דחלקח 6  שכיבשתו אין בו כל שייכות מצד לך כשלעצמו

 רחמנא בין גוי שכיבשתו לגוי שלא כיבשתו כקושית רבנו תם, ודו״ק.

 15. עיין במת שכתב חמחר״ם חלאוח בסוניין בשם רבנו יונח, וקרובה דרכו לשיטת רבנו תם.

 16. אף שבמתלכו הראשון של רבנו תם ילפינן מינית דתוי כעין שלך, אנו מקשים למחלכו תשני,

 שזיקת חיוב הביעור לחמצו של גוי שכיבשתו ושל פקדונות שקבל עליו אחריות הוא מהמת

 שמצוין אצל ישראל ונתונים ברשותו בלבד.
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 ו. שיטת בעל המאור

 כתב בעל חמאור:

 כיון דאי לא כתיב לא ימצא משמע חיתירא דחמץ של ־אחרים אפילו דקבל

 עליח אחריות מדכתיב לא יראח לך ... שחכל חיח במשמע חיתר, מדכתיב לך.

 חלכך זח ששכח עליו חכתוב ואמר לך לך תרי זימני, אם.לא כתיב לא ימצא

 חוח אמינא אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות אפילו חמץ של אחרים

 לאיסורא, בין שכיבשתו בין שלא כיבשתו, לא שנא.קביל עליח אחריות לא

 ,שנא לא קביל עליה אחריות; חשתא דכתיב לא ימצא, דגלי לןאיסורא דבל

 יטמין ובל יקבל פקדונות מן חנכרי בדקביל עליח אחריות... מכלל דלך לן

 לאו לאיסורא דרשינן לחו במיעוט אחר מיעוט, שאלמלא כן לא חוצרך לומר

 לא ימצא, .חלכך דרשינן .לחו לחיתירא: חד למישרא נכרי שכיבשתו, וחד

 למישרא נכרי שלא כיבשתו. ואף. על. גב דבעלמא לא מפלגינן בנכרי בין

 שכיבשתו בין שלא כיבשתו, כדדרשינן בעלמא דגנך ולא דגן נכרי(מנחות ס1,

 א) לא שנא חכי ולא שנא חכי, אבל, חכא איצטריך מאחר דגלי רתמנא

 איסורא בפקדונות מן חנכרים בדקביל עליח אחריות, סלקא דעתך אמינא

 ליחוי נכרי שכיבשתו דלא קביל עליח אחריות כנכרי שלא כיבשתו דקביל

 עליח אחריות. לחכי איצטריך לד לד תרי זימני - למישרא בין שכיבשתו בין

 שלא כיבשתו, משום חכי נסיב לית תלמודא לא ימצא לתיתירא.

 שני יסודות בשיטת בעל חמאור שוים לשיטתו של רבנו תם כפי שנתפרשה

 בתוטפות שאנץ:

 חראשון בלשון בעל המאור: ״חלכך.זח ששנת עליו חכתוב ואמר לך לך תרי זימני

 אם לא כתיב לא ימצא, תות אמינא אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות״. ובלשון

 תוספות שאנץ: ״חשתא דכתב תרי, אי לא חוי כתב: לא ימצא חוח דרשינן מלך לך

 לרבות עכו״ם שכיבשתו משום דהוי מעוש:אחר מיעוט, ואינו אלא לרבות כיבשתו״.

 תשני בלשון בעל תמאור: ״וביון דאיסורא דלא ימצא גלי אתיתירא דלך לך תר*

 זימני, משום חכי נסיב לית תלמודא דלא ימצא לחיתירא״. ובלשון תוספות שאנץ:

 ׳׳ומשום חכי מייתי אברייתא קרא דלא ימצא, משוס דלא ימצא מגלת לנו דלן לן

 לא אתא לאסור אלא לתתיר״:

 ברם, חשמוש ביסודות אלו שונח בשיטת בעל חמאור ממת שנתפרש לעיל

 בשיטת רבנו תם. לפי דרכו של בעל תמאור תריבוי תנדרש מלך לך תרי זימני כולל

 כל חמצם של גוים, בין שכיבשתו ובין שלא כיבשתו בין דקביל עליו אחריות ובין

נ כפי 7  דלא קביל עליח אחריות, ומכח קושית תוספות שאנץ על רבנו תם,חוכרח לזח

 17. עיין לעיל בסעיף ח.
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 שרמז: ואף על גב דבעלמא לא מפלגינן בנכרי בין שכיבשתו בין שלא כיבשתו

 כדדרשינן בעלמא דננך ולא דגן נכרי לו שנא הבי ולא שנא תכי״.

 לפי פירוש זה בריבוי דלך לך תרי זימני, נצרך בעל המאור לפרש שההוא אמינא

 לאסור נכרי שכיבשתו תוא משום ״דסלקא דעתך אמינא ליהו גוי שכיבשתו' דלא

 קביל עליח אחריות כנכרי שכיבשתו וקביל עליח אחריות׳׳ וכעין מת שבארנו

 בפירוש דעת חמקשן לשיטת רבנו תם. כמו כן, חאופן בו איסורא דלא ימצא גלי

 אחיתרא דלך לך תרי זימני מתפרש לשיטת בעל חמאור באופן אחר מלרבנו תם׳

 בהכרח, מחמת שינוי תמשמעות בריבוי דלך לך.

 ז. ביאור שיטת בעל המאור

 בביאור גוף שיטת בעל המאור יש לחבחין בין שני שלבים:

 הראשון: חאופן בו למדנו מכח איסורא דלא ימצא שלך לך תרי זימני נדרשים

 להיתרא.

 השני: האופן בו למדנו למסקנה שמלך לך ממעטים נכרי שלא כיבשתו ונכרי

 שכיבשתו, כשני עניינים השונים זה מזה.

 שני שלבים אלו בחכרח מובחנים זה מזה, דהא לבעל תמאור ממיעוט אחר

 מיעוט מרבים חכל לאיסורא, שחרי אין סברא לחלק בין גוי שכיבשתו לגוי שלא

 כיבשתו מכח לך. לפיכך חחידוש בחבחנח בין כיבשתו ללא כיבשתו הוא שלב

 עצמאי מבחינח חגיונית, אף על פי שחוא בא כאחד עם חאיסורא חנדרש והלא

 ימצא.

 בשלב חראשון כתב בעל חמאור שלולא לא ימצא תיינו דורשים את לך לך

 לאיסורא באופן המקיף כל חמצם של גויים ברשות ישראל, אבל חשתא דגלי לן לא

 ימצא מכלל דלך לך לאו לאיסורא דרשינן, וטעמא דמלתא ״שאלמלא כן לא הוצרך

 לומר לא ימצא״. תוספות שאנץ, בהציעו את פירוש רבנו תם, נשמר מטעם זה

 באומרו: ״אבל איו לפרש דאי אתי לך לך לאסור גוי שכיבשתו לישתוק קרא דלא

 ימצא, דתא לא ימצא איצטריך טובא לכדרשינן לעיל שלא יטמין!״.

 נראה, לפענ״ד, דבעל המאור ורבנו תם אזלי לטעמיחו בזח, ולכן פירשו כל אחד

 לפי דרכו. לדעת בעל המאור אילולא דרשו לך לך לתיתירא, לא נצרך התנא" לדרוש

 18. לפי פירוש זה, מה שכתב בעל המאור: ״לא הוצרך לומר לא ימצא״יקאי אתנא דברייתא, וזהו

 שכתב בחמשך דבריו: ״תלכך דרשינן לתו להיתרא״, תיינו לפי שדרש מלא ימצא איסור זה יש

 בידו לדרוש חיתרא מלך לך. אולם אין לשון בעל המאור מכרעת כן, ואפשר לפרש דקאי אקרא,

 וחדרא קושית תוספות שאנץ לדוכתית. מיהו כשנעיין היטב בריתטת דבריו, נראת כי יש חילוק

 כלשתו בין דרשת איסורא דבל יטמין לאיסור קבלת פקדונות באהריות. וזו לשונו: "השתא דכתיב

 לא ימצא, דגלי לן איסורא דבל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרים בדקביל עליה אחריות ועליו
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 איסור קבלת פקדונות באחריות מלא,ימצא, שהכל מלך לך למדנו לאסור,כל חמצם

 של גויים ברשות ישראל, דמעוט בתרא דלן־ שוות.באיכותו ובתיקפו.למיעוט קמא.

 אולם לדעת רבנו תם אי אפשר לפרש כלל דלישתוק תנא מניח דדרשת איסור

 פקדונות מלא ימצא, דחא רבנו תם לטעמיח סבירא ליח דמלך לך תינו מרבים

 איסור נכרי שכיבשתו דחוי כעין לך, ולא חיינו אוסרים כלל פקדונות באחריות. לכן

 אין כאן טענח על חתנא כלל, אבל כוונתו שחיח מקום לדרוש באופן• אחר את לך

 תנינא, לאסור גוי שכיבשתו ואיסור פקדונות באחריות, דומיא דמאי, דדרשינן מלא

 ימצא. ועל זאת אמר דאין לומר דלישתוק קרא מינית דלא ימצא דאיצטריך לטמון,

 ודו״ק.

 בשלב השני כתב בעל חמאור, שלאחר שנתחדש איסור פקדונות באחריות מלא

 ימצא, סלקא דעתך אמינא דליהוי נכרי שכיבשתו דלא קביל עליה אחריות כחמצו

 של נכרי שלא כיבשתו דקביל עליה אחריות, לתכי קא משמע לן מלך לך ־ ללמדנו

 דאף חמץ של גוי שכיבשתו שרי. ולפי, שלא ימצא גלי אהיתר דלך-לך, נסיב ליה

 התנא תלמודא דלא ימצא. והדברים טעונים ביאור, דהא גוף ההיתר נדרש מקרא

 דלך, ומה שלמדנו מלא ימצא, לכאורת, אינו אלא שלך לך לא דרשינן במעוט אחר

 מעוט לאסור הכל, לפיכך דין הוא שיביא תנא דבריתא את עצם מקור ההיתר, ולא

 את סיבתו חרחוקח. עוד זאת, לפי סידור חדברים בבריתא, לאחר שהציע התנא

 איסור קבלת פקדונות באחריות מקרא דלא־ימצא, דן בדינו של נכרי שכיבשתו.

 ונראים חדברים שזהו על רקע חדרשח מלא ימצא כמו שכתב בעל חמאור. אם כן

 עדיף טפי לדרוש חיתר גוי שכיבשתו מלך יתירא דממעט, ממאי דס״לקא דעתך

 לאסור מכח לא ימצא".

 כראח כי שיקולו של בעל חמאור בנוי על כך, שמלך כשחוא לעצמו אין לראות

 מקור היתר עצמי לגוי שכיבשתו, דהא לא אשכחן בשום דוכתא מעמד דיני עצמאי

 לגוי שכיבשתו. לכן, רק לאחר שנתחדש מקרא דלא ימצא, עלתה האפשרות לאסור

 נאמר לא ימצא, כלומר שזת תוא מצוי בידך שאתת חייב באחריותו". פתח בעל חמאור בתרתי -

 איסור הטמנת ואיסור פקדונות - וסיים בחדא "שזח חוא מצוי בידך שאתה חייג באחריותו".

 בפשוטו כוונתו ללמד מהיכא נפקא איסור פקדמות, דחא איסור הטמנה ברור מיניה וביה. אבל

 מדבריו אלו למדנו לתרץ קושית תוספות שאנץ. דהנת מקור דברי בעל תמאוך במה שאמר רב

 אשי להלן"שאני הכא דאפקיח רהמנא בלשון לא ימצא - מי שמצוי בידך". ודייק בעל חמאור,

 דאפשר היה לאפוקי לישנא דקרא באופו אהר. מעתה מת שכתב בעל המאור "שאלמלא כן לא

 הוצרך לומר לא ימצא״ עניינו דלא הוצרך לאפוקי בלשון דמשמע מיניה מי שמצוי בידך. (עיין

 באוצר הגאונים כאן שהביא בשם הגאונים, "דהוא ליה למכתב לא יתית וכתב לא ימצא."1 ואץ

 כוונתו דלא הוצרך לומר כלל לא ימצא, ודו״ק היטב. ובפנים כתבנו על פי האופן הראשון.

 19. לשיטת רבנו תם לא קשיא כלל, שכן לדידו לא ימצא.מלמד לא לדרוש לך תנינא לאיסור גוי

 שכיבשתו בפרט, ולכן היתר,גוי שכיבשתו למדנו ישירות מלא ימצא. אולם,לבעל המאור לא ימצא

 ,מלמד, לא לדרוש לך תנינא לאיסור כולל, ואין לו יהס לגוי, שכיבשתו יותר מלגוי שלא כיבשתו.
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ו נ י א א צ מ א י י ל , כ א צ מ . נ א ר י ת י ח ן ל נ י ש ר ך ד י ל ר ת ש ד ד ח ת ת נ י נ מ ו ז ב , ו ו ת ש ב י כ  גוי ש

א ר ק א מ נ ט ת ק נ ך כ י פ ל תוכן ההיתר, ל ף ע א א ל , א ד ב ל ך ב ל ם ההיתר ד צ ל ע י ע  גילו

, ודו׳׳ק. ך ר ל ת י ת ה ו ח ל מ י ע ו ל י א ג ו ח א ש צ מ א י ל  ך

 ח. ניתוח שיטתו של בעל המאור

ל ו ש צ מ ח ר ב י מ ח ח ת ל ע ד ל ת ח ע ל א ע ס ל ל ו ע מ , ד ר א ו ב ר מ ו א מ ל ח ע ל ב ו ש י ר ב ד  מ

ב ת כ ו ש ח ז . ו א י ג ו ס ת ח נ ק ס מ ח מ כ ו מ י ש פ ת כ י ר ח א ת ב ו נ ו ד ק פ ל ב ק ח ל ו ו ת ש ב י כ  גוי ש

י ו ג ד , ו א ר ו ס י א י ל ת ו י ר ח ח א י ל ל ע ב ק ם ד י ר ח ל א ץ ש מ ן ח א ל מ א ק נ ק ס מ א ב ח ע ד ד ת  ״

י ו ל ג ץ ש מ ח ו ד ת ע ד ש ל ר פ ן ל י ן - א כ א אלמא שזה חמור 1זת קל״. ל ר ת י ח ו ל ת ש ב י כ  ש

ל ע ת ב ע ד ל , ד ם ו ת נ ב ב ר ת כ י ש פ ך כ ל ן ש י ע י כ ו ח ך *משום ד ל ל ל כ י ב ו ו ח ת ש ב י כ  ש

: ת ו ל ע ב ך ל י י ש ר ח ק י ע ת כ ב ש ח ן נ ו מ מ ף ח ו ג ת ב י נ ח ו כ ח ה ט י ל ש ן ח י ר א ו א מ  ה

ו ת ש ב י כ י ש ו ל ג ו ש צ מ ח א ש נ י מ ך א ת ע א ד ק ל ס , ד ר ו א מ ל ח ע ר ב ו ב א ס ס י ך ג ד י א  מ

. " ת ו י ר ח ו א י ל ל ע ב ק ו ו ת ש ב י א כ ל י ש ו ל ג ץ ש מ ן ח י ד ן כ ו ד  יהא נ

ל א ר ש ל י ו ש ד י י ב ו צ ת מ ו י ר ח ו א י ל ל ע ב ק ץ ש מ ח ם ש ש כ , ש ח א ר ן נ י י נ ע ר ח ו א י ב  ב

ר א ב ת ר נ ב ח כ נ ח ד - ג ד י ד ב ק פ ו מ ו ה ת ש ב י כ י ש ו ל ג ן ש צ מ ן ח י ד א ח ו , ח 1 1 ו צ פ ל ח כ  ל

, ל א ר ש ד י י ו ב צ מ ד ח י ק פ ח א ש כ י ן ח ם כ א , ו " ו פ ס ן כ י י נ ן ק י ע א כ ו ו ח ת ש ב י כ י ש ו  דגדר ג

ו צ פ ח ת כ ץ ז מ ח . ב ת ו ש ע ל ל כ ו ו י ד ל ב ע ו ש ו מ נ ו מ ל מ כ ך ש ו ת מ ר ש מ ו ם ל ו ק ח מ י  ה

א ק ו ו א ד ו ך ח ד י י ב ו צ ל מ ו ש ר ד נ י ש נ מ י י ז ר ך ת ך ל ל ן מ ע ל מ ש א מ . ק " ו י מ ו ד ב ל י ש ה ל  ו

ל ב , א ו ת ו י ר ח ו א י ל ל ע ב י ל ק א ר ש י ו ש נ י י ח ; ד ו צ פ ח ו כ ד י א ב ה י ת ש ע ל ד ן ע ת י נ ן ה ו ד ק  פ

, ח ר י מ ש ת ח ו י ר ח ת א ו כ י ד א צ א מ ל ל א ר ש ד י י י ב ו צ א מ ו י ה ד , ח ו ת ש ב י כ י ש ו ל ג ו ש צ מ  ח

ו ת ר י מ ב ש ו י ח א ל ר י ת ן י י י נ ח ק ש א ע ל ל א ר ש י ר ש ח א מ . ו י ו ג ל ח ו ש ד מ ע ת מ מ ח א מ ל  א

א ״ ב ש ר ד ח י מ ל ב ת ת כ ת ש ש מ ר פ " ל ש י ־ , ו ז ' ח נ ח ב ל פי ח . ע ד ת ל ר ו ת ח ב ץ ז מ ן ח ו ד א נ  ל

, י ת ר ס א ך ש ל ר ש מ ו ל , כ א צ מ א י ר ל מ א נו:"״וחכי ק ו לשו ז , ו ר ו א מ ל ח ע ת ב ט י ש ל ב י ז א  ד

א ת י א ד א כ ו ת ח ו י ר ח ל א ב א ק ל ב ד י ׳ ו צ ו מ נ י ח א ז ך ממש ו י ל ו צ מ א ב ל י א ת ר ס א א  ל

 20. אף שבזח דומח שיטתו לשיטת' רבנו תם, מכל מקום חבדל יש כאן, דלרבנו תם עיקר קרא דלא

 ימצא תות מוקמינן לגוי שכיבשתו, ואיסור פקדונות אתי מכח כל שכן, בעוד שלפייב'על,תמאור,

א ללמדנו אןסור פקדונות באחריות, אלא שמכח סברא(שכחח ככת קרא), חוי מרבינן  לא ימצא ב

 נמי גוי שכיבשתו.

, א) רש׳׳י ד׳יח לעולם אסיפא, ובמת שנתבאר בשיטת רש׳יי בסוגית יחד לו בית. ו )  21. עיין לחלן

 22. עייו לעיל חערח 13, ומכלל דברי בעל חמאור ניתן ללמוד, כי נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר חד

 עניינא חוא - ולא כפירוש רש״>.

 23. ובכך חית אפשר לבאר מאי דאיתא במכילתא (בא פרשת י פסוק יט) ״יצא חמצו של נכרי שחוא

 ברשות ישראל וגו׳ אף על פי שחוא ברשותו אבל אינו יכול לבערו״. ויעיין בפירוש רש״י(שמות יב,

 יט) שכתב דמיירי כשלא קיבל עליו אחריות. ולפ״ד, יש לפרשו בגוי שלא כיבשתו, שאז אין חחמץ

 מסור ביד ישראל לכל חפצו. אבל גוי שכיבשתו, שבידו לבערו, סלקא ׳דעתך שעובר, ולחכי

 איצטריך לך יתירא.



 168 מעליות יג

א מחמת ל , ו ל ע ו פ ן ב ו כ ל ב י ק ד ש צ א מ ו , ח ך ד י י ב ו צ ר מ ב ד ת ה ו י ת ח ו ש מ מ ־ ו . ׳ ׳ ך ו מ ס  ב

, ודו׳׳ק. ו נ מ ו מ ל ט י ו ל ח כ ל ב ל ח כ ד ק פ א ח ל ף ב ן א ם כ א א ה , ד י ו ג ל ה ו ש ד מ ע  מ

ך ׳׳דליחוי ת ע א ד ק ל ס י ד א מ ף ל , א ר ו א מ ל ת ע ת ב ט י ש א ד ב י ל א , ש ד ״ נ ע פ ה ל א ר  נ

, יש ת ו י ר ח ה א י ל ל ע ב ק ו ו ת ש ב י א כ ל י ש ר כ נ ת כ ו י ר ח ח א י ל ל ע י ב א ק ל ו ד ת ש ב י כ י ש ר כ  נ

ו שתופקד ת ש ב י כ י ש ר כ ל נ ו ש צ מ ח . ב ם צ מ ל ח ר ש ו ע י ב ב ו ו י ת ח ע ק פ . ת י ן אופנ י ל ב ד ב  ח

, שחרי ו ד י ד ב ק פ ו ץ מ מ ח ת ח ו י ת ל ל מ ו ד ח י ו ו ת ו ש ר ו מ נ א י צ ו י ת ש מ י ב , ד ל א ר ש ד י י  ב

ת תורת י נ י ע מ ק ר פ ש א ל כ ב , א ו ת ש ב י כ י ש ו ל ג ן ש ו ד ק ו פ ת ו י ת ה מ ח א מ ו ב ח ו י ח ד ח ו ס  י

א השיבו ד ל ו ל ע ת כ ו י ר ח ו א י ל ל ע ב י ק ץ ש מ ל ח ב . א ו ד י י ב ו צ ו מ נ י ב א ו ן ש ו ד ק  פ

. שורש ו ר ו ע י ב ב ב י ו ח מ , ו ח י ן ב נ י ר ו ק ד י י ב ו צ י מ ת כ , א ו י ל ע ו מ ת ו י ר ח ח א ר ס ו ו י ל ע ב  ל

א באיכות ו ת ח ו י ר ח ו א י ל ל ע ב י ק ץ ש מ ח ו ל ת ש ב י כ י ש ו ל ג ץ ש מ ן ח י ל ב ד ב ח  ח

ן שלא ו ד ק י פ ו ו ח ת ש ב י כ י ש ו ג ל ה ו ש נ ו ד ק . פ ץ מ ח י ח ל ע י ב פ ל ת כ י ט פ ש מ ת ת ו ב י ח ת ה  ח

ו מהיותו ת ע ק פ ח ב ו ו ת ו ש ר ח מ א צ ו ח א ב י ל ח א ר ש י ל ח ו ש ת ק י ת ז ע ק פ ת , ו ת ו י ר ח א  ב

ן י חאחרו א ר ח א א ח ו ל ח א ר ש ם י ל ו ע ל , ש ת ו י ר ח א ן ב ו ד ק פ ן ב ן כ י א ח ש ו מ ל צ ד א ק פ ו  מ

ו ניתן נ נ י י נ ע ך ל , א ת י ד ב ו ח ת י י ג ו ס ל ב י ע ו ל ר ר ב ת ו נ ת ז נ ח ב י ח ט ר . פ י ו ג י ח פ ל כ . 

ו ר א ב ת נ ש . מ ן נ א ד י ג ו ס ר ל ו א מ ל ח ע ש ב ו ר י פ ם מ י ע ב ו נ י חסברו״ת ש ר ק י ל ע ע ע י ב צ ח  ל

ח לזה. ם ז ת ו ו ש ה א ל ו ב ר נ ו א מ ל ה ע ב ם ו ו ת נ ב ל ר ם ש ה י ת ו ר ב ס ם ו ה י ש ו ר י ת פ ו נ ו ר ק  ע

 ט. מחלוקת רבנו תם ובעל המאור

ד מלא מ ל נ ר ה ו ס י א ך ה ו ת מ ם ־ ש ו ת נ ב ת ר ט י ת ש , א ן ו ר ק ע , כ ל ב י ר ק ו א מ ל ה ע  ב

ט אחר ו ע מ . ל ן ש ו ר ק ע א ב ו ף ה ש א מ ת ש ן ה כ ל , ו י י זימנ ר ך ת ך ל ל ר מ ת י ו ה נ ד מ א ל צ מ  י

ר ו א מ ה , ל ע ף ב ן א ו כ מ . כ א צ מ י , א י ל ל ו ך - ל ך ל ל א מ ר ו ס י ד א י מ ע ה י ל ד , כ ת ו ב ר ט ל ו ע  מ

, אולם ו ת ש ב י א כ ל י ש ר כ נ ו ל ת ש ב י כ ש י • ר כ ן נ י א ב מ ל ע ק ב ל ח א ל ר ב א ס ל ב , ש ר ו ב  ס

, נעוץ ם ש ו ר י פ י ב נ ו ש ש ה ר ו י ש ה כ מ ו . ד ו נ ח כ ו ח ו ש מ ם כ י ק ו ל ם ח ש ח ו ר י פ י ה ט ר פ  ב

א דמי ם ל ו ת נ ב ר א ד ב י ל י זימני: א ר ך ת ך ל ל ט ד ו ע ר מ ח ט א ו ע מ ש ח ו ר י פ ב ל ש ך ב ח  ב

: ׳׳מיחו ץ נ א ת ש ו פ ס ו ש ת ר י פ י ש פ , כ י י זימנ ר ך ת ך ל ת ל כ ר ע מ א ב ר ת ך ב ל א ל מ ך ק  ל

י ט וחריבו ו ע י מ ך ח ר ט צ י א א ד נ ו ו י ג ח כ ב ״ ש ר ד י מ י ל צ מ ן ד ו י י כ י ו ב י ר א ל ת א א ו ל ח י ו ו ר  ת

ם גוי י ב ר א מ ר ת ך ב ל מ , ו ו ת ש ב י א כ ל י ש ו ם ג י ט ע מ א מ מ ך ק ל ף מ כ , ל ׳ ׳ ש ר ד מ ן ל ת ל י  א

ת בעל ט , נ ל י ע ו ל נ ר כ ז ח י ש פ , כ ך נ ג ד ץ מ נ א ש י ת ו פ ס ו ת ת ת י ש ו ח ק כ ם מ ל ו . א ו ת ש ב י כ  ש

ו בעלי ת י ו ו ר ת א ו מ א ק ט ו ע מ י ל מ א ד ר ת א ב ט ו ע י מ ר ד ו ב ס , ו ם ו ת נ ב ת ר ט י ש ר מ ו א מ  ת

. " ל כ ם ח י ב ר מ , ו ח ו ף ש ק י  ח

 24. נראת,-כי חלוקים רבנו תם ובעל חמאור בעצם מידת מיעוט אחר מיעוט. עיין במת שכתב ח׳׳יד

 .רמה״ לסנחדרין(מו; א ד׳׳ח חאיש תולין). ושני פירושיו שם משקפים את מחלוקת בעל חמאור

 ורבנו תם. ועיין עוד רמב״ו וריטב״א ור״ן ובהידושי הר׳׳א לנדה (מ, א). וראה מה שכתב בחליבות

 עולם (שער ד פרק ד, ובריב״ש שם). ועיין עוד בבית האוצר ערך אין מעוט אהר מעוט, ובשו״ת זכר

 יתוסף תהלוכות תאגדות (פרק כג) ובמת שכתב בנתיבות עולם בריתא דל״ב ־מידות (דף יב

 ואילך).



 סוגית לך לך תרי זימני 169

 הבדל זח .בפירוש לך לך תרי זימני, גורר אחריו את המחלוקת ״ביחס שבין

 תשקלא וטריא בסוגיא-לפירוש גוף חבריתא. לדעת רבנו תם דמלך לך אפשר לרבות

 גוי שכיבשתו, יש מקום לפרש דתתנא גופיח סבר לאסור גוי שכיבשתו מחמת לך לך,

 ולכן פירש ,שחידושו של תתרצן חיח בפירוש מחודש בגוף תבריתא. בעוד שלבעל

 חמאור דלך לך מרבח חכל, אין מקום כלל בגוף חברייתא לחעמיס פירוש זח, ולכן

 לדידו על כורחך לא חלקו חמקשן ותתרצן בפירוש חברייתא, וסדר חדברים

 בברייתא מוכרח מתוכו. לפירושו"ברור שלך לך תרי זימני משמש סברא מבחוץ

 להצדיק את דעת חתנא דנסיב תלמודא דלא ימצא לחיתר גוי שכיבשתו. מעתח נבין

 בי לפי רבנו תם, הדיון באפשרות חחבדל בין נכרי שכיבשתו לנכרי שלא כיבשתו

 מופיע בתחילת דבריו, שתרי עליו סובב עניין לך לך תרי זימני מעיקרא, בעוד שלפי

 בעל חמאור נדחח עניין זח דווקא עד לאחר חצעת עיקר פירושו - בלך לך תרי זימני

 ובמיעוטא דלא ימצא.

ו  כדי לתשלים,את חיקף מחלוקתם יש לומר כי חלוקים חם אף בסברא: לפירבנ

 תם מלא ימצא למדנו איסור -חמץ תמצוי אצלך, כאשר חךגש תעיקרי חוא

 בהמצאות חחמץ ברשות ישראל, בעוד שלבעל המאור מלא ימצא למדנו איסור

 חמץחמצוי בידך - במובן של זיקח קניינית, כפי שחארכנו בזח בסוגית יחוד בית.,

 לאור מחלוקתם זו, נחלקו בפרשנות עצם חחדוש חנלמד מלא.ימצא לעניין נכרי

 שכיבשתו. לרבנו תם מלא ימצא ולך תנינא, למדנו למעט נכרי שכיבשתו, כפי

 שפירשנו על פי תוספות שאנץ, בעוד שלבעל תמאור אין מקום-לדין על לא ימצא

 ולך קמא כלל, אלא לעולם על לא ימצא ולך לך תרי זימני, שכן לא שייך כלל

 להעמיד את לא ימצא כשלעצמו בנכרי שכיבשתו.

ו תם במחלכו חשני, דנעמיד לך יתירא  מעתה ברור שמח שתקשנו לשיטתרבנ

 לאסור גוי שכיבשתו אף בבל יראה, לא. קשיא. כלל ,לבעל המאור - שכן אין לך

 תנינא יכול לעמוד כחלוק מלך קמא כללביחס לנדרי מעוטאחר מעוט.

 ט. שיטת הראב״ד

 כתב חראב״ד בתשגותיו על בעל חמאור:

 אבל חפירוש חנכון, חקושיא כך תייתח: ׳מיחדר אחיתירא ונסיב קרא

 לאיסורא חיכא דקביל, וכי נסיב קרא לאיסורא ודאי בדקביל מיחויחיח ליה

 לתנא לאסוקי למילתיח לחיתירא חיכא, דלא קביל בין כיבשתו בין לא

 כיבשתו, ותדר לינסוב-קרא לאיסורא לתרוויחו חיכא דקביל, ומחיכא נפקא•

 ליח חיתירא לתרוויתמ לחכי אמר ׳אין משום לך לך תרי זימני׳ כלומר: מכיון

 שחראח לנו שדורשים חד לך לתיתירא, ממילא שמעינן אידך' לך לחיתירא -

 וחד לגוי שלא כיבשתו, וחד לנוי שכיבשתו. חרי כבר קמח ליח לתנאי תרוויחו

 לחיתירא בךלא קביל, וחדר מסיק קרא לתרוויחו באיסורא בדקביל, דכי
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 חיכי דשוו תרוויהו דחיתירא - חכי נמי שוו באיסורא, וקצר חתנאיאת דבריו

 לומר: כשם שחם שוים בחיתר כך שוים באיסור, אף על פי שאין לנו אלו

 מקרא אחד לאיסורא.

 (על פי מחדורת כתוב שם, כתב יד ירושלים)

 נקודת חמוצא של חראב״ך חיא, שחמונחים היתירא ואיסורא בקושית חגמרא:

 ״חאי תנא מיתדר אחיתירא ונסיב קרא לאיסורא״ מתיחסים בלעדית לחיתו

 פקדונות בדלא קביל, ואסור קבלת פקדונות בךקביל עליו אחריות, ובחתאס לכך

 אף ח למודים מלך ומלא ימצא, וזחו שכתב "הא ודאי פשיטא לן דלד לחיתירא בדלא

 קביל, ולא ימצא לאיסוראהיכא דקביל, וכי נסיב קרא לאיסוראודאי בדקביל׳י.

 לפי שיטתו, רק לאחר ישוב שני הכתובים של.לד ולא ימצא, פותחת חבריתא בברור

 מעמדו של גוי שכבשנו, ומבחינח זו שוח פירושו לפירוש בעל תמאור. נוסיף ונאמר

 עוד, כי בנגוד לרבנו תם שסבור (על פי מחלכו חשני) שיש מקום לחעמיד את חחבדל

 בין חיתירא דלך ואיסורא דלא ימצא בחבחנת בין דיני נכרי שלא כיבשתו לנכרי

 שכיבשתו", מסכימים הראב׳׳ד ובעל המאור, שישוב מקראות אלו, נאמר בעיקרו על

 היחס בין קבלת אחריות לבין חעדר קבלת אחריות, ובזה מגדירים בצורה דומח

 את טיב האיסור חנלמד מלא ימצא". מחלקתן של בעל המאור וחראב״ד היא

 בהחלטת חחיתר חנדרש מלך, שלבעל המאור יש מקום לדרוש מעוט אחר מעוט

 ולאסור חכל, בעוד שלראבי׳׳ד ״אין דורשין מעוט אחר מעוט אלא מדחק שאין מה

 לדרוש בשני המיעוטין״.

 מנקודת המוצא של הראב׳׳ד, שתיתירא מתיחס דווקא לחיכא דלא קביל,

 ואיסורא דווקא היכא דקביל, נובע שקושית חנמרא חיא,.דחתנא מחזר על חיתירא

 בפקדונות שלא באחריות, וחביא לכך פסוק חמתיחס לפקדונות באחריות. פירוש זח

 שונח במתותו־ משיטת רבנו תם ובעל המאור, דחא לדידם חנחת חמקשן תיתח

 דתנא דבריתא נתעורר לחקור על מעמדו של נכרי שכיבשתו, רק מסבת חאסור

 תנדרש מלא ימצא, ועל. פי זח חקשח חיאך סיבת חחוא אמינא תחיח גופא מקור

 ההיתר. לפי דרכם יש לפרש ״דנסיב קרא לאיסורא׳׳ חינו־לאיסורא דגוי שכיבשתו

 גופיה.

