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בלכתך בדרך

 

ימי החורף ממשמשים ובאים ונושאים בכנפיהם חושך ,תרדמה וכינוס מפני הקור ,אך חובתנו לקום
ולהתגבר כארי ולפזר את ענן החושך ע"י אור נגוהות שמקרב לעבודת ה' יתברך.
בפתחם של ימים עומדים ונצבים ימי החנוכה ,ואמרינן במס' שבת )כא ,ע"ב(" :אמר רב כהנא דרש
רב נתן בר מניומי משמיה דרבי תנחום נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה וכמבוי".
וטעמא כדפרש"י משום דלא שלטא ביה עינא וממילא ליכא פרסומי ניסא .אך צריכים הדברים ביאור
בפשט הגמרא מ"ט הוי כסוכה וכמבוי והרי סוכה לא דמי לגמרי למבוי ומבוי לא דמי לגמרי לסוכה,
דסוכה פסולה ובמבוי ימעט כמבואר בריש סוכה ובריש עירובין ,א"כ בדינא שאני וטפי מתחזקת קושיה
זו לפמש"כ הר"ן על אתר וז"ל "פסולה כסוכה וכמבוי וכו' פי' ואדינא מדמי לה ולא אטעמא דהא רבה
גופיה מפרש )בסוכה( משום דירת עראי ולא שייך הכא" ,עכ"ל .ולכאורה גם בדינא לא לגמרי דמי) .ועוד
צריך ביאור בדברי הר"ן כדרך אגב שהרי למעיין בגמרא ריש סוכה יראה דרבה התם הוא שאמר את
הטעם שלא שלטא ביה עינא ורבא הוא דאמר טעמא דדירת עראי( .אמנם אמת היא שבעצם הדין דלא
יניח למעלה מכ' אמה הוי חד דינא בשלושת המקומות ,אבל לכאורה צריך להבין טפי במאי קא מדמי להו
הגמרא.
ודאי הוא הדבר דמשמעות שונה יש להם לדפנות הסוכה ,לקורות המבוי ולנר חנוכה .דמשמעות
דפנות הסוכה הוא להפריד בין רשויות וליצור רשות חדשה ,ואילו במבוי בעי היכר שעד כאן רה"ר ומכאן
והלאה הוי מבוי ,ובנר חנוכה לכאורה ליכא לא זה ולא זה.
אך נראה בעומק הדברים שנר חנוכה הוא זה שמשמעותו מחברת גם את הסוכה וגם את המבוי,
ושמא משו"ה דמי להדדי .כמו שהבאנו לעיל פירש"י בגמ' דטעמא דנר חנוכה למעלה מכ' אמה פסול
משום דלא שלטא ביה עינא -אמנם גם בסוכה יש טעם זה אך התם אין הטעם משמעות המצוה משא"כ
נר חנוכה משמעות המצוה היא שהנר יראה ע"י ההולכים בדרך .ושמא זו כוונת הגמרא שהיסוד שבו
מתאגדים ודומים שלושת הדינים שבהם אסור שיהא למעלה מכ' אמה הוא נר חנוכה ,משום שבו יסוד
ראיה ,דבר שיש גם בסוכה וגם במבוי אבל לא כמשמעות עיקרית וכיסוד
המצוה הוא שצריך שתהיה ִ
במצוה משא"כ בנר חנוכה זו המשמעות העיקרית ,ומשו"ה הוא המאגד את שלושתם ובזה דומים סוכה,
מבוי ונר חנוכה שבכולם בעי שהעין תשלוט בהם ותראה אותם.
נרות החנוכה מורכבים משנים  -מפתילים ושמן ,אך גם מהשלהבת המתנוססת מעל הנר עצמו והיא
מתחלקת לגוונים שונים הטמונים בתוך לבת האש.
שני חלקים אלו רמוזים בפסוק "נר מצוה ותורה אור" .הנר והמצוה שלובים זה בזה .הנר והפתילה
הינם חומר גשמי המבטא את המצוות שיורדות לפרטי החיים המעשיים-גשמיים של האדם ,אך השלהבת
העולה מן הנר מקבילה ומבטאת את חום התורה המתחלק לגוונים שונים  -פשט ,רמז ,דרש וסוד; סיני
ועוקר הרים  -כל אחד כפי הכוח הטמון בנבכי נפשו ובכשרונו האישי היוצא מתוך צלם הא-להים אשר
בו.
שני ניסים אירעו לישראל בחנוכה  -נס פך השמן שנמצא חתום בחותמו של כהן גדול ונס הניצחון
במלחמה מעטים מול רבים .שני הניסים מסמלים שתי צורות הנהגה של הקב"ה עם בריותיו ושל הבריות
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בעבודת ה' .נס פך השמן הנמצא חתום בחותמו של כהן גדול ,בתוככי המקדש פעולתו  -זוהי הנהגה של
פנימית בבחינת "הביאני המלך חדריו" ,לעומתו נס הניצחון במלחמה הוא נס חיצוני בחיי היום יום
ובמלחמות השעה הצובעים את ידי האדם בדם ואש ותמרות עשן.
תמוה לכאורה ,מדוע דוקא לנס הרוחני-פנימי מקיימים אנחנו זיכרון בהדלקת הנרות שהינה פעולה
מעשית-חיצונית ,מה שאין אנו מוצאים בנס החיצוני של המלחמה שמוזכר דוקא בתפילה שהיא עבודת ה'
רוחנית ולא מעשית.
אך ברור ממללים גווני שלהבת האור הזוהרת בחנוכה .ההנהגה הפנימית " -בחדריו"  -בבחינת פך
השמן בחותמו של כהן גדול היא רק שורש נסתר הטמון באדמה ,אך ודאי שהמטרה אינה השארותו
כשורש נסתר .המטרה האמיתית היא העץ הצומח ונראה לעין כל שהולך בתר עיקרו המצוי בקדושה
ושואב ממנו את כוחו המתגלה בענפיו ובפירותיו .הפתילות והשמן המשמשים כחומרי בעירה הם
המשלימים את נס המלחמה הגשמי-טבעי ,אך מעליו עומדת מתנוצצת ומאירה באור חדש האבוקה
הרוחנית של הנס המתבטא ב'הדליקו נרות בחצרות קדשך'.
הבריח התיכון של חנוכה הוא כוחם של חכמי ישראל] ,ואולי זו הסיבה שדוקא בסוגיית "מאי
חנוכה" עולה השאלה " והיכן ציוונו ,רב אויא אמר מלא תסור" וכו' )שבת כג ,ע"ב([ .כוח העמידה כנגד
"וחושך  -זה גלות יוון שהחשיכה עיניהם של ישראל" )בראשית רבה ב( נובע מתוך אור הנר של התורה
המאיר עיניהם של ישראל בשלל גווניו.
אור זה  -הבא לידי ביטוי מעשי בנרות החנוכה  -הלכה יש בו ,שיהא במקום שבו שולטת העין ,שכן
מטרתו פרסומי ניסא .כך גם אור התורה של חכמי ישראל  -פרסום הוא צריך .בפרט בימים אלו,
שלצערנו ,מחד תרבות יוון מתפשטת ומאיימת להחשיך עיניהם של ישראל ,ומאידך מתפשטת מבגדיה
ומתגלים מערומיה ,חייבים אנו להגביר את פרסום אור התורה בכל אתר ובדרכים שונות.
קובץ חידושי תורה המונח בזה לפניכם הוא אמנם חוליה נוספת בשרשרת קבצי "בלכתך בדרך"
היוצאים מידי שנה בשנה ,אך מעל לכך ,הוא חוליה נוספת בשרשרת קדומה ומאירה של פרסום דברי
תורה בכל דור ודור ע"י חכמי ישראל מאירי עיני העדה.
יהי רצון שנזכה להיות שותפים תמיד לבחינת נרות חנוכה המאירים ושלטא בהו עינא ,ויזכנו ה'
להיות בבחינת "הנרות הללו קודש הם" ויש לנו רשות להשתמש בהם.
בברכת
אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו
המערכת
ר' נתנאל ברקוביץ'
ישי סופר
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*

  

א
א .מקואות פ"ב מ"ז :המניח קנקנים כו' לפר"ש סובר ר"א דבעינן רביה והמשכה ולכך בעי' עונת
גשמים כדי שיתרבו מי גשמים וכיון דסובר דרביעית בתחלה פוסל בעינן שיהא מעט מים בבור דחיישינן
שבעת השבירה יהיו נתזין למעלה מעט מים ויפלו לבור שלא בהמשכה ,ור"י סובר דכולו בהמשכה כשר
ולכך ל"ב עונת גשמים ,וסובר דבתחילה נמי בעי' ג' לוגין ולכך ל"ב מעט מים בבור ובכל גוונא ישבר או
יכפה .ומשמע דלר"א לא יכפה אפי' בעונת גשמים ויש מעט מים בבור .וצ"ע דהא אם כופאן על הגג יורדין
המים למקוה בהמשכה ,ואדרבה בכופאן יש להתיר אפי' אין מעט מים בבור דליכא למיחש שיהיו נתזין
כמו בשבירה ,1וכ' הר"ש דאע"ג דמניח לנגבן הוי המים שאובין ול"ד להא דפ"ק דשבת המניח כלים תחת
הצינור כו' משום דהכא הואיל ועירה אחשובי אחשובינהו ,וצ"ל דמש"כ עירה ל"ד דאפי' בשובר בעי'
לר"א עונת גשמים ,וכוונתו דהואיל וניחא ליה בירידתן הוי שאובין) ,ומה שציין התוי"ט ד' הר"ש אהא
דקתני אבל לא יערה ,אינו מדוקדק כ"כ( ,אלא דצ"ע להר"ש אמאי קתני לנגבן כל עיקר ,ולהר"ש צ"ל
דהא דתו"כ יצא המניח כו' לנגבן ונתמלאו ת"ל בור ,קאי בנפלו מאליהן למקוה.

משנה ח' :הסייד כו' .לפר"ש אם סובר את הכלי והמים מתפזרים הוי המשכה ,ובשאינה עונת גשמים
איירי ולא ישבר לר"א דבעי' רביה והמשכה ,ולר"י ישבר דל"ב רביה אבל לא יכפה אפי' לר"י דכיון
דנשפכין מהכד למקוה הוי שאובין ול"ד ליכפה דמ"ז דהתם יורדין מהגג למקוה ,ובעונת גשמים ישבר גם
לר"א ויתווספו רוב מי גשמים והרוב בעי' כחשבון המים שבעציץ דמים שבבור לא נפסלו דאין מים
משוכין פוסלין ,כשי' הר"ש מלוניל בתוס' תמורה י"ב ב' ,והא דקתני ישבר היינו אם רוצה להוציא העציץ,
אבל יכול להוסיף על המים עד מ"ס אם המים צפין וכשר לכו"ע ,א"נ הא דקתנני ישבר דחיישי' שיתמעטו
מי הבור עד שלא יהיו צפין ויהיו המים שבעציץ שאובין ,כ"כ התוי"ט בשם מהר"ם ואם רוצה להוציא
העציץ שלם יכול להוסיף שיעור מ"ס בלי המים שבעציץ ואז אין המים נפסלין בהגבהת העציץ דמקוה
מ"ס אין מ"ש פוסלין .בתוי"ט ד"ה ורי"א הביא ד' הרא"ש דלא יכפה לר"י משום דחשיב תפיסת יד"א

* נדפס בספר זכרון " לדוד עד עולם" לזכרו של דוד לנדאו הי"ד.
 1ומה שתמה חזו"א מקואות קמא ס"א סק"א אאין מעט מים בבור ,אינו מובן ,דאדרבה יותר תמוה דגם
ביש מים בבור ובעונת גשמים לא יכפה לר"א.

מרן רה"י זצ"ל
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יותר ממניח קנקנים והרא"ש כ' כן דמפ' המשנה כפי' הר"ם ולא איירי' הכא מדין המשכה ,אבל להרע"ב
דמפרש המשנה כהר"ש אין צורך לזה דביכפה דמתני' ליכא המשכה וכש"כ.

משנה ט' :המסדר כו' לפר"ש מתני' כר"י וישבר דל"ל רביעית בתחילה פוסל ואפי' בשאינה עונת
גשמים ולר"א לא ישבר אפי' בעונת גשמים דרביעית בתחלה פוסל.

ב .והרמב"ם סובר דלית מאן דמכשיר כולו בהמשכה .והא דישבר לר"א הוא משום דהעלה לנגבן
ל"ה שאובין ,ולר"א נמי ל"ה שאובין אלא דלא ישבר אם אין מעט מים בבור דס"ל דמקוה שנעשית
בשתוף מעשה האדם פסולה אא"כ יש בה תערובת קצת מים שא"ב תי"א ,ובעונת גשמים ל"ב מעט מים
בבור ,וגרסי' במתני' או ,ועוד פליגי דלר"א חשיב כופה תי"א לפסול משא"כ לר"י ,ופשוט צ"ל דלר"י כשר
גם בכופה הכלים על שפת הבור והמים נשפכין מהכלים למקוה ,וצע"ק ל' הר"מ בפיה"מ ,ואולי דבר
בהווה משום דבשבירה ניגרין המים על הגג ,ולא נתבאר שיעור מעט מים לר"א .ונ' פשוט דליכא נ"מ בין
קדמו מים אלו לקדמו מים שא"ב תי"א ,וציור דעונת גשמים יוכיח ,וברייתא דתו"כ היא לכו"ע למר
ולמר כדאית ליה ,כ"כ ב"י בשם הרא"ש ויש לדון במקוה שמתכשרת כולה ע"י המשכה ובאופן שעירב
רוב מי גשמים במיעוט שאובין דכשר כמוש"פ הר"מ פ"ד ה"ח אי מהני גם לר"א כיון דלא צריכין המשכה
לכשרים כ"א משום תערובת פסולין א"ד כיון דהיה כאן שתוף האדם בעשיית המקוה בעי' קצת מי
גשמים לר"א וצ"ע.
תוי"ט ד"ה רי"א ,ותמיהני כו' ,תמוה מאד דהלא הר"מ מפ' מתני' דלא כהר"ש ,וכבר הק' כן ברע"א,
ומה שתמה הרע"א על הרע"ב אפשר לתרץ דהרע"ב בתחילת דבריו קאי בנשפכו מאליהן.

משנה ח' :הסייד ומ"ט המסדר כו' .לפי' הר"מ אין המים שבעציץ שאובין לר"י כיון דשלא מדעתו
נתמלאו וכן במניח קנקנים ,מיהו בסייד חשיב יותר לדעתו ומש"ה בעי' קצת מים בבור ,כ"כ ב"י ולר"א
הוי המים שאובין בסייד ובמניח קנקנים ולא ישבר לר"א ובשאינה עונת גשמים ,2ומתני' ט' כר"י.

ג .והר"ן בפ"ב דשבועות פ' דבעונת גשמים אפי' העלה לנגבן הוי שאובין כהא דפ"ק דשבת כלים כו',
ואם יש מעט מים בבור היינו רוב המקוה ומתכשר ברביה והמשכה ,ובאין מים בבור לר ישבר דהוי כולו
בהמשכה ,ובשאינה עונת גשמים ישבר דל"ה שאובין גם לר"א ולפ"ז הא דקתני ואם לאו קאי אאין מים
בבור ,ולר"י ישבר בכל גונא דכלו בהמשכה ,ולפ"ז ברייתא דתו"כ איירי אפי' בשוברין ובשאינה עונת
גשמים וככו"ע ,וצ"ע באין מים בבור אמאי לא ישבר לר"א הא יתמלא הבור במי גשמים ואיכא רביה
והמשכה ,ואפשר דמוכרח מכאן לשי' הר"ן דבקדמו משוכין למי גשמים פסול אפי' ברביה.

 2ומש"כ חזו"א שם סק"ג משום דהכא חשיב יותר לדעתו ,תמוה דאפי' הוי שאובין גמורין ליתכשרו
בשבירה שהיא המשכה גם לשי' הר"מ וכמש"כ בסק"ב ,ועכצ"ל דאיירי בשאינה עונת גשמים אבל
בעונת גשמים מתכשרו לר"א ברביה והמשכה.
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א .פ"ד מ"ד מ"ש מי גשמים שנתערבו בחצר כו' עי' תמורה י"ב מאן תנא כו' ,שי' רש"י מאן תנא כו',
שי' רש"י מדקתני אלא לפי חשבון ממע דראב"י מקיל וא"כ סברי רבנן דלא מהני המשכה אפי' ברביה
א"כ רבין דמכשיר בהמשכה גרידא כמאן ,ומסיק לפי חשבון כלים א"כ אין הכרח דראב"י מקיל אלא
מחמיר ורבנן מקילין דל"ב רביה ורבין כרבנן ,ומתני' דמ"ש ומי גשמים כראב"י ,ונתערבו ל"ד וכפי'
הר"מ ,ומתני' פ"ב מ"ז יתכן כהר"ש ור"י כרבנן ור"א כראב"י ,ולהלכה גם לרש"י בעי' רביה והמשכה
דהלכה כראב"י דקב ונקי כמוש"כ תוס' וגם סתמא דגמ' נזיר ל"ח א' כראב"י לחד פירושא ברש"י שם.

ב .שי' הר"ש מלוניל בתוס' ,שאובה שהמשיכוה כולה כשרה היינו בהוסיף מ"ס כשרים ,וחי' דרבין
הוא דאין מים משוכין פוסלין למים כשרים ,וקו' הגמ' מדקתני פוסלין משמע דהוי מ"ש וא"כ רבין כמאן,
ומסיק לפי חשבון כלים א"כ אין הכרח ממתני' דפוסלין ,והא דאמרי' מכלל דרבנן כו' הוא בניחותא ואינו
שייך לעצם הקו' ,ונ' דהר"ש מלוניל מפ' במתני' דמ"ש ומ"ש דנתערבו דוקא וכהר"ש וןא"כ מוכרח דרבנן
היא דלראב"י ל"ב נתערבו ומט"ז הק' על רש"י דא"כ מתני' כמאן ,ורש"י מפ' דנתערבו ל"ד וכהר"מ א"כ
אתי מתני' כראב"י וכמש"כ הר"י בתוס' ,ומ"ש ור"י השיב לו היינו דמפ' הסוגיא לפי' הר"ש מלוניל והוא
בעצמו חולק ,כן הוא בשטמ"ק ומד' השטמ"ק נראה דאפי' לרבנן דל"ל דמשוכין מתכשרין ברביה אינן
פוסלין למים כשרים.

ג .שי' הר"מ בס' הי"ד ,כולו בהמשכה פסול לכו"ע ושאובה שהמשיכוה כולה דכשר היינו שעירב רוב
כשרים במיעוט שאובין ונפסלו הכל וחזר והמשיכן ,ופי' הסוגיא דהא ראב"י גבי ציור דמקוה איירי
שהמשיך רק מיעוט הפסולין וא"כ רבנן דפליגי לחומרא ל"ל דין המשכה כלל א"כ רבין כמאן ,ומסיק לפי
חשבון כלים ורבנן לקולא וס"ל דמהני המשכה על כל התערובת ורבין כרבנן והר"מ פוסק כרבנן וכן פי'
בכס"מ ,ומתני' דמ"ש ומי גשמים אפשר דהיא ככו"ע דכיון דמתערבין דרך ירידתן לא נפסלו עדיין ומהני
גם לראב"י וצ"ע ) ,ולפי"ז צ"ל דמפ' הא דראב"י ותוספתא גבי גג כו' דופותקן היינו לפני שנתערבו דאל"ה
מאי קמ"ל רבין ,ודלא כפי' בפיה"מ אלא כהר"ש(.
ובפיה"מ גריס שאובה שהמשיכוה כשרה ולא גריס כולה ודוקא ברביה כשר ,גי' דרבין דל"ב
שיתערבו מקודם ,וצ"ל דלא הי"ל הגי' בהא דראב"י מקוה כו' דאל"ה מה מחדש רבין ,אלא גריס הא
דתוספתא גג כו' וכמו שפי' דבגג איירי שעירב מקודם ,ופי' הסוגיא מדאמר ראב"י דבעי' עירב מקודם
א"כ לרבנן דפליגי לחומרא ל"מ המשכה כלל א"כ רבין דס"ל דמהני אפי' בלא עירב כמאן ,ומסיק לפי
חשבון כלים ורבנן לקולא דל"ב עירב ורבין כרבנן ,ומתני' דמ"ש ומי גשמים ככו"ע ונתערבו ל"ד ) ,ולפי"ז
חלוק הוא מפי' בס' הי"ד בין בגי' התוס' ובין בגי' התוס' בתמורה(.
והגר"א ז"ל בשו"ע משמע ליה דהר"מ בס' הי"ד קאי בשיטתו בפיה"מ דופותקן דקתני בתוספתא
היינו לאחר שעירב ומה שהביא הר"מ ציורא דגג היינו דינא דראב"י דתוספתא וכיון דהביא ע"ז דינא
דרבין מוכח דרבין לא פליג אראב"י ,ומט"ז לא ניחא כפי' הכס"מ ,וכ' דהר"מ הי"ל הגי' וכן כי אתא רבין
כו' ולא פליג אלא דמפ' מתני' בע"א ,אלא דצ"ע מה הועיל הגר"א בזה דהלא מוכרח הוא דרבין מוסיף
אהא דראב"י דאל"ה ק' מתני' אתא לאשמועינן וכמו שכ' הר"מ ,וא"כ להר"מ בס' הי"ד ק' דהא דמהני

מרן רה"י זצ"ל
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המשכה על התערובת ידעי' מראב"י דתוס' ולפי' בפיה"מ ק' דהא דל"ב נתערבו מקודם יעי' מהא דראב"י
דמקוה צ"ע.

ד .שי' הר"ש דלראב"י ל"ב נתערבו ולרבנן בעי' נתערבו ,ומתני' דמ"ש ומי גשמים כרבנן ומקלחין
היינו שלא נתערבו אע"פ שירדו בהמשכה וברישא כשר הואיל ונתערבו ,וסוגיא דתמורה לאמתפרש
להר"ש אלא כפי' הר"ש מלוניל ,ודיוקא מכלל דרבנן כו' אינו שייך לעצם הקו' ,אלא דק"ק מנ"ל לדייק
דלרבנן דפליגי לחומרא לא מהני המשכה כלל אפשר דמהני ופליגי לחומרא דבעי' נתערבו מקודם וכתנא
דמתני' דמ"ש ומי גשמים ,והרא"ש מפ' מתני' כהר"ש אלא דמפ' דמתני' ראב"י וראב"י חזר בו וס"ל דל"ב
3
נתערבו וכן הלכה.

ה .ולענין אי בעינן קדמו הכשרין או דכשר גם בקדמו המשוכין כ' הר"ש בפ"ב מ"ז דכשר גם בקדמו
משוכין וזה מוכרח לפירושו שם ,ולהר"מ וש"פ דמפ' בע"א אין משם הכרח ,והב"י כ' בדעת הר"מ דקדמו
המשוכין פסול ומפ' בזה ד' הר"מ בה"י אימתי בזמן שמתערבין כו' )וצ"ע אמאי לא נפ' דמתערבין היינו
שיורדין בהמשכה וכמו שפי' הר"מ בעצמו במשנה( ,והנה הא דחלוק קדמו משוכין מקדמו כשרים אע"ג
דבין כך איכא רביה והמשכה נראה פשוט דהואיל ואין משוכין מתכשרין אלא ברביה וכ"ז שלא נתכשרו
ברביה פוסלין כשאובין א"כ קמא קמא דכשרים דאתו למקוה בטלי למשוכין ונפסלו וליכא הכא רביה
דכשרים ,ונראה פשוט דלשי' הר"ש מלוניל דאין מים משוכין פוסלין לכשרים כשר אפי' בקדמו משוכין
כיון דהכשרים אינם נפסלים א"כ כשנתוספו רוב כשרים מתכשרים המשוכין ברביה דכשרים .והנה הב"י
הביא שי' הר"ש מלוניל וכ' דלא משמע כן מד' הר"מ וש"פ וצ"ע מנ"ל זה ,ואפשר מדס"ל בשי' הר"מ
דקדמו משוכין פסול א"כ מוכרח דלא ס"ל כהר"ש מלוניל ,ועי' מה שנסתפק הרע"א בשו"ע ,ותמוה
דבדעת הרמ"א דפוסל בקדמו משוכין אין מקום להסתפק אי ס"ל כהר"ש מלוניל ,4ובדעת הרמ"א ברור
דכל שקדמו ג' לוגין משוכין ורבה עליהן מי גשמים פסול ,אלא דזהו חידוש דמשוכין פוסלין כשאובין
ובאמת היה צ"ל בדעת הפוסקים דאין משוכין פוסלין ,ואפי' קדמו משוכין כשר אילולא מרן הב"י ז"ל
דלא ס"ל כן בדעת הר"מ.

