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בפתה העלוך
עלרך זה כילל נישאים שנלמדו בישיבה בשנה זי.
בהודש אצוצ למדבר בישיבה מסנה שבדעדה ובנושא זה ישני מאמר
שצ ראש הלשינה .מאמר זה אמנס ניגע צרמנ״ס בהצנלה שבועות ,אלצס הלא
מבטא דרך צהסהכצית נרמנ״ם בכצצ.
בזמז הירך נצמדה
זה לשנס מסער מאמרלס.
בעלד7

בלשלבה מסבה עלרלבלז  -בבקלאיה ,לגם ננישא
נישא הדבלה שנצמד כעילז ימצא בלסלל בע״ה

הבא.

מך הראןל צשלב ילעלדד אה נישא הכהלבה.
המהרש״איעצ דברל הגמךא בבנא בתרא דף ל  ,ב ״אשרל מל שבא צבאן
יהצמלדי בלדי״ כלהב:
"עיקר הצלמלד רשנעשה בל רלשס היא הצלמיד הבא סכהב יד" .כצלמל
ערך גדלצ צדבר שאדם צלמד רכרהב אלהי .מהלך שצריך צנסח אה
לש
הדברלם רצרלך צסדרם הצמלד הלא יסודי ברדר ילהר לנחרה בזיברלז.
רכדברל הרב קלק בעהלחה צמדסר אניף" .,נראה שאי אפשר לצאת ירייה בעניך
חדבדה הצב רק אס לסדר סדר צעצמל בלמדדלס הדררשלם צד בזה ,בל7
הערעללם ואעלצר הכוצצלס גם כ-7י.ותר לביז ע״ל מה .שלחדש בהם מרוחו."..,.
זה בעניך חרברה הצב ,רבמקדס אחר במכתב לבני בענייך צמד״ד גמרא בעלוז
הוא כלהב "ימה טיב יהיה אס תתרגל להניח על .הכתב את תמצית הסל גלה
וחצוקל שסוהלה אעלצו בצא חלדוש וקצ רחומר כשיזךמך כאשר אקלה שלרציקר
צך הערות ךסבקדת מחודשות .בעה״י",) .מתוך "אודות ההורה״ ״צחזוק דברל
תורה"
(

זוהי התועלת האישית היוצאת מהכתיבה .התועלת הנוסעת שלוצאת.
מהכתיבה לאחר שאדם כבר מהדש הדרשים  -הלא התועלה לרבלם .הצבור זוכה
גם הוא דגס ,בד "געשה רושם" מהדברים הכתיבים.
(

ונקרה שלדבר דברי התורה" ,ומלאה הארץ דעה אה ה׳ כמלס ללם מכסים״.
העי רכים,,
איתמר גרלרייטר

מרדכי פש

הרב נחום אליעזר רבינוביץ
שבועת ״בטבעי ן ונוטליריז
)סוכם משיעור ע״י גבי גלםר(
המשנה בריש פרק "כל הנשבעיך״ ),שבועות פרק שביעי׳( מינה אה כל
סלגי שבלעלה הדייניך .הרמב״ם בהל' טרעך רנטעך פרק א׳ מחלק אה
השבלעלה המובאות במשנה לשל רש קבלצלת:
א.

שבלעלה מ 7ההלדה שהך .1 :שבלעה מלדה במקצה  -הנתבע מלדה ׳בחלק
מהביעה חבירל .הנהבע נשבע על החלק בל
הלא כלפר.
 .2שבלעת ע 7אחד ־ עד שהעיר על הנתבע
שהלא חייב ממלז לתובע.
 .3שבלעה השומרים  -שלמר שטרעך שהפלקדלז
אבד אל נגנב ;בשומר חינם( ,עייר להשבע
על עענה זו.

בכל השבלעלה הנ״ל  -הנהבע נשבע בכדי לפסור עצמל מך התשלום
שתלבעיס ממנל.
״לבל אחד מך השללשה נשבע ונפסר מלשלם".
ב .שבלעה נ ש ב ע י  7ו נ ו ס צ ל  - 7שלא כמיל בשבלעלה 'דאלרייהא י  -בשבועה.זו
התובע נשבע על סענתו לנלג1ל את סבלם התביעה מך הנתבע כ ג י  ; 7שכיר שטרעך
שבעה״ב לא נתן לל את שכרו  -צריך השכיר להישבע שלא קיבל את משכלרהל
לבעה״ב ישצם צו .ג הגמרא )מה ע״אין מסבירה שצבעה״ ב יש הרבה פלעלים
והוא צא זלכר למי נתך וצמי צא אבצ הפועל עצמל בסוח ללב 7נשבע׳(.
יש צעמלד עצ כר -ובהמשך יתבאר בילהר  -שהמונח "הגשבעיז ל נ ל ס צ י  " 7כללצ
״כגיז שכיר לנחבל 'ליפויגס שסרו' ־וכיוצא בל״ .כל אצה נקרא ז ״הנשבעיז
ו נ ו ס צ ל  7״ ואפילו לארע משוס איזו סיבה שהיא שהנחבל הזה המסלללם לא נשבע
מכל מקום כל הסוג הזה נקרא ״הנשבעיך ו נ ו ע צ ל  7״ .
או אינו רלצה להשבע,
7

ג .שבלעה עצ סענת ספק  -אדם נשבע שניהל בלושר דבדקדוק אה נבסל
חבלרל ,בכדי להוציא את הספק מצלבל שצ הצד שכגגד כ ב ל  : 7אפלסרופוס
שנשבע שניהל אה נכסי הלתלמים בילשר.
רמב״ם הלי טרעך רנטעך פרק ג׳ .
בסוף הצבה ו׳ אומר הרמב״ס" :כל הנשבעיך רנרטליך נשבעיך רנרטליך
מפרועד! ומעלה"  -אדם שתובע את חבירו וחצה עציו שבועה דרבנן מסוג של
״נשבעיז ו נ ו ס צ ל  7״ אלנו נשבע אצא אס כ 7סכום התבלעה הוא משווה פרוסה
ומעלה.

מיד אח״כ בהלכה ז׳ כלתב הרמב׳׳ס ״הולל רברתי שהנשבעיך לנלטללז
אינך צריכים סענת שהי כסף .לאגל אלמד שצריך הנתבע שיכפלר בשתי ,מע 7,
לאחר כך ישבע התובע בהקגה חכמלם ללסלל .שהרי הנשבעיך בטענת ספ?
צריך שיהיה ביגיהס כפירה שח־י מעיז לאהד כך ישבע מספ?".
ל

:

לכאורה ישנה פה סתירה מפלרשת בדברי הךמב״ס  -בהלכה י׳ בשבלעה
״נשבעיז לנלטליז״ מספיק פרוסה ובהלכה ז׳ צריך ,שתי מעיך!,
מקשה הראב״ד על הרמב״ס :אם הנשבעיז לנלסליז  -נשבעיז לנלטליז
משתי כסף ומעלה ,ללצא שכל פעם שבעה"ב שובר פועל בפחלה משתי כסף
לכלל בעה״ב לטעלז ששילם ,להשכיר לא יוכל להשבע ולקבל אה כספר מפני
ששבועה זו הלא שבלעת נשבעיך לנילטלי; כמל*.שכתוב במשנה ברלש "כל
הנשבעלז״" .ומה לעשה השכיר העני• .שהשכיר ,עצמו במעה או פונדללז
;פחות משתי כסף( ללד בפחי• נפש?" ;במקרה שבעה״ב טרעך ששילם(.
מוסיף הראב״ד שהלימוד משבועה בסענה ספק  -כמו שבשבועה זל עריך
הבלעה של שהל כסף כך גס בשבועה נשבעייד לנלטליז צריך שתהיה תביעה .של
;לפחות־( שהל כסף  -אינל ללמוד נכיז  ,שהדל בשבועה בסענת ספק השבועה
הלא לא מרצרך הנתבע והוא נשבע ונפסד ,ומה גס שאיז פה מקלם לחשש
שתהיה הביעה על פחלה משתל כסף  -שבד״כ בטענת ספק ;כגלז באפוטרופוס׳(
מדובר בסבלם גבלה .לאפללל אם ־בכל זאת תהיה״תביעה על פחלת משתי כסף -
הנתבע לא יפסיד )לא ישלם(׳ בגלל הדיד .שלא נשבעים על סכום זה .־אבל
בנשבעיך רנרטליך )כגון שכיר(  -אם התביעה־ היא על .פחוה משתי כסף הרי
התובע מפסלד בגלל שלא נשבעלס על סכום זה.
ללכ? אל אפשר ללמוד ;כמל שהרמב״ם .למדי( שכמו שבשבועה על טענת
ספק ערלך שתל כסף כך גם בשבלעה נשבעיך רנרטליך נצריך שהל בסף.
אבל בהקשר זה יש ערד סתירה לכאררה:
הרמב״ס בהלכות שכלרות ;ל״א ,ס׳( כלהב :־״שכיר הבא להשבע  -׳איך מהמיריך
עללל ראיך נוגלגליך עליל בלל ,אלא נשבע שלא נטל ללטלל .ולבל הגשבעלז
אי 7טקיליד חרץ מך השכיר שמק.ילי. 7עליו רפרתיחיך לל תחלה ,לאלמרלס לל:
אל תצער עצמך השבע לטול .אפילל הלה שבדל פרוטה אחת ילבעה״ב אלמד
נתתיה  -לא לסלל אלא בשבועה .וכץ. .כלי הנשבע ונוטל אפילד׳ לא לסעל7
אלא פרוסה אחת לא ־יסול אלתה אלא בשבועה -כ ע י . 7התורה״;. .שבועת המשנה
כמל שהסברנו לעיל(.
מבא; רראים בבירור שהרמב״ס סובר שבסוג ,השבועה של נשבע לנלסל -
מספיק תביעה של פרוסה בבדל לחייב את התלבע להישבע ,ללי_טלל .ולכאורה
הלכה זו סותרת בפירוש את מהי שכתב הרמב״ס בהלכות טליעז ונטעז פרק ג׳
בהלכה ז׳ שהזכרנו לעיל שבה כהלב שבשבועה זו צריך ־סת? כסף בכדי לחייב
שבועה.
נשים לב שהרמב״ם ער 'לבעיה..שהעלה הראב״ד '״ומה "יעשה השכיר העני
לכל׳״ .לזה מגדיל עוד ולותר את התימה בדבריו.

ישנך נםילנלת לא מעטלם ללשב סתירה־ זי.
הלחם .משנה מהרץ שבהלכה ל׳ הרמב׳׳ס אמר שמספיק פרלעה מפניי שהלא רצה
להדגיש אה דברלל האחררנלים "לכל פחדת מפרלטה אלנל ממיז ואיך בית דיך
נזקקיז לר״  -אבל באמת הרמב״ם סרבר שבעינך שהל מעיז ; .הלרלץ זה
אלגל על כה על הקלשללה של הראב״ד לאלגל מלשב אה הסתירה משכלרלת(.
,

השייך בשל״ע היל" ט סלמץ פ״ע ס״ק ב׳ מ ל ס י  9בעיה גלספה ברמב״ם:
"יערך קשה למה האריך הרמב״ם לכתב לאגל אלמר שצריך הנתבע
לכל׳ לאח״ כ ישבע ההלבע כהקנה חכמים ליי על ל .הל״ל בקיזנלר
לאגל אלמר שצריך טענת 'שתי 'כסף אל ל לא"; י ראה ל? ?¿"•7
1
,

להלא מביא מספר גסילגלת לתירלץ .כל התלרלעלס מהמקדילם בשהל השירית
^שברמב״ס לאלגז מהלהםלה להקשר הרחב של הדברים לכמלבן שלא לתכ 7להעללה
על הדעת שהרמב״ס לסתלר את עעטל -בהלך שתי׳ שלרדת.
קלשל נלסף •ברמב׳׳ם הלא שהרטב״ס טבלא הוכהה לדבריך "שהרי
הנשבעיז בעענת ספק צריך שיהיה ביניהם כפירת שתי מעיך לאחר כן־י לשבע
מספ?״ אלך משפע זה מוכיח את דברי הרמב״ם ׳שהנשבעיך רנוטליך -צריכים
4
־ •
טענת שתי׳ כסף?

£

בבדל לגסלת לללשב סתירה זד אגל צרלכלס .לשלם לב .לשני ׳דברים,.
הקשר הדברים_ ,ב לשוני לסגנדנל של הרטב״ם• .
בפרק א׳ ראלגל שהרמב״ס מלגה את סוגי השבועית לפל הסדר:
^א שבלעלת דאלרללהא
_ב שבלעה גשבעיז דנלעליץ
_ג שבלעה על עעגת ספק

בדיו? כך גם בפר? ב'  -שבל מדבר הרטב״ס על מקרה שבי האדם שחלה עליי
השבלעה  -השלד על השבלעח,לתקגל חכמלם במקרלם ימס בל למלם שכבגדל .נשבע.
נעתיק לשלגל בהלכלה ד  -ל רנסבלר כל הלכה בנפרד •:.ז
_א בשבלעה דאלרללהא  -הלכה ד" :הקגת חכמלס הלא -שכל המחלללב•.שבלעה
מך התורה על עענת לדאל ,אם הלה חשדד הרי .התלבעיי־ גשבע•
מדבריהם ל ג לעל מה שעעז ...הלה החשלד שלמר ..׳; .אס -טעך בעל,
.־־הרי ההלבע גשבע בהקגה
הפ?דוך דאמר בפני שלח לד בפקדלנל
חכמים יניטל",
,

אס הטענה היא טענת ודאי  -התובע נשבע ונוטל כגרך במידה במ?צת דבעד
אחד .נשים לב שכשאני אומרים פה "נשבע ונוטל" אנו מתכונים לפעולות
שמבעע התדבע ,דלא למלשג שמתאר את הסוג השני של שבועות הדייניך הנקרא.
"נשבעלז לנלעללז" מפנל שאנל מדברלם כרגע במקרה ללעא דלפ7״ בקבל זנה
הראשרנה מב  7השל לש הנקרא שבדעלה דאלרליתא.
י

במקרה של שבדעת השלמךיס  -בד״ כ ההלבע אל גר ללדע בדדאלה אם
הפי?דוך באמת אבד אל שהשלמה פשע בד ו״לכז ה ל יא אלנל לבדל להשבע במקלם
הנתבע )השומר( במקרה לזה 'חשלד על השבלעה .אבל אם אלמר התובע שהיא
ראה שהשלמר שלח לד אל פשע בפלקדלז אז כמדבז שהלא נשבע במקלם השומר

7

שחשלד על השביעה .כל ההקגה שהקנל חכמים " -שכנגד! לשבע״ הלא לעלבה
הנהבע שהדל מדאלךללתא הדלץ הלא ש״מתלך שאלני לכיל להלשבע  -לשלם"
),מבלי שההלבע לשבע׳( אבל תקנל חכמלס שההלבע לשבע להק אז לשלם הנתבע.
_ב כשבלעה הנשבעיז לנלטליז  -הלכה ה" :נתהייב החשיד שבלעה 'מדבריהם/
אס היה מך הנשבעיך יניטליך אלנל לכלל להשבע לללעלל אלא
ליפער ליכל׳״.
הנהבע שכנגד״ל לשבע
אם התלבע השלד על השבלעה  -לא אלמריס .שהנתבע לשבע ל ל פער מפגי' ששבועת
"נשבעיך לנלטללז" הלא מדבריהם ל״שכנגדל לשבע״ הלא גיס הקנה חכמים
ללדלע לנל הכלל ש״הקנהא לתקנהא לא -עבדינז" ;שברעלה מל ,א./
נשים לב שאע"פ שלמעשה במקדה..כזה "אי נ ל לכלל' .ל השבע לללעלל" מכל
מקלם המקרה הזה אן> הלא שללך לסלג\"״.הנשבעל "7רניטליך" ,דהיינו אל שכיר
-,
או נחבל וכל׳ .
¿

בשבועה על.,עענה .ספק  -הלכה י" :היה החשיד מך הנשבעיז בעענת ספק
אינו נשבע" .-לאי  7שכגגדל נשבע לכל׳ ״.

אם הנתבע .חשוד על השבלעה אז .כמיבך /שהתובע אלנל לכול להישבע מפיני שכל
עענהל הלא מספק לעל זה/הלא" .לא לבדל .להישבע.
אנל רלאלס שלב שכשהרמבי״ס ריצה לכתיב דיך ~מסללס על .כל מבלע ליה
הדייניך הלא מחלק אלתם לשללשת הקבלצלת שהזכרנל לעיל.
כאל הה שיקה גלקע..הרמב״ס גם בפרק ג׳ אשר בל הלא מדבר .עלי'סכ רם,
התבלעה המינימלי .אשר ,בל מתחייבים ,בשבלעה בכל אחת משללשה הקכלצלת של
י

־ V־

־׳

שביעית הדייניך.
א

יי ־ ־־׳

י י

י

,

שבלעוה דאלריייהא ;הל׳ ג׳  -ו  Cמל7ה במקצת - .צריך להודות
בפרלעד! ללכפלר בשתי מעיז בכדי שהנתבע יתחייב ,שבלעה.
עד אחד  -אס אדם כלפר אפללל בפרדסה לעד אחד
מעידל שהלא חייב  -נשבע" הנתבע על הכפירה- .
שלמדים  -הפקיד אפילי פרוטה )או ישווה פריטה(
להשלמר עלעז .שאבד אל נגנב ;בשלמר חינם( חייב השלמר להישבע על
עענתל.
:

_ב שבלעת נשבעלז לנלעליז ,-בסלג זה של-שבלעה־  -מספיק שהכפירה
תהיה פרלער! בשבלל שהתלבע לשבע ללעול־ )כגילז שכיר שתלבע את
בעה״ב שלתז לל את משכלרהל בשללל של .פרוטה(
לזה ל לשלז הרמב״ס )בסוף'.הלכה יי(" :יכך כל הנשבעיך ל נלעלי7.
נשבעיך רנרטליך מפרלסה למעלה"
נשים לב לכפלללה הלשלז לנבדלק "מה ההבדל ביך .המילים "נשבעיך ינרטליך״
בשתי הפעמלם.

8

מהסתכלות פשךטה כמשפס נללכח שבפעם הראשונה " -נשבעיך ונלסללז"
הלא מלשג ;שם תראר( המצביע" .יעל סלג ׳המקרים .השני ;לפי חללקה הרמב״ס׳(
משבועות הדייניך .בפעם השניה " -נשבעיך ונוטללז" הלא פועל ,שא למר
שעלשי ך פעל לה ז ל )שב רעה ל נסללה ( מפר לער! למעלה.
,

מהבפלללה שברתב הירטב"ם אפשר להביך שיש פה רמז לבך שצריך לשים
בבל פעם שבהלב "הנשבעין וניטליז׳׳  -למה הכללנה ,אס לסרג
לב היטב
מקלים אך לפערלה ממש .שהרי מיד אה״כ בהלכה ז׳ אלמד הרמב״ס" :הולל
רבלתי שהנשבעיך רנרטליך אינך צריביך .טענת שהי כסף לאני אלמד שצריך
שהנהבע יכפלר בשתי מעיז".

|
(
|

ן

כמרבז שמיד נשאל את עעמנל  -מהי כללנת הדמב״ס באלמרל ״הנשבעיז
לנלעליז" .האם זהל שם הלאר המתאר "סוג של הביעלה להרמב״ם מדבר שלב
!
על המקרים שהלא כבר דיבר עליהם'בסלף הלכה וי? אל שאללי מדלבר פה
בפלעל המתאר מקרה פדסל שמבחינה מעלאלתית התלבע נשבע לנלטל לזה' לא
1
מהיחס דלקא לסלג השני של שבלעלת הרייניך אלא זל יכללה להילת שבלעה
שההלבע נשבע ונלעל במקדה שהנתבע התחייב כשבלעה דאלרייתא להלא חשוד
על השבלעה ,כפי .שכבר הקדים להסביר בפרק ני .אחרל שפירש אה הדי;
לשלשת הסלגיס העיקריים ערלל עכשל לדלז על הנשבע ״בתקנת חכמים" בחשלד.
האס תקנה זל תקנלה בכל מקרה לאפילל בטענה פרוטה בלבד? 'אל שמא לא ראל •
לתקז היפלל שבלעה כי אם במקרה של טענה רצינית בילתל /דהיינו שתי 'כסף 1
אל ילתר? כדי להכריע בשאלה .ז ל עריך למעוא עד השללה ב־יז היפלל שבלעה •
לסלג שבלעה אחרת.
הגמרא בגיטיך נב ,ב אלמדה שאפלטרלפלם גשבע שהלא נלהל את נכסי
היהלמלס ביושר לבאמת רק אם ב"ד מיגל אלהל ללא האב .הסברא היא שבשב״ד
ממנים את האפלטרלפלס יש לל בזה כבלד שכל האנשים רלאים שב״ד סומכלס
עללל ללכז הלא מלכז להשבע שזה מחזק את כברדל; זה מרכיח שהלא באמת
ניהל אה נכסי היתלמיס בילשר כמל שב״ד םמכל עליר( ,אבל אס האב ממנה
אלהל אז איך לל בזה שלם תלעלה ללא זאה בלבד שזל עבלדה קשה אלא הלא גס
עריך להישבע בסלף ־ ילעא שהאב לא לעללח למנלת אפלטרלפלס לבניל ללכז
מפני תיקלז העללם אמרל שאפלטריפיס שמינהל האב  -אינל חללב שבלעה
)רמב״ם פיהמ״ש גיסין ה ,ד(.
השבלעה על טענת ספק ;לדלגמא שבלעת האפרטךרפרם( אינה מרעילה
בעיקר לתלבע )ליתרמים( מפנל שאין לל שלם רללח בשבועת הנתבע .אבל
לנתבע לש איזל שהיא עלבה כשבלעה מפני שרלאיס בזה שהלא אדם אמיץ
;כמו שפירטנו לגבל האפלסרלפוס׳( .שבלעה על טענה ספק באה בעיקרה
לסלבה הנתבע כדי לנקרהל מכל חשד ללזלה שפתיים.

,

ו

מסתבר לרתר לאמר שבהלכה ז׳ " -נשבעיז לנלטיללן״ מהיחס להקנה
שהקנו חכמיס ״שבנגדו ישבע" ובמקרה ז^ה ;שהנתבע חללב שבלעה דאררללתא
והלא חשרד על השבועה תקנר שהתובע לשבע ליסלל  -כמל שביארנו לעיל׳(
התובע לא נשבע עד שהנתבע לכפרר בשתל מעלז .הסברא הלא שבל התקנה של
י
שבלעה זו הלא לסובה הנתבע וב״ד לא לסרלחו את התובע להישבע ולעשות
עובה לנהבע בשביל סכום של מה בכל ;כמה פרוסות׳( ללכ 7רק בסבלם משמעלהל .
|
)שתי מעיך( הם יעשו עובה לנתבע.