 אכן מלבד השוני בפירוש הקושיא, קשיא לן,בעיקר שיטת הראב״ד, דהא רבנו

 תם ובעל המאור תרוויחו טרחו להראות שקושית הגמרא נעוצה בתדוש של פקדונות

 באחרות, מפני שחיח קשח לחם דלא אשכחן;בשום דוכתא שחלקו בין נכרי

 שכיבשתו לנכרי שלא כיבשתו. אולם בשיטת חראב״ד, לא זו בלבד שאין.הוא טורח

 25. כפי שכתב רבנו תם: ״ובלא תנימא מוקמינן לא ימצא לאיסור כיבשתו" וכמו שכתב לעיל סעיף 1,

 בביאור מחלכו השני של רבנו תם..

 26. עיין לעיל בסוגית יחוד בית, שם הראנו כי בעל המאור והראב״ד תרוויחו חלוקים על רבנו תם

 בטיב המשמעות של מצוי בידך, ואזלי לטעמייתו במת שנתפרש בסוגיא דנן.
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ר ח א א ל ק ו ו , ד ו ת ש ב י כ י ש ר כ ן נ י ל ד ל ע ו א ש א ל ת י ר ב א ד נ ר ת ר ו ע ת ד נ צ י ת כ ו א ר ת  ל

ט ו ש ר פ ב ד ע כ מ ש ו מ ש ו ר י פ א ל ל , א א צ מ א י ל ת מ ו י ר ח א ת ב ו נ ו ד ק ר פ ו ס י ש א ו ד  ח

א ר י ת י ח ן ש י נ ר מ ר ב א ל נ ת ך ת ר צ ו נ ח כ מ , ש ו ת ש ב י א כ ל ו ל ת ש ב י כ ן ׳ י ם תבדיל׳ ב י י ק  ש

ו בין להיתירא ובין לאיסורא. ת ש ב י כ י ש ר כ נ ף ל ם א י ל א ח צ מ א י ל א ד ר ו ס י א ך ו ל  ד

י ו ח נ נ ו מ ר ח ו א י ב ר ב ו א מ ל ח ע ב ם ו ו ת נ ב ם ר ד ע ״ ב א ר ק ת ו ל י ח , כ א ו פ י ח א א ר  נ

ח ן ז י י נ ע ל ל א ר ש ד י ת י ח ש ת ו ב כ י ש ו ו ג ש ו ר י ר פ ו א מ ל ח ע ב ם ו ו ת נ ב ת ר ע ד : ל  שכיבשתו

ו ד מ ע ת מ נ י ח ב ם מ ל ו , א ך נ ו מ מ ו ב נ ו מ מ ש רש״י ש ו ר י פ , כ ו ש ו כ ר ו ו נ ו מ ל מ ט ע ל ו א ש ו ח  ש

ר ג ר ב ב ו ד מ , ש ש ר פ ש ל ד י ״ ב א ר ת ח ע ד ם ל ל ו , א ו ת ש ב י א כ ל י ש ו ג א כ ו י ח ר י ח ש י א  ח

ת י ש ר ע ו ס י י א ב א ג מ ל ע ן ב ח כ ש ח א נ ח . ו " ל א ר ש ל י ו ש ט י ק ל ו ו ר י כ א ש ו ח ב ש ש ו  ת

ב ש ו ר ת י ג ד ל י ו ע ל י ב ש ת ב ב ש ח ב כ א ל ת מ י י ש ל ע ר ע ת ז ו ל מ א ר ש י , ש ת ב ש ח ב כ א ל  מ

א י ג ו ס ן ב י ד א ח ו ן ח ם כ . א " א מ ל ע ב ב ש ו ר ת ן ג ן כ י א ח ש . מ ו ט י ק ל ו ו ר י כ א ש ו ח  ש

ם ו ש , מ ו ת ש ב י כ י ש ו ל ג ו ש צ מ ו ח ת ו ש ר ק ב י ז ח ח ל ל א ר ש ל י ר ע ו ס י ש א י ך ש ת ע א ד ק ל ס  ד

י כ ח , ל ת ב ש ח ב כ א ל ת מ י ש ר ע ו ס י א א ד י מ ו ח ד י ד י ץ ד מ ק ח י ז ח מ י כ ו ח ך ד ל א ד ת  ל

. " א ר י ת י ח ד ל ח ו י א מ ר ך ק י ר ט צ י  א

י ו ג ב א ( ר י ת י ח ר א ד ח י א מ נ י ת א ח ך חיא: ״ א כ ר מ ג ת ח י ש ו ר ק ו ע י , ש ד ״ ב א ר  לפי ח

ת ח ת ו ו ר ת י ש ח ר פ ר ל ו מ ג ו ל ח ל י ן ח ם כ , א ת ו י ר ח ח א י ל ל ע ב א ק ל א ד כ י ו ח ת ש ב י כ  ש

א כ י ח ם ״ ו ג א ז י ש ו ל ק ל כ . ב ״ ( ת ו י ר ח ח א י ל ל ע ב ק א ד כ י ח א ( ר ו ס י א א ל ר ב ק י ס ) נ ת א  ז

א ת י י ר ב א ד נ ד ת י ב ר ע י פ ו ש נ י י , ת ג 0 ״ ן י א א ״ ר מ ג ח ח צ ר ת . ו ״ ו ח י ו ו ר ת א ל ר י ת י ן ח א ל ק פ  נ

א ל ש ן ב י ב ו ו ת ש ב י כ ן ב י , ב ת ו י ר ח א ת ב ו נ ו ד ק א פ ר ו ס י ל א ד ע מ ל א ל צ מ א י ת ל ט א ק נ  ש

ך ל א מ ר י ת י ו ת נ ע מ ר ש ב כ ר ש ח א : מ ר מ ו ל י זימני׳׳. כ ר ך ת ך ל ם ל ו ש מ , ״ ו ת ש ב י  כ

ו ח ל מ ק ך ש ו ת מ י ו ב י ת ך כ י ל ר א ת ח , ד ו ת ש ב י כ י ש ו ג ן ל י ד א ה ו ח ן ד י ב ח , יש ל א ש י ר  ב

י כ י י ח כ ך ד ד מ ל , ל ת ו י ר ח ח א י ל ל ע י ב ק א ד ר ו ס י א ט ח י ק נ ו ו י ר ב ר ד צ , ק א ר י ת י א ח נ ת  ל

. ר ו ס י א ם ב י ו ם ש ך ת א כ ר י ת י ח ו ל ח י ו ו ר ו ת  דשו

ש ו ר י פ א ב ל , א א ב ר י ו י ב ן א י ת ב ק ו ל ח ל מ ן כ י י א , כ ח ל ו ד ע ״ ב א ר ש ח ו ר י ל פי פ  ע

י ו ג א ל ר י ת י ט ח ר פ ך ל ר ו ן צ י י א י ב ת א ע ד . ל ח ת י ש א ר א ל ת י י ר ב א ד פ י ן ס י ס ב ח י  ה

י ן ל י א א ״ ת י י ר ב א ד פ י ן ס כ ל , ו י נ מ י י ז ר ך ת ך ל ם ל ו ש , מ א ו א ח ש י ר ל ח ל כ ב , ד ו ת ש ב י כ  ש

ת ר כ ו ך ח כ י פ ל ת ו ו י ר ח ס א ח י ל ל ע ב י ק ת ש ו נ ו ד ק ן פ י ד ק א י ר א ״ ק ו ת ש ב י א כ ל י ש ו א ג ל  א

 27. עיין ברמב״ם חמץ ומצח (ד, ב) שכתב: ״ואפילו חיח נר תושב שיד ישראל שולטת עליו, איו כופין

 אותו להוציא חחמץ מרשותינו בפסח״ (בן גירסת כתבי חיד חתימניים). ועיין עוד במאירי

 לסוגיין.

 28. עיין היטב ברמב״ס שבת כ, יד, ובהשגת חראב״ד שם, ומשמע שעל חלוקח זו של חרמב׳׳ם לא פליג

 חראב״ד. וע״ש בנושאי הכלים.

 29. שוב ראיתי כעין זח בחדושי סוגיות לחתם סופר (ירושלים תרנ׳׳א), שכך כתב בביאור דעת

 חרמב״ס.

ודלאלכנירסת רבנו תם ובעל חמאור. וראה מה שכתב בגמרא שלמה באורי  30. כן גרס בגמרא,

 נוסחאות(ח, ב) שורת 41.
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 לחפוך גירסת חסיפא. אבל-לרבא דקאי אדיו פקדונות שלא קיבל עליחם אחריות

 שוב אין• צורך להפוך חגירסא, אלא שקצר חתנא את חראיח, וחזר לכלול בדברו אף

 דין פקדונות באחריות. נמצא שלרבא תבריתא כפולח בלשונח, תחילח דין גוי שלא

ך גוי שכיבשתו".  כיבשתובין בדלא קביל וביףבדקביל, ואחר כ

 31. על פי *ת מיושבת קושית חשפת אמת בסוגין. ועיין עוד במת שכתביבחדושי רבי דוד (ח, ב דיוז

 אמר אביי).
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 ר׳ מסי גולדברג

 אין ביעור חמץ אלא בשריפה ״ אימתיו

 שיטות הראשונים בקושית רבינא לרבא בסוגית פסחים יב, ב

 א. קושית רבינא לרבא

 מצעו במשנח מחלוקת באופן ביעור חמץ: ״רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ

 אלא-שריפה, וחכמים אומרים אף מפרד וזורח לרוח או מטיל לים״(פסחים כא, א).

 והנה מן הגמרא עולה, שרבי יהודק לא דיבר בכל זמן, אלא יש זמן שיכול לחשבית

 בכל.אופן ולאו דווקא בשריפה. בירור זה בדעת רבי יהודה מופיע בגמרא אגב

 בירור מחלוקת אחרת בין רבי מאיר לרבי יהודה בעניין שעת איסור אכילת חמץ

 ביום י״ד. וכך חיא מחלוקתם במשנח: ״רבי מאיר אומר אוכלים כל חמש ושורפין

 בתחילת שש, רבי יתודת אומר אוכלין כל ארבע ותולין_(לא אוכלין ולא שורפין) כל

 חמש, ושורפין בתחילת שש״(פסחים יא, ב). ובגמרא נשאו ונתנו בטעמי דעותיחם

 וגרסינן חכי:

 ורבא אמר, לאו חיינו טעמא דרבי יחודח, אלא רבי יחודח לטעמיך דאמר אין

 ביעור חמץ אלא שריפח, ויחבו ליח רבנן שעח אחת ללקוט בח עצים.

 איתיביח רבינא לרבא: אמר רבי יחודח אימתי שלא בשעת ביעורו, אבל

 בשעת ביעורו חשבתתו בכל דבר (יב, ב).

 דברי רבי יהודה אלו חמובאים על ידי רבינא; נגרסו על ידי רבנו תם בספר חישר

 באופן שונה מהגירסא המופיעת לפנינו, אך גם גירסתינו נתפרשה על ידי הראשונים׳

 באופנים. שונים. ננסה לעמוד על הפירושים השונים של מימרא זו, תוך התמקדות

 בשתי שיטות; שיטת בעל תמאור ושיטת- רש״י. שתי שיטות אלו, כפי שנראה

 משותפות מבחינת המבנה שלהם (תבעיתי, לכאורה, בהתבוננות ראשונה), אך

 הפוכות מן חקצח אל חקצח מבחינת תוכן הפירוש, והסברות העומדות בבסיסיתן.

 ב. קושית בעל המאור לקושית רבינא ובירור המושג ״שש שעות

 ולמעלה״

 כתב בעל תמאור:

 אמר רבי יהודה אימתי שלא בשעת ביעורו, פירוש משש שעות ולמעלה; כמו

 ששנינו במשנתנו: ׳עבר זמנו אסור בתנאתו ולאי יסיק בו תנור וכירים׳(כא,
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 א), ואוקימנא בגמרא: ׳לא צריכא לרבי יחודח דאמר אין ביעור חמץ אלא

(כא, ב)... אבל בשעת ביעורו חשבתתו בכל דבר, ושעת ביעורו זו חיא  שריפח׳

 שעח חמישית... ולפיכך נקרית שעת חביעור שעח חמישית... מפני שבסופה

 חיא שריפת חמץ, כדתנן: ׳ושורפין בתחילת ששי. מכל מקום עד סוף שעה

 חמישית תשבתתו בכל דבר, ואין צריך לטרוח"ללקט עצים.

 חביטוי ״שש שעות ולמעלח״ בדברי בעל חמאור צריך בירור. ביטוי זה מופיע

 כמח פעמים במסכת זו ונתון במחלוקת ראשונים. בסוגית ״חבודק צריך שיבטל״(ו,

 ב ־ ז, א) מופיע חביטוי פעמיים, ושם גרסינן: ״דאמר רב גידל אמר רבי חייא בר

 יוסף אמר רב, תמקדש משש שעות ולמעלת אפילו בחיטי קורדניתא, אין חוששין

ופירש'רש״י: ״משש "שעות ולמעלת - מתחילת שש דאיסורא דרבנן הוא  לקידושין״:

 (שמן• חתורח׳ מתחילת שעח שביעית חחמץ אסור בחנאח ומדברי חכמים מתחילת

 שעח ששית)״. מאידך גיסא כתבו חתוספות שם (ד״ ח משש שעות ולמעלת):'״פירש

 תקונטרס מתחילת שש, ולא נתירא לרבנו תם דעל כרחך חא דאמר לעיל(ד, ב) משש

 שעות ולמעלת אסור, חיינו מסוף שש״1.

 בבירור זח תחיח תלויח גם ראיית בעל חמאור מ״עבר זמנו״, שחרי אם כוונתו

 לסוף שש, אבל בשעח ששית גופא חשבתתו בכל דבר, אזי על כרחנו לבאר דבריו

 שמפרש המשנה ״עבר זמנו״ על שעת איסור תנאת מן תתורח חיינו מתחילת שבע

 ואילך, ושעל זה אמרה הגמרא דקאי כרבי יהודה. אולם זהו קושי גדול שהרי

 בפירוש העמידת תגמרא קודם לכן פיסקא זו ב״שעות דרבנן״ היינו דעברח שעה

 חמישית ונכנסה ששית, ועל זה אמרה הגמרא דלא קאי אלא כרבי יהודה דסובר

דווקא, ומכאן'שלרבי' יחודח ביעור בשריפה מתחילת שש.  ביעור חמץ בשריפה ז

 מאידך גיסא, אם נפרש את דברי בעל חמאור שמתחילת שש 'הוא בשריפח, על

 כרחנו לומר שהראייה בנויה על תעמדת חגמרא תנ״ל,״לשעות דרבנן״*, ואם כן מדוע

 לא כתבח?;

 וחנח לאחר^חעיון'בדברי בעל חמאור'במקומות אחרים' ברור לחדיא, שחביטוי

 ״שש שעות ולמעלת״ מתפרש על ידו מסוף שש, וילפיכ״ך יש לבאר דבריו כאן כמו

 1. כך תקשו גם בתוספות רבנו פרץ ותוספות ר׳׳ש משאנץ, וכן הקשה הר״ן בהידושיו, וראה מתרש׳׳א

ן שתוסיף להקשות מתסוגיא גופא. א  כ

 2. שכן בלא העמדת זו ראיתו חסרה, שהרי צריך להביא ראיית שמתתילת שש תוא בשריפה,

 ולכאורח, לא די במת שמתחילת שבע בשריפח.

 3. •בד״יה ״וחא דאמר רב גידל״(ג, א; מדפי חרי״ף) כותב: ״חמץ משש שעות ולמעלת עובר עליו מן

 חתורח וחכמים עשו לו סייג שעת ששית מדבריחם", ופשוט שאין איסור תורת אלא מתחילת שעח

 שביעית. דברים אלח של בעל חמאור מתייחסים למימרא של רב גידל (ז, א) ומכאן על כרחץ־

ע עבר זמנו״ ת  לומר שמפרש כך גס בדברי רב גידל עצמו כתוספות חנ׳׳ל. עוד כתב בד״ח ״וחא ד

 (ח,-ב, מדפי תרי:׳ף):;׳׳וחא איכא רבי שמעון דסבירא ליח-דחמץ מותר משש שעות ולמעלה עד

 ,חעו־ב וכדאמרין לקמן בגמרא (כח, ב)". ופשוט שכוונתו לתחילת שבע ואילך כדאיתא שם

 בברייתא בתמשך דרבי יחודח אית ליח חמץ משש שעות ולמעלח עובר בלא תעשח.
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 בשאר המקומות. ובפרט משום.שאין כאן לבעל המאור כל חכרח־לוזשתמש במטבע

 זו, שלא.הוזכרה בגמרא בסוגיא דידן, ןאם לא היה פשוט לו שכך הוא הפירוש

 היחיך שלה, לא היה נוקט בה כלל.

 מכל זה נראה ברור שחלוקת הזמנים למעשה אליבא דרבי יהודה לפי בעל

 המאור כך היא: בשעה חמישית משבית בכל דבר, ומתחילת שש ואילך השבתתו

׳. אולם בניסוח חלוקה  בשריפח, דאס לא כן תקשח חעמדת הגמרא ב״שעות דרבנו,

 יו,.תתייחס רבי יהודה בפירוש, מהצד חאחד לשעות האיסור מףהתורה - ״משש

 שעות ולמעלה״, תיינו מתחילת שבע ואילך, ומאידך גיסא לשעח חמישית שתיא

 שעת חיתר גמור. ושעה ששית שחיא שעת איסור מדרבנן תמצא נלמדת משעה

 שביעית ודינח בשריפה.

 ךרך זו בדיוק נמצאת בספר חמכתם כאן בשם רבנו תם', וזו לשונו: ״תרב רבנו

 תם ז״ל פירש... דשלא, בשעת בעורו, שכבר עבר זמן ביעורו, וחיינו משש שעות

 ולמעלת, ושעת ששית- מפח כשעת שביעית חיא, אבל בשעת,ביעורו.שחוא שעח

 חמישית חשבתתו בכל דבר״. וכן חוא בספר חמאורות (כא, ב). הרי בפירוש; חביטוי׳

 ״שש שעות ולמעלת״ חיינו שעה שביעית, ותיא תיא תשעת שקורא רבי י תודת ״לא

 שעת ביעורו״, ו״שעת חביעור״ חיא שעח־חמישית. ושעח ששית שלא נזכרת בדבריו

 כלל, אין זה מפני שלא.רצה לקבוע בה הלכח, אלא מפני שדינח תלוי ועומד-בדין

. 5  שעח שביעית, ומאחר שכבר פירש דין שביעית ממילא שמעינן,דיןששית

 מעתה, צריך.ביאור מתו יסוד טפילות שעח ששית לשעח.שביעית, ׳בדין,ביעור

 בשריפה, עד.שאין כלל צורך להזכיר דין שעה זו, ומהו יסוד -דין ביעור בשריפה,

 שבגללו ראה רבי יהודח צורך לחתייחס בעיקר לשעת איסור מן התורה. קודם לכך

 נברר שיטת רש״י בזה.

א מ ג  ג. קשיים בלשון רש״י לקושית י

יב, ב): ״אימתי - אני אומר אין ביעור ) ו נ י  כך הוא לשון רש״י כפי הנמצא לפנ

 חמץ אלא שריפה, שלא בשעת ביעורו - בתחילת שש וכל שש, דאכתי מדאורייתא

 שרי. אבל בשעת ביעורו - בשבע'שהוא מוזחר מן תתורח, חשבתתו בכל דבר.

 וטורח זח למח, אס אין לו עצים ימתין עד שעת ביעורו וישביתנובכל דבר״.

 וחנח דברי רש״ייאלו צריכים עיון רב:

 4. המובא כאן' בשם רבניו תם שונה מהמובא בשמו בתוספות (יב, ב', ד״ה אימתי) ושניהם שונים

 מדבריו בספר הישר סימן שלט(יובאו לקמן).

ת תעמדתיחגמרא ל״שעות א ־ ר ו א מ  5. לקמן (אות ג) יתבאר מת שתקשנו, למת לא הניא בעל ת

 דרבנן".
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 א. דבר פשוט חוא.שחכמים תיקנו לבער חמץ בשעה ששית כמפורש במשנה(יא,

 ב) שעלית.סובבת הסוגיא. אם כן, מח חקשח רבינא לרבא, אדרבא ראוי וראוי לתת

 שעה אחת ללקוט בח עצים כדי לקיים מצוות ביעור חמץ ־בזמנח - בשעת ששית,

 ובאופן הנכון - בשריפה, דתוא מן התורה (כז, ב ־ כח, א), ולא לאפשר לתמתין עד

 שבע ולחשביתו בכל ,דבר. (כן חקשח בחדושים וביאורים לרב חיים גריינימן,

 פסחים סימן ב אות ג).

 .ב. עוד יש לחוסיף, דנראח שרש״י סובר שבשעת ששית יש איסור להשהות החמץ

 מדרבנן, ובכלל תקנת חכמים לבער בשעח ששית חיח לבער בתחילת שש מיד.

 (כן חוכיחו* ממח שכתב בד״ח וכיון דאיסורא דרבנן(ז, א), וזו לשונו: ״דמשעברו

 חמש אסור בחמץ לדברי חכל.״וכיון דחס עליח ומשהי ליה פורתא עבר עליה״. וכן

 משמעלהדיא מהדיבור חסמוך לו: ״ונבשליה בשית - ליתקנו רבנן לכל אדם ליבטל

 בלבו בתחלת שש...שהרי עסוק בשריפתו״. וכן נראה מרש״י הנידון כאן, ממח

 שחילק בלשונו.וכתב: ״תחילת שש״ ו״כל שש״ ׳וכתב ״דמדאורייתא שרי״ - חא

א מדבר שכן כתב גבי שבע: ״שהוא ו ה ץ מ ח  מדרבנן יש איסור: ועל איסור קיום ח

 מוזהר מן התורח, השבתתו.בכל דבר״ רצח לומר: כיון שאם לא ימצא עצים בשבע

 ויתבטל מביעור חחמץ חרי יעבור על איסור השתית חמץ).

 לפי זח תמוחת עוד יותר ק ושית רבינא, דחא אם לא יחיו לו עצים ויתבטל מן

 חביעור בשעח ששית, יעבור בכל רגע ורגע על איטור חשחית חמץ מדרבנן.

 ג. כבר תקשו בתוספות (על• אתר, ד״ח אימתי) בשם רבנו תם חיאך ימתין עד

 שבע לבערו בשבע, והרי הסקנו לעיל (י, ב) דרבי יחודח אסר לבדוק חמץ בשבע

 שמא יבוא לאוכלו, ומאותו חטעם יש לו לאסור גם לבער בשבע.

 ד. על פי מה שהקשו תתוספות על רש׳׳י בד״ח ״מדאורייתא״ (ד, ב), וד״ה

 ״וכתיב״ (שם) עולת, שרש״י סובר דמצוות השבתה מן התורה זמנה קודם זמן

 תאיסור של תורת (ראה מהרש״א ד״ת וכתיב, וראש יוסף ד״ת מדאורייתא) כדעת

 חרמב״ם (חמץ ומצה פרק ב, הלכה א), ודלא כתוספות הנ״ל שסוברים שזמן חובת

 חביעור מדאורייתא עם כניסת שעת האיסור דחיינו תחילת ישבע7.

 לפי זח קשח ביותר, היאד ימתין עד שבע, חרי מדאורייתא חייב חחמץ לחיות

 מושבת לפני כניסת שעה זו.

 וחנח ברור, שחלק מחראשונים (שיובאו לתלן) לא תפסו את שיטת רש״י כפי

 6. כן חוכיח בספר"מראי מקומות וציונים לשולחו ערוך אדמו״ר חזקו״ סימן תמת סעיף א.

ן חוא נם בתוספות שאנץ. וזח לשון תוספות רבנו פרץ: "ולי נראח דאמר לקמן דבל יראח ובל  7. כ

 .ימצא ניתק לעשח דתשביתו, ואם כן עשח דתשביתו,אינו_,מתחיל_אלא לאחר איסור חמץ". וכן

 דעת חר״ן בחידושןס (ד, ב, ד״ת מדאורייתא) וכן דעת חרא״ש(פרק קמא סימן י).. לעומתם דעת

 חרמב״ן (בחידושים ד, ב).כדעת חרמב״ם וזו לשונו: ״חיאך צוח לבער אחר חצות, ותלא בשעת

א שיתא מבוער או מבוטל בחצות קאמר רחמנא*. ל  ביעורו כבר עבר עליו, א
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 שעולח־מתוך הנוסח שלפנינו, וכלל שיטת רש״י אליבא דידם כך חוא: עד סוף שעח

 חמישית השבתתו בשריפח, ומתחילת שש ואילך השבתתו בכל דבר.

 נמצא פירוש רש״י לקושית רבינא לרבא, בשילוב שיטח זו עם לשון רש״י כנמצא

 לפנינו(עם ההשמטות הנדרשות) כך: שלא בשעת ביעורו - קודם שש דאכתי שרי

 (לגמרי, אז חוא בשריפח). אבל בשעת ביעורו - מתחילת שש ואילך שהוא אסור

 בחשחייח (וחייב לחשביתו מיד בתחילת שש), השבתתו בכל דבר. וטורח זח למה

 אם אין לו עצים ימתין עד שעח ששית וישביתנו בכל דבר.

 לפי זת, נתבטלו מאליחן כל חקושיות שחקשינו לעיל, שחרי באמת אין כל חיוב

 לבער חמץ קודם שש, אף שאם בא לבער:חייב לבער בשריפח דווקא מדאורייתא.

 מאידך גיסא מתחילת שש עומד בחיוב לבער, אך אז משביתו בכל דבר ואין צורך

 לתקן לו שילקט עצים בשעת חמישית. כמו כן אין לתקשות חיאך ימתין עד שבע

 שחרי אינו ממתין אלא עד שש ואז משביתו מיד בכל דברי.

 אמנם,• אם נטען שחנוסחא שלפנינו יצאח מתחת יד רש״י עצמו, בין אם כנוסחא

 יחידח ובין אם משום שחזר-בו, עדיין יוקשו כל-הקושיות דלעיל. אולם יתכן, כפי

י  שיובא לקמן מתוך לשון תראשונים, שרש״י כתב דבר־אחד שנשתמע ונתפרשלשנ

 צדדים וחנוסחא שלפנינו נכתבח לפי פרשנות אחת שלא על ידי רש׳׳י.

 ך. ביסוס השישה המיוחסת לרש״י בראשונים, השונה מפירוש

 רש״י שלפננו בגמרא

 מדברי בעל המאור נראת, שתפס את שיטת רש״י כנ״ל,, דקודם שש בשריפה

 ומתחילת שש ואילך בכל דבר. כך עולה ממת שכתב בתמשך דבריו: ״ובפירושי רבנו

 שלמה מוחלפת שיטח זו לומר שקודם זמן איסורו חוא בשריפח ולאחר זמן איסורו

 השבתתו בכל דבר. ויש עליו תשובות חרבח, וחפירוש חנכון חוא שכתבנו״. הנה,

 לא חזכיר כלל ש״זמן איסורו" חיינו זמן איסור תורח, ובפשטות חיינו שעח ששית,

 ונמצא לפי זח פרש״י כנ״ל. ועוד, שאם,נאמר כך, לשונו- ״מוחלפת שיטח זו״ -־

 מדוייקת, דחיינו הפוכה ומוחלפת ממש ביחס לפירוש בעלי המאור עצמו, שתחת

 שעח חמישית בכל דבר, כדברי בעל חמאור, שיטת רש״י- ביעורו בשריפח, ומשעה

 ששית ואילך החיפך. וכן ברור מדברי חראב״ד כאן בחשגות על בעל חמאור, וזו

 לשונו:

 ובפירוש. הרב רגי שלמה ז״ל [מוחלפת השישה לומר שקודם זמן וכוי - כ״י]

- אמר אברתם ומת שאמר בתחלת כל שעח (כא, ב) תויא תיובתא לרב רבי

 שלמח ז״ל. דאמרינן: ׳לא צריכא אלא לרבי יחודת דאמר אין ביעור חמץ

 אלא שריפח, סלקא דעתך אמינא בתדי ךקא שריף לית ליתחני מיניח׳. ואי

 8. במרוצת חדברים בחמשל, תבואר יותר סברת רש״י בזת.
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 קודם זמן קאמר (כלומר: רבי יחודח אין ביעור חמץ'אלא שריפח)־אמאי לא

. 9  לתחני מיניח(ותו לא מידי)

 הרי להדיא שהראב״ד תופס בדעת:רש״י שזמן ביעור חמץ בשריפה תוא בשעה

 שמותר לחנות מן חחמץ היינו בשעה חמישית, ולכן הקשה מהגמרא שם שמעמידה

 את חמשנח ״עבר זמנו אסור בחנאתו ולא יסיק בו תנור וכיריס? דווקא לרבי יתודה

 דאית ליה ביעור חמץ בשריפת ואף על פי כן אסור לו לתנות בזמן זת מן חחמץ תוך

. 1 0  כדי שריפתו

ברור,שחחוכחחמשם נגד פירוש רש״י אינח חסרה ולא כלום, גם ללא  לפי זח׳

 תעמדת תגמרא:שם בשעות? דרבנן. מכאן, שאם נניח שחראייח של בעל המאור

 מ״עבר זמנו״ כוונח בעיקר כנגד פירוש רש״י, ושבעל חמאור תפס בדעת רש״י כפי

 שמוצע •כאן, חרי שאין כלל חשיבות לחעמדת חגמרא ״לשעות דרבנף, שכן ממה

 נפשך קשח לרש״י.

 ובהגהות מיימוניות (פרק ג חלכת יא) כתב כן בפירוש: ״ורש״י פירש אימתי שלא

 בשעת ביעורו, פירוש קודם שש. שעות, אבל בשעת ביעורו, פירוש בתחילת שש דכולי

1 אז שורפין, חשבתתו בכל.דבר״. 1  עלמא

(על פי מתדורת ר״ש שלזינגר סימן שלט) וזו  וכן משמע לחדיא מספר חישר־

 לשונו:

 בביטול בעלמא סגי (ד, ב) ־ דחוי כחפקר. ובין לרבי יחודח ^בין לרבנן

 בביטול תיסגי דמתתיא שעתח דבטלית ליתית ברשותיח. וחא ךקפריך

 (כלומר: והיינו דקפריך וכוי) לקמן אמילתיח דרבא דאמר יחבי ליח רבנן שעה

 חדא לבקש עצים, רבא הוא דסבר שכל שעה שחוא מבער חמצו זמן שריפה

 ופריך עליח אימתי בשעת ביעורו פירוש בשעת איסורו, אבל שלא בשעת

 ביעורו דחיינו קודם שעח ששית חשבתתו בכל דבר [ואפילו בביטול

 9. ליתאיבכתב יד.

 10. באור שמח פרק ג הלכת יא כתב: ״וחראב״ד לא ראת דברי רש״י, רק תעתקה במאור וסבור דעל

 שעה חמישית קאי(דהשבתתו בשריפה), לכן השיבו״.

(ואולי יש לתקן כך) ׳דלכולי עלמא אז שורפיף, ונתו  11. מח שכתב ״דכולי עלמא אז שורפי!" נראית כו

(יא, ב) שסוברים כולם ״ושורפיך בתחילת שש״, שזחו הזמן  והיינו לכל התנאים שחלקו במשנה־

 חמתוקו מדרבנו לביעור חמץ, ולכך נקראת שעח זו ״שעת הביעור״. אולם אין לפרש בדבריו

 שבזמו זח בל העולם מבערים חמצס וכמו שחובא בתוספות (יב, ב) בשם רבנו תם: ״שרוב השלם

 מבערין בשש ־כתיקון חכמים׳דשכן כתב קודם לכן בפירושיראשון(שחוא־כדעתבעל־חמאור):

 "אבל בשעת ביעורו, פירוש קודם שש שדרך הכל לבער השבתתו בכל דבר". הרי שחולק על רבנו

 תם תנ״ל וסובר שרוב חעולם מבערים לפני שש אף על פי שתקנת חכמים תיתה לבער בתהילת

 שש. (ויבואר לקמן (חערח )21 בחסבר שיטת בעל תמאור, דאדרבא תקנת חכמים לבער בתחילת

 שש, חיא שחביאח את ״רוב חעולס" לבער קודם שש כדי שלא יכשלויבשעת ששית לתשתות החמץ

 בלא לחתעסק בביעורו).
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.״ ומה שפירש רבנו שלמה, דוחק גדול לכולח שמעתא דמוקי שלא 1  בעלמא]1

, ורבי יהודה הוא דקרי 1 5  בשעת ביעורו לשעת איסורו ואפילו בביטול בעלמא

 שעת הביעור שעת חאיסור במתניתין: ׳לא בדק ערבית בודק שחרית׳ גי, ב).

 והאי דקאמר רבי יהודה ׳אין ביעור חמץ אלא שריפח׳ זחו בשעת איסורו,

 כדקתני ׳עבר זמנו אסור בחנאה ולא יסיק בו תנור וכירים׳ ועלה קאי

 פלוגתא דרבי יחודח ורבנן,,וחיינו דקאמרי רבנן ׳מפרר וזורח לרוח ובו״, דאי

 קודם שעת תביעור ׳בביטול בעלמא סגי ליח׳ חוח ליח למימר, וככי תאי

 גוונא רווחא שמעתא...*1 וגם בתמורח (לג, ב) מוכיח כן דקתני ׳חמץ בפסח

 בשריפת׳ ואי קודם שעת ביעורו בעי שריפה אין זח חמץ בפסח דחא שעת

 היתר הוא.

 חנח פשטות חדברים מורח שלרבנו תם חיתח גירסא הפוכה בגמרא. דהיינו:

 ״אימתי בשעת ביעורו אבל שלא בשעת ביעורו חשבתתו בכל דבר״, ועל פי גירסא זו

 נחלק עם רש״י. חוא עצמו פירש, דביעור בשריפח משעת ביעורו ואילך דתיינו

 משעת ששית ואילך, אבל קודם לכן בכל דבר. ורש״י פירש דביעור בשריפח בשעת

 ביעור דחיינו בשעה חמישית, אבל משעח ששית ואילך דתיינו לא שעת ביעורו,

 השבתתו בכל דבך.

 תסבר זח בתפיסת רבנו תם את דעתרש׳^י ברור ופשוט אם מניחים שבכל פעם

 שתזכיר רבנו תם ׳׳שעת איסור״ כוונתו משעה ששית, שאז זמן איסור מדרבנן,

 וכשכתב בסוף דבריו ׳׳שעת היתר״ היינו קודם שעה ששית, שאז החמץ מותר לגמרי.

ו עצמח חיא תיותר פשוטח, שחרי לאי נזכר בדבריו, ולו ברמז קל, שמדבר ז ח ח נ  ח

 על זמן איסור של תורח.