 3מה שתמה חזו"א ס"ה סק"ה דנוקים רבנן דראב"י כרבנן דמתני' דמ"ש ומי גשמים ,א"מ דהלא רבנן
דמתני' ס"ל דמהני המשכה כשעירב מקודם.
 4חזו"א תנינא ס"ד סקי"ג מצדד דאפי' לד' הרמ"א אפשר דלא פסלי ,ותמוה דאי לא פסלי איך יש לפסול
בקדמו משוכין דהלא כשיתרבו מי גשמים יש כאן רביה והמשכה.
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הרב מרדכי גרינברג שליט"א-ראש הישיבה
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א
איתא בבבא בתרא )קכז ,ע"א( שלחו לה בני אקרא דאגודא לשמואל ,ילמדנו רבינו :היו מוחזקין בזה
שהוא בכור ,ואמר אביו על אחר בכור ,מהו) .מי מהימנינן לאב במקום חזקה שמכחשת דבריו או לא –
רשב"ם( .שלח להו :כותבין הרשאה זה לזה )המוחזק ואותו שאמר עליו אביו שהוא בכור – רשב"ם( .מה
נפשך ,אי כרבנן ס"ל לישלח להו כרבנן ,אי כר' יהודה ס"ל לישלח להו כר' יהודה .מספקא ליה אי כר'
יהודה או כרבנן .מאי היא ,דתניא :יכיר יכירנו לאחרים ,מכאן אמר ר' יהודה נאמן אדם לומר זה בני
בכור )ואעפ"י שמחזיקים אחר כבכור – רשב"ם( .וכשם שנאמן אדם לומר זה בני בכור כך נאמן אדם
לומר זה בן גרושה ובן חלוצה) .וסברא היא מדכתיב יכיר ,מה לי בכור מה לי לדבר אחר – רשב"ם(.
וחכמים אומרים אינו נאמן )לא בבכור ולא בחלל – רשב"ם(  .א"ל רב נחמן בר יצחק לרבא :בשלמא לר'
יהודה היינו דכתיב יכיר ,אלא לרבנן יכיר למה לי ,דצריך היכירא )כגון שבאו מחדש לכאן ואין מוחזקין
באחד מהם מי הבכור ומי הפשוט ,התם ודאי אב מהימן – רשב"ם( .למאי הלכתא ,למיתב ליה פי שנים,
לא יהא אלא אחר ,אילו בעי למיתביה ליה במתנה מי לא יהיב ליה )אדרבנן פריך ,דבשלמא לר' יהודה
טובא אשמעינן קרא דמהימנינן ליה לאב אפי' במקום חזקה ויהבינן ליה פי שנים וכו' אלא לרבנן למאי
הלכתא כתב יכיר לצריך היכירא ,שהאב נאמן להכירו לאחרים ,דאי למיתבא ליה פי שנים ,אמאי צריך
קרא ,סברא הוא דנאמן ע"י מיגו ,דלא יהא האי בכור אלא אדם נכרי ,ואעפ"כ יכול היה ליתן לו במתנה
כל נכסיו הלכך מה לו לשקר במאי דאמר שהוא בכור ,הא בלא"ה יכול ליתן לו פי שנים ,שיאמר הבו ליה
במתנה מנכסי – רשב"ם( .לא צריכא בנכסים שנפלו לו לאחר מיכן )בנכסים שאינו יכול ליתן לו באותה
שעה שאמר עליו שהוא בכור ,כגון בנכסים שנפלו לו לאחר מיכן ,לאחר שאמר בני זה בכורי הוא ,דליכא
למימר בההיא שעתא מיגו ,דהא אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם – רשב"ם( .ולר' מאיר דאמר אדם
מקנה דבר שלא בא לעולם ,יכיר למה לי ,בנכסים שנפלו לו כשהוא גוסס )אינו יכול לדבר ואין בו כח
ליתן ,והלכך לא מצי לאקנויי מקמי דאתו לידיה ,דהא אפי' בשעה שאתו לידיה אינו יכול להקנותן ,וכ"ש
מקודם לכן וכו' – רשב"ם( .עכ"ל הגמרא.
היוצא מהסוגיא ,שמחלוקת ר' יהודה ורבנן היא במקום שאחד הבנים היה מחזק כבכור ואמר אביו
על אחר שהוא הבכור ,שלר' יהודה נאמן מדין יכיר ולחכמים אינו נאמן ,ורק כשאינו מחזק ,מודים
חכמים שנאמן לומר שהוא בכור .וכן חלקו האם נאמן האב לפסול את בנו בבן גרושה ,שלר' יהודה אמרו
"כשם שנאמן לומר שהוא בכור ,כך נאמן לומר שהוא בן גרושה" ,ואילו חכמים אמרו שאינו נאמן ,וכתב
ע"ז הרשב"ם "לא בבכור ולא בחלל".
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סוגיא זו הובאה במקומות נוספים בש"ס ושם פירש רש"י דלא כרשב"ם הכא .דבקידושין )עד ,ע"א(
כתב רש"י בד"ה וחכמים אומרים אינו נאמן ,וז"ל :אבן גרושה ואבן חלוצה הוא ופליגי .וכן הוא שם ע"ח
ע"ד ברש"י ד"ה אינו נאמן ,וז"ל :אפסולא קיימי אבל לענין בכור לא פליגי.
הרי להדיא שרש"י פירש שמחלוקת ר' יהודה וחכמים אינה אלא בענין פסול בן גרושה ,אבל בבכור
גם רבנן מודו שהאב נאמן ,ולא פליגי בזה.
ועוד חידוש כתב רש"י ביבמות )מז ,ע"א( בשיטת ר' יהודה ,וז"ל בד"ה יכירנו לאחרים :שאם אין
ב"ד מכירים אותו ,נאמן עליו אביו לומר זה בני בכור ליטול פי שנים .וכל זה ודאי קשה טובא מסוגייתינו,
שמוכח להדיא שר' יהודה ורבנן פליגי במוחזק באחד שהוא בכור ואמר אביו על אחר ,ואמרה הגמ' שלר'
יהודה נאמן ולרבנן אינו נאמן ,ואיך כתב רש"י שמחלוקת ר' יהודה ורבנן היא רק בפסולא ולא בהכרת
בכורה ,ואף בבכור כתב רש"י דס"ל לר' יהודה שנאמנותו רק במקום שאינו מוחזק .ואילו בסוגיא מוכח
שפליגי בבכור ובמוחזק .וע' בתוס' רי" ד בקידושין ובתוי"ט במשנה שם שהקשו כן.
ובתוס' בסוגיא בב"ב )קכז ,ע"ב( ד"ה כך נאמן לומר בן גרושה ,כתבו וז"ל :תימה לפי שנאמן לבכור
יהא נאמן גם לפסול ולומר שהוא בן גרושה או בן חלוצה .וי"ל כיון שנאמן לבכור בכל ענין האמינו
הכתוב ,ואפי' על אחד מבניו הקטנים לומר שהוא בכור ,ואפי' עושה בניו הגדולים ממזרים שמאיש אחר
הם ,והכי נמי נאמן לומר שהוא בן גרושה.
ור' אליהו מפרש דיכיר נמי קאי אבן שנואה ,כלומר בן השנואה יכיר ,דנאמן לומר שהוא בן השנואה,
דהיינו שנואה בנשואיה ,כדמפרש ביבמות )כג ,ע"א( כגון חייבי לאוין שנשא כהן גרושה ,ומיהו "כשם
שנאמן לומר" משמע שממה שנאמן לבכור יליף ) .ולפי' ר' אליהו אין דין בן גרושה נלמד מנאמנות האב על
הבכור ,אלא הוא דין בפני עצמו ,שכתבה התורה "יכיר" על בן השנואה( והתוס' רי"ד כתב שאף על פירוש
התוס' קשה דברי ר' יהודה "כשם שנאמן לומר בכור כך נאמן לומר בן גרושה" ,שלפי' התוס' איירי
שאומר על בנו הקטן שהוא הבכור ,וממילא עושה הגדולים ממזרים ,ומזה נלמד שיכול לפסלם בבן
גרושה ,והרי זה פשיטא ,שאחר שלמדנו שנאמן לפסול בנו בממזר ,מה צורך לומר שיכול לפסלו בבן
גרושה ,דהא כ"ש הוא.
והתוס' סיימו פיסקא זו וכתבו :אבל בירושלמי בפ' עשרה יוחסין משמע כפי' ר' אליהו.
ושם בירושלמי )ה"ז( חלקו בדברי ר' יהודה שאמר שנאמן האב לומר על בנו שהוא ממזר ,האם זה
דוקא כשאומר שהוא בנו ,אלא שהוא ממזר ,שנולד מחייבי כריתות ,או אף כשאומר על מי שהוחזק כבנו,
שאינו בנו ,והיינו שאשתו זינתה ולא נולד ממנו .וכבר נלאו המפרשים שם להבין הוכחת התוס' ,דמה
שייכות הירושלמי למחלוקת התוס' ור' אליהו ,שחלקו מה המקור שנאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה.
בסוף דבריהם הביאו תוס' שיטת הבה"ג והקשו עליו ,וז"ל :ופוסק הבה"ג דהא דפסקינן לקמן הלכה
כר' יהודה היינו דוקא כשפוסל ע"י הכרת בכורה ,אבל אין הלכה כר' יהודה שיהא נאמן לומר זה בן
גרושה .ואין נראה לר"י ,דאמר בפ' החולץ )יבמות מז ,ע"א( ההוא דאתא לקמיה דרב יהודה א"ל נתגיירתי
ביני לבין עצמי .א"ל נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה נאמן לפסול בניך .ופריך והתניא ר' יהודה אומר
יכיר ומשני אמר רב נחמן בר יצחק דהכי קאמר ,לדבריך כותי אתה ואין עדות לכותי .ופסיק התם הלכה
כרב נחמן בר יצחק ,משמע דאי לאו דאין עדות לכותי ,היה נאמן לפסול אע"ג דליכא הכרת בכורה ,עכ"ל
התוס'.
כן הביא הרא"ש בב"ב )פ"ח סי' כ"א( דברי הבה"ג ,שנאמנות האב לעשות את בנו ממזר ,הוא דוקא
היכא דאיכא בכור ,וכשיעשה הקטן בכור פסיל ליה לגדול ,ומיגו דהימניה רחמנא לאב לענין בכורה,
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הימניה נמי לעשות הגדול ממזר ,אבל האומר בני זה ממזר ,ולא לענין בכורה ,לא מהימן לשווייה ממזר,
ואפי' אשתו פרוצה ביותר ,דרוב בעילות אחר הבעל .וסיים שם הרא"ש :ונראה דהלכה כר' יהודה לגמרי,
ואפי' בלא הכרת בכורה ,נאמן לומר שהוא ממזר ,וכדמוכח בפ' החולץ וכו' ,ופסיק התם הלכתא כרב נחמן
בר יצחק ,משמע הא אם יש עדות לעכו"ם נאמן לפוסלו ,ואעפ"י שאין הכרת בכורה .הרי סוגיא מפורשת
לכאורה נגד דברי הבה"ג ,ויש להבין שיטתו.

ב
והנה הנצי"ב בפירושו לשאילתות דרב אחאי גאון סי' מ"א האריך בדבר ,ותלה מחלוקת רש"י
והרשב" ם בשני הפירושים בתוס' הנ"ל ,ויישב בזה הקושיות על רש"י.
מחלוקת התוס' ור' אליהו היא במאי איירי הקרא "כי את הבכור יכיר" .לתוס' איירי במוחזק לן
בגדול שהוא הבכור ,והאמינתו תורה לומר על הקטן שהוא הבכור ,וממילא עושה את הגדול ממזר .וכשם
שנאמן לומר שהקטן הוא הבכור והגדול ממזר ,כך נאמן לומר על בנו שהוא בן גרושה.
אבל ר' אליהו למד שהקרא "כי את הבכור יכיר" איירי דאין מוחזק אחד הבנים לבכור ובי"ד אינו
מכירם ,ובזה אמרה תורה שנאמן האב לומר מיהו הבכור ,ודין זה הוא בין לר' יהודה ובין לרבנן .אלא
שהקרא דכי יכיר קאי לא רק על הבכור ,אלא אף על בן השנואה ,וכאילו נאמרו בתורה שני דינים ,א" .כי
את הבכור יכיר" .ב" .כי את בן השנואה יכיר" .ורק לאחר החידוש השני שיש נאמנות לאב לומר על בנו
שהוא בן גרושה למד ר' יהודה שהו"ה נאמן לומר על בנו שהוא ממזר .ועל הדין השני פליגי רבנן ,והם
ס"ל שמה שנאמר בתורה זה רק שהאב נאמן לומר על בנו שהוא הבכור ,ודוקא במקום שלא מכירים
אותו .אבל לא נאמר שנאמן להכיר את בן השנואה ,וממילא גם לא נאמר שנאמן לומר על אחד שהוא
בכור ,במקום שהחזקנו באחר שהוא בכור .ולפי"ז הפירוש בדברי ר' יהודה הוא הפוך .לתוס' הלימוד
הוא ,כשם שנאמן לפסול בממזרות כך נאמן בבן גרושה .ואילו לפי' ר"א ,אחר שנאמן לומר בן גרושה,
ממילא נלמד שנאמן גם לומר ממזר.
והפשט בגמ' כשאמרה "כשם שנאמן לומר בכור כך נאמן לומר בן גרושה" כך הוא ,כשם ש"יכיר"
נאמר על הבכור ,כך "יכיר" נאמר על בן גרושה.
וממילא מתורצת שאלת התוס' על ר' אליהו" ,ומיהו 'כשם שנאמן לומר' משמע שממה שנאמן לבכור
יליף" .וזה קשה לפי' התוס' שלומדים מסברא ,שכשם שנאמן לומר בכור כך נאמן לומר בן גרושה .וע"כ
הקשה לפי' ר' אליהו ,שלדידו אין קשר בין בכור לבן גרושה .אבל לפי מה שפי' הנצי"ב ,הקשר הוא ברור,
שהרי "יכיר" קאי אתרווייהו ,וזו כוונת הגמ' ,שכשם שיכיר קאי אבכור ,כך יכיר קאי אבן שנואה.
ורש"י קאי בשי' ר' אליהו ,ומובן מה שכתב רש"י בקידושין וביבמות ,שבאמת בענין הכרת בכורה
אין מחלוקת בין ר' יהודה לרבנן בפשט הכתוב ,שלשניהם "את הבכור יכיר" איירי דוקא באינן מוחזקין
באחר שהוא בכור ,ומה שבסוגיא מוכח שפלוגתתם היא גם בענין בכור ,זהו רק אחרי שחידשה תורה שגם
לומר בן גרושה נאמן ,ומזה למד ר' יהודה שאף במוחזקין בבכור נאמן ,וכמו שכתוב בסוגיא ד יש נוחלין,
אלא שכל זה דוקא לר' יהודה ,אבל רבנן פליגי וס"ל דלא נאמר בכתוב שנאמן על בן גרושה ,וממילא
נשאר הכתוב הראשון כפשוטו ,ונאמן רק בבכור ,ובמקום שאין חזקה נגד.
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אבל הרשב"ם קאי בשיטת התוס' ,ולדידיה בקרא "כי את הבכור יכיר" נאמר שאב נאמן אפי'
במקום שמוחזקין בגדול שהוא הבכור לומר על הקטן שהוא הבכור ,וממילא נאמר כאן שנאמן לפסול בנו
בממזר .ורבנן דפליגי ,פליגי בתרתי ,וע"כ כתב שמה שחכמים אומרים שאינו נאמן היינו "לא בבכור ולא
בחלל".
מעתה יובן מה שהוכיחו התוס' מדברי הירושלמי כשיטת ר' אליהו ולא כשיטתם .דשם בירושלמי
חלקו בדעת ר' יהודה ,האם מה שנאמן לומר על בנו שהוא ממזר הוא דוקא כשאמר שבנו נולד מחייבי
כריתות ,או אף כשאומר שאשתו זינתה והוא איננו בנו .ובשלמא לשי' ר' אליהו ,שהמקור למחלוקת ר'
יהודה וחכמים הוא בקרא "יכיר את בן השנואה" ,שמכאן לומד ר' יהודה שהו"ה נאמן להכיר בנו בממזר,
שפיר יש מקום להסתפק בדברי ר' יהודה ,שכשם שבן גרושה נאמן דוקא מאחר שהוא בנו ,ומודה שנולד
באיסור ,הו"ה י"ל בענין הכרת ממזרות ,שאיירי שהוא בנו ,ואומר עליו שנולד מחייבי כריתות .או אולי
לענין ממזר נאמן אפי' כשאומר עליו שאינו בנו ,אף שאינו דומה לבן גרושה .אבל לשי' התוס' ,שמקורו של
ר' יהודה הוא בקרא "כי את הבכור יכיר" ,ואיירי כפי שפירשו ,במוחזק בבן גדול שהוא בכור ,ועתה אומר
על הקטן שהוא הבכור ,וע"כ שי' ר' יהודה שנאמן לומר שבנו ממזר ע"י שאינו בנו ,א"כ מה מקום יש
להסתפק בזה ,הלא זה גופא דברי ר' יהודה שנאמן לומר על בנו שאינו בנו והוא ממזר .אלא ודאי מוכח
מהירושלמי שאף ר' יהודה לא למד דין ממזר מדין יכיר את הבכור ,אלא מיכיר את בן השנואה .ואלו
דברי ר' אליהו.
ועוד יש להוכיח כשיטת ר' אליהו מהסוגיא .שהגמ' פשוט לה שלחכמים אינו נאמן להכיר את בנו
אלא בצריך היכרא ,דהיינו כשאין אחד מוחזק כבכור ,אבל נגד חזקה אינו נאמן .ומנא ליה לגמ' הא,
ב .כשם
שהרי ר' יהודה אמר שני דינים ,א .שהאב נאמן לומר על בנו שהוא בכור אפי' נגד חזקה.
שנאמן לומר שהוא בכור ,כך נאמן לומר שהוא בן גרושה .ומנא ליה לגמ' שחכמים פליגי על שני הדינים,
דלמא בדין הראשון גם חכמים מודים שהאב נאמן להכיר את בנו אף נגד חזקה ,אבל הדין השני שלמד ר'
יהודה מזה מסברא שכשם שנאמן לומר בכור כך נאמן לומר זה בני בן גרושה ,ע"ז פליגי חכמים .וכך היא
באמת שיטת הבה"ג ,שנאמן רק ע"י הכרת בכורה ,אך אינו נאמן לפוסלו בבן גרושה .אלא ודאי מוכח
כשיטת ר' אליהו ,שנאמנות האב לומר על בן קטן שהוא בכור ,ועי"ז לעשות את הגדול ממזר ,זה נלמד
ממה שנאמן להכיר את בנו כבן גרושה ,וכיון שע"ז ודאי פליגי חכמים ,ממילא ע"כ פליגי נמי אדין
הראשון שנאמן להכירו כבכור נגד חזקה.
ובזה יש לפרש את שיטת הבה"ג ,שהוא ס"ל כשיטת התוס' והרשב"ם ,ולדבריהם ר' יהודה יליף
מסברא שכשם שנאמן לומר על בן קטן שהוא בכור ,ועי"ז לעשות הגדול ממזר ,הו"ה נאמן לפוסלו בבן
גרושה .ופסק הבה"ג בדין הראשון כר' יהודה וע"כ נאמן ע"י הכרת בכורה לפוסלו בממזר ,אבל הדין
השני לא נראה לו לבה"ג ,ופסק בזה כחכמים .משא"כ אם נאמר שהבה"ג מפרש כפי' ר' אליהו ,א"א
לחלק בין הדינים ,שכיון שחולק הבה"ג על הדין השני וס"ל שאינו נאמן לפוסלו בבן גרושה ,שוב א"א
לסבור כר' יהודה שנאמן לפוסלו בממזר ,שהרי כל דינו של ר' יהודה נלמד מיכיר את בן השנואה ,ואם
אינו נאמן בבן השנואה ,גם לפסול בממזר אינו נאמן ,ונשאר דין יכיר בבכור שאינו נגד חזקה.
אלא שעדיין יש להבין את שיטת הבה"ג ,מנא ליה לפסוק דלא כר' יהודה ודלא כחכמים ,שהרי לר'
יהודה נאמן לפוסלו בבן גרושה אף בלא הכרת בכורה ,ולחכמים אינו נאמן לפוסלו בממזר אפי' ע"י הכרת
בכורה ,ולפי' שיטת תוס' ורשב"ם הדבר תלוי זה בזה מסברא.
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ג
ומדברי הר' עקיבא איגר )סי' קכ"ח( למדנו פירוש הפוך מדברי הנצי"ב בהסבר דברי הבה"ג .היינו,
שהבה"ג ס"ל כשיטת ר' אליהו ,שהיכיר קאי גם אבכור וגם אבן גרושה .אלא שהבה"ג לא למד כרש"י
שאחר שגילתה תורה שנאמן בבן גרושה ,מזה נלמד שנאמן גם אממזר ,אלא שהקרא מגלה ב' דברים.
א .שנאמן ע"י הכרת בכורה לעשות הבן הגדול ממזר ,וזה כפי' התוס'.
ב .שהיכיר קאי נמי אבן גרושה ,ונאמן לפוסלו אפי' דלא ע"י הכרת בכורה.
אלא שזה דוקא כשמעיד על אחד שידוע כבנו ,משא"כ ברישא שמעיד דאינו בנו ,ועי"ז עושהו ממזר,
זה דוקא ע"י הכרת בכורה.
ולפי"ז שיטת הבה"ג היא שיטה שלישית .לשיטת התוס' דין בן גרושה נלמד מהא שיכול לפסול בנו
בממזר .לשיטת ר' אליהו דין ממזר נלמד מהא שיכול לפוסלו בבן גרושה .ולשיטת הבה"ג שני הדינים
כתובים בפסוק ,גם זה שיכול לפסול הגדול בממזר ע"י שמכיר הקטן כבכור ,וגם זה שיכול לפסול בנו בבן
גרושה ,משום שבזה ס"ל כר' אליהו שה"יכיר" קאי אתרוויהו.
ומיושבת בזה קושיית התוס' רי"ד שהקשה על תוס' ,אם נאמן לפסול בנו בממזר ,כ"ש שנאמן
לפוסלו בבן גרושה ואמאי צריך "כשם" ,ולהנ"ל מיושב ,שמה שנאמן לפוסלו בממזר ,זהו ע"י הכרת
בכורה ,ומנ"ל שנאמן לפוסלו אף שלא ע"י הכרת בכורה ,וע"ז צריך פסוק נוסף ,אלא שחידוש זה הוא
דוקא שפוסל אחד שידוע כבנו ,וכשאינו בנו ,אז נאמן דוקא ע"י הכרת בכורה.
וכיון ששני דינים אלו אינם תלויים זה בזה .אלא הם שני פסוקים נפרדים ,אפשר להבין יותר ,איך
פסק הבה"ג בדין הראשון כר' יהודה ,ולא פסק כמוהו בדין השני ,שנאמן אף בבן גרושה שלא ע"י הכרת
בכורה.

ד
אלא שעדיין תקשה על הבה"ג הסוגיא ביבמות .ששם אמרו לו "לדבריך כותי אתה ,ואין עדות
לכותי" .ומוכח שלולי זה היה נאמן לפסול את בנו אף שלא ע"י הכרת בכורה .ואמנם שם היא שיטת ר'
יהודה ,שהרי מעשה זה הובא שם לפני ר' יהודה ,והוא זה שאמר לו "נאמן אתה לפסול עצמך ואי אתה
נאמן לפסול בניך" .וע"ז הקשתה שם הגמ' מדברי ר' יהודה עצמו שנאמן אדם לפסול את בנו .ותירצה
שכוונת ר' יהודה היתה לומר "לדבריך כותי אתה וכו'" .ולפי"ז לכאורה לא קשה מידי על הבה"ג ,שהרי ר'
יהודה ודאי ס"ל שנאמן לפסול בנו אף שלא ע"י הכרת בכורה ,כמו שנאמן לפסול בבן גרושה ,אלא
שקושיית הראשונים היא ממה שהגמ' אמרה שם שהלכה כרב נחמן בר יצחק שהוא פסק כר' יהודה ,וא"כ
קשה איך פסק הבה"ג דלא כר' יהודה ,ונאמן לפסול רק ע"י הכרת בכורה.
אמנם לאחר חידושו של הרע"א בשיטת הבה"ג ,נוכל למצוא פשר דבריו של הבה"ג מתוך השוואה
של דבריו בכמה מקומות.
דברי הבה"ג שהלכה כר' יהודה שנאמן לפסול בנו בממזר רק ע"י הכרת בכורה ,נכתבו בג' מקומות,
ואלו הם:
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נאמנות האב על בנו

א .בהל' מילה ,וז"ל :האומר בני זה ממזר אינו נאמן .דכי קיי"ל הלכה כר' יהודה דאמר נאמן ,היכא
דאיכא בכור ,אבל ליכא בכור אינו נאמן .דשלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא ,אמר על תינוק בין הבנים
בכור הוא ,נאמן כר' יהודה ,דכיון דאמר על בריה דזוטר מגדול ,בכור הוא ,פסליה לגדול .ומיגו דרחמנא
הימניה לאבחוניה לבוכריה ,דכתיב יכיר יכירנו לאחרים ,ממילא קא הוי גדול ממזר ,אבל ודאי במקום
שאין בכור ,דליכא יכיר דתליה רחמנא בגויה ,לא מהימן ולא הוי ממזר ,אפי' אשתו פרוצה ביותר ,דרוב
בעילות אחר הבעל.
ב .בהל' עריות ,וז"ל :האומר בני זה ממזר אינו נאמן ,דכי נמי קיי"ל כר' יהודה דאמר נאמן וכו' ה"מ
היכא דאמר על תינוק בין הבנים בכור הוא ,דכיון דקאמר על דזוטר מגדול ואמר האי בכור הוא ,מיגו
דהימניה רחמנא על בכור דכתיב יכיר וכו' ולא מהימן לומר בני זה ממזר כל היכא דליכא במקום בכור,
דליכא יכיר דתלייה רחמנא בגויה לא מהימן ולא הוי ממזר ,ואפי' אשתו פרוצה ביותר.
ג .בהל' נחלות ,וז"ל :והלכתא נאמן אדם לומר זה בני בכור הוא ,בן גרושה הוא ,ממזר הוא ,כר'
יהודה.
כל מתבונן בדברי הבה"ג רואה שדברי הבה"ג בהל' נחלות סותרים לכאורה דבריו בהל' עריות ובהל'
מילה .שהרי בב' המקומות כתב שאין נאמנות לאב לפסול בנו אלא ע"י הכרת בכורה ,ואילו בהל' נחלות כ'
שנאמן לפסול את בנו בבן גרושה אף שלא ע"י הכרת בכורה.
אמנם לפירוש הרע"א ניחא שיטת הבה"ג .שהרי שיטת הבה"ג היא שלר' יהודה נכתבו שני חידושים
בפסוק :א .שנאמן ע"י הכרת בכורה לפסול בנו בממזר ,אף שעי"ז עושהו אינו בנו .ב .כשהוא בנו ,נאמן
לפוסלו אף שלא ע"י הכרת בכורה.
ולפי"ז פסק הבה"ג ממש כר' יהודה בכל דבריו ,שבהל' מילה ובהל' עריות כתב הדין הראשון ,שנאמן
לפסול בנו רק ע"י הכרת בכורה ,והיינו משום שעושה בנו ,שאינו בנו .ובהל' נחלות פסק הדין השני,
שכשהוא בנו ,נאמן לפוסלו אף שלא ע"י הכרת בכורה.
ומדוייקים דברי הבה"ג ,שבהל' מילה ועריות כתב "האומר בני זה ממזר" ,והיינו מה שהיה עד עתה
מוחזק כבנו ,אינו כן ,אלא ממזר הוא ואינו בנו .ואילו בהל' נחלות כתב "האומר זה בני ממזר הוא",
והיינו שהוא בני ,אך הוא ממזר.
ובהערות של ר' עזריאל הילדסהיימר על הבה"ג כתב בהל' נחלות :ופלא דגאוני בתראי הגאון ר'
עקיבא איגר בתשובה סי' קכ"א ,והחת"ס סי' י"ג הניחו ליסוד מוסד בדעת הבה"ג דרק בבן בין הבנים
נאמן ,ומסתימתא פה העלימו עיניהם ,וצ"ע.
וכן כתב הרב ניסן זק"ש בהגהותיו על התוס' רי"ד פ' יש נוחלין ,שברור שלפני הראשונים לא היו
דברי הבה"ג שבהל' נחלות ,ומה שהביאו דברי הבה"ג ,זה לשונו בהל' מילה ועריות.
ומיושבת קושית הראשונים מהסוגיא ביבמות ,ששם איירי ודאי שהוא בנו ,וכשהוא בנו מודה הבה"ג
שנאמן לפוסלו ,ופוסק לגמרי כר' יהודה בכל דבריו.

הרב משה סתיו שליט"א
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שלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא היה יודע לו עדות קרקע עד שלא נסתמא ונסתמא פסול
ושמואל אמר כשר אפשר דמכוון מצרנהא אבל גלימא לא ורב ששת אמר אפי' גלימא אפשר דמכוין מדת
משקלותיו מיתיבי היה יודע לו עדות...פיתח ונסתמא...פסול זה הכלל כל שתחלתו או סופו בפסלות פסול
תחלתו וסופו בכשרות כשר תיובתא דכולהו תיובתא עכ"ל.
בפשטות נראה דהאמוראים סברו בהו"א שאין בסומא חסרון של תחלתו וסופו בכשרות או מחמת
שפסול סומא אינו מחמת חסרון דעת או נאמנות אלא בגלל שאינו יכול לראות ולכן ל"ח פסול בגופו
ומה"ט לא בעינן שיהיה סופו בכשרות )דאינו מופקע משם עד( או שלא ידעו לכלל זה )וכן מבואר ביד
רמ"ה( ,ומהברייתא מוכח שסומא פסול אף בנסתמא בסוף מחמת הכלל שתחלתו וסופו בכשרות.
אלא דלפי"ז קשים דברי הרשב"ם ד"ה תיובתא דכולהו וז"ל ,ותנא זה הכלל...דהא מרישא שמעית
ליה...ולמה לי למהדר ולמתני בזה הכלל אי לאו לאיתויי כל הני" )דהיינו שסומא המכיר ע"י סימנים
פסול מחמת יתור לשון הברייתא( .ודבריו צ"ע מדוע ללמוד מיתור לשון ,הרי בברייתא מפורש שסומא
פסול בין בתחלה ובין בסוף .וכבר העיר בזה בקוב"ש.
ובתוס' ד"ה פיתח ונסתמא הקשו ,ואע"ג דגבי גט מכשירין שאם היה בשעת כתיבה פיתח יכול לומר
בפ"נ ובפ"נ...שאני התם דאקילו רבנן להכשיר אפי' אשה וקרובים" .ותירוץ תוס' ניתן להבין בשני
אופנים ,או שנבאר שכל חסרון תחלתו וסופו בכשרות הוי מדיני עדות כמו שיש דין הגדה בפה ובפני בי"ד
ודין נמצא א' מהן קאו"פ ,וממילא במקום שאין חסרון פסו"ע אין דין תחלתו וסופו בכשרות .ואפשרות
שניה לבאר ,שכשם שהקילו בעדות בפ"נ ובפ"נ להכשיר פסו"ע כך הקילו בפסול זה )עיין ריטב"א שכך
משמע מדבריו(.
אמנם ברמב"ן ובר"ן )בגיטין כג ,ע"א( חילקו בין גט דהוי תחת ידו ולא חיישינן לטעות ,משא"כ
בסוגיין דחיישינן לטעות בסימנים יעו"ש.
וצ"ע הרי פסול סומא בסוגיין מחמת תחלתו וסופו בכשרות ולא מחמת שאין אנו מקבלים את דבריו.
וכן קשה על שיטת ר"ת )ספר שו"ת סימן לה( דהוכיח מסוגיין דסימנים לא הוי הכרה ברורה ,ולכאורה
מוכח להיפך דסימנים מהני ,אלא שסומא פסול מחמת שאינו ראוי לעדות.
ועוד ,אם נאמר שהטעם שסומא פסול מחמת שאינו יכול להכיר כראוי ע"י סימנים ,היכן מבואר ד"ז
בברייתא.
ולבאר ענין זה נקדים מספר הקדמות .הנה הרמב"ם בפסול סומא כתב )בפ"ט הלי"ב מהל' עדות(,
הסומין אע"פ שמכירין הקול וידעו האנשים הרי אלו פסולים מהתורה שנאמר והוא עד או ראה או ידע מי
שראוי לראות הוא מעיד .ומקורו כפי שציינו במפרשים מתוספתא פ"ג דשבועות.
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עדות סומא