[
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כך' גם בשבלעה על טענת ספ? :שאם בל הסכום שהנתבע )האפוטרופוס(
עסק בו שררה לכמה פרלעלת אז ברלר שלא לחיימ אלתי להשבע אבל אם מדובר
פה בסבלם גדול  -יש מקלם להטיל על ה נהבע שבלעה על _טענת ספק.
גמעא ־שהיפוך שבלעה שהיא• לטובת• הנתבע יש.׳ ללמוד משבדעת הספק
שגם הלא• בעצם־ לסוכה הנתבע׳,
עתה נגסה להסביר' אה הרמב״ם/לאור מה שביררנו.
"רכך כל הנשבעיך רנרטליך ),מדובר על הסוג השני של שבוערת הדייניך
לפי חללקת הרמב״ם י \ -כגוך שכיר ( נישבע י ך ונךטליך מפרוטה ומעלה. .חורו
רבלהי שהנשבעיך ונוסלים ;במקרה .שהנתבע חייב שבלעה דאלרייתא להלא השלד
על השבועה  -תקניל חכמיס שבנגדל )התובע( ישבע• ויטול( א י ג , 7ער?כיי 7טענת
שתי כסך .לאני אלמד שעריך הנתבע .שיכפור בשתי\ מעיך ;מפני־ שהשבועה היא
לטרבת הנתבע ולא עושים טובה בשביל סבלם פערט( לאחר כך ישבע התלבע
בתקנה חכמים ;.שכנגדל ישבעי( ל י סלל .׳שהרי הנשבעיד בסענה ספק ,כגוך
אפוטרופוסi ,צריך שיהיה• ביניהם כפירת שתי ׳מעיך ;•לא נחייב שבלעה על .ספק
כה ןךטך של כמה פרךט״ות( ראיהריכך יישבע מספ?".
(

5

א

לפי תירוץ׳ זה נוכל לענות בפשטות על ?ושירת הראב״ד.
מה שהקשה ר׳ראב״ד שבמקרר׳ ששכרו של השכיר פהר.ת משתי -כסף הוא לא יוכל
לקבל את כספר אם בעה״ב יטעך ששילם לל.
לפי׳ הסברינד -י בהלכה׳ •ז׳ הרמב״ם׳ לא מדבר על שבלעה השכיר׳ לבאמת ״לגבי
שבלעת השכיר מסכים הרמב״ם־ שנשבעים אפילו בפהרת משתל כסך — כמל שכהב
בהלכה ל׳ -לבהל׳ _שכירלת ;י״א ,ע׳׳{״,
*

_ב למה שהקשה הראב״ד  -איך ללמד הרמב״ם^ שבשבלעית־ נשבעיד 'לנלטל  7עריך
שהי כסך משבלעה בסעגת ספק?
י

יאנו הסברנו שהמשותף לשבילעלה אלד  -היפלל־ שבדעה לשבועה בסע״נת ספק י -
זה שי> 7נתק נ ל לסלבה הנתבע ללבך לא תיקני• ;לא^עשל "טובה" (''בפחות-
משתי כסך.
לכמל.ב 7שגם .הסתירה שהבא נ ל מה'לב ו  $שכירות מי לשבת .אנל נייסינל
להשלות את .ההלכה .בשכלרוה להלכה ז׳ אעלינל' אבל עכשלל .אנו יודעים שהיינו
צריכים להשלות הלכה־זל 'להלכה לי' שמדברת" .על שכיר לנחבל^ לכל" רילא 'להלכה
ז׳ שמדברת על ,ם.ו ג שבליעה אחרי ;שכנגד ל יישבע׳( שלא .שייך 'בל ע ג י  7שכיר.
1

נשים לב שהפיסקה ״לשבע התובע .בהקגה חכמים ליטלל" מקבילה בדיו?
להגדרת תקנת חכמים• בחשלד לעיל בפרק ב הל׳ ד :״התלבע נשבע בהקנה חכמים
ל גלעל״ •
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הרב יצחק שללת

בעניו הוצאת הבירו ידי חובה בברכה
הנושא של 'ה יצאה' חבל ר י ידי 'חיבה בברכה היא נושא רהב ,הנרגע
לבמה מדשגלס הצבהיים יסודיים ;שומע -בעינה ,די* 7ערביה ,שלעיר
שבלעה לברהמ״ז ועוד׳( .מערה מאמר זה לדרך בשכל־ פסקים של .המשנה
ברורה ,שלא נזכר! בשרלחך עדדך ,מבלי להיכנס לבל הסתעפרתר של הגושא .ן

א
)א(

כתב המ״ב ,סלי׳ ח׳ ס׳/ק ליידי ,בעני 7אדם המוציא אה חבלרד .בברכה
ציצית:

״אפילו אס המברך כבר לצא לעצמי• ,אל .שאלני .מתעטף׳ כלל  -יכרל
להוציא אחרים בברכתו ,רכל ישראל ערבים .זה בזה".

ן
ו

ולכאורה הדברים פשוטים־ ,שהרי שנינו עלייה כע ע״א( :״כל הברכוה
כללך אע״פ .שיצא מיצלא חרץ מברכה הלחם וברכה הייך״ ,ופירש״י :״אע״פ
שיצא מוציא  -שהרי כל ישראל ערביד זה בזה למצווה .חו׳< מברכה הלהס.
והייז  -ושאר ברבה פלרוה וריחני ,שאינז חובה אלא שאסור ליהנוה מ'7
העוה״ז בלא ברכה ,ובזה אלז כאז ערבוה ,שאלנו חובה על האדם ,לא
ללההנל ולא ליברלך״.
אלא שכאז הבז שואל :לכאורה ,נאמר גס לגבי טליה לא לללבוש ולא
ליבריך ,וכי מחויב הוא ללבוש את הבגד המחייב! בציצית? או ,הנכנס
לבלה ורוצה לקבוע בו מזוזה ,האם חבלרל שאלנו קלבע• מזוזה יובל להוציאו
בברכה ,לא ללדור ולא ללבריך ,שהרי א י  7הוא מחויב לדור בבלה .שמא
האמר :סלך סלך ,כילז שהוא רוצה לדור או ללבוש הויהד מחויב ,אם כז
הוא הדי 7לברכה הנהני,7כייז שרועה לאכול הריהו מחויב.
הראשונים נחלקו בעני? מל שאכל בזלה פה ,האם מוצלא ל״ח בברהמ״ז
)ב(
אה מל שאכל בדל שב יעה
רש״י והוס׳ והרא״ש ועוד ראשונים בברכוה מח ע״א ,סוברים שמל שאכל
כזלה פה ,אך שחלובו בברהמ״ז הוא רק מ ד ר ב נ  , 7מוציא אה מי שאכל כדל
שביעה שחייב מ _7ההורה' .והסבירו הה וסי )דייה עד( שמעיקר ה ד י  7יכול
הגדול להוציא אה חבירו'אך אם הוא לא אכל כלל ,כי קיי״ל אע״פ שיצא
מוציא ,ואינו דומה לברכה ה ג ה נ י  7בהה י לה ' ש א י  7לגביה ערבוה _משום'לא
ללההנל ולא ללברלך ,שהדל כא 7כבר אכל ,והוא חייב עכשיו לברך .אלא
שחכמלם דרשל־ שיאכל כזלה ד ג  7כך? שיוכל לומר ״שאכלנו משלו״ ולא
ל לראה בשקר.
אך בעל הלכוה גדולוה ,הובא ברש׳׳ ל להלם׳ שם ,כתב שמל שאכל כזלה
איגו יכול להוציא את מי שאכל כדי שבלעה ,מפגי שאיגו מחויב בדבר מ7
ההורה כמותו .לכ 7הלא דעה הרמב:׳ס בהשובה לחכמל לוניל ;מהד׳ בלאו,
סי' רצ״ז( .והרמב״ז במלחמות ;לברכות כ ע״ב( כהב שלומר שמי שאכל
שיעדרא ד ר ב נ  7מוציא את מי שאכל שיעורא דאורייתא  -״דברי הבאי הם,
שכלל גדול אמרו יכל שאינו מחויב בדבר אינו מוציא את הרבלס לדל ח ד ב ה  7׳
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)ר״ה כס ע״א׳ץ ,להא צאל חלמרא ד ר ב ג  7היא /אצא מללהא דסעמא היא
למדאלרללהא .הלא ,דאיז מלעיאיז מ 7הפסלר עצ החלוב׳ )רהרמב״ך מסיק -
שיטה' ש״צלשלה  -שמיי שאבל כזלה לכדצ צהלעלא אה בוי שאבל בדי שביעה
מפגי שגם עצ כזיה חייבים בברהמ״־ן מך ההלרה ,שצא כדעה דלג הראשלנלם׳ץ.
הרי צגל שצלשה מגדלצי הראשלגלס הסרברים שאיך בברהמ״ז ידיך
"אע׳׳פ שיעא מלעלא" ,מפגי שאם צא אכלה עכשלל איך אהה נחשיב מחליב
בדבר ,למדלע? להרי־ עקרלגלה מחליב כל אדם במעלה'ברהמ״ז ,לכמל שכהבל
ההלם׳? עצ כרחל שבה״ג דהרמב״ס להרמב״ז "מחצקים צ ע ג י  7זה ב י  ' 7שני
סלגי מעללה ,כצשיז הרמב׳׳ס  -צעג  7אחר  -בהצ׳ ברכלה לא ,ב:
י

״יש מעלה עשה שאדם חייב להשהדל לצדד רף עך שיעשה אלהה ,כג_ל7
ה פ י צ י  7וסלכהיולוליב לשדפר ,לאצל ר׳ז הגקראיז חלבה ,לפי שאדם חייב
על כצ פגים צעשוה .ריש׳ מצריה שאיבה הרבה אלא דרמיך צדשלה ,ב ג ל 7
מזלזה' למעקה ,ש א  7אדם חייב לשכרך בביה החייב במזלזה כדי שיעשה
מזלזה ,אלא אס רעה לשברך בל ימלל באוהל אל בספינה ישב ,לכז אלגל
חללב לבנרת בית בדי לעשרת מעקה״.
י

לבמלנלחל של בעל ספר החלגלל בהקדמהל ,הסוג השני הלא מעללה
"שהירבך בסיבת דבר" /בללמד־ .שאיגז חלבה בלהי מלהניה ,אלא הך חלבה
רק למל שהכגלס אה עעמל לנסלבלה מסללמלה ,כגיז שאכל פה ,שלבש בגד
בםלג זה ,סלבריס הבה״ ג לסלעהל ,מל שלא נכנס
ב 7ארבע כגפלה לכדי.
לנסלבלה המסללמלה -אינל נחשב מחליב בדבר ,ואיבר יכלל להלעיא אחדים
לדל חלבהם .ודלף זה ,מדגלש הרמב״ז ,היא מ 7ההלרה ,ללפלכל אל7
ההחללבלה מדר.בנ 7מלעללה.
ללפל״ז לרעא שלדעה הבה״ג לסלעהל באמה אל אפשר למל שאלנל
מתעטף בסצלה ,או אלנו קובע מזוזה ,צפסלר את חבירר המתעטף להקלבע
בברכת המצררת ,דלא במ״ש המ״ב.
:

אמנם ,י״ל שהמ״ב אל.נו -׳מתהשב בשיטת חבה״ג ,מפנ י שהשרלחך עריך
;קעז ,ד( פסק דלא כבה״ג בעג  7בלןהמ״ז ,שכ 7בהב :״חברים שאכלו כאחד,
קעהם אכלל כדל שבלעה וקעהס לא אכלל אלא כזלה ,אם כללם לדדעלם לברל
מעלה שיברל אוהל שאכל כדי שביעה ריךציא אה חאחרלם ,לאס אי 7-ללדעלם
כללם לברך מי שאכל כזלה לכלל להלעלא אף אלהם שאכלל כדל שביעה".
ז
אל באמה איז הדברלס פשלסלם ,כל גם לשלסה התלס׳ וםיעהם
)ג(
שהאוכל־ כזלה לכלל• להלעלא אה השבע ,לז׳ל .־דהי י נ ל דלקא משלם
שכבר אכל לבבה נהחייב;.בבדכהי ,מה־שאל7־,כז במל־ שהללל להתעטף בעללה
או לדור בבית .,שעךייך הבקירה בידו •לא לההחללב,־ דהיינו׳,לא ללבלש
ללא לדור ,לבזה ל״ל׳ישגס ׳ההלם׳ ל לד י .מאי  7־ד  7ערבלה־? ,אל לעשה־ ואל
להחללב,
י

!

ל

ראמנם ,הש" ל זבל ל״ד-סי ׳; א׳ ם״ ק ל״ב פסק שהשוחט •אינך לכול
לעאה בברכה עצ לדל אחד ^א_לא אם כך האהר׳״שוחס־ אף הוא ,דמקוקו
בהג״א פ״ק דהלללך סל׳ גז,־ .ל,צכאורה הסעם הלא .כנ״צ ,שמעוה שאיבה־
מלסלה עצלני באלב• 7בלהי ,מותנה ,אלא-חיובה בסיבת דבר ,א י  7בה דל.7
ערבלה ,וה״ ה לעלעלה ומזוזה.
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אך באמת לפסק המ״ב לש מקיר טע לרש בדברי ההג״א עצמך- ,ברייה
ע׳׳ג סל׳ ל״ג ,ל־ז״ל שם" :לברכת המעולה כג־יז להניח תפיל  /ולהתעטף .בצלעלזז
|
אע״ע שזה מקללם המעלה חבירו מלעיאל אעללל אס אלנל עלסק עתה באוהד!
מעלה״ .לצריך לחלק לשלסה ההג״א ב י  7מעלה שחלמה לשאר מעולה ,שבשחיטה !
אמרלנז לא ללשחוט ללא ללברלך ,בל א ז שלם ע נ י  7שישחלט אם לא לעלרך
אכילה ,לה"ז בגדר לא ללההגל ללא ללברלך< אבל בציצית ,למזוזה ו ד ו ט י ה 7
יש ,עני ך להתחייב במעוה ללקיימה ,לבמ״ש הגמרא במנהלה מא ע״א ״טעדקי
למי פטר נפשך מציצית״ ,ראיך אומדים לא לילבש ולא ליבדיך  ,אלא אדרבה
לילבש וליבריך ,ומשוס .בך חלה באך ערברת .
,

י

:

1

אך נראה שלשיטת הבה״ג וסיעתו איז הדבר כ  : 7אם בברהמ״ז ,שבה
)ד(
בבד חל חיוב גמור על האוכל ,חי לב שאינו יכול להתחמק ממנך,
סובר הבה״ג שאי ,7כאז ערבלה ,הואיל לחבירל איגל גמעא עכשיו באוה7
י
הנסיבות המחייברת  -בל שבך בציצית ומזוזה שגם בעל הדבר בעצמך יכלל
עדייך שלא להתחייב בברכה ,שאי אעשר לדבר על ערבלה ,לאיז כא 7״מחויב .ו
בדבר״ להוציאך .
2

ולענ״ד ־ להלכה ולא למעשה  -יש לעקעק בהיתר "הט״ב לברך לההעטך
בעיעית בשביל אחר כשאיז המברך .מהעטך בעעמו ;לה״ה'למזוזה רבד'( ,בי
אמנם הש״ע הכריע בסי׳ קע״ז )הנ״ל אות בי( שמי שאבל בדי שביעה ואינו
ילדע לבדך לכלל לעאה בברכת ,חבירל שאכל כזית ,דלא כבה״ג לסלעהו ,אך
זאה רק במל שאלנל ללדע לברך בעעמל ,שללעא מ׳׳מ לדל חלבה לשיטה ההלס! ,-י
•
אך בללדע לברך כתב הש״ע שמעלה שלברך זה ששבע ,בדי ,לצאת גם לשיטת
הבה"ב וסיעתו ,הרי שחלששלם לכתחילה לשלטת הבה״ג ,לאם בך לעניך ציצית,
כ י י  7דלבה־׳ג הליא ברכה לבטלה מעד המלעיא  -י״ל שאך .כשהמתעטך איגל
יודע לברך אין לאחר לברך בשבילו ,משלם ספ? ברבה לבטלה .

\
ז

3

.1

.2

ללש להעיר; למה יהיה ה ד י  7במי שכבר ללבש טלית ,לרועה להתעטף
בטללת נלסעת ,אל שלש לו כבר בלה ,לקונה בית גוסף ,האם לא נאמר
שהטעוה שלו היא תוצאה של רשלת ממש  -לא לילבוש ,אל לא ללדלר,
ללא ללבריך? לאם יבזה ילדה ההג׳׳א ' -א״ע' מדוע לא 'הגביל המ״ב את
הדי 7רק למל שאלנו לבלש בט״ק? ללש לללשב.
אפשר אמנם לההללכח ל צ ט ע ל  , 7שהבה" ג וסיעתו ילדו בציצית .לס ז וזיר!
רבד׳ ,בי שאני ברחמי' - Tלשחיטה  -שחילק באילו לאדם מרש לה גמלרה,
שרעה לאכול ,משא״ב ציצית למזלזה שיש עניך להתחייב בהך  ,לחלה בהך
ערבלת .אך לשרך הרמב״ך ״שבלל גדול אמרו כל שאלגל' מחויב בדבר
אינו מועיא" וכוי משמעה שבל ש א י  7המלעיא גתלז בגםיבלת המחללבלה
אלנל לכלל להוציא אחרלם .ובסעודה שבה ,למשל,,האס לגדה הרטב״ז
שאעשד להלעיא גס אס לא אכל ,מעני שלש עניז' שלאכל?  -מסתבר שלא,
אלא כל שאינו נמעא בנסיבות^המחייבות את המעלה ב א ל ב  7ישיר -
אינל בכלל ערבות.

 .3ושמא אם המברך לבוש בט״ק ,או במזוזה שלשי לו מזוזה בפתחיו'  -יכול
להועלא ,כל מלקרל מחויב נדבו אע״פ שייזנא יטועיא ,וה״ה למי שאבל
ובלרך רעדייך לא נתעכל ה מ ז י  7שבמעלל שלכלל להוצלא אחרלס.
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אמנם ,המ״ג )סי׳ קע״ז שעת"צ• ט" (1דללק מלי הש״ע שכתב ״מעלה
שלברך אלהל שאכל כדל שבלעה״ .-שמעיקר הדי ך צא קיל״צ כבה״ג ,לכך
לש צהרכיח לכאורה מזה שבאלנו ללדע צברך צא הצריכו השי׳ ע לענלת אחדל
זה שאכצ כזית .מה שהלא אלמד ,מצה במצה .אך,צכאלרה ,הואיל ולשלסה
הבה״ג להרמב״ס .רהרמב״ך אלז לדעא י״ח מך ההדרה מל שאכצ לשבע בשמיעה
ממי שאכצ כזיה  -נראה שיש לחלש לדברלהם ,דצחייב אה מי שאכל ,לשבע
לעגלה אחרי המברך מה .שהלא אדמר.

).ה( עוד כתב המ״ב ,קע״ז ,סי׳ ק כ״ ד ,בהסבר פסק השי׳ ע שמי שאכל כזית
יכול להרעיא ,את שאכלו כדי .שביעה ראינם יודעים לברך:׳
״ ד מ  7התורה יכול להלצלא־ חבירו בבךהמ״ז אע״פ .שלא אכל כלל כללן
שהבלרל כבר אכצ לחללב לברך וכל ישראל ערבלס זה בזה ,אלא מפגי שא>סר
שקר במה שאומר 'שאכלנל׳ להלא צא אכצ הערלכלהל חבמלס שיאכל בזלת
מתחילה .לעי במ״א שמסהפק דלפי זה אם הם רק שנלס דבלא״ה אלנס מזמנים,
אפשר דלכלצ' להוציא חבלרל ,שאלנו .יודע לברך אפילו אם לא אכל כלל,
למעדד לההמ?ר ,וכ״כ בא״ר ד מ ד ר ב נ  7בכל גללנל איד אחד מלעלא חבלרל
בברהמ״ז אלא אם כץ הלא ג״כ מחליב בדבר .לכ 7מלכח בהדיא בחלדלשל
הרא״ה לברכלה ,לברלטב״א ר״ה כס ,לבשיג1ה מקלבעת ברכלה דף מ״ח ,ע״ש״ .
מקלר הדברלס הלא בחלדלשל הרא״ה על .הדי״ך פ״ז דברכלת ,על
הברייתא )מה ע" בי( :״שנים שאכלו כאחת .מעלה ללחלק בד״א כששניהם סלפרלם
אבצ אחד סלפר לאחד' בלר סלפר מברך דבלר לדעא״ .רז״ל[ הראייה:
״ומיהו דוקא :כשהסופר אכל ,הא לא אכל לא ,דלא אמו; ו ר ב נ 7
במילהא כולל האל ,ואע״ג דמדינא דדאי אע״ג דצא אכל מפיק,
משלם דמדלנא ברהמ״ז לאד ברכת הנהני ך .הלא דכל לא יצא,
מוציא לאם יצא .אינו' מוציא ,אלא אע״פ שיצא אד שלא אבל בד י 7
הלא שללציא ,אצא דרבנז הלא דעשארהר כעיך ברכת הנהנ?ך שאלנל
מוציאי אצא כשאכל ,צפי שהיא באה עצ הנאה .ורמיזא בירושלמי
)פ״ג ה״ג( מדכתיב ואכלת ושבעת מי שאכל הוא יברך .למיהל
מ ד ר ב נ  7בעלמא ,דאלצו מקרא ודאי ליכא .למשמע מינה מידי,
דלדאל חלבה ,על מל שאכל הלא ךאפ״ה אחרים -מרציאיך דשומע כמברך״

והריסב״א תלמידך ,בר״ה .כס ע״א ,הטעים את הדברים ,באומרו :,״רבדיך
הלא אע״פ שיצא מגצלא אלא דרבנז,.בעו שיאכצ דצא .ליחלף בברכת ה נ ה ג י 7
שהלא רשוה״' .כלרמר :לדעה הרא״ה והקלסב״א החלוב שהמוציא בבךהמ״ז
יאכל בעעמו הוא כע  7גזירה אטד ברכת הנהניך לפניה ,וממילא ברור ש א י 7
הדא תלדי דלקא באמירה  .ל ש י  7׳אכלנו׳ ,והוא נוהג גם ,בשנים ש א  7ביניהם
אמנם ,מלשל 7התום׳ )מה עייב( שכתבו ״דכזיה ד ג  7איגד עריך
זימי.7
אלא שיוכל ללמד ,שאכלנו משלך״ משמע לכאורה שחלצקים עצ הדאייה ,לבשנלם
יתירו  -בסלפר .לבור -,.אף ךלא אכל כלל ) ו מ ה שנקטה הברייתא "שנים שאכלו
כאחת הלינו לחדש שמעוח ,ליחלק אם ,שניהם סרפרים( ,ר״להרציא את ,הרבים
לדל חרבתך עד .שלאכל כזלת ד ג  7״ הלינך דלקא בז,ימל . 7לכ 7הלרלשלמל
ל