 (ותנת, יש מי שכתב לתקן את גירסת ספר תישר ולתשוותו לגירסתנו בגמרא,

 דהיינו: שלא בשעת ביעורו בשריפח, ובשעת ביעורו בכל דבר. כמו כן תפס תכותב

 את דעת רש׳׳י אליבא דספר הישר כמו פירוש רש׳׳י המופיע אצלנו בגמרא, וכן

ן כל אחת לחוד) מקשות ביותר על כ ו ) ו ל  פירשוחו אחרים". אולם, שתי חנחות א

 הבנת מחלכו-של ספר-חישר ועל חוכחותיו כאשר.יראה חמעיין בדברי חכותבים

 12. המובא בסוגרים המרובעים על פי נוסח כתב היד שתביא שם, ועוד יש. שם תוספת מכתב היד.

 13. המילים ״ואפילו בביטול בעלמא״, הוקפו על ידי הרב נאה בגמרא שלמה(באור. הנוסהאות עמוד

 ל), אך אין.צורך בכך כפי שיבואר לקמן בחערה 15.

 14. כאן כתוב: •וכן לשון הספרים מוכיח דקאמר ליה• לרבי יהודה הוה לית למימר" והדברים

 סתומים כפי שכבר העירו המהדיר שם והרב כאח שם, ובספר "מדות טובות^׳ על המכילתא עמוד

 רכב.

 15. את גירסת ספר תישר תיקן בספר •מדות טובות" (תאריך לפרש דברי״ספר הישר תנ״ל,.עמודים

ם והראשונים, י נ ו א ג ת ר צ ו  ריט-רכב), ומתוך פירושו וכן מתוך ביאור הרב נאה (גמרא.שלמת, א

ת פירוש רש״י כמכר.  עמוד קי) נראת ברור, שתחזיקו בתפיסת ספר הישר א
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:( 1  הנזכרים6

 העולה, שלפני כל הראשונים הנ׳׳ל עמדה שיטה מיוחסת לרש״י, שקודם שש

 השבתתו בשריפה, ומתחילת שש ואילך השבתתו בכל דבר. עם זאת, שונה רבנו תם

 משאר הראשונים שחוא ייחס שיטה זו על פי הגירסא שהיתה לו בגמרא, השונה

 מגירסת שאר הראשונים ומגירסתנו.

 ה. היחס בין שתי השיטות המיוחסות לרש״י
ן של י ד ת ש ם  16. ונבאר בס״ד את דברי ספר חישר באופן תנראח, לענ״ד. בתחילת קובע רבנו ת

 ביטול בעלמא המועיל מדאורייתא מועיל אפילו לרבי יחודח, אף דלכאורת, מצמצם את אופן

 חביעור לשריפה דווקא, וכל שכן לרבנן דמרחיביס את אופן חביעור גם לדרכים אחרות. לכך

 מביא ראיית מסוגיתנח דחאיחקשח רבינא לרבא ״אבל שלאיבשעת ביעורו - תשבתתו בכל דבר",

 ומשמע ליח לרבנו תם ד״בכל דבר״ כולל־יותר מאשר מה׳שהזכירו חכמים במשנת ״אף מפרר'

ו שכולל אף ביטול. מכאן נובע מאליו, ששעח זו - שלא בשעת נ י י ח ו / ם י  וזורח לרוח או מטיל ל

ה קודם זמן חאיסור דהיינו קודם שעה ששית דחא בשעח ששית כבר אמרת הגמרא נ י ה  ביעורו -

 (ז, א): ״כיון דאיסורא.דרבנן עילויה, כדאורייתא דמיא ולאו ברשותית קיימא ולא,מצי מבטיל״.

 ומכאן גם ש׳׳שעת תביעור״ דאז תשבתתו בשריפת חיינו מתחילת זמן איסור, שבו כבר אינו יכול

 לבטל, וזוחי שעח ששית. מכאן ואילך דן רבנו תם בפירוש רש״י ומקשת עליו ארבע קושיות

 (פירוש רש״י אליבא דרבנו תס.כך הוא: אימתי בשריפה - בשעת ביעורו דהיינו שעח חמישית,

ל שלא בשעת ביעורו, חיינו מתחילת שעת ששית ואילך תשבתתו בכל דבר): א. פירוש רש״י ב  א

 .דוחק גדול, שמעמיד ״שלא בשעת ביעורו - בכל דבר" לשעת איסורו, ותרי"בכל דבר״ משמע אפילו

 בישול בעלמא כפי שחניח לעיל, ובשעת איסור לא מצי לבטל. ב. ״ורבי יחודת חוא דקרי...

 שחרית". רוצה לומר, שנינו במשנח(י, ב): ״רבי יחודח אומר בודקין אור י״ד ובי״ד שחרית ובשעת

 תביעור" ופשיטא ליח לרבנו תם דחיינו שעת ששית (כפי שפירש רש״י שם ד״ח בתוך חמועד -

 ״בשעה ששית שהוא מועד הביעור״). •ולפי רש״י כאן, שעת הביעור היא שעה תמישית ושעה ששית

ו במשנת ע צ  נקראת״לא שעת,בישרו״. נ. "והאי דקאמר רב>יהודח...רווחא שמעתא״. :כלומר, מ

 (כא, א): ״עבר זמנו אסור בהנאתו ולא יסיק בו תנורוכירים, רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ

 אלא שריפה וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרות או מטיל לים״, תרי פשטות. לשוו המשנה

 מורה שמהלוקת רבי יהודה ורבנו עולה על הזמן של ״עבר זמנו אסור בהנאתו" גם ללא העמדת

 חגמרא, ואם כך רבי יהודה אומר בשריפה בזמן האיסור. וכדי שלא תקשה שמא אין מחלוקתם

א על תזמן דקודם שעה. ששית שחוא זמן חיתר, מוסיף רבנו תם לחוכיח שכן ל  עולה על זמן זה, א

 חייבים לפרש חמשנח, דאם לא תאמר כן יקשח מה אומרים חכמים לרבי יהודה ״אף מפרר וזורח

 לרוח וכוי״; וחרי יותר מזח חיח לחם לתשמיענו, דחיינו דלא רק שאין מחוייב לבער בשריפח,

א כלל אינו מחוייב לבער מן תעולם ממש, ודי לוי בביטול בעלמא, דחא בזמן חיתריקיימינן. ל  א

 (כבר תוזכר למעלה שבעל המאור,,תראב״ד וראשונים אחרים תקשו מן חמשנח תזאת על רש״י,

א שהם נזקקו לאוקימתא״של הגמרא'שהעמידה את ״עבר זמנו...ולא יסיק בו וכוי" כרבי ל  א

 יתודת. אולם, רבנו תם לא נזקק כלל לאוקימתא זו שכן לדעתו פשטות המשנה מורה שעל זמן זח

 עולה המחלוקת של רבי יהודה ורבנן). ד. "וגם בתמורת.״שעת היתר תוא". קושיתו פשוטת, אך

ת דעתו בדעת רש״י כדברינו! אזי נצטרך לדהוק בלשונו ש״שעת תיתר׳  יש לציין שאם לא נבאר א

- כוונתו שעת תיתר דאורייתא, וגם קושיתו תמצא חלשה, שתרי יש לתמוה: וכי אם החמץ אסור

 .מדרבנן לא תפול על כך לשון"חמץ בפסה"!
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 לתבנת חיחס בין שתי השיטות המיוחסות לרש״י יש להתבונן בלשונם' של

 הראשונים. בעל חמאור כתב: ״ובפירושי רבנו שלמח מוחלפת שיטח זו לומר שקודם

 זמן איסורו הוא בשריפה ולאחר זמן איסורו חשבתתו בכל דבר״. נקט בשיטת רש״י

א זמן איסור״ אף שלא נזכרה לשון זו בשיטת עצמו שכתב־ ל  לשון של ״זמן איסור״ ר

 לפני כן, ולא בדברי רש״י הנמצא לפנינו.

 וכן הוא בספר תמכתם (יב, ב1: ״אימתי שלא בשעת ביעורו, אבל בשעת ביעורו

 השבתתו בכל דבר, ופירש רש״י ז״ל שלא בשעת איסור אבל בשעת איסורו שהוא

. וכן הוא בספר חתשלמח (יב, ב): ״חרב ,  משש שעות ולמעלה השבתתו בכל דבר,

 רבנו שלמה פירש שלא בשעת ביעורו - שלא בשעת איסורו. אבל בשעת ביעורו,

 הוא משש שעות ולמעלה, שהוא שעת איסורו מן התורה השבתתו בכל דבר״.

 קשח לקבוע באופן מוחלט מת מתוך דבריחם חוא ציטוט מדויק מרש״י,-ומח

 תוספת פירוש שלחם, אך נראח ברור שבאופן כללי כך חיתח לשון דש״י, שרצונו.

 חיח לפרש את חמושג"שעת ביעור״, לומר שחוא ״שעת איסור״, ולא רק לקבוע מתי

 בשריפח ומתי בכל דבר. לפי זח, מת שפירש רש״י בשעת ביעורו דחיינו בשעת

 איסורו, ודאי עולת על שעת שביעית דהיינו ״שש שעות ולמעלה״, שכן רק כך מובן

 מה ראה רש״י לפרש לשון ביעור במובן של איסור, דאילו כוונתו תיתח לשעה ששית

 הרי אין צורך לפרש שעת ביעור־ שעת איסור, דבפשטות שעה זו ראויה להקרא שעת

 ביעור, שכן בששית תקנו חכמים לבער (כנ״ל מה שהביאו בתוספות ד״ ח אימתי,

 בשם רבנו תם).

 מניסוח זח אפשר לתסיק ששיטת רש״י כך חיא: מתחילת שבע חשבתתו בכל דבר

 וקודם לכן תשבתתו בשריפת. כך באמת תבינו חמכתם׳ וחחשלמח, שכן חשיבו עלי

 מח שתקשו לרש״י מחמשנח (״עבר זמנו״),.דלא קשיא מידי ״דחא אוקימנא לחחוא

 עבר זמנו לשעות דרבנן״(השלמה). וזו תשובת רק אם מניחים שלרש״י שעח ששית

 בשריפה.

 אולם לעומתם, נמצא פרש״י בספר:המאורות (כא, א)-באופן זח: ?ופירש רש״י

 שלא בשעת ביעורו - שלא בשעת איסורו, .אבל בשעת ביעורו וחיינו משש־שעות

 ולמעלה ושעה ששית גופה ־בשעת שביעית, בכל דבר". הרי שנקט לשון זחת, כמעט

 לחלוטין, לזו של חחשלמח וחמכתם, אך חוסיף דדין שעה ששית כדין שביעית,

 וחשבתתו בכל, דבר. נמצא לפי פירושו, ש״לא שעת ביעור? דהיינו ״לא שעת איסור״

 חיא שעה חמישית, שאז אין איסור כלל, ואז חוא בשריפח. ,ומתחילת שש ואילך

 השבתתו בכל דבר, כמו שמצינו בכל הראשונים שחובאו לעיל.

 מתוך השוואת לשונם של המכתם וההשלמה לזו של המאורות, שמא יש לתסיק

 שנוסח פרש״י שחיח לפניהם חית כמו שמובא במכתם, שממנו עולח דבר אחד ברור

 ומוסכם, ששעת ביעורו. חוא שעת איסור של תורת דחיינו שעח שביעית. אלא

 שנחלקו בפירוש דברי רש״י במח שפירש לא שעת ביעור - לא שעת איסור, ובדין

 ו



 182 מעליות יג

 שעה ששית;

 •המכתם ותהשלמה הבינו דמכיון ששעה שביעית היא שעת ביעורו אזי ברור

 ש״לא שעת ביעורו״ קאי-על שעת ששית, דאין לומר שנקט דין שביעית ודין המישית

 והשמיט דין ששית. אמנם, פירוש זה דחוק שקורא לשעה ששית - שאסורה מדרבנן

 בהנאה ובחשחיה, ובח תיקנו חכמים לבער - לא שעת ביעור.

 ׳לעומתם תמאורות פירש אחרת, דנתי ששעת ביעורו היינו שעת איסור של תורה,

 אךידין שעה ששית כדין שביעית שעניינם אחד (כמו שיתבאר' לקמן). ומת שפירש

 רש״י לא שעת ביעורו - לא שעת איסורו, כוונתו לשעח חמישית שאז חחמץ מותר

 גם מדרבנן, ושפיר קרי לזמן זח לא שעת איסור.

 אמנם, לפי פירוש זה נמצא שרבי יחודח תתייחס בפירוש רק לשעות שביעית

 וחמישית, וכוונתו היתה שדין שעה ששית יהא מובן מאליו מצד טפילותו לשעח

 שביעית, כשם שמתפרשים דבריו על פי בעל תמאור, וכמובא בשם רבנו תם במכתם

 ובמאורות (תובאו לעיל אות ב). מכל מקום, לולי דמיסתפינא חייתי אומר שנוסח

 דברי רש״י כפי שנמצא לפנינו לא יצא מידי רש״י עצמו אלא נכתב על פי תפרשנות

 חאחת, כפי שפירשוחו חמכתם וההשלמה".

 ו. ביאור הסברא העומדת בבסיס שיטת רש׳׳י

 כבר עוררנו למעלח (סוף אות א) שיש לחבין את יסוד חטפילות של שעח ששית

 לשעתישביעית בדין ביעור, עד שאין צורך לחזכיר דין שעח זו כלל. מעתת מתברר,

 שחן• בעל חמאור והןירש״י (אליבא דספר תמאורות) פירשו את דברי רבי יחודח

 באופן זח, שדין שעת ששית נלמד מדין שביעית ואינו מפורש בדבריו, אלא שנחלקו

ל חקצה בביאור חמושגים ״״שעת ביעור״ ו״לא שעת ביעור״, וממילא גם א ח צ ק  מן ח

 לדינא מתי בשריפח ומתי בכל דבר.

יןבבאור יסודידין ביעור בשריפת. כבר תזכרנו לעיל(אות ב) י  •ונראח לבאר חענ

 דשיטת^רש״י במצוות ״תשביתו״ כשיטת הרמב״ם, דתיינו שמדאוריתא חייב חחמץ

 להיות מושבת עם כניסת שעת שביעית; וממילא תובת הביעור בפועל מדאורייתא

 קודם שעת שביעית, שאז כבר אסור בשהיה אפילו רגע אהד:

 וחנה, דין זה של רבי יהודה שביעור בשריפה, תינו דין דאורייתא כמפורש

 בגמרא (כז, ב ־ כח, א)'שלומדו מנותר: ממילא מוכרח, שדין ביעור בשריפה ודאי

 שייך קודם זמן חאיסור שחרי אז עיקר חיוב ביעור בפועל. ואומנם, גם לאחר זמן

 חאיסור, חיח יכול לחיות שייך שתחייב התורה.להשבית בשריפח.אם לא ביער עד

 17. אפשרות זו עדיפה מלומר שרש״י חזר בו. או שהמסורת שתיתח בידי שאר הראשונים בדבריו

 וזיתה מוטעית, כי באופן זה יוסרו כל תקושיות ותסתירות בדברי רש״י, כפי שהובאו לעיל (אות

 ב).
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 אז, אלא משמצינו חלוקח בדין זח שפעמים בשריפה ופעמים בכל דבר, יותר יש לנו

 לומר שקודם, זמן האיסור בשריפה, דאז הוא עיקר זמן חחיוב ואחר מאיסור בכל

 דבר.

 עוד יש •לומר. הנח בסוגיא חנזכרת בח לומד רבי יחודח דין שריפח מנותר,

 והקשו לו: ״כל דין שאתת. דן תחילתו להחמיר (שמתחילתו' אתה דנו כדי להחמיר

 עליו שהרי חמור חוא, ואתח מביא לו חומר אחר, כדקאמרת:׳חמץ שהוא בבלייראה

 אין דין שטעון שריפה׳ - רש״י1 וסופו להקל (וסופו נמצא שחומר שאתה מוסיף עליו

ן(שהרי הדין מלמד שיהא חמור וחרי הוא מקילו -  גורם לו להקל. ־ רש״י) אינו די

 רש״י), לא מצא עצים לשורפו יהא יושב בטל, והתורה, אמרה תשביתו שאור

 מבתיכם - בכל דבר שאתה יכול להשביתו׳׳.

 ופשוט, שאף שטענת ״יהא יושב בטל״ לא נאמרה בגמרא אלא כדי לדחות.את

 הקל וחומר - שבכגון זח לא אמרינן קל וחומר - ולאחר שחזר רבי יהודה ולמד דין

 שריפח באופן אחר לא חקשו לו כך, ברור שחטענח כשלעצמת קיימת על עצם דין

 שריפח. שחרי לא מסתבר כלל שאם אין לו עצים ועומד בזמן איסור של תורה, מדין

 תורה יחיח־חייב להתבטל ולא להשבית, ויעבור על תשחית חמץ, אף דפשיטא שאם

 בכל זאת ישביתנו בדרך• אחרת יציל עצמו מאיסור זח.

 לפי זה הדעת נותנת, שאם צמצם רבי יהודה דין שריפה לזמןימסוים שעמו משום

 סברת ״יהא יושב בטל״", ומכאן שדין שריפה לא יהא אלא קודם זמן האיסור דאז

 לא יעבור על איסור שיהוי אם לא ימצאו לו עצים. אבל בזמן האיסור, שאז יעבור

 על איסור שיהוי אם לא ימצאו לו עצים, השבתתו בכל דבר".

 הקשר הזה בין' טענת ״יהא יושב בטל״ לצמצום זמן הביעור בשריפה מפורש

 במכילתא (פרשה ח): ״אמר רבי יהודה בן בתירה, סבור אתה שאתה מחמיר עליו,

 ואינך אלא מקל. הא אם לא מצא לו אור ישב לו ולא ישרוף. אלא בלשון חזח חוי

 אומר עד שלא תגיע שעת חביעור מצוות כלויו בשרפה, ומשהגיעה שעת הביעור

 מצות כלויו בכל דבר״.

 כבר חוכחנו לעיל (אות ב) שדעת רש״י ששעח ששית, שאסורח מדרבנן באכילת

 והנאה, כוללת גם איסור תשתית, ובכך השוו רבנן דין שעח ששית לדין שעח שביעית

 כמעט לכל חדברים, למעט חובת ההשבתה בפועל. שהרי, גבי שביעית סובך רש״י,

 שצריך לבער קודם שביעית כדי שיחא מושבת ועומד בתחילת שביעית, ואילו גבי

 ששית תיקנו חכמים לבער בתחילת שש. ואף שחוא סבור גבי דין תורח דעל כרחך

 חובת השבתה קודם זמן איסורו, דאילו בזמן איסורו נקרא הדבר שמשהח ועובר על

 איסור (ד, ב, ד״ה שבעת ימים), למרות זאת גבי דין דרבנן, הס אמרו שאסור

 18. כמו כן כתב תשפת אמת (יב, ב) לתרץ קושית תתוספות על רש״י מנותר, ומעין זח כתב נם בדף

 כז, בד״ח מת נותר.



 184 מעליות ע

ר מיד ע ב י ד ש ב ל ב , ו ר ב ו . ע ו נ ו אי ר ו ע י ב ק ב ו ס ע ן ש מ ל ז כ ו ש ר מ , והם, א ת ו ה ש ה  ל

 בתחילת שש.

ל סברת ל ג ה ב פ י ר ן ש י ד ה ב נ י א ת ש י ע י ב ת ש ע י ש ב ן ג נ י ע מ ם ש א , ד ח ר כ ו א מ ל י מ  מ

ח בכלל י ח ת ת י ש ח ש ע ף ש ן איסור, א מ א ז ו ן ח מ ז ה ך ש כ ת מ ע ב ו נ ״ ה ל ט ב ב ש ו א י ה י  ״

ר לו מ א א נ ל ט ש ו ש פ , ו ן נ ב ר ד ן איסור מ מ א ז י ף ה א ש . ״ ר ב ל ד כ ו ב ת ת ב ש ה ד ה ״ ן ז י  ד

. ם י צ א ע צ א מ ם ל ל א ט ב ב ש י  ל

ך שדין כ ה ב צ ו ע ת נ י ש ת ש ע ש ל ל ל ס כ ח י ת א ח ד ח ל ו ח י י ב ר ך ש כ ח ל ב י ס ח , ש ן א כ  מ

י היא ר ח ה ש פ י ר ן ש י ד ה ב נ נ י ת א י ע י ב ה ש ת ששעמ אחד להם; מ י ע י ב ש ל ל פ ת ט י ש  ש

ף ששית , א ם י צ ן ע ו ר ס ל ח י ב ש ל ב ט ב ב ו ש ו ת י ו י ת ו ל ר ל מ א א נ ל , ו י ו ה י ר ש ו ס י ן א מ  ז

. ה פ י ר ש ה ב נ נ י ן א נ ב ר ד י מ ו ה י ר ש ו ס י ן א מ א ז י ה  ש

 ז. ביאור הסברא העומדת בבסיס שיטת בעל המאור

א ל ת רש״י, א ט י ש ר ב א ב ת נ ת ש מ ה ל מ ו ן ד פ ו א ב ר , א ו ב , ת ר ו א מ ל ה ע ת ב ט י  ש

ר כדעת ו א מ ל ה ע ת ב ע ד ר ש ב ת ס ר מ ו ע י ב ת . ן מ ן ז י ר ד ק י ע . ב ת ו כ פ ה ת ת מ ו ר ב ס ה  ש

ה ת ב ש ה ת ה ב ו ה ח ר ו ת ן ה מ ה 7), ש ר ע ל ה י ע ל ם ( י ר כ ז נ ם ה י נ ו ש א ר ל ה כ כ ת ו ו פ ס ו ת  ה

ר בפירוש ו ב . ס א ו ה ם ש ו ש ת מ א . ז ן י כ נ פ א ל ל ת ו י ע י ב ה ש ע ת ש ס י נ ם כ ל ע ע ו פ  ב

ב גידל״ ר ר מ א א ד ת ו ת ״ ״ ד ב ב ת כ ו ש מ ן כ נ ב ר ד ד באיסור שיהוי, מ מ ו ש ע ת ש ל י ח ת מ  ש

א מ י י ק ת ד י ש ח ש ע ח ש ס נ כ נ ש ו מ ת ו ח ש ו ל ן ל י ח א ל י ח ת כ ל ל ב א י חרי״ף): ״ פ ד , מ  (ג, א

ח סייג ו ל ש ם ע י מ כ ח ׳ ו ק ל ך ח א ׳ - ב י ת כ ד ת מ י ע י ב ח ש ע ת ש ל ח ת ו מ ת י ב ש ת ת ו ו צ ח מ י ל  ע

א ל מ ל א ת ד נ ת ו ת נ ט ו ש פ א ת ר ב ס ת . ו ״ ו ת ו ה ש ח א ל ל ם ש ח י ר ב ד ת מ י ש ח ש ע  ש

ם לא י מ כ ף ח א ט ש ו ש , פ ר ו ס י א ן ח מ ת ז ל י ח ם ת ל ע ל ח ע ו פ ר ב ו ע י ב ן ה מ א ז ת י י ר ו א ד  מ

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

ן שישנו מ ז א ב ל ו א נ י , א א ת י י ר ו א ן ד י א ד ו ת ה ש ד ו ה י י ב ר . ל ו ש נ י ד , ש ט ו ש ה פ י ז פ  ל

ו נ י צ ם מ א ט ש ו ש א פ ל י מ מ , ו ת י ע י ב ה ש ע ת ש ל י ח ת א מ ו ח ת ו י ב ש ח א ל ת י י ר ו א ד ב מ ו י  ח

 19. לעיל בסמוך כתבנו על ברחנו בדעת רש׳׳י ד״חס אמרו ותם אמרו״, אלא שסברא זו קשת, דלמח

 ליח לרבנן לתקן באופן כזח, ולא לתקן כעין דאוריתאיממש שיחא מושבת ועומד קודם שעה

 ששית. וכתב בשולחן ערוך תרב (סימן תמח, א): ״כשם "שמן חתורח, אף על פי שמתחילת שעח

 שביעית חיא מצווח שלא ימצא חמץ ברשותו, וכל רגע ורגע שנמצא חמץ ברשותו ואינו מתעסק

 לבערו חוא עובר על מצוות עשח של תורח, אף על פי כן אינו מחוייב לבערו בסוף שעח ששית, כדי

 שלא ימצא בתחילת שביעית, אלא מתחילת שביעית ואילך חוא שמחוייב לבערו, כך מדברי

 סופרים אף על פי שמתחילת שעת ששית ואילך חוא מצות שלא ימצא חמץ ברשותו וכל רגע ורגע

 שנמצא חמץ ברשותו ואינו מתעסק לבערו תוא עובר על מצות עשת מדברי סופרים, אף על פי כן,

 אינו מחוייב לבערו בסוף שעת חמישית, כדי שלא ימצא ברשותו בתחילת שעת ששית, אלא

 מתחילת שעח ששית ואילך חוא שמחוייב־לבערו״. חרי לחדיא דאי לאו דמדאוריתא חכי חוא,

 חכמים לא חיו מתקנים באופן זח.
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 שרבי יהודה צמצם דבריו שלא תמיד ביעור בשריפה, על כרחך שהזמן הראשון בכל

 דבר, והזמן השני בשריפה. והנה, ממה שאמרנו שביעור בשריפה מדאורייתא בזמן

 האיסור, על כרחנו שאין החלוקה- ״אימתי שלא בשעת ביעורו וכר׳׳- באה כתשובה

 לטענת ״יהא יושב בטל״, שכן אדרבא יש לנו לומר דביעור בשריפה משוס חומדת

 איסור חמץ, שאסור באכילת ותנאת".

 ממילא יוצא, שאם שמענו גבי שעח שביעית, שביעור בשריפח חוא בגלל חומרת

 איסור חמץ, אף שעת ששית תחיח בכלל דין ביעור בשריפת, שחרי אז אסור חחמץ

 באכילח וחנאח מדרבנן, וסברא פשוטת תיא שכעין דאורייתא תיקנו חכמים,

 ומשוס חומרת איסור חמץ יתית דין ביעורו בשריפח דווקא.

 נמצא, שחעדר חחתיחסות תמפורשת לשעח ששית, נובע מכך שדין ששית נמצא

 למד מאליו משעה שביעית שטעם אחד להם; מח שביעית בשריפח משום חומרת

 איסור חמץ, אף ששית שחיא מדרבנן גם כן בשריפח".

 20. כז, ב - כח, א. וזו לשון בעל המאור כאן: ״אין ביעור חמץ אלא שריפה דגמר לחו מנותר שכל

 שעבר זמן אכילתו חוא בשריפה״. (ואף שמפשטות חסוניא נראה דחלימוד מנותר מ׳יבל תותירו״

 ולא מאיסור אכילה והנאה, דהזר בו רבי יהודה, אפילו כך נראה אליבא דבעל המאור שלימוד זח

 ד״בל תותירו״ עצמו, עניינו ש״עבר זמן האכילה", ואכמ״ל).

 21. פירוש בעל המאור למושגים "שעת ביעור״ ו״לא שעת ביעור• צריך עיון. זאת משום שתוא ודאי

 לא מפרש כרש״י ״זמן ביעור• - זמן איסור, אלא מסתמא מפרש"זמן ביעור" במובנו הפשוט שהוא

 זמן שמבערים בו את חחמץ בפועל. אם כן, קשת ממת נפשך: אם תתגדרות במישור של תורת,

 תרי ששעה שביעית תיתח ראויה לחקרא שעת ביעור. ואם חתגדרות במישור חמעשי, ושעח

 תמישית חיא שעת של ביעור, אמאי נקראת שעת שביעית"לא שעת ביעור", דמזת נשמע שעד שעת

 זו ושעה ששית בכלל היא שעת ביעור, ותרי אמרת ששעה חמישית תיא בלבד שעתו של ביעור.

 לכן נראה שחתנדרות ״שעת ביעור• ביחס לשעח חמישית, ו״לא שעת ביעורו״ ביחס לשעה

 שביעית, חנם תנדרות קבועות שאינם תלויות זו בזו, אך שתיתן נוצרו בעקבות תקנת חכמים

 לבער בתחילת שש, כדתנן ״ושורפי! בתחילת שש". דהיינו, שעח שביעית איננה שעת ביעור שכן

 לאחר תקדמת חכמים את חובת חביעור לשעת ששית שוב אין מי שמבער בח, ולפיכך נקראת "לא

 שעת ביעורו״. מאידך ניסא, שעה חמישית חיא חיא "שעת הביעור״ כמו שכתב כאן בעל חמאור:

 ״מפני שבסופח חיא שריפת חמץ״. חיינו, מכיון שתיקנו חכמים לבער בסוף שעח זו מיד שכן

 עיקר זמן חביעור חוא תחילת שש (כמו שכתבנו לעיל כמח פעמים, ומפורש בדברי בעל חמאור

 באזחרותיו לפסח אות ל: ״לשרוף בתחילת שש..." ונשמע כן גם מסוגיין ממאי דאמר רבא: "יחבו

 ליה רבנן שעת אחת ללקוט בה עצים• ואי כל שש מסורת'בשוח לביעור מלכתחילח, על פי תקנת

ח חמשית לליקוט עצים, די אם ילקט עצים בתחילת שש וישרוף בסוף שש, ע ש י  חכמים, למת ל

 אלא על כרחך דווקא בתחילת שש יש לו לבער. וראה בראש יוסף (יא, ב, במשנת) שסובר

ל רשאי לשרוף רגע קודם שבע, ואינו כדברינו) ב  ש״שורפין בתחילת שש״ חיינו דעומד לשריפה, א

 משום איסור תשתית חמץ , חרי שרוב חעולם אינם ממתינים עד שעח ששית לבער מיד בכניסתח

 ו
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 בצמצום, שלא חיח בכלל חתקנח איסור לבער קודם לכן, אלא לקבוע שמשנכנסח שעת ששית אין

 לו לחשחות חחמץ וחייב לבער מיד. (ראח רש״ש (י, ב) די׳ח ואם, שכתב כעין זח, דשעח חמשית

 נקראת שעת חביעור דאז כל אחד בחול לבערו למכור לנכרי טרם שיגיע שש שאסור בהנאח).

 חסבר זח מפורש בהנחות מיימוניות חנ״ל(אות ג) וזו לשונו: "אמר רבי יחודת, אימתי שלא בשעת

ל בשעת ביעורו פירוש קודם שש - שדרך הכל לבער - חשבתתו בכל ב  ביעורו, פירוש לאחר שש, א

 דבר״, הרי להדיא, שבשעה תמשית דרך חכל לבער, ודלא כרבנו תם בתוספות בסוגיין דכתב שרוב

 .העולם מבערין בשש. (ויש להעיר שפשטות לשון הגהות מיימוניות נראה שמפרש לגמרי כמו בעל

 המאור ש״לא שעת ביעורו" חוא אחד שש דהיינו שבע. ולא נראה לפרש דבריו "אחר שנכנס שש",

 כפי שיש מי שהציע, דהא גבי. פירוש רש״י שהביא בסמוך לזח, חבחין בין ״קודם שש שעות״,

 דהיינו שעה המישית, לבין ״תחלת שש").



ה כ ר  עדי ה

 * המחלוקות המובאות במשנה תורה להרמב״ם

 "ואם יש ספק נפשות הרי זה חסיד שוטה" - האומנםל
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 דרור פיקסלר

 המחלוקות המובאות ב״משנה תורה״ להרמב״ם

 הקדמה

 במאמרנו(חלכות מקוות - על חזרח אחר - בפירוש המשנה לחרמב״ם, מעליות

 יב, אדר חתשנ״ב) טיפלנו בסוגית מקוח ,שאוב שחמשיכוחו על גבי חקרקע, ובררנו

.,חערנו שם  את מחלוקת חרמב״ם וחכמי חמערב, שחובאח בחלכות מקוות ד, ח־ט'

 (חערח 17) שמחלוקת המובאת במשנת תורח חינת תופעח חריגח, ועל תופעת זו

 נעמוד לקמן.

, 1  במספר מקוות כתב הרמב״ם שאת ספר משנת תורה חיבר על פי דרך חמשנח

 ולפיכך כתב בהקדמה למשנה תורח: ״וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו

 חחיבורים... לא זה אומר בכה וזה בכה, אלא דברים ברורים קרובים נכונים על פי

.  חמשפט״,

 אבל למרות הצהרת כוונות זו, ישנו מספר לא מבוטל של חלכות, שבחן חציג

 הרמב״ם מספר דעות, ופעמים רבות שגם לא הכריע בהן! וכך כתב רבי חסדאי

 קרשקש: ״וחחיבור הכולל של הרב רבנו משה בר מימון קראו משנה תורה בלא

 מחלוקת כי אם במקומות מעטים׳׳*.

 1. כתוספת למאמרנו ראה שרגא אברמסון, להקים שם, קרית ספר סא (תשמ״ו-תשמ״ז) עמודים

 172-171, שנילח מיהו אותו חכם מארץ"המערב שתרמב״ס תקף בחריפות גדולה בפירוש המשנה

 וחזר בו מתוקפנותו במשנת תורח, ועוד מחזק שם כמת מדברינו במאמר. וראח גם יעקב הורוויץ,

 למשנה תורת ולפירוש תמשניות של חרמב׳׳ם, סיני טו (תש״ד) עמודים רעט-רפד, שדו בסוגית

 המשכת מים שאובים ומחזק את דברינו בהערה 11, שהרי׳׳ף לא סובר שאובה שהמשיבות כולה

 כשרח, עיין שם.

 2. תקדמת לספר המצוות מחדורח ר״י קאפח ירושלים תשמ״ז עמוד ב, איגרות הרמב״ם מהדורת ר״י

 שילת חלק ב עמוד תמ.

 3. דברים נוספים נגררים כעקבות סגנון כתיבה זה, כגון (1) השמטת הראיות,(2) השמטת שמות

 האומרים, 31) השמטת השיטות הדהויות. ויש לעיין בכל דבר בצורת נפרדת על (1) • מהו הטעם

ר בשלמות. ו3) - אופן מ  לדבר ופעמים יש טעמים שונים במקומות שונים!).(2) - האם תתבצע ת

 קבלת תדבר על ידי הדורות שבאו בעקבות תרמב״ם.