ומוכח מדבריו מדבריו ששמיעת קול מהני לעדות במי שאינו סומא .וכן מבואר להדיא בתשובת הר"י
מיגאש סימן קמ"ט .אלא דהקשו האחרונים מדברי הרמב"ם עצמו בפ"ה הל"ג מהל' טו"נ )בדין מטמינין
למסית( "מביאין שנים ומעמידן במקום אפל כדי שיראו המסית וישמעו דבריו" ,הרי של"מ שמיעת קול
בלבד.
עוד קשה ,דבפי"ד הל' ב' כשמביא הרמב"ם דין תחלתו וסופו בכשרות כתב" ,פיתח ונסתמא אף
שיכול לכוין מידת הקרקע" .וצ"ע מ"ט לא הביא דוגמא עדיפה מעדות שמיעה .אמנם אפ"ל שדרך
הרמב"ם להביא לשון הגמ' ,אלא שבמקרה זה יש מקום לטעות שבמקום שלא צריך שיכוין כמו שיעיד
מזכרון ותו לא יועיל.
והנה יש לחקור מהו גדר הדין של תחלתו וסופו בכשרות ,האם זו חלות פסול על העד דהיינו שעד
שהיה פסול בזמן הראיה חל עליו שם של פסול ולא יועיל מה שיתכשר אח"כ )וממילא ברור ששייך דין זה
רק במקום שצריך עדות גמורה של שני עדים בבי"ד ול"ש בעדות שהוכשרו לה קרובים ונשים ,וכעין
שביארנו לעיל בדברי התוס'( .וכמו שמצאנו הלכות מיוחדות בקבלת עדות כגון נמצא אחד מהם קאו"פ
דהוי גזיה"כ בהל' עדות שפסול הקרוב דמלבד שהוא עצמו אינו ראוי להיות עד כל העדות נפסלת ,כך אם
היה פסול בזמן הראיה נפסלת כל העדות.
אפשרות שניה אפ"ל ,שד"ז הוא רק הגדרת הזמן שנקרא עד ,וזה הזמן שהוא צריך להיות ראוי
לעדות ,והיות ובזמן הראיה וההגדה זה הזמן שהוא קרוי עד ,א"כ בזמנים אלה צריך להיות ראוי וכשר
לעדות ,ואם הפסול באחד מזמנים אלה הרי שאין הוא ראוי להעיד לפי"ז מי שהיה ראוי בשעת הראיה
ונפסל אח"ז .לפי הביאור הראשון סיבת הפסול כי חל עליו שם פסול ,ולביאור השני כי חסר ראיה או
הגדה בכשרות ) .ולפי"ז גם בעדות שאשה וקרובים כשרים לה יהיה חסרון זה ,וכן מוכח מהר"ן והרמב"ן
בגיטין שביארו כשרות מי שנסתמא להביא גט באופן אחר(.
ואולי אפשר לתלות בזה מחלוקת ראשונים ,דהנה בגמ' ב"ב מ"ג בענין בני העיר שנגנב מהם ס"ת
הקשתה הגמ' " וליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו" ,והקשו הראשונים כיצד יועיל סילוק תרי ,הא הוי
תחילתו בפסול .ובשם הראב"ד תירצו שפסול נוגע הוי משום בע"ד וממילא נוגע לא חשיב עד כלל ,ולכן
לא חל עליו שם עד פסול .אמנם הרמב"ן ביאר שאחר שנסתלק הרי אם הוא מעיד לעצמו ולאחרים היה
כשר תמיד "כללו של דבר אין אדם מעיד לאותו שהיה פסול לו בשעת ראיה אבל היה פסול לזה בשעת
ראיה מעיד לאחרים שהרי תחלתו כשר אצלם" יעו"ש.
ונלע"ד שבזה נחלקו ,דלראב"ד אם בזמן הראיה היה פסול הרי שנדחה מאפשרות להעיד עדות זו
ול"ש שיוכשר אח"כ ,והיות וזו הלכה מיוחדת בפסול עדות ממילא בא' שנוגע לא חל עליו שם עד ולכן לא
חל עליו פסול .ואילו לרמב"ן אין כאן ענין של חלות פסול ,אלא שעדות שמעיד העד צריך להיות ראוי לה
בראיה והגדה.
והנה בפסולים התלויים בדעת או בנאמנות הרי"ז מובן שבין בשעת הראיה בין בשעת ההגדה צריך
להיות ראוי .אמנם בפסול סומא יל"ע ,שאפשר דדוקא לגבי עדות שעכשיו כסומא לא יכול לדעת אלא
שמעיד בגלל שזוכר בזה יש פסול היות ועכשיו אינו ראוי לעדות זו אבל אם נניח שיכול לדעת עכשיו עדות
זו שמעיד עליה הרי לגבי עדות זו חשיב כרואה וממילא דוקא אם מעיד על הלואה וכדו' שעכשיו אינו יכול
לראות עדות כזו בטלה עדותו ,אבל בעדות שתלויה בהכרת חפץ וקרקע ע"י סימנים הרי שלגבי עדות זו
חשיב עד גם עכשיו.
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והנה מה שכתב הרמב"ם אף כשמזהה את הקול צ"ל דאין כוונתו אם מעיד על קול לבד כגון מי
ששומע דבר מה ואח"ז מעיד על מישהו שיש לו אותו קול ששמע דהיינו שכל ידיעתו את האדם באה
מהשוואת הקולות ,בזה לא יועיל כלל ,דלא חשיב הכרה וידיעה ברורה ,אלא כשמכיר אדם ע"י קול
דהיינו שמכיר אדם מסויים ומזהה אותו ע"י קולו ,יכול להעיד ששמע אותו אדם אומר דבר מה .ובזה
מיושבת הסתירה בדברי הרמב"ם )מעדות על מסית דבעינן ראיה ,והדברים מדוייקים בלשון הרמב"ם
עצמו למעיין(.
ולפי"ז מובן שסומא פסול בכה"ג שאין לו אפשרות בשעת עוורונו לדעת ולהכיר עדות בקול וממילא
מובן שיש בזה פסול תחלתו וסופו בכשרות ,אבל כשיכול להכיר ע"י סימנים ,הרי נחשב שמכיר עכשיו
בידיעה גמורה שזו קרקע פלוני והיה מקום לומר שמהני ,דלפי הצד הראשון שביארנו הוי חלות פסול
מוחלטת ונפסל לכל עדות שהיא .אמנם לפי הביאור השני אפ"ל שדוקא לגבי עדות שלפי מצבו הנוכחי
כשנסתמא אינו יכול להיות עליה עד אלא שמעיד מהזכרון בזה חשיב עוד פסול שלא ראוי לעדות ,אבל
אם נחשיב ידיעה ע" י סימנים לידיעה גמורה הרי שלעדות זו הוא ראוי עכשיו כמו שביארנו.
וכעת נבא לבאר הגמ' ,דבאמת בהו"א ידענו דין סומא שפסול וכן דין תחלתו וסופו בכשרות ,אלא
דההו"א היתה שסומא המכיר ע"י סימנים חשיב כמגיד מתוך ידיעה גמורה ,ולכן לא יהיה פסול סופו
בכשרות) .וכעי"ז הגמ' בגיטין דף עא ,ע"א דלמ"ד חרש המדבר וע"י הכתב חשיב דיבור היתה הו"א
שיועיל גם בעדות ,ועי"ש בתוס' ד"ה אמר ר"ז( .ובזה א"ש דברי הרשב"ם שרק מייתור הלשון נשמע שגם
בסימנים ישנו פסול זה.
ובמסקנא ניתן לבאר בתרי אנפי ,או שקמ"ל שדין תחלתו וסופו בכשרות הוי פסול בעצם העדות
ול"מ מה שיכול להכיר )כמו של"מ באלם מה שיכול לכתוב אליבא דרב מכח גזיה"כ מפיהם ולא מפי
כתבם( .או דהכרת סימנים ל"ח הכרה גמורה ואף אם תועיל הכרה זו להוציא ממון חל עליו שם פסול
סומא )מסברא דיועיל להוציא ממון דלא גרע מעדי פקדון נראה דמהני בסימנים .יעויין ברבינו יונה(.
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יש אשר תבנית חוזרת בתורה שוב ושוב בנושאים שונים לחלוטין ,אשר אין כלל קשר ביניהם.
ברצוני להציע תבנית אחת מיני רבות.
באיוב )כט ,ב( על הפסוק "מי יתנני כירחי קדם" ,כותב המדרש )ילקוט שמעוני ,תתקטז; ובמס' נידה
ל ,ע"ב( וז"ל דרש רבי שמלאי למה הוולד דומה במעי אימו? וכו' אין לך ימים שאדם חי בטובה יותר
מאותן ימים וכו' ,ומלמדין אותו את כל התורה כולה וכו' ,וכיון שיצא לאויר העולם בא מלאך וסטרו על
פיו ומשכחו את כל התורה וכו' ,ואינו יוצא משם עד שמשביעין אותו עכ"ל .ובעץ יוסף שם וז"ל ומלמדין
אותו את כל התורה כולה .ולכאורה מה התועלת בלימוד כיון שמשכחין אותו? אך יבואר ע"פ מש"כ
האלשיך על מה שאנו אומרים ותן חלקנו בתורתך ,לפי שכל הנשמות עמדו על הר סיני וקיבלו כל אחד
חלקו בתורה ולזה אמר בגמרא יגעת ומצאת תאמין ,כאדם שמוצא אבידתו ,לפי שהיא חלקו .ולכך אילו
לא היו מלמדין אותו במעי אימו ,לא היה יכול להגיע חלקו בתורתו אף ע"י יגיעותיו .וכמו שכתב אפלטון
שלא יבין האדם כלל בדברים אשר לא קדמה בהם שום ידיעה או מחשבה .אבל מה ששמע או ראה כבר
מענייניהם באיזה רמז או הרהור ישוב ויזכרם .ואם לא היה שוכח לא היה צריך להתייגע וא"כ בטל שכר
ועונש וכו' ,לכך מלמדין אותו את חלקו במעי אימו ,וזה נקרא כל התורה ,ר"ל כל חלקי תורתו ,ובצאתו
לאויר העולם ישכח ,ואח"כ ע"י יגיעותיו יכול למצוא אבידתו ,שמה שראה ושמע שם יעשה רושם בקרב
האדם בכח אע"פ שאינו בפועל עכ"ל .ועיין בתנחומא )פקודי אות ג( באריכות בעניין יציאת הנשמה
מהשמים לגוף.
למדנו שדבר שהיה )ידיעת כל התורה במעי אימו( ונתבטל )שכחה ע"י מלאך( אינו חוזר לכמות שהיה.
וכעין כלי שנטמא ואחר כך נשבר שטהר בשבירתו )רמב"ם הל' כלים פ"ו ה"א ע"פ המשנה בכלים פ"ב
מ"א( וגם אם יתקנו כבתחילה לא יחזור לטומאתו הישנה ]אא"כ הוי כלי מתכות שאם חזר ועשה מהן
כלים חזרו לטומאתן הישנה מדרבנן משום מי חטאת ) עיין פירוש רע"ב למשנה בכלים שם ,ובשבת דף
ט"ז([.

א
בב"ק )סו ,ע"א( אמר רבה שינוי קונה כתיבא ותנינא .כתיבא :והשיב את הגזילה אשר גזל ,מה ת"ל
אשר גזל? אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמים בעלמא בעי שלומי עכ"ל .ובתוס' לפנ"כ )סה ,ע"ב( בד"ה הן
ולא שינוייהם ,הקשו מדוע לא למד רבה דשינוי קונה מהלימוד של בית הלל בעניין נתן לה באתננה חיטין
ועשאן סולת ,זיתים ועשאן שמן ,ענבים ועשאן יין  -ב"ש אוסרים וב"ה מתירין .טעמא דב"ש דכתיב 'גם'
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לרבות שינוייהם ,וב"ה הם ולא שינוייהם .ומתרץ וז"ל ונראה לר"י וכו' וצריכי תרי קראי דאי לאו אלא
חד קרא הווה מוקמינן ליה בשינוי שאינו חוזר עכ"ל .וע"ע בקוב"ש ב"ק אות יג המסביר אחרת.
א"כ לרבה אליבא דתוס' ,שינוי החוזר לברייתו קונה מדאורייתא ,אך לאביי שינוי דהדרא קונה רק
מדרבנן )ב"ק צג ,ע"ב( ,ולרב אשי )שם .ועי"ש בתוס' פשט גמרא אליבא דרבה( ולרבי יוחנן )ב"ק צד ,ע"ב(
ולרב פפא )שם צו ,ע"ב( דבר החוזר לברייתו אינו קונה כלל ,וכן נפסק להלכה )חו"מ סימן שס( ,ועיין
בדבר אברהם ח"א; א אות יז ,חקירה במ"ד אינו קונה האם משום שאינו שינוי כלל או דכאשר חוזר
לברייתו חוזרת מצוות ההשבה.
מ"מ לשיטת רבה )ע"פ התוס'( ודעימיה ,דשינוי דהדרא לברייתו קונה ,י"ל דהיות והשינוי מהווה
קנין ,מרגע שקנה לא בטלה הבעלות בכדי אע"פ שחזר אח"כ החפץ לקדמותו ובטל השינוי ]כ"ז אליבא
דשיטת התוס' בגיטין כג ,ע"ב ולנתיבות שנ"א סק"א ,הלומדים שעצם השינוי מהווה קנין ודלא כקוב"ש
ב"ק יד ,או הגר"ח על הרמב"ם הל' גזילה ואבידה פ"ב הט"ו ,שהשינוי אינו מהווה קנין אלא רק פטור
מחובת ההשבה ונקנה משעת משיכה )לקוב"ש( או ממילא )לגר"ח([ .והרי זה כדוגמת התבנית שלנו דמצב
שנשתנה וחזר לקדמותו ,אין פירושו שחוזר לבעלות הקודמת ,דמרגע שנשתנה ופקעה חובת ההשבה
ונקנה לגזלן א" א שיפקע בעלותו בכדי וישוב לבעלים.

ב
איתא בשבת )כט ,ע"ב( :ר"ש אומר גורר אדם מטה כסא וספסל ובלבד שלא יתכוון לעשות חריץ
עכ"ל .שבמלאכות שבת אין אסור אלא מלאכת מחשבת ,וכשאינו מתכוון לעשות מלאכה  -אין זו מלאכת
מחשבת ,וממלאכות שבת הוי בנין אב לכל התורה שדבר שאינו מתכוון שרי )ריטב"א יומא לד ,ע"ב; פנ"י
שבת מב ,ע"א(.
והנה בשבת עה ,ע"ב מודה ר"ש בפסיק רישיה ולא ימות .וברבינו חננאל מסביר )שבת קלג ,ע"א( וז"ל
ומודה ר"ש בפס"ר ולא ימות פירושו כי ר"ש מודה בדבר שהוא ברור ,כגון אדם שחותך ראש אדם ואומר
שאין כוונתו להמיתו אלא להוציא את ממונו  -אין שומעין לו אלא דנין אותו דין כל הורג נפש .כך כל דבר
שמתברר שיעשה לאותה מלאכה ,אין אומרין שלא היתה כוונתו לכך וכה"ג אפילו ר"ש מודה עכ"ל )ולפ"ז
חייב בפס"ר גם בחטאת ,וכן הוא בתוס' שבת מא ,ע"ב ועוד(.
ובכתובות )ו ,ע"א( וז"ל והאמר רב שימי בר חזקיה משמיה דרב הא מסוכרייתא דנזייתא )פרש"י
סתימת נקב גיגית ,שמוציאין השכר דרך הנקב וסותמין אותו בבלאי בגדים( אסור להידוקא ביומא טבא
)פרש"י משום סחיטה(? בההוא אפילו ר"ש מודה ,דאביי ורבא דאמרי תרוויהו מודה ר"ש בפסיק רישיה
ולא ימות עכ"ל .ובתוס' שם וז"ל וכו' והכא אומר ר"ת דליכא למימר דאסור משום מפרק כיון שהנסחט
הולך לאיבוד ,אע"ג דהוי פס"ר .וכן פירש בערוך דכל פס"ר דלא ניחא ליה שרי ,ועיקר ראייתו מזבחים
)צא ,ע"ב( אליבא דר"ש מזלפין יין ע"ג האישים אע"ג דפס"ר הוא דודאי מכבה ,כיון דלא ניחא ליה בהאי
כיבוי  -שרי .ועוד ראיה מסוכה )לג ,ע"ב( דקאמר ר"א בר"ש ממעטים ענבים ביו"ט ,פירוש ענבי הדס.
ופריך והא מתקן מנא? ומוקים לה במתכוון לאכילה וכו' .ופריך והא מודה ר"ש בפס"ר וכו' .ומשני דלא
צריכא דאית ליה הושענא אחריתי .אלמא כיון דלא ניחא ולא חייש בהאי תיקון שרי ,אע"ג דפס"ר הוא.
ונראה לר"י דלא קשיא מידי וכו' ומצינן למימר דאסור משום מפרק .ואע"ג דהוי פס"ר דלא ניחא ליה
אסור לכתחילה לר"ש כמו במלאכה שא"צ לגופא ,וראיות הערוך אינו ראיות וכו' עכ"ל .ואפ"ל דמחלוקת
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הערוך והתוס' בעיקר הבנת הפס"ר ,דלדעת הערוך פס"ר דלא ניחא ליה חשיב כדבר שאינו מתכוון,
ולדעת התוס' היות והוי פס"ר חשיב כמתכוון )ולפ"ז מחלוקתם בדאורייתא ,דדבר שאינו מתכוון בכה"ג
דהוי פס"ר הוי איסור תורה .ואפשר דהוי מדרבנן ,עי' 'בלכתך בדרך' אדר תשנ"ו במאמרו של הרב משה
סתיו(.
וי"ל דדבר שהיה )כוונה( ונתבטל )אינו מתכוון( וחזר )פס"ר שנחשב כמתכוון  -רבינו חננאל( אינו
חוזר לכמות שהיה ממש ,שאילו היה עושה פעולה בכוונה ולא ניח"ל ודאי חייב )עי' בשו"ת הריב"ש שצ"ד
שאם יש כוונה לכבד את הבית ,אע"ג שלא הוי פס"ר שודאי ישווה גומות ,מ"מ הכוונה חשיבא כבונה
ואסור( ,ורק בגלל דהוי פס"ר לאחר שאינו מתכוון ,י"א דמותר כאשר לא ניח"ל .ואפשר לחקור האם
פס"ר גורם להחשיב את המעשה כמתכוון גמור וכלפנ"כ )וממילא אין לחלק בין ניח"ל ללא ניחא ליה,
כחולקים על הערוך( ,או דאינו חוזר )הערוך( ואסור מדרבנן וכיו"ב ,שאע"פ שהוי פס"ר אינו נחשב
כמתכוון גמור.
ולפ"ז שיטת הערוך ערוכה כתבניתנו ,שדבר שהיה )כוונה( ונתבטל )אינו מתכוון( וחזר )פס"ר( אינו
חוזר ממש לכמות שהיה )ולכן פס"ר דלא ניח"ל שרי(.

ג
איתא בפסחים )כט ,ע"א( רב יוסף אמר בפודין את הקדשים להאכילן לכלבים קמיפלגי .מ"ד מעל
קסבר פודין את הקדשים להאכילן ומ"ד לא מעל קסבר אין פודין עכ"ל .ופרש"י וז"ל ופלוגתא דתנאי
היא בתמורה )לא ,ע"א( :תזבח  -ולא גיזה ,בשר  -ולא חלב ,ואכלת  -ולא לכלבים ,מכאן שאין פודין.
ואיכא דדריש :תזבח ואכלת  -אין לך בהן היתר אכילה אלא לאחר זביחה ,למעוטי גיזה וחלב ,אבל לא
לכלביך לא דריש עכ"ל .פשט הגמרא בפסחים דמחלוקת התנאים האם לכתחילה מותר לפדות קדשים
כדי להאכיל כלבים .ואולם בב"ק )י ,ע"ב( משמע שאפילו נפדה ,אין מאכילין וז"ל מתקיף לה רב אשי
ליתני חומר בשור מבבור שהשור חייב בו שור פסולי המוקדשין משא"כ בבור וכו' עכ"ל .ופרש"י שם וז"ל
שור פסולי המוקדשין שנפדה ונפל בבור ,פטור בעל הבית דכתיב )שמות כא( בעל הבור ישלם והמת יהיה
לו ,יצא זה שאין המת שלו ,דאע"ג שנפדה אם מת אסור להאכילו לכלבים ,כדאמרינן בבכורות )טו ,ע"א(
תזבח ולא גיזה ,בשר ולא חלב ,ואכלת ולא לכלבים ,ובפסולי מוקדשין הכתוב מדבר .ואם נגחו שור -
חייב ,דהא כתיב שור רעהו ,וכיון שנפדה שור רעהו קרינא ביה וכו' עכ"ל .ויש להעיר כי הלכה זו שכותב
רש"י אינה מוזכרת כלל ברמב"ם )עי' בהלכות נזקי ממון פ"ח ה"א( ובשו"ע ,ואולי סוברים דכיון שנפדה
הוי כחולין גמורים ,וסוגיית הגמרא בפסחים היא העיקר  -האם מותר לכתחילה לפדות קדשים להאכילן
לכלבים או לאו.
ומ"מ לשיטת רש"י הוי תבנית דומה לענייננו ,דשור קדוש שנפדה ,נשאר בו רושם מקדושתו ואינו
חוזר לכמות שהיה לגמרי ,ולכך נפטר בעל הבור מלשלמו אע"ג שנפדה ושור רעהו קרינן ביה .

ד
איתא בב"ק )כג ,ע"ב( איזהו תם ואיזהו מועד? מועד  -כל שהעידו בו שלשה ימים ,ותם משיחזור בו
שלושה ימים דברי רבי יהודה .ר"מ אומר מועד שהעידו בו ג"פ ,ותם כל שיהו התנוקות ממשמשין בו
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ואינו נוגח עכ"ל .ויש לחקור לכאורה ,האם תם שנעשה מועד וחזר לתמותו ,חוזר לחלוטין לתמותו או
לאו .ועי' בגרשש"ק )ב"ק לג( דחקר בדין מועדות אם זו ראיה על נגיחה ראשונה שזה מצד שהוא נגחו
שמאחר שעשה כן ג"פ הוברר שאין זה מקרה יוצא מהכלל אלא שזה טבעו )גילוי מלתא( או דזה ענין של
הרגל שעי"ז שעשה כן ג"פ ,התרגל לנגוח ושוב זה טבעו .וכותב שם דזה מחלוקת המהר"ם מרוטנבורג
ורבנו פרץ )טור או"ח קי"ד( האם אפשר לומר משיב הרוח ומוריד הגשם צ' פעמים ביום אחד ,דהמהר"ם
שהוכיח מרבי מאיר דקירב נגיחותיו לא כ"ש ,ודחה רבנו פרץ דהכא שאני שכן הוא טבעו ,משמע שסובר
דהוי ענין של הרגל ,וחזינן שמתרגל יותר ע"י רציפות ביום אחד ,ולרבנו פרץ הוי ראיה לטבעו האמיתי,
וראיה הוי בל' יום דוקא.
והנה בג"פ שמורידין מועדות יש לחקור אי הוי כהתרגל שלא לנגוח )רבנו פרץ( ואז יש לחוש דהיות
ונכשל פעם אחת ונעשה מועד ייקל לו יותר לחזור למועדותו ,וכתבניתנו ,דדבר שהיה )מועד( ונתבטל )חזר
לתמותו( אינו חוזר לכמות שהיה לגמרי )וכאדם שנכשל בעברה דיש לו להזהר בה ביותר דכיון שעשה
ושנה  -נעשית לו כהיתר וצריך להרחיק עצמו יותר מלפנ"כ( ואולי בפעם אחת סגי )עי' יו"ד קפ"ט י"ד-
ט"ו ,דאם נקבע וסתה ונעקר ע"י כמה פעמים ,וחזר לאותו יום  -חזר לגמרי כל החזקה ואין צריך להמתין
ג"פ( ,או דע"י שלא נגח ג"פ נתגלה שטבעו לא לנגוח )ומה שנגח י"ל דהוי בגלל תנאי הסביבה והזמן( וחוזר
לגמרי לכמות שהיה ,ויצטרך ג" פ לנגוח כדי לחזור למועדותו.
וברמב"ם בהלכות נזקי ממון פ"ו ה"ז וז"ל בהמה שהועדה וחזרה בה מדבר שהועדה לו  -חזרה
לתמותה .כיצד שור שהועד ליגח וחזר שלא ליגח ,אע"פ שהוא נוגף הרי זה תם לנגיחה וכו' עכ"ל .ומשמע
שחזרה לתמותה לכל דבר .וכן משמע בתרומת הדשן תשובה רנ"ג וז"ל בחור שכנס בתולה והיתה טהורה
בשעת החופה וכמה לילות אחר כך ,ומ"מ לא בעל אותה עד שחזרה ופירסה נידה ,אסורים הם עוד
להתייחד בלי שומר אצלם או לא .תשובה :ייראה לי שצריך להתיישב בדבר דבהוראה זו איכא פלוגתא
דרבוותא וכו' ,וחד מרבוותא התיר ואמר דמה שאמר דבלא בעל אסור להתייחד הינו דוקא היכא דלא
הוות חזיא לבעול בתחילת החופה ,וחיישינן דילמא תקף עליו יצרו .אבל בנידון דידן דחזינן דלא תקף ליה
יצריה באשה זו אפילו בשעת חופה ולא בא עליה מעולם ,לא חיישינן לייחוד דידיה וכו' .והיה נראה
להביא סעד לסברא זו מהא דשור המועד חוזר לתמותו וכו' ,אע"ג דאיהו נמי תקיף יצריה ליגח כדאיתא
בב"ק די"ט ע"ב ,מ"מ כי חזינן דנח יצריה דיינין ליה בתם ולא אמרינן דבהא זמנין הווה נח יצריה ,והיום
או למחר הדר ליה יצריה .הכא נמי בנידון דידן ,אע"ג דקים להו לרבנן דבסתם אדם תקיף ליה יצריה
באשה שלא בא עליה מעולם ,היכא דחזינן דהאי גברא לא תקיף ליה יצריה דיינין ליה כמי שנתייחד עם
אשתו נידה שבא עליה כבר .ומ"מ המחמיר תבוא עליו ברכה עכ"ל .עיין ביו"ד )קצ"ב ס"ד( דהרמ"א פסק
כתרומת הדשן והשו"ע כמחמירים.
והנה בט"ז שם )סק"ז( השיג על תרומת הדשן וז"ל דמה שהביא משור המועד אינה ראיה דהא קי"ל
בב"ק דט"ו ,סתם שוורים בחזקת שימור קיימי ,נמצא דכל שור שהוא מועד לנגוח הוא משונה מטבע
סתם שוורים .ומשום הכי כל שאנו רואים שראה שוורים ולא נגח נתבטל שינוי שלו ונעשה כשאר שוורים.
משא"כ כאן דסתם אדם יצריה תקיף עליה ולא מוקים אנפשיה כמש"כ בתוס' בכתובות ד"ט ד"ה מאי
לאו וכו' .נמצא דהאי חתן שלא בעל הוא נשתנה מטבע העולם ולא אמרינן שבשביל שנשתנה שעה אחת או
ימים אחדים יהיה כן לעולם ,אדרבא ,אמרינן כל זמן שאנו רואים שנשתנה הוי נשתנה ,ובזמן שאין רואין
שנשתנה יחזור הדבר לטבע האדם שהוא רוב העולם וכו' ,ואין זה בכלל המחמיר תע"ב אלא דין גמור
שצריך שמירה עכ"ל.
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דבר שנתבטל וחזר  לא חזר לכמות שהיה

בשלמא לתה"ד ,משמע דשור ואדם שנשתנו )מתקיף יצריה לנגוח ולבעול ,ללא תקיף יצריה לנגוח
ולבעול( הוי חוזרים לקדמותן לגמרי וכרמב"ם ,אך לט"ז משמע שדוקא בשור נחשב החוזר ממועדות
כתם לכל דבר ,מכיון דהוי טבע סתם שוורים לא לנגוח ,ומתבטל שינוי שור זה ונעשה כשאר שוורים .אך
משמע דלולי זה אינו חוזר לגמרי לתמותו )ולמשל בחיה אחרת שחזרה לתמותה ואשר בה אין דין סתם
שוורים לאו בחזקת שימור קיימי( ,וכתבנית זו שאנו עוסקים בה ,שדבר שהיה ונתבטל אינו חוזר לגמרי
לכמות שהיה .ובאדם י"ל דהיום או למחר יחזור למצבו המקורי.
ועי"ש בנקודות הכסף וז"ל השיג )הט"ז( על תה"ד שלא כדת ,דהכא נמי סתם בני אדם בחזקת
כשרות וכו' עכ"ל .ואע"פ שחולק להלכה ביחס לאדם אך מסכים שאכן הגמרא בב"ק עוסקת בחוזר
לתמותו לגמרי משום שסתם שוורים אין טבעם לנגוח ,ומשמע דלולי זה אינו חוזר לכמות שהיה לגמרי.

ה
איתא בב"ק )סה ,ע"ב( אמר מר וחכמים אומרים בראשו וחמישיתו ,ממון המשתלם בראש )שאינו
משלם אלא קרן( מוסיף חומש ,ממון שאינו משתלם בראש )דאיכא כפל( אין מוסיף חומש ,אבל אשם
מייתי .מאי שנא חומש דלא משלם? דכתיב בראשו וחמישיתו .אשם נמי לא משלם דהא כתיב בראשו
וחמישיתו ואת אשמו! אמרי לך רבנן "את" פסקי קרא .ורשב"י )אין חומש ואשם משתלם במקום שיש
כפל( " -ואת" ערבי קרא .ורבנן אמרי לך  -לא לכתוב רחמנא לא ו' ולא את .ורשב"י אמר לך וכו' עכ"ל.
כלומר גם לרבנן "ואת" בא לחבר בין הדבקים )ראשו  -קרן ואשם( ,אלא היות ואפשר לוותר לגמרי על
ה"את" ,א"כ אע"פ שנכתב "ואת" אינו כחיבור מלא .ובמילים אחרות  -לו היה כתוב 'בראשו וחמישיתו
ואשמו' לא היה חילוק .בתוספת ה"את" יש חילוק .בתוספת הואו )ואת אשמו( יש חיבור אך לא כמקודם
) לרבנן( ולכן אשמו משלם גם כשיש כפל.

ו
איתא בב"ק )יח ,ע"א-ע"ב( בעי רבא חצי נזק צרורות מגופו משלם )כקרן( או מעליה משלם )כרגל(.
מגופו משלם דלא אשכחן חצי נזק דמשלם מעליה ,או דלמא מעליה משלם דלא אשכחן כי אורחיה
דמשלם מגופיה עכ"ל .ועוד בעי שם רבא האם יש העדאה לצרורות )כקרן( או אין העדאה )ג"פ להיות
מועד( לצרורות )כתולדה דרגל(.
ובשקלא וטריא בגמרא ,מנסה הגמרא לומר שמדובר בצרורות משונים שהועדו ג"פ וחזרו להיות
אורחיה דאז לר"א משלם נזק שלם דצד תמות במקומה עומדת ,וז"ל דרש"י שם בד"ה אלא וז"ל אלא
בעיין מהכא לא תפשוט דאי בצרורות כאורחיהו דכו"ע מעליה משלם .והכא בצרורות ששינה בהן
קמיפלגי .ובצרורות כי אורחיהו בין לר"א בין לרבנן ס"ל כסומכוס דנזק שלם משלם עכ"ל .הגמרא דוחה
אוקימתא זו מסיבות אחרות.
מ"מ בהוו"א זו יש לנו מצב בו היה דין )מועד ,בצרורות כאורחייהו( ונתבטל )צרורות משונים( וחזר
לכמות שהיה )בג"פ ,והוי להו כאורחיהו( ונשתנה דינו ,דבאורחיהו סתמא א"א לר"א שיסבור נזק שלם
משלם ,שאין צד תמות ,ועתה שחזר לאורחיהו ,אפשר שיש צד תמות.
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ז
"ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב" )שמות לג ,ו( .ובשמות רבה )פרשה נא אות ח( וז"ל שכיון
שקבלו התורה הלבישם הקב"ה מזיו הדרו .ומה היה הלבוש? רבי יוחנן אומר עטרות הלבישן ,ורשב"י
אומר כלי זין נתן להם והשם הגדול חקוק עליו ,וכל הימים שהיה בידם לא היה מלאך המוות יכול לשלוט
בהם עכ"ל .ובפתיחתא לאיכה רבתי )אות כד( וז"ל כיצד ניטל מהם? או נקלף או מלאך יורד ומקלפו )עיין
אלשיך במקום שאינו כפשוטו אלא הוי אורות קדושה שדבקו בנשמות בני ישראל ,ועיין ג"כ זוה"ק סוף
כי תשא( ועיין בשפתי כהן עה"ת )שמות עמ'  (223שלאחר שניטל מהם ניתן למשה רבנו )ע"פ שבת פח,
ע"א( והוא היה קירון פנים של משה ,ובשבת משיבם לבני ישראל וזהו תוספת שבת .וגם כאן אע"פ
שלכאורה בנטילת העדי חזרנו להיות כלפנ"כ ,ומיתה חזרה לעולם ,ולמדין ומשכחין )ע"פ עירובין נד,
ע"א :אלמלא לא נשתברו לוחות ראשונות לא נשתכחה תורה מישראל( בכ"ז לא חזרנו להיות כדמעיקרא
ממש אלא יש מעט רושם שנשאר )תוספת חיות לנשמה בשבת(.