י
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שהביא' הראייה ״מל שאכל -הלא יברך״ קאל •על מ׳׳ש שם ״תטי כל מעילת שאדם
פסור -אדם מרעלא אה הרבים לדל חדבהז הלץ מברכה ה מ ז ל  7״ )פטור הייגל
שכבר נפטר ,שיעא י״ח( ,לעל כך הבלאל את האסמכתא של ״מל שאכל הלא
לברך" ,לא״כ ל״ל שזחל דלקא כזימלך שעריך״ללמר ׳שאכלכל׳ .אמכם ,הב״ח
)סי' ?פייר( תביך בדעת "Hinש ,לעלד ראשלניס הםדברלס כהלם׳ ,שהביאיד
אה הלרלשלמי בקושיה על שיסתם ,לכהבל שאללי'הלא אסמכהא' בעלמא -
שהכללנה לאל דלקא לגי שאכלל ,אלא שמשלם לא פלל ג קבעל חכמלם שבברהמ״ז
לעללם לא ללכל להלעלא מל שלא אכל ,לאסמכלה אלישגא דקרא ״מל שאכל הלא'
לברך״ .ללפל זה לדינא לא לחלקל על הראייה.
אך בהג״א בר״ה הכזכר לעיל ,על ״אע״פ שיעא מלעלא" ,כתב בזה״ל:
)ר(
"לברכת המעללה כ ג ל  7להניח הפלללז ללהתעסך בעלעלה אע״פ שזה
מקללם המעלה חבלרל מלעלאל אפללל אם אלנל עלסק עתה באלהה מעלה ,חלץ
מק״ש וברהמ״ז להפללה,לאס בעעמל אלנל ללדע גם באלל ג׳ חבלרל מרציאר״.
הרי שלדעהל גם בברהמ״ז יכיל להלעיא אה מי שאינל יודע' ,אפילו
לא אבל בעעמו .ומקור הדברים באור זרוע )חייב סי' רס״ב( ,ושם מבלאר
שכל ה ד י  7של הירושלמי הוא לדעתך דיך לכתחילה ,דהיינו שבברהמ״ז לבק״ש
לבתפילה ,כשאדם ילדע לברך ללההפלל בעעמל ־ לא רעל חכמים־ שיסמוך על
ערבלת ,כל למע 7ההלשת ההלדאה ראלי שיברך בעעמל ,לכ 7אמרו שם ל ע נ י 7
ק״ש ותפילה שכל אחד ואחד י ש נ  7לעעמל* לכל אחד ־לאחד יבקש רחמים על
עעמו ,והבלז האו״ז שזה הוא הסעם גם ל״מל שאכל הוא לברך״ ) ל ב ז ל מ ל 7
כשכולם חייבים ומברכלס בשומע כעוגה ולא מ ד י  7ערבות  -ללה ל 7בה;.
אל ש ז י מ ל  7דווקא הלא העסרפלת מיוהדת( .לכל זה בבקי ,אך באינו בקל
איך מניעה שיעא אדם בהלדאת הבירל ובתפילת חבירל.
ולשלסה הבה״ג וסלעהל הירלשלמי מתפרש לא כאסמכתא ,ללא כדיך
)ז(
לכתחילה ,אלא כד  7דאורללתא גמור :מל שאבל הוא יברך ,כי אם
לא אכל  -אלנו מחולב בדבר ,ואלנו מועילא אחרלם לדל ח ל ב ה  , 7לא  7כא- 7
כפי שהעיר הראייה  -שום ייתור בפסוק ,אלא הירושלמי מלמדנו שמעווה
התלויות בסיבת דבר ,כל שלא נתקיימה הסיבה ־ א י  7כא 7מחויב בדבר,
שהרי התורה תלתה אה חיוב י וברכה׳ במעשה של ׳ואכלה׳ .ומה שאמרו אח״כ
לגבל ק״ש שלהא כל אהד ואחד משכ 7בפיל יכול הבה״ג לסבור שאך הוא ד י 7
הורה לעלכובא ,ומסעם אחר לגמרי ,שהמושג 'שינרך' קשור לאמירה במועאי
הפה דוקא ,ורק בתפילה שהלא ד ר ב ג " 7שלהא כל אחד ואחד מבקש רחמלם על
עצמו״ הוא ד י  7ד ר ב נ  , 7לבאינל בקל התירו שלעא בהפילה ש״ץ; או שבכלל,
דיך ברהמ״ז ו ד  7ק״ש ותפילה לאו בחדא מחתא מחהלנהו הירושלמי ,שהרי
ברהמ״ז הלא ברליתא ,לבק״ש והפילה זוהי בעיית ׳אמוראים ,והא כדאיהא,
מדיז תורה ,להא בדאיתא/ליד לכתחילה מ ד ר ב נ . 7
י

ל

י

נמעינל למדים שישי שללש שיעלה ראשלנלם בהבנת ד  7״מל שאבל הלא
יברך״ :לשלטת הבה׳׳ג לסלעתל זהו ד י  7תלדה ,לא״א לעאת ל״ח ע״י מי
שלא נתחייב בברהמ״ז מ 7התורה־ ,לשיטת הראייה והריסב״א ,ולהבנת הב״ ח
גם לשיטת תלס׳ לסיעתם ,זהו' ד  7ד ר ב ג  7הקובע שאי" א לזנאת י״ח ע״י מל
שלא אכל כללם ,אך אס אכל שיעורא דרבגץ בבר יכלל להלעיא; ללשלסת
האל"ז' להג״א זהו ל י  7לכתחילה מדרבגז ,לבאיגל ילדע לברך יכלל לעאת
ע״י אחר שלא אכל )כשאיך זימלז(.
י

י
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הדל שיש לפקפק  -שרב ,להלכה רלא למעשה  -בקביעת הט״ב שאף
)ח(
בשגלם שאבלי איל יאפשר שמל שלא אבל ללעיא את מל שאבל .בי
אמנם בריר שאס אפשר למלעיא לאכלל ,אי שאלז לי מת לאב ליל אן־ לביל לימד
לזה שאינל בקל ללמד אחריי מלה במלה י -שישי לעשרת כך )ואז מיתר לל
לברך בשבילל מריך לימלד ,כמל לבגלל לבגל בלתל ,ע׳ ש״ע קסז ,לס לטייב
שם( .אבל במעיאלת של מי שאיכל יכלל אפילל לחזיר אחר אחרים ,יהיא
אכל כדי שביעה־ לחייב בברהמ״ז מהתורה  -היה נראה לכאלרה שהלאיל ללשיסה
האל״ז לכל.ל ,לברך בשבללל ,לליתכץ שכ״ה גס דעה' ההלם׳ 'וסיעתם ,א״ב משום
ספיקא דאלרללתא לחדמדא ע ספק אם .יד׳נא בברכה זל כאל״ז אד אינו יוצא
ברמב״ך(  -ללכל לברך בשבללל אך .מל שלא אכל כלל .ל-צ״ע לדיגא.
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י וסי פרקש
־ דלו תוספת שבת** ־

י

א .מקרר וזרייך
דיך הלספתישבת נלמד בגמרא ילמא פא ,ב רבר״ה ע ,יא 'מהפסדקיים־.
״אך בעשלר לחדש השביעי הזר׳ ללס הכפרים הלא מקרא ?דש יהיה לבם
לעניהם את נפשהיכם להקרבה• אשה ליה׳׳׳ ;ללקרא כגי ,בזי(^ .״שבה שבהל;
הלא לכם לעניתם את־נפשתלבם כתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבהל
שבהכס" )שם ,פסי לב(.
לכך ללמדה הגמרא" :לר׳ לשמעאל  -מלסלפל; מחלל על קלדש  -מנ״ל?
גפקא ללה מדתגיא :׳לעגלתם את נפשלתיכם בתשעה׳  -לכלל
בתשעה? ה״ל;׳בערבי .אל בערב  -לכלל משתחשך? ת״ל":
׳בתשעה׳  .הא כיצד? מהחלל למהעגה מבעלד 'ל לס  -מלמד
שמלסלפל; מחלל על קלדש .אל; לל אלא בכגלסתל ,ביציאתל -
מגלז? ת״ל :׳מערב עד ערבי.
א  7לל אלא ללס-הכפלרלס ,שבהרת  -מביך? ת״ל :׳תשבתל׳ .
למלם טלבלם  -מגלז? ת״ל :׳שבתכם׳ .הא כיצד? כל מקלם
שלש בל שבלה מלסלפלז מהלל על הקלדש״•
י

לבמכללהא דר׳ לשמעאל ;להרל ,פר׳ ז( נמצא ללמלד גלםך לדיז התלםפת:
״זכור לשמלר  -זכלר מלפגלל לשמלר .מאחרלל .מבא; אמרל מלסלפל; מחלל
על הקרדש .משל לזאב שהלא טררד מלפניה למלאחרלל״.
כללמר :דרך הזאב הסרדך ,שאלגל הררג אה הגערך באמצע הגרך ,אלא אל
מלפגיל )בצראר( אל מאחריל ,לעל לדי כך הלרג את כל הגלך .כך כשלא
לדסלך מחלל על הקרדש )טלפני השבה ללאחריה׳( ־ הרי הלא כמחלל את כל
השבה ,ללב; הזהלרה על כך התלרה.
אמנם ,בגמרא בילמא שם גתל; די; התלספת במחללקה ,שיש .מל שלמד:
״לכל מלאכה לא העשל בעצם הילם הזה  -על עצלמל של ילס הלא מלזהר,
לאינל מלזהר על תלםפת מלאכה" עלעלד בגמרא שם" :כי כל הנפש אשר לא
תענה בעצם הילם הזה לגכרהה מעמיה  -על עצלמל של ,ילס ענלש-כרת ,לאלגל
עגרש כרת על הרםפת ענרי"( ,ליש-מי ,שלמד •את הלימרד שהבאג ל לעיל -
״רענלתם את נפשלתלכס ־ מכא; שמלסלפל; מהלל על הקלדש לגלי".
לגם בגמדא בר״ה נתל; הדי; במחלדקת :ל׳ ישמעאל למד ללמדד זה,
לאללל ר׳ עקיבא דרש פסלק זה לדרשה אחרה ש״כל האלבל לשלהה בהשלעל
לנתענה בעשלרל ,מעלה עליד הכתרב כאילר ההעגה השיעל לעשירי״.
הרי״ך להרא״ש בילמא פסקל אה ללמלד התלספת בשלמלתר ,משמע
שסלבריס שיש דיך תלםפת גס .בללה״כ לגם בשבתרת לל״ס.

במאמר אעםדק בתרספת בכניסה השבת בלבד.
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אך הרמב״ם כתב דיך זר׳ רק .בהלכות שביהה-עשלר )גבי יוה״כ(,
לאללל מהלכדה שבת ־ השמיטר  ,אע״פ שלמד אתי"ד ל ך־ ההלספת .בילה׳׳כ
מהלימוד הג״ל ,שבר נכתב דיך הוספה גם בשבת ,לזה לשונו" :לעריך
לחוסיך .מחול על הקלדש בכניסתו וביעיאהו ,שגא׳ :׳לעגלהס ,אה
כלומר :ההחלל לעלם דלהתענות מערב
נפשתיכם .בהשעה לחדש בערב׳.
תשעה הסמוך לעשירי ,לכ 7ביעיאה שלהה בעגללל מעע מליל י״א סמוך
לעשירי ,שנאי :׳מערב עד ערב תשבתל שבהכם׳״ ;הלכלת שביתת-עשלר ,א,לי(.
1

להמלהה מאלד שיטהל ,שהיה עליל לפסלק ,אה ^כל לימלד הגמרא ;לגם
לעניז שבת(. ,או שלא הלה פלםק כלל את הלימלד ;גם לא בילה״כ( ,למדלע
חללק ופסק רק הלק מהללמלד?/
בהסבר פסק הרמב״ס לש ארבע דרכלם עיקרללת:
א .המגלד-משנה ;בהלכלן; שבלתת עשלר( כתב :מדברל רבלגל גראה
תלספת דבר-תלרה אלאיבעלנלל; ;שהדל כהב יהרמב״ס:״ההחלל .לעלם ׳ללההעגלה
מערב השעה לכל׳ לבז ביעיאתלישוהה בעינויו• מעט״ (-אבל לא בעשללת
מלאכה׳לא בללה״כ ללא בשבהוה ,וזהו שלא נזכר בדבריל בהלכות-שבת
תוספת בלל ־כוך ׳התודה״!* ובהמשך דברלל ־מבאר שבמחללקה ב ד י  7התוספת
פסק הרמב׳-׳ם כר״ ע )שי לענילתס׳ בא לדרשה אחרת ולא ־לתוספת( ,שהדל
הלכה כר״ע מחבלרל _ .וכל יזה לעניך דאורלהא ,אך כודרבנך לש הוספה
בעשללה מלאכה• ,שהדל זכך משמע-מהגמרא י -׳אלנו ענוש כרת על ההוספה.׳ -
כרה הוא ׳דלא ענוש־ ,אך חייב בהוספה.
ו
אס כ  , 7המ״מ סובר ,שלדעת הרמב״ם התוספת בעינוי הלא״דאלרלהא,
וההוספה במלאכה היאידרבכך )ביך ־' בי וה״כ .,ו ב י  7בשבהוה לל״ט( ,ובסוך
דבריל כלהב" :אבל דעהדשאר .המפרשים שתלספה יש נוך התורה אפילו
בשבהלת לימים טובים״ ;וכוונתו לתוספת במלאכה(.
שאי7

2

:

,ן

. . .

ב .ר״י קארו בכס״מ הל׳ שבה ה ,ג ;לבב״ל סי׳ רסא( כתב" :ונינו לא
הזכיר פה ד י  7הוספה מהלל על הקודש וכהב ה״ה בפ״א מהלי שביתת עשור
דטעמא משום דליה ליה׳תוספת ידבר ותורה אלא לענליילה״כ לבד ,דם״ל
•דהלכה יכמא 7דדדיש לקראי 'לדרשא אחרינה עכ״ל .ומשמע לי דדבר-הלרה
שכתב לאל דלקא ,י ד מ ד ר ב ג  7נימי־-יל י ת ליה־ תוספתא ,דאל״כ לא הלה ליה
^
•<
להשמיטר .״
4

מדבריו עולה שיטה שניה בהסבר פסק הרמב״ם שהוספה עינוי בלוה״כ
היא מדאלרלהא ,ואילו ־הוספה מלאכה  -לא סובר הרמב-׳ם כלל .
!

 .1וגס הטור השמיסו ,ותמה עליי• ו הבד י בסי׳ -רםא :׳״אמאי שבק,סברה
הרא״ש ;אבלל( דאית ללה תוספת לשבת״. !.לכתב :״לרב לנו שהשמיט
דיך 'התוספת נראה דס״ל כהרמב׳׳ם״.־
 .2והס.-׳ הבה״ ג ,הרל־״ך ,הרא״ש ,םמ״ג ,סמ״ק ,ירלאלם ,ר״ 7ועוד•.,
 .3קעה קשה להעמלם על המ״מ את׳ הכוונה שאפללו ׳מדרבנך א  7לרמב״ס
הוספה ,שהרי בדבריו חזר והדגלש :״תוספת בלל מך התורה"" ,אבל
דעה שאר המפרשים שתוספת יש מך ההורה״ ;׳ולפי דברי -הבס״מ היה•
עייל :״אבל דעה שאר המפרשים שיש תוספת״ ללא ״מ 7ההורה״(.
 .4לדחיית ראית הכס״מ עייך בהמשך.
י
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ג .הסבר .אחר פירש הרב קאפח בפידלשל ליד החזקה ;זמנים ,ח״א,
עמ׳ תשנג(, :מהרמב״ם מהצי נדרים ג ,ע )"הנרדר שיצרם בשבת אל בל״- 17
חייב צעלס ,שהנדרים הצלם עצ "דברי מ ע ל ה ״ לבז הנודר שיצרם לדם
ראשלז דבר׳ לפגע בל ידם זה דהרי הלא* לל״ט איל ערב ללה״כ -ה״ז חייב
לצרס( משמע שפ לסקי בר״ע דלעיל שיש מצורה צאבלצ לצשהלה בעללה״כ ,ללא
ללהבז שפסק גס כר״יע לגס בר׳ ישמעאל ;שלמד מפםלק זה הלספה שבה(,
לצבז מסלק :״ללפיכך צלה צלה לרביינל הוספה מך ההלרה בצצ צא במלאכה
בשבתלה לללה״ב לצא בלמלס טלביס ,לבז צלה ליה תוספת לעינוי מך ההלרה •
|
בלל .ובל התוספות ביז למלאכה ב י  7לעלנלי אלנם אצא דרבנז בלבד,
דבהנא דעעם עעס ;שעל עלערמר שצ לרם הלא מוזהר ׳ואיינו מוזהר על תוספת ,
מלאכה(  ...רזה נראה צל פשדט בדעה רבלנד ,דהלא הלאם אה לשלז ההצמרד
לכצצל הפסק״.
י

•
!

ד .ביאלר הצבה ;סי׳ רסא ,ד״ה ל״א שעריך׳( להגר״א םלברלס שהרמב״ם
צמעשה צא השמלט את דלך ההלםפה ,־אצא שבללו בדלז התקלעדת בערב-שבת.׳
נאמר בברללתא .בשבת צל ,ב :״תייר'שש תק־יעות תוק־עיך ע״ש .ראשלנה -
צהבעלצ את העם ממלאכה,שבשדלת ־;שלהא צהם שהלה צהכנם לעיר(,
שנייה -ל להבעלל יעיר דחנרללת ,שלישית  -להדללק את הנר• -
דברי ״הבל• נתז ,ר׳ להרדה הנשלא אלמד :שצלשלה  -לחלוץ
תפיליך ,ושוהה ברי צליית ד,ג קט ,7אד ,כדי להדביק פה בהנרר !
־
)רש״י :״ועדייך לש שהדת בדל ־שלקרמד פניה שהיו ממהרים
התקלערה בדי להוסיף מחדצ עצ הקלדש״( ,לתלקע ,למרלע ,דתדקע',ן
לשלבת״.
ברללהא זד נפסקה ברל״ך .רברא״ש ,ואף הרמב״ם ׳הביאה בפייה מהלי שבת ;
הל׳ לח-ב .לכ״כ בה"כ :״תקלעד! ראשרנה יהלקע ׳אלתר! במנחה ,להשללשלה -
קרלב לשקלעה החמה"  -ולשם מה הדגיש' .קךלב לשקיעת״החטה׳ ,י ולא השמיט
את הזמן ,אל כתב ״בשקיעת החמה׳?! אלא לדאל שכללנהל בדל להלסלך
יי־
מחלל על הקרדש ,לכפלדרש רש״ל.
ו
*
י
ונדחתה-ראיתר ישל הכס׳׳מ -שכהב" :דאצ״כ צא הלה •ליה להבינו להשמיטו״[
שהרי באמת לא השמיער • .דגלע״ד להביא ראיה נלספת שהרמב״ס לא •השמיט את י
דיך התוספת שהדל בפ״ה ה״ג לעגלז הדלקה נרדה /כתב" :המדליק עריך
להדליק מבעוד ירם קדדם שקיעת החמה" .לגם כאז לא הלה לרמב״ס-להדגיש
את הזמך  ,לולא שסבר שיש תוספת שבת )רעכ״פ מררבנך(.
5

ואפשר להוסיף ׳לזה את שיטת הפרי-חדש )סי' תרח בסוף ס״א( שסובר
שכילז שלרמב״ם םפיקא דאלריהא לחרמרא הלא מדרבל־ז ;ראה הלי' כלאיים,
'ל ,כז :״כל אלסררי םפיקלת מדברי סופרים"• .וערד( ,הלםפה שבה הלא
בביז השמשלת ,לא״ע להרסלך עלד ׳לפגי השקיעה ,לזה ע״פ ,דברי 'הר״ז
;בלעה ,עז ,ב( :״ערלך להלסלך מחלל על הקלדש אל זה זמז חוץ מן ה ז מ 7
שהלא נזהר בל מ 7הספק  ...לזה על-דעה מל ,שסלבר דמאל דאמריגז דםפלקא,
להסיבה-שבכל־אלבז צריך •להוסיף
דאלריתא לחלמרא  -מדאלריתא הלא״.
)וכמ״ש בבה״ל( היא כערלה״ש שי לבא לקמז.

,5

לגס הטלר הביאה בסי׳ רגל.
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הילעא מכאז ,שרובי הראשונים סוברים שדיך תיספה שבת הלא מדאלריתא,
וגם לרמב״ם ולטור יש תוספת• שבת )ובאמור לעיל ,לפחרת מדרבנך(.
השר״ע )רסא ,ב( .כתג דיך זה בלשלז יש-יאלמרים ,לבאר הבהעל שנקע
בלשוך ל״א משום שהרמב״ם חול? על כך שריך זה הלא דאלרלתא .׳אך -ודאי
שהשו״ע עעמל סלבר את דיך חתוספת ,שהרל סתם לדלגא בסל׳יר עג ס״א
כדעה שיש תוספת שבת -,שהרי כתב":מאחריך תפילת ערבית )במרצ״ש( כדי
להוסיף מחול על הקודש״.
לגם המג״א )רסא ,ס"? ח( והבה״ט סתמו בך :דצריך להוסיף ־ להלל מ״ע
מדאורלתא ,וכ״כ הא״ר־ .״וקצרתי בליז •דג״צ הצבה צמעשה שהלא מדאלרלהא,
ברי״ף וברא״ש ומגיד ,כי בך ראיתי "בבה״ ג'ן*״ יוסי כפורים" .לראב״ז
סלי" ב ,ודיל ני״ב ,ורייך' פי' במה מדלי?יך ,לס -לרלאלם ,וםמ״ג לסמ״ק.
לדאל דעה הרמב״ם להעלר הם בעלים צגבל בצ הגך גדולים" .
5

6

אך בצ זה צהצבה ,לצמעשה איז נפקא-מינה ,כדברל ערלך-השללהז ;רסא ,נ(:
"אמנם לדינא נ״ל ךאיך נפ״מ<ידהא,זהו פשיעא.שמלבדח צהפסיק ממלאכה קלדם
השקלעה מעט ,דלעמעם ־ איז־,כח ביד בשר ןדס ,לאחר השקיעה מתחילי ביך-
השמשלה ,וא״כ ,כילז שמפסלק ממלאכה קלדס השקיעה  -הדל לש כאז תוספת".
״ •י

וכדברי המדרש )בראשית רבה׳ ,פרי' י .והובא ברש״י עה״ת(" :רבי
שאליה לד׳ ישמעאל בר׳ יוסי .א״ל :שמעת מאבלךימהו י.ליל כיל א-ללהלס
ביום השביעי"? ),כלומר :גאמר ׳כללם השבלעל׳ לכל בשבת הלה הקב״ה עושה
מלאכה• ,להרי כת ל ב -׳ לישבלה בלום השביעי׳( .אתמהא .אמר רשב״י :בשר
לדם שאלגל ללדע לא עתלל ,ללא,.רגעלל ללא-שעלתלל  -הלא מלסלך מחלל על
הקלדש ,אבל הקב״ה שהלא ללדע רגעלל עתלל לשעלתלד  -נכנס בל בחוע השערה".
ב .זמך התוספת

לאחר שבלרלג-ל שיש דלז הלספת שבת מדאלרלתא "לרלב הפלסקלם ,יש
ב( במה זמ״ז יש צהלםלך?׳ ־
לברר :א( באי זה זטז י לש צהלסיך?
וכך כתב• הד״; 7יומא ב ,ב ברי״ף( :׳״יש לשאול :זמ 7תלספה זה ־ -אימתי?,
בעוד השמש זלרה על הארץ ־ אי אפשר ,,,דהא הגז• )שבת •,י ז,ב(• :לבללז ביה
מתירים עם השמשי )כלומר :בזמך שהשמש עדייך זלרחה ,לב״ה ,ולהלכה ,ערייך
לא נכנסה .שבת(״ ואי-אפשר ג״כ שיהיה בזמז בי-ז השמשוה ,שהרי הוספה זה
אינו אלא בעשה ,וביז השמשות-ספק בדה הלא ,וחייב אשם הלוי,.ובשני בלץ-
השמשות )גם של ע״ש לגס של מלצ״ש( חילב-חעאה שמנה )מכ?לז שממה נפשך עבר
על איסור שבת( /ויש.לומר :דמשעה שאיז השמש" גראה על הארץ עד שמהחיל
ביז השמשות יש שלשה מ יל ייך ורביע ,.,ואותו זמך הוא הראוי להוספה״.
לכ״כ בשם הרסב״ :7״ה דמך הזה רעה לעשוה כולו הוםפת-עושה ,רעה לעשלה
מקעת ממגו  -עושה ,ובלבד שלוסלך איזה זמז שהוא ודאי ילס מחול על הקודש״.
לכ״כ הרא״ש ביומא )סי׳• ח״(.
;