 4 הקדמה.ל״אור השם״, ירושלים תש״ן עמוד ח. אומנם ר׳׳י קאפה כתב שאין תרמב׳׳ס מביא

 מהלוקת ״זולתי במקומות בודדים ונער יספרם" (מטרת המשנה ויעודה במשנת הרמב״ם, כתבים

 חלק ב ירושלים תשמ״ט עמוד 548 [מומלץ ללמוד מאמר זה בשלמותו] פורסם גם בפרי הארץ ה

ב  (תשמ״ב); ובלשון דומח במהדורתו למשנת תורת ספר הפלאח עמוד רב), "אבל מצאתי נ

 מקומות כאלו. בענייני הלכת!״
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 המעיין בהקדמה לספר תמצוות, שם שירטט הרמב׳׳ם את התכונות הספרותיות

 והמתודולוניות היסודיות של משנה תורת, מגלת שבעניין הזכרת המחלוקת כתב:

 ״ושאדייק במה שמנהגי לעשות, כלומר להמנע מלהזכיר המחלוקות והדברים

, כלומר - אין חכרזח מפורשת שלא תוזכר מחלוקת כלל, "אלא השתדלות  הדחוים״8

 למעט בכך ככל שאפשר ״כמו שמנהגי לעשות״*.

 הסיבות להזכרת המחלוקת

 עדיין מוטלת עלינו-התובחילחפש אתיחסיבות לחריגותאלו, ותחילה עלינו לעיין

 בסיבות ׳חזכרת המחלוקת במשנה, שכן; כאמור, חרמב״ם כתב את חיבורו בדרך

 חמשנח.

 במשניות עדיות (פרק א משניות ד-ו) מובאות שלש סיבות לתזכרת חמחלוקת:

 1) מובאת מחלוקת ובסיומה. נפסקת ההלכח כדעח מסוימת, ללמדנו שגם

 חחולק חזר לסבור כדעת ההלכת ״שלא יתעקש על קיום סברתו" (פירוש המשנה שם

 משנה ד), "כדי ללמדך אחבת חאמת ורדיפת 'חצדק...״ (חקדמח לפירוש חמשנה

 מחדורת ר״י קאפח (ללא חמקור) עמוד יג).

 2) פעמים שחולקים רבים כנגד חיחיד, ואם פסק בית דין כדעת חיחיד לא יכול

 בית דין אחר לחלוק עליו ולפסוק כדעת הרבים אלא בתנאים מסוימים. "ורצח

 ללמדך שאם היתה סברא נכונה וברורח שומעים אפילו ליחיד ואף עלי פי שרבים

 חולקים עליו״(הקדמה לפירוש המשנה שם).

 3) גם אם חחלכח כרבים יש חשיבות לתזכרת היחיד, ״שאם שמע אדם אותת

 חסברא ויחשוב שהיא לדברי הכל... לפיכך נודיע לו שהסברא הזו ששמע היא דעת

 יהיד וכבר נדהית״(פירוש המשנה שם משנה ו).

 אבל שלש סיבות אלו מתאימות למשנה, ואין הן הולמות את משנה תורה. וכך

 כתב חרמב״ם באיגרת׳ אל רבי פנחס חדיין7 אחרי שציטט את המשניות דלעיל:

 5. מהדורת ר״לקאפח ירושלים תשל׳׳א, ובאופן דומת בתרגומו של אבו תיבון. במתדורת ר״י קאפח

 ירושלים תשמ״ז(רמב״ם לעם) כתוב: "ו[בקבץ זה] אשתדל, כמו שמנתגי לעשות, לתמנע מלחזכיר

ל תנוסח למעלה הוא המדויק וראה דברי ר״י קאפח בעצמו ב  המחלקות וחדברים שנדחו...״, א

 בשער למהדורה הראשונה עמוד 10.

 6. כוונתו בכך לפירוש תמשנה. בהקדמה לפירוש המשנה מתדורת רי׳י קאפה (ללא המקור) עמוד כו

ר זת לפרש את תמשנת כפי שנתפרשת בתלמוד, ולתביא רק את תפירושים  כתב: ״וכמתי בחבו

ת הפירושים שנדהו בתלמוד... ואשתדל בכל זה לקצר הלשון...״, וראת גס  הנכונים, ולתשמיט א

 פירוש המשנה לכלים ב, א; ואגרת תחית חמתים מחדורת ר״י שילת חלק א עמוד שסב.

 7. איגרות הרמב״ם מהדורת ר״י שילת הלק ב עמוד תמב. הסבר לדברי הרמבים במשניות אלו ראה

 ר״ר ערוסי, אהדות התורה ותעם במשנת תרםב״ם, תחומין ח עמודים 477-473. חרחבה בעניין

 המתלוקות המובאות במשנה ראה יתודת ברנדס, כתלנו ינ (תש״ן) עמודים 519-492 (דבריו שם

 שונים מדברי תרמב׳׳ם באיגרת הנ״ל!).
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 ״הנח בפרוש שאין ראוי לחזכיר אלא חחלכח חפסוקח בלבד, ובאותו תזמן שחיו

 עושין אלו כך ואלו כך וחיו חמקבלים וחשומעין אחד קבל כדברי זח ואחד קבל

 כדברי זח - מפני זח הצריך לחזכיר. וכיון שחיברתי אני דרך חמשנח, וכבר פסק

 התלמוד כל. הלכה והלכה, בפרט, או בכלל מן תכללות שפוסקין מחן חתלכות, ואין

 ריבוי הדעות כי נפסקה ההלכה וממילא יש רק מעשה אחד.

 על פי דברים אלה יכולים אנו להגדיר יוצאים מן חכלל חדשים, שבהם כן

 יצטרכו לחזכיר את ריבוי חדעות:

 1) דין שתתחדש אחרי זמן פסיקת חחלכח בתלמוד, כלומר דינים שחתחדשו

, ועדיין' לא" באו לידי הכרעה גמורה, וממילא יש מקומות שקיבלו  בזמן הגאונים8

 כדברי זה ויש שקיבלו, כדברי האחר, ויש צורך להזכיר את הדעות השונות, ואס

 אפשר ־ להכריע ביניהם. במסגרת זו כלולות'ההלכות שנחלקו בפירושם. כלומר -

 אף על פי שיש חלכח• פסוקח מזמן חתלמודי - נחלקו" הגאונים מה הגדרים

 והמציאויות של כל• דין.

 2) כאשר לא ברור דין-התלמוד בגללי שינויי גרסאות.

 3) דינים. שלא נפסקו.בתלמוד (לא בפרט ולא בכלל מן הכללות) אלא נשארו

 בבעיאי.

 8. בדרך כללי בתואר ״גאונים״ מכונים ראשי תישיבות של סורא ופומבדיתא בבבל, שראו בחס

 עצמם את תמשך חסמכותיחעליונח של תחוראח בישראל מזמן חגמרא. תרמב״ם סבר שאחרי

 חתימת חתלמוד אין סמכות מחייבת לכל ישראל, ולא ראה בראשי הישיבות שחיו בבבל המשך

 לחכמי הגמרא ״נמצא רבינא ורב אשי־ והבריחם סוף גדולי חכמי ישראל..." (חקדמח למשנת

 תורח). מסיבת זו הגדיר הרמב״ם אתי הגאונים בצורה אחרת: "וכל החכמים שעמדו אחר חיבור

ת ״נאוני  תגמרא ובנו בו ויצא לתם שם בחכמתם הם הנקראים נאונים״(שם), ועיין שם שמזכיר א

 ספרד וצרפת״. חרמב״ם לא ייחס חשיבות מרובה לתארים, וביניהם תתואר ״גאון", ראה איגרת

 תחית תמתיס (מתדורת ר״י שילת חלק א עמוד שמג): "שיהיו אלו חנקראים תלמידי חכמים או

ד משנת ד.  חכמים או גאונים או כמו שתרצה שתקראם", וראה נם פירוש תמשנת בכורות פרק־

 עוד ביחס לגאוניםיראח מאיר חבצלת,י״יחס תרמב״ם לגאונים״, סיני נג(תשכ״ג) עמודים קכז-קל

 (פורסם שנית בספרו״״תרמב״ם והגאונים״, ירושלים תשכ״ז); יוסף פאור, "עיונים במשנח תורח

 לתרמב״ם ספר תמדע״, ירושלים תשל״ח עמודים 35-»; יצחק טברסקי, "מבוא למשנת' תורת

 לחרמב״ס", ירושלים תשנ״א עמוד 52 חערח 113 ושם עמודים 65-63.

 9. במאמרנו זח אנו מטפלים בריבוי דעות בעניינים חלכתיים בלבד. שלושח תחומים לא מוזכרים

 במאמר זת: 1) דינים שנשארו בגמרא ב״תיקו" או מחלוקת שלא תוכרעח. במספר רב של פעמים

 תכריע תרמב״ס בעקבות הפסיקה חמסורתית עד לתקופתו. אבל יש פעמים שחרמב״ם תכריע

 שזתו ספק, כגון: שבת יח, ט; שם יח, כז; תמידין ומוספין ז, כ; שגגות יא, ד; מטמאי משכב ומושב

 ב, ט, ועוד. בעניין בעיות שלא נפשטו בגמרא, תאם זו הכרעת שהדבר ספק(כפי שמשמע ברמב״ם)

 או שתדבר נשאר באי ידיעה, וראה שו״ת מכתם לדוד יזרח דעה סימן לח.

 2) תחום המנהגים - המנהג מתאפיין ברבגוניות מעצם מקורו ומהותו. בהקדמה למשנה תורה

 מסביר תרמב״ם את חסיבח לרבגוניות זו במונחים חיסטוריים ומשפטיים (כנגד חאופי חטוחלט
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 פירוט ההלכות

 על.פי חגדרים שכתבנו,לעיל נפרט את תתלכות שמובאות בתם מספר דעות. אנו

 נציין באלו הלכות תכריע או נטה להכריע כדעת מסוימת, ואלו חלכות הגיא

 בסתם.

 רוב ההלכות קשורות לחגדרח מספר 1 תכוללת שני ,חלקים: א - דינים

 שהתחדשו אחרי זמן חתלמוד, ב ־ מחלוקות אחרי זמן תתלמוד בפירוש תתלמוד.

 1) א ־ אלו חחלכות שבחן מובאות בסתם מספר דעות ללא חכרעח ביניחן לגבי

; גירושין א, טז; מאכלות 1  דינים שחתחדשו אחרי זמן חתלמוד: ברכות ח, יד0

; חובל ומזיק ז, יד; מלוחולוח יא, ב; מלוח ולוח כ, ד. 1  אסורות ג, טו; נדרים ב, ו1

 ואלו ךוחלכות שמובאות מספר דעות בדינים שתתחדשו אחי זמןתתלמוד, אבל

 חרמב׳׳ם חכריע ביניחם: ברכות ח, ח;מילח ג, א; אישות ו, יד, וחובאח מחלוקת זו

 שנית בחלכות זכיח ומתנח ג, ח; אישות יב, יח; אישות כח, ג; גירושין ג, ח; נירושץ י,

 יט; מאכלות אסורות י, טו; שמיטה ויובל י,,,ד-ז; מכירה. כב, טו-יז; מכירה כט, יז;

 שלוחין ושותפיו ט, ג; שכירות ה, ה; מלוה ולוה יד, ג; מלוה ולות כת, יג; מלות ולוח

; נחלות ד, ו. ״ ח \  כח, יד; מלוח ולות כז,א"; טוען ונטען ג, ז; טוען ונטען ט

 של חחלכח תתלמודית), ומעצם יעודו של תספר לכל יחודי בכל מקום שחוא מוצרך תרמבים

 ,בנושא זת לחרוג מתוכניתו שלא לתזכיר מספר דעות. לא נמנח,כאו את מנתגי תטעות שיע

 לעוקרם מן חשורש ותביאם תרמב׳׳ם כדי לשוללם, אלא את חמנהגיס שיש לחם מקום אף על פי

 שלעיתים רומז חרמב׳׳ם לדעתו חאישית בעיניינם: תפלח וברכת כתנים ב, טז; שם.ח, טו; שם ז,

ב ח. יח; חמץ ומצח ח, יא־,  יא-.יג; שם יא, ת; שם יג, א; ציצית א,.ט; שביתת עשור ג, ,י־, יוםשו

יא(חמשת מנחנים ,  תעניות ח, ז-ט; שם ח, י; מגלח וחנוכח ג, יד; אישות י, ד; שם יד. ידן שם כג

 בנדוניח!); איסורי ביאח יא, ת-ז; שחיטת יא, ו; שם.יא, י; שם יא. יא, שם יא, טו; מתנות עניים ט,

ל יב, יא. ב  נ; א

 3) יש פעמים שהרמב״ס מביאשתי דעות חלוקות בנמרא, אבל אין חדברים מובאים במחלוקת,

 ויש לעיין בכל מקום לסיבת תדבר. ראח דוגמאות לסוג זת במאמרי, חביטוי"חכמים/תסידים

 ראשונים״ במשנח תורת,להרמב״ם, סיני כרך קט(תשרי-מרחשון תשנ׳׳ב) עמודים סא, עת.

ן שלש..בפירוש חמשנח ברכות פרק ו משנח ח תכריע כדעת אחת, י ע מ ת כ ר  10. מחלוקת בנוסח ב

ת שתיתן.  ובתלכות ברכות ג,יג חכריע כדעת חשנייח, וכאן כתב א

 11. בפירוש תמשנת לנדרים, פרק נ משנת א תכריע בפשטות כ״יש אומרים״ חשני. וראת לקמן חערה

.14 

ח אחת בכתבי חיד. והרםב״ם כ ל ח א ו  12. כל חקטע מ״וחורו רבותי" עד "ואין אני מודח בזח״ ח

 תוסיף חלכח זו, אחרי כתיבת.כל חפרק, בשולי תגליון כפי שתדבר נראח בברור מדף שנמצא

־ גניזת קאחיר) תמצוי בספריית ל עזרא חסופר בקאתיר שבמצרים ( ש י ת ס נ כ  בעליית בית ח

 קיימברידג׳ וזוחת ככתב,ידו של חרמב״ס. דף זח פורסם על ידי.ר״א חורביץ בחדרום לח, תשרי

 תשל״ד עמודים 18, 36. ראוי לציין שיש נם דונמאות תפוכות, כלומר - במתדורת חראשונח של

 משנת תורת חובאת מחלוקת, ובמחדורח שבפנינו הושמטח. ראת אסף, מאמרים לזכרון רבי צבי

(על פירוש קדמון זח ראת אסף, קרית ספר, שנת יח  פרץ חיות ז״ל, ווינא תרצ״ג עמודים מח-מו

 (תש״א-תש״ב) עמוד 155), וחשווח לתפלח י, ו.
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ת ו ל כ א : מ : ת ו ע ד ן ת י ע ב י ר כ א ת ם ל ״ ב מ ר ת ד ש ו מ ל ת ש ה ו ר י פ ת ב ו ק ו ל ח  ב - מ

. ח ז, ח ו ל ת ו ו ל ח יא, ז; מ נ ת מ ת ו י כ ם ב, ד"; ז י ר ד ת ז, ט; נ ו ר ו ס  א

: ע י ר כ ם ת ״ ב מ ר ת , ו ד ו מ ל ת ת ת ו נ ש ר פ ת ב ו ע ר ד פ ס ן מ ח ו ב א ב ו ה ת ש ו כ ל ת ו ת ל א  ו

ת ו ע ו ב ; ש 1 7 ח ת י, י ו ר ו ס ת א ו ל כ א ת יח, יט; מ ו ש י ; א 1 , יד* ט ת כ ב ; ש " א ע ג, י מ ת ש י ר  ק

 ג1. הנכנס לבית חברו והוציא כלים העשויין להשאיל, בעל הבית לוקה בלא שבועה גם מתיורש.

׳ ו p להשבע הסת ליורש "ואין דעתי נוסה לזה״. "וכבר בארנ ר צ  "וכבר בארנו שיש מי שהודה" ש

ל שם מובאת דעת זו כסתם ללא חולק כלומר שפסק כך! ויש לחלק ב  תכוונה לטועו ונטען ה, ג, א

 בין שתי הלכות אלו, ועיין שם.

 14. מחלוקת לגבי אדם שאמר ״שכל נדר שאדור מכאן ועד עשר שנים חריני חוזר בתם" ונדר, ובשעת

 נדרו לא זכר את התנאי ואחר-כך נזכר, חנדר בטל. ״ויש מי שמורת לחחמיר" ומצריך להזכד

 בתנאי בתוך כדי דיבור. בפירוש תמשנת לנדרים פרק ג משנת א, כתב רק את תדעת הראשונה,

א ב ו ה )  וסיים שם ״וכן הדין בשבועת" וזו דעת חיש אומרים השנייה המובאת בהלכות נדרים ב, ו

 לעיל תערת 11).

 וחנח מקום איתי לתעיר על תפילת "כל נדרי" שאנו מתפללים בערב יום חכיפורים. תפילח זו

 באח לבטל את כל הנדרים שנידור בשנה׳ חבאח (ויש אומרים לבטל נדרים שנאמרו בשנח

 שעברת, ולא ברור כיצד דבר זת מועיל) על פי דברי ראב״י(בעל תדין תנ״ל במשנת נדרים פרק ג

 משנת א) שנפסקו לעיל, שתנאי תקודם לנדר מבטל את הנדר. וכבר תסתייג רבא בנדרים כג, ב,

 מפרסום משנתו של ראבי״י"אמר ליה רבא תנא קא מסתיים לת סתומי, כדי שלא ינתגו קלות

 ראש בנדרים, ואת דרשת ליה ביפירקאז״ (וראה ד״ן שם ד״ת ולענין). תפילת זו אנו מוצאים

 לראשונה בזמן הגאונים הראשונים שחלקם תתנגדו לאומרה, וראה מחזור לימים תנוראיס

 מבואר בידי דניאל נולדשמידט חלק ב עמודים כו-כז שכתב: "יתכן שהטכס נולד במקורו כמנתג

 עממי שרוח גדולי ההלכה לא תיתה נוחה הימנו", עיין שם באריכות; ויש להוסיף למקורותיו שם

 את הרא״ש ביומא פרק ח סימן כה. בכל אופן בנוסה התפילה של הרמב״ם(סוף ספר אהבה) לא

(במהדורתו למשנת ו ת דברי ר״י קאפח בתלכת ז  מוזכרת תפילה זו. ויש לקהת לתשומת ליבנו א

 תורה"ספר הפלאה עמוד רג)"ועד כדי כך שלט הכל נדרי, שאצל תמוני מקצת עדות כל עצמו של

 יום הכיפורים אינו אלא כל נדרי. לא תתשובת, לא תקון המעשים, לא טיהור המחשבות, לא

 יישור חמדות, לא חחרטת על המשנים ואף לא על הזדונות ואף לא הקבלה להבא לא לחזור

 לאותן תמעשים, אלא שמיעת כל נדרי וקונמי וקונחי וקונסי".

ב), שכינויי נדרים כנדרים  אף יעל לשון זוייש לשים לב למקור (משנח נדרים פרק א משניות א־

 ולכן אומרים "קונמי קונחי״וקונסי״(יש שינויי נוסחאות בדבר) בגלל קלקול חלשון, ואין במילים

 אלו כל משמעות נסתרת.

ב עמוד 152, ־  לפן אחר בתפילת ״כל נדרי" ראח יוסף נוח, על חרס וגומא, ירושלים תשנ

 ובתפניותיו שם.

נא ורב חסדא לעניין קריאת שמע עם ידיים  15. מחלוקת בין הגאונים כיצד לחכריע במחלוקת רב חו

 מטונפות. בגוף חחלכח פסק חרמב״ם כרי״ף(ברכות פרק ג רמז פ) שמותר, וסיים: "וכמח גאונים

בח עם פירוש יד  חורו שאסור לו לקרות אס חיו ידיו מטונפות, וכן' ראוי לעשות". וראח ספר אח

 פשוטה, שיצא על ׳ידי ראש הישיבה על פי כתב יד, שהרמב״ם אישר שהוגה מספרו חםקורי,

 שהסיום בשם כמה גאונים תוא תוספת מאוחרת בכתיבת יד שונה. ותשווה למת שכתבנו לעיל

 חערח 12.

א בתרא צז,'א..לדעת חרדב״ז שו״ת חלק ג סימן תתקסב ב  *1. מחלוקת בעניין יין חראוי לקידוש ב

ל לא נראה'כך. ראח מאכלות אסורות יא, > ב  נקט תרמב״ס לתקל, א
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ץ ז, פ ת ו ש ו ו י ח ו ל ו ו, ח; ש י פ ת ו ש ן ו י ח ו ל ו ו, ד"; ש י פ ת ו ש ו ו י ח ו ל , טו; ש ת ב ו ו ק  יא, יד; מ

ן ט,-א. ע ט נ ן ו ע ו ן ג, ב; ט ע ט נ ן ו ע ו ח ו, זי-ח; ט ו ל ח ו ו ל ח ד, יג; מ ו ל ח ו ו ל ; מ "  א

ת יא, ו ש י ב ב, יב; א ו ם ט ו ת י ת י ב : ש א ר מ ג ת ב ו נ ו ת ש ו א ס ר ג ת מ ו ע ב ו נ ת ח ו ק ו ל ח  2) מ

. 2 0 ( , ב ו ח ט ו ל ח ו ו ל ; מ ט ־ ת ד, ח ו ו ק  יג; מ

ת של י ש י ל ש ח ח כ ר ב ח ח ס ן נ י י נ ע , ד ב ת ב ו כ ר : ב ד ו מ ל ת ו ב ט ש פ א נ ל ת ש ו ק ו ל ח  3) מ

ת ק ו ל ח ם ג, ט מ י ל ק , א; ש ט , ב - מ ח ת מ ו כ ר א ב ר מ ג ת ב ו ע ד י ׳ ת , ש ן ו ז מ ת ח כ ר  ב

ת בח ק ס פ א נ ל ד ש ו ת מ ו ל עוז״: ״ ד ג מ ״ ב ת ת כ . ו ח א כ ל ף ח ו ק ב ס ר ם פ י ל ק י ש מ ל ש ו ר י  ב

ם י א ר ו מ ת א ק ו ל ח ם ט-י מ י ק ר ש פ ד ח ש ח ו ד ; ק 2 1 ״ י ו א ן ר י כ , כ ן ב כ ת א כ י ד ח ח ל כ ל  ח

. ח מ ח ת ח נ א ש י ת ת מ ס כ ר פ ן ו ו י י מ כ ן ח י ת ב ק ו ל ח ם מ ת ש ר כ ז ו ן מ כ , ו , א ו ן נ י ב ו ר  ע

א דין ב ו ם מ ו ג, ז, ש י פ ת ו ש ן ו י ח ו ל : ש ת ו פ ס ו ת נ ו כ ל י ת ת ן ש י י צ ם יש ל ו י ס  ל

ן ד, יא, י ר ד ח נ . ס ע ו ע ן ר י ו ד ח ז ו ש ב ת ם כ מ צ ם ע י נ ו א ג ח ם ש ״ ב מ ר ב ח ת כ , ו ם י נ ו א ג  ח

נה ו ן חכו י ד א . א ד חכרע״, י ־ י ר צ ב ד ח ו : ״ ס ״ ב מ ר ם ח י י ם ס , ש ת כ י מ ס ש ח ו ד י ן ח י י נ ע  ב

. " ם י נ י י ת ד ו נ מ ל ל י ב ש ס ב י מ כ ח ל ח ח ש ע ר כ ך ח י ר א צ ל ר א ב ד ת ב ק ו ל ח ש מ י  ש

 17. כאן לא מדובר במחלוקת בפירוש התלמוד, אלא מחלוקת בפירוש הפסוקים. הנידון - פדח או

 חילל פירות שנח רביעית, לדעת חרמב״ם מותר לאוכלם מיד. אבל מקצת גאונים למדו מהפסוק:

 ״ובשנח חחמישית תאכלו את פריו״(ויקרא יט, כה) שרק בשנח חחמישית מותר. ״ויראה לי שזו

 .שגגת חוראה ופסוק חטעם׳׳(ח׳ חרוקח ע׳ קמוצח, ולא כפי שמופיע במתדורות תמנוקדות).

 18. בהלכה זו מובאות שתי מחלוקות שונות!

א בתרא ע, ב. ויש לעיין בדקדוק בסוגיא כי ייתכן שחילוקי הדעות ב  19. מחלוקת בפירוש חסוגיא ב

 נובעים מגרסאות שונות בגמרא.

 20. בהלכת, בשביתת יום טוב תובאו שתי תדעות כסתם, ובשלוש תתלכות תאחרונות נקט כנוסחא

 אחת. לגבי חלכות אישות ראת גם פירוש חמשנח כתובות פרק א משנת ג במהדורות השונות,

 ולגבי הלכות מקוות ראת באריכות מאמרנו במעליות יב. מקומות נוספים שמוזכרת בחס טעות

א ובאת מת הטעות) גירושין ט, לא; מעשר שני ונטע רבעי ט, יב. ל ו ) א ס ר ג  ב

א לידי ביטוי תבעיתיות שנרמזת לעיל בתערת 9. אנו תפרדנו בין תלכות שנפסקו  21. במקום זת ב

 כספק, לבין תלכות שהרמב״ם הביא שתי דעות. למשל,-ברכות ת, א תכריע תרמב״ס בעקבות

 חמחלוקת בברכות כ, ב חאם נשים חייבות בברכת המזון מתתורת, שתדבר ספק (ראת גם שרת

 חרמב״ם מתדורת בלאו סימן רצז). גם חתלכת תנידונת בשקלים תיא,שתי דעות בירושלמי, אבל

 כאן אין תכרעח! חראב״ד בחלכת זו כתב "בירושלמי מחלוקת אמוראים", וחכסף משנת כתב על

 דבריו: ״וכבר כתבתיב סמוך״, וחמעיין בסמוך מבין שחכסף משנת תסביר שתראבי׳ד ציין למקור

 של חרמב״ם ולא תשיג עליו (עיין באור שמח שמסביר את חראב״ד באופן-שונח). אבל ניתן

ן על תרמב״ם מדוע חשאירמחלוקת בירושלמי כלא מוכרעתו וראח א  לתסביר שתראב״ד משיג כ

 מראת חפניס על תירושלמי(אבל תרוצו שם אינו מובן לי).

 22. ראח באריכות אליאב שוחטמן, שנתון המשפט העברי יד-טו, עמודים 233-231. וראת שם תערח

 66א שהרמב״ם לא השאיר אף חלכח מסופקת בכל משנח תורח.

ת המקומות שמובאות מספר דעות, ולא את תתלכות שהרמב״ם כתב שיש  במאמר זה ציינו רק א

 .מי שחולק ולא כתב מח אמר..לרשימת חמקומות שבחם מתיחס הרמב״ם לדברי קודמיו ראה

 יעקב לוינגר, "דרכי המהשבה ההלכתית של חרמב״ם׳י, ירושלים תשכ׳׳ח, עמודים_220ך225.
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 גבי גלסר

 ״ואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה״ -

 האמנם!

 דיון בעניין הכנסת עצמו לספק סכנה כדי להציל עצמו או חברו מודאי

 סכנה

 מבוא

 בבואנו לעסוק במדע חרפואח עלינו לנקוט בזחירות ובאחריות מרובה.״ שלא

 כבמדעים אחרים, אין מדובר במסלולו של אלקטרון או בחישוב כח חגרויטציח של

 כדור חארץ. במדע חרפואח עוסקים אנו בחיי אדם, בעולם שלם של מחשבות, של

 רגשות ושל מאוויים, במשפחח, בידידים ובאנשים שכל עולמם מוטל על כף

 חמאזניים, כפשוטו.

 עם חתפתחות חטכנולוגיח נפקחות עינינו לראות דברים, שבעבר לא נודע

 קיומם, ועולה המיומנות וחמסוגלות לפתור בעיות, שנחשבו כבלתי פתירות. חקב׳׳ה

 זיכנו, ואפשרויות חגילוי המוקדם והריפוי גדלות. הסיכויים להחלים מאותן

 מחלות, שבעבר חלא רחוק חיו גזירת חגורל, עולים, והמחקר והתגליות מתפתחים

 ללא חרף.

 אולם הדרך להגיע לתרופות הנכונות ולדרכי הטיפול חאופטימליות, אינח סוגה

 בשושנים. לעתים במשך תקופח משתמשים בתרופות בלא לחיות מודעים לסכנות

 ולתופעות חלואי שלחן. חמחיר לחוסר ידיעח זח חוא כבד; ולעיתים אף עולת בחיי

 אדם. יותר מכך גם לאחר •שנמצאות התרופות, וחדרך לטיפול ידועח, החחלמח

 איננח בטוחח, ומצבו שליחחולח עלול לחחמיר ואף להגיע למות. ישנם מצבים

 מורכבים בחם׳ מדובר בסיכון אדם כדי לחציל אדם אחר, כמקרח של תרומת

 איברים. ככל שחמדע מתפתח, ההתלבטויות נעשות מורכבות וקשות להכרעה.

 איננו יכולים לחתעלם מאותן התלבטויות, ולעצור את חתפתחות מדע חרפואח.

 מעשח כזח תוא בלתי מוסרי, אשר ימנע חצלת חיי אדם.

 במאמרנו ננסה לעמוד על ההיבט התלכתי של בעיות מוסריות אשר לחן השלכה

 מיידית לעולם הרפואה בימינו. המאמר עוסק בשתי תתלבטויות אשר תמשותף לחן

 הוא בכך שחנסיון לחצלת חיי אדם עלול לגרום למוות. חלקו הראשון של המאמר

 עוסק בשאלת סיכון חאדם למען עצמו, לדוגמא על ידי נטילת תרופח נסיונית
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 למחלתו. וחלקו השני בסיכון אדם למען חבירו, כגון במקרת שתרומת איבר של

 אדם. אחד יכולח לחציל את חיי חבירו.

 במאמרנו ננסה לשפוך מעט אור ולחעמיק בנושאים אלו, ומובן, שאין לראות

 בדברים הלכה פסוקה.

 ההבחנה בין טיפול מסוכן לבין טיפול ידוע ומבוקר

 הרפואה כוללת דרכי טיפול ושיטות רפוי שונות, מהן ידועות זוז שנים רבות

 ומחן חדשות ועדיין נמצאות בשלבי פיתוח שונים.

 וכבר אמרו חז״ל ש״נתנה רשות לרופא לרפאות״ (ברכות ס, א). אך האם יכול

 תרופא להשתמש בכל טיפול העולח במוחו? או שמא ישנם טיפולים שאל לו

 לחשתמש בחס, ולפחות לא בכל מקרה* על אף התקדמותו של מדע הרפואה, עדיין

 אין ביכולתו של הרופא לצפות מראש מה תהיינה השפעותיו המדויקות שלחטיפול

 בחולח חעומד לפניו, שחרי כל אדם שמח במקצת מחבירו, וכל גוף מגיב בצורח

 שונח לטיפולים זחים. כמו כן בכל תרופח עשויים לחיות מרכיבים שיזיקו לחולה

 בד בבד עם חרפוי ממחלתו, ואי אפשר לדעת מראש מה תהיינה תופעות הלוואי של

 התרופה ובאיזו מידח תן תפגענח בחולח, אם בכלל.

 לדוגמח: חולח תסובל מכאב ראש ומתוך ידע ונסיון מציע לו חרופא לקחת כדור

 אספירין, ברור שכמעט בכל חמקרים כדור תאספירין יגאל את חחוליס מיסוריחם,

 אך ישנה סבירות אם כי נמוכה מאד, שהחולה חעומד לפנינו רגיש. לחומר,

 שהתרופה מכילח, ובשל כך מצבו עלול לחדרדר עקב לקיחת התרופה תנזכרת. האם

 נגדיר את חטיפול בחולה זה כנסוי, או כטיפול ידוע ומבוקר, שכל רופא יכול לבצעו

 בלב שקט?

 דוגמת נוספת: חולח חסובל ממחלה או פגיעה באחד מאיבריו חפנימיים (כגון

 שבר או כיב.קיבח) וזקוק לניתוח כדי לחרפא ממחלתו..תניתוח בימינו תוא דרך

 טיפול מקובלת ומשתמשים בו גס במקרים בהם אין סכנת מוות לחולח. בכל ניתוח

 חמלווח בחרדמח כללית ישנח סכנח שמצבו של תמנותח יחמיר,עקב תסתבכויות

 במחלך חניתוח או עקב חתרדמת. תסתבכויות אלו אף עלולות לגרום למותו של

 חחולה. חאם מותר במקרח זח לנתח את חחולח אף על פי שללא תניתוח לא תשקף

 סכנה לחייו? וחאם נתיר לבצע ניתוח ליופי לצורך שידוכין?

 שאלח נוספת בנידון זח תיא על מי תיפול חאחריות במקרה של כישלון בטיפול

 רפואי? חאם חרופא צריך לחשוש לפני כל טיפול שחוא מבצע מכך שחוא עלול

 לפגוע באדם שלפניו בידיו, וחוא יחשב לחורג בשגגה?

 חרמב״ן בחיבורו ״תורת חאדס״ בשער חסכנח מתייחס לשאלת אחריותו של

 חרופא לטיפול שלא חצליח תרם למותו של חחולה. וזו לשונו: ״ויש לומר כיון
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דרמיא רחמנא עלית׳ איו לו לחוש ־  שנתנח רשות לרופא לרפאות, ומצוח נמי היא

 בלום שאם מתנהג בחן כשורח לפי דעתי אין לו ברפואות אלא מצוה. דרחמנא

 פקדיח לרפויי. ליבית אנסית למטעא... ואין לך ברפואות אלא סכנת מח שמרפא

 לזח ממית לזה״. ובהמשך מוסיף תרמב״ן: ״אבל כל שאינו יודע בטיב מלאכח זו לא

. ך ח  יהא לו עסק ב

 נוכל גם למצוא חתיחסות לשאלתנו בתלכות שבת ובתלכות מאכלות אסורות,

 שתתירו חכמים לעבור על איסור כדי לרפאות חולת. .אולם ישנח חגבלח בסוג

 הטיפול, וחיא שחרפואח צריכה לחיות ידועה. תמקור לכך חוא בחגתות תרמ״אנ

 שאומר: ״וכל חולת שמאכילין איסור צריכים שתחא הרפואה ידועה. או על פי

 מומחח" (שולחן ערוך יורה דעח סימן קנח סעיף ג).

 חתחלח לדוד (סימן שכח סימן קטן ב) פירש את דברי חרמ׳׳א וכתב: שרפואת

 ידועח היינו שידועח לרוב בני חאדם, שלחולה זח עושין רפואח זו, וכן אם מומחח.