ח
איתא ביומא )סט ,ע"ב( ויצעקו אל ה' בקול גדול ,מאי אמור? אמר רב ואיתימא רבי יוחנן בייא בייא
)פרש"י לשון זעקה וקובלנא( היינו האי דאחרביה למקדשא וקליה להיכליה וקטלינהו לכולהו צדיקי,
ואגלינהו לישראל מארעהון ועדיין מרקד בינן )פרש"י יצה"ר דע"ז( .כלום יהבתיה לן אלא לקבולי ביה
אגרא? לא איהו בעינן ולא אגריה בעינן .נפל להו פתקא מרקיעא דהווה כתב בה אמת וכו' .אותיבו
בתעניתא תלתא יומין ותלתא לילוותא ,מסרוהו ניהלייהו .נפק ,אתא כי גוריא דנורא מבית קה"ק .א"ל
נביא לישראל היינו יצרא דעבודת כוכבים וכו'.
אמרו הואיל ועת רצון הוא נבעיה רחמיה איצרא דעברה .בעו רחמיה ואמסר בידייהו .א"ל חזו דאי
קטליתו ליה לההוא  -כליא עלמא .חבשוהו תלתא יומיה ובעו ביעתא בת יומא בכל א"י ולא אשתכח.
אמרי היכי ניעביד? מקטליה  -כליא עלמא )פרש"י שלא יהיה פריה ורביה( ,נבעי רחמי אפלגא  -פלגא
ברקיעא לא יהבי .כחלינו לעיניה ושבקוהו ואהני דלא מגריה ביה לאיניש בקריבתה עכ"ל .ובקידושין )פא,
ע"ב( אמר רב יהודה אמר רב אסי מתייחד אדם עם אחותו ודר עם אימו ועם ביתו עכ"ל ופרש"י שם וז"ל
דלא תקיף יצריה עליהו ,דאהנו ביה אנשי כנסת הגדולה דלא מגרי בקרובתא מכי כחלינהו ונקרינהו
לעיניה עכ"ל .ומשמע שלא חזר יצרא דג"ע להיות כמקודם לתפיסתו ,וכתבנית המאמר דבר שהיה
ונתבטל )בענין זה נתפס( לא חוזר לכמות שהיה .אמנם כאן כחלינהו לעיניה ומסתמא דזה הגורם ,אך
בפשטות מאי אהני בכך? )אמנם רש"י בקידושין כותב דניקרו עיניו ממש ,אך לא כן הגירסא ביומא
ובסנהדרין סד ,ע"א(.
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שליחות בזמן תוספת שבת

 

 

א
הגמרא )שבת קנא ,ע"א( אומרת" :אמר שמואל שמור לי פרות שבתחומך ואני אשמור פרות
שבתחומי  -מותר".
הרשב"א )שם( למד דין חדש המתבסס על הגמרא הזו ,אדם שקיבל עליו תוספת שבת יכול לומר
לחברו שעדיין לא קיבל עליו ,תוספת שבת ,לעשות עבורו מלאכות ,האסורות מהתורה בשבת.
הר"ן )שם-בדפה"ר( חולק עליו להלכה דדין שמירת חברו המוזכר בגמרא ,שונה מדין עשיית
מלאכות אסורות עבור יהודי שקיבל עליו את השבת ,שהרי גם הוא עצמו יכול לשמור ע"י בורגנים .מה
שאין כן לאחר שקיבל עליו את השבת נאסרה עליו המלאכה ואין שום דרך שאף לעצמו יוכל לעשות .ולכן
אסור לומר לחברו דבר שאסור לו עצמו לעשות מדין "ודבר דבר".
הב"י )על הטור בס' רס"ג; וכן בשו"ע שם סעיף י"ז( הביא דעת הרשב"א להלכה בשם "יש מי
שכתב" ודחה סברת הר"ן משום שאין צורך שיכול עכשיו להגיע על ידי בורגנים  -בפועל ,אלא די
באפשרות העקרונית שיכול היה להגיע אילו היו שם בורגנים ,ואשר על כן גם אם קיבל עליו תוספת שבת
הרי יש אפשרות שהיה יכול לעשות בעצמו באם לא היה מקבל עליו התוספת.
החתם סופר הסביר את דינו של הרשב"א בדרך אחרת .הוא ביסס את סברתו על פי דברי הלבוש,
שיכול אדם להישאל על קבלתו בעניין תוספת שבת .ולכן ,הסביר החתם סופר ,אפילו אם קיבל עליו שבת
יוכל לעשות מלאכות האסורות בעצמו באם ישאל על קבלתו ,ודחה קושיית הר"ן על הרשב"א.
הנה יש שני הסברים לדין הנ"ל :א .מספיקה האפשרות העקרונית לבצע הדבר בעצמו בלבד כדי
שיוכל לומר ליהודי אחר שלא קיבל עדין תוספת שבת.
ב .שיש גם במצב של קבלת תוספת שבת אפשרות בפועל להישאל עליה וממילא יכול לבצע הדבר
בעצמו ,ולכן יכול גם לומר לאחר לבצעה.

ב
שו"ע הרב וכן שו"ת פני יהושע )הובא בשערי תשובה( הקשו הרי עדין צריך עיון על דין זה ,שאף אם
יוסבר הדין למרות האיסור של "ודבר דבר" ,אכתי יש לדון אם אין כאן בעיה של שליחות .שהרי אם
השליח אינו נחשב "בר חיובא" נאמר שיש במצב כזה שליח לדבר עבירה? )דשליח שלא קיבל עליו תוספת
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שבת ,אינו מחויב במה שחברו כבר עכשיו קיבל עליו את השבת ולמרות שכל יהודי מחויב לקבל מעט
תוספת אבל ודאי שאינו מחויב לקבל כפי זמנו של חברו(.

הגמרא במסכת ביצה )יז ,ע"א( אומרת ,שאם אדם שכח להניח עירוב תבשילין מבעוד יום ,לא יוכל
לומר לחברו ,שהניח עירוב תבשילין ,לבשל בשבילו.
ובר"ן )דף ט בדפי הרי"ף( ביאר הטעם שכיון שאומר לחברו לעשות הוי שלוחו ,והשליחות קיימת
ויש שליח לדבר עבירה וחייב משלח .המבשל הניח עירוב ולכן מותר לו לבשל לעצמו ואינו נקרא בר
חיובא וממילא חייב המשלח .וכן ברשב"א )שם( .הנה לפנינו גמרא מפורשת שאוסרת לומר לחבירו לבשל
בשביל מי שאסור לו לבשל לעצמו מדין שאין שליח לדבר עבירה.

ג
שלוחו של אדם כמותו בכל דבר ,דהיינו שכל מעשה שיעשה השליח עבור משלחו נחשב כאילו משלחו
עשה אותו ,שאנו מיחסים את המעשה של השליח למשלח חוץ משליחות לדבר שאסור לעשות .והשליח
אחראי בעצמו למעשה .ונחלקו אמוראים בגמרא בבא מציעא )י ,ע"ב( בטעם הדבר:
רבינא אמר :מפני ששליח גם מצווה על האיסור .ולכן אפילו שהמשלח אמר לו לעשות לא היה צריך
לשמוע אליו ,שהרי "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים?"
רב סמא אמר :כל שאם רצה לעשות היה עושה מתחייב משלח.

הנה הרמ"א )שולחן ערוך חושן משפט סימן קפב סעיף א'( פסק כרבינא שהכלל שאין שליח לדבר
עבירה הוא רק כאשר השליח אינו בר חיובא )וכן בסימן שמח סעיף ח'( .וכן פסק )סימן שפ"ח סעיף טו'(
שאם השליח הוחזק לעשות חייב המשלח ,לפי תשובת התשב"ץ שלמד מסברת רבינא שכל שהוא בר
חיובא אומרים דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים ורק שליח חייב ,אבל באופן שהוחזק השליח
לעשות הרי שמשלח חייב.
הש"ך חולק על הרמ"א להלכה ופוסק שלא כסברת רבינא אלא כסברת רב סמא] :מסוגיית הגמרא
ב"מ )י ,ע"ב([ "דכל דאי בעי עביד או בעי לא עביד לא חייב משלח" .ואכן לדבריו אין כאן קושיא.
השער המלך )פרק ט"ו הלכות יו"ט הל' ט'( תירץ ,שיש לחלק בין דינים מדאורייתא לדרבנן ,ואיסור
תוספת שבת דרבנן.
אבל יש להקשות על תרוצו משני צדדים:
א .מדוע לגדר "בר חיובא" יש הבדל בין אם החיוב מדאורייתא או רק מדרבנן סוף סוף נאמר
לשליח" :דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין".
ב .כל חיוב דרבנן העובר עליו עובר על התורה שאמרה "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך" ,וכמו
שמברך על מצות נר חנוכה מדרבנן " וציוונו".
קצות החושן )קפח ,יב( מבאר שהגדר "בר חיובא" הוא גזירת הכתוב דהיינו :אם השליח הוא בר
חיובא אין שליחות .ודוחה את האומרים שהגדר "בר חיובא" הוא סברה לפטור את המשלח בטענה
שחשב שלא ישמע השליח לדבריו ,מפני ,שדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים ,אבל כשברור
שיעשה השליח חייב המשלח.
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ונמצא שצריך לתרץ ולישב קושית שו"ע הרב ושו"ת פנ"י לפי פסיקת הרמ"א בין לפי שיטת
התשב"ץ בין לפי שיטת הקצות החושן.

ד
ולכאורה נראה לעניות דעתי לישב בפשטות עפ"י דברי תוספות בבא מציעא )י ,ע"ב( שהקשה למה
הגמ' נקטה דוגמא ש"אמר לו כהן לישראל קדש לי גרושה" ולא נקטה :אמר לו כהן לכהן לך וקדש לי
גרושה.
ותירץ וזה לשונו" :דכהן מקרי בר-חיובא הואיל ואם מקדשה לעצמו חייב אבל ישראל אע"ג דעובר
משום לפני עור לא תיתן מכשול כשמקדשה לכהן כיון דאי מקדשה לעצמו לא מחייב לא מיקרי בר
חיובא" ,עכ"ל.
והנה הניח לנו התוספות יסוד בדבריו דכל שאף הוא נכלל בחיוב נקרא "בר-חיובא" מה שאין כן מי
שאינו נכלל באותו חיוב .לדוגמא :ישראל במצוות כהונה לא שייך בהם כלל ,ולכן לא נקרא "בר חיובא".
יש להטעים ולומר דכיון דמצוות כהונה המוטלים על כוהנים הוא מטעם שקדושתם גדולה משל ישראל
ולכן נאסרים להיטמא למת אבל ישראלים שאין בהם קדושה זו אינם בכלל מצוות אילו ובאמת ,לא
נקראים לגביהם "בר חיובא".
אבל במצוות שבת כל אחד נקרא "בר חיובא" ,כל אחד נכלל בחיוב של תוספת שבת מהתורה .וכמו
שכהן יקדש גרושה לכהן אחר שאם היה מקדשה לעצמו מתחייב )כלשון התוספות( נקרא "בר חיובא" ,כן
ישראל שיעשה מלאכות אסורות לישראל שכבר קיבל עליו תוספת שבת שאם היה עושה לעצמו לאחר
שמקבל שבת הרי מתחייב ,ולכן נקרא הישראל בר-חיובא לעניין תוספת שבת .ואכן כן תירץ ה'עמק
המלך' בהגהותיו על שער המשפט.
אלא דיש להקשות על דברינו:
 .1דברי רע"א שמסתפק להלכה ,האם אדם שעדיין לא קיבל עליו שבת שלדברינו נחשב "בר-חיובא",
יכול להוציא בקידוש על היין ידי חובה אדם שכבר קיבל עליו שבת קודש .ועיקר ספקו משום
שלא ברור לו שכל אדם נגדר "בר-חיובא" לעניין תוספת שבת.
 .2מקושיית שו"ע הרב ושו"ת פנ"י נראה שלא הבינו כדברינו.

ה
תוספת שבת מתחלקת לזמן מועט שהוא הוספה של תורה ושאר הזמן הוא דין דרבנן של הוספה.
אלא שיש לברר על איזה איסורים יעבור יהודי שקיבל עליו תוספת שבת ועשה מלאכה של דאורייתא,
בזמן האסור מהתורה.
והנה לדעת הלבוש שיכול להישאל על התוספת שקיבל ,משמע שהחיוב כמו דין נדר ודאי לא נחשב
העובר על התוספת ועושה מלאכות כעובר על העיקר .אם שלא קיבל על עצמו תוספת שתהא כעיקר ממש
כמו שמצאנו בדברי הדגול מרבבה )הגהותיו לסימן רס"א( .אלא אפילו לשאר הפוסקים שאינו יכול
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להישאל ,הרי בזמן התוספת יש רק "מצות עשה" להוסיף מחול על קודש ואין מצות "לא תעשה" .לכן
העובר על התוספת אינו כעובר על עיקר.
ובכלל יש לדון האם העשה של שבתון הוא חיזוק ללאו וממילא כשאין לאו אין גם את העשה של
שבתון.
ובביאור הלכה )בסימן שמב( הקשה ,איך מלאכות מדרבנן מותרות בזמן בין השמשות ,הרי יש
לאוסרם מדין תוספת שבת שהיא כשבת עצמה? ותירץ שכל החיוב בתוספת הוא רק איסור שביתת
מלאכה מדרבנן .אמנם הדגול מרבבה ]סימן רסא[ כתב וזה לשונו" :אם קיבל שבת  -שאמר בפירוש
שמקבל תוספת שבת  -א"כ לא קיבל רק איסור עשה ולכן יש בשו"ע דעת המקילים אבל כאן מיירי
שקיבל קדושת שבת ממש אין בשו"ע להקל".
ומשמע מדבריו שיכול אדם לקבל תוספת שבת באופן שמתחייב רק בשביתה ממלאכה מדרבנן ויש
אופן שמתחייב מדרבנן כמו בשבת עצמה ויתחייב באיסור עשה ול"ת מדרבנן.

ו
הנה יש לחקור בדין קהל שהתפללו ערבית או שאמרו ברכו שהיחיד נגרר אחריהם ואף מתחייב
בחיובי שבת ,וכמו כן באישה הנגררת אחר בעלה .האם הכוונה שכיון שקיבלו תוספת שבת ,אומרים
שבטל היחיד ברוב וממילא גם הוא כאילו קיבל ומתחייב משום התוספת ,או ,שכיון שהציבור נוהג
באיסור הרי שאסור לו להקל בפניהם וכמו המשנה בפסחים ע"ד מקום שנהגו וכו' .דהיינו שאין לנהוג
קולא במקום שהמנהג להחמיר.
לעניות דעתי משמע מדברי האגודה וכן מעצם הדין שיכול עדיין להתפלל מנחה רק לא בפניהם,
מחוץ לבית הכנסת שבו קיבלו כבר שבת ,שהוא רק מדין דבר שנהגו בו איסור שאסור להתיר בפניהם.
ואכן באגרות משה כתב שאם קיבלו בבית הכנסת השבת מוקדם משום חומרה מצד הדין אכן היחיד נגרר
אחריהם אבל אם קיבלו השבת רק משום נוחות ,למשל :רק בשבתות הקיץ שכל הטעם לקבלתם הוא רק
מנוחות בעלמא ,אם הלך בעלה להתפלל בביה"כ כזה אין האישה הנגררת אחריו להאסר באיסורי תוספת
שבת דכל הדין של אחרים נהגו בו איסור שייך רק בקיבלו עליהם מצד דיני תורה .ואפילו יכולה לעשות
מלאכות אסורות בשביל בעלה .אמנם בשבט הלוי חולק ,שלא שנא.
ומעניין שהמנהג בכותל המערבי בערבי שבתות שחלק מהציבור כבר קיבלו שבת ומתפללים ערבית
ובכל זאת הסמוכים אליהם מתפללים מנחה .ולכאורה יש לדון שם או מצד דין גרירה או מצד דבר
שנהגו ,וראיתי בשם הרב ולדנברג שכיון שמקום הכותל המערבי שייך לכל ישראל הרי שלכל אחד יש
זכות להתפלל שם עם קהילתו כפי שיטתם ומנהגם ואחד לא יכול לחייב השני ,וכמו שמפורסם לגבי
נוסחאות התפילות בשם האר"י שיש יב' שערים בשמים כנגד כל שבט.
ובעיקר קושיתנו יש לומר לפי היסוד שתירצו החתם סופר והבית מאיר )אבן העזר סימן ה'( שכל
האיסור בשבת "למען ינוח" הוא רק במלאכות שעכשיו פועל אותם בשבת אבל במה ששליחו עושה ומותר
לשליח לעשות אלא דהמלאכה מתייחסת למשלח אין בכך כדי לעבור על איסורי שבת שהרי הוא עצמו
אינו פועל את המלאכה אלא נח.
וכעין דבריהם אפשר לומר בבאור תירוץ הנמוקי יוסף )בבא קמא כיצד הרגל( שהקשה לסוברים
"אישו" משום "חיציו" דבפועל עובר כל רגע ורגע ומתחייב מדין אדם המזיק במה ששורפת האש ,איך
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מדליק נר בערב שבת ונמצא הלהבה אוכלת השעוה כל השבת הרי הפעולה מתייחסת אליו והרי הוא חציו
ומתחייב כל רגע מדין אדם המזיק ,ונמצא מחלל שבת? ולפי דברינו יובן היטב הדבר ,שכיון שאין איסור
בשבת אלא לעשות בפועל מלאכה ,אבל אם בפועל כל עשייתו נגמרה מבעוד יום ורק מתייחסת אליו הרי
הוא שובת ואינו מחלל שבת.
והנה בקהילת יעקב מדייק מדברי הנמו"י הנ"ל הסבר אחר שכיון שאזלינן בתר מעיקרא וכל
המעשה של פלוני נגמר אלא תוצאותיו ממשיכות וזהו דין חיציו שלאחר שזרק שוב אין לו חזרה ויתחייב
בהיזק אפ' אם עכשיו הוא אנוס או במת יתחייבו בניו משום שאף שעת החיוב הייתה כבר מעיקרא.

והנה בפרי מגדים בפתיחה להלכות שבת מביא דין" :האומר למומר לחלל שבת מתחייב המשלח"
)וכדברי התשב"ץ הנ"ל( וא"כ הרי דבר זה אכן יהיה סתירה לכל המהלך שאמרנו בשם החת"ס והב"מ.
דהרי המשלח שובת ולא עושה מלאכה.
עוד קשה דברי הרשב"א ) שלענין עירובי תחומין יש בעיה של שליחות אבל לעניין תוספת שבת מותר(
ואשר על כן נראה לומר דיש להבדיל בין זמן תוספת לשבת עצמה .דכיון דבזמן תוספת יש רק איסור עשה
לשבות ממלאכה אם נעשתה מלאכה המתייחסת אל המשלח פטור כיון שסוף סוף שובת הוא ,אבל אם
עושה מלאכה בשבת עצמה בשביל משלחו דאז יש גם איסור לא תעשה  -מתחייב המשלח כדברי הפרי
מגדים .ושונה מדין הנרות שנגמרה הדלקתם בע"ש שוודאי לא יתחייב על המשך פעולתם אבל אם עושה
מלאכה בשבת עצמה אפילו ע"י שליח הרי עובר על הל"ת .ועפ"י זה יבואר שיטת הרשבא דבגמ' שבת
לעניין איסור ודבר דבר כתב דאם קיבל עליו שבת יכול לומר לחברו לעשות מלאכה עבורו ולא נחת
להקשות מבני שליחות דאסור.

)אכן הבית מאיר באבה"ע סימן ה' חזר בו מסברתו .ולפי דברינו אפשר לומר דלא פליגי הב"מ והפרי
מגדים .ולחלק בין זמן תוספת לעיקר כנ"ל(.
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הודית ;1הודאה( מבואר אצל הרבה אחרונים וראשונים דהיא קניין ונלמד
ַ
אודיתא )או בעברית:
מב"ב קמט ממעשה דאיסור גיורא דנכתב שם" :ולודי איסור דהלין זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו
באודיתא" משמע אודיתא קונה.
וזהו קנין מעולה שאין צורך במעשה קניין ואין צורך בנוכחות הקונה או שליח מטעמו כמו שמבואר
בב"ב במעשה דאיסור ,ואף אין צורך שהמעות או כל חפץ שרוצים להקנות יהיה ביד המקנה.
אפשרות של קנין מסוג זה פותרת הרבה מאד בעיות שיכולות להיווצר מהבחינה המעשית או
ההלכתית במעשה הקניין.
אולם מעשה קניין זה כרוך בבעיה והיא שיש צורך לשקר במהלך הקנין ולטעון שהחפץ אותו רוצים
להקנות היה שייך כבר לקונה ,דבר שהוא ידוע כאינו אמת )נדון בכך בהמשך(.
דוגמא לפתרון הלכתי הנעזר באודיתא הוא דברי הקצות סימן קצד שהסתפק כיצד ימכור לגוי חמץ
שאינו מטלטל ,ומגוון הקנינים האפשריים עם הגוי מצטמצם מהאפשרות של קנינים בין יהודים ,והסיק:
"וכאשר שמתי אל ליבי בזה מצאתי קנין אודיתא דהיינו שיכתוב חתימת ידי תעיד עלי וכו' איך שמכרתי
כל החמץ לפלוני באופן המועיל ,וכיון שמודה שמכר באופן המועיל ,קנה הכותי באודיתא ,ומשום
דאודיתא הוי קניין אע"פ ששניהם יועין שאינו כן .ולענ"ד קנין שלם הוא ולא נופל הוא מכל הקנינים הן
לענין ממון הן לענין איסור ואע"ג דקמי שמיא גלי שאין הדבר כן ,כיון דהוא קנין הרי נקנה לו באודיתא".

אמנם קצת צריך עיון דלא ראינו קנין זה בין האנשים אע"פ שהוא פשוט יותר מקנינים אחרים.
מקור נוסף לקנין אודיתא לחלק מהמפרשים הוא גמרא בכתובות ר"פ הנושא וז" ל בדילוגים:
"אתמר האומר לחבירו חייב אני לך מנה ר' יוחנן אמר חייב ור"ל אמר פטור...הב"ע דא"ל
חייב אני לך מנה בשטר.
ר"י אמר חייב )הטעם( אלימא מילתא דשטרא כאילו אמר אתם עדי.
ור"ל אמר פטור )הטעם( לא אלימא מלתא דשטרא
)והודאה סתמית חסרת משמעות כיון שיכול לטעון אחר כך משטה הייתי בך אא"כ אמר
אתם עדי שאז ניכר שדבריו דברי אמת(".
וכתב בזה הקצות בסימן מ' סק"א וז" ל בדלוגים:
"ונאמרו )בסוגיא זו( בזה שלשה שיטות :רש"י ,ר"ת ורמב"ם דפירש דמיירי דאמר לו כן
בע"פ' :חייב אני לך מנה בשטר' ,וכבר נתקשו בדברי הרמב"ם כל האחרונים דאיך

 1עיין תרגום בראשית מט ,ח.
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מתחייב בדיבור בעלמא בלא קנין ובלא שטר ,ונראה לענ"ד דודאי בדברים בעלמא לא
נתחייב.
אבל טעמא דהרמב"ם משום אודיתא הוי דאפילו חפץ יכול לקנות באודיתא ,ולהכי נמי
בזה שמודה שחייב לפלוני מנה אע"פ שאינו חייב ,זכה בו חבירו משום אודיתא כאילו
נעשה בקנין ובשטר.
ונחזיק טובה לרבינו הגדול בעל הכסף משנה )ר"י קארו( שירד לאמיתו של דבר וכתב על
דברי הרמב"ם ' -זה נלמד מדאמרינן פרק מי שמת דף קמ"ט ולודי איסור דהני זוזי דרב
מרי ולקנינהו באודיתא' עכ"ל הכ"מ" ,עכ"ל הקצות.
העולה מדברי הקצות :דהרמב"ם סובר דאודיתא הוי קנין וכן הכסף משנה דהיינו המחבר ,ומתוך
שפסק המחבר את לשון הרמב"ם בחו"מ סימן מ' משמע )עפ"י פירושו לרמב"ם( דגם השו"ע ס"ל
דאודיתא הוי קנין ,א"כ יש לנו הסכמה מקיר לקיר דאודיתא הוי קנין ע"פ גמרא ,רמב"ם ,שו"ע וקצות.
וכ"כ נתיבות על אתר:
"ובספר קצה"ח כתב דאודיתא אף דהוי קנין מ"מ לא מהני בלא עדים וכתב זה מסברא
ולא ידעתי היאך מילא לבו לחלוק מסברא על התוס' שכתב :דמההני כשמודה בהודאה
גמורה אפילו בלא עדים".
ומתוך דבריו משמע שעל תורף דברי הקצות דאודיתא הוי קנין אינו חולק.
וכן כתב בסימן ס' סקט"ו על דברי הרמ"א:
ז"ל הרמ"א סעיף ו':
"מיהו כל זה לסברת הרי"ף וקצת רבוותא אבל רבים חולקים על זה וס"ל דכל האומר
נתתי לפלוני כך וכך הוי הודאת בעל דין וכמאה עדים דמי ואין מדקדקים כיצד נתן
דמאחר שהודה אמרינן דודאי נתן באופן המועט וקנה המקבל המתנה".
וכתב עליו הנתיבות:
"אך הא קשיא לי דמשמע מדברי הרמ"א דכשמודה המקבל או שידוע שלא הקנה מקודם
לא מהני הודאה זו ולכאורה הוא תמוה דאפילו הוא מודה או שידוע שלא הקנה מקודם
מ"מ יהיה מועיל הודאה לקנות בו מטעם אודיתא כמו באודיתא דאיסור גיורא ומבואר
בפוסקים דיכול להקנות באג"ק אע"ג דידוע שאין לו קרקע מטעם אודיתא".
וכן מבואר בנודע ביהודה :ז"ל )מ"ק חו"מ סי' ל' סק"ז(:
"הרי דקאמר וליקנינהו באודיתא משמע שהודאה הוא קנין בעצמו ולא מטעם שכיון
שהודה אמרינן שכבר הקנה לו ,אלא שזהו הקנין בעצמו ,כאשר לדעתי הודאה הוא הקנין
הגדול שבכל הקנינים ואפילו דבר שאינו נקנה בשום קנין נקנה בהודאה ונכסי איסור
יוכיחו".
והחזון איש כותב )ב"ק סי"ח אות ו'( וז"ל:
"נראה דהודאה מהני אפילו בדבר שאינו ברשותו ,דהודאה אינו קנין אלא כח הדין לדון
עפ"י הודאתו כל שאינו חב לאחרים אלא לעצמו וממילא כל התוצאות קובע הדין כפי
הודאתו וזה שקראוהו הפוסקים קנין אודיתא .אולם איכא לספוקי אי באותו שהבעלות
עוברת מיד בהכרעת הדין או שמא מא פשר הדין לקונה להעביר החפץ לרשותו".
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העולה מכל הגאונים הנ"ל דקנין אודיתא הוא קנין מוצק וטוב שמחמת איכותו שמא עדיף להשתמש
בו מאשר שאר קנינים.