 .6ובהמשך דבריו אומר שאך לרמב״ם ולעור יש דיך תוספת ,ו־ז",ל":,אלא
דכל״ע לא פליג? דתלספת שבתי דלי״ע  -יאסור• ,-וצא פציגל ,אצא דעך
למדל מקרא ד׳תשבתל׳ ,למר למדל מק״ל מיוה״כ )שהדל לוה״כ בכרת,
לשבה בסקילה( .לכך כתב גס בשל״ת הרדב״ז ח״ב.
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לפי הראשרנים׳ הנ״ל מביאה שדמך התרספת היא קלדם כניסת השבת )דהיינו
קלדס שקיעה החמה( ,ללאהר השקיעה" כבר נכנסה שנה;׳ מספק ,שהרי ביה״שיהרא
ספק ליס ספק צלצה• .אמנם ,הבאנל לעיל ,שלש הסלבריס בשיעה הרמב״ס,
שבידך שלשיטת! ־םפלקא דאלרלהא* ליחלמרא הלא מדרבגז  -היםפה שבה הלא בבלז
השמשלה ,לא״צ להלסלך עוד צפנ? ־השקלעה .אי אי 7זה ברלר שלסלברלס
שספלקא דאלדלהא לחלמרא מדרבנז אב 7כך הלא ,שהרי גס הרמב״ך סובר כך \ ,
לבכל-אלפז סלבר שזמץ ההלספה הלא לפני בייה״ש )וכבוי״ש בשנור לעיל(.
למסהבר שהסיבה לדעתו היא שכייץ דאיקבע אלסלרא בזמץ בלה״ש ,נעשה .הדבר
כדאלרלתא.
7

8

ולעניך הלכה נ<7עינך שצריך• להוסיף .מבעוד יום )לפני ביך השמשות( ,לגם
בגלל שלמעשה איך בשימה־ זו ברמב״ם נפקא-מלגה )<לכמ״ש לעיל בשם .ערלה״ש(.
 . 2דמך ביך

9

השמשות

,

כאמלר ,צפי רוב הפוסקים ,תוספת שבת היא בדמך שלפני ב י ך״ 'השמשות;•
אלצם ,נחצקל הראשלנלם מתי הלא זמ 7בי 7השמשית.
בעיה הגדרת זמץ ביה״ש נילבעת מסתירה ביז הגמרא בשבת לה ,א צגמרא
בפסחים צד ,א .בגמרא בשבת נאמר" :שיעלר ביה״ש  -בכמה?״  -למסלקה
הגמרא • -״אלא תלתא ריבע מילא״; לאילל בגמרא בפסחים :״משקיעה ההמה ~
ועד צאת הכוכבים ארבעת מיליך״.
בבירור סתירה זאה ,נלת? לנקלע בשהל דרכים :א ,ללמר שהשקיעה המדוברת'
בפסחים אינה השקיעה המד לברת בשבת .ב .לומר שצה״כ רפסחים' ,אינו צה״ב
י
דשבה.
דבינל הם נלקס בדרך א' )בתוס' בפסחים ובשבת שם( ומבאר" :דהתם )בפסחים(
מיידי בתחילת שקיעה ,להכא משתשקע מסלך שקיעה אחר .שנכנסה־ חמה בעלבי
הרקיע״ .בללמד ,לדעת ר״ה לש שהל שקלעלה ,הראשלנה  -״משעה' שמתחלה
החמה להכנם בעובי הרקיע״ .והיא הלעלמלה גלך השמש מעלנלנל )לבימלנל היא
השקיעה המתפרסמת בללחות( ,:להשנללה  -היא זמ 7הרבה יוהד מאוחר ,והיא
ההלעצמלת הסופלה של האור שעדליז .נותר ברקיע מבח קרני השמש .מהשקיעה
הראשונה ועד 'לזנה״ כ •יישנו• זמ 7מהלך ארבעה' מיליך ,ל מ השק יעה השנייה עד
לצה״כ  -מהלך  3/4מלל ,שהלא .בלה״ש.
:

בדרך ב׳ נקס הגר"א )רסא ,ב( ,וסובר שהשקיעה האמורה בפסחים' היא
אותה" שקלעה האמורה בשבת",־ ומייד "לאחר השקי עה מהחייל ביה״ש למשך זמ7
ביה״ש הוא  3/4מיל ,ואז יוצאים ג׳ כוכבים בינונילים )וזהו צה״ב .האמור
בשבה( ,לאללל צה״כ האמור בפםהלם הוא צאה כל הבובבלס הנראים בלילה,
והלא זמ 7מאוחר הרבה ללהר )ארבעה מי"צי 7לאהד השקיעה( .אך 'לילה׳
הוא בבר מזמ 7צאת גי" כלכבלס בינלגללס־.
.7
.8

עייך ברייך על ?ידרשיך צס ,א.
ע״ע בשל״ת יבלע-אלמר ,ח״ה ,סל׳ כא.
י

.9

י ־׳ן

בנלשא זה נעזדהל רבלה במאמר ל של הרב ל .שללה ב״־מעצילת ד'״,
לע״ע שם.
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ריש ערד שיטה שלישית בזמך ביך-השמשרת ,שיטת בעל ספר היראים r
ר׳ אליעזר ממיץ )בם״ס רע׳׳ד(״ והוא שבי ה״ ש! הוא  3/4מלל? קודם שקלעה
החמה ,רבתב שבך משמע מלשרך הגמרא בשבת לד  -״אלזהל בלה״ש? משהשקע
החמה״ ,ש׳משהשקע׳ משמעי הקדמה ,משהשקע ועוד קידם־  -אז ביך השמשרת.
בלרמר ,״משמההצה צשקלע שנרטה מעט ,ומכלרלם העלצם שרועה להכגס
בעלבל הרקלע״  -אז הלא זמך ־בלה״ש.

סכום הריעות בענייו זמן כיו השמשות
\ מיל
מיל
•שקיעה ראשונה*

ג' מלל

5י 2-מיל

שקיעה שניה =¿3

ריית

ד־זדזד^.:

—

| ביה״ש  ±ל י ל ה

י ום
||1

^—-

צה״כ דפסחים

צה״כ דשנת

הגריזא
י ום
יראים

;־ביה״ש י !

•———*-י *יין

לילה

לילה

* השקיעה המתפרסמת כ י ו ם בלוחות-.

רלעניך הצבה  -בשימהיר״ה על דד ו הר״  ,7הרמי ב״ ך )שהבאג ר לעיל(,
הרשב״א ,הרא״ש בתענית )א ,יב( ,רהמגך אברהם )שלא ,ה(.
שיטת הגר״א היא למעשה שיסה הגאונים שהובאה במהר״ם אצאשקר סל׳ על,
וכך משמע מהרי״ ף ,מהרמב״ם ומרש״ י ,ובך פסק השייך ביר״ד לעניך מילה
—
נביז השמשלה
ובסבר היראים :הב״ה כהב שבשיטהו היה מנהג*הקהיל והי מאז ,ושלש לחוש"
לשיטה זל ,לכ״כ הראב״ז• אך׳ בערוה ״ש' )רסא ,ה( כהב שלא ׳נהק בל ה' שיטה
זל .לבכל אופך כתב :״ובאמת בדרר־ות הקודמים היל* מקדימים לקבל שבה
לבביאור-הלכה כהב שלכהחילה
כמעט שני שערת ?ודם הלילה ,לאשרי חלקם״.
ודאי סוב לחלש לדבריו; ולהקדים מעט ילהר בהדלקה נדלה ,כדי לעאה גם
ידי שיטתר ,רבתב במשנ״ב שם )ס״? בג( שאם יפרלש ממלאכה• עשרים דקוה
לפנל השקיעה ילעא גסי ידי שיטתו.
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מהשל״ע ;רסא ,בי( .משמע־ שפסק ג״ כ כרייה ,ל־ןאה' "משום שלאי,מעא שיעה אחרה
מבוררת ומפורשת־ בראשונים" * )בל משמע מהב״י בסימן זה ,שהביא אה דעה
ר״הילבדה׳( ,אך האחרלנים ^ כבר 'פסקל והעידו .שהעל לים בה גל ;ליל פה לה
בישראלי( כהגר״א.
0

5

״ והטעם שנדחתה שיעה ר"ה .בא״ י ובגלילותיה ה'יא׳ משלם ,שהחוש
מכחישה ,שהרי כשניים לשלשה מילין אחר השקיעה ,השמיים כבר זרועים
כלכבים בינוניים וקענים ,לא״א לחשלב שעלד לא נראה שלשה בלבביס
בינוניים .לדק בארצית העפון בהן אלרך ביה״ש ארלך מאשר בא״י•
אפשר היה לחשלב בך״ .

-

10

בזמן מהלך מיל "יש "של לש שיעלה:
 18דקלה ;ללפ״ז־ ביה״ש  3/4- -מיל — הלא  13.5דקלה"(.
א.
־ 22.5דקלה )בי־ה״ש ב 17-דקלה׳(.
ב.
 25דקלה(.
 24דקלה ;ביה״ש
ג.
בעיקר נ להגים כשהי השיעלה הראשלנלה ;השו״ע ,רסא ,א כהב :״לשעלר מיל
הלא שליש שעה פהוה חלק שלושים״ ,דהיינל  18 -דקלה; כדלעה א׳׳(.
הזמנים האמורים כאן הם ע״פ שעות זמניוה ,שמשהנלה^במשך השנה לפי
אורך היום והלילה .לחישוב .אורך היום נהוגות-שהי .שיעלה :א .שיעה
ה גר ״ א  -שהיום היא מזריחה עד השקיעה • .ב .שיעה המגן-אברהם - ,שהיום
הוא מעמוד השהר עד עאה הכוכבים.
22

השעה הזמנית היא החלק השנים־עשר של היום׳,
ולפ׳׳ז זמן בין-השמשוה בדקוה )מעוגל כלפי׳ מעלה(׳:
,

4

לשיטה הגר״א *

ביום הקער ביותר
ביום הארוך ביותר

13

15

-

- •21.5

לשיטת ה מ ג ״ א

14

11.5

20

-

15

•16

27

־.

20.-5

 .10עיעלע מהמאמרהנ״ל הערה .9 .לעיין בספר אלרחלח-חייס לך׳ חייס-
דרלק פרק תשיעי שמאריך לפסוק כשיעת ר״ה גם בא"י.
 .11ערוה״ש ;רםא ,ח( ,ביאור הלכה בסימן -זה ,ברכי יוסף. ,ועוד.
 .12ובספר בין השמשות לרב טלקע׳ינםקי ;פרק יא׳( כהב ש״כמעט הבל בא״י
חישבוס מהנץ-החמה עד השקיעה״ )בגר״א(.
 .13הימים הקערים.בילהר הם ימי־ עבת ,הארוכים . -ימי המלז ,להממ^לעעים- .
ימי ניסן ותשרי.
 .14לפי השיטות האמורות בעגלן מהלך מיל.
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.3

תאם דל בתוספת כל-שהיא?
קרא״ש ביומא )סי' ח( כתב:
״והוספה זה לא נתברר שיעדרו ,אלא על ברחל־ לאל הוספה
כל-דהל קאמר ,מךאמרינך בהמבלא ,במסכה יוס-טוב )ל ,א(,
ל בשבת פרקי שלאל ע קמח ,ב(' דהא תוספת' ד יוה ״.כ דאוריתא הלא,
להנל נשל דלד 7דאבלל לשתל עד אלרתא׳ ,ללא מחלגץ בהל.
למסתמא לא הלל אוכלות לגמר? עד השלכה ,שאלנז לבלללת
לעמעם ,אלא פלרשו קודם עלעומו ,של לוס ,לגם מספלקו
)ביה״ש(  .אלא שבת לס פת־ חי ל־ מזלזלות* .אלמא לאל בת לספת •
כל דהל אמרינך ,אלא־ש״לא נתברר שיעורו ,וצריך לפרוס
ק לדם ביה״ש מעט״.
לכץ כהב גם הר.מב״) 7פסחים .נד ,ב(:
:

״ללא גתגל חכמים שעורי להלספה הזה למטה ,אלא שיוסיף'
שעלר הנראה ;לעלניליס שהלא תלםפת •...לליבא למלמד בכל-
שהלא טמש:הוי; דהא א״א לעמעם 'ללאכלל עד יבי 7השמשלה
ממש״ )וכ״כ גס בתלם׳ בלעה ל ,א׳( .
15

לל״א שדמך התוספת שעה')-ת וסי -יכתדבות'מז ,א דייה דמסר( ,לל״א
שהוא שעתיים ?ודם הלילה שהלא חלק ל״ב מכל יום השבת .שהוא כ״ך שעלת,
כעיך תוספת שביעית שהלא ,שללשיס י לס .שהם חלק אחד מי״ב חדשי השנה
)דרכי משה ,רסא ,א(.
:

לגם בשטמ״? )ביצה •ל ,א( כתב בשם ר-״ל שלש שעור "לתוספת•; להי״א
כהעל שעה .לכ״כ הר״א מללנדרלש )ברכות פ"ד נ7״א(.16

 .15דבריהם לגבי תוספת יוה״כ .וחייה לשבה בנבתב בתחללה המאמר.
 ,16למה שכתב הרב סדקע׳ינסקי בספרו "ביך-השמשות" )פר? ו( שנהגו
בלרלשלילם להדליק" נר.ות\ארבעיס דק והי קודם "השקיעה הלא ע״פ ,שיטה
זל ,שהדל חעל שעה האמלרה הלא בשעלה זמני לה' ,להזמז המקסימלי
שיכללה ׳להילה חעי .שעה־ זמנית זה כארבעים דקלה' ,להנהלגל המלד
ארבעלס דקות• •)גם• ביטיס׳ ה?צרים( משלם לא פילוג .לגסי בערלה״ש
)ךםא ,ה( פסק כך :״ לעתה גדפסלי בהללחלת "ז מ  *7השקיעה• של כל
למלה השגה ,ליש להדליק נרות לכל הפהות לא יאוחר מך•' חצי שעה
קודם הזמ 7הנכתב בלוחוה ,וכל הזהיר לזרי:ז בקדימה שבה •קדש -
ט?דימיך לו ברכות מך השמיים".
ל

־

לזמנ״י הדלקת נרות המתפרסמים כיום בלוחות• הם ע״פ שיטה זו־
לעייז בשל״ת יבלע-אילמר ')ה ,כא( מה שכהב בזה.
1
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ריש שכתב! שצריך לפרלש העי שעה קידם לזלילה ללא קלדם בלה״ש.
כ״כ החל• י-אדם )כלל ה ,א('" :לכל אדם עריך לפרלש ממלאכה העי שעה ק לדה
הלילה ,כי עריך להלםיך מעם מחלל על הקלדש ...לעכ״פ לא יהאחר העי שעה,
כל בלה״ש עם הל״ש עילה כמעס לחעך שעה״' .והעתיק ל המשג״ב גרסא ,ס״ק
כב( .דהיינו ,ביה״ש הלא כעשרים עד חמש עשרה דקלה ,רכדי להגיע לחעל
״
שעה' יש להוסיף 'עלד המש עשרה עד עשר דקלה *.
7

לגם הרב ש .אבי גר כתב כך בעם כלביא ,ח״א יעמיד  :71״.אם אלחר בהדלל
!
גדלת  -האס מ להר להדליק אחדל הזמז? תשיבה .:מלהר עד עשר• דקלה לפנל
השביעה ,שהלא הזמ 7המינימלי של הלספה ש ב ת ״ .
15

אללם' ,רבים טך הפלםקלס כהבל שדל בהוספה כל-שהלא ,הלא המה:
התלם׳ )דיה ע ,א׳(  ,סמ״ג )עשיך לב( ,לראלם )סייס רעד( ,המאירי להריטב״
)שבה לד ,ב( ,הראייה בפקידת הללללס )ברברה כד ,א(' ,הר״) 7שבה לה ,א(,
לפשט דברל השל״ע גרסא ,ב( ״לבלבד שילסיך איזה ־זמז״  -מידה כך ) רדלא
לכמלהס פסק הרב ערבדיה ירסף  ,לזה לשלנל :׳״ונראה לדלז־ז דלא
כמשנ״ב(.
גהגלנז כהפוםקיס •הנ׳/ל ,ג־ר״ת וסיעתו(׳. ,אלא כדברי.-הסוברלם שמשעה השקלעה
נהשב לביה׳׳ש ,הבל דלא להוסיף ,עלה .לההמלר חימרא על חלמרא
ל הערל ן־ זמ 7מלגבל בהיספה שלפני השקיעה נגד דעה ריב מני7
לריב •בנ  7של הפוסקים דסגי בתלספה כל-שהלא״.
19

8

ד

אללם ,בסוף דברלל כלהב שלמעשה לא דל בתלספת' כל-שהלא ממש ,אלא ״די
להקדים כעשר דקלה לפגי השקיעה ....ומ״מ המחמלר כהלראלם  -תע״ב׳׳_.
למלכד הטעם הברור של התוספת גלתה סילג שלא לבלאי להיללל שבה( ,יש
טעם נוסך בזה ,,והוא ״שאי 7דרך היוצא לקבל פגי מלך'להגיע בדללק באלהל
רגע שהמלך בא ,וזה ד ך מקבלי-פנלס להקדים ׳ולזנאת .לקראת זה שמקבלים
.(49
פנלל" ;מקור חללם לרח״ד הלול ,ח״ג ,עמוד
ולכ 7גם מעד טעם זה יש להוסיף ילתר מכל-שהלא.
׳גוי

.17

דיני עבא למלחמה ,סעיף .149
וכגר״א שנוהגים; במותם.

לזה כשיטה א׳ בענ.י7.

מהלך ,מיל

 .18לכתב לי בתשובה שכהב עשר .דקלה שהלא זמ 7׳קעלב "מפני פחד להכנס
בתוך השבת עם מלאכה הדלקתי נר שבת ,לכלל 7שלש אל־־דילקי ,שערבים,
לכ 7יש מחלוקת פוסקים לגבל הלשלב •זמ7״ השקיעה אם :להתחשב בגבה י
ההרים לכםלי האלפק ,אי 7לזלז בפחלה מעשר דקלה ,להכךלנה לדקלה'
רגיללה ,ללא זמניות".:
 .19וכתבו בך מכח קושייא ,שהלא כתוב במספר מקומלת בש׳׳ם ,שביה״ש
של שבה ליוה׳׳כ _ -אסור בעשייה• מלאכה. ,והלא פשיטא  -אס בלד״אל
לוס אסור במלאכה משלם תוספת? כי״ ש שבביה״ש־ ,שזה .ספק לילה ,לאםר;
ותדעו":ושמא משלם דבתוספת משהו סגל נקט הכל״.

25

ג.

הלבה למעשה

 .1מנחה בדמך תרספה שבת
לאיר.הדברים שבתבנר לעיל ,שלרלב הפלסקים .יש .להלסיף מק לדש לחדל,
ולפחות בל-שהרא ,יש להתאים גם את דמך תפילת מנחה בערב-סבת ,שהיא
מנחה של חלל ,לדמך דה .בלרמר ,המנהג הנפרץ בהרבה בתי כנסיות בירושלים
להתפלל מנחה בע״ש בישל רשים דקלה ,אחריי דמך הדלקת נ הילה המהפרםם בל לח לה
)שדה בעשר דקלה לפני השקלעה׳( ,שדה הדמך המינימלי לתרםפת שבת לחל?
מהפלםקים ,ל,גם לפלםקים שדי בהלספה כל-שהלא  ,כמעט לדאי שלא יסלימו
את תפילתס לפני השקיעה ,גלרס לבך שיפסידל את מצוות תל_ספת שבת כמעט
בכל שבה .לזה דבר פשלט שיש לגמרר אה תפילת מנחה בע״ש לפני דמך
התוספת ,שהרי דה תרתי רסתרי  -בי איך יתבך לקבל שבה בשעה שמתפללים
תפילה של חול ?!
20

21

לכך משמעי מהמשג״ב ;רםג ,ס״ק מג( שעל דברי הרמ״א ״והמנהג שארתה
אשה המדלקה מקבלה שבה בהדילקהה׳״ כהב :״דהלאיל לכבר קיבלה שבה שלב
אי אפשר להתפלל תפילה של חול״ )׳וכ״כ באייר( .ראמנם. ,יש מך הפלסקים
שסלברים שאפשר להתפלל מנחה בדמך התוספת ,וטעמם משום שגס השבת היה
ראלי מעיקר הריך להתפלל תפילת י״ח )כבחול( לדק להזכיר קדלשה הילמ,
אלא שחכמים הקלו משלם בברד שבת ,רצמצמר זאה ל-ז׳ ברכות )מעיך שבע(,
לאם בך ,כשמתפלל הפילה של חלל ,למעשה איז ־היא מוכיחה שזמ; זה חלל
הלא לגביל ,ולא סותרת? .בלת שבת ,בי לראויה להיאמר גם בשבת )רעייך
סי׳ רסח ,ם״ב במשנ״ב( .אך דבריהם דחלקיס •למפללפליס ,לבלדאי שלכהחילה
איז לסמוך על כך ,כי הרי כשהאדם מתפלל תפילה זל  -לא קיבל ערייך "שבה,
והיום  -בלבו עדייך כחלל; .לכל נאמר לי ע״י ראש הישיבה ,הרב נ .א.
רבינלביץ שליט״א(.
" :(76-77בידוע
לכתב בזה הרב ש ,.אבינר )"עם ,כלביא" .,,א ,עמי
יש מעלה מך ההורה להוסיף מחלל על הקודש בכניסת השבת.
זאה אלמדה ,לקבל שבה קעה לפני שהיא נכנסת .דמך כניסה
השבה הלא שקיעת החמה ...לכאז מהעלררה בעיה שאנו מקבלים
את השבת דמך רב אחרי שהיא נכנסה ,והלא דבר מלזר ,ללא
חל? מבחינה ההלכה ,וגם שאנו ?רובים להפסיד כל שבת את
המעלה של תוספת ישבת".
 .20לנראה שלעניך תפילת מנחה )לאפר?י מעשיית מלאכה׳(  -יש לסמלל
עליהם ,לכל כהב לי הרב אבינר:״ "אם ממילא נמצאים בבית הכנסת,
לאיץ חשש של מלאכה ,רק חשש להפסיד הלםפה שבה ,אמנם הלא מעלה
מדארריתא לכמה פוסקים ,אל אינה המורה כמלאכה ,די "לנל בכמה דקלה
לפני השקיעה .לכ 7אם משער שאהרי סיום הפילה שמונה עשרה יישארו
לו במה דקות של הוספה שבה ,יוכל לסמול עליה."7
 .21ובסימז שמב ,ס־״א 'שהתירו דברים׳ מסוימים האסורים מדברי סופרים
במקלם מעלה בביה״ש ,איז ראיה לענינו ,.שגס :תפילה־.מנחה שהיא דבר
מעלה הדחה הלםפה שבת ;שחמלרה פחלה מבלה״ש׳ן ,דשאני הבא שזהל
בפירוש תרתי דםתרי אהדדי .והיו שהתירו מטעם דה )אד נדברר ב ,יד(
4

26

22

רלפי דה יש להמליץ להתפלל מנחה בערב שבת )בירושלים( לכל
המאוחר כעשרלם דקלה לאחר הדלקת הנרות ,כד? להתחיל בקבלת-שבת זמז-מה >
:א
לפני השביעה ,ולקללם מצורת תרספת שבת .