 אומר כן.

 וכך כתב הרב שמחה קוק: ״כל סיכון שרגילים בו לצורך חיי יום יום שלנו, אין

 דינו כסיכון ומותר, ומעשח באשת שרצתח לחנתח •ניתוח פלסטי בגופת דבר שאין

 בו פקוח נפש של חולי וכיו״ב ולצורך ניתוח היח צורך לחרדימח ובכל חרדמח יש

 סיכון מסוים... וחורו לח, שכיון שכבר מקובל כי תרדמת נעשית אף לצורך קצת,

 והסכנח בזח אינח כה חמורח, רשאית לעשות זאת אם תחפוץ״ (אסיא כרך ג,

 תשמ״ג, עמוד 292).

 ראינו, איפוא, כי טיפולים, תידועים כמועילים וכמרפאים, מותרים. לעומת זאת

 עלינו לדון ולבדוק חאם ישנס מצבים מסוימים בחם מותר להשתמש בתרופות

 ובטיפולים, שיש בשימוש בחס רמת סיכון מסוימת. בחמשך חמאמר נעסוק בשאלת

 זו.

 סיכון חיי שעה למען חיי עולם של עצמו

 אדם חחולה במחלח קשח ונותר לו, לדעת חרופאים, רק עוד זמן קצר לחיות.

 ולדעתם הסיכוי היחידי שאךם-זח יבריא הוא באם יעבור טיפול,,אלא שישנה

 אפשרות שהטיפול לא יצליח ואז עלול חחולח למות מיד.

 חאם מותר לרופא לסכן את חיי השעח של חחולה ולתת לו את ת טיפול בתקוה

 שיצליח, או שמא נאמץ את חכלל ״אין ספק מוציא מידי ודאי״, ונעדיף חיי שעה

 ודאיים על פני חיי עולם מסופקים? ואולי נאמר, שתיות שחחתלבטות חיא קשה

 נפעל על פי חסברא חאומרת ש״שב ואל תעשח עדיף״. בחתלבטות קשת זויצריכים

על חמחליט אחריות  להתמודד גם חחולח וגם משפחתו, ובכל חכרעח תרבוץ ״

 אנושית מוסרית.
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 במקורות החלכח מצויות תתיחסויות רבות לבעיה, המוגדרת במינוח: האם

 חוששין לחיי שעתי

 כבר בתנ״ך בספר מלכים מוצאים אנו מצב בו חיח צורך לבחור בין חיי שעת

 ודאיים לבין חיי עולם מסופקים. בספר מלכים ב פרקים ו־ז, מסופר על בן הזז

 מלך ארם שעולח וצר על שומרון. חמצב בעיר תחמיר מאד וחתושבים' סבלו מרעב

 כבד עד כדי כך" ששתי נשים עשו ביניחן תסכם ככתוב: ׳׳תני את בנך ונאכלנו היום

 ואת בני 'נאכל מחר״ (מלכים ב ו, כח). בהמשך מסופר: "וארבעה אנשים היו

 מצרעיס פתח חשער, ויאמרו איש אל רעחו מח אנחנו ישבים פח עד מתנו, אם

 אמרנו" נבוא וזעיר וחרעב בעיר ומתנו שם, ואם ישבנו פת ומתנו, ועתת לכו ונפלה

 אל מחנה ארם אם יחינו נחית ואם ימיתנו"ומתנו" (שם ז, ג-ד).

 בפני אותם ארבעח! מצורעים נצבו שלוש ברירות: א. לחכנס לעיר ולמות שם

 ברעב. ב. לחשאר במקומם ולמות ברעב. ג. לחסגיר את עצמם למחנח ארם,

 ולהעמיד את עצמם בפני סכנת מוות מיידית או אולי בפני הצלה שתזכה אותם

 בחיים. ארוכים (אף על פי שחם,יחיו במעמד של שבויים). לאחר ששקלו את שלוש

 האפשרויות החליטו לבחור בשלישית ?ויקומו בנשף לבוא אל מחנח ארם״(שם ה).

 חם בחרו באפשרות של חיים ארוכים ומסופקים וחעמידו בסכנת את חיי תשעת

 חודאיים שלחם. נראח, שאותם אנשים פעלו על פי שכלם חבריא וחישר, שאמר

 לחם, אם יש עוד סכוי ואפילו שאינו גדול יש לנסות ולזכות בחיים ארוכים אף על

 פי שקיימת באפשרות זו סכנח גדולת של מיתח מיידית. וחיות שחיו חם חולים

 (בצרעת) ולא תית לתם אוכל, ובכל מקרח חם חיו מתים ברעב תוך ימים ספורים

 הם טענו בצדק ובהגיון: ״ועתה לכו ונפלה אל, מחנח ארם. אם יחינו נחית ואם

 ימיתנו ומתנו״. ובעזרת ה׳ נגמר הסיפור בכי טוב. ח' עשח נס, מחנה ארם נס על

 נפשו, ועל אותם ארבעח אנשים מסופר: ״ויבאו עד קצח מחנה ארם ותנת אין שם

 איש... ויאכלו וישתו״(מלכים ב ז, ח-ט).

 חגמרא במסכת עבודח זרה (כז, ב) לומדת מסיפור זח שלא חוששים לחיי שעה:

 ״ומנא תימא דלחיי שעח לא תיישינן דכתיב: ׳אם אמרנו נבוא חעיר וחרעח בעיר

 ומתנו שם׳, וחאיכא חיי שעח אלא לאו, לחיי שעת לא חיישינן׳׳.

 נראח לומר, "שחגמרא לא לומדת את דין חחלכח מחמקרח במלכים, אלא

 שחואיל וידועים דיני חתורה: ״וחי בחם״ (ויקרא יח, ח) וכן ״ונשמרתם מאד

 לנפשתיכם״ (דברים ד, טו), ועל חתורח נאמר ״עץ חיים חיא למחזיקים.בח ותמכיח

 מאשר״ (משלי ג, יח); מן החניון שחתורת רוצת שתאדם יעשה את תדבר שיועיל

 יותר לשמירח על חייו. הגמרא הביאת אם כך את המקרה ממלכים, כדי ללמוד

 ממנו אורחות חיים. המקרה במלכים מראה כיצד אותם אנשים מצורעים פעלו על

 פי שכלם חישר וחגיונם חבריא, כשערך חחיים עומד בראש מעייניהם.

 בהמשך דנה חגמרא בחיתר לקבלת טיפול רפואי מרופא נוכרי חחשוד על
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 שפיכות דמים, ויש חשש.שימית את החולה חיחודי בזדון: "אמר רבא אמר רבי

 יוחנן ספק חי ספק מת - אין מתרפאין מחם, ודאי מת מתרפאין מהן״. חולה שודאי

 ימות^אם לא ינתן לו טיפול רפואי, מותר לתת לרופא נכרי לטפל בו אף על פי שיש

 חשש שהרופא ימית את חחולח מיד, והחולה יפסיד את חיי השעה הודאיים שלו

 (מובן, שיש לשקול מח חסבירות שחרופא ימית את חחולח, ועל פי זח לחחליט).

 וחקשו בתוספות(שם ד״ה לחיי שעה) מהגמרא ביומא(פה, א) שם מדובר באדם

 שנפלת עליו מפולת שמפקתין עליו את תגל בשבת, לחוש לחיי שעח. אס כן רואים

 אנו שחוששים לחיי שעח; ותרצו: ״דאיכא למימר דחכא וחתם עבידינן לטובתו

 דתתם (ביומא) אם לא תחוש ימות והכא אס תחוש ולא יתרפא... ודאי ימות וכאן

 וכאן שבקינן חודאי לימעבד חספק״. וכד פסק גם חמחבר בשולחן ערוד כדברי

(מךחרופא חנכרי) דלחיי שעה לא ו  חגמרא: ״אבל אם חוא ודאי מת מתרפאין ממנ

 חיישינן״; וזאת אף על פי שבמצבים אחרים חתורח מקפידה מאד על חיי שעה,

 ואפילו אדם גוסס מחללים עליו את חשבת.

 גם רבותינו חאחרונים דנו בשאלה זו. חחתם סופר בתשובח (יורת דעת תשובח

 עו)" דן בנערח חחולח במחלה שאין בח סכנת מיתת ופוסק שאסור לתת אותח

 לכומריס מארץ ישמעאל, _אף על פי שיש;לחם תרופח שיכולח לרפאות אותחיאד

 עלולת גם לתמית אותה. מתשובת זו ניתן ללמוד שאילו היתה אותה נערה חולח

 במחלה קשה וימיה היו ספורים, מותר היה למסור אותה לטיפול תנ״ל אף על פי

 שיש ברגם סבירות שהיא תמות: מאותו טיפול. בעל ה״שבות יעקב״ דן בשאלה של

 חיי שעח ודאיים מול חיים ארוכים מסופקים, ואומר: שהואיל ויש סכוי שבזכות

 הטיפול.החולה ירפא לגמרי,;ודאי לא תיישמו לחיי שעח ״ומכל מקום צריך־לחיות

 מתון מאד בדבר, לפקח עם רופאים מומחין שבעיר ויעשת על פי רוב דעות הרופאים

 עם תסכמת חחכם שבעיר״(חלק ג סימן עח).

 לאורך הדורות דנו בשאלת זו, ותמיד התשובה היתה חד משמעית, במקום שיש

 סכוי לחרפא לחיי שעח לא חיישינן. חחגיון חעומד מאחורי תשובה זו הוא פשוט

 ואינו דורש הסברים מיוחדים, .כמו שראינו במקרח שבספר מלכים שבו פעלו

 המצורעים על פי שיקול אחד, שאותו גם מורח חתורח בחוראח: ״וחי בהם״ - והוא

 חשאיפה לחיים.

 מובן, שבכל.מקרה יש להיוועץ ברופאים ולשקול את הצדדים, עד כמה־ ודאי

 שחחולח ימות אם לא יטופל? ומחם סיכויי חחצלחה של הטיפול מול הסיכויים

 שהוא יכשל? אד תמיד יש לשים נגד עינינו כי ״׳דרכיה דרכי נעם׳ וצריך שמשפטי

 תורתנו יהיו מסכימים אל השכל והסברא״ חרדב״ז(רבי דוד בן זמרא) בתשובותיו

 הלק ג אלף נב (תרכז).
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 הכנסת עצמו לספק סכנה כדי להציל את חבירו מודאי סכנה

 רבים דנו בשאלח חאם אדם. המעוניין.לתרום, אחד מאיבריו, שאין וזנשמח

 תלויח בו, כגוף כליה לחולח שיש בו סכנה, רשאי להכניס עצמו למצב של ספק

 סכנה כדי לחציל את חבירו ממצב של ודאי סכנתו

 חכסף משנה,בהלכות רוצח ושמירת הנפש (פרק א הלכה יד) מביא את דעת

 חירושלמי בשם חחגהות מימוניות, שאדם מחוייב לחכניס. עצמו לספק סכנה, כדי

 לתציל את חביךו מודאי סכנה מדין "לא תעמוד על דם רעך״. אולם כמה

 מחאחרונים פסקו שאסור לאדם לתכניס עצמו לספק סכנת כדי• לתציל חבירו

 מודאי סכנח, ולא זו בלבד אלא שאדם חעושח כן נקרא בפיחס. ׳׳חסיד שוטח׳׳.

 בפסק זח חסתמכו.חם על תשובתו של הרדב״ז. כךכתוב בתשובח זו: ״ואם יש ספק

 סכנת נפשות הרי זח חסיד שוטח״ [חלק ג אלף נב (תרכז)]. מתשובת זו חסיקו

 שחרדב׳׳ז פוסק שאדם מחויב לחציל את חבירו רק במקרח שאין בחצלח זו ספק

 סכנח. אך אם יש בת ספק סכנה אסור לחצילו, ואם חציל הרי זח חסיד שוטח.

 בשו׳׳ת ציץ אליעזר דן תרב אליעזר ולדנברג,בשאלת תרומת איברים של אדם

 בריא כדי לחציל.חבירו ממות בטוח. בתשובתו הוא פוסק לאסור ומסתמך על

 תשובת הרדב״ז חנ״ל, וזו לשונו:, ״ובראש כולם הבאנו מח שסלל לנו את חדרך

 בחלכח זאת חרדב״ז ז״ל בתשובותיו סימן תרכז.

 נראה בעליל שחיה סבירא ליח לחרדב״ז שמחירושלמי אין כל חוכחח לכך

 (שהרי הכסף משנח חביא בשם הגהות מימוניות שמהירושלמי, מוכח שחייב אדם

 להכניס עצמו לספק סכנה כדי לחציל חבירו מודאי סכנח)... חיוצא לנו לחלכח מכל

 האמור: א. אסור,לו לאדם לנדב אבר מאבריו שיש בהסרתו ממנו ספק פקוח נפש

 כדי לשותלו בגופו של חבירו ולהצילו על ידי כן מסכנת ודאית שנשקפת לרבלי זה.

 וחעושח כן חרי זח חסיד שוטת. ב. ישנו איסור גם על,הרופא לבצע ניתוח כנזכר

ץ אליעזר חלק י סימן כה). צי  בסעיף א(

 חרב שמחת קוק במאמר תעוסק בענייננו כותב: ״לגבי הצלת חבירו ממות בטוח

 על ידי אבוד איבר של.עצמו פוסק חרדב״ז כי׳אין חייב אלא מצד מדת חסידות

 ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד בזח״(אסיא חלק נ, עמוד 292).

 מתשובות אלו.למדים אנו, שאסור לאדם לחכניס עצמו לספק־סכנח כדילחציל

 חבירו מודאי סכנח, וזאת בחסתמך על תשובת חרדב״ז.

 כעת עלינו לשאול: תאם דעתו של חרדב״ז בנידון דנן חיא אכן כפי שמשתמעת

 מאותם אחרונים שפסקו"חלכח על פיו?

 לצורך ביאור דעת תרדב״ז נביא שתיים מתשובותיו במלואן, ובעזרתן נבאר

 במדויק את דעתו בנידון דידן.
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 אלף גב (תרכז) שאלת ממני אודיעך דעתי על מה שראית כתוב אם אמר
 השלטון לישראל הנח לי לקצץ אבר אחד שאינך מת ממנו או אמית ישראל

 חבירך. יש אומרים שחייב להניח לקצץ האבר הואיל ואינו מת והראיה

 מדאמרינןיבעבודח זרח חש בעיניו מותר לכוחלח בשבת ומפרש טעמא משום

 דשורייני דעינא בלבא חליא משמע תא אבר אחר לא, והשתא יבוא'הנדון

 מקל וחומר ומח שבת חחמורח, שאין אבר אחד דוחח אותח חיא נדחית מפני

 פקוח נפש, אבר אחד שנדחה מפני השבת אינו דין שתדחח מפני פקוח נפש,

 ורצית לדעת אם יש לסמוך על טעם זח:

 תשובת זו מדת חסידות אבל לדין יש תשובת מת לסכנת אבר דשבת שכן

 אונס דאתי משמיא ולפיכך אין סכנת אבר דוחת שבת אבל שיביא• חוא

 האונס עליו מפני חבירו לאי שמענו. ותו דילמא על ידי חתיכת אבר אף על פי

 שאין הנשמה תלויח בו שמא יצא ממנו דם חרבה וימות ומאי חזית דדם

 חבירו סומק טפי דילמא דמא דידיח סומק טפי. ואני ראיתי אחך שמת על

 ידי שסרטו את אזנו שריטות דקות לחוציא מחם דם ויצא כל כך עד שמת

 והרי אין לך באדם אבר קל כאוזן וכל שכן אם יחתכו אותו. ותו דמח לשבת

 שכן חוא ואיבריו חייבין לשמור את חשבת ואי לאו דאמר קרא וחי בהם ולא

ן מחללין את חשבת י א ח נ כ  שימות בחם חוח אמינא אפילו על חולי שיש בו ס

 תאמר בחבירו שאינו מחוייב למסור עצמו על חצלתו אף על גב דחייב

 להצילו בממונו אבל לא בסכנת איבריו. ותו דאין עונשין מדין קל וחומר

 ואין לך עונש גדול מזח שאתה אומר שיחתוך אחד מאיבריו מדין קל וחומר

 והשתא ומח מלקות אין עונשין מדין קל וחומר כל שכן חתיכת אבר. ותו

 דהתורה אמרח פצע תחת פצע כויה תחת כויח ואפילו חכי חששו שמא על ידי

 תכויית ימות והתורה אמרח עין תחת עין ולא נפש ועין תחת עין ולכך אמרו

 שמשלם ממון וחדבר ברור שיותר רחוק הוא שימות מן תכוית יותר מעל ידי

 חתיכת אבר ואפילו חכי ח יישען לח כמו שכתבתי בנידון דידן. תדע דסכנת

 אבר חמירא דחא תתירו לחלל עלית את חשבת בכל מלאכות שחם מדבריהם

 אפילו עלי ידי ישראל; ותו דכתוב דרכיה דרכי נועם וצייד שמשפטי תורתינו

 יהיו מסכימים אל השכל והסברא ואיך יעלח על דעתנו שיניח אדם לסמא'

 את עינוי או לחתוך את ידו או רגלו כדי'שלא ימיתו את חבירו חלכך איני

 רואח טעם לדין זח אלא מדת חסידות ואשרי חלקו מי שיוכל לעמוד

 בזחואם יש ספק סכנת נפשות הרי זה הסיד שוטה דספיקא דידיח עדיף

 מוודאי דחברים. והנראה לע״ד כתבתי:

 אלף תקפג (ריח) שאלת ממני אודיעך דעתי במה שכתב חרמב״ם ז״ל
 תלכות רוצח ושמירת נפש פרק קמא כל היכול להציל ולא תציל עובר על לא

 תעמוד על דם רעך וקשיאילך חדא שהרי כתב זה הדין למטח. ותו דלמטח
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 כתב עובר על שני לאוין ועשת של וקצותת את כפה:

 תשובח מת שכתב חרב. *״ל כל חיכול לתציל וכוי איירי במי שיכול לחציל

 לחדיא בלא שיסתכן חמציל כלל כגון שתית ישן תחת כותל רשע שתית יכול

 לחעירו משנתו ולא תעירו או כגון שיודע לו עדות להצילו עבר על לא תעמוז

 על דם רעך. ולא זו בלבך אלא אפילו יש בו קצת ספק סכנה כנון ראח אותו

 טובע בים או לסטים באים עליו או,חיח רעח שיש בכל אלו ספק סכנה

 אפילו הכי. חייב להציל ואפילו שלא חיח יכול לחציל בגופו לא נפטר בשביל

 כך אלא חייב לחציל בממונו. ולא זו בלבד דברי חיזיקיח אלא אפילו שמע

 עכו״ם וכוי דלא ברי חיזיקיח כולי חאי דדילמא ממלכי ולא עבדי אפילו הכי

 חייב להציל ואם לא חציל. עבר על לא תעמוד על דם רעך ובכל חני לא שייך

 לא תחוס עינך שהרי אינו מצווח לחוס (עליו) על חעכו״ם. ולא שייך נמי

 וקצותח אם כפח שחרי אינו מצווח שלא לחבול בחס אבל ישראל הרודף

 אחר חבירו להורגו או אחר חערוח לבועלח ויכול לחציל ולא חציל חרי זה

 ביטל מצות עשח דכתיב וקצותח את כפח ועבר על שני לאוין על לא תחוס

 עיניך ונוסף עליו על לא תעמוד על דם רעך הכולל את כל מי שיכול לחציל

 ולא חציל..ואם תאמר חיכי שייך במי שבא על חערות לא תעמוד על דם רעך

 שהרי אינו רוצה להורגח. ויש לומר דקרא תכי משמע לא.תעמוד על תקלת

 רעך ואשת זו נפגמת על ידי בעילת זו. אי נמי לפעמים לא תתרצה _ויהרגנח

 חאנס. וחוי יודע שיש בכלל לאו זוז שלא יעמוד על חפסד ממון חבירו. אלא

 שאינו חייב להכניס עצמו לספק סכנה בשביל ממונו אבל להציל נפש הבירו

 או שלא יבא על הערוה אפילו במקום דאיבא ספק סכנה חייב להציל וחכי

 איחא בירושלמי. ומכל מלןוס אם תספק נושה אל הודאי אינו חייב למסור

 עצמו להציל את חבירו ואפילו בספק מוכרע אינו חייב למסור נפשו דמאי

 חזיח דדמא דידך סומק טפי דילמא דמא דידיח סומק טפי אבל אם הספק

 אינו מוכרע אלא נוטה אל ההצלה והוא לא יסתכן ולא הציל עבר על לא

 תעמוד על דם רעך. חנראח לע׳׳ד כתבתי:

 לכאורה, נראה, כי תשובתו השנייה של הרדב״ז חפוכח לתשובתו חראשונח. שכן

 בתשובת הראשונה נאמר: ״ואס יש ספק סכנת נפשות תרי זח חסיד שוטה״,

 ובתשובה השניית: .״ולא זו בלבד, אלא אפילו-יש בו קצת ספק סכנה כגון ראה אותו

 טובע בים או לסטים באים עליו או חיה רעח, שיש בכל אלו ספק סכנת אפילו חכי

 חייב לחציל... וחכי איתא בירושלמי״.

 ואולם אס נתבונן, נראח, שניתן ליישב את שתיתתשובות וששיטת חרדב״ז אחת

 היא. חמפתח לפיתרון תלוי בשאלה שעליה ענה חרדב״ז. בתשובת חראשונת (תרכז):

 ״שאלת ממני אודיעך דעתי על מת שראית כתוב אם אמד השלטון לישראל הנח לי

 לקצץ אבר אחד שאינך מת ממנו או אמית. ישראל חברך״. השאלה נשאלה
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 בסיטואציה קשה מאד, בה חשלטון מחזיק תחתיו שני יחוךים ומתעלל בהם.

 חיחודים עומדים חסרי אונים~.אל מול השלטון, לא. יודעים מוז יהיה גורלם בעוד

 דקות ספורות, וחייהם עומדים תלויים מנגד. אחד מאנשי חשלטון פונח אל חיחודי

 חאומלל ומציב בפניו שתי ברירות, אחת שיניח לו לקצץ אחד מאבריו, שאין חנשמח

 תלויח בו כגון יד וכדומח או שיחרוג את חבירו. במקרח כגון,זח אומר,חרדב״ז,

 שאס אין בקציצת חאיבר ספק סכנת נפשות, אז זו מידת חסידות לתת לשלטון

 לקצץ את חאיבר, ואס יש בקציצת תאבר ספק סכנת אז תנותן לשלטון רשות לקצץ

 את איברו, תרי זח חסיד שוטה. במקרח זח אם יסכים חיחודי לקציצת איברו, ודאי

 שתוא מכניס את עצמו.למצב חקרוב לסכנת נפשות, שחרי אין באותו מקום. רופא

 שיטפל בו, ויש גם סיכוי שכתוצאח מקיצוץ חאבר הוא, יאבד דם וימות, וגם אם לא

 ימות מקיצוץ איבר מי ערב שחשלטון לא יחרוג את חבירו בכל אופן, או שאולי

 אפילו יחרגו אותו, ואם לא יחרגו אותו אז אולי ימשיך תשלטון בתתעללות וירצח

 לקצץ איבר נוסף תוך איום שיחרגו אחד מחם וכן חלאח...

 פשוט וברור מדברי,אותו שלטון שחיי שני,היהודים אינם חשובים ,לתם. כלל

 ועיקר, ומטרתם היחידה היא הנאה מהתעללות באותם יהודים אומללים. במקרה

 זח אמר הךדב״ז שלא יעלח על, חדעת שחתורח תחייב את היהודי הנ״ל לשתף

 פעולה עם תמתעללים בו..וכותב הרדב״ז,בתשובתו זו: ״ותו דכתיב ׳דרכיח דרכי

 נעם׳ וצריך שמשפטי תורתינו יהיו מסכימים .אל השכל והסברא״., אין המדובר

 בתשובה זו בדיני הצלת חיי אדם, לא נוכל לאמר שבמקרה זה יש ליהודי אפשרות

 להציל'את היי חבירו הנתונים בטכנה, ופשוט שלא נשווה מקרה זה למקרה של

 הרואה אדם טובע בנהר.

 התשובה השנייח ״של חרדב״ז (ריח) עוסקת בגדרי מצוות ״לא תעמוד על דם

 רעך״. פה מדובר במקרח, שבו יחודי בן חורין רואה את חבירו נתון בסכנת נפשות,-

 כגון שטובע בנהר או שחיה רעח תוקפת אותו. כאן חתורה מצוות אותנו לנסות

 ולחציל את חיי אותו יהודי ואפילו יש בהצלתו ספק סכנה למציל. מובן, שכל

 העומד לקפוץ לים כדי להציל את חבירו מחוייב לעשות לעצמו חשבון, ולוודא שאכן

 יודע חוא לשחות ושהים לא סוער במידה שגם הוא וגם חבירו יטבעו.

המצווח של חצלת נפש מישראל, י  לכן דווקא מתשובה זו עלינו ללמוד את גדרי

 ואס כך משמע מכאן שחייב אדם להציל את נפש חבירו אפילו במקום שיש בו ספק

 סכנח, ואם חספק נוטח אל חודאי אינו מחויב למסור עצמו לחציל את חבירו.

 ומסקנת מכאן שבבואנו לדון בשאלת תרומת איברים לא שייך לומר שחתורס

 חוא-חסיד שוטח, כבתשובתו תראשונתשל תרדב״ז, אלא יש לנו ללמוד את גדרי

אמנם  חובת תצלת נפשות דווקא מתתשובח י חשנייח -חעוסקת־ בגדרי מצווח זו. 6

 במקרה של תרומת איברים, אין ביטחון שתתשתלח תצליח ושתמושתל ׳יחלים. אך

 מצד שני נראח, שחתורס שמסכן את עצמו בניתוח ובהוצאת תאיבר (כגון כליח)
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 אינו מכניס עצמו לסכנה גדולה מאד. וודאי שלא נאמר שהוא מכניס עצמו לספק

 סכנה הנוטה אל הודאי. שחרי חוא נמצא כל תעת תחת השגחתם הצמודה של

 רופאים מומחים ורק המושתל נמצא בסכנה גדולה שמא האיבר המושתל לא יקלט

 בגופו..ולכן נראה, שאדם המסכים לתרום איבר להברו יכלל בגדר ״מידת תסידות׳׳

.  ובשום פנים ואופן לא ״חסיד שוטה״1

 סיכום

 סקרנו במאמרנו זה שני מצבים: ראשית, דנו בשאלח האם מותר לאדם לקבל

ך לסכן את חיי השעח כ י ד  תריופח חיכ ולח לרפא את מחלתו ולחצילו ממות ותוך כ

 חודאיים שלו.

 ראינו שבמקרח כגון זח אומרת חגמרא: ״לחיי שעח לא חיישינן״, ולכן נראה, יש

 חיתר לחשתמש בטיפול או בתרופח שעלולים אולי להחמיר את המצב. כמובן, יש

 לחשב בכובד ראש את סכויי תחצלחח של אותח תרופח כנגד סכויי כשלונח, וכן יש

 לקחת בחשבון כמה זמן יחיה חחולה במידח שלא ישתמש באותח תרופת או

 טיפול, ובמידת תיסורים בתם יתייסר חחולי במשך חיי חשעח, שנותרו לו. על

 הרופאים להתייחס למכלול תשיקולים תללו ולהגדיר את המצב שבפניו חם

 עומדים. רק כך אפשר יחיח לפסוק חלכח במקרח זח.

 השאלה השנייה עסקה באדם חמוכן לסכן את עצמו למען חצלת חבירו, בלימוד

 ובחקירח בנושא נחשפה בפנינו דעתו הנכונה של חרדב״ז. רבים, שהסתמכו על

 תשובת הרדב״ז הראשונה, פסקו שאסור לאדם להכניס עצמו לספק סכנה כדי

 לחציל חבירו מודאי סכנח: אנו חוכחנו כי תשובתו זו נאמרה במקרה של אונס על

 ידי גויים. ואילו דעתו של הרדב״ז מופיעה בתשובה השנייה בת נאמר שמותר ואף

 חובת על תאדם לתציל את חבירו, גם אם יש בכך סיכון מסוים,־ כחלק ממצוות ״לא

 תעמוד על דם רעך״.

 תמשותף לפסיקת ההלכה בשני המקרים היא הנטיח לא לשבת בחוסר מעש,

 אלא להשתדל ולנסות להציל חיי אדם, ותדבר נכון אף אם יש סיכון מסוים בהצלה

 זו. ־ונסיים בתפילה לרופא חחולים שישלח רפואה שלימה ומהירה לכל חולי עמו

 ישראל.

 1. תעירנו מו״ר ראש חישיבח חרב נחום אליעזר רבינוביץ שליט׳׳א שאת חובת תכנסת עצמו לספק

 סכנת כדי־לתציל את חברו מודאי סכנת, ניתן ללמוד בפשטות ממצוות הצלת נפשות בשבת.

זידחנרדף מפני גויים או מפני נחש^או דוב כשתוא רודף אתריו לתמו ו  שמוזכר שס:־"ואפילו י

; ואפילו בעשיית כמת מלאכות בשבת ואפילו לתקן כלי זין לחצילו מותר* (רמב״ם  מצוחלתצילו

 שבת ב, כד). וברוו; שביציאת בכלי זין כדי לחציל (אפילו יחיד) מגוי חרודף אחריו, יש הכנסת

 תיוצא לחציל לספק סכנה.



א ר ק  עד• מ

 הקשר בין פרשת המרגלים לפרשת ציצית

 * ״מעכה אליהוא״ בספר איוב
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 הרב יוסי פרקש

 הקשר בין פרשת המרגלים לפרשת ציצית

 פרשת שלח כוללת בתוכה מספר עניינים, שהעיקריים שבהם חם: חטא

 המרגלים, חטא המקושש ומצוות ציצית.

 במאמר זה נתמקד בחטא המרגלים, תוך זיקת לסוף תפרשת - מצוות ציצית. אין

 במאמר-יומרה לרדת דווקא לפשוטו של מקרא, אלא להציג גישה לפתרון תכתובים

 ולחקשרם, ולחציע פן אחד מאותם שבעים פנים שיש לתורה.

 מספר קשיים מעסיקים את חפרשנים, ראשונים ואחרונים,_בפרשתנו. וחעקרייס

 שבחם תם:

 א. מי חיו המרגלים? חאם אנשים פחותי ערך, כפי שנראת, לכאורה, מתוך

 חטאםו או כפי שמעידח בחם חתורח: ״כל נשיא בחם״, וכן: ״כלם אנשים ראשי בני

 ישראל חמח״(במדבר יג, ב-ג). ומפרש רש״י(על פי מדרש במדבר רבה פרשה טז, ד):

 ״כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות״.

 גם משמותם של המרגלים ניכר בחס שאנשים חשובים חם, שחרי בשמותם יש

 יסודות של חשיבות ומעלות: שמוע - שמיעה, שפט - משפש,ייגאל ־ גאולה, הושע -

 תשועה, פלטי ־ מפלט והצלה, עמיאל - עם ואל (שלמות שמים וארץ), גאואל 7

 גאולח.

 אס אכן חיו המרגלים חשובים ובעלי מעלות כיצד קרה הדבר, שדווקא חס

 חטאו וחחטיאו את חעס בחטא חמור כזח, שלפי תגדרת חז״ל •הוא כמריךת

 בשכינח: ״כל חחולק על משח כחולק על השכינה״.

 ב. מת בדיוק חיח חטאם של המרגלים? תאם באמת חית חטאם.כח חמור? האם

 שיקרו? חאס חביאו דין וחשבון מזויף על הארץ?

 אמנם שלשח מחפרשנים חקדומים: רש״י, רמב״ן וראב״ע מנסים למצוא חוסר

 אמת בדבריחם, אך לא כך חיא פשוטח של חפרשח, שחרי גם חתורח עצמה מעידח

 על חעמים שישבו בארץ כי ״גוים גדלים ועצמים חם״ (דברים ד, לח), וגס הנביא

 עמוס מעיד על האמורי: "אשר כגבה ארזים נבחו, וחסן חוא כאלונים״(עמוס ב, ט).

 וחוזר ונשנה בתורה ובנביאים שהארץ נכבשח בכח עליון, ולא בכח טבעי: ״ואנכי

 תשמדתי מפניחם את חאמורי״. ואם כך משמע שאכן כבוש חארץ חיתה. משימח

 העומדת למעלה מכוחות אנוש. ואם כך מהו החטא הגדול שחטאו המרגלים, על מח

 בא חעונש הגדול להם ולכלל כולו?
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 ג. מדוע דווקא לפרשה זו, שעיקרה עוסק בחטא המרגלים, הוצמדה בסופה

 מצוות ציצית תנראית, לכאורה, מנותקת לגמרי מיתר הפרשהז מהו הקשר בין

 תפרשיות? ומה עלינו ללמוד מסמיכות זו?

 כדי לענות על שאלות אלו, עלינו להתבונן ראשית - בפרשת ציצית:

 והיה לכם לציצת וראיתם אתו וזכרתם את כל מצות ה׳ ועשיתם אתם. ולא

 תתורו.אחרי לבבכם ואחרי. עיניכם אשר אתם זנים אחריהם, למען תזכרו

 ועשיתם את כל מצותי וחייתם קדשים לאלקיכם(במדבר טו, לט־מ).

 מתות חמצווח חיא קדושח - ״וחייתם קדשים״. -תדרך •לקדושה זו, לשלמות

 ולטוהר, מתוארת כאן בשלשה שלבים: א. ״וראיתם אתו״.. ב. ״וזכרתם את כל מצות

 חי״. ג. "ועשיתם״. דהיינו, כשבאים לעשות פעולה מסוימת, ראשית - יש לראות מהו

 חדבר (ראייח במובן מוחשי לחלוטין). שנית ־ יש לבדוק בתבוננות את דינו, בזכירת

 כל פרטיו ־ תמותר חוא? שמא אסור? חכדאי לעשות כךז או עדיף שלא? רק לאחר

 שני שלבים אלו יש לעשות את חפעולח, ואז ודאי שכל פעולות חאדם יתבצעו

 בקדושת חראויח.

 בין חראייח לזכירח נוסף פרט: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם״.