אולם יש להאיר ולהעיר בכך מסברא ומקרא:
מסברא ,כי בכל הקנינים הידועים בעינן תרי  -דעת מקנה וכן דעת קונה ,ואילו באודיתא ליכא כלל
דעת קונה .ולא טרח אף אחד מראשונים ואחרונים להעיר בזה דבעינן דעת קונה ואי גלי דעתיה דלא בעי
ליה לא חל קנין דא.
גם אין פעולה אחרת של העברת בעלות " -קנין" דבנתינה בעלמא לא מצינו שיועיל בשום קנין.
ובשלמא תועיל אודיתא להציל את הזוכה מגזל כי אפשר לו להיכנס בחצרו וליטול את החפץ ,אך
שיהא ממש שלו ללא מעשה וללא כונה ,זה מנין?
ואמירה שמצינו שמועילה בהקדש והפקר הוא מצד אחר ,כי הפקר אינו זוכה לרשות אחרת
ובהפסקת בעלות דידיה אכן סגי באמירה .ובהקדש שאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט בזה הפליג
הירושלמי לומר דהוה קנין חצר שנאמר לה' הארץ ומלואה ובאמירה כדי לזכות לא סגי.
גם מה שכתב החזו"א צריך ביאור ,דבגוונא דלא הודה בבי"ד רק בפני תרי או שכתב בכתב ידו ולא
הגיע המעשה לבי"ד האם גם אז הוי העברה לבעלות אחרת? דלא מצינו שאודיתא מחויבת אישרור בי"ד,
וא"כ כיצד יקדש בהני מעות ומטלטלין טרם קנאם בקנין אחר וכיצד יקנם וכיו"ב?
וכדי לחזק בלב כל איש את דברינו נעבור בין בתרי הקנינים ונבחנם בכור צורף דבעינן מעשה וכוונה.
הגבהה  -בעינן מעשה הגבהה )של קונה או שלוחו( .משיכה ומסירה  -גם בזה בעינן מעשה קונה .חצר
 קונה או מטעם ידו של בעלים או מטעם שלוחו .ואכן דבר שלא עלה על דעת בעלים לקנות כי לא היהמודע לו לא זוכה חצירו ,ובקנין סיטומתא גם בעינן מעשה קונה ,דפירש רש"י שהחנוני הקונה יעשה את
החותם ,וכ"כ הרמב"ם פ"ג ה"ו מהלכות מכירה וז"ל:
"מכר לו בדברים בלבד ופסקו הדמים ורשם הלוקח רושם על המקח כדי שיהיה לו סימן
ידוע שהוא שלו אע"פ שלא נתן מן הדמים כלום ,החוזר מקבל מי שפרע ,ואם מנהג
המדינה שיקנה קנה" וכן חזקה שהקונה עושה מעשה וכן בשטר צריך העברת השטר
כדכתב רמב"ם פ"ג הי"א מהלכות זכיה ומתנה "הכותב בשטר הרי זכה בה כשיגיע לשטר
לידו".
והסברא הטבעית מסייעת שבקנין בעינן העברה מרשות לרשות ע"כ צריך דעת מקנה להוציא
מרשותו ודעת קונה )או שלוחו( להכניס לרשותו ופוק חזי בשוקא.
אמנם בהקנאה לקטן ראוי לציין כי נחלקו תוס' ורמב"ם ,דלרמב"ם הגמ' שעוסקת בזכיית קטן
מגדול זה משום שהגדול זוכה לקטן והרי זכיה היא מטעם שליחות ונלמד מגמ' קידושין בפרק האיש
מקדש  -מנין שזכין לאדם שלא בפניו שנאמר נשיא אחד למטה  -ופירש רש"י וקטנים הרבה היו בנחלת
הארץ .וכיון שקטן עתיד לגדול ולהיות בר שליחות ככל גברין יהודאין גם בעודו קטן הוא בכח "בר
שליחות" ואפשר למנות שליח עבורו ולכן מועילה לו זכיה ועיין בפרוטרוט ברמב"ם פכ"ט מהלכות
מכירה ,ברב המגיד ובקצות )סי' רל"ה סק"ד( ,ולכן גם פה לא שאני משאר קנינים שבהם היה מעשה קונה
הרי גם כאן הגדול עושה המעשה עבור הקטן.
אמנם בתוס' נראה אחרת ,שסוברים דקטן קונה מדאורייתא בדעת אחרת מקנה ולא מטעם זכיה,
א"כ ליכא שליח ואין מעשה קונה ובכל אופן מועיל.
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ולשון התוס' בפרק בן סורר ומורה הוא כהאי לישנא" :ומיהו בפ' התקבל גיטין ס"ד גבי צרור וזורקו
אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואין זוכה לאחרים ,משמע דהיינו מדאורייתא )=דזכיה מטעם שליחות וקטן לאו
בר שליחות לסברת התוס'( ,דעת אחרת מקנה אותן שאני.
והשתא ניחא הא דאמרינן בסוכה )דף מו( לא ליקני איניש לולביה לינוקא דינוקא מיקנא קני אקנויי
לא מקני ,דמיקנא קני אפילו מדאורייתא ,דע"י דעת אחרת מקנה זוכה מדאורייתא לאחרים.
ולחדודי הייתי מתרץ דעת התוס' שאמנם מעשה קנין הוה דסוף סוף נוטל את החפץ לידו וזה אינו
כמעשה קוף ,כי התוס' עוסק בקטן בעל דעת משהו שהרי צרור וזורקו אגוז ונוטלו שבר הבחנה הוא בין
דבר בעל ערך לדבר נטול ערך ,ובזה דוקא קונה מדאורייתא כי מעשהו בעל משמעות וכמעשה קנין ,אמנם
דעתו קלושה ולכך בעינן צירוף של דעת אחרת מקנה )במציאה לא יוכל לקנות כי אין מי שיקנה לו(,
דגמירות דעת של מקנה מועילה להוציא חפץ מרשותו והוי מעין הפקר ואז קל לקנותו במעשה כל דהו
וכגון הבטה בהפקר דאיכא דיעות דקני ,ואמנם לא נפסק כך ,אך משם תלמד קולת קנין בהפקר.
זה לחדודי ,אך באמת נראה לי כי בעלי התוס' בכמה מסכתות דעתם דאודיתא הוי ממש קנין ,ובזה
הם סוברים דלא כרמב"ם ושו"ע ועוד ראשונים שנביא לקמן .והקצות והנתיבות סמכו אדעת אותם בעלי
התוס' שכתבו מה שכתבו ולכן התוס' לשיטתיה דסובר דאפשר שיהא קנין ללא מעשה קנין וללא דעת
קונה ,ואודיתא היינו כעיקרון קנין קטן.
ובזה אפשר ליישב הש"ך בסימן רמ"ג סק"ו שכתב שקטן זוכה במציאה מדאורייתא ומה שציינה
הגמרא בגיטין בפ' הניזקין שזוכה דוקא מפני דרכי שלום ועל כרחך עסקינן בקטן פחות מעונת פעוטות
)שאין לו דעת כלל( ,א"כ לדעת התוס' הנ"ל שזו הגמרא שאין קנין דאורייתא לקטן הוא רק מצד שאין
דעת אחרת מקנה ממילא משמע שאף לקטן שאין בו דעת כלל יהא קנין דאורייתא בדעת אחרת מקנה.
אמנם לפי מה שתירצנו דבעלי התוס' סברי דאפשר שיהא קנין גם ללא מעשה קנין וללא דעת קונה,
ממילא יש העמדה לדברי הש"ך ,אך אלמלי התוס' היה קשה לש"ך מרמב"ם ושו"ע ועוד ראשונים
דאודיתא לא הוי קנין רק התחייבות ואע"פ שגם הקצות וגם הסמ"ע חלקו עליו לומר שפחות מעונת
הפעוטות אין אפילו דרכי שלום ונלוה עמם הנתיבות דס"ל דפחות מצרור וזורקו אגוז ונוטלו כמונח
באשפה וכל הקודם זוכה ,אמנם לש"ך בעינן שיטת התוס'.
ומענין לענין באותו ענין כתב הקצות )סימן ער"ה סק"ד( דלמד מדברי הראב"ד פרק חזקת הבתים
בהא דרב ענן שבנה בשל חבירו מבלי שידע שהוא קרקע דלאו דיליה ואמרו בגמ' מחילה בטעות היא ולכן
לא זכה ,ולכאורה אף אם נאמר שהשכן ידע ומחל מ"מ רב ענן לא ידע שמחזיק בשל חבירו .משמע מכאן
שאילו ידע המקנה אע"ג דרב ענן לא היה מתכוין לזכות הוה קנין ואע"ג דהעודר בנכסי הגר וכסבור שהוא
שלו לא קנה .ותירץ הראב"ד :דשאני הכא דאיכא דעת אחרת מקנה .אמנם בנתיבות )סי' ר' סקי"ד( הביא
דברי הקצות וכתב שלא כתבו הראשונים דבדעת אחרת מקנה לא בעינן כוונת קונה אלא באופן שבשעה
שעושה הזוכה מעשה הקנין מתכוין המזכה שיקנה במעשה זה ,ובמחצית השקל סימן תמ"ח כתב דקנין
דאורייתא לא בעינן כוונה לקנות .והחקרי לב רצה לומר שאחר מתן דמים לא בעינן כוונה לקנות ובכל
אופן לכל הני ,מעשה קנין בעי.

ובנוסף כי בעיקר הפוסקים רמב"ם ושו"ע לא מצינו שנקטו קנין אודיתא הן בהלכות קנינים הן ביתר
ההלכות ,וכיצד עזבו קנין חשוב ומבורר כזה והניחו חילם לאחרים.
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ובפרט שכבר פסק הרמב"ם בהלכות מכירה )פ"ו ה"ז(" :המטבע אין לו דרך שיזכה בו מי שאינו
ברשותו אלא על גב קרקע כגון שיקנה הקרקע ועל גבה המעות" ,ולא הזכיר כלל קנין אודיתא כאפשרות
נוחה וקלה להקנאת מטבע .ומלשון אלא של הרמב"ם נראה דלא סובר כקצות והנתיבות והנו"ב ,וכלשון
הרמב"ם פסק המחבר )סי' כ"ג ס"ט(.

ואם תאמר דמהגמרא ב"ב )דף קמט( משמע כהקצות וסיעתו דנקט לשון " וליקנינהו" ,י"ל דהגמרא
עוסקת דאיסור גיורא רק נתן אפשרות לרב מרי ליטול המעות .וליקנינהו היינו שהתחייב לו שיש כאן
קנין שיעבוד מסוים על גופו וממונו .אמנם המעות עד שעה שנטלם רב מרי טרם נעשו שלו אך זיקת
שעבוד כבר היתה.
ומה שרבא הקפיד דהפסידו אותו לא היה מפני שהיה מחויב לתת המעות כי יכול למנוע מעשה הקנין
בזה שלא יכנס לרשותו רב מרי ,רק הקפיד כדפירש הרשב"א שכבר המעות לא היו ברשותו ולא היה
אפשר לו למנוע ההקנאה.
א"נ הבי"ד לא היה להם לידע אם הוה אודיתא אמת או רק מעשה התחייבות היו גובין מרבא בע"כ
המעות.
א"נ חשש מוהייתם נקיים מה' ומישראל.
א"נ כתב בעל העיטור ,הובאו דבריו ברמ"א )סי' ער"ה סכ"ח(" :היה הגר חייב לישראל בשטר או
בעדים אין שום אדם יכול להחזיק ,והמחזיק בנכסיו יש לו דין יורש והבא ליפרע ממנו כבא ליפרע מן
היורשים".
וצריך להאריך קצת ,כי הקצות והנתיבות הביאו דברים מרמב"ם וממחבר דמשמע כמותם
וכסברתם.
ובעינן למשקל ולעיוני בדבריהם כי דבריהם עיקר ההלכה ,ובפרט הרמב"ם שהוא עמוד ההוראה
בדיני ממונות כמו שכתב הב"י בכמה מקומות.
וברמב"ם כתב פשוט שאודיתא היא הלכתא לשכיב מרע שהיות וחיפשו בו חז"ל קנינים כי היכי דלא
ליטרף דעתיה ה"נ תיקנו בו אודיתא להקל עליו טורחו ומשאו טרם מיתתו.
וזה לשונו הצרוף בפ"ט מהלכות זכיה ומתנה ה"ט:
"שכיב מרע שהודה שיש לפלוני אצלי כך וכך תנהו לו ,או שאמר כלי פלוני הוא פקדון
בידי לפלוני תנהו לו ,חצר פלונית של פלוני היא ,חוב שיש לי ביד פלוני אינו שלי ,של פלוני
הוא ,בכל אלו הדברים וכיו"ד הודאתו הודאה".
הרי ברור מיללו לייחס הלכתא זו לשכ"מ דלא ככל הני רבוותא דהבאנו לעיל.
ובהלכות מכירה פי"א הט"ו:
"המחייב עצמו בממון לאחר בלא תנאי כלל אע"פ שלא היה חייב לו כלום הרי זה חייב,
שדבר זה עצמו כמו מתנה והוא אינו אסמכתא.
כיצד? האומר לעדים הוו עלי עדים שאני חייב לפלוני מנה או שכתב לו בשטר הריני חייב
לך מנה אע"פ שאין שם עדים או שאמר בפנים בפני עדים הריני חייב לך מנה
בשטר...חייב לשלם ,אע" פ ששניהם מודים והעדים יודעים שלא היה לו אצלו כלום שהרי
חייב עצמו וגמר ושעבד עצמו כמו שנשתעבד הערב וכזה הורו רב הגאונים".
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וסמך הקצות על לשון הרמב"ם להפליא דעה כי אודיתא מהניא להקנות ממקנה לקונה ,וכבר אמרנו
כי מצינו סמך גדול לדברי הקצות מדברי התוס' ,אך ברמב"ם יראה לומר אחרת ,כי מלשונו לא מוכח כלל
דהוה העברת בעלות ,רק אפשרות של התחייבות כי לא דיבר על חפץ ,רק על שיעבוד הגוף שחייב לשלם,
כי גילתה התורה שאדם יכול לחייב עצמו ולהטיל על עצמו ציוויים כגון שנשבע ,או להדיר עצמו ,ודרגת
איסורם גדול כן יכל האדם לחייב עצמו וממונו לתת לזולת כי האדם יש בידו בעלות על גופו ונכסיו
לעשות בהם כחפצו שהתיר הבורא ,אך לעשות לזולת זה לא ניתן כלל כי אין לו בעלות על גוף הזולת ולא
על ממונו ,וממילא לא יוכל להקנות לו בלי שיעשה מעשה שיגלה בדעתו .וזהו שדקדק הרמב"ם לומר
"כמו שנשתעבד הערב" ,דיש כאן שעבוד ולא העברת בעלות.
ובכסף משנה כתב לבבאר הרמב"ם שדין זה נלמד מדין אודיתא שבהודאתו מועיל לו להתחייב אע"פ
שלא נעשה מעשה של גמירת דעת כלל ,ולא כתב כלל כי גם העברת בעלות יש כאן.
וא"כ הרמב"ם והמחבר שפסק כמותו מעולם לא פסקו קנין אודיתא בחפץ ,רק שתועיל התחייבות
ושיעבוד גוף באדם )ולא נכסיו כי בשיעבוד יש דיעות דהוה בעלות למחצה וע"ז צריך לעשות קנין( ומלבד
זה ציין גם אפשרות של קנין בחפץ אך רק לש"מ שקניניו קלים.
וכן כתב הרשב"ץ בדברי הרמב"ם דרק בש"מ תועיל אודיתא ,והטעם כי דבריו ככתובין וכמסורין
דמו ,אבל בשאר בנ"א לית ליה שום קנין שאינו מדעת הקונה או מעשהו .וזה מדוקדק בלשון הרמב"ם
שכתב בסמוך לדין הנ"ל בזה"ל:
"גר שיש לו בן שאין הורתו בקדושה הואיל ואינו יורשו כך אינו יכול ליתן לו נכסיו
במתנת ש"מ בלשון ירושה ומתנה לגבי יורש אחד הוא ואם תאמר יקנה נמצא זה כאילו
ירש את אביו".
והנה בא הנשר הגדול לסבר את האוזן דאע"פ שקנין בעייתי הוא מתנת ש"מ ע"י אודיתא שהיא רק
התחייבות ,תועיל דהרי כל מעשה אודיתא היה בין אבי גר לבן שהורתו שלא בקדושה ואע"פ שאמו
יהודיה היתה שהרי רב מרי היה נכד לאמורא שמואל ,ובכ"ז היות ואביו היה גוי בשעת הורתו הרי מיקרי
הורתו שלא בקדושה וממילא אודיתא לא הוי קנין כי קנין הוי כדוגמת ירושה ,רק אודיתא הוי התחייבות
על עבר שבזה לא מינכר כלל לעולם שנכסי הגר עוברים לבניו ,רק נראה כעסק של הלואה מהעבר שהגיעה
שעת פרעונה עקב סיום החיים הממשמש ובא.
ונראה שהרמב"ם נסמך על רבו הלא הוא ר"י מיגאש שכתב בחידושיו לב"ב )דף קמ"ט בסוגיית
אודיתא(:
"שכיב מרע שהודה מהו  -פירוש :בריא שהודה הודאתו הודאה ובשכיב מרע מאי ,האם
הודאתו כבריא ולא מתנה היא )נפקא מינה במתנה יוכל השכיב מרע לחזור כשיקום
ונשען על משענתו ,אך לא בהודאה( או שלמתנה בעלמא התכוין )ויוכל לחזור בו
כשיסתובב בחוץ ויחלים או במקרה שהודה בדבר שאין לו גוף כגון בחוב שאותו אי אפשר
להעביר מעשה הקנאה או כשהודה לבנו שאינו יורשו שלא יחול( ופשיטא ממעשה איסור
דהודאה לאו מתנה וכיון דאיפשטא דהודאה א"צ כבריא לומר אתם עדי ,דהא בעי רבא
דף קע"ה שכ"מ שהודה מהו צריך לומר וכו' הדר פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה
ודברי שכ"מ ככתובים וכמסורים דמו".
ומדבריו עולה דאודיתא לא הוי מתנה ואפילו לא מתנת שכ"מ ,רק יש לה דין בפני עצמה ,ומה
שהרמב"ם לא חילק בשכ"מ בין חוב לבין שאר מטלטלין זה למד הרמב"ם מלשון "וליקנינהו באודיתא",
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שהבין הרמב"ם שכל הכסף שנמצא אצל רבא לא הועבר ע"י חוב לרב מרי וע"י החוב היה גובה מהמעות
שהופקדו אצל רבא כדין כל חוב שגובים מנכסי גר אע"פ שהם הפקר בשעת מיתתו.
אלא דייק דהקנה את המעות ממש )וכדכתיבנא לקולת היותו שכ"מ( ולכן ממילא כל שכ"מ יוכל
להקנות חפצים ממש ע"י אודיתא.
ואת קנין אודיתא בבריא למד הרמב"ם ממקור אחר ,גמ' בכתובות שהבאנו לעיל ששם משמע מפורש
דהוה התחייבות.
ואי תיקשי הכסף משנה שכתב על הרמב"ם הלכות מכירה פי"א הט"ו שלמד הרמב"ם דין אודיתא
)ושם עסקינן בבריא( מהא דלודי איסור דהני זוזי דרב מרי נינהו וליקנינהו באודיתא ,והרי ביארנו
שהרמב"ם למד שם דוקא לשכ"מ ,שהרי שם הוי קנין ובזה ממש דייק הקצות דהקנין מועיל אף בבריא
וחלק על הרשב"ץ דביאר דבשכ"מ דוקא.
על זה אפשר להשיב דהכסף משנה דבריו תפוחי זהב במשכיות כסף ,ורצה לבאר דוקא ענין פרטי ובא
לבאר את הסיפא ששם נקט הרמב"ם שהתחייבות זו מועילה אע"פ שכולם יודעים שבשקר יסודה וזה
הענין היחיד שאי אפשר ללמוד מכתובות ,אחרת היה צריך לכתוב בפשטות שהמקור בכתובות כמו שעשו
שאר נושאי הכלים ,אלא רצה דוקא לבאר הסיפא שאי אפשר להעמיד בהתחייבות קודמת שמודה בה
אלא היתה התחייבות מחודשת בזה הרגע באמירה בעלמא.
דכבר ביארנו דהתחייבות שמועילה ללא קנין זו התחייבות על גוף המתחייב והתחייבות על חפץ
בעינן קנין ,ולכן רק בשכ"מ אפשר להתחייב על חפץ מוגדר כי אצלו מחלו חז"ל על מעשה הקנין
וככתובים וכמסורין דמו ולכן אם בשכ"מ מועיל לגבי חפצים מוגדרים נלמד מכאן דבאדם בריא יועיל
בהתחייבות בעלמא .ועוד הרויח כשציין מקור זה שבמעשה אודיתא ידעו כולם שהוא שקר ומסתמא
בבי"ד היה מודה רב מרי דלא היה חייב לו מעולם ועד העולם אלא שהיתה התחייבות מחודשת וזה יועיל
כנגד כל הטוענים .ולכן ממעשה אודיתא ביאר הרמב"ם בפרק הנושא בכה ובכה ולכן נקט הכסף משנה
ענין אודיתא ,כי ממנו לקח הרמב" ם לפלס לו פרשנות יחידית ובלעדית לו זולתי ר"ת ורש"י ועוד.
ונקב הכסף משנה עד השיתין לא כדי לבאר מקור הדין אלא מקור הרמב"ם .ולכן נקטה הגמרא לשון
וליקנינהו ,דאי בהודאה של התחייבות ישנה הוה עסקינן לא היה לגמרא לנקוט לשון מוחלט כזה שמא
יבואו ויפריכו שלא משה ידם מתוך ידו וכו' אך היות ומוצקה ביותר ההודאה משמע לא יועיל להפריכה.
אולם שאר הראשונים שהעמידו הגמרא בכתובות באופן שהוה הודאה על מעשה שהיה או דהוה קנין
כי כתבו הדברים בשטר הם מסבירים הסוגיא של אודיתא גם כן שהודה איסור על מעשה שהיה
" וליקנינהו" לאו דוקא אלא הכוונה שמתוך הודאתו הערים איסור להקנות המעות לרב מרי.
וקצת ראיה לדברינו ,כי בב"י לא כתב כלל ענין אודיתא ,רק הביא הגמ' בכתובות שזה המקור הכתוב
להלכה ולא ירד לבאר למה ביאר הרמב"ם דוקא כך.
אחר כך ראיתי בגר"א בביאורו לש"ע סימן מ' סק"ד דכל מקור הדין שם המועתק מהרמב"ם הוא
מכתובות ,אך הפרט שכתב הרמב"ם שמועילה הודאה והתחייבות זו אע"פ שידוע שלא היו דברים
מעולם ,זה מקורו מדין אודיתא והדגיש הגר"א שהדברים מבוארים בתוס' שם שכתבו )בד"ה שכיב מרע(:
"ונראה לר"י לפרש שכיב מרע שהודה מהו ,מי שהודה שיש לפלוני מנה בידו אע"פ שאנו מוחזקים בו
שאין לו מי אמרינן וכו'" וכדכתיבנא.

ומעתה שביארנו יסודות הרמב"ם והמחבר ,נחזור לעיין בדברי הקצות ,וזה לשונו בתוספת:
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"והן אמת שכבר נחלקו רבוותא בקנין אודיתא אם מהני בבריא או אינו אלא בשכ"מ
וכתב ברשב"ץ דאודיתא לא מהני בבריא דמשמע מדברי הרמב"ם פ"ו ממכירה שכתב
דחוב אינו נקנה אלא במעמד שלשתן וכו' )משמע מתוך שלא הזכיר אודיתא לא ס"ל דהוה
קנין בבריא( ,אבל הרמב"ם כתב להדיא פי"א מהלכות מכירה ההיא דפרק הנושא בלא
הקנאה וכן פסק בשו"ע סימן מ' ,א"כ מוכח דהרמב"ם ס"ל דאודיתא הוי קנין אפילו
בבריא".
ולדברינו אין קושיא לקצות על הרשב"א ,כי מה שכתב הרמב"ם שאין חוב נקנה אלא במעמ"ש אינו
סותר למה שכתב שמתחייב אדם באודיתא ,כי התחייבות לחוד והקנאת חוב לחוד ,שהקנאה והעברת
בעלות על חוב ושעבודיו וזכויותיו זה א"א לעשות אלא במעמ"ש ,אבל התחייבות בעלמא לבא ולתובעו
בבי"ד ועפי"ז להוציא ממון ,זה אפשר גם באודיתא כי לא הקנה לו דבר רק נתן לו פתחון פה בבי"ד .ועוד
שלפי שיטת הקצות מה שכתב ברמב"ם "אלא" אינו מדוקדק ,והרשב"ץ שנותן דקדוק של חסרות
ויתירות עדיף בלשון הרמב"ם.
וקצת נוסיף נופך ,כי הרמב"ם אפילו כשציין אודיתא בשכ"מ לא כתב כלל לשון קנין או הקנאה,
אלא כתב "הודאתו הודאה" או "נותנין לו" ,אע"פ שבהלכות שכ"מ כתב ביד רחבה "הרי זה קנה",
"נוטלן משום מתנה" ,כי כל אודיתא היא התחייבות לדעת הרמב"ם ,כך שבשכ"מ יש מעליותא להתחייב
אף במטלטלין וקרקעות מסויימות שבזה ביארנו דבעי קנין ומשום אותה התחייבות "נותנין לו" ,ואולם
קודם לכן לא היו שלו רק בעלי זיקה לו.
עוד הביא הקצות ראיה לשיטתו מדברי הריטב"א" :ועיין בנ"י פרק מי שמת גבי אודיתא דאיסור
ז"ל :אמר המחבר מהא דאודי איסור כתבו חכמי פרובינציא והריטב"א בשם רבו ז"ל דכל שמחייב עצמו
בלשון הודאה מהני אע"ג דידעינן דלא היה מחייב ליה מעיקרא עכ"ל ,וזה הוא שיטת הרמב"ם כמו
שביארנו" ,ובריטב"א נראה לומר להיפך שכתב "כל שמחייב" ולא "כל שמקנה" וכדאמרינן דאודיתא
הוה חיוב ולא קנין ,וא"כ גם מהכא ליכא למידק כהקצות וסיעתו.
עוד הביא הוכחה מהרמ"ה:
"ובטור יו"ד סרכ"ז ז"ל :אבל אם אמר בעל פה עשיתי לפ' עבדי בן חורין אינו כלום ויכול
לחזור בו וכ' הרמ"ה ה"מ בבריא אבל בש"מ שאמר אחת מאלו הלשונות כיון שמשמעותו
לשון שחרור זכה מייד בגופו ואינו יכול לשעבד בו וצריך גט שחרור להתירו בבת חורין
ואפילו בבריא אם אמרו דרך הודאה גמורה מהני למקניה נפשיה וצריך גט שחרור
להתירו בבת חורין עכ"ל ומבואר מדברי הרמ" ה דאפילו בא לשחררו עכשיו בלשון הודאה
מהני למקניה נפשיה ומשום דהודאה הוי קנין".
וראייתו אינה מוכרחת ,דיש ליישבו באופן אחר שהודאת האדון תועיל רק לחייב עצמו ורק העברת
בעלות תשלים הקנין ואע"פ שאי אפשר לחייב עצמו בחפץ דלכך בעינן קנין ,עבד שאני שדעתו מועילה לו
לזכות בעצמו ורק התחייבות מאפשרת לו לתפוס בעלות על גופו ,והוי דמיון לאדם המתחייב ממון לפלוני
והממון מונח בחצר אותו פלוני שתו אין צורך לבצע קנינים ע"מ להעביר בעלות החפץ והממון כבר
ברשותו ,וכדאמרינן בקידושין )דף כג(" :דתניא גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים
בין קטנים קנו עצמן בני חורין אבא שאול אומר גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל המחזיק בהם זכה
בהן" ,והטעם כיון שנעשו הפקר ע"י מיתת הגר אע"פ שלא עשו מעשה מייד זכין בעצמן ולא מטעם קנין.
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ויש לנו חיזוק לדברינו מהא דפירש את הסוגיא של אודיתא בזה הלשון בדילוגים:
"איבעיא להו שכ"מ שהודה מהו ,מי אמרינן לאקנויי קא מכוין והוי ליה מתנת שכ"מ היכא דמוכחא
מילתא דמחמת מיתה קא יהיב דיכול למהדר ביה או דילמא להודאה גמורה קא מכוין והוי ליה כבריא
שהודה דלא יכיל למהדר ביה ,ת"ש דהודאה גמורה...ש"מ דהודאה גמורה היא" ,וניכר לעיניים כי דעת
רמ"א שאודיתא לא הוה כקנין ,אחרת היו מגיעים למסקנא שמתכוין להקנות הוא וממילא שכ"מ יוכל
לחזור בו ,אלא הגיעו למסקנא דאודיתא הודאה פשוטה היא.
והמשיך וכתב" :והוא הדין נמי לענין מילי דלא מיקנו במתנה כגון דבר שלא בא לעולם ודבר שאינו
ברשותו כגון מלוה וגזל וכיוצא בהן אע"ג דלא מיקני במתנה מיקנו בהודאה וכן הלכתא".
ונראה שאודיתא לא הוה קנין ,כי אז בודאי שאין לקנין על מה לחול כשהדבר טרם בא לעולם ,אלא
ההודאה בבי"ד מועילה לחייב אותו למסור החפץ ורק אז יתבצע הקנין.
אמנם ,כיון שהדברים אך באים מתוך דקדוק אפשר בכל אופן שהרמ"ה בשיטתם של בעלי התוס'
הוא שנביאם לקמן.
עוד הביא הקצות ראיה מהרשב"א בזה"ל )בסימן קצה(:
"וכן נראה מדברי הרשב"א בחידושיו לקידושין דף כ' שכתב אע"פ שאינו כותב והריני
מוכר לו שלא מכרתי לו לא שטר הודאה היא אלא שטר מכר כדכתיב כסף השדה נתתי
ומתרגם אתן וכעין שאמרו בפרק השולח נתתי השדה לפלוני וכו' ואמרינן עלה וכולן
בשטר כלום שיכתוב לו עכשיו בשטר זה ואי מדין הודאה אינו צריך לשטר ומיהו יש מי
שמפרש שם דאתננה לו קאי אבל נתתיה לא צריך דקנה מדין הודאה עכ"ל ,וזה הוא נמי
דברי הרמ"ה שהובא בטור שכתב ואפילו בבריא אם אמר דרך הודאה מהני למקניה
נפשיה".
ונראה ברשב"א אחרת ,דבחידושיו שם הזכיר דעה נוספת ,ולבסוף כתב" :והראשון עיקר" ,היינו
שלא מסתבר לו שלשון נתתיה יועיל מדין קנין אודיתא.
ובפרט שבתשובותיו האריך לכתוב דאודיתא לא הוי קנין חלק ג' סימן ס"ז וחלק ד' סימן נ' וז"ל:
"יש מי שמדקדק מההיא דאיסור שהודאה בענין זה אחד מדרכי הקניות ,אלא שאני
אומר בדבר זה ובמה נקנה והלא נכסים שאין להם אחריות אין נקנים אלא או במשיכה
או בהגבהה או בחליפין או באגב ולא מצינו בשום מקום שתהא קנייתן בהודאה וההיא
דאיסור בשהודה שאותן נכסים ביד רבא של רב מרי הן ואע"פ שאנו מוחזקים בו שאין לו
לרב מרי בידו כלום ,כל שהודה הוא נאמן יותר ממאה עדים...אלמא הודאתו לאו משום
הקנאה היא ,דבהקנאה אין צריך לומר אתם עדי ,אלא הודאתו הודאה היא כהודאות
דעלמא וזה נ"ל עיקר .והלכך בנדון שלפניך אם בריא הוא ואמר מטלטלי אלו של פלוני
הם צ"ל אתם עדי ואם שניהם מודים שלא היו של שמעון אלא שראובן בא להקנותם לו
בהודאה זו לא קנה ,שאין מטלטלים נקנים בהודאה גרידא".
ואי הרשב"א היה סבור שהרמב"ם אינו סובר כן בודאי היה מבטל דעתו כמו שעשה כמה פעמים,
ובודאי ובודאי שהיה מזכירו ,ואי לא הזכיר אף אחד מהגדולים שחולק ,משמע שתפס שהם סוברים
דאודיתא לא הוי קנין.
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ועתה אביא כחורז פנינים מרבותינו דסברי דאודיתא הוי התחייבות בלבד ,או שמסתבר לומר שסברו
כך:
הר"ן בחידושיו לב"ב )דף קמ"ט(:
"שכיב מרע שהודה מהו  -פירוש לא מסתפקא לן דליקנינהו אידך בהודאה אע"ג דלאו
דידיה נינהו דהודאה גרידא אקנויי לא מקני מידי".