רמ

23

להזמז .שהאלש בלמלנל מקבל עליך שבת ,היא הדמך שמהחלללם לומר
״?בלת-שבת״ )לפי המנהגים השונייס( .ומה שכתב השר"ע )רםא ,ד( שדמך
121
קבלת-שבה הלא משאמרל ברכל אל מזמלר שלר לללס השבה ,זה־דוקא בזמנם
שבזה התחללל ״קבלת שבת" ,מה שאיך כך בלמלנד .וכמ״ש בבה״ל )רםג( :ור׳ל
"י
"דהם הלל נזהרלם ללמר ברכל הרבה קלדם בלה״ש שבזה הלא קבלת שבה,
ה
כמל שבזמנלנל נלהגלם ללמד לכל נרננה ללכה דלדל" .וכמובז שאפשר
לקבל עליו שבת גס באמירה בפה )דהיינו ,שאלמד שמקבל עללו אה השבת( 3-.
24
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/בל

והסיבה שבעיה זל של מנהה בערב-שבה לא הובאה בפוסיקלם ,־הלא משלם
שלא היתה נפוצה ,כי בימיהם התפללל בדר״ב מנחה גדולה בע״ש ,ואד
הבעיה של תוספת־שבת קשלרה לחללל שבת ממש ;בהדלקה נרות וביו״ב(.
לכך מלכח מערלה״ש )רמב ,ה(" :להדלרלה הקלדמלס הלל מאדימים הרבה
בקבלת שבת במבואר בתרומת חדשך דאחר התפילה• והאכילה הלכו לעייל,
ןיזג
והייתה אז שקלעת החמה )והשלייה ,בסדלרו קודם קבלת שבת כתב שהאומר
\ר
מזמלר שלד לללם .השבת אחר השקלעה מביא סכנה ירבה(״.
,פי

וכך מהבה״ל )רסג ,ד(" :אפילו בחול היה מנהגם להתפלל מבעוד יום,
להעם הלל זהלרלס להדללק קלדם לזה ,למנחה הלל מקדלמלם ?ודם לדמך
ההדלקה ,משא״כ בהללס דדרך האנשלם לההפלצ מנחה בבלה-המדרש עם דמדומי
חמה.
;פ
1

ןג

 .2מנחה ,ביחיד במקלם תלספת-שבה
במק למלת שמתפללים מנחה מאוחר )בגוך חצי שעה לאהר הדלקת נרלת,
שאז -לדאל שלא לתחללל ב״קבלת-ישבת״ לפנ ל השקלעה׳(  -האם עדיף ׳להתפלל
מנחה בלחלד לילק״בל שבה בזמנה ,או להתפלל־ מנחה בציבור ללחפסלד מעללת
5ע
3
תלםפת-שבה?
נ י

י

.22

לבשאר הערלם בהתאם לזמנל הדלקה נדלה להשקלעה' באלתה עלר.

.23

ודה כשיטה שדל בהלםפה כל-שהלא ,להלא המקלה ביותר ,ולשיטות
האחרות יש להוסיף עוד.

.24

להחלל-אדס כתב ללהר מזה )כלל ה ,ב( :״שאפללו לא להפלל כלל,
בליז שהלא ערך חעל שעה ?ודם הלילה ,ממילא' חל עליו שבת ,ואסור
במלאכה ,אלא דקלדם לחעל שעה תללל אס קבל עללל במזמור שלד לכלל"

.25

משנ״ב ס״ק בא .לאס מהנל לדה ?בלה בלב -עייך בסל׳ ׳הקנג ס״א
שלרמ״א ?בלה בלב אינה ?בלה ,ולב״ח ולגר״א  -הוי ?בלה ,ולבך
עדלך שלא לקבל את השבת בלב בלבד.

27

26

כירך שהפילה׳ במנ יך היא לא ירתה מדרבנך ) ראפ יל ר׳ לשיטת
ר׳רמב״ם שהפילה עצמה מדאידיתא( ,רתרספת שבת _לפי ררב• הפלסקיס_מדארריהא
לא ידחה דיך דאלריתא מפגי דיך ררבנך ,רלכך עדיף להתפלל ביחיד מלקדם
.מאשר עם העבלר מ א ר ח ר .
27

כך הס דבדי הרמב״ם בתל' תפילה ח ,א :״ללא יתפצל ביחיד בל זמ7
לבעניגגי ,הרי אלגי יכיל לההפילל עם העביר,
שיכיל להתפצל עם הצביר״.
שהדי מאחרים בהפיצהס לסלעים .לזה כע  7מה שפסק המשנ״ב בסי׳ נח,
ס״ק ה" :ליש אנשים שמאחרים זמ 7קריאת-שמע בשביל הפיצה בעבלר' ,לגס
זה שלא כד  7הלא" .,לכ 7בסי׳ מל ס״ק לב :״אם הלא ירא שהעבלר יעברל
גם זמז ברכלה קריאה ישמע ־ אי 7צל *להטתי 7עליהם כלל ,כי יפסיד על ידם
הבדכלה ,לגס הזמ 7הפילה ,אלא יקרא בזמנה בברכלתיה ליהפלל ביחידי״.
הרי הלא הכלל שאיך לבטל דיך גמלר מפניי היד ל ר מצרה )הפילה בטניך(,
_לרק כאשר יש הידרר מצרה )כגרך הפילה בהנץ החמה( בנגד הפילה במג - 7
לש להעדיף תפילה במניך ,כמל שפסק המשנ״ב )שם ,ס״ק י(.
י

י

ל

יכל דה .אמיר דק אם לפסיד מעללה הלםפה שבת לבר״ע )רהיינר ,שלא
]
לקבל את השבת צפני השקיעה ,יצא ילסיף אפילל כצ-שהלא מקלדש לחללי(,
אן־ אס ייסיף אפילי זמ 7קער  -נראה שעדיף להתפלל במניך ,ילםמיך על
הפיסקיס שדי בהלספה כל-שהיא .
20

 .3הקדמת תפילת ערבית לזמ 7שלפני עאת הבלבביס
ן

כיי 7,שהמלעניל להקדים את תפילת מנחה בערב-שבה ,הל קדם ממילא גס
1
תפילה ערביה )שזמנה בצאת הכרבבים( .האם עדיף לההפלל מנחה^מיקדם,
רגם ערבית  -צההפצצ טרם זמנה ,אי לאחר אתי תפילה מנחה כדי להתפלל
ערבית בזמנה?
ל

כמרבך שבעיה זר יכילה להיפתר בדרך של נ יציל הזמז ב  7קבלה שבת
לעאת הכלכביס ,בברך בדברי הלרה לכיל״ב ,יידאי שהדבר רציי אף לכתחילה
אך אס לא עלשים זאה  -ההשלבה ברלרה :אי 7ללתר על מעלת תלספת שבת בדי
להתפלל• ערביה בזמנה ,כילד שיש להקדמת תפילת -ערבית הקנה  -.לחזלר -על
קריאת שמע .פעם נלםפת לאחר עאה הכלכבים.

 .26ערלל השלצח 7ע ,כא.
 .27לכר גס כתב לי הרב ש .אבינר בס ל ף 'תש ל בה ל"; ״על כל פנים אם
מהפלליס מנחה בערב שבה בבי 7השמשלת ,אע״פ ישיש להם על מי
לסמלך ,בזה נראה שעדיף להתפלל ביחידלת לפני השקיעה מאשר
בעיברר אחרי השקיעה ,שזה ספק ספקא לחלמרא ,שבימי חלל
המשיג״ ב אלמד שתפילה בזמנה עדיפה ,לאפילל מי ישא למרי שבהלצ
הפלה בעבלר עדיפה ,ילדה שבא 7תפילה בזמנה עדיפה".
י

־
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לפך פסק בערלה״ש )רנו ,ג( בארפך חד-משמעי :״ליש להקדים תפלות
•שבת למעריב :מבעוד •י-לם  ...ובעללנלתינל הרביס־יעתה מאחרים
מאלד להתפלל ,להלשביס זה למעלה להתפלל מעליב בזמנו ,לאלי
לאבלי למעלה.זל ,כי .זחל בדלק ומנלםה .שעל ידי כל באים
לחללל שבת רבים מאנשי העיר ,לאשרי אנלש יעשה זאת להתאמץ
שיהפללל מעריב בעלד ילם ,לאיז קץ לשכרו לשבה המליץ עליל".
לכתב .עלד בסי׳ רמב ,ה:
"״"לבז יש להאלש .הישראלי ליה? לבל לשמירת שיבת קדש ,ולקבלו
מבעלד הילם גדלל ללא סמור לשקיעה ,דע״פ ,זה רבים מהמלז
לנשים לעמי הארץ מדליקים גדלה אחר השקיעה ,להרי .באיסלר
חמץ בערב פסח אחר ,עחלה דאינו אלא בלאו ,לעכ״ז .עשל הכמיס
הרחקה כשתי' שעלה ,ופרשו חז״ל בפסחים י״ב ,דהעעם משלם
דחמץ מם לד לכל ,לק ״יל .בז בגל של ק״ל ,בחללל שבת .באים לד
סקילה לנמסר לכל בנ״י,,.׳ס .9לנשים שיש להרחיק הדלקת הנדלה
הרבה קודם השקיעה ...להד לדלת הקודמים' היל מקדימים הרבה
בקבלה שבה כמבואר בהרלמה הדשז  ,דאהר התפילה להאכילה הלכל
לסי דל ״ להיתר! אז שקיעה ה הטה ;והשלייה בסדלרל בהב שהאומר
מזמור ישיר לי-לס השבה .אחר השקיעה -מביא .סכנה רבה׳(״.
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ד.

סבלם הדברים

 .1דיז תלספה שבה לרלב הפלסקיס הלא מדאלדיתא.
 .2להלכה ,הוספה זל צריכה להילה לפני השקיעה .הזמז שיש להוסיף'
לא .הל גדד במקלרלה חדיז ,לגחלקל בל הפוסקים :יש הסוברים שצריך
להוסיף כעשר דקלה לפגי השקיעה ,ביש הסוברים שדי בהוספת בל-
שהיא ,ליש .שיעלה גלספלה בעניז •
.3

הבע ל י המעשי של ההלםפה הלא שיקבל האדם על עצמו את השבת ,אל
בתפלה )במזמורי ?בלה שבת( אל באמירה בפה ,לעדלף שלא לקבלה
בלב בלבד.
29

ולמעשה:
.4

יש להקדים את תפילת מנחה •בערב-שבת באופך׳ שלםל־למל ־אה הפילה מנחה
זטז מסלים לפגי השקיעה .לבך ,בירושלים ,יש להתחיל להתפלל מנחה
לכל המאלחר כעשרים דקלת לאחר הדלקה גדלה.

 .5במקלמלת שמתפלללם ,מנהה מאלחר למפסידים את מעדות תלספת שבה
לבו״ע ;דהללנל ,שלא מתחילים בקבלת-שבת לפני השקיעה (  -עדיף
להתפלל מנחה ביחיד ,ולקבל שבה בזמנה ..לכל מי שיש בידל להקדים
את התפילה במקומות אלו־ . -מצווה עליו לעשות בז .
,

 •25עילז לעיל" שכתבנו שבזמנם התפללו מגהה גדולה ,ללכז חששו הוא
לחלול שבת ,ובזמנינו ,בי? ו ך שמתפללים מנחה קסנה ,החשש הוא
לביטול מצוות תלספת-שבת.
 .29והסבים לזה ראש הישיבה ,הרב נ.א .רביגלביץ שליט״א.
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עדיך להתפלל ערבית לקבלת שבת לפני יצאת ,הכלכביס ,ללהקדים גס אה
תפללת מנחה )כדל לקללם אה מעילה התלםפת( ,ללקרילא שלב קריאה שמע
לאחר עאת-הכלכבים ,מאשר לאחר אה מנחה ,בדל להתפלל ערבלת בזמנה.
".לכלהמלסיף מקלדש לחלל  -מלסלפלס .לי חלים'״ )פדל מגדלם׳(.

*

.׳*־.

*

*

*

*

" ...לא עלב הילת השבה לבדל מבלל ההבללל בלמל המעשה,
לבל -לתראה באלל גסי זמנך קעלר למלגבל הגהל ,״עת לחילה
'לפני ה׳״' לעהי״לחילה בעד עצמך" למפגי זה תחילת ימי המעשה
שלד לסלפם דרלשים להילת מרלקמים ברלה ילםיהשבה ,עד ני
באחרלגה תבלג 7גם את עת עבלדתך נרלח השבה לכבלדל יהיה
חלפך עליה ,ללמע 7תעשה המיד כל מלאכת]־ רק ביעילז חילם
הקדלט אשר יקדישר תמיד -לשם פעלך  -ההלספה הזל נקראת
בשם י תלספה׳ ״.
;רש״ר הירש מהלך• ״חלדבי"(
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איתמר גולדווטר
כל דבר שהוא משום שבות לא ;גזרו עליו ביין השמשות
הגמרא .בעיררביך לב ,ב מביאה אה שיטת •רבי :״לרבל הלא דאמר כל
שהלא משום שברתי לא גזרל עליר בי־- 7השמשות״ ,דיך ;זה שנרי במהללקה עם
רבנן וכפל שכבר הוזכרו דברי רבנך לעיל בדף ל ,ב ..." :םומכום סבר לה
כרבנז דאמרי כל דבר שהיא משום שבוה בזרד עליו בל 7השמשלה".
נתמקד בדברי רבי ,שנפסקו להלכה אעל כלי.הראשלנ ים .דברי דבל
סתומים ולא ברור מהו היקפם .י האס הם מדברים על כך שאה כל השבותים לא ,
גזרו בי 7השמשות או רק השבותיס הנוגעים •לענייני עירוב?
ג

מהי• הכוונה בביך השמשית ,האם רק־ בבית השמשות של ערב ,שבה אל גם
בבית השמשות של מועאי שבת? האס •יש הבדל אס עריך לעבור על ^שבות אחת
אל י להר? והאם יש״שבותשרבי לאי התיר?

(

במאמר זה נתמקד רק בהיקף דברי רבי ללא נדל 7בשאלה האם רבי אמר י
אה דברי ל גם .על ביז ,השמשות של מלעאי שבה ..
2

לגבי הסבר הד י 7של רבי בערב שבה להיקפו
השיטות השלנלה נלבעלה בעיקר מתוך משנה מפורשת
ליישב עם שיטת רבי. .המשנה ,בשבת לד ,א אלמדה־.
חשיבה א  7מעשרי 7את הודאי ואיך מטביליך את
הנרות...״.
3

י

ישנ 7מספר שיטות בראשלני!
בפרק שני בשבת שאותה עדין
" ...ספק חשיבה ספק אינו
הכלים לאי 7מדליק  7את
[
4

י

שיטת דש״ל
רש״י בדף לב ,ב דייה :״ביך השמשות״ כלהב :״לא גזרל׳יעליל ביך
השמשות דבירך דבי 7השמשות ספלקא הוא ושבות דרבנ 7הוא לא גזור...״.
כלומר לפי רש״י רואים אה בי 7השמשות כחול גמור וממילא כל שבוה מותרת
בו כביום חול .אולם אי 7זה מסתדר עם המשנה בשבה לד ,א ובאמה רש״י שם
כותב ..." :אע״ג דשביות בעלמא היא קסבד גיזדו על השבות אף בי 7השמשות״.
כלומר באסה המשנה בשבה אינה אליבא דרבי.

 .1נצייך רק שבכל מקום שהוזכרו דברי רבי הס הוזכרו לגבי עירוב.
;שבה ח ,ב .לקמ 7לד ,ב .לה ,ב .רעה ,ב(.
י

 .2כלומר האס בב  7השמשות של מועאי שבת יהיה אוהו כלל כמו בערב שבת
או שמחמה הספק לא נפקיע את קדושת שבת .ראה על בך בספר הקובץ על
הרמב״ס שבה בד ,י ,שער המלך שם .אנעיקלופדיה ,שדי חמד פאת השדה
מערבת ב כלל ד .ערוה״ש ,שמד ,ד .בית מאיר על או״ח ס ימך שמב.
.3

כלומר בי 7השמשות.

.4

שהם שבלתיס.
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רש״ י לשיטתו מסביר גם בדלתא' המובאת -בדף לג אי; " ...דתניא •נתב ר
באיל 7למעלה מעשרה טפחים• איך עלרלבד עלרלב ,למסה מעשרת טפחים עירובו
עירוב ואיסור ל לסל וי .בתול שלשה מיהר ליטלו.־ ..דברי דבל...״.
אומר רש״• י בד" ה ״ואסור ליסליו״ .:״אפילו׳ האי ד ל מסה מעשרה אסור
ליסלו למחר בשבה" .י רש" י מדגיש שאסור ליסליו רק למחרה  -כשבה ,שהדל
בביז השמשמלת עדייל״ז מלהר ללסלל .ו בדי" ה ״מותר ליסלו״ אומר רש״ י:
״בשבת...״ .לפל "זה יוצא שגס יהד-י 7״אסור ללסלל״ לגם הד י " 7מלהר
ללסלל" שניהם מהללהסלם' לשבה עצמה".
אולם בבל זאה לשנה הגבלה מסולמה בדברל דבל לכפל שאומרת בפירוש
הגמרא בלד ,בי .מובאת שם משנה" :נהנו בראש הקנה איו בראש הקונדס בזמ7
שהוא' הלוש ונעוץ אפלל ו גבלה מאה אמה הרי זה עירוב״ .ובגמרא ״רמי ללה
לב אדא בר מהגא לרבא־הלוש לגעלץ אי 7לא הלוש ונעוץ לא ,מני ר.בנ 7הלא
דאמדי כל ידבר שהוא משום שבוה גזרו עליו ב  7השמשות ...רביגא אמר כללה
לבי היא לסיפא ;בלומר משגה זו( גזירה שמא יקטום״ .ואומר רש"י־.״לפי
שהקנה דל אליבא -למגזר שמא יקסום ....אבל קטימת קנה לדאי היא איידי
דרכלכא מיקטמא ולאו שבוה היא אלא מלאכה דמחייב משלם יקוצר״ .בללמד
דברלם שהם קרובלס מאוד לעשילת מלאכה דאורללהא ,ואסרוס חכמלם בשל כל,
מודה רבי שאסורים ביז"'השמישות ,כגל 7במקרה זה שנהנו בראש הקנה שעלול
להגיע בקללה למלאכה דאורייתא של קצירה .
:

י

5

לגבי השאלה מה קורה כאשר האדם עדיך• לעבלר על שני שבלהים בדי
צקנלת את עירבל כלהב ההלספלה חדשים שרש״י םלבר שבשני שבלהים לא אמר
רבי את דינו ומביא ראיה טרש״י בדף לה ,א ד״ה "לבעי סכינא למלספקיה״.
נציע אה הם ל גיל א ונראה את ראייתו• :המשנה• בלד',ב אומרת"• :נתנו במגדל
׳לאבד המפית ת "הדל זה עירלב ר״א אלמד אםיאינל 'י' ל-דע שהמפתח במק למל איגד
עירוב" .שלאלה הגמרא לאמאי• ')רש״ יי :י״ והיי דהרו ויה ו ברשות היחיד לינה ל
כילז דלא מצל שקלל ליה חוה ליה בשניי מקומות" '(-הוא במקלם אחד לעלרלבל
נמקלם אחר״? על שאלה זל מובאים שלשה תירוצים בגמרא .התירוץ השלישי
אלסר" :אבלי לרבא דאמרל תק-לייהל במנעלל לקעלר במהנא •עסקי'ג 7לבעל סכלנא
למיפסקיה הנא קמא *סבר ילה בר׳ ל לסל דאמר כל -הכלים נלסל  7בשבה חל,ץ
ממסר הגדול ויהד של מחרישה ורבי׳:אליעזר סבר לה כרבי נחמיה• דאמר אפללל
טלית ואפילו תרווד איך ניטליך אלא לצורך• תשמישך״ .״ובעי סכינא למיפסקיה
6

ל

;

 .5לגבי העברת הפץ פחות פחות מארבע אמוה אלמד רש״׳ בפירוש בלג ,א דייה
"להלא נתכלל־ 7לשבוה בעיקרו" ״ ...דמעי נפיק ליה חוץ לד׳ אמותלל כמה
דבעי ולמשקל יה ואילתליי״ה 3.חלת פחלת מדי׳ אמלת עד להלל ד׳ אמותיו...
כלומר לפי רש״י בהעברת פחות פחלת מד׳ אמלת אי .7השש להגיע לאסור
דאלרייהא .אמנם הריסב״א )לד ,א'דייה נתבווך בםרפו( אומר שרש״ י חזר
בי אל אי 7הכרח ללמר כך .ראה מהר״ס שם לאכמ״ל.
.6

עירובי 7פרק ג משנה ג.
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אימר רש״י :״דאי הרה מעי למיפסקלה בידיה שפיר דמי אפילי לר׳ אליעזר
דאי 7חתיכה אסירה אלא במחיגר אבל הפא .מקלקל היא ישרי...״ רש"י׳ ידאי
מעמיד שגם ר׳ אליעזר סיבר כרבי ,א״כ .קשה מדרע מעמידה הגמרא את רבי
אליעזר כרכי גהמיה הרי גס סלסלל סכי? הוא רק דרבג 7דגם-אה זה עריך
ר׳ אליעזר להתיר אם•.הלא סיבר כרבי .ימכאז מביא תלם׳ חדשים ראיה
שאליבא דרס״ י בשגי שביתים גם רבי ידדה שאסיר .התלם׳ ראש דיחה אפשר .ן על
ללמד ברש״ י ששני שבלתים אסורים אליבא דרבי כ י 7שראיגי בםלגל״א לעיל
בדף לב ,ב שאם אדם הניח עירלבל ־באילז •למסה .מעשרה ספחים .עידלבל עירלב
אע״פ ששם יש שני שבלתלם ,העברה בכךמליה לשימלש בא ל - 7ללפל רבי הרי
זה עירלב .אל התפארת ישראל מביא חיללק בי 7המקרים שלגבי איל 7אי7
הלא עלבר על שני השבותיס בבת אחת שהרי .כשמשתמש באיל 7׳אינ־ל -מעביר,
לכשמעביר מרה״ר לכרמליה אינל משתמש באלל ,7לעלמה המקרה שלי המגדל ־ששם
שני השבלתיס תלליים זה בזה שהרי הלא ללקח את הםכיז בדי לחתלל את ,החבל
ללכז זה כאילל שהלא עבר על שגי שבלתיס ברגע אהד לאה זה אסר רבי .לפי
זה מעסמעם האיסור של שגי שבלתיס רק׳ לשבלתים ההלל-ייס .אהד -בשגי ממש-.
7

י

י

3

ד

אל יל" 7מפרש אחרת את רש״י 'ל .גם מתלל פירושו ילעא שאי 7ראיה לכל
שרשי םלבד ששגי שכותים אסלריס ,הר״ 7׳מביא יאה דברי רש״י לאלמר:
״פירלש לפירלשל דאע״ג דהא דאמר רבי גחמלה-אפילו סליה לאפילל
לאפילל תרללד אי 7ניסליך אלא לעלרל השמיש - 7שבלה בעלמא היא,
אפילל הכי בשבלת כי האי גזרל עליל בי 7השמשלת משלם דדילמא
אהי לאפלקי ההלא כלל גלפיה לרשלת הרבים! למחייב חעאהידסלסלל
משלם הרצאה איתמר....״.
אל פירלש זה ללעא כנראה מנקלדת הנחה שלש׳׳י חזר בל לגבי .סלסלל,
פחלה פחלת־מארבע אמלת ברשלת הרבים )ראה לעיל הערה  (5אך ׳אס נניח שרש״ל
לא חזר בל קשה ללמד שבעלסלל חלששים שמא יבלא .לידי הלעאה .ואילו בהעברת
•
חפץ ברה״ל פחלת פהלת מארבע אמרה׳ איך חשש זה קייס.
נית 7אללי ללמד שלדעה דש״י יש הבדל בי 7השבלתיס שאלתם התיר
רבי לבין נטילת.סכיז; גזירה כלים מקלרה בימי נחמיה ב 7חבליה לאם כץ
היא ילתר מסהם גזלרה דרבנ 7ולגבל כך רבי לא דיבר ,אליבא דרבי אמגם
שבלה הלתרה אך דבר שהיא לותר משבלה לא הותר ..ללפי הסבר זה שלב אל7
ראלה לכך ששגל שבלהלס להלל אסלרים.
9

גס תלס׳םלברים ברש״י .במסכת שבת דך לס ,ב ד״ה ממעשה מביאים הלם׳
שאפשר )בהרא אמיבא( ,להעמיד משגה לגבי הסמגה כרבי שלא גזר בל 7השמשלת.
א״כ לדאל שגם תלם׳ תלפםלם כרש״ל שדסרל רבל עלקרלס את די 7שגלת לגמרי
מבל .7השמשיה .לידאל שגם תלם׳ ח׳ללב להגלד שהמשנה בשבת לד .הלא לא ־אללבןן
.7

לה ,א ד״ה במנעלל ,לבז הקשה תלם׳

.8

במשגה ג׳ אלת לה:

.9

ראה שבת קכג ,ב.