 משמעות חדבר חיא, שאין לבצע אתיחפעולח על פי ראיית חעינים ומחמד חלב ועל

 פי היצרים והתאוות, אלא יש להעביר את בדיקת תפעולת דרך מערכת בקרה

 אחרת; חיא מערכת חמחשבה> השכל״והתורת: ״למען תזכרו ועשיתם״ ־ שזכירת

 חשכל וחמחשבה הטהורת תוביל לביצוע חפעולח, ולא ראיית חעיניים. וזחו המסר

 ח נלמד מפרשת ציצית: אין לבצע פעולות, אין לחחליט חחלטות ולחסיק מסקנות

 לפי ראות חעיניים, אלא לפי ציווי ח׳ בתורתו.

 בלשון התורה בהבאת סיפור המרגלים "בפרקים יג ו-יד; בולטת מאוד תופעת

 השורשים המנח ים,־כ שהבולטים שבתם תם: ת.ו.ר, ר.א.ה, ע.י.ן.

 תשורש ת.ו.ר. חוזר על עצמו בסיפור שלוש עשרה פעמים. כגון: ״ויעלו ויתרו׳׳

 (במדבר יג, כא), ״וישובו מתור חארץ״(שם כח). ״חארץ אשר עברנו בח לתור אתה״

 (שם יד, ז), ועוד. גם חראייח חוזרת"על עצמח בפרשת כגון: ״ויראום״את פרי חארץ״

 (שם יג, כו), ״וכל העם א_שר ראינו בת וכת אנשי מדות, ושם ראינו את חנפילים״(שם

 לב-לג) ועוד.

 חמרגלים מתייחסים רק למח שראו בעיניחם, ראייח פיסית ותו'לא. על כך אומר

 להם-כלב: ״עלה נעלח וירשנו אתח כי יכול נוכל לח״(שם ל) - אל תסתכלו על מת

 שראיתם -בעיניכם בלבד - ״יכול נוכל לה״ - הסתכלו על הדברים בעמקות, הרי

 הקב?ה בעזרנו ־ ״אס חפץ בנו ה/ והביא אתנו־ אל הארץ הזאת ונתנה לנו״(שם יד,

 ח), ואף רומז* לעס בלשון דו משמעית: ״ואתם 'אל תיראו את עם הארץ״ (שם ט),

 דחיינו, אל תפחדו מחם וגם אל תסתכלו עליהם בעיניכם בלבד, אלא במבט מקיף:
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 ״וחי אתנו אל תיראם!״.

 אולם, תמרגלים בשלחם/ עונים שוב באותה מטבע לשון: יוכל העם אשר ראינו

 בתוכת אנשי מדות... ושם ראינו את חנפילים.״ ונתי בעינינו כחגבים*. וכן היינן

 בעיניהם״(שם יג, לב-לג). מעניין הדבר, שהמילת ״וראיתם׳׳(בצורתה .זאת) חוזרת

 בפרשה .פעמיים בלבד: חאחת - במרגלים (יג, יח), וחשניית - בפרשת ציצית:

 ״וראיתם אותו וזכרתם״, משום שיש אנשים שכח ראיתם הוא קצר, הם רואים

 כרמשים רק את חמונח לפניחם על חארץ, אך לא את מח שלמעלח מחם ובצידיחם.;

 כך מבחינח פיסית, וכך גס מבחינח רוחנית: יש חרואים את חארץ (חחומר) בלבד,

 ולא דבר מחשמייס(חרוחניות).

 על חציצית נאמר בגמרא (מנחות מג, ב) ש״וראיתם אותו" מכוון לתכלת,

 שחתכלת דומח לים, וחים לרקיע, וחרקיע לכסא חכבוד. חיינו: ציצית חיא ראיית

 מושלמת, ראייה המכוונת לשמים, לרוח.

 גם תשרש ת.ו.ר. חמופיע פעמים רבות בפרשת חמרגלים חוזר בפרשת ציצית, ושם

 חדברים ברורים: ״ולא תתורו.... אחרי עיניכם״, ודברים אלו מחדחדים באזנינו

 בשעה שאנו שומעים אתד ברי המרגלים: ״ונחי בעינינו״, ״ראינו״ וכדומח. חרי אלו

 ניגודים ברורים בין תחילת הפרשה לסופה.

 כל זה בא ללמדנו, שעיקרו של חטא חמרגלים לא נעוץ חיח בכך ששיקרו, כיזבו,

 או בדו דברים מליבם, אלא בכך שהמרגלים תרו אחדי לבבם ואחרי עיניתם אשר

 היו זונים אחריהם. מרגלים אלו חרצו, משפט על הארץ, שהיא חדבר חחיוני ביותר

 לעם ישראל, רק מתוך ראיית עין ורגשות שטחיים - עכשוויים, חסתכלות על

 הקשיים בכיבוש ועל הקורבנות שאותו דורצריך היה לחקריב כדי לרשת את הארץ,

 מבלי לחביא בחשבון את הבכייה לדורות, שתביא אותח בכייח של חלילה ההוא.

 דברים אלו מקבלים חיזוק נוסף כשמעיינים בהופעתו השנייח של סיפור

 חמרגלים בתורח (דברים א, כח-לח). שם מודגש באופן מיוחד חטאם של חמרנלים:

 ״ובדבר הזה אינכם מאמינם בה׳ אלקיכם החלך לפניכם בדרך לתור לכם מקור

 לחנתכם באש לילה לראתכם בדרך אשר תלכו בת... וישמע ת׳ את קול דבריכם

 ויקצף וישבע לאמר: אם יראה איש באנשים חאלח הדור הרע חזח את חארץ

 הטובה... זולתי כלב בן יפנה הוא יראנח״ (דברים א לח-לו). דחיינו, חקב״ח תר

 ומראה לבני ישראל דרכם במשך כל שנות הנדודים במדבר, ואילו המרגלים

 משתמשים באותו איבר למטרות שליליות, וגם עונשם יהיה מידה כנגד מידה

 באיבר זה: ״אם יראה איש באנשים האלה" - אם יכנס לארץ לא נאמר, אלא אם

ן ו י כ  יראח, משוס שבזח היח חטאם ־ בראייה, ״זולתי כלב בן יפנה הוא יראנה״ -

 שכלב תשתמש בראייתו באופן חיובי, וכראוי על פי חדרכות הי.

 חטא זח - חטא חראייח בעינים, חוזר ונשנה בתנ״ך, כמאמר רבי יוחנן במסכת

 חוריות: ״כל חפסוק חזה לשם עבירח נאמר: ׳וישא לוט את עיניו׳(בראשית יג, י);
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 ׳ותישאיאשת אדניו את עיניה׳(בראשית לט, ז); ׳ויאמר שמשון אותח קח לי כי היא

 ישרה בעיני׳(שופטים יד, ג); ׳וירא אתחישכם בן חמור׳(בראשית לד, ב)״(תוריות י,

 ב). וכך נאמר גם במסכת סוטח: ׳׳שמשון חלך אחר עיניו, לפיכך ניקרו הפלישתים

 את עיניו״(סוטח ט, ב). ובזה ננזף גם שמואל, כשנדמה היה בעיניו שאליאב ראוי

 למלוך תחתישאול: ״ויאמר ח׳ אל שמואל אל תבט את מראחו ואל גבח קומתו כי

 מאסתיחו כי לא :אשר יראח חאדם כי האדם יראה לעינים והי ידאה ללבב״

 (שמואל א טז, ז).

 ־גם בעניין שמות־ חמרגלים (שלכאורח, בעלי מעלות וחשיבות חיו) מלמדים

 אותנו חז״ל שאין לחסתכל עליחם בראייח שטחית; אלא בעמקות ובחתבוננות,

 כמאמרם:

 יש בני אדם ששמותיהם נאים ומעשיהם כעורים, שמותיהם כעורים

 ומעשיהם נאים, שמותיהם נאים ומעשיהם נאים, שמותיהם כעורים

 ומעשיתם כעורים:..ישמותיחם כעורים ומעשיחם'כעורים - אלו חמרגלים. מח

 כתיב בחן? סתור - שסתרו מן חעולס(במדבר רבה טז, ז).

 וכן• הגמרא בסוטח: ״סתור בן מיכאל: סתור - שסתר מעשיו של חקב״ת. מיכאל

- שעשח עצמו מך... נחבי בן ופסי: נחבי ־ שחחביא דברו של תקב״ת. ופסי - שפיסע

 על מידותיו. של הקב״ח״(שם לד, ב).

 לפי זה, מובן, מדוע באה פרשת ציצית כסיום לפרשת המרגלים. פרשה זו היא

 בעלת מסר של תיקון העיוות הגדול שבדרכם של המרגלים, תיקון הדרך השגויה

 שבח פעלו. בפרשה זו נלמדת הדרך העקרונית, שאת הראייה יש להעביר במערכת

 תורנית. כאשר חקב״ח מצווח לתור, יש ״לדרוש ולתור בחכמה״ (קחלת א, יג), ולא

 לתור אחרי חעין וחלב. במצווח זו יש לימוד חשוב לדורות: לראות כל דבר בראייה

 כללית, בראיית אחרית דבר, ולא בראיית ההווה בלבד תוך תתעלמות מצרכי

 חרבים בעתיד.
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 של קליין

 ״מענה אליהוא" - בספר איוב

 מבוא

 ״פרשת איוב המופלאה וחנפלאח היא מסוג מח שאנחנו בו״ (רמב״ם מורח

 הנבוכים, חלק ג פרק כב).

 כבר נחלקו רבותנו חראשונים אם איוב משל חיח, או שחי בתקופח מתקופות

 חחיסטוריח; אולם בין כך ובין כך ברור כי סיפורו הדרמטי של איוב, עם כל

 חשאלות וחלבטים שחוא מעלח, וחשקפות חחייס חנידונות בו בין איוב ובין רעיו,

 מחווח ראי לחייו של חאדם בכלל, ובחתיחסות חאדם אל אלוקיו בפרט.

 סיפור חמסגרת נוגע באיש ״תם וישר וירא אלחים וסר מרע״(איוב א, א), אשר

 אינו חסר מאומה במשפחתו: ״שבעח בנים ושלוש בנות״(א, ב), ברכושו ובכבודו ־

 ?ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם״ (א, ג). !׳ויחי חיום ויבאו בני האלקים

 לחתיצב על ח׳, ויבוא גס תשטן בתוכם״ (א, ו) ־ מתוך דו־חשיח בין השטן ובין

 חאלקים ניתנת חרשות לפגוע באיוב ובמשפחתו.

 למותר לתאר את חסבל וחייסורין תפוקדים את איוב מאותו יום וחלאח כאשר

 כל רכושראובד,.בניו ובנותיו נקברים בבית אחד חאחים, וגופו, מתמלא ״בשחין רע

 מכף רגלו עד קדקדו״. במצבו זח מוצאים אותו שלושת רעיו חבאים לנחמו בשעת

 צרתו, ניחומין חחופכים בסופו של דבר לויכוח חד ונוקב בדבר צדקת חייסורין

 תפוקדים את איוב, וצדקת אלקים ביחסו אל חאדס, כשבמוקד נצבת שאלת חגמול

- ״מפני מח יש צדיק ורע לו, רשע וטוב״ז(ברכות ז, א), ושאלת חשגחתו של חקב״ח

 בעולמו: חאם יש חשגחח! ואם כן - האם היא מגמתית (אנשים מסוימים) או

 מקרית, או שמא ם ניתן לומר, כי לקב״ח אין ידיעח בפרטים, וחכל מושגח בצורח

 כללית(על ידי כוחות חטבע).

 טענתו העיקרית של איוב הינה שאמנם יש ביד הקב״ח לחשגיח על חאדם

 בפרט, אך חוא(איוב) ניתן משום מת ביד כוחות חטבע(חשגחת כללית) על לא עוול

 בכפו, ובכך נגרם לו עוול אף על פי שחיח צדיק כל ימיו.

ו(שטענתם חעיקרית סובבת על בסיס חעובדות בשטח):  לעומתו משיבים רעי

 הראייה לעוונותיו של איוב חינח מצבו. כלומר: ודאי חוא שחקב״ח משגיח על

 תאדם, וכל אדם מקבל את הגמול תראוי לו, ועל עוונות שבידו נענש איוב, ואין לו

 לתתלונן ולתצדיק עצמו מאלקים.
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 בין טענותיהם העיקריות לצרותיו של איוב מופיעות הטענות הבאות:

 אליפז - האדם מקבל את הגמול הראוי לו על מעשיו, ואין שכחה אצל הי, ומכאן

 שייטוריו של איוב באו לו כעונש על עוונות שבידו.

 בלדד - הייסורין באים להגדיל את הגמול (העתידי) של תאדם, וככל שיגברו

 ייסוריו של האדם כן יצורף שכרו לעולם הבא.

 צופר ־ דעת חאדם קצרח מלהכיל ולהשיג דעת אלקים, ועל כן לא נדע פעלו,

 ומדוע יש צדיק ורע לו.

 בין שאר חטענות תמושמעות מפי חרעים נשמעת גם חטענח לפיח מנסח חקב׳׳ח

 את האדם לדעת אם מאמין חוא בו באמת ובתמים, ובעקבות מעשיו ־ יגדל שכרו

 או יאבד בכפירתו.

 אולם טענות הרעים כולם אינן מספקות את איוב, ונדחות על ידו בתקיפות.

 איוב מחזיק עצמו כצדיק (וכפי שתעיד עליו תכתוב בתחילתיחספר, ובדברי ת׳ אל

 השטן), ואינו רואח סיבת לייסוריו. גם אם חם באים כנסיון חמיטיב עמו לבםוף

 אין חוא חפץ בנסיון זה ובייסורים המלווים אותו בהיותו צדיק וזכאי.

 מפניח בטענות כלפי איוב מופיע בסופו של דבר מכיוון בלתי צפוי. אחד חצופים

 בויכוח בין איוב ובין רעיו, צעיר ושמו אליחוא בן ברכאל חבוזי, קם ומתמודד עס

 טענות איוב, ועם טענות רעיו חנפסדות:

 אולם דבריו של אליהוא חנאמרים בשטף (פרקים לב-לז) מעוררים תמיחח

 בעיני המעיין בהם: וכי מה הוסיף אליהוא על דברי רעי איוב הראשונים* והרי כל

 דבריו - דבריהםז! וכפי שכותב חרמב״ם (מורח חנבוכים חלק ט־פרק כב): ״ואמר

 דברים בחידות נפלאות, כאשר יתבונן בדבריו חמתבונן יתפלא'ויחשוב שהוא לא

 אמר מאומח נוסף על מח שאמרו אליפז ובלדד וצופר כלל, אלא כפל עניני דבריהם

 במילים' ארורות וחוסיף בחרחבתן, כי חוא לא חרג מתוכחת איוב, ותיאור ח׳ בצדק,

 ותיאר נפלאותיו במציאות ושחוא יתעלת לא אכפת לו בצדקת הצדיק ולא ברשעת

 חרשע, וכל״חענינים חללו כבר אמרום חבריו!!׳״.

 בשאלח זו עסקו רבים ממפרשי ספר איוב: חלקם סוברים שאליחוא אינו אלא

 צעיר חצוף, וכי אין דבריו אלא חזרח על דברי רעי איוב. וחלקם סוברים שאין הוא

 כי אם רשע, וכל דבריו דברי בלע.

 אולם רוב חראשונים סוברים, שאליחוא מוסיף על דברי חרעים, ומחדש בחם

 חידוש שאין עליו תשובח, ותוכיח חעובדח כי בדברי ח׳ לאיוב (מב, ז) נשמעת

 תוכחת על דברי איוב ורעיו, אך לא על דברי אליחוא.
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 מענה אליהוא - סקירה כללית

 פתיחת - ״ויחר אף אליחוא בן ברכאל חכמי ממשפחת רם. באיוב חרת אפו ־ על

 צדקו נפשו מאלחים. ובשלשת רעיו חרח אפו - על אשר לא מצאו מענת, וירשיעו את

 איוב״(לב, ב-ג).

 בתחילת דבריו מתנצל אליחוא על חתפרצותו חחצופח, ועל חיותו נכנס לתוך

 דברי זקנים ממנו. אך בנשימת אתת ממשיך חוא ומשבח את חחכמח, ומתריע על כי

 ״רוח חיא באנוש״, ואין ודאות שחזקן יחיח חכם מחצעיר, על כן אזר אומץ לעמוד

 ולחציע את דבריו, ולתתמודד עם טענות איוב חמצדיק עצמו מאלוקיו, ועם טענות

 רעיו שאינן מצליחות להתמודד עם טענות איוב, ונורמות בכך חשוואת דין שמיא

 לדיני עוולח, ולחילופין - גורמות לאיוב למרשיע יותר במת שלא חצליחו לענות לו

 (כאילו חודו לו).

 חמענח חדאשון הוא חצעת טענות איוב:

 א. ״חף אנכי ולא עוון לי" (לג, ט) ־ צדיק אני בלא חטא.

 ב. ״חן תנואות עלי ימצא, יחשבני לאויב לו״(שם, י) - נוקם בי על.לא עוול בכפי,

 ותוציא עלי עלילות דברים.

 ג. ״שם בסד רגלי, ישמור כל ארחתי״ (שם, יא) - חרבח עלי מכאובים למעלת

 מכוחי.

 ״חן זאת לא צדקת אענך, כי ירבח אליך מאנוש״(שם, יב) ־ כמושכל ראשון תופס

 אליתוא (כשאר הרעים, ואפשר לומר גם כאיוב) כי אין לחשוות את האלוקים

 לאדם, ובוודאי אין לחחשיבו כאדם חמבקש עלילות על חבירו. ועל כן אין לחפש

 אשמח במעשת אלוקים שחוא עליון מכל חשבון.

 הטענח תנשמעת מפי איוב חיא כי אין חקב״ת עונת לאדם, ואינו מגלח לו אם

 חטא, ובמח חטא. אליחוא שולל טענח זו ואומר: ״כי באחת ידבר קל, ובשתים לא

 ישורנת״ (שם, יד) - תאלקים מידע את תאדם בשתי דרכים. חראשונח: ״'בחלום

 חזיון לילח״ (שם, טו) - מודיעו כי חטא כדי להסירו מעיון; ואם לא יראח ולא יבין

 ידבר אליו בדרך שנייה: ״והוכח במכאב על משכבו״(שם, יט) - ייסרו כדי שישוב

 מחטאו, ויוסף חחולי ויכבד עד אשר יבוא אל שערי מוות. וכאשר ישוב ויתוודה -

 ״ושב ורפא לו״. חשוב לציין כי בניגוד לשאר חרעים, וכמטרת תוכחח לדבריהם,

 נוקט אליחוא עמדה לפיח אין חוא חולק על דברי איוב חשוען, כי'צדיק חוא וללא

 עוול, אולם חולק הוא על קביעתו של איוב על פיה צדיק הוא מ־ה׳, ומשפטו של

 חקב״ה מעוקם.

 ח׳ חוא עליון מעל כל חשוואח ויחס אל תאדם, ואם חאדם מחפש סיבות

 לפעולותיו של חקב״ח חנראות לו תמוחות, אל יחפשם אלא מתוך אכסיומה זאת

 (ולא מתוך׳חסרון באלוקים).
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 אפשר לסכם אם כן את מאמרו הראשון של אליחוא (פרק לג) ולומר כי נגד

 טענתו של איוב לפית אין הקב״ח עונח את תאדם, ואינו משמיע לפניו כי חטאח

 הוא, בא אליחוא ואומר כי המקום יענת את חאדם לגלות פשעו בשתים: אם בחלום

 ואם במכאוב, ומחסדי חמקום לחמתין לאדם עד אשר ישוב מדרכו חרעח - "לחשיב

 נפשו מני. שחת לאור באור חחיים״(לג, ל).

 תמענה תשני ־ עוסק בעיקרו בשאלת תגמול(שכר ועונש).

 שוב מרצה אליחוא את טענת איוב לפית,צדיק חוא (לד, ח-ו), וח׳ תסיר ממנו

 את משפט הנמול הראוי, ועוד יותר מכך - הקב״ה מייסרו בלי פשע, ומשווה את

 דבריו לדברי ״פועלי-און״. וננד דברים.אלו עונח חוא: "חלילה לאל מרשע ושדי

 מעול. כי פעל אדם ישלם לו, וכארח איש ימצאנו״(שם י-יא), וכל שכן שאינו מעוות

 משפט לחרע לצדיק ולחיטיב לרשע.

 ה׳ הוא בורא הכל, ואם ירצה יוכל לכלות את חאדס כרגע, ומי ממחח בידח!!

 אולם בוודאי שמלך עולם ובוראו, שעשת את חאדם בחטדו, צדיק וכביר הוא מעל

 כל עוות משפט - ״אשר לא נשא פני שרים... כי מעשח ידיו כלם״(שם, יט). ומשגיח

 חוא־בעולמו, וממליך מלכים על מדינות, וגבות מעל כל תיאור ושבח.

 ועל כן חייב חאדם ללכת בדרך תשובח, ולא לחוסיף ללכת בדרך פשע אשר

 תובילחו לאובדן.

 תמענת תשלישי ־ עוסק בצדיק תנענש בחשאי אנשי תדור, ובייסורי איוב

 תפרטיים (פרק לה).

 טענות איוב (לח ב־ג): ״כי תאמר מח יסכן לך, מח אעיל מחטאתי?״ - אין תועלת

 לו לאדם ולא הנאה מהמנעות עשות רע, שהכל ניתן בידי מערכות שמים, ואין חבדל

 בין צדיק לבין רשע. טענת רעי איוב - היית בעל עוונות, ולכן שפטוך ברוב יסורים;

 על כך משיב אליהוא: ״הבט שמים וראה... אס חטאת מת תפעל בו? ורבו פשעך

 מה תעשח לו?!״ (שם, ח-ו) - אין חקב״ח נחסר או נשלם בעשות חאדם חטא או

 צדקה. חתועלת וחחסרון הן כל כולן שייכות באדם עצמו.

 על כן אין לראות,עוול אם אין חקב״ח משלם לאדם גמול, שחרי לא חוסיף

 חאדם על אלקיו דבר, ומדוע ישלם לו גמול?!; אך ראוי לו לאדם, לאחוז במידת

 חצדק שהיא מכח עצמח מביאח.טובח לאדם. ואם חקב״ח גומלו. טוב, אין זאת כי

 אס מחסך אלקים וטובו הגדול. אך וודאי יסיר חקב״ח חסדו מרשעים אשר עשקו

 וגזלו, ואם אין חצדיק מוחח בידם גםחוא נכלל בכללם לחרע.

 אליחוא טוען כנגד איוב שמעשיו-חטובים לא יועילו לו אלא אם כן יתערב אף

 במעשי אנשי דורו וישנס לטוב, אך בלאו חכי יוסר אף ממנו חסך אלוקים, וינזק

 בעוונות חדור.

 כלומר: גם צדיק יכול לחפגע, למרות חיותו ללא •עוון,־ בחיותו נפרד מדורו,
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 ובהימנעותו מהוכחתם.

 המענה הרביעי - חיזוק טענותיו הקודמות(פרקים לו-לז).

 "חן אל כביר ולא ימאס... לא יחיה רשע, ומשפט עניים יתן. לא יגרע מצדיק

 עיניו״ (לו, ה-ז). הקב״ה שופט חכל ועיניו בכל, וישלם לאיש כפועל ידיו. ואף אם

 יביא יסורים על הצדיקים, לא יעשח כך אלא כדי להשיבם לדרך הישר. אם יבינו

 ויקהו מוסר ־ ״יכלו ימיהם בטוב ושניהם בנעימים״ (לו, יא). ״ואם לא ישמעו -

 בשלח (בשאול) יעברו ויגועו בבלי דעת״ (שם, יב). ואולם חרשעים לא יבינו זאת,

 וברצונם למלאות תאוותיהם לא יצעקו אל ח׳ בייסוריהם. יתלו כל זאת במערכות

 תשמיס, ועל כך ישלמו בחייהם.

 בחמשך דבריו חוזר אליהוא על דבריו מהפרקים הקודמים: אין חקב״ת פועל

,  עוולה שחרי חוא חקובע מחלכו של עולם, ואף אם חשב אדם כי השיג ידיעה ב־ח׳

 לא השיג עצמותו אלא פעולותיו בלבד, ואיך יקבע'מהו צדק, ומיהו ה׳?!!

 כמו כן מספר אליהוא את גדולת הי, ומאדיר את גודל מעשיו בטבע ־ רעם וברק,

 גשם ושלג, ואיכה ישלוט בהם ביד רמה לחחיות בחם נפש כל חי.

 ומסכם אליחוא את דבריו: ״לכן יראוחו אנשים לא יראח כל חכמי לב״(לז, כד).

 גדולתו של חקב״ח אינח מוטלת בספק, ועל כן יראוחו כולם על אף חיותם קטנים

 בחכמח בחתיחסם אליו, ואינם משיגים כלל חכמת אלקים מחי.

 סיכום טענותיו של אליהוא:

 א. חמקום" משגיח בכלל ובפרט, ונותן לאיש כפועלו.

 ב. כאשר יקרח מקרח רע לצדיק, אין זח כי אם רמז לגלות אזנו כדי שישוב

 מדרכו הרעה.

 ג. אל גדול'ח׳, וחוא קובע את חוקי העולם, ועל כן יש להכנע לו ולנסות לחבין

 את צדקו.

 ד. חקב״ח משגיח על עולמו - יוצר חכל - ואיך יפקיר יצירתו לריק!!!

 מסקנת: ״אין להרהר אהר מעשיו ,כי קצרה דעת האדם להבין מעשה ח׳

 והנהגתו״(מצודת דוד).

 מכל חנכתב״לעיל מתחדדת ועולח חשאלח שחצגנו בתחילה: במה שונות טענות

 אליהוא מטענות הרעים חאחרים, ומח חחידוש העולה מדבריו?

 חידושו של אליהוא

 רש״י בפירושו כותב: ״׳אז יגלה אזן אנשים׳ - כמו שעשה לאבימלך בחלום

 הלילה״(לג, טז). דחיינו, חידושו של אליהוא לעומת הרעים הוא: שהקב״ה מגלה
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 אוזן בריותיו בחלום כדי שלא יחטאו, וכדי שלא יכלו בחטאם. נראה מכאן, שרש״י

 סובר, שאף אליחוא טוען כנגד איוב כי חטא, ועל כך אינו; חולק על חרעים.,אולם

 מטרתו היא להשיב לאיוב על טענתו: כי אין הקב״ח חפץ לחדבר עמו, וכי חקב״ח

 חסיר מעליו כל אחריות במוסרו אותו ביד כוחות הטבע.

 על כך .חולק חרמב״ן (לג, -יז): ״שזח כבר אמרו אליפז שחוא, מוסר אלקיס

י כי איחל, [לשכר טוב-אחרי כל ח כ ח  לחיטיב לו, ואיוב ירחיק (ישיב -על) זח: מ

 הייסורין שיבואו כעת (ו, יא)]״. כלומר, טענח זו אינחחדשה: היא נשמעה כבר מפי

 אליפז, ונדחתה על ידי איוב. כמו כן נשענת טענה זו על כך שאיוב חטא, אולם איוב,

 כידוע, מצדיק עצמו וטוען כי לא חטא כלל, ומדוע להשמיעו מוטר ב״אחת

 משתיים״״

 .בעל מצודת דוד כותב פירוש דומח, וטוען כי^אליחוא מחדש שחיסורין חבאיס

 על חאדם אינם כי אם לטוב לאדם בכוונם, אותו אצדרך הישר, על כן אין לחתלונן

 על תיסורין שאינם באים לריעותא כי אם לטיבותא.

 המיוחד בפירושו חוא שלדעתן אליתוא מצדיק את איוב, כפי שתצדיק ^איוב את

 עצמו.

 אולם גם לפירוש זה יקשת מפרק ו כנ״ל, שתרי איוב מוותר על היסוריו ועל

 תשכר שיבוא בעקבותיתם, וטוען שצךקותו מוכחת ואינח צריכח חיזוקים או

 חנחיות נוספות.

 המלבי״ם בפירושו כותב: ״שחשגחת ה׳ הפרטית נמצאת תמיד עם הצדיק ולא

 תסור ממנו רגע, ושחחשגחח נמשכת לפי חמעשח... אולם מן חחשגחת תזאת

 חמתמדת יסתבב עניין חנסיון חנזכר, שאחר שישגיח ח׳ על כל פרטי פעולת תצדיק

 כמי שמשגיח על בנו יחידו אשר אחבו אחבת נפש, כן יוסיף לבחון ולנסות את

 צדקותיו על כל חצדדים, ויבחנחו במצרף חבחינת עד כמח תגיע שלמותו, ועד כמה

 יעלחו מעלח מעלח״ (לו, ז) - חמלבי״ס טוען כי חחידוש בדברי אליחוא חוא כי

 סיבת חייסורין חבאים על איוב חיא נסיון חבא לבחון ולגלות את חשלמות, שיש

 בכח נפש חאדס, ולחוציאת מן חכח אל חפועל כאשר ״יעמוד בנסיון וישלם

 בבחינת, אז ישלם בכל תצדדים, ויעמוד לפניו במדרגת גבוחח מאד״.

 ומחלק המלבי״ם את הנסיון של איוב לשנים: נסמן העושר - בחיות לו כל לא

 נטה אל דרך הרע, ולא גבה ליבו, ובכך עמד בנסיון. תסיע העוני - בוינלכד, ולא

 חצליח להתמודד. ועל כן צדיק ה׳, ואיוב לאי באמת ובתמים עבד את ה׳ כי אם

 מתוך טובח וחנאח, ועל ידי נסיון זח חוכח חדבר.

 אולם גם לפירוש זת יקשת:

(פרק ד) את עניין חנסיון, ואיוב אינו מקבל זאת,  א. וחרי אליפז, מזכיר בעצמו

 ואם כן אין חידוש זח מעניינו שלאליחוא בלבדזז
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 ב. הן את זאת בדיוק לא רצה לקגל איוב, שהרי חנסיון לפי הנכתב לעיל,בא

 ״לחזק ׳את האדם, ולהעלותו על ידי־הנסיון למדרגה יותר גדולה.״ שבזה יתעלה על

 עניינים חחומריים אל עניין שחוא למעלה• מטבע הבשר, עניין אלקי בת יבחנו

 חמחלכים לפניו באמת״, ואילו איוב ויתר על ייסורין-אלו, ועל חשכר• חבא

 בעקבותם (ו, יא), וטען שאין לו חפץ בעניינים" אלו וחוא צדיק גם בלעדיחם, ומת

- ־ י * _ י _ ! ? ב ו י  יוסיף עניין חנסיוןלחשיב את נפש א

 ג. ומח ישיב אליתוא על קושית רשע וטוב לו, שאינח נכללת בנסיון לרשע, כי אם׳

 מיטיבח עמו מעבר לראוי לו!

 כתב הרמב״ו(לג׳ יי): ״וכבר כתבתי שדברי אליהוא חכמה חיתח מקובלת בידו

 מפי אנשי הנבואה״ - דברו של חרמב״ן כאן וב״שער תגמול״ סתומים, אולם •על פי

 דברי ״כד חקמחי׳(עג, ב), ועל פי פירושו של הרמב״ן לפרשת ״וישב״(בראשית לח,

 ח) מובן, כייחידושו של אליהוא הוא סוד העיבור או גלגול נשמות.

 דברי אליחוא אינם. מתבססים על חטאי איוב כי אם על גישתו חמוטעית לפיח

 צדק מאלוקים. אין תוא מתנגד לאיוב חאיש אך מוכיח חוא, כי יש קבלה מנביאים

 לדרך אלוקים, שאינה יכולת לחיות מוסברת בחניון, ושאיתח יקשח על איוב

 לחתמודד שכלית.

 על פי חשבון זח יש שחאדם, על אף חיותו צדיק גמור, מתייסר על חטאים שעשה

 בגלגול קודם. וכך מפרש חרמב״ן על סדר חפסוקים בפרק לג(מפסוק יז ואילך):

 פסוק יז: ״׳לתסיר אדם מעשת׳ - כמו יכל כלי מעשת׳״. וכוונת חדברים חיא

 שלפעמים יגלח אזנם של חחוטאים, ופעמים ייסרם. פסוק טז: ״כדי לכלות ׳כלי-

 המעשה׳ שחוא חגוף, ובחסדיו יחסוך נפשו של האדם מרדת שחת על ידי ייסורי

 הגוף ־ ׳וגוה מגבר יכסה׳״.

 פסוק יח: ״חשך נפשו מני שחת, וחיתו' מעבר בשלח״ - '״שלא ישלח אותה (את

 נפשו) ביד פשעח (ויכחידה מעולם הנשמות) לעד, ולא להעבירה בשחת לעולם״.

 כלומר: ״וחוכח במכאוב. על משכבו״ (פסוק יט). .כדי שלא ירד לבאר שחת, אך

 מאידך גיסא, לא יזכח לראות באור עליון, שהייסורים אינם מועילים לו על רוב

 חטאיו, אך מצילים נפשו מאבדן כליל, וחקב״ח בחסדו חגדול מגלגל נפשו בגוף

 אחר, וחוזרת כבראשונח כדי לתת לאדם^אפשרות נוספת לזכות ולראות באור חי.