ובנ"י על אתר כתב:
"שהודה  -לאו למימרא שמקנה בהודאה דהודאה לאו קנין הוא לא בבריא ולא בש"מ".
הרי שלהדיא סובר כהר"ן והרשב"א ועוד.
ובהמשך דבריו:
"איקפד רבא  -על דאגמרו לאיסור דלודי ,שאלו המעות שהם ביד רבא אין לו שום זכות
בהם לרב מרי קודם שיבואו לידו".
משמע מדבריו דאודיתא מועילה רק כשיבואו המעות לידי הקונה ולא באמירה בעלמא קבלת בעלות,
ואמנם בהגהות מא"י על הנ"י תיקן דבריו וכך צ"ל "איקפד רבא  -על דאגמרו לאיסור דלודי ששלו
המעות שהם ביד רבא אין לו שום זכות בהם אלא של רב מרי היה קודם שיבואו לידי רבא" ,וכך הוא
בדקדוקי סופרים ,ולענ"ד גירסה זו תמוהה ביותר ,שקפידתו של רבא אין לה טעם ,וכי משלם שלימי
דאינשי הוה ,הרי ממון רב מרי הוא וליכא אתרא לקפידא!
בשו"ת מהרי"ל סימן ע"ג:
"ומה שכתבת מכל אודיתות דעלמא דקניא מעובדא דאיסור אע"ג דהתם איכא טעמא
דאמרינן שמא זכה לו ע"י אחר הכא נמי איכא טעמא דרוצה להוסיף ולייפות כוחם בנכסי
צאן ברזל וכו'"
הא משמע שאודיתא מועילה מצד שאנו מניחין שהיה קנין ע"י שליח שזוכה לקונה ,הא לאו הכי לא.

וכ"כ הר"י מיגאש בחידושיו לב"ב ,היצגנום כבר לעיל:
"שכיב מרע שהודה מהו ,פירוש קיי"ל בבריא שהודה ודאי הודאתו הודאה והשתא
בשכ"מ איבעיא לן מי אמרינן הודאתו כבריא ולא מתנה היא או דלמא אמרינן דלמתנה
בעלמא הוא דאיכוין"
משמע שהודאת בריא לאו הקנאת מתנה הוא.

ולה באים דברי התוס' ב"ב קמ"ח ד"ה שכ"מ:
"ותימה לי לימא איתא בבריא בהודאה כדמוכח לקמן דשכיב מרע קנה בלא טעם דשכיב
מרע מדקני בגר ונראה לי דהא לא חשיב איתיה בבריא כיון דליתא כעין שהיא בשכ"מ
בלשון מתנה וקנין"
הא ברור מיללם דבבריא אודיתא לאו מדין קנין.

וכן משמע ברבינו גרשום בביאורו שם דכתב:
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"שכ"מ שהודה  -שאמר כך וכך אני חייב לפלוני ומת מהו ,מי אמרינן דודאי חייב להם
וקנו בעלי חובין שהודה להם או דלמא להכי קאמר הכי שאם יעוד מחוליו שלא יחשבנו
בני אדם שהוא עשיר שמשל אחרים הוא ולא קני".
אם תדקדק בדבריו תראה שגם על הצד שיועיל אודיתא הוי רק בחיוב ,ועוד "אמרינן דודאי חייב
להם" ,שרק מצד שנאמן הוי חיוב ,לא מצד קנין מחודש ,ובכל אופן בדבריו נראה שלשון קנין נופל גם על
מצב שאדם זוכה במשהו אע"פ שאין מקנים לו ממש ע"י קנין כגון שאדם מודה על חוב שכבר חייב.

וכן הוא ברשב"ם על סוגיין:
"איבעיא להו שכ"מ שהודה ואמר בחוליו שדה ומעות הללו של פלוני הן ואע"פ שהיינו
מוחזקים בנכסים הללו שאינן של פלוני שהיינו יודעין שהן של זה המודה בהם לאחרים
מי אמרינן שהוא אומר כן דלא להשביע את בניו )ורק משטה הוא והודאתו לאו הודאה(
או דלמא כיון דאודי אודי ומסקנתו דהודאתו הודאה )ועתה מקשה מגמרא סנהדרין דף
כט ששם טוען שלא להשביע את בני ונאמן והודאתו לאו הודאה ומפרק לה( אבל הכא
כיון שהממון בעין והוא מודה של פלוני הוא יש לומר שהפקידו אצלו מקודם לזה השכ"מ
או הקנה לו השכ"מ ע"י אחר".
פירוש לפירושו דהודאת שכ"מ מתבסתת על ההנחה שהממון ודאי כבר היה מעולם של המקבל והוא
נתן לזה שמודה לו וההודאה אינה אלא אישרור של מעשה קנין דהוה כבר זה מכבר.

והם הם דברי הראב"ד בתשובה סימו קמ"א דאודיתא לאו הקנאה אלא חזרת ממון לבעליו היא.

וברבינו יונה שכתב על סוגיין וז" ל בדילוגים:
"איבעיא להו שכ"מ שהודה מהו  -מיבעיא ליה הודאת בע"ד כמאה עדים ל"ש בריא ל"ש
שכיב מרע או דלמא אמרינן שלא היתה הודאה אלא מחמת מיתה דאע"ג דבהודאת בריא
אמרינן הודאת בע"ד כמאה עדים אבל בהודאת שכ"מ כיון שהוא מצוה מחמת מיתה
אמרינן כמו שדרכו ליתן מתנות מחמת מיתה כך דרכו שהוא מודה שחייב מנה לפי שחפץ
ליתן לו מנה במתנה ונ"ל דאי אמרינן שלא היתה הודאה אלא מחמת מיתה אשתכח דאין
כאן הודאה ומתנה נמי אין כאן הלכך אפילו כשמת לא קנה דודאי אין הודאה לשון
מתנה".
הנה נקט רבינו יונה בצד שנקבע להלכה דאודיתא היא הודאת בע"ד כמאה עדים ,ובודאי ביטוי זה
הולם הודאה רגילה ולא קנין ,אלא שיש נפקותא להודאה לבי" ד לפעול על פיה.

וגם באור זרוע לר"י מוינא איתא שם בסוגיא )מובא בהגהות אשר"י(:
"אבל בא"ז כתב שאם המנה הוא בעין ואמר זה המנה שהפקדתי ביד פלוני של ראובן הוא
זכה ראובן באותו המנה ודוקא בשכיב מרע מהניא הודאה ולא בבריא".
כוונתו שבבריא ליכא הודאה בחפץ אלא רק התחייבות כשידוע דהוה שקר ,אולם ודאי שאפשר
להודות בחפץ שמא הדבר אמת ,דבזה לא בעינן קנין שמסתמא היה שלו קודם לכן ,וכדפרישנא ברמב"ם
בחילוק שבין הלכות זכיה ומתנה למכירה.
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וכ"כ מהר"ם מרוטנבורג ,מובא במרדכי :ז"ל המרדכי:
"כתב רבינו מאיר ז"ל צ"ע אי אודיתא מהני במלוה וכו'...מיהו י"ל הואיל וחזינן
דבעובדא דאיסור גיורא בשום ענין לא מצי מקני ליה משום דלא הוה ליה קרקע ואפ"ה
מהני הודאה ה"נ איכא לומר גבי הלואה )אמנם יש סתירה מסנהדרין שם משמע
דבהלואה יוכל לומר משטה אני בך ולכן פוסק מהר"ם דאודיתא מועילה רק בפקדון(.
וי"ל דלא ה"מ למימר דהא הודאה לא מהניא בבריא אלא היכא שמודה שאותם מעות
שהלויתי היו של פלוני קודם שהלויתים אבל אם אמר בשעה שהלויתיך היו שלי ועכשיו
אני מודה שהם שלי ]שהוא בענין שמועיל בש"מ[ לא קנה דלא הוה מצי למיקני בשום ענין
משהלוה אותם אבל בפקדון אע"ג דבשעה שהפקיד היה שלו יכול להודות לאחר זמן
ולומר אני מודה וכו' חיישינן שמא זיכה לו ע"י אחר ואע"ג דלית ליה קרקע דלמא השתא
ל"ל אבל מעיקרא הוי ליה וזבין א"נ שמא זיכה לו המעות במשיכה ע"י אחר קודם
שהפקידם ביד רבא וכשהפקידם הפקידם בסתם".
משמע דרק כשתלינן שנעשה קנין קודם לכן מהני אודיתא והיא לא אחד מדרכי הק נינים ,וכן מבואר
בשות שלו סימן תתקפ"ו.

וכן דעת הרא"ש והרמ"א שמביאו דברמ"א סימן ס' סעיף ו':
"אבל רבים חולקים על זה )-על הרי"ף שכתב דאם הודה אדם על ממון שלא באה לעולם
צריך התובע להביא עדים שהיה ברשות המדוה בשעה שהודה אחרת לא יוכל להוציא
הממון מהמודה( וס"ל דכל האומר נתתי לפלוני כך וכך הוי הודאת בע"ד וכמאה עדים
דמי ואין מדקדקים כיצד נתן דמאחר שהודה אמרינן בודאי נתן באופן המועיל וקנה
מקבל המתנה" )טור בשם הראב"ד והרא"ש סוף כלל ל"ו(.
להדיא דהרא"ש ורמ"א סוברים דאודיתא מועילה רק מצד שאנו משערים שנעשה בעבור קנין ,ובסוף
מדקדק אף שיהיה ברור ולא מצד ההנחה שנעשה קנין.

וזוהי הוכחה גדולה מב' ראשונים שהם עמודי הוראה והרמ"א שהוא עמוד הפסיקה ,ובהצטרף
לרמב"ם ושו" ע ועוד ראשונים הרי דבריהם נוקבים.
ואמנם חש בקושיא זו הנתיבות והוא מעיר שם בסכינא חריפא )בסקט"ו(:
"אך הא קשיא לי מדברי הרמ"א בתשובה דכשמודה המקבל או שידוע שלא הקנה מקודם
לא מהני הודאה זו ולכאורה הוא תמוה דאפילו הוא מודה או שידוע שלא הקנה מקודם
מ"מ יהיה מועיל לקנות בו מטעם אודיתא כמו באודיתא דאיסור גיורא דרב מרי ודאי
היה מודה דהני זוזי לאו דיליה וכן הוא בש"ס ומבואר בפוסקים דיכול להקנות באג"ק
אע"ג דידוע שאין לו קרקע מטעם אודיתא" ,עיין שם מה שתירץ .אולם לדידן לא קשה
כלל ,דאודיתא הוי התחייבות .אמנם מה שהזכיר שאפשר להקנות אג"ק אע"פ שאין לו
קרקע ומבזה הוכיח אודיתא ,נראה דאפשר ליישב ,דהנה מרא דהא שמעתתא הוא ר"ת
המובא בתוס' בפרק חזקת הבתים דף מ"ד ע"ב ,דשם פריך הש"ס וליחוש דלמא אקני
ליה מטלטלי אג"ק ,הב"ע כגון שלקח ומכר לאלתר וליחוש דלמא דאקני אמר ליה לא
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צריכא דקאמרי עדים ידעינן ביה בהאי דלא הוה ליה ארעא מעולם .וכתבו התוס' ד"ה
דלא" :מכאן תשובה לאומרים דמה שנהגו לכתוב בהרשאות ונתתי לו ארבע אמות בחצרי
אע"ג דלית ליה קרקע משום דאין לך אדם שאין לו ד"א בא"י .ונראה לר"ת דהיינו טעמא
כיון שמודה שיש לו קרקע וחוב הוא לו שהרי על ידי הקרקע מקנה לחבירו ,אפילו יש
כמה עדים שמכחישים אותו ,הרי הודאת בעל דין כמאה עדים ולא חיישינן למיחזי
כשיקרא כדאשכחנא גבי איסור גיורא דנפק אודיתא מבי איסור ואף על גב שהיה איסור
משקר".
ונראה שהתוס' מדבר במצב של איכא דעת קונה ודעת מקנה וגם מקנה לו ,אמנם קנין שמבוסס על
כך שמודה דיש לו קרקע אך עדיין מעשה קנין איכא ,וא"כ לא דמי לאודיתא כלל דליכא דעת קונה ואף
לא מעשה קנין וממילא אף שהרמ"א פסק את דברי ר"ת שמסכים להם הרא"ש ,בכל אופן לא קשה כלל
כי מה איכפת לי שהקנין איננו בדיוק על פי כללי קנין אגב סוף סוף בקנינים אזלינן בתר מנהג העולם
כדאמרינן בסיטומתא באיזהו נשך ואי מנהג העולם להקנות באגב קרקע שלא קיימת תסגי בהכי .אמנם
גדרי קנינים בסיסיים איכא ולכן לא דמי זה לאודיתא.
וכן הרדב"ז בשו"ת שלו סימן שכ"ד הביא דברי המהר"ם מרוטנבורג שאין אודיתא מועילה שלא
מצד שאנו מחזיקים שכבר הקנה לו בקנין ראוי בעבר.

וכבר כתבנו דלקצות ולנתיבות יש גם כן סייעתא בראשונים ,ובפרט אצל בעלי התוס':
תוס' גיטין י"ג ד"ה גופא:
"אוריב"א וכן ר"ת דבמעמד שלשתן קנה בעל כורחו .ואין נראה לומר דהוצרכו לתקן
למקום שאין הפקדון ביד הנפקד אלא ביד אחרים כיון שיכול לקנות באודיתא כדאמר
התם )ב"ב קמט( אדהכי נפקא אודיתא מבי איסור גיורא".
ומתוך שהתוס' עוסק בתחליף למעמד שלשתן על כרחך שמדובר בקנין ממש ,משמע שסוברים
דאודיתא הוה אחד מהקנינים.

וכן תוס' ב"מ מ"ו ד"ה ונקנינהו:
"וקשה דלקני ליה המעות בהודאה כמו שקנה רב מרי מרבא ע"י הודאתו של איסור אע"פ
שהיינו יודעים שלא היו שלו תחילה וה"ה בבריא מדקננהו רב מרי אע"ג דלא הוה בר
ירושה".
הרי להדיא דאודיתא הוי קנין.

וכן משמע במאירי ב"ב קמ"ט ז"ל:
"שכ"מ שהודה שחפץ פלוני שברשותו של פלוני או שחוב שיש לו על פלוני הוא של פלוני
הודאתו הודאה כבריא הגמור שאמרו עליו הודאת בעל דין כמאה עדים .ומעתה אם עמד
אינו חוזר ואפילו הודה למי שאינו יכול להקנותו בדרך אחרת אלא בדרך זו כגון גר שיש
לו בן שאין הורתו בקדושה שאינו יכול להורישו וכן שאינו יכול ליתן לו במתנת
ש"מ...הודאתו הודאה ואין אומרים הערמה היא ולא נתכוין אלא למתנה ולא קנה אלא
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לאחר מיתה וכן אפילו הודה בדבר שאינו יכול להקנותו לא במתנה ולא בשום הקנאה
הודאה מיהא מועלת בו כגון דבר שאין בו ממש".
מיהו מסתמא דהקצות לא הסתמך על המאירי שנתגלה רק לפני מאה וחמשים שנה.

לסיכום נראה דאודיתא הוי התחייבות גרידא מסברא ,וכן נראה ברי"ף ,ברמב"ם ,ברא"ש ,בחלק
מבעלי התוס' ,ברשב"א ,בר"ן ,בנ"י ,בריטב"א ,בחכמי פרובינציא ,בראב"ד ,במהר"ם מרוטנבורג ,באו"ז,
ברבינו יונה ,בר"י אבן מגאש ,ברשב"ם ,ברבינו גרשום ,בשו"ת מהרי"ל וברדב"ז.
ולעומת זאת בקצה"ח ובנתה"מ ובנו"ב ועוד כתבו דאודיתא הוי קנין ,וכ"כ תוס' )אפשר דזוהי ג"כ
דעת ר"ת( ומאירי ,ואולי אפשר שזו כוונת יד רמ"ה ובמהרשד"ם חו"מ סי' ס"ד מראה פנים לכך.
אולם אע"פ שיש להם על מי לסמוך נהוג עלמא לפסוק ע"פ שו"ע ורמ"א שפילסו נתיבתם כדברי
הראשונים דלעיל ,וס"ל דהוי התחייבות דינית.
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עדים החתומים על השטר

 

 

פסק הרמב"ם בפ"ג מהלכות עדות ה"ד וז"ל" :דין תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא
בדיני נפשות אלא מפי העדים שנאמר ' על פי שנים עדים' ,מפיהם ולא מכתב ידן אבל מדברי סופרים
שחותכין דין בעדות שבשטר אע" פ שאין העדים קיימים כדי שלא תנעול דלת בפני לווין" ,עכ"ל.
והנה כבר הקשו על דברי הרמב"ם בשני מקומות :א .הרמב"ן בהקדמה לסה"מ )שורש שני(
דלכאורה מצינו שטרות מן התורה לגו"ק ואיך ס"ל להרמב"ם דשטרות הוי מדרבנן )שהרי בשטרות אלו
נפ"מ נמי לדיני נפשות וכדומה() .ויעויין בזה שם בהגהות הגאון הרב ר' חיים העליר זצ"ל ,הגהה 29
במש"כ לתרץ ואכהמ"ל ויתבאר לקמן בעז"ה(.
ב .מהגמרא בגיטין )ג ,ע"א( דרוצה הגמרא להוכיח דמדאורייתא ל"צ קיום שטרות ורבנן הוא דאצרוך
והקילו בשליח משום עיגונא וסגי כשאומר בפ"נ ובפ"נ ,אם כן על כרחך מיירי דאיכא שטרות מדאורייתא
דבהם ל"צ קיום .ואמנם אם נעיין בגמרא בגיטין שם ,לכאורה היה מקום לתרץ בפשטות את דברי
הרמב"ם ,דצ"ב דהתם מיירי בשטר מקויים ועל זה הוכיחו בגמרא מה דינו מדאורייתא או שמא מיירי
בשטר שאינו מקויים .ונראה דמוכח דאי מיירי בשטר מקויים ,א"כ מה שייכות יש להביא ראיה
דמדאורייתא לא בעי קיום לשטר מקויים ,אלא נראה פשוט דמאי דאמרי בעדים החתומים על השטר
נעשה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד דמהכי הוכיחה הגמרא ,זה מיירי בשטר שאינו מקויים ולפי זה מובנת
הוכחת הגמרא) .אמנם יש המפרשים דיש מחלוקת בין רש"י לבין רב שרירא גאון אי שלב זה בגמרא הוי
כהוכחה או לא ,יעויין בקצוה"ח סי' מ"ו סק"ה ויבואר במקצת לקמן( .ומוכח זה נמי בתוס' )כתובות כח,
ע"א בד"ה קיום( דכתב דאם קיום שטרות מדאורייתא והשטר כשר אפילו אם לא קיימוהו ,א"כ כל אדם
שירצה יזייף ויכתוב ויחתום מה שירצה ויגבה ממנו ולא שבקת חיי לכל בריה .ובסו"ד כתב "ומיהו בריש
גיטין )ג ,ע"א( מוכח דאפילו היכא דאין מכירין החתימה כלל הוי מדאורייתא כמי שנחקרה עדותן
בבי"ד" ,עכ"ל .א"כ נראה דמוכח מדבריו דהגמרא בגיטין מיירי בשטר דאינו מקויים.
וכן נראה מסדר ההלכות ברמב"ם שכתב )פ"ג מהל' עדות ה"ו( וז"ל" :עדים החתומין על השטר הרי
זה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד ואין יכולין לחזור בהם ,במה דברים אמורים כשאפשר לקיים את השטר
מפיהם" וכו' ,עיי"ש .א"כ לכאורה מוכח דהכלל דעדים החתומין על השטר וכו' מיירי באינו מקויים.
ונפקא לן דברגע שחתמו מבלי שקיימו חתימתן הוי כבר שטר מדאורייתא וזהו יסוד הכלל של עדים
החתומין על השטר נעשה וכו' .לפי זה היה מקום לתרץ את דברי הרמב" ם לעיל ,שמה שכתב שאין חותכין
דין ע"י שטרות הוי בשטר שאינו מקויים וזה מדאורייתא ,אבל מדרבנן בשטר מקויים מהני וחותכין דין
)אמנם שמא תירוץ זה מובילנו לחקירה הידועה האם לאחר שרבנן תקנו שצריך לקיים שטרות ,שטר ללא
קיום הוי שטר ,רק שתקנו שכאשר יש ערעור צריך לקיימו ,או דילמא שלאחר שתקנו  -כל שטר שאינו
מקויים לא הוי שטר אך אכהמ"ל בזה( .אך תירוץ זה אינו מעלה רפואה דקשי' על זה דאי מה שפסק
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הרמב"ם דמדאורייתא לא מהני הוי בשטר שאינו מקויים ,א"כ הרי הוכחנו לעיל שמה שאמר ר"ל בעדים
החתומים על השטר וכו' מיירי בשטר שאינו מקויים ומזה הוכיחה הגמרא דמדאורייתא הוי שפיר שטר
דמהני )וכן פסק הרמב"ם כנ"ל( .אלא על כרחך צריכים דברי הרמב"ם ישוב ]אגב לזה נפקא לן דמצד
עדים החתומין על השטר נעשה וכו' מרגע שחתמו אפילו בלא קיום הוי שטר דמהני  -ונפ"מ לזמן השטר
מאימתי הוי[.
והנה בספר זכרון "וזאת ליהודה" כתב בענין זה הגאון הר"ר משה חברוני זצ"ל וז"ל" :אכן נראה
די"ל דגדר נחקרו בבי"ד כמו שביארנו לעיל דהוי קבלת עדות ופס"ד על עדותן ,ולפי זה י"ל עכשיו דבעי
שטר קיום ובלי קיום אין גובין בשטר ,א"כ לא הוי נחקרה עדי קיום דהא לא מקרי שטר כאילו פסוק
הדין שנתקבל עדותו של שטר ,דהרי בעי קיום א"כ כל זמן שלא נתקיים לא הוי כנחקרה כלל" ,עכ"ל.
והוכיח דבריו ממש"כ רש"י בכתובות )יח ,ע"ב( ובשטמ"ק בשם המאירי )ב"ק עג ,ע"א ד"ה ולענין פסק(
עיי"ש .והוכיח וז"ל" :הרי דלא נפסלו משעת חתימה רק משעת קיום דאז הוי הגדת עדותן א"כ מוכח כיון
דבעי קיום לא הוי נחקרה עד שעת הקיום" ,עכ"ל .ומשמע מדבריו דשטר שיש בו דין נחקרה הוי שטר
מקויים דאל"כ לא חשיב ביה העידו .ולכאורה לפמש"כ משמע דלא כן .ועוד ,דמצינו גם ברמב"ם דגט
בלא קיום חשיב גט) .ובזה שמא אפשר לחלק בין גט לשאר שטרות ,אבל הוי דוחק משום שהוכחת הגמרא
לקיום גט היא מסתם שטרות (.ועוד ,דמה שהביא ראיה מהשטמ"ק שמא התם שאני דמיירי בשטר אחרי
תקנת רבנן ולכן חשיב עדותן מרגע הקיום .ובאמת נחקרה מיירי מדאורייתא נמי דעדותן מרגע החתימה
ורבנן החמירו ,ולכאורה דבריו קשים .ויעויין בגרנ"ט כתובות )סי' ל"ה( שכ"כ בשיטת הרמב"ם אך דחה
זאת ועי"ש ,ונפ"מ לפסילת עד מאימתי נפסל.
בדברי הגמרא בגיטין שם דעדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד פירש"י
דטעמא משום דלא חציפי אינשי  -ר"ל מכיון דלא חציפי אינשי לזיופי ,משו"ה חשוב כנחקרה ולא
חיישינן לשטר מזוייף ,ומה שמביאה הגמרא דין זה לדין קיום שטרות הוא לא להוכיח ,אלא דכן מצינו
בדברי ר"ל דבסתמא לא בעי קיום.
אך אמנם קשה על דברי רש"י מתרי אנפין :א .הקצוה"ח )סי' מ"ו סק"ה( מקשה דלכאורה הא דלא
חשוד לזיופי הוי פשיטא ,שהרי אזלינן בתר חזקת כשרות דאנשים אינם משקרים וממילא השטר כשר
ולא מדין נחקרה) .אך קושיה זו לא כ"כ קשה משום שבקצוה"ח ס"ל ברש"י דהגמרא רוצה להוכיח מהך
דינא של נחקרה עדותן דלא חשידי אינשי אזיופי ומשו"ה מקש' פשיטא ,אך לפמש"כ לדברי רש"י דהוי
שני דינים נפרדים אך דומים לק"מ(.
ב .דהריטב"א הקשה על מש"כ רש"י ,דלכאורה מדברי רש"י נפקא לן דהוי דין בשטרות שנעשה כמי
שנחקרה וזאת משום דלא חציפי ומשו"ה לא צריך קיום .אך מקור דין נחקרה אמרינן בגמרא )כתובות
יח ,ע"ב( שהעדים שאמרו כתב ידינו הוא זה אבל אנוסין היינו וכו' וחילק רמי בר חמא דין אנוסין מחמת
ממון לאנוסין מחמת נפשות ,דבממון אינם נאמנים ובנפשות נאמנים .ומקשה על זה הגמרא כל כמינה
כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד וכ"ת הני מילי על פה אבל בשטר לא והאמר ר"ל עדים החתומים על
השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבי"ד וכו' ,יעו"ש .א"כ מוכח בגמרא דיסוד הדין קאי על זה דחשיב
חוזר ומגיד שעדותן היתה בחתימה על השטר והשתא אינו יכול לחזור בו .וכ"כ התוס' רי"ד שם
מהתוספתא כתובות )פ"ד ה"א( שהחיסרון התם הוא דברגע שחתמו לא יכולים לחזור וחשיב כגמר
העדות .א"כ הוי דין בחזרה בעדות ולא דין בקיום שטרות ולפמש"כ רש"י מ"ט מביאה הגמרא דין זה,
)ולפמש"כ אתי שפיר גם זה( אלא פירש בריטב"א דיסוד הדין דעדים החתומים על השטר נעשה כמי
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שנחקרה עדותן בבי"ד הוי דשטר שנחתם כדין יש לו כוח והוא אלים ,א"כ משו"ה לא יכולים לחזור בהם
וחשיב כגמר קבלת העדות ומשו"ה נמי מסתמא חתמו שלא לשקר ולא חשיד אזיוף] .אך בריטב"א עמ"ס
כתובות שם נראה דהוי דוקא דין בחזרה בעדות ולא דין כללי שיש כוח בשטר וצריך קצת ביאור[.
והנה בדין זה מצינו לכאורה דדברי הרמב"ם סתרי אהדדי דכמו שהבאנו לעיל את דברי הרמב"ם
מדאורייתא ליכא שטרות והשטרות הוי מדברי סופרים .ומאידך פסק שם בהלכה ו' דשטר שחתמו עליו
עדים חשיב כנחקרה עדותן בבי"ד ולכאורה הוכחנו דמיירי מדאורייתא א"כ איכא שטרות מדאורייתא
וכן במש"כ במשנה למלך )פ"ו מהל' עדות ה"א( וכן פסק בפ"ז מהל' גירושין הכ"ד וז"ל" :נתן לה גיטה
והרי הגט יוצא מתח"י ,א"צ לומר כלום והרי היא בחזקת מגורשת הואיל וגט שבידה כתוב כהלכתו
ובעדים חתומים עליו ,אע"פ שאין אנו מכירים כתב יד העדים ,הרי הם כמי שנחקרה עדותן בבי"ד עד
שיהא שם מערער ,לפיכך נעמיד הגט על חזקתו ותנשא" וכו' ,עכ"ל עי"ש .וצריך ביאור בדברי הרמב"ם,
דלכאורה קצת סתרי אהדדי.
וכבר תירץ הגר"ח על דברי הרמב"ם שם ]הוב"ד נמי בספר "אמרי משה" סי' ט"ז עי"ש ,ולפי"ד מובן
טפי ספקו של הקוב"ש ב"ב סי' תר"ז דאלת"ה פשיטא דהוי נמי ראיה לאחר שהוי שטר קיום דהרי כל גט
הוי שטר קיום )חלות( ולאחר זמן הוי שטר ראיה להתיר לה להינשא או לגבות כתובתה וכדומה[ .דמש"כ
הרמב"ם דשטרות הוי מד"ס הוי קאי על שטרות ראיה סתם ,אך גיטין וקידושין לא הוו שטרות ראיה
אלא שטרות קנין וקיום ובזה מודה הרמב"ם דהוי אף מדאורייתא .לפי"ז סרות הקושיות על הרמב"ם
דמה שהקשה הרמב"ן מגיטין וקידושין דבאלו מודה גם הרמב"ם ,ומה שהקשה מסוגיין נמי לא קשה
דמיירי בגט .ואם תאמר דמיירי בשאר שטרות נמי זה לא קשה ,דמה שאמרנו שכלל זה הוי מדאורייתא
הוי דוקא מצד דין קיום אבל לענין שאין חוזרין ומגידין לאחר שחתמו ,זה אפשר לומר דהוי מדרבנן נמי
בשטרות ראיה דבזה מיירי בגמרא כתובות יח ,ע"ב )וכבר כתב התומים סי' כ"ח ס"ק ט"ז דר"ל מיירי גם
בדאורייתא וגם בדרבנן משום שכתב בסתמא וזה קצת דוחק לפמש"כ( ומה שהקשה דפסק גם דשטרות
הוי מד"ס וגם דין עדים החתומין על השטר דהוי מדאורייתא גם כן לק"מ דגבי גט אמת שהוי
מדאורייתא דהוי שטר קיום ומש" כ בהלכות עדות שם מיירי לעניין חוזר ומגיד והכל מיושב שפיר.
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א .מקור מתנת שכיב מרע
א .מהתורה או מדרבנן?
במסכת בבא בתרא )קמז ,ע"א( דנה הגמרא במקורה של מתנת שכיב מרע "א"ר זירא אמר רב :מנין
למתנת שכיב מרע שהיא מן התורה? שנאמר :והעברתם את נחלתו לבתו )במדבר כז'( ,יש לך העברה
אחרת שהיא כזו ,ואי זו? זו מתנת שכיב מרע .רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,מהכא :ונתתם את נחלתו
לאחיו )במדבר כז'( ,יש לך נתינה אחרת שהיא כזו ,ואי זו? זו מתנת שכיב מרע ...ורבא אמר רב נחמן:
מתנת שכיב מרע מדרבנן בעלמא היא ,שמא תטרף דעתו עליו .ומי אמר רב נחמן הכי? והא אמר רב נחמן,
אע"ג דאמר שמואל :המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו  -מחול ,ואפילו יורש מוחל ,מודה שמואל,
שאם נתנו במתנת שכיב מרע דאינו יכול למוחלו; אי אמרת בשלמא דאורייתא ,משום הכי אינו יכול
למחול ,אלא אי אמרת דרבנן היא ,אמאי אינו יכול למחול? אינה של תורה ועשאוה כשל תורה".
כל הפוסקים קיבלו את דברי רב נחמן להלכה וכנראה שהיה נראה להם שהפסוקים הם אסמכתא
בעלמא ,אמנם הריטב"א שם כתב שאין לאמר שהם אסמכתא בעלמא שהרי יש כאן מחלוקת ,ור"נ עצמו
מוסר בשם רבו שסובר שמתנת שכיב מרע מהתורה חולק עליו.
יתכן שמעצם השימוש בפסוקים שנמצאים בפרשת הירושה ,אפילו רק כאסמכתא בעלמא ,יכול
להוות הוכחה שישנו קשר מהותי בין הדברים ]וכך למד הרא"ה[ .אמנם מדברי הרשב"ם במקום עולה
שעיקר הרצון להסמיך את המתנת שכיב מרע לירושה הוא מפני שהיא הקנין היחיד שנעשה ללא מעשה.
וע"כ לא מוכרחים ללמוד קשר כזה מכאן.