רעק״א על המשגללת אלה בס.
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דרבי .רכך אבן מובא בהרס׳ בדף צ. ,ב דיה וצפר לש ;״להא ךתנך בבמה
מלליק  7דםפק חשיבה אלז מעשריך אה הלדאל להייגו כרבג 7דרבי...״..
גס־לפי תוס׳ לדאל שלש להגביל אה דברי רבי לדברים שאינם ?רובים להגיע
לאיסלר דאלרללהא שהרי הגמרא עצמה אלמדה שרבי מלדה בקבה גזירה שמא
יקטלס .ובפי שברהב הוס' במפורש )לג״א דייה ,והא/בסופו( ״ ...־ לנראה לל
דבכל הנה ל כיל 7דבקל -יבלא לידי .איסלר דאלרייהא אפילל• רבי טלדה דגזרל
עלי ל בי 7השמשלה ,כדאמריגז לקט 7גבי קנה ,דרכיך דגזר שמא יקסום״.
ל

לגבי השאלה האם בשני שבלהים יאסלך רבי אל לא יש להביא סוגיא
משבה קנד ,ב והרס '-שם .הגמרא שם דנה האם צדדים מלהרים אל לא ,כללמר
האם הסט לש בעדי דברים שנאסר-ל -ג״כ .אסורים ;כגל 7עדי אילז שנאסר .להשתמש
בו שמא יתלוש( .במהלך הגמרא ט לבא; " ...אייתי ביה רב משרשיא לרבא
נעץ יתד באילך והלה בה בלבלה למעלה מעשרה טפחים איך עירובו עירוב
למעה מעשרה טפהים עירלבל עירלב ,טעמא דנעץ יתד באיצץ הא צא געץ אפיצל
למעה מעשרה ספהיס א  7עירובו עירוב "...מקשה תלם׳ ;קנה ,א דייה למעה(;
״קשה אמאי עירלבל עי דדב להא כרמליה היא כילז שרחבה ארבעה לאסלר
לטלטל לרה״ר"? אהד• התירוצים עלנה הלם׳ " :אי נמי כרבי דאמר כל דבר
הגמרא
שהלא משלם שבלה לא גזרו עליל ביז השמשות .מקשה רעק״א במקלם
היא אליבא דרבי אז גם אם .לא נעץ ,שהרי השימוש באילז היא רק שבלה.
מכא 7אפשר ללמד שאליבא רתום' שני שבלהיס יהיו אםלרים .אך רעק״א עעמו
שלשיטתו גס שני שכותים התיר הבי )לעיל הערה  (7מביא מקרה מאלד מסליס
שבגללו עריך דוקא קנה נעוץ .אפילו אליבא דרבי ,דלכ 7איז ראיה ששני
שנותים יהיו אסורים אליבא דהוס׳.
י

שלסת הדיטב״א
הריטב״א לא מקבל אה דרכו של רש״י ,שהביך שישגה מחלוקה בי 7דברי
רבי למשנה בשבת וכפי שכותב )לב ,ב דייה והא( ״ ...וליבא למימר דסתמא
והתם דלא ברבי לפליגא אסהמא דהבא דא״כ הוה ליה למרמי ולשנויי הבא
בגמרא .לעלד והמס הלה ל 7למימר דמתניהיך דלא כרבי ."...ללב 7הולך
הריסב״א בדרך אהדת .ראשיה הוא מעמעם מאוד אה דברי רבי 'ואומר שדברי
רבי מתייחסים רק לענייני עירוב ,וכ 7הוא אלמר שלעבלר בפועל על שבות
צא הלהד ,אלא שאס הדבר היחיד המעכב את העירוב.מלחול הלא איםר שבות,
אז איםלר השבוה כאילו לא קלים .וכך הוא כוהב ;לג ,ב דייה והא(..." :
להנכלז בזה מה שפירש הראב״ד ז״צ שלא התייר רבי לעשלה .מעשה בשבלה דרבנ7
ביך השמשות אלא שלגבי עירוב הקצ לדונו כאילו יבול לעשות כ 7כדי שלא
בכך...״
לפסול עירובו
10

דברי הריטב״א האלו נכהביס בעקבוה המשנה כשבה לבפי הנראה גם
משיטתו לעיל דך צ ,ב .במהלך סלגיא אחרה ,כ והב שם הריטב״א )ברייה
אלא כסומכום( " ...אבל לרבי שלא גזרו ,אפילל בסלך" ביד השמשות לא גזרו״.
ומקשה הפרי מגדים ;בסימ 7שמד( שהרי תלםפה שבה היא דאלרייהא ;לגס
הרלטב״א עעמו סובר כ 7ברייה דך ט ,א( וא״כ איך אפשר לומר שרבי מהיר
את כל בי 7השמשות הרי באיזשהו שלב זה כבר דאורייהא ממש? אולם לפי

 .10דאה עוד בריטב״א שבת לד ,א דייה מתביתיך.
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שיטת הריעב״א נראה שהשאלה לא מתחילה כלל ,שהדל לדעה הרלטב״א רבי
לא התיר לעביר בפיעל על השבית ילכך איך בכלל בעיה שיעביר על אלסלר
שבלה בזמ 7שהלא אסיר מדאדרללהא.
הריטב״א לשיטתי לסבלי־ אהדה מרש״ל אה הברייתא בדף לב• ,א:
״נתני באילך למעלה מעשרה עפחיס־ אל 7עלדיבי עלרלב למעה מעשרה עפחלם
לפי הריטב״א
עלריבל עיריב לאסיר ללעלי ,בהיר שלשה מיתר ליטלר״.
הרי אסלר ללעלל גס בל 7השמשלה ללב 7הלא מפרש :״אסיר ללעלל ,פלריש
אפללל בי 7השמשלה שלא ההלר רבל אלא ללמד רלאל 7באללל הלא מלתר
לכדפרלשנא לעלל ,בהלך ג׳ מלתר־ ללעלל פלרלש אפילל׳ בשבת עזנמה...״,־
ייצא לפל הרלעב״א שאי 7הקבלה בל 7אסלר ללעלל למלמד "ללעל״ל .אסלר
ללעלל  -מדיבר אפללי ב  7השמשית ־לעלמה מיתר ללעלל —שמדלבד עילי שבת•
עצמה )לערמת .דש״ ל ששניהם _מהללחסלס לשבת עצמה(:
י

הגאל 7ליעקב )לב ,ב דייה רבי( מביאי ראיה לשיטת הריטב״א מלשיך
הלרלשלמי בפרק ג ה״ג .שם אלמר הלרלשלמל ״ראוי הלא לעבלר -על השבלה
ללאכלל״ .לא גאמר־ שהתיר ל את השבלת• ,אלא־ ראלי הלא לעבלר על השיבלה.
לילצא לפל זה שבשרבל חלשש לדברלם הקרלבלס' להגיע׳'לאיסירדאלדייהא
)בגיך בקנה לגזלרה משלם קלצר( החשש הלא חשש רחלק מאלד .שהרי לא
חלששלס שבפלעל לעבלר בעת על אלסלר שהדל אה המעשה עצמו׳ אסלר ילל לעשלת
אלא החשש חלא שבפעם אחרת אל אדם אחרעללל ללמד שמלתר ל עב ל ר־ עלי שבלת
כזה לאם הלא לעבלר על השבלה הלא עללל להגלע לאלסלר דאלרללהא.

שלעת הדמב״ס
הרמב״ס בהלכלת שבת כד ,י בלהב־.
"בל הדברלס שהם אסררלם\משלם,שבלה לא גזרל עללרא בל7
השמשית ,אלא בעצמי של ללם הלא שה 7אסלרלס אבל בל7
השמשלת .מלתריז ..להלא שיהיה שם דברי מצלה אל דלחק.
כלצד .,.מלהר לל ביז השמשלת לעללה באיל 7אל לשלע על פנל
המלם .להבלא לללב אל שלפר ,רכך מרריד מך האיילך ,אל מרציא
מך הברמלית עיררב שעשה .לב 7אם הלה ערלד ל נחפז "ר.נצרך
לדבר שהלא,משלס שבלה בל 7השמשלה הדל זה מלהר •.אבל אם
לא הלה שם דלחק ללא דבר מצלה אסלר .לפליכיד אי 7מעשרלז
את הרדאי ביך השמשית אף על פל שאלסלר הפרשתי מעשר בשבת
משיט שבית .אבל מעשריך את.הדמאי".
־ בללמד לפל .הרמב״ם ,דבל התלר בפלעל לעבלר על ־שב ל ת אללם קק
במקלם שיש מצלה אלי דלחק גדלל %בכד ללשב הרמב״ם *אה ,המשנה דשבת עם
דברי דבל.
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אמנם בפירוש המשגילה )עיררביך פ״ג מ״ג( לא הילק הרמב״ם לדק כתב
שרבל מהיר שבלה בי 7השמשית .אך בבר כהב בגל ךבלגי אברהם ;ברכה
אברהם שאלה יד( :״בתחילה היה .ס לבר ז״ל בבל דבר שהלא משלם שבלה לא
גזרי ביך השמשית לעל זה היה פיררשר במשנה לחזר להיקז במקלם מעלה
מציה...״ .
דעיקר דברי רבי .בעלרלב שאי 7מנלחל 7אלתל אלא לדבר
11

ילעא לםיבלם שלש שיעלה בהסבר דברי רבי:
שיעת רש״י להלם׳ ?יצרנית לכללז

ל

אחד /שאל 7בלל איסור שבלה בב  7השמשית.

שיעת הריעב״א קיעלנית לעד שני שרבי דיבר רק על עירלב לאפיילל בבך לא
התיר בפלעל לעבלר על שבלה אלא שאם הדבר המעכב אה .הערלב מלחלל הלא רק
שבלה אז העירוב חל.
שיעת הרמב״ס  -אמעעית בל 7השיעלה :שאמנם התיר רבי בפועל לעבלר על שבלת
ללא רק לגבי עירוב. ,אך אם הגבלה רק .לדבר מעלה או דוחק.

 .11לגבי מקלרו של הרמב״ס לעגי 7דבר דלחק מביא בברכה אברהם )שם(
ראיה מהגמרא בשבת לד ,ב ,אללס הלא עעמל בלהב בסוף ההשלכה:
״ ...ולעני ,7דלחק לדאי דחלק הלא לכבד אמרהי מה שנראה לי בל
לאפשר שיש לל ז״ל ראיה ברורה יותר מך הראיות שאמרהי לחא-ל
בדלר הואי יודע"; לאכמ״ל.
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שמעלו צימלס
״אלו מערביו אלא לדבר מצוה״
משנה ראש פר? שמיני בעררביך )דף פב ,אי(:
״כיצד משתתפיך *בהחלמי ... 7לבל מל שללך לבלה האבל ,אל לבלה
המשהה"...
לפלתחת הגמרא" :אמר ר׳ יוסף איך מערביז אלא לדבר מעלה״
נחלקל הראשלנלס בהסברמלמרא זר של ר׳ ללסך.
שיטת דש״ל להרשב״א

1

רש״ל במקלס מפרש את דברלי של ר׳ ל לסך "אי! מערבל - 7לא התירר
חכמים לצאת חרץ להחזרם עייל עירלב' אלא לדבר מצרה" לדללק הגהליה אלשרל
על הרא״ש שלפל רש״ל אם ערב לדבר רשלת אך בדלעבד אלז עלרלבל עלרלב .
לנראה לאמר שדללק מבך שרש״ל לא כהב םהס לא התלרל חכמים לערב ל
לדבר מעלה ,אלא שנה לבהב לא ההלרל לעאה אלא לדבר מעלה ,משמע שאך אם
עלרבל אפללל בדלעבד לא לעא • .ללעא שלפל רש״ל עלקר הבעלה הלא לא
העשלה אלא הלעלאה רלכך גס אם נעשה מעשה העירלב ,בבל זאה לעאה לדבר
דשלת אםלר.
2

א

א

3

בפרק שלישל בפםחלס ;לך מס ,א( מלבא במשנה ,שאס הלך אדם בערב
פסה לשחלס את פסחל ;אל לעשלה מעלה אהדת במל שמרזכר שם למלל את בנל
לכלי( לנזכר שלש בבלהל חט? אי 7ערלך לחזלר לבסל ,אס בגלל החזרה לא
לספלק לעשלה אה המעלה אלא מבסלל בלבל .לבהמשך מבלאה המשנה ד  7שאם
הלך לשברה שבלהה דשלה לחזלר בכל מקרה לבסל אה חמעל .משמע שלשנה
אפשררת לערב לדבר רשרת .א״כ ?שה לרש״י  ,הרל דלקנל שרש״ל סלבר שאך
אס ערב לדבר רשלת אפללל .בדלעבד לא לעא א״כ על מה דברה המשנה שאמרה
לשבלה שבלתה רשלת? למפרש רש״ל שס :״לשבלה שבלהה הרשלת  -שהלה הללך
להחשלך על התחלס לקנלה שביתה שם בדי -שיהיה לל משם ללהל 7אלפים לללך
למחר שם לדבר הרשלת לחזלר מיד אבל לקגרת שביתת מעלה כגל 7שללך מחר
חלץ להחלס לבלה האבל אל לבלה המשתה הלנל כהללך לשחלט אה פסחל" ללעא
שרש״י מביך שניתך לערב לדבר הדשלה לזה הפלך מפלרלשל בעלרלביז ששם
אל 7לפל רש״ל לדבר .הרשלה עירוב,
י

4

5

.2

לכ 7הללכלס בשלסתס המאלרל לרבנל להלנת.7

.2

הגהלת האלשרל לא מעיל 7מנל 7דללק' אבל־ גראה לאמר שדללק מרש״ל כא7

 .3נלת 7לדללק ברש״ל ללהר לללמר שאך אם עלרבל לשם מעלה להעלרלב בשר
אל אפשר לעאה בעלרלב זה לדבר רשלה.
 .4לב 7מקשה שם תלס׳ דייה לשבלה שביתת הרשלת.
להל 7בשלסת הלם׳ .
•5

הלרלעל של תלס׳

אלז לאמר שכלנת רש״ל לחזלד מלד מאחר לאסלר לערב לדבר רשלת אלא
ברנה רש״י יהזלר מיד לבטל את החמץ לבאמה אם לא הלה לל חמץ אל7
לל עלרך לחזלר כלל.
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רבבר תירץ הב״י )אר״ה תט״ר דייה כתב( שרש׳י׳י סרבר את סברת
רשב״א רכך גם הירץ הליש׳ רעק״א על המשכה בפסחים רבתב דלפי מה שפירש
הב״י ברש״ל איך ק לשלה ההלם׳ ערמדת.
הרשב׳יא בבלה גהיבלת שער המלשל פרק סל כלהב־״איץ מערבי 7אלא לדבר
מעלה  -עלרב שלא לדבר מעלה איך עידלבו עיררב .כיצד ,עירב
כדל להקדלם פנל דבל אל פני חכם שבא אל ללבה לבלה משהה של
אירלסי? ,אל של נלשלאלז אל בדל לברלח מפנל המעיק שבא
לעיר לכללעא' בזה הדל זה עלרלב .עלרב כדל לךאלה שס
ללהנלה שם' בלבד אינל עירלב במה דברים אמורים בנלהן אה
עירובו אבל אס הלך ברגלו לקנה שם שבלהה בל 7השמשלה בל7
לדבר מעלה ב  '7לדבר רשלת לש לו ממקןם שבלההל אלפלס אמה
לבל רלח״
־

י

ילעא שהרשב״א הבי 7שדבריו של ר׳ י וסך נאמרו אך ורק על עירוב
בפה אבל אם עירב ברגליל א  7שלס איסלר לערב אך לדבר רשלה לעירובו
עירוב  .לממללא הסתירה ביך עיררביך לפסחים מללשבה כל בעלרלבל 7אסר
ר׳ ללסך עלרוב לדבר רשוה בפה לאללל המשנה בפסחים מדברת על אדם שהלך
לשבלה שבלתה רשלה .ובמקרה שהלך לערב ברגלו זה מוהר אך לדבר רשלת.
לנלהז להוכיח זאה אך מדללק בדברל המשנה שם .המשנה גלקסה לשל 7של
״לשבות שבלתת הרשלה״ לשבות זהל לשל 7של עלקלב ברגל כל שם האדם שובה
פיזיה לאם הילהה המשגה עלסקה בעלרלב הפת הלה ערלך להיות כתלב לערב
עירוב לדבר רשוה .וכ 7גם דייק רש״י בלשלנל למפרש את המשנה ״שהיה
הולך .להחשי ך על התחוס לקנוה שביתה שם...״
6

י

7

 .6ישגם שהל דרכלס עלקרלוה לקנות עירוב ;ישנה דרך נוספה באמירה במו
שמובא בעירובי 7גא ,ע״ב למי שהיה בדרך()
א .ברגליו:האדס עומד בסוך אלפים מביהו או עירו בשעה ב  7השמשלה
לקלגה שם שביהה למלמלא משם בלבד לש לו אלפים אמה ,לבל בירך.
ב .בפה :שללח שליח בערב שבה .להגיח .ב  7השמשלת פה בסלך .אלפים
מביהל למימלא ממקלם הפה בלבד יש לל אלפים אמה לכל רלה.
בשהל דרכלם אלה הלא ללכל ללכה מבלהל ארבעה אלפים אמה לכיל 7אהד
ללביל 7שנל לא ללבל ללכת כלל.
י

ל

 .7ישנה מחללקה בי- 7המפרשים האס ההלרל של הרשב״א לערב לדבר הרשות
ברגליל הלא בדיעבד בללמד אם כבר עירב ברגליל לדבר הרשלה .הלא
מלתר לעאת אל שאפילר לכתחילה מרתר לערב ברגלירע״מ שילכל לעאה לדבר
רשלה .הב״י בס מ 7הס״ל דייה כתב כלתב בפירלשל "לג״ל שאפילל
לכהחללה לכלל לערב ברגללל לדבר הרשות״ .לעומהו אב 7העלזר
על השרלחך ערר! ריכך האבנל גזר אל״יח סלמ 7שג בהבל שהרשב׳יא ההיר
עירוב ברגליו׳לדבר רשלה אך לדק בדיעבד אבל לכהחילה לדאל שאיך
שלם היתר כי אם לשם מעלה בלבד.
י

,
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רכך גם דללק המ״מ עצ הרמב״ם )עירךביך סייר ה״ך( בדברי בה״ג
שלש חיצלק ביך עירלב בפת צעירלב ברגליר :
8

״לצא מעךבלז אצא צדבר מעלה למשלם מיצתא דמעלה עבד
רבגז תקנתא דמנח עירלבא ממעלי שבהא בם״לף א צ פ ל ל  0אמה
מך מאהא דלהלב בגלה למשתרי צלה צסגלל » 7הלבא דלהלב
עלרלבלה לצקמלה אצפיים אמה ,ספל צא מסתרי ;לאל קא מנח
עירוביה צמיזצ .צדבר הרשלת' ..,.צא משהרל צלה "צמיזצ בדאלמר
ר' ירסף איך מערביך אצא לדבר מצרה"
הבה״ ג דללק בלשונל לדיבר רק במקדה שהגלה עירלב ;להניח ־ הכלנה
בפה( לעציל הלא משליך את המימרא של ר' ׳ירסף שאיך מערביך אצא צדבר
מצרה .לדייק המ״מ שמאחר לצא גקסיהבה״ג גם עירב .ברגליך ,.משמע שעירב
ברגציל מלהר בכצ מקרה כסברת רש״י רהרשב״א .
9

לסלד זה שדייקנו מרש״י ומבה״ג למעלל במפלרש ברשב״א ,ד לרש הסבר,
מהל ההבדצ ב  7עלרלב ברגצלל צעלרלב בפה .מדלע באשר אדם מערב בפה.
מלהר צערב אל לדק צדבר מעלה ,לעס עלרב צדבר רשךת לא יצא לאלצל
כשמערב ברגצלל הלא מלתר צעאה צדבר רשוה.
י

הב״ י 'מסביר אה החל צ לק ע״פ מחיל לקת' בל 7ר״מ׳ .לר׳ ;ל ה לד ה בפרק רבלעל
משגה במס ,ב:,
בעלרלבי..7
״לזו הלא שאמרו העני מערב בר גצי ו אמר ר״מ אגל א י  7יצג ל
אלא עני ר' יהודה אלמד אחד עגי 'לאחד "עשלר צא אמרל מ ע ר ב ל 7
בפת אצא צהקצ על העשיר שלא יצא ריערב ברגליך״
10

צפגיגל מחצלקה שבה ר״מ סרבר שצררה עירלב הבסיסית צערלב תחלמיז
הלא ערלב בפת אבל חכמים באל צהקצ על העגל שאיז ידל משגה פת לההירל
לך לערב אף ברגציל ,לע״י זה צקגלת ההלם גדלצ ל להר צ כ ל ל  7אחד בשבה.
ל׳ יהלדה צעלמהל חלצק עצ ר״מ לסלבר שהדרל העקרלגיה צערב היא דלקא
ברגציל אבצ חכמים רעל צהקצ עצ העשיר שילבצ צקגלת שביתה ע׳׳י שציח
לצא יעסרל צסרלח לצשבלה ברגציל ״להמעיאל״ אה עלרלה העירלב בפה
)ךדאי שאף לעני  -אם ירעה בכל ישגה אפשרלה לערב בפת(.
11

.8

בה״ג חצק א' הרצאת הילדסהימר עמי  .250י

.9

אמנם ניתך צאמר שהבה״ג צא דייק לכתב סתם "מנח״ רבאמה גם ברגליר
צדבר רשלת אםלר .אבצ המפרשים כלצם הביגל שבה״ג מחצק ב י  7פת
צרגליל לדיקל כדיו? דלעיל.