 פסוק כה: ״רטפש בשרו מנער ישוב לימי עלומיו״ - וכשיגדל יעתר אל אלוקים

 וירצחו בתשובח ובייסורין, ואף שלא חטא כעת חרי חטאיו הראשונים שבחם חיח

ס ל ו ע ה ן  ראוי לכלות גורמים לו זאת, ״והקב״ח חשב מחשבות בזה שלא יהיח נידח מ

 חבא, ואז יראח באור חעליון. חוא שנאמר (פסוק כח) ׳פדת נפשו מעבר בשחת

 וחיתו באור תראה׳ - כלומר: באור חעליון, וזחו פעם ׳שניה״(רבנו בחיי, כד חקמח

 עג, ב). ומסיים הרמב״ן באמרו: ״וחנח חוא מתרץ קושיית צדיק ורע לו; וממנח יבוא
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 תרוץ רשע וטוב לו, וחוא חדין וחוא חטעם, רק מפני שזח חסד חוא, ואם יחיח צדיק

 אובד-,בלי פשע (אין זח כי) יחיח רשע ועוול׳׳. וכן כתב ח״לבוש׳׳ בביאורו על

 ת״רקנאטי׳׳ (בראשית לג; ב): ״ויחית צדיק ורע לו נשמת רשע שיענש על עבירות

 הקדומים שבידו, ורשע וטוב לו - חחיפך״. נקודתי אחת'אינה מוסברת בפירוש

 חרמב׳ץ וחיא (פסוק כט): "הן׳ כל אלה פעל אל, פעמים שלוש'עם גברי׳ ־ אץ

 חרמב׳׳ן מסביר תופעת זו שנותנים לו לאדם פעמים שלוש לשוב ותו-לא, אלא מותיר

 נקודה זו כעובדה שאין עליה עוררין, וכותב: ״יתכן שכך היא חמידח, וכן הזכירו

, ב) ד ועל ארבע לא אשיבנו״.  חכמים במסכת יומא(פו

 שיטת הרמב״ם

 לפי הרמב״ם אליהוא מחדש דעת חמישית בהשגחת הבורא יתברך. וכתב

 (במורח הנבוכים): ״והעניין אשר חוסיפו אליחוא ולא חזכירו אחד מהם (מן

 הרעים) הוא אשרי המשילו בהמלצת המלאך. אמר כי הדבר חנראח הידוע, שחאדם

 יחלה עד שיגיע לשערי מוות, ויתיאשו ממנו, אם יחיה לו מלאך שיליץ בעדו איזה

 מלאך שיחית, מתקבלת חמלצתו ויחיח ממפלתו, וינצל אותו חחולח ויחזור למצבו

 חטוב ביותר, אבל לא יתמיד זח תמיד ולא תחיח שם חמלצח רצופח לעולמים, אלא

. 1  פעמיים שלוש... זחו חענין אשר נתיחד אליחוא בבאורו?(חלק ט פרק כג)

 ואולם דברי חרמב״ם סתומים, ומובאים ברמז בלבד:

 א. ״וחעניין אשר חוסיפו אליחוא... חמשילו בחמלצת חמלאך״ ־ מחו אותו

 מלאך, ואיך ממליץ עליו לטוב?

ץ מני אלף׳(לג, כנ) - חנותו י ל מ ך א ל  1. כדברים אלו מופיע במדרש איוב סימן מת: ״׳אס יש עליו מ

ר דינו ליאבד, וניתנת רשות למלאך תממונח על חפוףענות לילך וליפרע  צדקה אפילו נחתם מ

 ממנו, אין חמלאך חממונח על חצדקח מניחו, אלא רץ ובא לו בין מלאכי חמתם, ומלאכי חמרום

 נותנים לו ריוח, וחוא אומר לתקב״ת לפניו; פלוני שנתת רשות עליו לאבדו זכות גדול בידו,

 וחממונח על חפרענות עבירת אחת בידו. תלא אלף עבירות בשביל זכות אחת ימחל לו על כל

 עוונותיו; וזת-אומר: זכות זח שעשת שקולח כנגד חכל. צדקת תיה נותן ומאכיל עניים, אינה

ן נפשות קיים, אלולא כו מתים חיו. כדאי חן נפשות עניים שתשיב שימחל מעל כל  מצווח של ממו

 חטאיו. וחקב״ח אומר: יוצדקח תציל ממות׳(משלי י, ב), וחנותו צדקה לעני מקבל פני שכינח בכל

 יום שנאמר: ׳חסד ואמת יקדמו פניך׳(תהלים פט טו), וחקב״ת אומר למלאך תפרענות: אל תיגע

 בו מצאתי לו זכות. מחול לו על כל עוונותיו! שכן הוא אומר על ידי אליתוא, שנאמר: ׳ותקרב

 לשחת נפשו; וחיתו לממתים: אם יש עליו מלאך מליץ אחד מני אלף לתגיד לאדם ישרו, ויחננו

 "ויאמר פדעחו מרדת שחת מצאתי כופר׳״(איוב לג, כב-כד)(מופיע גם בילקוט תמכירי לתתלים

 פט.סימן כה).

 ובסימן מו(שם) מופיע: ״'אס יש עליו מלאך מליץ אחד׳ - אפילו יש תשע מאות ותשעים מלאכי

 רע, ואחד מליץ טוב לתגיד ישרו - נצול, מדינת של ניחנום שנאמר:,׳ויחננו.ויאמר: פדעתו מרדת

 שחת, מצאתי כופר׳(איוב לג, כד)״.



 "מענת אליחוא׳י י־ בספר איוב 219

 .ב: כמו כך הרמב״ם מסביר על מה יחלה האדם ־ויגיע עד שערי־מוות, והרי בזה.

 טען איוב כנגד האלקים שמייסרו בחינם!

 ג..מדוע אין חקב״ה מצילו יותר מפעמיים או שלוש, והרי אם מעשיו גורמים לו

 לחנצל יכול לעשות כן פעמים רבות יותר?

 בתחילת פרק כ״ג מבאר הרמב״ם את דברי איוב והרעים, ומשליך את דיעותיהם

(כפי שבאר שם בפרק יז): ״חחשקפח חמיוחסת  על חשקפת חפילוסופים בחשגחת ח׳

 לאיוב נוטת לתשקפת אריסטו, וחשקפת אליפז נוטח לחשקפת תורתנו, והשקפת*

ח לשיטת ח׳אשעריח', ואלח חיו ט  בלדד נוטה לשיטת ח׳מעתזלח׳, וחשקפת צופר מ

 חחשקפות חעתיקות. בחשגחח. ואחר ־חופיעח חשקפח אחרת והיא ההשקפה

.  חמיוחסת לאליחוא״1

 חרמב״ם מבאר את שיטת אליחוא על פי שיטתו בהשגחה, ולכן כדי להבין את

 תשקפתו של חרמב״ם נחזור לפרקים יז-יח (במורח חנבוכים חלק ג), ונעיין

 בשיטתו של תרמב״ס בהשקפת כפי שהיא מתבארת שם. וכתב שם:

 אני בדעה כי ההשגחה האלוקית אינה בעולם־הזה השפל, כלומר: מתחת גלגל

 ^ חיךח אלא באישי מין האדמ בלבד... אלא ההשנחח.חאלוקית לדעתי, .כפי

 שנראה לי, נספחת לשפע האלוקי, וחמין אשר נצמד בו אותו חשפע חשכלי עד

 שנעשה בעל שכל, ונתגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל, היא אשר

 נתלוותה אליו חחשגחת תאלוקית, וכולכלו כל מעשיו על דרך השכר והעונש.

 כלומר: רק אדם אשר חשיג בשכלו מחעניין האלוקי(שפע שכלי) חוא אשר זוכה

. ועד כמה חיא חשגחח  לחשגחה פרטית, ועל כן לא יזכו בה בעלי חיים וצמחים,

 מבאר הוא בהמשד דבריו: ״והרי כל מי שנצמד בו משהו מאותו השפע, כפי ערך מה

 שהגיע לו מן השכל יגיע לו מן תחשגחת״.

 ובפרק יח כתב:

אדם אשר חשיג ; י  מתחייב כפי שאמרתי־ בפרק ־חקודם ישכל אחד מאישי בנ

 מאותו חשפע מנח יתירח (יותר מחברו) כפי: עתיד החומר שלו וחכשרתו,

בו יותר בחכרח, אס חיתח חחשגחח נספחתי.לשכל. כפי  תתיח החשגחח :

 שהזכרתי. ואם כן לא תהיה ההשגחת חאלוקית באישי כל מין תאדם באופן

 2. שיטת אחת לא הקביל הרמב״ם, והיא השקפת אפיקורס האומרת שאין חשגחח כלל, והכל אירע

 במקרח, ואין מציאות אלוקית כלל. שיטח זו: ״כבר תוכיח אריסטו את אפסות תשקפת זו, ושלא

 ייתכן שכל חדברים יחיו במקרה" (שם פרק יז), ועל כן לא הכלילה חירמב״ם כאן בכלל תשקפות

 תרעיס ואיוב, שניכר מתן כי מכירים תם במציאות ת׳.

 3. ראיתו של חרמב״ם מבוססת על כד שבנביאים לא מוזכרת כלל תשגחח אלא באישי האדם בלבד,

 וכיוון שהאדם בעל, יתרון בשכלו על כן לא נותר אלא להסיק, ששכלו,תמאפשר ,לו לתשיני

 מחחכמח חאלוקית וחוא שמאפשר לו לחתייחס אל אלוקיו תחת השגחתו הפרטית.
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 שווה אלא יהיו להם יתרונות זה על זת בהשגחת, כיתרונות שלמותם

 האנושית.

 כלומר: חנביא יושגח חשגחה׳ גדולה ,יותר כפי, מעלתו, והחסיד כפי ־מעלתו,

 והצדיק כפי מעלתו, וכן כל שאר בני האדם כפי השגתם בהשכל חפועל״.־-״ולפיכך

 יהיו הקרובים אליו בתכלית ההגנה - רגלי חסידיו ישמור, והרחוקים ממנו מסורים

 למקרים שיפגעו בהם, ואין שם מח שיגן עליחם מן תמאורעות, כחולך בחושך אשר

.  אובדנובטוח״(שם)

-נוכל אם כן,לחסיק שמשלו של אליחוא־ב״מלאך״ כפי שרומז עליו חרמב׳׳ם חוא

 בעצם. ה״שלמות חשכלית׳׳ אליה חגיע האדם,־ ועד כמח חשיג בידיעת ח׳, שעל פי

 זאת ינצל מייסוריו או יכלה בחם. אך עדיין לא ברור: מדוע יחלח מתחילה ויגיע עד

 שערי מוות אם לא הרשיע? ומדוע ישנו רשע וטוב לו, הנבנה מן העולם למרות

־ בפרק יב (מורח חנבוכים חלק נ) מבאר חרמב״ם,את מציאות הרע ה ד י ב  עבירות ש

 בעולם, ומחלק לשלושה מינים שהראשון בחם: ״מןחרעות - מח שיארע לאדם מצד

 טבע ההויח וחהפסד, כלומר: מהמת שהוא בעל הומר. כי משוס כך נפגעים מקצת

ם הנעשים ביסודות י י ו ע ש ת מ ח  בני אדם במומים וחסרונות מלידת, או שיארעו מ

 כקלקול חאויר או חברקים ושקיעת חאדמח, וכבר בארנו כי החכמת האלוקית

 חייבה שלא תהא הוויה כי אם בהפסד...״. כלומר: מטבע חחומר הוא שעיתים

 ייפסד, וכך גזרה חכמתו בבריאת המציאות.

 על פי דברנו לעיל נשוב ונתבונן בדבריו של אליהוא, כפי שהובאו בדברי

 חרמב״ם: ״כי חדבר חנראח חידוע שחאדם יחלה עד שיגיע לשערי'מוות, ויתיאשו

 ממנו״ ־ מטבע חומרו של האדם הוא שיגיע לידי חסרון, ובזח אין שונח חרשע מן

 חצדיק, שלשניחם־אותו דין מעצם בריאתם מחומר. ״אם חיח לו מלאך שיליץ בעדו,

 איזה מלאך שיהיח, מתקבלת חמלצתו ויחית'ממפלתו, וינצל אותו חחולח, ויחזור

 למצבו הטוב ביותר״ - על פי דברנו מעניין ההשגחה בהשקפתו של הרמב״ם ניתן

 לומר כי מלאך זה הוא השלמות השכלית אותה השיג חאדם, ושבעבורח מושגח הוא

 באופן פרטי על ידי הקב״ה, וניצל מפגעי חחומר.

 וזחו חידושו של אליחוא: לאדם• ניתן בכח להשיג כלי ישבו ינצל מהרע, ובכך

 נפתרת הבעיה של העוול הנגרם, לכאורה, לאדם - האדם יכול לברור ולהשיג את

 חשגחת תבורא, ובכך יינצל מתרעות תבאות עליו מצד תווייתו חחומרית. אבל אליה

 וקוץ בח - ״לא. יתמיד זת תמיד, ולא תחיח שם חמלצת רצופת לעולמים אלא

 פעמיים שלוש״!

ו לאדם תזדמנויות נוספות לתשיג שלמות,  ונשאלת״ חשאלת: מדוע לא ־עתנ

 ולחנצלמפגעי חמערכחז - על כך אין חרמב״ם עונח כאן, אך ניתן לפטור זאת על פי

 מת שכתב בהקדמה לפרקי אבות (שמונח פרקים) בח חסביר את שלילת חבחירה

 לאנשים חטאים במיוחד בתגיעם לדרגת רשעה גבוהה מאד; שהיא הנהגת ה׳ שאין
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 האדם מבינה על בוריה, וכפי שסיים כאן: ״כל אלה העניינים (כלומר: האריכות

 בסיפור המצבים הטבעיים, הן בדברי אליהוא והן בדברי ה׳ בסערה) המטרה בהם

- כי הדברים הללו הטבעיים המצויים בעולם ההווייה וההפסד לא יגיעו שכלנו

 להשגת איכות הידושן, ולא לצור מציאות הכח הזה הטבעי בהן היאך ראשיתן,

 ואינם דברים הדומים למה שאנחנו עושים... אלא ההובה להעצר בגבול זה ולהיות

 בדעח שהוא יתעלה לא יעלם ממנו נעלם... אבל אין עניין חשגחתו עניין חשגחתנו״.

 גם הרלב״ג(סוף פרק לג) נוקט בשיטה הדומת לשיטת הרמב״ם, וכותב:

 והכלל העולח מחדברים שאליחוא יראח שתטובות וחרעות חם מוגבלות

 ומסודרות מצד המערכה, ובה יותר הספק בהצלחה הנמצאת לרשעים... והנה

 חרע לא יחויב מפני זה שיבוא לצדיקים, כי ה׳ יתברך שם בהם כלי ישמרו בו

 מאלו חרעות, וחוא חשכל, אם יתנחג בו לפי חראוי, דרך שיתאחד אחדות מח

 בשכל חפועל בו... וחמדרגח חיותר שפלח היא שלא יהיח בכח זח האדם

ו(מאת ח׳) שום חודעח, לרוב חקשר שכלו בכוחות חחומריות...  שיגיע לו ממנ

 ובזח חתיר אליחוא חספק במח שספק איוב מחצלחת חרשעים ומענש

 חטובים חמוגבל לחם לפי חמערכת, כי אין זח עמל בחוק ת' יתגיך אחר

 שהוא המציא לתם כלי להנצל מזח תרע.

 נוכל אם כן לסכם ולאמר שעל פי פירושיהם של חרמב״ם והרלב״נ, אין אליחוא

 משיב לאיוב מדוע נברא הטבע בצורה בה נברא(שיש בו גם חפסד), אך מנסה הוא

 להתמודד עם חנקודח של ״אל אמונח ואין עוול״ - אין עוולה במעשי חקב״ה,

 וחדבר ניתן ביד חאדם לבחור בטוב ולחיות מושגח, ובכך להנצל מפגעי הטבע.
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 גל נאור

 לעילוי נשמות משפחות סבי וסבתותי

 שנספו בשואח, חי׳׳ד.

 קידוש השם

 ארץ אל תכסי דמם, ואל יחי מקום

 לזעקתם; עד ישקיף ירא ח׳ משמים

 וינקום נקמתו, נקמת עמו ׳ונקמת תורתו

 ונקמת דם עבדיך אשר שפכו דמם כמים

 (סליחות לערב ראש חשנח)

 מבוא

 תשואת תיא פרק-איום בתולדות עמנו, שחשאירת אחרית עולם יתודי מתפורר,

 חיי חכלל וחיי חפרט חופקרו בידי שונאים ומרצחים, שרצו בגזירותיחם

 וברדיפותיחם־לתשמיד ולאבד. בלב תנרדפים נטעו רגשות מרירות, דכאון, אכזבח

 וניתוק. אולם גם בתמונת קודרת זו תופיעו נקודות אור, שתביאו תקוח ועידוד

ם שבורים, אבל בטחונם חרוחני לא נשבר. ועל ח ו י  עמחם. אמנםימבחינח גופנית ח

 אף שחנאצים ייסרו אותםקשות, רבו מעשים של גבורח.רוחנית. חנשארים סיפרו

 סיפורי זוועות המעידים מחד׳גיסא עליצמאון. לקדושת חחיים ולאמונה, ומאידך

 גיסא על ״קידוש חשם״.. על אףמזימותיתם של חנאצים ימייש, לא חיססו יהודים

 רבים לתתרומם לדרגה של קדושה. כאשר מתבוננים אנו באותם מעשי גבורח

 למרות תרדיפות וחאיומים, ניתן לחבחין ברצון עז ועקבי להגיע לאותם דקות של

 קדושח ושל תתעלות לחם שואף כל יתודי.

 באושוויץ חיו הרבה רבנים, אחד מחם מוצאו חיח מקראקוב. עדיין צעיר

 חיח, שוחחתי עמו רבות, חוא עבד במפעלי חחימוש הגרמניים כזגג. היו גם

 חרבח חסידים, אשר למרות קשיי תתזונת לא אכלו בשום אופן את מאכלי

 'הטריפה מן חדוד. תם תיו מוכרים את מנת חמרק בפרוסת לחם ובכמה'

 תפוחי. אדמת חיים, שחיו מטגנים אותם איכשחו על חפח. חייהם היו קשים

 ואף עיל פי כן נאבקו ללא תפוג ח כדי לא לעבור על דיני תתורת ולא לאכול

 מאכלי' טריפח. תם תתפללו בחשאי, יען" כיי תגרמנים אסרו על חתפילח

 בציבור. תיו מתכנסים ליד בלוק מספר תשע עשרה'בצדו תדרומי. חם חיו'

 עקביים באורח יוצא מגדר תרגיל ושמרו על מצוות דתם: ואילו אנחנו חיינו
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 מלאי חתפעלות מהם וגילינו כלפיחם יחס של דרך ארץ. חם שמרו על

 אמונתם בתנאים חנוראים כל כך כתנאי מחנת ריכוז, ועל כן תערכתי אותם.

 הם חיו קשיי עורף ועשויים ללא חת בכל חנוגע לקיום צווי אמונתם. דבר זח

 העיד עליחס שחם חזקים ברוחם. היה בהם כח אנושי רב. יהודים דתיים

 אלו לא נכנעו ליצר הרע של עבודת חנאצים, כדרך שלא אחת קרה אצל

 אחרים.

 (עדות אסיר פולני, על פי מרק, מגילת אושוויץ, תל אביב תשל״ח)

 במקרה אחד ״ורק במקרח אחד עושח האדם פעולת בלתי אנוכית לגמרי

 שיכולח לחתפרש כקידוש חשם (אם נניח, כמובן, שחאדם שפוי ברוחו תוך

 זמן חפעולח). חפעולח, חיא חקרבת חחיים. אדם - שמקריב את חייו, אינו

 נוקט בקו חיים מסוים״.שעדיף לו על קו חיים אחר, באותת שעת שחוא

 מקריב את חייו, תוא מעיד, על כך שקיימות בריות שאין לחשוש לגביחן

 שפעולותיחן יכולות לתשתמע לשתי פנים. מי שמקריב את חייו, מוכיח לעולם

 וגם לאלוקים, שאמונתו מכרעת במבנח חייו וכתוצאת מכן פעולתו זו מחווח

 את חדוגמא חעלאית וחמשלמת ביותר של קידוש חשם.

 (לזכר גרשון ברוך ברקוביץ, ניר גלים תשל״ח)

 צורח זו.של קידוש תשם נדרשת מן חיתודי,רק לעיתים נדירות, כפי שנבאר

 בחמשך.

 אותם יהודים קדושים; שגם בשעות חקשות בחן עונו ודוכאו ללא; רחם לא

 חתיאשו ונאחזו במסורת,:תפכו את שמירת חשבת וחחגים ליסוד ־במלחמתם, למדו

 תורה, התפללו והשתדלו לקיים־מצוות ככל יכלתם. גם ברגעים,חאחרונים לחייחם

 לא שכחו את־עולמם;הרוחני, ויצאת:נשמתם באומרם: ״שמע ישראל ת׳יאלקינו ה׳

 אחד״.

 הצגת הבעיה

 בתקופת תשואת חשאיפח לקיום. חיים יתודיים ולקיום מצוות תתורח חלכח

 למעשח היתח מן חדברים הקשים ביותר, וחיתח .כרוכח בסכנת נפשות גדולח.

 חנרמנים במלחמתם ביהודים הקפידו הקפדה. יתרה לחכחיד.ראשונח את שומרי

 חדת בראותם, שחם עמודי חתווך-ויסודות.חעם. יחודים רבים, שדינם.נגזר למות,

 ונאנסו לעביר על אחת חמצוות בחם נאמר:י״יעבור ואל-יחרג״, עמדו בפני חשאלח:

 האם מותר,לחם.לחחמיר על עצמם וליחרג ועל ידי כך לקדש את חשם, או שמעיקר

א ראוי לעשות,זאת אף איסור חמור הוא* ל ן י ד  ת

 בפתרונח של שאלח זאת נעסוק׳בחמשך מאמרנו...
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 ג׳ העבירות

 הגמרא בסנהדרין(עד, א) אומרת:

 אמר רבי יוחנן משוס רבי שמעון בן יהוצדק: נמנו וגמרו בעלית בן נתזה

 בלוד, כל חעבירוו־נ בתורח אם אומרים לאדם עבור ואל תחרג יעבור ואל

 יחרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים. ועבודת כוכבים לאז

 וחא תניא: אמר רבי ישמעאל מניין שאס אמרו לו לאדם עבוד עבודת כוכבים

 ואל תחרג, מנין שיעבוד ולא יתרגז תלמוד לומר ׳וחי בחם׳ ולא שימות בחם.

 יכול אפילו בפרהסיא? תלמוד לומר ׳לא תחללו את שם'קדשי׳ (ויקרא כת,

 לב), אינחו דאמור כרבי אליעזר דתניא: רבי אליעזר אומר ׳ואחבת את ה׳

 אלוחיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׳(דברים ו, ח).

 ורש״י(שם ד״ה ואהבת'את ח׳ אלחיך) מפרש:

 משמע שלא תמירנו בעבודת כוכבים.

 והרי׳ן בפסחים נותן טעם אחר:

 כיןן דמקראאחד מיקל דחיינו יותי בתם׳ ולא שימות בחם ומקרא אחד •מחמיר

 דחיינו ׳ואחבת׳ מסתברא לאוקמי קרא ד׳וחי בחם׳ בכל חמצוות כולן וקרא

 ד׳ואהבת׳ בעבודה זרח בלחוד שכל הכופר בה כמודה.בכל. חתודח כולח ובח תלוי

 עיקר אהבתו של חקב״ח.

 ובהמשך הסוגיא בסנהדרין:

 גילוי עריות ושפיכות דמים כרבי, דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על

 רעחו ורצחו נפש כן הדבר כן וכי מה למדנו מרוצח... מח רוצח יתרג ואל

 יעבור'אף נערח חמאורסח תתרג יואל תעבור. רוצח בגופיא מנאלן? סברא

 הוא, דחחוא דאתא לקמיח דרבא ואמר לו: מרי דוראי זיל קטול לפלניא ואי

 לא קטלינא לך אמר לו לקטולוך ולא תייקטול: מי יימר דדמא דידך סומק

 טפי, דלמא דמא דחוא גברא סומק טפי.

 ופירש רשי״י(שם ד״ח מאי חזית):

 מי יודע שיחא דמך חביב ונאח.ליוצרן יותר מדם חבריך חלכך אין כאן לומר

 ׳וחי בחם׳ ולא שימות בחם,,שלא תתיר תכתוב.אלא משום חביבות נפשם של

 ישראל לחקב׳׳ח וכאן שיש איבוד נפש חבירו"לא ניתן דבר חמלך לדחות,

 שציוח על רציחח.

 מתוך סוגיא זו מתברר, שאף על פי שלגבי שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודת

 כוכבים קיים הדין הכולל של יחרג ואל •יעבור, אין תוא נובע מדין קידוש חשם

 כשאר העבירות, אלא לג׳עבירות אלו דין מיוחד כפי שיבואר להלן:
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 א. שפיכות דמים

 הנימוק ־לדין יתרג ואל יעבור בשפיכות דמים עולה מסברתרשאין לאדם רשות

 לפסוק מי מהנפשות תאבד אפילו אחת מהן שלו. יכולנו לומר, שמדין פיקוח נפש

 אפשר חיה לחכריע כי כל התורה נדחית מפניו, אולם.חאיסור של לא תרצח אינו

 נדחה ולכן יחוע ואל יעבור. ״מאי חזית דדמא דידך.סומק טפי ךלמא דמא דחחוא

 גברא טומק טפי׳׳. ונתן להבין בצורה עמוקה יותר לעניין קיום מצוות של זח

 שישאר בחיים ״מת ראית שדמך אדום יותר, אולי דמו אדום יותר״. כלומר: אולי

חבירו,  חחרוג יחיח ראוי לעשות יותר.מצוות מחהורג״לכן אסור לאדם לחרוג את)

 אפילו חוא יצטרך ליהרג. וכן מצאנו בירושלמי תרומות(פרק ח חלכח ד):

 אפילו חיו כמח אלפים ישראלים ואמרן;לחם חאנסים: תנו לנו אחד מכם

 ואס לאו נחרוג כולכם, יחרגוכולם ואל ימסרו נפש.אחת מישראל.

 במקרח זח עומדת בפנינו ברירח בין חריגת יחודי אחד לבין חריגת אלפי

 יחודים, לכאורה', 'ודאי עדיף שיחרג אחד ולא ימסרו נפשם'אלפים. אלא שגם כאן

 עולה הסברא מי התיר לנו להכריע מי יחיה ומי ימות. כלומר, דין שפיכות דמים

 נובע מצד תסברא. הכסף משנת בהלכות יסודי התורה'(~ה, ה) מביא טעם אחר:

 דקבלה היתת בידם דשפיכות דמים יתרג ואל יעבור אלא שנתנו טעם מסברא

 להיכא דשייך, אבל אין הכי נמי דאפילו היכא דלא שייך האי טעמא הוי

 דיכא הכי דיהרג ואל יעבור.

 ב. גילוי עריות

 גס דין גילוי עריות נלמד מחיקש הכתוב, כלומר: מח רוצח יהרג ואל יעבור, אף

 נערחהמאורסח תיהרנ ואלי יבעל אותח. אם דין יתרג ואל יעבור בגילוי עריות חיח

 נובע מדין קידוש חשם, לא חיח צורך בחיקש. וכיון שלמדנו היקש מוכח שדין זח

 אינו מצד קידוש חשם. חגמרא בסנתדרין(עז, ב) שואלת כיצד נבעלת אסתך לעובד

 כוכבים ולא מסרח נפשח. וחקושיח חמורה במיוחד כיון שמעשה זח נעשח

 בפרהסיא. ועונה הגמרא: ״אסתר קרקע עולם תיתח'״. כלומר, חיא אינח עושה

 מעשה אלא הואי עושה בח מעשת. וכן אומרים תוספות (יבמות קג, א ד״ח וחא קא

 מתחניא), שחתרח של אסתר חיה: ״להתיש כוחו ולהציל ישראל״.

ה זרה ד ו ב ע  ג. \

 בעבודה. זרה שונה תטעם, שנותנת הגמרא. לפי רבי אליעזר עבירה זו דוח ח את

 הכלל ״והי בתם״ ולא שימות בהם, מכמן שתאדס מצווה ״ואתבת את ה׳ אלוהיך

 בכל לבבך ובכל נפשך.״״ ומשמעותח הגדולת של אהבת זו, שאין להמיר את ת׳ באל
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 אחר אפילו יעלח לו חדבר בחייו. חחומרח חגדולח המיוחסת לדין יזה מתבטאת

 באיסור ״ערקתא דמסאנא׳׳ (שיבואר בחרחבה בהמשך), שלא יעשח חישראל אפילו

 צורת .מנעלו כמו הגויים חעובדים עבודח זרח. וכן מצאנו בעניין פסח ראשון

 (פסחים כה, א):

 בכל מתרפאין במקום סכנח חוץ מעצי אשרה.

 והתוספות(שם ד״ח חוץ) מסבירים:

 דמיירי כגון שאין יכול להתרפא משאר עצים אלא בזח.

 ואף על פי כן אסור לו להתרפא בעצי אשרה.

 והר״ן(שם) מביא טעם אחר:

 חיינו היכא דאמר לו שאילן אחר מאותו חמין לא יועילנו אלא אשרח בלבד,

 דבכי תאי נונא אתי למטעי בתר עבודה זרח ולא משיכי בתרח.

 ובירושלמי(שבת פרק ד הלכת ד) מובא טעם נוסף:

 לא סוף דבר בשאמר ,לו רופא חבא לי עלין של אשרת פלונית דמיחזי כמאן

 דמודח ביח, אלא אפילו אמר לו חבא לי עלין של אילן פלוני סתם וחלך ולא

 מצא אלא של אשרח - יחרג ואל יעבור. ואף על גב דתשתא כי מתסי בעץ

 אשרה לאו עבודה זרח ממש חיא דחא לא פלח ליח, אלא מכל מקום דמתחני

 מנה ואכא לאו ד׳לא ידבק בידיך מאומה מן החרם׳.

 כלומר, לפי הירושלמי האיסור להביא עצי אשרה אינו דווקא שמבקש עצי אשרה

 (כיון שנראה כמי שמודה בה), אלא אפילו אמר לו להביא סוג מסוים של עלים, ולא

 מצא אותם, ומצא רק עלי אשרה והביאם - יהרג ואל יעבור. אף על פי שברגע שהוא

 מתרפא על ידי עלי האשרה זו אינה עבודה זרה ממש, שהרי הוא לא עובדה אלא רק

 נהנה ממנח, ובכל זאת יש איסור מוחלט שלא לדבוק מאומת מן חחרם. ראינו אם

 כן שדין עבודה זרה הוא לא מצד קידוש השם אלא דין פרטי.

 דין מיוחד לג׳ העבירות

 גם הרמב״ן במלחמות ה׳ על הסוגיא בסנהדרין(עד, א) פירש:

 שחרי ג׳ עבירות אלו חחמורות לא מפני קידוש השם נאסרו, לפיכך אף על פי

 שאינו מתכוון לחעבירו אסור, אבל שאר חעבירות שנאסרו מ׳ונקדשתי׳

ם קידוש חשם. ו ש מ א כ י ל א ח ד ן מ צ ע ת א נ ח ל ו ר ת ו  ת

 וכן הרמב״ם בחלכות יסודי חתורח (ח, א-ב) מבדיל בין ג׳ תעבירות לבין

 חאחרות:

 כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזח שנאמר ׳ונקדשתי בתוך
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 ־בני ישראל׳.(ויקרא <כה, לה) ... כשיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על

 אחת מכל תמצוות האמורות? בתורה או יהרגנו - יעבור ולא יהרג... במה

 דברים אמורים? בשאר מצוות חוץ מעבודח זרח וגילוי עריות ושפיכות דמים.

 אבל שלש עבירות אלו אם יאמר לו: עבור על אחת מהן אותחרג - יחרג ואל

 יעבור.

 אנו מוצאים חילוקים בין שלוש עבירות אלו לשאר עבירות שבתורת. בשלוש

 חעבירות חללו - יחרג ואל יעבור, גם כשחגוי אינו מתכוון לחעבירו על מצוותיו

 ואילו בשאר מצוות בתם חגו״י'מתכוון'להנאת עצמו יעבור ואל יחרג.

 "ניתן למצוא הבדל נוסף בין ג׳ עבירות תללו לבין שאר העבירות:

 בכל חעבירות: אם חאונס נעשח ברבים מחויבים - ליתרג ולא לעבור, אבל אם

 בצנעא ־ יעבור ואל יחרג.

 בשלוש עבירות: בין אם האונס נעשה ברבים ובין אם בצנעא - יחרג ואל יעבור.

 הטעם של יתרג ואל יעבור גם בצנעא וגם שאינו מתכוון להעבירו על מצוותיו

 הוא מצד החומרה חגדולח חנמצאת בכל אחת מעבירות אלו, חומרה חדוחה אף

 את ״וחי־בחם״.

 גדרי קידוש השם

 תרמב״ם בחלכות יסודי חתורח(ח, א) אומר:

 כלי בית ישראל מצווין עלי־־קידוש השם תגדול הזח, שנאמר: ׳ונקדשתי בתוך

׳ולא תחללו את (ויקרא כב, לח) ומוזתריףשלא לחללו שנאמר: ;  בניי ישראל׳

. כיצד?כשיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל  ישם קדשי׳(שם)

 מצוות חאמורות בתורת, או יתרגנו - יעבור ולא יתרנ, שנאמר במצוות: ׳אשר

(שם יח, ת) ולא שימות בחם, ואם מת ולא עבר  יעשח אותם חאדם וחי בחם׳

 חרי זת מתחייב בנפשו.

 ושם בחלכח ד:

 כל מי שנאמר,בו: יוזרג ואל יעבור ונחרג ולא.עבר חרי זת מתחייב בנפשו.

 יש לשאול מדוע חדגיש תרמב״ם ״כל בית ישראל מצווים״ וחלא בכל חמצוות

 מצווים לכל בית ישראל״ז.

 ותרץ בספר ״אבני שותם״ אפילרכל ישראל מכונסין יחדיו־לא יחששוילחילול

 חשם. שלאיחיח מי שיקיים את תמצוות אם יחרגו כלם.

 מדברי הרמב״ם נראח במפורש, שאין לאדם תיתר לבוא ולחחמיר על• עצמו־

 במקום.של ׳יעבור ואל יהרג׳.,



 קידוש ח׳ 231

 קושי נוסף הוא.כפל הלשון ־ברמב׳׳ם. מדוע חוזר חרמב״ס על דין זה וחרי כבר

 בחלכח א ציין: ״ואם מת ולא עבר חרי זח מתחייב בנפשו״? את כפל חלשוךברמב״ם

(חובא בעבודת חמלך):  מסביר חרדב״ז בלשונותיו סימן ג

 בחלכח א מתרץ רבנו במתכווין לחנאת עצמו דאסור לחחמיר על עצמו

 ובהלכה ד מדובר בכוונתו באמת לחעביר על תדת, אלא שחוא בצנעא

 דסבירא ליח לרבנו ירוחם באמת שרשאי לחחמיר על עצמו וכתב רבנו על זה

 שחוא מתחייב בנפשו.