ב .האם יש צורך להשוות מתנת שכיב מרע לדינים אחרים.
דנו הראשונים בשאלה ,האם יש צורך למצוא לתקנה חדשה זו מקבילה דומה בקנינים הידועים לנו
מהתורה .או שמא די לנו בכך שיש תקנה מיוחדת כזו ואין לנו צורך להשוות אותה להלכות אחרות.
הרשב"א כותב ביחס לקשר שעשה הרא"ה בין ירושה למתנת שכיב מרע" .אין אלו אלא דברים
בטלים ,אלא הטעם נגלה שקיימו חכמים ז"ל דבריו כבריא שקנו מידו כדי שלא תטרף דעתו עליו") .מובא
בשו"ת הריטב"א סי' עט'( כלומר אין צורך במציאת קשר לתקנה זו.
וע"כ השיב הרא"ה "ואני אומר החפץ מקלקל את השורה ומעור עיני השכל ,שדברים אלו אינן
ראויין לשום אדם כן לאומרן ...שזה הטעם הנגלה שקיימו חכמים דברי שכיב מרע כבריא כדי שלא תטרף
דעתו עליו ,ואם אין בדברי חכמים סרך וסמך אחר מה ענין לעשות בכך שאינו זוכה כזוכה מפני טירוף
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דעתו של הלה ,ועוד למה לא תקנו בכל דבר אחר שהוא לקיים דבריו מפני טירוף דעתו ,וידור פלו' בנכסים
ויאכל פלו' פירות דקל זה מאי טעמא לא מהני ונקיים דבריו על כל פנים מפני טירוף דעתו ,ולמה באנו
בזה בטענה דליתיה בבריא ליתיה בש"מ ,וגדולה מזו גר מ"ט לא מקני לגר אחר במתנת ש"מ ונקיים
דבריו מפני טירוף דעתו ,מה לנו אי איתיה בירושה אי ליתיה הרי יכול להקנות ...אלא דברים אלו
משובשים ואין בהם ממש ,ודברים מפורשי' בגמ' ובדברי חכמים דמתנת ש"מ בירושה תליא מילתא
ומטעם ירושה תקנוה במתנה אלא אפשר דתיחול לאחר מיתה" )בשו"ת הריטב"א הנ"ל( .כלומר הרא"ה
מעלה כמה נקודות שיש קושי להבין מה מקורם בתקנה זו ,כמו מדוע לא מקנים דבר שאין בו ממש
] נקודה שגם קשה לשיטתו שהרי יורש יורשם![ וכן מהו החיסרון בגר אם זו תקנה בעלמא.
ברצוננו לבחון את הגישות השונות העולות מתוך דברי הראשונים בדיני מתנת שכיב מרע .ולראות
האם בין גישתו של הרשב"א ששוללת כל קשר לירושה ,לבין גישת הרא"ה שהופך את המתנת שכיב מרע
לירושה גמורה ,ישנן שיטות ביניים ,וננסה להבין את העקרונות והמקורות של כל השיטות הללו.

ב .מחילת שטר חוב שניתן במתנת שכיב מרע
הגמרא שהזכרנו בתחילת דברינו קובעת שכאשר שטר חוב ניתן במתנת שכיב מרע לא יכול היורש
למחול את החוב ורוצה להוכיח מכך שמתנת שכיב מרע היא מדאורייתא ובסוף מסיקה שעשאוה כשל
תורה.
הרי"ף בכתובות )דף מה( דן בטעם האפשרות למחול את החוב לאחר מכירתו ודוחה דיעה שהמוחל
אומר עיינתי בחשבוני ונתברר שאיני חייב ,ומסיק שהטעם הוא מפני שמכירת שטרות אינה אלא מדרבנן
ומתנת שכיב מרע עשאוה כשל תורה "דמטיא לידיה דמקבל" ומדובר דוקא ביורש שמוחל כפי שהוא
כותב גם בב"ב )דף סט( שהשכיב מרע עצמו יכול לחזור בו.
ובעקבותיו הרמב"ם בהלכות זכיה ומתנה )פ"י ,ה"ב( כתב "ומפני מה המוכר או נותן שטר חוב
לחבירו וחזר ומחלו היורש מחול ושכיב מרע שנתן שטר חוב אין היורש יכול למחול ,מפני שקנין הראיה
בשטר מדבריהם לפיכך היורש עדיין זה השטר שלו הוא מן התורה ומוחלו ,ומתנת שכיב מרע אע"פ שהיא
מדבריהם עשו אותה כשל תורה ,וכאילו קנה ממון שבשטר מן התורה והגיע לידו ולא נשאר ליורש בו
קנין ,ולפיכך אינו מוחל] .והוסיף הראב"ד "וכבר פירש הרב ז"ל הטעם פ' הכותב שדברי שכיב מרע
ככתובים וכמסורין דמו ,שחכמים עשאוה כשל תורה כמי שקבל המתנה והטעם שכתוב כאן הוא יותר
טוב ומספיק ממ"ש הרב ז"ל" .דהיינו הראב"ד הבין שהרמב"ם שינה קצת מדברי הרי"ף ,וניתן לפרש
בדברי הרמב"ם שהסביר את הרי"ף ,וכפי שהדגשנו בדבריו את המילים "והגיע לידו" שהם תרגום
המדויק מארמית של דברי הרי"ף[.
לעומתם התוספות בב"ב )עו ,ע"ב( רצו ליישב את השיטה שמכירת שטרות דאורייתא "ומיהו אור"ת
דיש לדחות ההיא דמי שמת דהכי פריך אא"ב דאורייתא משום הכי אין יכול למחול שאין כאן יורש אחר
דמקבל מתנה הוא היורש דמתנת שכיב מרע דריש ביש נוחלין מקראי דירושה מוהעברתם יש לך העברה
אחרת שהיא כזו" .כלומר למרות שמכירת שט"ח מהתורה ניתן למחול את החוב ובמתנת שכיב מרע יש
משהו מיוחד שהיא כירושה ואין יורש אחד יכול למחול לשני וכן למסקנה שעשאוה כשל תורה היינו
כירושה של תורה )הסבר המסקנה אינו מופיע בתוס' אלא בר"ן על הרי" ף כתובות שם וכן בחידושיו לב"ב
כשהביא את שיטת התוס' והסביר עפ"י דבריהם את המסקנה(.
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נראה ממחלוקת זו שלדעת הרי"ף והרמב"ם אין צורך להצמיד את דיני המתנת שכיב מרע לירושה
אלא כפשטה של גמרא שזה תלוי בדיני מכירה מדאו' או מדרבנן ואילו ר"ת ,לפחות בהו"א של הגמרא,
נאלץ לקשר ביניהם .ולדעת הר"ן עפ"י שיטת ר"ת גם במסקנה צריכים לאמר שהיא כירושה ,ולפירושם
צריך לדחוק בביאור המושגים דאו' ודרבנן שבגמרא.

ג .הלואה במתנת שכיב מרע
במסכת ב"ב דף קמז מופיע דיון בענין היחס בין קניני הבריא לקניני השכיב מרע" .אמר רבא אמר רב
נחמן :שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה ,יאכל פלוני פירות דקל זה  -לא אמר כלום ,עד שיאמר תנו
בית זה לפלוני וידור בו ,תנו דקל זה לפלוני ויאכל פירותיו .למימרא ,דסבר ר"נ :מילתא דאיתא בבריא
איתא בשכיב מרע ,דליתא בבריא ליתא בשכיב מרע ,והא אמר רבא אמר רב נחמן שכיב מרע שאמר תנו
הלואתי לפלוני  -הלואתו לפלוני ,ואף על גב דליתיה בבריא! רב פפא אמר :הואיל ויורש יורשה .רב אחא
בריה דרב איקא אמר :הלואה איתא בבריא ,וכדרב הונא אמר רב ,דאמר רב הונא אמר רב :מנה לי בידך
תנהו לפלוני ,במעמד שלשתן  -קנה" .כלומר למסקנת הגמרא ישנם שני הסברים מדוע מועילה מסירת
ההלואה במתנת שכיב מרע א .מפני שהיא עוברת בירושה ב .מפני שיש בה קנין דרבנן בבריא.
ויש לדון האם רב פפא סובר שאין צורך להשוות מתנת שכיב מרע למתנת בריא מפני שיסודה של
מתנת שכיב מרע בירושה .או שהוא רק בא לאמר שדבר ששייך בירושה נקרא מילתא דאיתא בבריא,
והעובדה שניתן ליורשו מוכיחה שהוא שייך בקניינים אף אם אין קנין מיוחד שמועיל מהתורה להקנותו.
לצורך ברורה של שאלה זו נידרש ליחס שבין ההסברים ,כלומר האם ישנה מחלוקת ביניהם.
הרשב"ם כותב שההסבר הראשון בנוי על כך שמתנת שכיב מרע כירושה ו"כיון דאיתיה בירושה
איתא במתנת שכיב מרע" .ומשמע מדבריו שעפ"י הסבר זה בטל הקשר למתנת בריא ,וכן למסקנה הוא
כותב על התירוץ השני ש"אסיקנא דמילתא דליתא בבריא ליתא בשכיב מרע" והוא מסתפק בדין נתינת
מטבע שלא נקנה בחליפין ,דיון שלהסבר הראשון לא היה מקום בכלל להסתפק בו ,שהרי גם מטבע
עוברת בירושה .גם התוס' מבאר שההסבר הראשון חולק ,שכתב "והא דקאמר הואיל ויורש יורשה לא
בעי למימר מטעם דאיתא בבריא אלא כיון שיורש יורשה יש כח לשכיב מרע ליתן דברשותו הויין דמתנת
שכיב מרע כיורש" .ומדייק זאת מדברי הגמרא שלא כתבה בתי' הראשון "איתא בבריא" כבתי' השני.
למרות שיטתם שהתירוצים חולקים ,כתבו התוס' שגם אויר אינו עובר בירושה ללא הדירה שלו ,ולא
תהיה נפק"מ בין התירוצים לענין זה .כך גם באר הריטב"א ,וכן משמע מתשובת הגאון בסוף ההגהות
מרדכי כשיטה זו .הר"ן הקצין יותר את המחלוקת וטען שלהסבר הראשון יהיה ניתן לתת גם דבר שאין
בו ממש מכיון שניתן לירושה ]ומדבריו עולה שדברי רב פפא אינם תירוץ לדברי ר"נ אלא הסבר לדבריו
האחרונים והשלמה עם העובדה שהם סותרים את דבריו הראשונים ,וכדבריו משמע גם מהנימוק"י[.
אמנם הרי"ף לא הביא אף אחד מהתירוצים .והמהרי"ט )בתשובותיו חחו"מ סי' צה'( רצה ללמוד
מכך שיתכן שהוא סובר שמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי ,וכן רוצה לדייק מהתוס' ששני הטעמים
עיקר ,וכן מספר המאור .ואין לו ראיות ברורות לטענה זו .רק בפירוש הרגמ"ה ]שאותו לא ראה
המהרי"ט[ נאמר במפורש שר"פ מחזק את שיטת ר"נ.
ובשו"ת התשב"ץ )חלק ב סימן רלה'( דן בזה ,והעלה שיש נפק"מ בדברים שאין בהם מעמד שלשתן
כגזלה או הלואה דכפריה וכן הלואה ביד עכו"ם .וכתב לענין הלכה "ויש מי שנראה לו דהלכ' כרב פפא
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משום דמשמע לי' דסוגיין כותיה .אבל מדברי הגאון ז"ל נראה שפסק כרב אחא שכן כ' הלואתי לפלוני
איתיה בבריא במעמד שלשתן וכן פסק הרב ר' יהוסף הלוי אבן מיגאש ז"ל וכן נראה שהוא דעתו של
הרמב"ם ז"ל תלמידו שכן כ' בפ"י מהלכו' זכייה ומתנה וז"ל 'שכיב מרע שאמר הלואה או פקדון שיש לי
ביד פלוני תנו אותה לפלוני דבריו קיימין ואינו צריך למעמד שלשתן' עכ"ל נוטין דבריו לטעמו של רב
אחא .ולפ"ז אני אומר שאם ההלואה היא על עכו"ם דלא מהני בה מעמד שלשתן כמ"ש הר"י בעל התוס'
ז"ל א"כ לא קנה מקבל המתנה וירשו אותה היורשין זה נראה לי בזה" .וכן פסק הר"א ממיץ שהובא
בהגמ"י הל' זכיה )פ"י ,ה"א( ועפ"י הסברו של הב"ח יסוד הפסק שלו הוא כשיטת התשב"ץ ]אמנם הב"י
והרמ" א הבינו שכיון לדברים אחרים ,ובשו"ת עבודת הגרשוני )סי' יא'( חיזק את פירוש הב"י[.
עולה מהדברים שלדעת הרשב"ם ,התוס' )לפי פשטות דבריהם( ,הר"ן ,הריטב"א ,וכן כנראה לדעת
הגאון ,הר"י מיגש והרמב"ם )עפ"י הבנת התשב"ץ( ישנה מחלוקת בין הסברי הגמרא וניתן לפרש
שהמחלוקת היא בשאלה כיצד להתייחס לקשר בין מתנת שכיב מרע למתנת בריא ולדעת שלושת
האחרונים ברשימה הנ"ל הוכרעה ההלכה שעיקר מתנת שכיב מרע נובע מדין מתנת בריא ,ויש
מהראשונים כמו רגמ"ה ואולי גם הרי"ף והתוס' )עפ"י דיוק המהרי"ט ולא נכתב במפורש ברי"ף!( שסברו
שאין מחלוקת.
לדעת המהרי"ט ההלכה היא כר"פ שמתנת שכיב מרע דומה לירושה .ובקצוה"ח )סי' קכה ,סק"ה(
הסתמך עליו כדי להגדיר מתנת שכיב מרע כירושה .אמנם נראה שדבריו של המהרי"ט עומדים בענין זה
על יסודות חלשים ,ולעומתו התשב" ץ הוכיח מגדולי הראשונים ההיפך מדבריו.
וכן נראה שיש מקום לדחות את הקשר שבין הדיון בסוגייתנו לשאלת הגדרת מתנת שכיב מרע .כיון
שניתן לאמר שהדיון הוא האם ירושה או קנין דרבנן יכולים להפוך דבר שאינו שייך בקניינים שייחשב
כשייך אליהם.
וגם אם נתפוס שיש קשר כזה ,כקצוה"ח ,נוכל לפחות ללמוד ממנו לשיטת הרמב"ם שפסק כהסבר
השני כפי שהראה התשב"ץ ולשיטתו אין המתנת שכיב מרע כירושה גמורה.

ד .ירושה אין לה הפסק
במסכת ב"ב )קכט ,ע"ב( מביאה הגמרא דין יסודי בדיני ירושה" ,שלח רב אחא ברי' דרב עויא ,לדברי
ר' יוחנן בן ברוקה :נכסי לך ואחריך לפלוני ,וראשון ראוי ליורשו  -אין לשני במקום ראשון כלום ,שאין
זה לשון מתנה אלא לשון ירושה ,וירושה אין לה הפסק" .כלומר שברגע שמתחילה הירושה לא יכול
המוריש להעביר את הירושה מהיורשים לאנשים אחרים.
הראשונים התקשו כיצד ליישב דין זה עם כמה גמרות שבהן מוצאים אנו מתנות שכיב מרע שחלות
לאחר זמן או בתנאי וכן מ" מעשים בכל יום" שנותנים מתנות כאלו והרי הירושה כבר החלה.
רק אחד מהראשונים דן בשאלה כיצד מתנת שכיב מרע עצמה יכולה לחול אחרי שחלה הירושה והוא
הרשב"א ,בתשובותיו חלק ג' סימן קכה' נשאל הרשב"א "עוד שאלתם :שכיב מרע ,שאמר :תנו מנה
לפלוני ,לאחר שישא פלונית ,או לאחר שנה; מי נימא :בכי הא כבר זכו יורשים בירושתם ,ושוב אין לה
הפסק" .והשיב "תשובה :כל כי הא ,לא אמרי ,שא"כ בטלת כל מתנת שכיב מרע; דלפי דעתי ,ירושת
היורשים חלה עם גמר מיתה ,ומתנת שכיב מרע אינה אלא לאחר גמר מיתה ,ואם אתה אומר כן ,כבר
קדמה הירושה ,ואין לה הפסק .אלא ,לא אמרי :אין לה הפסק ,אלא במי שמחזיק את היורש בנכסים
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בכח ,כאומר :נכסי לבני ,אבל במניח נכסיו סתם ליורשיו ,ואומר :תנו מנה לפלוני לאחר שיעשה כן ,או
לאחר זמן פלוני ,בזה ודאי קנה" .וכפי שהוא כותב דבר זה נובע משיטתו המיוחדת שירושה חלה עם גמר
מיתה ,ולא לאחר גמר מיתה כפי שמקובל לאמר ,וא"כ מתנת שכיב מרע שחלה לאחר גמר מיתה תמיד
חלה אחר הירושה ,ואין הבדל בינה לבין מתנת שכיב מרע שחלה לאחר זמן.
הראשונים שדנו בשאלה זו העלו כמה אפשרויות יישוב:
א .הכח שנתנו חכמים למתנת שכיב מרע גובר על כחה של הירושה ,ואין משמעות לזמן הנתינה.
אא"כ הנותן בחר בעצמו יורש מדין ריב"ב ,שאז אין לו אפשרות להעביר את המתנה אחריו לאדם אחר
]או מפני שלא תיקנו מתנת שכיב מרע או שלא ניתן לתת מתנה דרבנן אחרי מתנה דאורייתא) [.רשב"א
הנ"ל ,המהרי"ט בסי' עד' והרמב"ן בחידושים היסס בדרך זו ונשאר בצ"ע(.
ב .דבר שביד שליש ניתן לתת לאחר זמן) .רמב" ן בחידושים ובעקבותיו עוד ראשונים(
ג .דבר שתלוי בתנאי מועיל למפרע ושונה ממתנה לאחר זמן) .נימוק" י בשם גדולי המפרשים(
ד .ניתן למוריש כח להגדיר את המתנה לראשון כמתנה ולא כירושה ולכן יכול להפסיק אותה.
)רמב"ם זכיה ומתנה פ"יב ,ה"ו(
ה .אם לשון מתנה ליורשים אינה כירושה ,ניתן ליישב כמו בדרך הקודמת )רשב"ם ובעה"מ( שני
התירוצים האלו הם מקומיים וא"א להוציא מהם כללים בעניינים אלו ,אלא שניתן לדייק מהם
שהמתרצים לא סברו כתירוץ הבא.
ו.מתנת שכיב מרע חלה למפרע ,ובלשון המהרי"ט "כמתנה מהיום ולאחר מיתה ליפוי כחה" עפ"י
שיטת התוס' והרא"ש בגיטין .ולכן אין לה בכלל קשר לירושה .ובאמת התוס' והרא"ש לא העלו כלל את
השאלות הללו שהעלו הראשונים האחרים ,ויתכן שהיה פשוט להם כפי שהסביר המהרי"ט .והראשונים
האחרים כנראה לא סברו כמותם שהרי לא תירצו תירוץ זה.
העובדה שניתן לדעת חלק מהראשונים לתת את המתנה לאחר זמן לכאורה אינה מתיישבת אם
ההבנה שמתנת שכיב מרע כירושה שבה לא מצאנו חילוק של לאחר זמן ויתכן שבזה נחלקו גדולי
המפרשים עם הרמב"ן והרשב"א ,ואולי בגלל זה נותר הרמב"ן בצ"ע.

ה .גר במתנת שכיב מרע
במסכת ב"ב )קמט ,ע"א( מביאה הגמרא את מעשה דאיסור גיורא שהיה לו פיקדון אצל רבא ורצה
להקנותו לרב מרי בנו שהורתו הייתה שלא בקדושה .אחת האפשרויות שהוא ניסה להקנות בהן הייתה
מתנת שכיב מרע ועל כך אמרה הגמרא "אי במתנה  -מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן ,כל היכא
דאיתיה בירושה איתיה במתנה ,כל היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה;" כלל חשוב ויסודי זה טעון
בירור מהם גדריו וטעמו ,והאם ניתן ללמוד ממנו לשאלתנו.
הרי"ף כתב "פירוש הא דאמר רבא כירושה שויוה רבנן כל היכא דאיתיה בירושה איתיה במתנה וכל
היכא דליתיה בירושה ליתיה במתנה .במתנת יורש בלחוד הוא דקאמר הכי ועיקרא דמילתא משום
דקיי"ל דלגבי יורש לשון ירושה ולשון מתנה חד טעמא נינהו" .ומוכיח הרי"ף את היסוד הזה ומסיים
"ומכאן אמר רבא מתנת שכיב מרע כירושה שויוה רבנן אבל מתנת שכיב מרע למי שאינו יורש ואפילו לגר
דעלמא קני דקיי"ל דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין והכי שדר רבינו האי גאון זצ"ל" .כלומר כל
ההגבלה של איתיה בירושה קיימת באדם שנותן ליורשו .וודאי שאין הכוונה ליורשו ממש אלא כמו בן של