 .10לגבי הגדר מיהר עני רמיהר עשיר לפי דעה אחת )הב״י( עגי זה רק
אדם שבא בדרל לגס א י  7צל צחם לצדעה ,אחרה ;דרישה׳( עגי הלא כל
אדם שבא בדרל לכ 7גם אדם שבביהל ל א י  7צל .פה הלא גס נחשב .לעני.
_,
לאכמ״צ.
T

.11

רלב התנאים סלבריס ש ת ח ל מ י  7ד ר ב ג  7לפירלשל של דבר שאיסלר תחרמיך
הלא מדרבנך ו ר ב נ  7קבעל דרל עקרונית צערלב ע״י קניה שביתה בדרך
מסוימה להלסיפל דרך נלספת צהקצ לזלהי מחצלקת ר״מ ור׳ יהלדה
מהי צורת הערוב' הבסיסית ומהי הקוצא שהוסיפו חכמים.

39

למעינו בעירלביז נז ,א שרב הכריע להלכה כרי׳ יהודה שעיקר עיררב
ברגל לחכמים ׳הקלו -לעשיר אף בכה .לעל זה יבא־ ר׳ י לסך ־לאמר לנד שכל
מערה חכמים להקל על העשיר לערב בפה היא לשם מעלה. .אבל אם אדם עירב
בפה לדביר רשות א  7עידלבל עירלב .לערמת זאה עירלב ברגל שהלא עלדה
העירוב הבסיסית,שממקלס 'עומדל של "אדם בי 7הממשלה יש לל אלפיים אמה לבל
רלח ,גלה 7לערב בם לדבר הרסוה .כיררך שאדם יכלל לעמלד היב 7שהלא
רלעח בב  7השמשלה וקונה' אה עירלבל בי 7לדבר מעלה ובי 7.לדבר רשלה.
י

י

שיטת

12

הרמב״ם

הרמב״ס בהצבות עיררביך פ״ל ה״ל כלהב:
"אי 7מערבי 7עירובי החומי 7אצא צדבר מעור׳ כא 7שהיה
רועה לילד לביה האבל  ...לאס עירב שצא צאחד מכצ אלו
אלא .לדבר רשות הרי זה עירוב״
ברור מדברי הרמב״ם האלו .שדברי ר׳ ללסך הם אד ורק לכהחילה אבל
בדיעבד ,אם עירבל לדבר רשלה הרי זה עירוב וכבר הקשה הגהות רמ״ך
"לא ידעגל מאין הועיא זה דלהלי עירלב דיעבד ,.המערב לדבר רשות להלא
אי 7מערבי 7אלא לדבר מ ע ל ה ״ לכ 7כתב המ״מ על הרמב״ם ״שדבר זה לא
נמעא מבוארי״ וההפך הלא הגכל 7כי מר׳ ילסך אי 7משמע שדיבר דלקא
לכהחילה ולא בדיעבד ומאי 7מעא הרמב״ם את החילוק.
13

הב״ ה על העור )תט״ר( מסביר שהרמב״ס דייק יאה הד י 7־ הזה מלשונו של
ר׳ י לסך ,ר׳ י לסך אמר "איו מערביך אלא לדבר מצרה״ לאם היה רועה ד'
ילםך לאמר שאך בדיעבד אם עירב לדבר רשלה אי 7עירלבל עירילב היה אלמד
״מערבלי לדבר מעלה בלבד לאין מערבי 7לדבר רשלה" ואז היה משמע אך
בדיעבד לדבר 'הרשות אל 7עלרלבל עירלב .דל לק זה של הב״ח קשה בי ר׳ י לסך
לכל לכיתוב מערבל 7לדבר מעור! בלבד ובכל זאה שלנה ר׳ ללסך וכהב בעורה
סלילית' אל '7מערביז אלא לדבר מעלה ,ז׳/אי הוא מלעע לנו שהעורה היחידה
המותרת הלא רק לדבר מעלה ולא בשלם דרך אחרה.
הגד״א על השללח 7ערוך סלמ 7הע״ו מבלא כראיה לרמב״ס אה המשנה
בפסחים מט ,א ,הזכרנו שהמשנה שם אומרת לשבות שבלתת הרשלה לשאלגו
אלך זהי להכ' 7הרי ר׳ ל לסך אמר שאי 7מערבי 7־אלא לדבר מעילה אלא עריך

 .12להללכלם בשלעתל הרמב״ך )בורבא במ״מ( להריא״ז בפסק י ל".
 .13המאירי בפסחים מע ,א כלהב" :ראע״פ שבקצת ספריי גדללל המחברים
)הרמב״ם( נמעא שאס עירב הלי עירלב כבר נתברר שעעלת םלפר הוא״,
ב״ביה הבחירה״ על עירלבי 7פב ,א בלהב :״רכך בהברה גדרלי המחברים
לפי מה שמעינל ברלב הספרים אלא שבקצת ספריהם המדליקים שבהם
מצאתי שבהבו הרי זה אינו עירוב״ רלאיס שהמאירי רעה ע״י שינוי
נוסחה ברסב״ם לעקוך את בעית הרמ״ך ולגרוס אינו עירוב ואז ניתך
להסביר את הרמב״ס ברש׳׳י אל בתלם׳ ;שיעתל מרבאת בהמשך (.
,
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לאמר שישנה אפשרית לערב לדבר רשות•  .איך ניתך לערב לדבר הרשות,
מבאך דייק הרמב״ם שבדיעבד אם עבר ךעירב לדבר ,רשלה עירובו עיררב רכל
דבריך .של ר' י לסף הם אל ירק לכתחילה;
הר׳ יוסף קאפח ,בפירלשל לרמב״ם מביא מקדר אחר לדבריך .של הרסב״ס
מגמ׳ בפסחים בג ,אי .בפסחים כב ,א מובאה־ מימרא בשם ר׳ אבהל "בל מקום
שנאמר לא יאכל ,לא תאכל ,לא האכלד אחד איסור אכילה לאחד איסור הגאה.
ז״א אם נאמר על דבר מסוים באחד משלושת הלשלנלת האל ל הדבר אםלר גם
באכילה לגס בהנאה .הגמרא בהמשל בבג ,א מקשה על .ד׳ ׳אבהל מגזיר להרי
בנזיר נאמד ״מחרצנים לעד זג לא יאכל" ;במדבר ל ,ד( ילצא שחל על גזיר
איסלד אכילה לאיסרר הנאה ,להלל שני נ ל בעירלביז כל ,ב ״ותנ 7מערבלז
לנזיר ניידי משמע שמלהר לנזיר להנלה מעירוב שנעשה בליז לזה סלתר
*
אה המימרא של ר׳ אבהל.
השאלה של הגמרא על ד׳ אבהל ׳תמוהה ,הרי ר׳ יוסף אמר בעירלביז
שאל 7מערבלז אלא לדבר מצלה בלבד לאס כ 7בערלב בלל 7אלז שלם בעיה
הנאה לנזיר מאחר "למעלת לאל להינלת גיהגל״ .ולכ 7הקושיא על_ר׳
אבהל אינה ק ש ה  ,אלא צריל לאמר שגם לפי ר׳ יוסף ישנה אפשרות לערלב
לדבר רשלה ללא רק לדבר מצלה .האפשרלת לערב לדבר רשות ־ היא בדיעבד,
שאס עירב לדבר רשות ,בדיעבד יליכל לצאת .מכ  7מקרר לפירוש הרמב״ס
שר׳ ילסף' דיבר אל לרק לכתחילה ללא בדיעבד.
5ג

א

הפירלשים הנ״ל רק מביאים את מקלרד של הרמב״ס אל מה היא סברת
הרמב״ם לחלק ללאמר שבדיעבד מלתר?

 .14הגר״ א בלהב'׳׳כפירלש רש״י שם״ .אל 7-כלנהל שהלמב״ס הבי 7כרש״?
לעשה חיל לק בל 7פת לרגליד,אלא  .כמל שלש״י פירש ־ שמד ל ברי
בפסחים לדבר רשלת  -רשלת ממש ללא כפירלש התלם׳ שם שהבל 7אחרת.
 .15קלשיא זל קשה גס לרש״י ללהדלביס בשיסהד מאחר לפה אי 7אפשרדת
לעשלה חיללק בי 7בפה לרגל ללאמק .שפה מדובר בעירוב ברגלי! -
שבו שייר עירוב לדבר רשלת ,לאז חל,זרת הקלשיא על ר׳ אבהל כי
פה מדובה בו,דאי בעירוב בפת ,כי מדובל שעירבו לגז.יר בלי7
ז״א באוכל ולא ברגל א״כ איר הס״יסבירו את הקושיא על ד׳ אבהל.
ונראה לתרץ כמו שהרצו פה הראשונים א :מדובר פה למ״ד "מצות
להנות ניתנו״ לקשה ,לר׳ אבהל איר נזיר יכול להנות .בערוב ביי.-7
ב :מדובר בגמרא שם לסייד שמותר לערב לדבר רשות )מייד שחולק על
ר׳ יוסף׳( .הרמב״ס לא ־נקע כהרדצים הלליד בי הוא רוצה להעמיד את
הגמרא לכד׳:ע וזאה מאחר -והגמרא דיברה׳ בסתם ולא אמרה אליבא
דמ״ד מסליס.
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16

י

הגמרא
הגמרא ובעירוב  7נא ,א "שלאלה אלפיים אמה הלכ 7.כ ה ו ב ?
ללמדה אה זה מהפסוק "אל יצא איש ממקומו״ פיל ר לש ל של ידבר חל' איסלר
על אדם ,מישראל ׳.ל ע את ממק למיל .יוהד מאלפיים אמה .מהל מקלמל? כיל למיד
ע״פ מה .קובעים אה .מקומו של אדם שמשם יש לל אלפיים אמה .,באל חכמים
לקבעל ).לפי הבנה ר'״'י שהלא להלכה( שמק'למל שיל אדם זד הלא הנקלדה שבה
הלא גמצא פיזית בבי. 7השמשות  -שהלא הרגע הקלבע .לעגי 7החום שבה לחכמים
הלסיפל דרך נלםפת לקביעת מקלמל של אדם ,לזאה ע״י הנהת מזל 7שהי
סעודוה .במק.לס .שרלזנה לקנלת שביתה שם לשם יחשב מקלמל.
17

ץ

לבז לשלז' הרמב״ס יפ" ל יה״א;
"מל .שיצא מ 7המדינה בע״ש ,להניח־.מזל 7שהי סעלדלה רהלק
מך המדינה בתוך התחום לקבע שביתתל שם; אע״פ שחזר למדינה
ללז ,בביתו נחשלב אלהל כאיל ל שיבה .במק לס שהנייה בל שתי
סעלדלת״
לועא שחכמים קבעו שני דרבים לקניה עיר לב ,א_ו ברגללל ^אל ע״ י הנחה
פה ,לכ 7אס אדם בבל 7השמשלה עמד בנקודה מסוימת ,אל להיללפיז הגיח פת
בא לתה נקל,דה הרי .מדיגי קגי 7.קנה אה המק לס לשם שביתתל ,ויכול ללכה
אלפיים אמה לכל רלה.
מצד שני חכמים לא רצו שהיללכל של אדם בשבת יהיה כהיללכל בהלל
ללכ 7קבעל שיהיה לאדם אלפליס אמה לכל רלח ממקלמל בלבד ,ללא שיהיה לל
ארבעת .אלפלם אמהלכלל ,7אחד כל זה בבר מעי 7היללך של חלל^ .אבל
בנסלבלת מסללמלת )לדבר .מצלה(• ,התיר ל לל ע״י קנלה שביתה במקלם אהר
ליצלר מצב שילכל ללכה ,ארבעה אלפלם אמה לכ ל 7אהד מביתר .לבך לכתחילה
מילהר לערב .רק 'לדבר .מצלה אבל .בדיעבד אס עלרב הרל מדלגל קג  7קנה
שבלתה ליהלה מלתד לסמל ך ״על עלדלב זה .בשבה.
י

י

שיטת תלם׳

1 8
r

את שלםת תלם׳ נלת 7לדללק ממספר מקלמלת אבל בעלקר מתלס׳
בפסחלם מס,א .המשנה שס פלסקת שאדם שהלך לערב לדבר רשלת־אס גזכר
שלש ביד־ ל חמץ חלזר ,לבסל את המעל ,שלאל תלם׳) .דייה \'לשברת"( אלך זה
לתכ 7הרי .־״אי ,7מערבי. 7אלא לדבר ,מצלה״ למתרץ .תירס' ״לשברה שבלתת
הרשלת - .שהללך .לשמלה בפסח בבלה ;אלהבל אן קרלבל״ .הלס׳ .הלפם
שכללנה המשנה לדבר רשלת אל 7הכלנה רשלה ממש אלא ,מעי ;7מצלה של שמהה
לל״ס .א״ב־מדלע המשנה נקסה לשל 7של רשלת לא של מצלה. ,מסבלר המהד״ם
מאחר והרישא של המשנה עלסקית בשחלטה פסח למללה בנל לכל׳ ,ללשמלח בבלה
קרובל באלפ 7יחסי זה דבר ירשוה .לב 7למרוה שזה מעיך מצלה מכנה את זה

. .16צורת הלימוד המלאה ראה שם.
ל

 .17השאלה היא מג  7יש לזה סמך מדאורייתא ,כי אנחנו מביכים לפי
שהחימ  7זה מדרבנך.
רוב ההגאים
י

 .18וכ 7ההולכים בשיטתו
מהר״ס חלאוה להמכתם

הרא״ש כמו שמובא בפסחים פרק שלישי,
בפסחים.
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המשנה דנר "דשות  .למאחר להמשכה עוסקת לא בדבר רשות אלא בדבר מצרה
לא־קשה כלל מהמימרא של ק׳ דלסף.
למתלך שהלם׳ לא הירץ כדש״י )שמדלבר ברגלי ל לכל האיסלר ־הלא דלקא בפת(,
ללא כמל הרמב״ס )שםרבר שאס עירב בדיעבד עירלבל עיריב( למחפש תרלץ
אחר שהלא דחלק משמע שהלא סלבר שככל ג1ללני בל 7דלעבד בי 7.לכתחילה
בי 7בפה בי 7ברגל אםלר לערב לדבר *הרשלה לאס עירב איז עלךלבל 'עלרלב.
הרא״ש בפסחים פרק שלישי סימ 7ח׳ מתרץ אה שאלה הלם׳ באותה דדך"
אבל מביא דלגמא אחרת לדבר רשלה שמק לרה בידלשלמי פסחים ;פרק ג ה״ די(,
ששביתת הרשלה הכלגה שהלל]־ לשבלה אצל רכל אל מי שהלא גדלל ממגל
בחבטה ,הירושלמי בעצמל מסביר מדלע א״ב קדאל לזה דבר רשרת ,20מאחר
ורצל ללמד אלהגל "שכד שגה רבי המעשה קלדם להלמלד.״ שמאחר לללבה לךבר
זה לשם לימלד לביעלר חמץ זה מעשה אז המעשה" קלדם ,להתלמלד הוא דשלת
ביחס למעשה של הביעור ללב 7חלזר ע״מ לבער אה החמץ .אבל אס הלך
לדבר מצלח ממש  -שחיטת פסח ,מילה וכל׳ הרי זה מעשה כנגד .מעשה לאס
'יחזור לא יספיק לעשות אה המעשה אז לא ,צריך יל ח ז'ו ר בל?! - .
:

21

וקצה קשה מדוע התום׳ מביא דוגמאות •של ;לשמלה בביתי רעהו ללא ,מביא
את הדוגמא שגזכרת במפורש בירושלמי״שהולך אצל רבו' או אצל מל שגדול
ממגו בחכמה" ע״מ ללמוד.
ךנלע״ד .שהתלס׳ לא בא רק' לענות 'ולתרץ את" המשנה בפסחים ע״ י
אלקלמתא .שזה לא רשות אלא מעי 7מצלה ,אלא גם בא להסביר אה דברי ו
של 'ר׳ יוסך בעירובי;  .ר; יוסף באמור ,קבע שאי. 7מערבל; אלא לצורך מצוה.
מהו 'צורך 'מעלה ע״פ .ר׳ יוסף?' באים התום' ומסבירים שזה' לאל דלקא מצללת
ממש אלא אף 'דברים שחס משוס שמחת ייו׳׳ט ,אל עלנג שבה ניהשבים כמעלה
למשל הדוגמא שהביא תוס׳ אדם שרועה ללכת לבלה רעהו לשמוח אתו בחג ביהד,
שודאל אל 7מעוה ללכת לביה רעהו לשמוח אבל ע״י הליבה לבית רעהו הלא
שמח ללהר ,ללכ 7גם זה לחשב כמצלה .ואם ההלס׳ הלה נוקם את-הד ו גמא
שהביא הירושלמי היינו אלמרלס שר׳ ל לסך התיק אך לרק לעלרך מציית' ממש
?

ז

 .19תיספרה ,י ר״ט על המשנה _הנ״ל מביא' משגה דומה; ממסכה ביעה פרק הי'־
ששם המשנה קלראת לקלדלשי ,7ללבלס ,לחליצה דבר רשלה,למשס 'רואים
שבאשר המשנה קוראת לדבר מסולם ;ךבר דשות אל 7בהכרה שהלא רשלת
ממש אלא יכול להיות אך מצרה.
.20

כבר'מצי נ־ ו בעלרובל 7לו :במשנה -״אם בא חכם למזרח עלרלבי למזרח״.׳׳
משמע שלהקביל פני חכם זה דבר מעוך׳ ומוהר- .

 .21הירושלמי בהמשך שם כילהב שבבר נמנו בעליה ׳ביה אריס בלוד -וקבעו
שתלמוד קודם למעשה כל הוא מביא ילידי מעשה )זה באשך יש טי שיעשה
במקומו אה .המעלה אבל אם אין מי 'שיעשה אה המעשה ,המעשה קודם
*
•־>
־י
••־•־•:
־
לתלמיד(
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לשם לימרד(
כגלז תלמוד הורה )כי שם מדלבר בהליכה להלמלדל חכמים
ומלמלא נראה שרעל התום׳ ללמד גס על דבר שמחה יו׳׳ע שהם כגדר מעלה.
הגדיל לעשות ״תרומת הרשך" שמובא ברמ״א בסימך הס״ו "שרועה לללך
לטייל בלו״ע או בשבת בפרדס שיש בו משום שמחה  ,,בזה מיקרי דבר מעות״.
23

הגמרא בעלרובין לו• ,ב עוסקת באדם שלערב לשנל כלוונלם כדל שיוכל
לבחור בשבת בכייל 7הרעול לו והגמרא מעמידה באהת האפשרויות שהוא מחכה
לדעת! מהיבך יבוא "מרי דמתא" ;שר העיר  -גכרל׳( כדל של וכל להקדים פנל ו
ע״מ לבקש בקשות בשבלל בנלי העיר .וקשה אלך נלהז לערב לדבר כזה הרי
איך זה עורך מעוה? מהרץ תום׳ ;עירלביז פב ,ב תום׳ דייה מערביך(
שאדם שהולך -לעעלק בפני ״מדל דמתא״ זה עורבי -רבים וערבל רבים נחשבים
כדבר מצרה .
24

למסקנה ,ברור מההרס׳ שדבר מעלה אלנל כפשלעל  -שזה מעווה דוקא ,אלא
תלם' מרחיבים את מלשג• המעלה למחשלבלם גם,דברים אחרלם כגלז דברלס
הגורמים לעלנג שבת ,שמחה יר״ט ,לערבל דביס.
לסלכלס .לשנס שלש שיסלת עלקרללה בהבנת דברל ר׳ ילסך:
אי :דשי :דבריו של ר׳ לוסך נבונלס דוקא לעלרוב בפה ,לאם עלרב לדבר
רשות איז 'עירובו עירוב אבל ברגליו אך רשות יהיה עירובו עירוב.
בי :רמב״ם :ר׳ יוםך דיבר בל 7בפת בי 7ברגללל אבל רק־לכהחילה ,ואם
בדיעבד עירב עירובו עירוב אך לדבר רשות.
גי :הוס׳ והראש :דברי ר׳ י וסך הם ביך לכתחילה ביז דיעבד ביז בפת בל7
ברגליו ,בכל מקרה ,לדבר רשות אי '7עירובו עירוב ,אבל
מעד שגל דבר ׳מעור׳ אי 7פירושו מעוה ממש אלא אך דברים
שהם משום שמחה ועוגג או צרכי רבים נחשבים בדבר מצרה,

.22

וכ 7מוזכר בירושלמי שם :בהמשך "גדול מעשה• מהלמוד" משמע שהלך
לשם הלמוד .הורה אעל דבל;

 .23ערוך השרלחך או״ה סלמ 7הע״ו מדללק שלש מעור׳ של ״וקראה לשבת
עונג״ לבחג לש מעלה לשמלח ,וכל דבר שמבלא ללדל שמחה ועונג
אל מגדלל את השמחה אל העלנג הם בגרר מצרה.
.24

נראה שכא 7אך רש״ל סלבר שזר׳ גחשב כעקכל מעלה אחרה הגמרא שם
קשר׳ לל לשם הרי מדלבר בערב בפת ;כי הלא מערב לשנל כלללגלם(.
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לעקב אנסבכר
ידיעת העתירות
סמרה כ״ב " -מכספה צא החיה״.
ללקרא י״ס ־ "צא הנחשל ללא העונניו .
אל תבקשל לטמאה -בהם״.
דבריס י״ג  -״כל לקדם בקרבך ב בל א אל חלם חלום וניתך יא ל ל ך אילה אל מלפת,,
כל מגסה ה׳ אלקלכם אתכם לדעה הלשכם אלהביס את ה׳ אלקיכם״
דברלם ל״ח  -״לא למעא בך  ...קסם קסמים״מעונך ומנחס' ומכסף להבר חבר
לשאצ אליבי ללדעלגל 'לדרש ^אצ המהלם  ...המלם׳ תהלה עמיה'
אלקלך כל הגלללם האלה אשר אהה ללרשזאלהס אל 'מעלנגלם ׳לאל
קלסמלס ישמעל לאתה לא כך גה 7לך ה׳ אלקלך גבלא מקרבך...״

אצ תפנד אל "האלבית -לאצ -הלדעלנים

פםחלם קל" ג; -ב " -אמר רב משלם ר׳ ללסליאלש ה לעל י מגלז שאיך *-שואלים
בבלדליס )חוזים בכוכבים( שנאמך־ ׳המלם ההלה עם ה׳ אלקלך״'
סנהדרין סז ,ב " -אמר ר׳ ללחנ־ז למה גקרא סמך כספים סמכחיסיך פמללא של
מעלה״.
סנהדריז ע ,א  -״תנלא ר״ל הגלללל אלמר הגיע הלרה •לםלך דעתה ,של עבלדה
כלבבלם לפלכך־ נהנה תלדה ממשלה בה שאפללל מעמיד לך חמה
באמעע-הרקלע אל השמע לל .תנלא א״ר עקל בא-הזיל שהקב״ה
מעמיד המה לעלברל רעלנל אלא בגיד הננלא ב 7עזלר שמתחלתל
.נבליא אמה "ללבסלך נבלא' שקר״.
נדרלם לב ,א  -׳״לללעא אלהל החלעה׳ אמר לפנלל רבש״ע הסיתצלהל ׳במזל שלי
לאלנ ל ךאךי להוליד ב 7אמר לל עא מאלעטגננלה שלל אל 7מזל
ללשראל אמר -ר׳ לעחק בל המהמלם עעמל הקב״ה מהמלס עמד...
אמר דבל בל המנחש ,לל נחש,שנאמר ׳כי לא נחש ביעקב׳״,
הללי 7עה ,ב  -״הניא ר״ש ב 7אלעזר אלמד• ביה הלנלק לאשה אע״פ שאי 7נהש
יש םימ7״!
שבת ע״ה ,א " -אמר רב  ...להילדע לחשב הקלפלה דמזללה לאינל הלשב .אםלר
לספר הלמנל  ...אר״ש ב 7פזל אייר יהדשע ב 7לדי משלם בר
קפרא כל היודע לחשב בתקלפלת למזללת לאלנל חלשב עללל
הכתלב אלמר •י לאת פעל ה•• לא לבלטל למעשה לדלל לא ראלי
א״ר שמלאל בר נחמני א״ר ללחני מני 7שמעלה על האדם לחשב
הקרפדה למזללה שנאמר ׳לשמרהס לעשיהם כל הלא חכמתכם
לבינהכם לעיני העמיס...׳״.
:

;

?