 ושם בהלכות ת־ט, מפרט הרמב״ם בשאר המצוות באילו מציאויות יעבור ואל

 יהרג> ובאילו: יהרג ואל יעבור:

 במת דברים אמורים? בזמן שתגוי מתכווין לתנאת.עצמו, כגון שאנסו לבנות

 לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו, או אנס אשה לבעלה, וכיוצא בזה. אבל

 אם נתכוון להעבירו על תמצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם

 עשרת מישראל - יעבור ואל יהרג; ואם אנסו להעבירו בעשרת מישראל - יהרנ

 ואל יעבור, ואפילולא נתכוון להעבירו אלא על מצוה משאר מצוות בלבד,

 וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד. אבל בשעת השמד, והוא כשיעמוד מלך

 רשע כנבוכדנצר וחבריו ויגזור שמד "על ישראל לבטל דתם או מצוה מן

בתוך ;  חמצוות ־ יחרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר תמצוות, בין נאנס

נאנס בינו לבין גוים. ן  עשרח בי

 חרמב״ם עובר בחדךגתיות ממציאות קלח לחמורח ביותר, ככל שחמציאות

 קרובה יותר לחילול חשם, כך חדין חמור יותר.

 כדי להבתיר תדרגתיות זו נעזר בדיאגרמה:

 ״שיעמוד גוי ויאנוס את"ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה״

 (חוץ מעבודח זרת וגילוי עריות ושפיכות דמים);

 בשעת גזירח(להעבירו על דתו)

 יחרג ואל יעבור

 לא בשעת גזירח

 לתעבירו על מצוותיו'

[ 
 עשרת מישראל

 יחרג ואל יעבור

 לח נאת עצמו

 יעבור ואל יחרג

 אין שם עשרח מישראל

 יעבור ואל יחרג?
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 הרמב״ם סובר; שהמצווה "ונקדשתי בתוך בני ישראל" מוטלת,על האדם, כאשר

 גוי אונס אותו.לעבור אל אחת.ממצוות התורה במטרה.להעבירו על דתו...לעומת זו

 כאשר הוא אונס את היהודי להנאתו - יעבור ואל יהרג. כל זאת.רק כאשר האונס

 נעשה בפרהסיא, שיש שם עשרה מישראל, אולם כאשר האונס מתבצע בצינעא -

 יעבור ואל יהרג. בשלוש העבירות: עבודה זרה, שפיכות דמים ונילוי עריות, חייב

 ליחרג ולא לעבור ואפילו אנסו תגוי להנאתו האישית ובצינעה. ננסה להסביר את

 משמעות המצוות שחרמב״ם מונח.

 א. להעבירו על מצוותיו

 הגמרא בסנהדרין(עד, א) אומרת:

 מאי מצווח קלח! אמר רבא בר רב יצחק אמר רב אפילו לשינוי ערקתא

 דמסאנא.

 ורש״י(שם) ד׳׳חאפילו על מצווה קלה יהרג ואל יעבור, מסביר מדוע גם במנהג

 בעלמא יהרג ואל יעבור!

 שלא ירגילו העובךי כוכבים להמריך את הלבבות לכך.

 יושם (עד, ב) ד״ח ערקתא דמסאנא:

 שרוך חנעל, שאם דרך חעובדי כוכבים לקשור כך ודרך ישראל בענין אחר,

 כגון: שיש צד יהדות בדבר ודרך 1ישראל לחיות צנועים,-אפילו שינוי זח שאין

 כאן מצווח אלא מנהג בעלמא, יקדש את תשם בפני חברו ישראל והאי

 פרחסיא מדבר ישראל.

 .מדברי רש״י עולה, שחיוב יחרג ואל יעבור אינו דווקא בדבר מצווח אלא גם

 במנחג בעלמא, אולם מדברי חרמב״ם משמע דווקא מצווח "אפילו על מצווח משאר

 המצוות״. חכסף משנת(יסודי התורח ח, א) מסביר את שיטת הרמב״ם:

 ואפשר שרבנו חית מפרש ערקתא דמסאנא כמו שפירש חרי״ף שחיו רצועות

 ישראל משונות כדי שלא ילבשו מלבוש כותי שזו מצות לא תעשח חיא, כמו

 שכתב בפי׳׳א מתלכות עבוךח זרח וחוקי הגויים, שאין מתדמין לנויים, לא

 במלבוש ולא בשער שנאמר: ׳ולא תלכו בחוקות׳.

 נמצא מדברי תרי״ף שאיסור ערקתא דמסאנא נובע ממצוות לא תעשח - לא

 ללכת בחוקות הגויים. ובכך מוסברת שיטת חרמב״ס, שדווקא על מצווח יחרג ואל

 יעבור ולא על מנחג.

 ובאוצר הגאונים לסנהדרין(עמוד תכת) מובא תירוץ שונה:

 שבשעת השמד אס יאניסו את ישראל עבוד עבודה זרה ואינו רוצה ואחר כך

 יעמידו לפניו עבודת זרת, ויאמרו לו כפוף עצמך ותתר ערקתא דמסאנא ושלא
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 תשתחוה ׳לעבודה זרה אלא כפיפתך היא להתיר את השרוך ובלבד שרואיך

 יאמרו שחשתחוית ואסור הוא, וזח הוא איסור דרבנו, ואף על פי שאינו

 משתחוח לעבודח זרח אלא רק שוחח לחתיר חואיל ונראח שוחח בפני

 עבודה זרח אסור, שכל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי

 חדרים אסרו.

 חשיטח חמובאת באוצר חגאונים לא מחמירח כרש״י אפילו במנחג בעלמא, אך

 גם אינה מצריכה מצווה מהתורח כרמב׳׳ם.

 לסיכום, מצאנו מחלוקת במשמעות מצווה קלה ׳לצורך לעבור על מצוותיו׳

 תרמב״ם מצריך מצוות, באוצר הגאונים מצאנו שיטת ביניים תמסתפקת באיסור

 דרבנן, ורש׳׳י מחמיר אפילו במנחג בעלמא.

 ב. שעת גזירה

 הרמב״ם בתלכות יסודי חתורת(ח,״ג) אומר:

 אבל בשעת השמד וחואכשיעמוד מלך רשע כנבוכדנאצר וחבריו ויגזור גזירח

 על ישראל לבטל דתם או מצוה מן המצוות - יתרג ואל יעבור, אפילו על אחת

 משאר מצוות, בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין גויס:

 מדברי תרמב״ם למדים שבשעת נזירת מלכות יתרנ ואל יעבור בין ברבים בין

 ביחיד ללא כל תנא> וכן רואים לגבי חדלקת נר חנוכת במסכת שבת(כא, א):

 תנו רבנן נר חנוכח מצוח לחניחח על פתח ביתו מבחוץ אם חיח דר בעליח

 מניחח בחלון תסמוכת ובשעת חסכנח מניחח על שולחנו ודיו.

 ופירש רש״י(שם ד׳׳ח חסכנח):

 כשחיח לחם לפרסיים חוק ביום אידם שלא יעבירו נר אלא בבית עבודח

 זרה שלחם.

 מדין.זח, שמחויב אדם להדליק נר הנוכה, אף שנזרו הנויים שלא להדליק,

את חמצוות. וכן חר׳׳ן ;  למדים אנו שבשעת גזירח מחויב אךם להסתכן כדי.לקיים

 בחידושיו לסנהדרין(עד, א) אומר:

 וטעמא דמילתא שבשעת שאומות חעולם חושבין לבטל ישראל מן התורח

 צריך לעשות חיזוק נגדן שלא לקיים מחשבתן ומוטב שיהרגו כמת מישראל,

 ואות אחת מן התורח לא תבטל בדמן שתם רוצים לבטל אותח מישראל כלל.

 מדברי חר׳׳ן יוצא גדר מחודש לדין יתרג ואל יעבור בשעת גזירת. דין יחרג ואל

 יעבור אינו חל דווקא על עבירת מסוימת, אלא אפילו שלא תבטל אות אחת מן

 חתורח.
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 לאור חידוש זה של הר״ן מתבהרים דברי תרמב״ס בהלכות יסודי חתורח(ה, ג):

 בשעת גזירה... לגזור על ישראל לבטל דתם או מצוח מן חמצוות - יחרג ואל

 יעבור.

 חיוב יהרג ואל יעבור ־ הוא על שלמות התורה כולח, ואם על ידי אותה גזירה

 תתמעט אחיזתם בתורה חייב למסור את נפשו. כפירוש רש״י בסנחדרין (עד, א):

 ״שלא להרגיל אתיהנכרים להמריד את הלבבות לכך".

 פרהסיא

 מדברי חרמב״ס בחלכות יסודי חתורח (ח, ד) משמע שכדי לתתחייב בדין יהרג

 ואל יעבור צריך פרחסיא דחיינו עשרח אנשים. אבל פחות מכד חרי זח צנעא, ושם

 אין חיוב.

ן(עד, ב):  וכן מצאנו בסנחדרי

 וכמח פרהסיא, אמר רב יעקב אמר רבי יוחנן אין פרחסיא פחותה מעשרח

 בני אדם... פשיטא ישראלים בעינן דכתיב ׳ונקדשתי בתוך בני ישראל׳ ...

 "כתיב תכא ׳ונקדשתי בתוך בני ישראל׳(ויקרא כב, לב), וכתיב חתם יתבדלו

(במדבר טז^ כא), מת.לחלן עשרת וכולחו ישראלים אף  מתוך חעדח חזאת׳

 כאן עשרה וכולהו ישראל.

 מכאן אפילו היו תשעה ישראלים ונכרי אחד - יעבור ואל יהרנ, כי זהמקרה-של

 צנעא אבל בעשרח מישראל - יחרג ואל יעבור. בשולחן ערוך יורה דיעה(סימן קנז)

 בשפתי כהן ד״ח ״בפני עשרה מישראל״, מוסיף שאין צורך שיחיו נוכחים עשרה

 אלא אפילו יודעים מכך:

 ואין רוצה לומר בפניהם ממש אלא שיודעין מהעבירה.

 וכבר חזכרנו אתיקושית הגמרא בסנהדרין: כיצד נבעלה אסתר לעובד כוכבים

 ולא מסרת את נפשהו ותרץ שם אביי שאסתר קרקע עולם חיתח, כלומר, חיא אינה

 עושהימעשה אלא'הוא'עושה בח מעשת. ורבא תירץ שאחשוורוש חית עושת זאת

 לחנאתו ואין בכך חילול השם שיש ליהרג עליו".•

 נהרג ולא עבר במקום של יעבור ואל יתרג

 תוספות במסכת עבודה זרה (כז, ב) ד״ה ״יכול אפילו בפרהסיא״ אומרים:

 •ואם רצח לחחמיר על עצמו אפילו בשאר תמצוות רשאי. כמו רבי אבא בר

 זימרא דירושלמי, שהיה אצל עובד כוכבים אמר לו אכול נבלח ואי לא

 קטלינא לך, אמר לו אי בעית למיקטל קטול, ומחמיר היה דמסתמא בצנעא

 חוה:
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 משמע מפורש בדברי חתוספות, שאם רצח להחמיר על עצמו וליחרג במקום

 שיכול לעבור.־,רשאי. וכן כתב תרא״ש שם:

 שאם רוצח לחחמיר על עצמו וליחרג על שאר עבירות בצנעא רשאי:

 תסמ״ק(במצווה ג) בעניין אתבת שמו יתברך כותב:

 אבל מידת חסידות שלא יעבור, ואין לומר מאחר שאמרו חכמים.׳יעבור ואל

 יחרג׳ אם יעבור פיחם גם דמו חנח נדרש, כי מאחר שכוונתו לשמים צדקח

 תחשב לו.

 גם תמאירי בספרו ״מגו אבות״ (פרק א עמוד א) דוחח את שיטת האוסרים

 למסור נפשו למיתח לפנים• משורת חדין, בטענח שחעושח כן עבירת גדולח בידו,

 דכתיב: ״אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש״. ואומר ״אדרבא שבח מרובח חוא״.

ך בשולחן ערוך יורה דעח(קנז, א) אומר: ״ ש  ה

 דאותן-קדושים ששחטו עצמן שלא סמכו דעתם לעמוד בניסיון קדושים

 גמורים חם.

 תר״ן במסכת שבת (כט, א) מביא את חמקרח עם אלישע בעל כנפיים אותו

 אלישע תסתובב ברחובות עטור בתפילין בשעת גזירה, אבל כשקרבו תגויים הורידן.

 ומקשה הר״ן איך הורידן, שהרי על שרוך נעל אמרנו שאסור לשנות ודאי שתפילין

 .אסור לשנות* ומתרץ שדווקא על ללא תעשה״ יהרג, אבל ״עשה׳׳ לא יהרג, שהרי

. ומקשת עוד איך נטל אותם לכתחילה; הרי לפי דברנו ו  יכולים חם לבטלחממנ

 במצוות ״עשח״ חוא לא מחויב כלל! ומתרץ שם:

 שאף על פי שאינו מחויב ליחרנ על קיומה אפילו תכי רשאי למסור נפש עליח

 ומקבל שכר עליח, שכל מצוח שמסרו ישראל נפשם עלית בשעת נזירח

 מוחזקת בידםומקבילין עליה שכר חרבח.

 תפרישח בטור יורח דעת(קנז, ג) מדייק מחרמב״ם:

 שבצינעא אינו חייב, אלא רשות.

 וכן חכסף משנת בחלכות יסודי חתורוז (חלכח ד) אומר, שרבים סבורים שאס

 נחרג צדקח תחשב לו.

 מחמקורות שחבאנו ״רואים שרבו חחולקים על מה שכתב חרמב״ם בהלכות

 יסודי תתורח שבמקום 'יעבור ואל יחרג׳ אם.נחרג חרי חוא מתחייב בנפשו, לדעתם

 מה שכתוב ׳יעבור ואל יחרג׳ פירושו שיש בידי תאדם רשות ליחרג או לעבור, ואם

 נהרג, הוא מקבל על כך שכר הרבה. ובאגרת השמד מצאנו שהרמב״ם מסכים לדעת

 חחולקים שהבאנו כאן וזו לשונו:

 דע שכל חשמדות שחיו בזמן חחכמים - חיו מצווין בחם לעבור על תמצוות,

 וחירז בתם עשית מעשח, כמו שאמרנו ז״ל בתלמוד: שלא יעסקו בתורח, שלא



 236 מעליות יג

 ימולו.את בניתם, או שיבעלו את נשותיחם נדות, או שיחללו את: השבת: וזח

 השמד - לא יחיבו עשית מעשת כלל, זולת הדיבור בלבד... ואס ירצה תאדם

 לקיים תרי״ג.מצוות בסתר יכול לקיים, ואין מונע לו,,אלא אם חקרה עצמו

 בלא אונס שיחלל שבת וזולתו - אינו בכך אנוס, כי זה האנס חמנצח אינו

 מחיב לשום אדם מעשה, כי אם הדיבור בלבד. וכבר נתאמת אצלם שאין אנו

 מאמינים באותו הדבור, ואינו בפי חאומרו אלא כדי לחנצל מחמלך, כדי

 לתפיס דעתו בעלוי דתו.

 לפיכך כל מי שנחרג כדי שלא יודח בשליחות אותו חאיש - לא יאמר עליו

עשח מצות, ויש לו שכר גדול לפני ח׳ יתעלה, לפי שמסר נפשו על :  אלא שחוא

 קדושת השם, אבל מי שבא לשאול אותנו אם יחרג או יודח ־ אומרים לו

 שיודה ולא יחרג.

 (איגרות הרמב״ם, מהדורת חרב שיילת,

 עמודים נג-נד, הוצאת מעליות, ירושלים תשמ״ז)

 אדם גדול וחשוב

הרמב״ם ׳  דין מיוחד.ושונח מצאנו לגבי אדם שהוא גדול בתורה, כמו שכתבן

 בהלכות.יסודי׳התורה(ח, יא):

 ויש דברים אחרים שחם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אדם גדול.בתורה

 ומפורסם בחסידות דברים שחבריות מרננות אחריו בשבילו. ואף על פי

 שאינם עבירות - חרי זח חלל את חשס; כנון שלוקח,ואינו נותן דמי חלקח

 לאלתר...

 מדברי חרמב׳׳ם משמע, שיש מעשים שלא יחשבו חילול חשם לאדם רגיל, אולם

 יחשבו חילול חשם כשיעשת אותם אדם גדול בתורח ובחסיךות.

 הטעם לכך הוא שעיני כל תציבור נשואות לגדולי חתורח כדי לדעת. מחי דרכה

 של תורח. ממילא, אם גדולי התורה אינם מושלמים במידות ובמעשים טובים יסיק

 מכך חציבור בקל וחומר לגבי יעצמו, שאין חוא מחויב לשאוף לשלמות חמידות

 ולקיום התורח. וגם לחיפך אם גדולי חתורת מושלמים במידות ובמעשים טובים

 ומוכנים למסור את נפשם ״על אותישבתורח״, ילמד מחם חציבור וישאף גם חוא

 לחגיע* למעלתם. בטור יודח דעת:(סימן-קנז) מביא! חבית יוסף אתתנימוקי יוסף

 שבסוף פרק בן סורר:

 ומכל מקום כתב שאם הוא אדם גדול וחסיד וירא שמים ורואח שחדור פרוץ

 בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצוה קלה כדי שיראו

 ־העם ליראת תשם ולאתבו בכל ליבם:
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 בדרך זו נבין את מעשי חנניה מישאל ועזריח, שכן קשה מח ראו למסור נפשם?

 ומסבירים חתוספות בפסחים (בג, ב): שלא חיתח זו כלל עבירח, כי־צלם זח עשח

 נבוכדנצר לא לעבודח זרח אלא אינדרטא לכבוד עצמו.-ומת ראו שלא ברחו, שחרי

 קודם המעשה חיו יכולים לברוח כמו שעשח דניאל!

 ומתרצת חגמרא בפסחים שם:

 נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומת צפרדעים שאין מצווין על קדושת

 חשם כתיב בחו ׳ובאו(ועלו) בביתך (וגומר) ובתנוריך ובמשארותיך אימתי

 משארות מצויות אצל תנור, חוי אומר בשעח שחתנור חם, אנו שמצווין על

 קדושת חשם על אחת כמה וכמת.

 וכתב חמחר׳׳ם חלאוח: ׳׳כי כאשר נאמר שתצפרדעים מתו בכל מקום לא חוזכרו

 חצפרדעים שבתוך חתנורים שמפני שמסרו נפשן לא מתר׳'. רואים׳ אנו לפי חגמרא

 שחנניח מישאל ועזריח:נשאו קל וחומר מצפרדעים, מח צפרדעים שאין מצווין על

 קדושת חשם נאמר עליחם שבמכות מצרים עלו בתוך ־חבית בכל מקום, במקום

 משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובמשארותיך, ומתי חמשארות מצויות - מתי שחם

 חמות ובכל זאת כיוךשנצשוו מידי תשם לתציק למצרים באו ונכנסו בתוך חתנורים

 חלוחטים, אנו שמצווין.על קדושת חשם על אחת כמח וכמח שצריכים למסור נפשנו

 על כך ולחכנס לשם כך אף לכבשן חאש. ומתוך שראו חנניח מישאל ועזריח שרוב

 חעם טועים וחושבים אנדרטת זו לעבודח זרח (אף על פי שידעו שאין זח כך, ואין

 חס מחויבים למסור נפשם על כך), ותיות שעיני כל חעס חיו נשואות לראות מח

 יעשו, תית קידוש חשם במעשח שלחם.

 אלישע בעל הכנפיים

 מקרח אלישע מובא במסכת שבת(קל, א):

 ואמאי קראו ליה אלישע בעל חכנפיים שפעם אחת גזרח מלכות חרשעח גזרח

 על ישראל שכל המניח תפילין על ראשו יקרו את מוחו. והיה אלישע ׳מניח

 תפילין ויצא לשוק וראחו קסדור אחד רץ מלפניו ורץ אחריו, כיון שהגיע

 אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו, אמר לו מה בידך, אמר לו כנפי יונח, פשט את

 ידו ונמצאו ב ח כנפי יונח.

 מקרח זח נראח במבט ראשון תמוח ומשונח. מחד גיסא רואים את אלישע חולך

 בראש חוצות בשוק, כשתפילין על ראשו, כאשר קיימת גזירת מלכות האוסרת

 מעשח זח, וקובעת שכל מי שיתפס ינקרו את ראשו: מאידך גיסא אותו אלישע

 כאשר נתפס על ידי חממונח שם את חתפילין בידיו, ומכחיש את עצם חנחתן. מתוך

 מעשיו לא ברור חאם צריך לתנית את חתפילין או לא. תרמב״ן בפירושו למסכת

 שבת (מט, א) מקשח:;למח נטלן מראשו וחרי בשעת גזירח אפילו,ערקתא דמסאנא
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 יהרג ואל יעבורז ועונה שכלל זח;- י הרג ואל יעבור הוא דווקא ׳כאשר צריך •לעבוד

 על מצוות לא תעשה, אבל אם גזרו לבטל• מצוות עשה תבטל ממנו ואל יעשה ״שב

 ואל תעשה שאני״>:בגלל שתם יכוליסילתושיב אותך בבית האסורים.ואז׳ממילא לא

 תוכל לקיימה. ומוסיף תרמב״ן:

 דאף על פי שהיה מניחן. שמא היה סבור שלא יראהו.אדם, או שהיח מוסר

 עצמו למיתה שלא לבטל מעליו עול מלכות ,שמים ורשאי,הוא בכך ואינו

 כמתחייב בנפשו. אף על פי שאמרו יעבור ואל יעשה שכל מצוה שהחזיקו בה

 ישראל בשעת תשמד נוטלין עלית שכר תרבה ועדיין מוחזקת בידם.

 מדברי חרמב״ן מתורצת חקושיח, ולמדים שבשעת גזירח אין חיוב לקיים מצות

 ״עשת״, אלא לא לעבור על"לא תעשח״, חיות שאלישע לא חיח חייב במצוות תפילין

 היה יכול לחוריד אותן. ואומר תךישב״א שם:

 אבל במצוות עשה אין,אדם. חייב.למסור׳ עצמו. והראיה מתפילין, וכי כמה

 גדולים שהיו ־בימי.אלישע לא.קיימו על עצמם. ׳ונקדשתי בתוך בני ישראל׳

 אלא ודאי מצות.עשה שאני.משוס דשב ואל תעשההוא.

 ומכאן שחריסב״א סובר כרמב״ן, שדווקא ב״לא תעשה״ ייהרג ואל יעבור׳ אבל

 ב״עשח״ יושב ואל יעשח. ולכן אלישע לא חיח מחויב. וכן מוסייףיתריטב״א: שאולי

 השעת שתפסו אותו, לא היתה זמן הנחת תפילין, אלא שחנוחגים מידת חסידות

 מניחים כל היום, ולכן לא כולם הניחו'אותם; אלא אלישע מפני שהיה׳ גדול בדור.

 ומכאן מובן, שהסירם היות שלא חיח מחויב בהן.

 קידוש השם בשואה

 תבאנו את חמקרח של חנניח מישאל ועזריח, שחיו מוכנים לחקריב •את נפשם

: על חנה  ולא לעבור עבירות על פי נזירת המלכות. ספרי החשמונאים מספריס

 ושבעת בניח ואחרים שקידשו את:השם. כמו כן ידוע על.קחילות שלימות של

 יחודים •שנרדפו על ׳ידי חנויים ומסרו את נפשם. ברוב המקרים חיח קידוש חשם

 נתון לבחירתו חחופשית ־של הקורבן, שהיה יכול לחמיר.את דתו ולחציל את חייו.

 אך בתקופת חשואח נעלם יסוד חבחירח בקידוש השם: חנכונות לשרת את חנאצים

 לא יכלה להשפיע על גורלו של היהודי. היות שהמוות היח בטוח, בחרו רבים מן

 היהודים למות תוך כדי מסירת נפשם על קידוש שם שמים. כעת.מנסה לענות על

 חשאלח שתצגנובתחילת המאמר: האס יהודי בשואה, שמסר את נפשו על עבירה

 שדינח יעבור ואל-יחרג נחשב מקדש שם שמים.

 חנאצים ימ״ש ידעו, שעמודי תתווך של העם חיו אותם יחודים שומרי מצוות,

 שתשתדלו לקיים את כל מצוותי חתורת׳ אף בתנאים חקשיס ביותר.״ אחיזח זו

 במצוות תדתיחיזקת את אמונתם של יחודים אלו, ורוממת אתירוחם אף בשעות
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 שפל ומצוקח. רבים התיאורים של מעשים נוראים בנוגע לביזוי ושבירת חדת,

 לדוגמח:

 ערב ראש השנח פורסמח מודעח, כי על כל חיחודים לחחזיק את חנויותיהם

 פתוחות בשבתות ובכלחחגיס היהודיים... כשהם נתקלים ביהודי בעל זקן

 חרי זח גובל בסכנת נפשות. חם תולשין את חזקן בידיחם, חותכים

 בחרבותיחם ומכים מכות רצח. ומי שמדבר, כשחם. נתקלים ביחודי.חחובש

 כובע מצחיח (א יידיש-חיטעל) או בקאפוסח ארוכח זח מאוד מסוכן... בכל

 מקום שמצאו חפץ בעל ערך דתי או נתקלו ביחודי בעל.זקן, יחודי עם ׳כובע

 מודי׳ או בעל קאפוטח' ארוכח, חם תתעללו בבני חבית באופן אכזרי. את

 חספרים, חתפילין וחטליתות תם קרעו ושרפו, טליתות קטנים חם לקחו, כדי

 לאלץ יחודים לנקות בחן בתי שימוש.

 (זכור חלק ח, אוסף תיעודי למסירות נפש בגיא חחריגח, ירושלים תשמ״ז)

את ;  מוכח מכאן שההגדרה של, השואה היא "שעת גזירה״. לכן כל יהודי שמסר

 נפשו ביעבור ואל יחרג, חרי חוא קידש את תשם, כי בשעת גזירח ״יחרג ואל יעבור

 אפילו על אחת משאר תמצוות בין נאנס בתיד עשרח בין נאנס בינו לבין עובדי

 כוכבים״.

 גם לא בשעת גזירח ציינו שרוב חפוסקים סוברים שרשאי לחחמיר, וגם הרמב״ם

 ב״אגרת חשמד״ סובר שאדם רשאי לחחמיר על עצמו וחאיסור רק על הרבנים

 לחורות לאדם לחחמיר על עצמו.

 כפי שראינו לעיל בפרהסיא, דהיינו שיש שם עשרח מישראל, או אפילו שיוודע

 הדבר לעשרה מישראל (ש׳׳ד), מחויב למסור את נפשו אף על עבירות שדינם יעבור

 ואל יהרג. רוב מצבי קידוש השם בשואה היו בפרהסיא, וממילא היו מחויבים

 למסור את נפשם אף על עבירות שדינם יעבור ואל יהרג.

 מה שכתב הרמב״ם שיעבור ועל יהרג זה דווקא כאשר הגוי מתכוון להנאת

 עצמו, אבל בשואה. מטרת הנאצים היתה להשמידאת.העם:היהודי, ואחד חשלבים

 חיח חיסול חדת. לכן יש כאן דין ״להעבירו על דתו״, ויהרגץאל יעבור.

 באשר לרבנים ולאישי ציבור אשר בחרו למסור נפשם אף על מעשים מסוימים,

 שאינם אפילו בגדר יעבור ואל יהרג, מצאנו.ברמב״ם: ״והוא שיעשה אותם אדם

 גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים.שחבריות מרננים אחריו בשבילם, אף על פי

 שאינם עבירות - חרי זח חילל את השם״. לכן במעשיחם קידשו את חשם. לא אחת

 דרשו חנאציס מראשי חקחילח למסור רשימות של יחודים שיובלו לגיא חחריגת,

 רבים מחם בחרו ליהרג ולא למסור רשימות אלו, מעשה מופלא זח. של מסירות נפש

 כבר תואר ברמב״ם: ״וכן אם אמרו לחם גוים: תנו לנו אחד מכם ונחרגחו, ואם

 לאו - נחרונ כולכם, יחרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל״(יסודי התורה ה, ה).
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 יהודי שנהרג בגלל יהדותו

 סוגיא נוספת בדין קידוש השם שיש. לדון בה היא: האם יהודי שנהרג רק משוס

 חיותו יהודי נחשבמקדש השםז

 מימי קדם ועד לימינו נרצחו יחודים.רבים בגלל יהדותם, לפני חלקם עמדה

ו ביצוע עבירח אחרת), אך לפני רבים לא עמדה א ) ת  חבריירח בין מוות לבין חמרת ד

 כל ברירח, וחם נרצחו יבעל כרחם. חאכז אפשר לחשוות יחודי שמסר נפשו על

 קדושת חשם, אף שעמדה בפניו תאפשרות לחיות(בין אם חייח מחויב ליחרג בין אם

ל עצמו) ליהודי שנחרג בעל כרחו, כלומר, ללא בחירה באפשרות לחיות ע ר י מ ח  ה

 אם ימיר דתו. חרמב״ם ושאר חראשונים וחאחרונים שעסקו בנושא חשוב זה, דנו

 בעיקר במצב בו בא הנכרי על היהודי ואנסו״לעבור על אחת ממצוות התורה או

 ליהרג. אך כמעט שלא דנו במפורש במקרה זה.

 הרמב״ם מונה אתיקידוש השם כמצווה בספר המצוות. מהשימוש במילה מצווה

 נתן לדייק שדרושח חחלטה ואקטיביות מצד האדם,-מיקומה בין מצוות ׳׳עשה״

 "מראה שיש כאן קיום'ולא פאסיביות.

 הגמרא בירושלמי שביעית(י; ב) אומרת:

 עובדי כוכבים מחו שיהו םצווין על קידוש.השם. אמר לו׳ונקדשתי בתוך בני

 ישראל׳ ישראל מצווין על קידוש״חשס ואין עובדי חכוכבים מצווין על קידוש

 'השם.

 היות שהגמרא דנת בנכרי שבו לא שייך לומר, שמת בגלל יהדותו, רואים

 שהעיקר חוא חמעשח. בשולחן ערוך יורה דעה בהלכות קריעה(סימן שמ) נפסק:

 אבל רגיל לעשות עבירת אין מתאבלין עליו. וכל שכן על מומר לעבודת

 כוכבים ויש אומרים שמומר שנהרג בידי עובד כוכבים מתאבלין עליו.-

 ובהלכות אבילות(סימן שעו) נפסק:

 וישאומרים שמומר שנהרג בידי עובד כוכבים אומרים עליו קדיש.

 בש״ך ובש״ז ובבאר היטב כתבו: ״דווקא נהרג, מת על מיתתו לא״. מתוך

 השוואה בין דיני מומר שנפטר לדינו של מומר שנהרג בגלל תיותו יהודי, עולה

 מסקנח מעניינת: .על מומר שנפטר אין אנו מחויבים בדיני אבילות: ואילו על מומר

 שנהרג בידי עובד ^כוכבים (מן הסתם היות שהוא יהודי) מחויבים אנו בדיני

 אבילות. •כלומר: מומר שנתרג בגלל היותו יתודי, מדרגתו גבוהה יותר ממומר

י למסכת מועד קטן, (סימן לח): ״  שנפטר במוות טבעי. וכן פסק בתגתות אושר

 נחרג בידי נכרי מתוך רשעו הויח לו כפרה ומתאבלים עליו.

 מכאן משמע שחוא חדין גס לגבי יחודי, שאם נחרג בגלל חיותו יחודי מדרגתו

 עליונח ממי שנפטר סתם. אך עם זאת לא מוזכר כאן עניין קידוש השם. ולכן נראה
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 לענ״ד, שיחודי שנחרג:בעל כרתו על ידי עובד כוכבים שלא מתוךבחירה, לא ניתן

 לומר שמת על קידוש חשם אך חוא קדוש. וכן כותב חרמב״ם לגבי חרוגי מלכות

 (יסודי חתורח ח, ד):

 ואלו חם חרוגי מלכות שאין מעלח על מעלתם, ועליתם נאמר: ׳כי עליך

 הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחח׳(תחלים מד, כג) ועליחם נאמר: יאספו

 לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח׳(שם נ, ה).

 הרוגי מלכות אלו אותם אנשים שבגלל היותם יחודים קנאו בחם חגויים וחרגו

 אותם. ועליהם אומר חרמב׳׳ם נאמר: ׳׳אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח׳׳.

 משמע מהרמב׳׳ם שיחודי שנרצח בגלל תיותו יחודי ללא כל בחירה תוא נכלל

 בתרוגי מלכות ״שאין מעלה על מעלתן״.

 סיכום

 הדמב״מ במצוות עשה ט אומר:

 תיא שצמו לקדש את שמו, והוא אמרו ׳ונקדשתי בתוך בני ישראלי. וענין זאת

 חמצוח אשר אנחנו מצווין לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ושלא

 נפחד בחיזק משום חיזק ואף על פי שבא עלינו מכריח לבקש ממנו לכפותנו

 שלא נשמע אליו, אבל נמסור עצמנו למיתח ולא נתעחו לחשוב שכפרנו אף על

 פי שלבותינו מאמינים בו יתעלה. וזאת תיא מצות קידוש חשם חמצווים בת

 בני ישראל בכללם רוצת לומר התרת עצמו למות בידי חאונס בעבור אהבתו

 יתברך וההאמנה באחדותו...

 מכאן ניתן להגדיר קידוש השם:

 מעשה של מסירות נפש שעל ידו מתקדש שם ת' אאקי ישראל. מעשת ופעולת

 של יהודי או יהודים אשר בפעולתם עשויים לעורר רגשי כבוד והערצה לעס

 ישראל, לה' אלוקי ישראל ולתורתו.

 החלק הראשון של חחגדרח דן באותם יחודים, אשר נאנסו על ידי חגוים ובחרו

 למות, או שחחמירו על עצמם ומתו על שלמות התורה, במקום שלא היו מחויבים

 לכך מן הדין, וכן אותם קדושים שנלחמו במערכות ישראל במחתרת ובצח׳׳ל, ומסרו

 נפשם על קדושת חשם, תעם וחארץ. וחחלק חשני מתיחס לאלו שבחייהם מקדשים

 את חשם, וכדברי תרמב״ם בחלכות מלכים (ז, טו):

 ומאחר שיכנס בקשרי מלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע

 שעל יחוד השם הוא עושה מלחמח, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד,

 ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחח זכרונם מליבו ויפנח מכל דבר

 למלחמח, וכל חנלחם בכל ליבו בלא פחד ותחיח כוונתו לקדש את חשם
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 בלבד מובטח לו שיבנה בית׳:נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה

 לחיי חעולם חבא שנאמר: ׳כי עשחייעשח חשם־לאדוני בית נאמן כי מלחמות

 ח׳ אדוני נלחם והיתח נפש אדוני צרורח בצרור חחיים את ח׳ אלוקיך׳.