;

אנל רלאלם מדברל המקלרלת בתלרה את התללחסלתה השללללה סל התורה
לשמלש בקוסמים ,מכספים וביר״ב לחקר העתיד מעד ״אל הבקשל לטמאה בהם"
ומצד דריסת הקב״ה ללכת אחרלל לצשמלע בקלצ נבלאלל ״המלס ההלה עם ה׳
אלקלך׳  ...לאתה צא כ 7גה 7לך ח׳ אלקלך גבלא מקרבך״.
ציטטנו מספר גמרות שאף הך מתייחסות לנושא בצורה סלילית חלץ מהגמרא
בשבה ע״ה ,א המחלל בת צעסלק בחשלב תקלפלת למזצלת  .אגל רלאלס מ 7המקלרלה
1

.1

גמרא ז ל הלסבר בהמשך.
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את הההללחםלה השלילית ריז צקלסמלם לצפכשפלס לריז צההללחסלה צמזצ כקיבע
מאלרעלה לדברלס מסוילמלס בעתידי של האדם 'לכך כטרבך פסיקה ההלכה שהדברים
הצצל אסירים ראף יעל" חלקם ישנר עינש מיתה.
ממה ניבע אלסלר זה? יחאם יש בדבךלס האצת אמת מסלללמת?
גלשה אחה איטרת שיש אמה .בדבר.ים אלי ,יהקךסטיס להמעלגיגלס איטרים לעתים
דברי אמה ,אך צגל לש את הגבלא.
מאלדך לשגה גלשה השלצצה ,אה האמה .בדברלס הצצל״ מכצ לכצ לסלעגה
שדברלס אצל הם דברל הבאל לשקר .הסיבה .צאםדר דברלס אצל ,צכל שתל
הגלשלה ,שהקלדת לראית העתלד בכצ העלרלה השלגלה להמשלגלת הלא כהמשך
לסעלך שצ עבלדה זרה .אצ צנל צהלמשך אחדל דברלם המלקלם אה העהלד הילה
לצגל  -עם לשראצ לש אה מלרה דהבגל הקב״ה לאה שצלחלל הגבלאלם .בהלך
המעשים האלי -.ישנם דברים שחמלר״לם ל,לתר ללשגס פחלת אך המשלהך הלא
הסמלכה עצ קרסמלם צמלגלהס לעצ דברלס לצא עצ הקב״ ה שר,ציני בא לידי
בסלל -אל במאמד הגבלא אל בהלרה לבמעללהלה.
הטחליקת ביך שהל הגלשלה שהזבדגל גשזרה צאלדך כצ ההקלפלה החצ
בתנאים יכלה באחךינים.
הגמרא בסנהדריך ע ,א " -תניא ר״י הגלילי איטר הגיע תירה' לסיף
דעהה שצ עבלדה כלכבלס צפלכך גהגה הלרה ממשצה בה שאפלצל
׳מעמלד צך המה ,באמעע הרקלע אצ תשמע צל תגלא אמר ר״ע
ח״ל שהקב״ה .מעמיד חמה צעלברל רציני אלא כגרך חנניא בך
עזלר-שמהחצהל נבלא' אמה ךצבסלך גבלא שקר".
אגל רלאלם מחליקה ביך ר"ל.הגצלצל שסלבר שלש בכלח עלבד הכלכבלם
לעשית אלת למלפה לזה בשבלצ צגסלה אה האדם ,לאלצל ר״ע שסלבר שאל 7בכלח
העלבד כלכבלם צעשלה זאה רהיא מעמיד את המקרה באידם שהיה נביא אמת ילבך
הלא הלה לכלל צעשלה זאה.
בשי;1ה,-שאי 7בדברל המעלנגלם ׳להקלסמלם כלים מצדדים כמה מפרשלס
לגביא ,אה חצקס.
הרס" ג בפירלשל צהלרה עצ פרשה קדלשיס אלמד '״הידעלגיס צשל 7ידיעה
החלשבלם שהם ללדעל עהידלה" ,לבז מלבא בספר אלעד הגאלגים עצ מסכה
סגהדריז סה. ,בההקכ״ב שהגאלגיס סבלרלס שאיז בדברלם הצלל ממש.
האב״ע

;ללקרא ל״ט ,צא( " -לרלקל המלח אמרל ללצל שהאלבלה אמת?. /
צא אסרס הכתלב לאגל .אלמד הפך דברלהס כל הכהלב צא אסר
האמה רק השקר־׳ .
2

 ,2לדעת הרס"ג להאב״ע המקקה של בעלה הא לב שהעלתה את שמלאצ בשבלל שאלצ
בריר שהיא לא ההייתה )העלתה( אלהל היות ואלן בלכללהה לעשלת זאת
אצא הקב״ .ה החללה אותו ,למלבז אס בז הזעקה ל ה בה צ ה שאחזה.בה .יאכמ״ל.
־1־
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לכד נדמנ״ס נעדרה ברלרה בהלכוה ע״ז פל״א הס״ ז ־ "ידברלם האלו
כל.ל 7דברי שקר וכזב ר׳ 7להם שהסעד .בליז ,עובדי כוכבים ...
יאי 7ראדי לישראל שהם הבסיס מחרכמים להמשך בהבלים
אל ד...״
לבז באגרה הימ 7למהדורה הרב שילה ־עמי קלל־קלז"׳( '" -לזה׳ שהוא הזהירנו
בהחלה זאה הפרשה מההעסק בנחש לבקםס  ...ואלל העניגייס
הם דברים שיחשבל האומות שהם ידעו־ בהם מה שלתהדש"
לשם בעמי קמ״ה ־
״ואולם ־מה שראיהיך בלטה אליל מעניך הכלכביס ל הד ב ל קיים
שהיד ושעהידיס להלליה'יכל זה הלא עניז שראלי שהסירהל
מדעתך  ...מפני שהם עניניס איז אמה בהס כלל אצל החכמים
השלמים ואפילו אשר איז להם דת כ״ש בעלי הדת״",
ובז בסורה נבלכיס חייג פל״ז ;על פי מהדורת הרב קאפח׳( -
״לאלתס הפעלללה שעלשיס המכשפים איך ההגילז מחייבם ולאי
יאמיז השכל מהם גלרמיס מאלמה  ...׳למלא "לדמות בכלכב מך
הבלכבים שהלא מזיק אל מלעיל במאלמה מז המצבים'.הליל ל"
הנמעאים לאישי בני אדם״.
1

ישגס גס אהרוניס שסלברים כך ־ הדש"ר הירש ל יקרא יט ,כ״ל אלמד
״לאמיתו של דבר הרי ניחוש הוא סירלך המע״לרר גיחלך להםלתר כל מחשבה
יי
בריאה...״ .
ובז 'ר׳ ברוך אפשסיי 7בעל התורה הסיטה ;בדברים י״"ח ,יא הערה ס״ב׳{
הוא מביא בשם״הר״י חגיז בם׳ יעץ החיים "דעתה קרוב לאחרית הימים שההפשס
האליר האלקי על בל בשר  . ,.וכבר גער יהי בשטך לנתבטלל
כוחוה הס וסאה אלו וכל בעלי אלמגויוה באלו ייבש ידם ...
לאיז גם אחד אשר בח בידו לקסם ולכשך 'והאמוגה באלה כעה
תקלנז רק במוחי ההינלקלת והשוטים״.
י
אמנם מדברי ל נראה שהלא סלבר שמדובר לגבי ההווה אך בעבר היל
כוחוה כאלו ואילו הד ע ויה' שהבאנו קודס שיברו בצורה כלליה גס על העבר.
יש שניסו להסביר אה הרמב״ם בצורה הזאה שבעבר היל כוחות כאלו ובל מה
שהלא טבסל זה לגבי הקופהו לאילך אך דבר זה לא נראה מדבריל בשלם מקלס
ללכץ צריך להסביר את הרמב״ס שדיבר גם על תקלפת העבר שלפניל תקלפה
הגמרא לכל׳ .
בגישה השניה ,היא הגישה הסוענה שיש בדברי הקוסמים ממש אך בבל
זאת או בגלל זאת .הדבר נאסר עליגו ,גם בז רבו המפרשים ונביא אה חלקם.
זי
הדשב״ם ;דברים י״ח ,י"גי(  -״ולפי בי ,מנסה הקב״ה בס את ישראל נתז
כח ברוח הס ומאה להגיד עפ״י שעירים״ •,
3

 .3הסבר הרשב״ם הוא על פי הטעם שהובא 'בויקרא י״ט "אל תפנו אל האובוה
ואל הידעונים איל תבקשו לטמאה בהם״ .שימוש בכה הטומאה להגיד
דברים עתידיים זאה היא טומאה שאל לנו לבקש ולהתעסק עמה.
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לעז ברטב") 7דברים •לג,,ק׳" /ריהכך ירמוז הכתל^ב למה שחרא :אמהבל בגפשלת מקצת האנשים בה נביאה לדעל בר עתידות לא
ידע האיש מאיז לבא לל אבל להבל.דד להבא בל; רלח לאמר
בכה יהיה, .לעתיד לבא".
ובך בפירושו ,לדברים י״ח ,ל״ ג " -לרבים יתחסדו בנחשים •ללמד שאלז בהם
אמה בלל בל מל• לגיד לעלךב ולעגור• מה יהיה ראנחנר לא
• •>
נרכל להכחיש דברים יתפרםטר לעיני רלאיס  ...לכל זה
אינני מלעבר ,בעמים אבל הכמה תחשב להם״.
לממשיך הרמב״ד׳ לאימר ״ראתה לא כ 7נה 7לק הי• אלקלך׳ הילת ללר יש
מעלה גוללה שלך יש נביא ללא הצטרך.-לעהלדוה ע״י קיסם
למנחש שלא כל דבריהם אמת אלא לך יש את הנביא שכל
דבר? י" "אמה".
~
:

!! י׳ .הרלב״ג ;מלחמית השם לרלב״-ג מאמר שני פרק .שמי ני > מסבלר אה היחס
שבי׳ז מערבת הכוכבים לביז ההשגחה .האללקית .האדם כמל כל יצור טבעי
נהל,ז גלרלל עפ״י ״הכלכביסו ל,דבר זה יכלל .להשתגלת לי• .ההשגחה .האל לקי מ
־שהיא מעל .משפטי -הבלבביסי .הקיסם הינל אדם שלכלל לבודד אה כח הדמללז־
שבל משאר הכיחלה :לשיש בל הכנה לבח לקבל את השפע לכך -יכלל ,הקיסם לצפלה
את המעשים שיקרו• מצד הגרמים ,השמימיים',אך /ל-יעלס ממני ההשגחה האלקית
כללמר ישגה דרגה נמלכה של ידיעה העהיד עפ״י הכלכבלם לזהל הקלסס,
למעלי ל יש את .הנביא שיודע אה דוני ההשגהה האלקיה שמבטלת אה משפטי
י r
הכרכביס.
:

:

״

-

-״

*

* ־

ו

־,הקייז) .דרשות הר״ז• דרלש שמיני ,דרלש^אהד• עשר(•׳ -׳מתפלא על הרטב״ם
שארסר שאיך בדברים ר׳ללל כל לס למסביד שד/קלססיס •י לדעים <אה העתיד אך
אלנס צלוקלם ,תמיד ,ולבבי בחירת העיתים׳ ;ילס מסליים לעשרת אה הדבר הזה
ללא את•הדבר האחר . -ניחלש( .ההלרה אסרה זאה הייה לדבר^״כזה לכלל להביא
להאלהת .הכלכבלס לאילל טבע -הכלכבים גטבעי בהם ע״י הקב׳/ה בללמד זה לא
מכלחם אלא .מכוח הקב״ ה לאלז בכוחם להל.עיל _א ל• ולהזיק לכזיהגלך נהלז
להשפעה הכלכבים אך ישנה מערכה מרעילה שיכללה לנטרל זאה לזאה התלדה
למצללהיה שע״י קילמה ישנה השגחה אלקלה שהיא מעל השפעה .הכילכביס.
;

1
י

וכז האברבנאל" על פרשת שופטים מקשה על הרםב׳ים -
״אבל הדעה הזה התורה האלקיה טבדיבתרי״שהניהה מציאות
'
השדים באמרל ׳לזבחל לשדים לא אללק׳ לקבלה'חכמינל
סלתרת לזה כי הס קבלל מציאות השדים' למעשה הכשפים ...
־ יהדרו בזה שעניז הכשל ף־ היא אמת".
״

־׳!-

לשנס .־גס אחרלנים שמחזיקלס בשיטה זל .נצטט שנים מהם׳,
תראשרך הלא האור החיים )דברים יי"ה ,י״ד( על המסלק ״כלי הגליים האלה ....
אל מעליננלס לאל קלסמלס לשמעל לאתה לא כך-״  ...נכלא מקרבך לכי'״ מביא
שניי פירושים ,פירושי אהד שהגויים ידדעלם את העתלד־ דרך המעדננ׳לס לה״קלםמלם
ואהה דרך הנביא י-לדע את העתיד .פרוש שנל לעומה הגויים אנחנו מעל" המזל.
המזל הוא רק לגבי הגויים לאילו לגו הנביא מודלע את העתיד שהוא מעל
הלך א״ל בעלת׳ האיל ב "כשלא
המזל ,דמדסלך האדר החלים לאומר שאולי שאול
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עגד צו צא הגביאיס וצא באורים והומים הלוה והלא סבר שבמקרה שהגברא
צא עוגה או שאין -גיבי״א• אפשר צהשהמש בבעצה האוב צצורל ידיעה .העתידי.
:

הגצי״ב בפירושו העמק דבר דברים י״ח ,י״ד אלמר:
״אבצ יש צדעה דאע״ג דבהליכדה האדם  ....יש צהיוה המים
עם 'ה' וצא צחקלר עתידית  ...מ״מ בזמן מצחמה .יאיז עצה
ברורה והרי• הואי ^סבנת-ינפשוה יש צחקוד וצדעה וזהו עעמו
של שאול -המצל הצדיק' ששאצ באוב שהרי בפירוש דברה הורה
'בי 'אהה צא/כץ וגוי׳ ׳־גיביא מקרבל ובו׳׳ מבואר .שבזמן
שאין נביא דאין" אפוד ,ההברה" צשאוצ גסי באוב והא 'שניענש
עצ זה  ...היינו משום שהוא גרס צזה והיה •צו צשוב וצבקש
מה׳ שיענהו ע״י דברים שבקדושה -אבל ודאי ההברה צדעה
--.״׳*־־
מה לעשרה״ ^
ובסוף הקסע אומר הגצי״ב:
״משא״יכ עניני 'כשוף הדא<דבר סגולה ב״סהרי .הסבע דכשמשהמשיס
בו ההכרחי לדעת צפי סגרלה :הטבע שהסביע יוצר כל ׳יתברך בו".
מדברי" הנצי״ב אנו ,רואים שני דברים /דבר אחד" שבדברי הכשוף שישי יד בר י ־"אמה
ואפשרי עפי״ז "לדעת אה העתיד .דבר שני שכשאין ׳נביא• חיל' חייב לדעת־' רלחקדר
בעתיד ,כגון ,במלחמה'י -הדוגמא שהובאה עצ ידו עההכרח ׳,להשתמש "ולשאול
י
•י
בדברים הללו* הוא כמובן רק במקרים'קיצוניים׳(.
1

הההקפה הביטה בי ותר על הרטב״ ם 'נמצאה''בגר״א בביאור הגר״א עצי
"יי
השו״ע יו״ד קע״ט אוה י״ג-:
" ...אבל כצ הבאים אחריך הלקו .עציו שהרי הרבה צחשים
נאמרו בגמרא והוא במשל אחר הפצוספיא ולכן •כתב שכשפים
׳רשמית ׳דלהשים ושבים וקמיעות הכל היו א שק״רייאבל בבר הכד
אוהו -עצ קדקדו/שהרי מצינד הרבה' מעשירה בגמרא ע״״פ שמית
רכשפיס  ...רהפצדספיא הסהו׳ ברובי צקהה צפר״ש הגמרא הבל
בדרל הצצייי ולעקור ארהם מיפשסן• וחייו איני מאמיד בהם ;..
אלא' כל ''הדברים כפשסן* אלא' שיש בהם פנימיות../״
4

א״ב' על שיסה הרמב״מ ישנן מספל'ק ושי והי:
אנו רואים בגמרא סיפורים או ההייחםוה לשליס ,ולמעשיהם וכן
סיפורים על אמוראים שהשהמשך .בסימנים מסדיימיס לקביעה" מעשיהם וכן
גמרות -שמתוכם ,אנך ,צמדים על מציאתה הדברים הללד ,כדוגמא הגמרא
שהבאנו בההחצה בס נ הדר יין ם״ז ,ב - ,״.אמך ר׳ יוחנן צמה נקרא שמן כשפים
שמכחישלן פמליא של מעלה״ משמע שיש בדברים האצה אמת .וכן סענת הרמב׳׳ן
והאברבגאצ שדבר זה ידוע' ומפורסם כדבר אמה .וכן המוהה הגמרא בשבה
ע״ה ,א שמחייבה צעםוק ,בחשוב תקופות ומזצוה .הרמב״ס באגרוהיו ;פאר
הדור . -סימן נ״ג( מתייחם לגסקא בשבה-עה ,א ואומר שהגמרא ההבווגה
,.
לחכמת ההברגה-כצדמר צאססררנדמיה להבדיל מאססרוצוגיה ;שלפי דעהו
•עיסוק באססרדצרגיה -אצו -דברי הבאי( ,וכמו שהרמב״ם ערשה בעצמו חישובים- ,
אססרדגומיים בהצכרת קי-דדש החדש.
י

.4

יש אומרים שאין זה הגר׳׳א אצא זהו זיוף.
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לגבל הגמדית שבהם׳מובאים סיפורים על אמוראים שהסתמכל על סימנים
מסויימים לעשרת דבר זח אל אחד הרמב״ם בעצמו-בהל׳ ע״ז פי״א ה״ה כוהב:
"מל שאמר דירה זי שבניתי סימ 7טיב הייתה עלל  ...יבל
אלל וכיוצא בהך מוהר -הלאלל ללא כיל 7מעשלי ללא נמגע
מלעשלה אלא עשה זה סימ 7לעצמו לדבר שבבר הלה הרי זה
מלהר״.
דלאים בברלר מדברי הרמב״ס שבמקרה שאלנל סומך על הדבר מלבתחללה אלא
שהדבר נעשה להתברר לל למפרע שזה יצא עלב במקרה כזה הלא יבלל לעשרת
לל אה זה כסימ 7עלב כללמר לא הםתמכלת לעתיד אלא כלקח על העבר.
ולגבי הקלשיה מהגמרלת שמוזכרות בהם שדים למעשיהם ,כלתב הרמב״ס
־׳בהשלבה לחכמי העיר מארםילייא )בספרי כתבי הרמב״ם לבגל ד׳ אברהם בחלק
ב׳ עמי•  ,24ביית( ״כל אלת 7הדברים אינ 7דברי חכמה כלל לעפשלה הם״.
לבהטשך מהייהס הרמב״ם לגמרלת שמדבדלת על שדים:
"לאגי ילדע שאפשר שתהפשל להמצאל דברי יחידים מ7
החכמים  ...אל יקשה זה ;בעינכם שאלך דרך שיניח אדם
הלכה למעשה לכ 7א'ל '7ראלי להניח דברים של דעה ...
ליהלה בדברי יחיד שאפשר שנתעלם ממנל דבר״.
בללמד אנל רלאיס שהרמב״ס מהייחס'"לגמרות האלל בדעה יחיד שאינה נפסקת
להלכה .בהמשך הדברים אלמד הרטב״ם:
"אל׳ שיש בארתך הדברים רמז אל אמרז לפי׳ שעה למעשה שהיה
לפניל הלא הדעל שהרי כמה .פסוקים מ 7ההלרה הקדלשה א7נ7
כפשלע 7״.
בללמד -אפשרלת שניה שמעלה הרמב״ס שאיז אנו ילרדים למלא משמעלה הספלד
לאגל מביגיס את הפשע אך אגל לא מבינים את הדברים העמלקיס להספלדים
האלל יש להם הסברים עמלקיס.
־׳ דבר זה אלמד הךמב״ם גם בהקדמה לפרק חלק פרק ב׳ שאנשים לא מבינים
נכל 7אה ־דנלל .ההלרה והגמרא.
בהל' לסלדל התלרה פ״י ה״גיהוא

לכאורה לישנה תמיהה בדברי ר<מב״ם עצמל.
כלהב:
"להלא המעוגלים להקלסמלס אלמרלם מה שעתיד להללה למה
הפרש לש בל 7הנבלא לבלנס? אלא שהמעלגכל 7להקלסמל7
לכללצא בי׳ 7מקצה דברלהם מהקללמלך למקצת 7אל 7מהקללמל7״
ללצא לכאלרה 'מדברל הרמב״ס שגם הלא 'מלדה שלש בדברלהס ממש )לפיהרת לפעטים(.
אך אפשר להסביר בפשעלת שהרמב״ם' סלביר׳ שדברלהס הם הבאל לשעלת אך
כשאדם יניסה לנחש את העתידי לפעמים הלא יצליח ,יכל אדם ייכלל לנסלת
לנחש ללפעמיס הלא יצליח בנחלש אל אל 7זה מהלך ידיעה העתיד עפ״י
הכלכבים" לכיל״ב.
בשביל להבל 7בברלר אה שיעה הרמב״ס כעיי 7בעלד מקלר מדבריל.
במלרה נבלבים חייב פרק ל״ל ),מהדלרת הרב קאפח׳( מגדיר הרמב״ם 'את הנבלאה
למהל ההבדל בינה לב  7החללמלה האמיהיים:
״דעי בי אמתת הנבלאה למהלתה הלא שפע שלפע מאתיהאצלק
ל