61

מתנת שכיב מרע

גר שנולד בגויותו שאין לו דין יורש .ואת הסיבה לדין זה מבאר הרי"ף שמכיון שליורש לשון מתנה היא
כירושה הרי שבנו של גר שאינו בירושה אינו מקבל כלום.
הראב"ד השיג על הרי"ף שאין רב מרי נקרא יורש ואם מפני שהוא בנו וכונתו להוריש לבנו שאינו
יכול לירש מעיר הראב"ד שיש בדבר זה לפעמים הפסד ליורש שכשיש בכור ולשון מתנה צריך להיות
מתנה ולא ירושה ,ומסיים הראב"ד בשאלה ,מדוע נדחק הרי"ף להוציא את דברי רבא מפשוטן שתיקנו
מתנת שכיב מרע רק לאדם שראוי לירש ממוריש ואפילו גוי שיורש מאביו ,ולמעט גר שאינו יורש מאיש.
והעולה מדבריו שהעיקר הוא האם המקבל ראוי לירש ולכן שייך לדון על נתינה לגוי שנקרא ראוי לירש,
גם בעה"מ השיג על הרי"ף מאותם סיבות .וכן הרא"ש השיג על הרי"ף] .ומשמע מדבריו שהחיסרון הוא
בכך שרב מרי לא ראוי לירש .אמנם בתרומת הדשן כתב שעפ"י הרא"ש מי שאינו יכול להוריש אינו יכול
לתת כלומר החיסרון באיסור גיורא וכ"כ הרא"ש במפורש בתשובותיו )כלל טו' סי' א'( ואף קישר את זה
ללימוד שהציע הגמרא להו"א שמתנת שכיב מרע דאו' מהפסוק "והעברתם"[.
הרמב"ן במלחמות מפרש את דברי הגאונים והרי"ף ,הוא מביא את דברי השואל בתשובות הגאונים
שמקשה מדוע השוותה הגמרא מתנת שכיב מרע לירושה הרי המקבל אינו יורש של הנותן ואדרבא לשון
ירושה אינו מועיל .והשיבו הגאונים שכיון שתקנת מתנת שכיב מרע היא לאחר מיתה הרי שהיא כירושה,
ולכל מי שבנו אינו ראוי ליורשו לא יוכל הבן לקנות במתנת שכיב מרע מאביו כיון שהתקנה איפשרה
לאנשים זרים לירש ולא ניתקנה לבנים שבדר"כ מקבלים מאביהם בלאו הכי ע"י ירושה רגילה .והוא
מביא "יש מוסיפין טעם אחר" דכיון דמתנת שכיב מרע כירושה היא וההשלכה לכך שכשהמקבל ראוי
ליורשו אפילו לשון מתנה נעשית ירושה גמורה ב"גר שאין בנו יורשו ,א"ת יקנה עשיתו כאילו יורש
והתורה אמרה לא יירש לפיכך לא נכלל הבן בכלל תקנת חכמים לשאינו יורש" .ומסיים "הלומד תורתן
של ראשונים כשותה יין ישן" .ובחידושיו הציע הרמב"ן ג"כ שההכרח של הרי"ף לפרש דוקא בבנו של
הגר נובע מכך שהוקשה לו כיצד ישנה מתנת שכיב מרע לאנשים זרים אם היא כירושה .והביא את
רבותינו שחולקים על הרי"ף ולמדו "דהואיל ומתנת שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר גמר מיתה פירושה
היא לכל אדם שמטעם ירושה תיקנוה כעין ירושה של תורה דאלו מתנה אין מתנה אלא לאחר מיתה".
עולה מדברי הרמב"ן שהגאונים רצו לצמצם את הקשר בין ירושה למתנת שכיב מרע לירושה
והעמידוהו על עיקר אחד והוא הקנין לאחר מיתה .ורבותנו שהביא הרמב"ן סברו שמתנת שכיב מרע היא
ירושה דרבנן.
הרמב"ם הלכות זכיה ומתנה פרק ט הלכות ז'-ח' כתב "גר שיש לו בן שאין הורתו בקדושה ,הואיל
ואינו יורשו כמו שיתבאר במקומו ,כך אינו יכול ליתן לו כל נכסיו במתנת שכיב מרע ,לא כל נכסיו ולא
מקצתן ,שלשון ירושה ומתנה לגבי יורש אחד הן ,ואם תאמר יקנה נמצא זה יורש את אביו .לפיכך אם נתן
לגר משאר הגרים מתנתו קיימת" .והשיג הראב"ד לשיטתו "א"א כן אמר הגאון ואין הדעת נוחה הימנו
ויש לומר דעת אחרת טובה מזו" .מדברי הרמב"ם עולה שסבר כשיטת הרי"ף ואף השתמש באותו נימוק
שלשון ירושה ומתנה שוים לגבי יורש .ונראה שאליו כיון הרמב"ן שכתב "יש מוסיפין בה טעם אחר שבן
הגר אינו יורש ואם יקבל מאביו נמצא שעשיתו יורש".
אמנם בתרומת הדשן )חלק א' סימן שנב'( כתב "ורב אלפס כתב הטעם דכיון דהוי ראוי ליורש מתנת
ש"מ כירושה שוויוה רבנן ,כלומר רבנן דיינינן ליה דלא כיון לשם מתנה אלא לשם ירושה ,וכיון דליתא
בירושה ליתא נמי במתנת ש"מ" .והבין שעפ"י הרי"ף ליכא הכא גזירה של מראית עין אלא חיסרון
בפרשנות דברי הנותן ,שכיוון להוריש למי שאינו יכול לירש .לכל השיטות בהבנת הרי"ף נראה שהקשר
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בין מתנת שכיב מרע לירושה הוא ,כפי שבארנו קודם עפ"י דברי הרמב"ן ,קיים בעיקר בענין הקנין לאחר
מיתה.
ר"ת בספר הישר )חלק התשובות סימן נב'( כתב "על הא דרבא ורב מארי בזוזי דאיסר ,נראין
הדברים שלא תקנו חכמים מתנת שכיב מרע לגר ולא מצוה לקיים דברי המת ,דרבא גופא אמר דרבנן היא
ועשאוהו כשל תורה ולא תיקנוה אלא לגבי מת שיש לו יורשים .דמתנת שכיב מרע כעין חידוש הוא
דבמקצת בלא קנין לא חשו לשמא תטרף דעתו עליו ולכולהו נכסי חששו ואין צריך קנין ,הלכך גבי גר
שאין לו אב מוריש לא תקנוה דמילתא לא שכיחא היא" .ומשמע מדבריו שחולק על הרי"ף וסובר שלא
תיקנו כלל בגר מתנת שכיב מרע ומחדש שהטעם הוא מצד מילתא דלא שכיחא וע"כ גם לא תיקנו מצוה
לקיים דברי המת וא"כ אין הלכה זו מעידה על קשר בין מתנת שכיב מרע לירושה .דברים אלו אינם
מתיישבים עם שיטתו בענין מחילת מתנת שכיב מרע שהבאנו לעיל וצ"ע .הרא"ה בתשובתו העיד שר"ת
שסבר שאף אם הגר הוא המקבל מתנה אין מתנת שכיב מרע פועלת ואף שהרשב"א ערער על כך ,לא היה
בידו מקור סותר אלא ציין שלא מצא שיטה כזו בתוספות .ניתן לדחות את דברי הרא"ה שרצה ללמוד
בשיטת ר"ת שמשוה מתנת שכיב מרע לירושה ,וכפי שראינו אין זה הטעם שמציע ר"ת.
הרשב"א בחידושיו חלק על הרי"ף וסבר כדעת הראב"ד שגר אינו יכול ליתן כלל מתנת שכיב מרע
אלא שנתחבט בהבנת הדברים .ובתחילה כתב כפי שבפשטות הבין הרמב"ן שזו כירושה גמורה וע"ז כתב
" ועדיין צל"ע דאדרבא ירושה עם גמר מיתה היא ,ואילו הייתה מתנתו עם גמר מיתה לא הוה מהני כלל,
אפי' כתב ואפילו קנו מידו ואפילו במייפה את כחו .ואפשר לומר דלאו כירושה ממש אלא כירושה שאינה
קונה מהשתא ואם עמד חוזר כירושה" .כלומר הוא מקבל את גישת הראשונים שגר אינו שייך במתנת
שכיב מרע ומסביר שהיא לא מחייבת קשר מהותי לירושה אלא רק בדינים מסוימים.
הריטב"א בחידושיו מקשה ג"כ על הרי"ף ומסכם "הנכון ...ועשאוה כירושה ,וכאילו זה ראוי
ליורשו ,כי ע"י משמוש נחלה כל ישראל ראויים לירש זא"ז אילו הוה כלים כל שבטים .הילכך כל היכא
דליתיה לנותן או למקבל בירושה ליתיה במתנת שכיב מרע ...וכ"כ הר"מ .אבל י"א דלא קאי אלא על
הנותן ,ולישנא דגמרא מוכיח דעל רב מרי קאי " .ומתוך כך מתקשה הריטב"א כיצד ניתן לתת מתנת
שכיב מרע להקדש שאינו בירושה ואינו שייך במשמוש כפי הסברו המיוחד של הריטב"א .ומשיב בשם
רבו של רבו ש"שאני הקדש דזוכה באמירה מחיים בבריא וכהדיוט בקנין וכיון שכן זוכה בשכיב מרע
וכהדיוט דלא זכי אלא אחר מיתה ובתקנתא דרבנן ,דשויוה רבנן כירושה ,ולפיכך אמר דשכיב מרע
שהקדיש כל נכסיו אע"פ שאם עמד חוזר במתנתו ,ואין דייתיקי מבטלת דייתיקי" .כלומר הריטב"א
תופס שהקשר בין ירושה למתנת שכיב מרע מהותי ואינו רק ביחס לדינים מסוימים.
מחלוקת זו בין הריטב"א לרשב"א נפתחה כבר במחלוקתם של רבו של הריטב"א ,הרא"ה כנגד
הרשב"א שנדפסה בתשובות הריטב"א סי' עט'.
הרא"ה מביא את הסברו לתקנת מתנת שכיב מרע מדין משמוש והרשב"א הקשה עליו כיצד עושים
משמוש כאשר היורש לפנינו וכן גמירי דלא כליא שבטא ואיך יוכלו לתת מתנה משבט לשבט .וכן מה
יעשה בן גרים דור עשירי שודאי לכל השיטות יכול לתת מתנת שכיב מרע .דגם לדעת הראב"ד אם יש בן
או קרוב אחר יכול הגר לתת מתנת שכיב מרע .וכן הוא מדייק מדברי הרז"ה והרמב"ן .הרא"ה השיב לו
שהסיבה שהיה צריך להשוות מתנת שכיב מרע לירושה היא אותן הגבלות שמצאנו בדיני מתנת שכיב
מרע ,כמו גר ודשלבל"ע,שמוכיחות שאין זו תקנה סתמית שלא תיטרף דעתו אלא הרחבה של אחד מדיני
התורה .והוא דן בשאלה האם כשהמקבל ראוי לירש והנותן גר תועיל המתנה ומביא ששיטת הראב"ד
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שתועיל ושיטת הרא"ש מלוניל ,רבינו אשר בן שלמיה ובעל העיטור שלא תועיל .וכן מדייק מדברי
הרמב"ן והרז"ה שלהבנתו השוו מתנה לירושה לגמרי .והרשב"א טען שדעת הרמב"ן והרז"ה שגר יכול
לקבל מתנת שכיב מרע.

סיכום
נחלקו הראשונים בגדר הכלל גר דליתיה בירושה ליתיה במתנה .דעת הגאונים ,הרי"ף והרמב"ם
שזהו דין מיוחד שאין גר מוריש לבנו בגיותו ונובע מכונה מוטעית של הנותן או מחוסר תקנה לבני גרים
או מגזירת חז"ל מיוחדת.
לעומתם הראב"ד ,בעה"מ ,ר"ת ,הרשב"א ,הרא"ש ,הרא"ה ,הריטב"א ועוד ראשונים פסקו דלא
כרי"ף ,אלא שנחלקו בפרטי הדין שדעת הראב"ד שרק אם הגר הוא המקבל לא שייכת מתנת שכיב מרע
ודעת סיעת ראשונים שהובאו ברא"ה שצריך להיות ישראל משני הצדדים .ודעת הרשב"א שמספיק
שהנותן יהיה ישראל ולדעתו למדו הרבה ראשונים כמותו ודלא כרא"ה.
הרא"ה הוא הראשון שבאופן ברור מעמיד את המתנת שכיב מרע כירושה וטוען שיסודה בדיני
משמוש ובעקבותיו הלך תלמידו הריטב"א .ולעומתו הרשב"א טען שזו מתנה שיש בה כמה דינים
שהושוותה בהם לירושה ור"ת כנראה ג"כ הולך בגישה זו בסוגיא זו ,ודלא כפי שהבין הרא"ה בשיטתו,
אף שבענין מחילת מתנת שכיב מרע דייקנו בשיטתו שמשווה מתנת שכיב מרע לירושה .ובדעת הרמב"ן
נחלקו הרא"ה והרשב"א ופשטות דבריו בחידושים ,שהבאנו לעיל ,מורה שהבין בדעת רבותינו שזו ירושה
כעין של תורה ,ושהרי"ף כדי להימנע מהשואה לירושה ,שלא הייתה מקובלת עליו ,קיבל את פירוש
הגאונים שמדובר בבני גרים .ולא נתברר כמי הוא סובר .ואף אם הוא וראשונים נוספים נסמכו על ירושה,
כפי שכתב הרא"ה ,נראה שלא נזקקו לדין המשמוש אלא לירושה דרבנן רגילה וכמו שהוכיח הרא"ש
שהגמרא רצתה ללמוד מתנת שכיב מרע מ"והעברתם"] .דוגמא בולטת לכך היא שיטת הראב"ד ,שכתב
ששייכת מתנת שכיב מרע לגוי כיון שראוי לירש מאביו ,דהיינו מקרה שבו בודאי לא שייך משמוש אף
שיתכן שהוא לא קישר מתנת שכיב מרע לירושה כלל[.
ניתן לסכם שעפ"י דברי הרמב"ן במלחמות ,נראה שהגאונים ,הרי"ף והרמב"ם אינם מזהים את
מתנת שכיב מרע כירושה.

ו .זמן חלות מתנת שכיב מרע
במסכת ב"ב )קלז ,ע"א( "ומודה ,שאם נתנן במתנת שכיב מרע  -לא עשה כלום .מאי טעמא? אמר
אביי :מתנת שכיב מרע לא קנה אלא לאחר מיתה ,וכבר קדמו אחריך .ומי אמר אביי הכי? והא איתמר:
מתנת שכיב מרע מאימתי קנה? אביי אמר :עם גמר מיתה ,ורבא אמר :לאחר גמר מיתה! הדר ביה אביי
מההיא .ממאי דמההיא הדר ביה? דלמא מהא הדר ביה! לא סלקא דעתך ,דתנן :זה גיטך אם מתי ,זה
גיטך מחולי זה ,זה גיטך לאחר מיתה  -לא אמר כלום".
המחלוקת בין רבא לאביי לא נתבררה בגמרא ואף לא הסיבה מדוע חזר בו אביי .בידינו נשארה
המסקנה הסופית שלכל הדעות חלותה של מתנת שכיב מרע נעשית לאחר גמר מיתה.
בגיטין )יד ,ע"ב( מביאה הגמרא סתירה בברייתות "הולך מנה לפלוני ,והלך ובקשו ולא מצאו  -תני
חדא :יחזרו למשלח ,ותניא אידך :ליורשי מי שנשתלחו לו .לימא בהא קמיפלגי ,דמר סבר :הולך כזכי
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ומ"ס :הולך לאו כזכי! אמר ר' אבא בר ממל :דכ"ע הולך לאו כזכי ,ולא קשיא :הא בבריא ,הא בשכיב
מרע .רב זביד אמר :הא והא בשכיב מרע ,הא דאיתיה למקבל בשעת מתן מעות ,הא דליתיה למקבל
בשעת מתן מעות" .וכתבו התוספות "הא בשכיב מרע  -אור"י אע"ג דמת מקבל בחיי נותן ולא קני אלא
אחר מיתת נותן אפ"ה קנו יורשין דדעת נותן הוא דכיון שישנו למקבל בשעת מתן מעות שיזכה המקבל
אחר מיתתו או הוא או יורשיו ואפי' לא נולדו יורשי מקבל עד אחר מיתת נותן קנו אפי' למ"ד המזכה
לעובר לא קנה דדברי שכיב מרע כשמת כמסורים למקבל משעת נתינת שכיב מרע או אמירתו" .וכ"כ
הרא"ש )סי' יט'(משום דדברי שכיב מרע לענין לקנות אחר מיתתו חשובין ככתובין וכמסורין למפרע
משעת נתינתו והלכך כיון דאיתיה למקבל בשעת מתן מעות הוברר הדבר שזכה משעת המתנה ומורישו
ליורשיו" .וכ"כ הטור חו"מ סי' קכה' בעקבותיו ,ובסימן רנ' כתב "שהחכמים תקנו שדברי ש"מ ככתובין
וכמסורין דמו בין אם כתב או אמר נכסי לפלוני קונה לכשימות למפרע משעת נתינה אפילו בלא קנין".
והר"ן הקשה על התוס' "אבל תמה אני למה ,דהא קיי"ל בסו"פ י"נ דמתנת שכיב מרע לא חיילא אלא
לאחר גמר מיתה וכיון דבעידנא דחיילא ליתיה למקבל היאך קנה והא אין קנין למת וצ"ע.
ובבית יוסף חושן משפט סימן קכה' העיר "ולפי מה שכתוב בתוספות שלנו )שם( לא קשיא שכתבו
דטעמא דמילתא משום דדעת נותן הוא דכיון שישנו למקבל בשעת מתן מעות שיזכה המקבל לאחר
מיתתו או הוא או יורשיו עכ"ל .ואפשר שהטעם הוא כמו שכתב רבינו בשם הרמ"ה דשאני מתנה זו
שהוציא הממון מתחת ידו דעתו שיקנה מיד הילכך משעה שאמר לשליח זכה המקבל ומוריש ליורשיו".
כלומר הב"י בתחילה טוען שלתוס' שלנו אין מטרה לאמר שמתנת שכיב מרע חלה למפרע אלא רק שדעת
נותן היא שתחול למפרע ,ועל כך יש להעיר שמסוף דברי התוס' משמע שחל למפרע וכן דעת הרא"ש
והטור בפירוש ,ואח"ז מנסה לחבר את שיטת התוס' והרא"ש לשיטת הרמ"ה שכשמוציא את הממון מידו
זכה למפרע ,למרות שבטור משמע שיש להפריד ביניהם.
גם בשו"ת הריב"ש סימן שמו' ניסה השואל ליישב" ,דכי אמרינן דלא חיילא אלא לאחר גמר מיתה,
היכא שלא יצאתה מרשותו ,אבל היכא שנטל ונתן ביד שלוחו ואמר :הולך מ נה לפלוני ,הולך כזכה ,כיון
שהוא שכיב מרע".
וע"כ השיב הריב"ש בסיכום השיטות בענין "הרשב"א ז"ל הולך בדרך אחרת ,ואומר שאינו צריך
לכל זה .דפירושא דגמרא הכי הוא :דכי אמרינן :הולך לאו כזכי ,הני מילי בבריא ,אבל בש"מ ,כיון
שדבריו ככתובין וכמסורין ,לרבנן ,הולך דידיה אלים ,והוי כזכי .. .ונראה מדבריו ,שאע"פ שעמד הנותן,
קנה המקבל ,או יורשיו ,כל דאיתיה בשעת מתן מעות ,דאין זה נותן במתנת שכיב מרע .אלא דכיון שהוא
ש"מ ,והיה יכול לתת בענין שיהיו דבריו ככתובין וכמסורין ,גם עתה ,אע"פ שאין מתנתו זאת כמתנת
ש"מ ,אמרינן דהולך דידיה כזכי ,וקנה המקבל מיד ,וקנו יורשיו אחריו ,אע"פ שלא מת הנותן .ורמ"ה ז"ל
הלך בדרך אמצעית; ואומר ,דהולך דש"מ כזכי ,כשנותן במתנת שכיב מרע ,ואינו יכול לחזור בו ,כל שלא
עמד .דכיון שמסר ליד שליח ,הולך דידיה כזכי ,וכונתו שיקנה מעכשיו ,אם ימות .ומסיים שתירוץ השואל
הוא בשיטת הרשב"א] ,ולא עפ"י שיטת הרמ"ה שמחייב דוקא שתהיה זו מתנת שכיב מרע[ והתוס'
והרא"ש לא סברו כמותו.
בקצוה"ח )סי' קכה ,סק"ה( תירץ את קושיית הר"ן דאם מתנת שכיב מרע כירושה יכול ג"כ להוריש
לאדם שכבר מת שתמשמש הירושה ליורשיו .ויתכן שהתוס' והרשב"א לא יכלו לאמר את תירוצו של
הקצות כיון שהם לשיטתם שאין מתנת שכיב מרע שוה לירושה.
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האחרונים דנו בשיטת התוס' ,הרא"ש והטור והקשו כמה קושיות מדיני מתנת שכיב מרע שתלויים
לכאורה בכך שתחול המתנה רק לאחר מיתה כמו דין מתנת שכיב מרע בשטר ואחריך שקודם למתנת
שכיב מרע )אור שמח ,הלכות זכיה פ"ט ,הי"ב( ויש מהאחרונים שרצו לאמר שחכמים תקנו שאם ראוי
לקנות לאחר מיתה יחול למפרע )אמרי משה סי' לט'( ויש שתלו את זה שבזמן שחייבים קנין למפרע
תיקנו שיהיה למפרע )אחיעזר יו"ד סי' כב אות י'( ויש שראו בדברי המהרי"ט שהבאנו בתחילה שהבין
שכונתם של התוס' והרא"ש ליפוי כח בלבד דהיינו כעין שעבוד )שיעורי הגר"ש רוזובסקי ב"ב קלג'( ויש
מי שהסביר שנקרא יורש מחיים ]וזה עפ"י תפיסה שלשיטת התוס' והרא"ש ישנו בהכרח קשר בין מתנת
שכיב מרע לירושה[ )משנת ר' אהרן גיטין סי' יג' לגר"א קוטלר( ויש שביארו שיש מושג של קנין בעצם
כמו בבעלות של מקנה לקנין לזמן וזה הדבר שעובר למקבל המתנת שכיב מרע מיד )שערי חיים גיטין סי'
לח' לגר"ח שמואלביץ( ]את כל השיטות סיכם המילואי חושן על הקצוה"ח סי' רנ' סק"א[ עפ"י כל
הביאורים הללו נצטרך לבאר מדוע נחלקו הראשונים על שיטת התוס'.
הרמב"ם בהלכות זכיה ומתנה )פ"י ,הי"ב( כתב "שכיב מרע שנתן מנה לאחד ואמר לו הולך מנה זו
לפלוני והלך ומצאו שמת ,אם קיים היה בשעה שנתן לו השכיב מרע ,ינתנו ליורשי מי שנשתלחו לו שדברי
שכיב מרע ככתובין וכמסורין הן ,ואם לא היה קיים יחזרו ליורשי משלח שאין קנין למת" .דבריו הם
העתק כמעט מדויק של הרי"ף בסוגיא ולא ביאר את שיטתו .יתכן שסבר כשיטת הרמ"ה כיון שמקשר
א"ז לדברי שכיב מרע דהיינו מדובר בדין מתנת שכיב מרע ,והולך דידה כזכי וכעין שניסה הב"י ליישב
את קושיית הר"ן .ואולי סבר כתוס' שחלה למפרע וצ"ע.

סיכום
הגמרא בב"ב סתמה שזמן תחולת המתנה לאחר מיתה .מהגמרא בגטין משמע שיש משמעות למתנה
גם מחיים.
הרשב"א והרמ"ה מצאו דרכים ליישב את הסתירה ולהעמיד את הגמרא בגטין במקרה מיוחד .לדעת
התוס' והרא"ש הגמרא בגטין חושפת שלב נוסף במתנת שכיב מרע שהיא חלה למפרע הבנת שיטתם
כפשוטה מנתקת את המתנת שכיב מרע מירושה לחלוטין ,האחרונים העלו מגוון של הבנות לדברי התוס'
ולרובן תהיה אמירה זו נכונה .מלבד שיטתו של הגר"א קוטלר שביסס את שיטת תוס' על הגדרת המתנת
שכיב מרע כירושה והפיכת המקבל ליורש.
בשיטת הרמב"ם לא ניתן להכריע מה הבנתו בענין .אבל כנראה לא קיבל את שיטת התוס' כפשוטה
וכפי שהוכחנו בפרק על ירושה שאין לה הפסק שרוב הראשונים לא השתמשו בדרך התוס' ליישב את
הקושי שם.

ז .גבית חובות ממתנת שכיב מרע
במסכת בבא בתרא )קלג ,ע"א( הגמרא מציעה נפק"מ בין מתנת שכיב מרע לירושה "למאי הלכתא?
סבר רב אדא בר אהבה קמיה דרבא למימר :אם ראוי ליורשו  -אלמנתו נזונית מנכסיו ,ואם לאו  -אין
אלמנתו נזונית מנכסיו ,אמר ליה רבא :מיגרע גרעא? השתא בירושה דאורייתא אמרת :אלמנתו נזונית
מנכסיו ,במתנה דרבנן לא כל שכן!" והסיק הרשב"ם "ומהכא שמעינן דהא דקיימא לן דמזון האשה
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והבנות לא טרפא ממשעבדי ה"מ מתנה גמורה בקנין או מכר גמור אבל מתנת שכיב מרע אלמנתו ניזונת
מנכסי מקבל מתנה וה"ה לבנות".
והרי"ף כתב )ס (:ג"כ שאף אם לא נגרוס את הסיום של "השתא וכו' כמו "איכא נוסחי אחריני"
"תרוויהו לישנא דגמרא נינהו וחד טעמא נינהו אלא חד נוסחא קיטא וחד נוסחא רויחא" והמשנה של
"אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תקון
העולם" מדברת "במשעבדי מחיים כגון מתנת בריא ומכירה אבל מתנת שכיב מרע דלא קניא אלא לאחר
מיתה כדאמרינן ...לא דחיא תקנתא דרבנן ,דמזונות אלמנה ומתנת שכיב מרע תרוויהו תקנתא דרבנן
ובהדי הדדי קאתו לאחר גמר מיתה הלכך לא דחיא חדא מינייהו לחברתה ותרוויהו קנו ,האי סברא דילן.
וחזינן למקצת רבוותא ,דסמכי להו אהאי נוסחא דלית בה השתא ומה ,וקא מפרשי להו הכי אטו יורש
מיגרע גרע אלא בין משום ירושה ובין משום מתנה אין אלמנתו ניזונית מנכסיו ומסייעי לה למילתא
מדתנן אין מוציאין וכו' " והוא חולק עליהם ודוחה את ראייתם מהמשנה .עולה מהרי"ף שהדימוי
לירושה אינו מספיק כדי לאפשר את גביית מזון האלמנה והבנות אלא רק העובדות שהמתנה חלה לאחר
מיתה ושהיא מדרבנן גורמות לה להשתוות למזונות האלמנה והבנות.
אמנם מחידושי הרמב"ן שכתב "וטעמא דמילתא דשאני הך מתנה דכיון דלא חיילא אלא לאחר גמר
מיתה כירושה דמיא וכבר קדמו מזון האשה והבנות" .משמע שהחוב של מזון האשה והבנות חל מחיים
ובניגוד ללשון הרי"ף ש"בהדי הדדי קאתו לאחר גמר מיתה" .ובהמשך כתב הרמב"ן ביאור לרי"ף,
" פירוש לפירושו ,שמתנת שכיב מרע מדאורייתא אינה קונה כלל שהרי לא גמר להקנות אלא לאחר גמר
מיתה ,ואין לו כלום בנכסים ,שכבר נפלו נכסים לפני יורשים וכדתנן צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה,
ומדרבנן הוא דקני וכירושה שוויה רבנן ,דאי מחיים הוא אפילו רבנן עקרה אבל כיון דלאחר מיתה אתיא,
לא עדיפא הך תקנתא מהך והויא כירושה לגבי מזונות זהו טעמו של רבינו" .כלומר גם הרמב"ן מדגיש
שעיקר הטעם שגובים ממתנת שכיב מרע את המזונות היא מפני שהמתנה חלה לאחר מיתה דבר שנובע
מכך שרבנן איפשרו לה להיות כירושה למרות שמתנה כזו אינה אפשרית מדאו'.
ומהרמב"ם משמע כמו הטעם של הרמב"ן שכתב בהלכות זכיה ומתנה פרק ח' הלכות ח'-ט' "מתנת
שכיב מרע אינה קונה אלא לאחר מיתה ,ואין אחר זוכה בדבר שצוה לו בין במקרקע בין במטלטלי אלא
לאחר מיתה .לפיכך מוציאין לכתובת האשה ומזון האלמנה והבנות מיד אלו שצוה לתת להם ,שהרי
במיתתו נתחייבו הנכסים בכתובה ובמזונות ,ואלו שנתן להם לא יקנו אלא לאחר מיתה".
וברמב"ם בהלכות אישות )פי"ט,הי"ג( "נתן כל נכסיו במתנה לאחרים הואיל ומתנת שכיב מרע אינה
קונה אלא לאחר מיתה כמו שיתבאר הרי המתנה וחיוב הנכסים בתנאין אלו באין כאחד ולפיכך אלמנתו
ובנותיו ניזונות מנכסיו ובניו יורשים כתובת אמן שמתה בחיי בעלה" .ומשמע שהחיובים באים ביחד
ולכן נדחית המתנת שכיב מרע מהמזונות .והב"ח בסי' רנב' תפס שחיוב המזונות קודם למיתה וביסס את
דבריו על הרא"ש שהשמיט את הקטע הזה ברי"ף וכן על הטור שכתב זאת בצורה ברורה .ובתשובותיו
החדשות סי' פג' כתב ליישב את דברי הרמב"ם שבהלכות אישות לא דקדק לכתוב את הטעם ורק בהלכות
זכיה שמדובר שהמתנה כבר הגיעה ליד המקבל הוצרך לכתוב את הטעם שקדמה זכית הכתובה והמזונות
למתנת שכיב מרע.
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גבית מלוה ע"פ
והוסיף הרמב"ן חידוש גדול "ושמעינן מינה לדברי רבינו הגדול ז"ל דמלוה ע"פ גובה ממקבלי מתנת
שכיב מרע והרי היא כירושה וכ"כ תלמידו ז"ל הרב ר' יהוסף הלוי" .וכן קיבלו את דבריהם הרשב"א
והריטב"א ,ויסודם שכיון שמתנת שכיב מרע כירושה ,מלוה ע"פ שגובים אותו מירושה יגבו גם ממתנת
שכיב מרע .ואילו הראב"ד נחלק עליהם וסובר שלא גובה וכן הרא"ה שהובא בריטב"א בתשובותיו )סי'
לט'( סובר שהיא כמתנת בריא לענין זה .העובדה שדוקא הרא"ה שהוא המרחיב הגדול ביותר של השואת
המתנת שכיב מרע לירושה ,סובר שאין לגבות מלוה ע"פ ממתנת שכיב מרע ,מוכיחה שאין קשר בין הדיון
הזה לדיוננו.

סיכום
לרוב השיטות גובים את מזון האשה והבנות וכן את כתובת האשה ואולי אף מלוה ע"פ .בסבת הדין
קיימת אפשרות אחת ברורה שעקב כך שהמתנת שכיב מרע חלה לאחר מיתה החיובים האחרים קודמים
לה וכפי שמפורש באחד מקטעי הרמב"ם ,ברמב" ן ובעוד ראשונים וכן ראינו שקיימת אפשרות נוספת כפי
העולה מפשט דברי הרי"ף ומהרמב"ם ששתי התקנות שקולות מבחינת זמן חיובם אלא שלמתנת שכיב
מרע יש חיסרון ביחס לחוב כמו שירושה נחשבת פחות מחוב .נמצא שלמרות שבדין הושוותה מתנת שכיב
מרע לירושה ,הוצרכו הראשונים להדגיש את זמן הקנין שהוא לאחר מיתה כטעם לדין ולא להסתמך על
השואתו לירושה )וכן יש מקום להסיק מדין זה נגד שיטת התוס' שמתנת שכיב מרע קונה למפרע וצ"ע(.

ח .סירוב למתנת שכיב מרע
הרמב"ם בהלכות זכיה ומתנה )פרק ט' הלכות יג-יד( כתב "שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחד ,ואמר
הלה איני רוצה בהן לא קנה .שתק ואח"כ צוח קנה ,שדברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין הן ,וכיון ששתק
א ינו יכול לחזור בהן".
ויסוד דבריו הוא הרי"ף שהעמיד את הגמרא בב"ב )קלז ,ע"ב-קלח ,ע"א( בשכיב מרע מפני ש"דדברי
שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו וכיון ששתק כמי שנמסרו לו דמי אבל במתנת בריא לא קני עד דמטי
שטרא לידיה" .והנימוק"י כתב )דף ריח ע"א( שהשתיקה היא אחר מיתה "אבל מחיים כיון דמתנת שכיב
מרע אינה קונה עד אחר מיתה אפילו שתק יכול לחזור בו" .ויתכן שלזה כוונו הרי"ף והרמב"ם.
ובקצוה"ח )סי' רמה' ס"ק ד'( נטה לפרש בדעת הרמב"ם שסובר כשיטת הרא"ש שמתנת שכיב מרע
קונה למפרע וכן תפסו כמה אחרונים בדעת הרמב"ם .אלא שזהו דוחק גדול להשוות את שיטת הרמב"ם
עם הרא"ש ובפרט שכבר ראינו שלדעת הרמב"ם עיקר השואת דין המתנת שכיב מרע לירושה הוא לענין
הקנין לאחר מיתה .ולכן נראה שניתן לפרש בדעת הרמב"ם וכן ברי"ף כדעת הנימוק"י שהשתיקה היא
לאחר פטירתו של הנותן.
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ט .סיכום
הרא"ה והריטב"א תולים את המתנת שכיב מרע במשמוש .לעומתם הרשב"א )ואולי גם ר"ת
בתשובה בניגוד לדבריו בתוספות( מנתקים את מתנת שכיב מרע ממשמוש ומירושה בכלל) ,בפרק על גר
במתנת שכיב מרע וכן בהצעה המחודשת של ביאור מחלוקת הראשונים לגבי מתנת שכיב מרע לאחר זמן
בפרק על ירושה אין לה הפסק ושם גם בארנו מדוע הוכרח הרשב"א לנתק את המתנת שכיב מרע
מהירושה( וכן משמע משיטת התוס' שמתנת שכיב מרע קונה למפרע )עפ"י הבנת רוב האחרונים( ,ועל
התוספות נחלקו בענין זה רוב הראשונים )כפי שראינו בפרקים על ירושה אין לה הפסק וזמן חלות
המתנת שכיב מרע( .ואילו מהרי"ף ובעקבותיו הרמב"ם נראה ברוב המקומות שמתנת שכיב מרע נחשבת
כירושה דרבנן רק לענין אחד והוא העובדה שמתנת שכיב מרע פועלת לאחר מיתה )כפי שראינו בדיוק
לשונם בפרק על גבית חובות ממתנת שכיב מרע( ,והוכחנו שהרמב"ם כנראה לא יוכל לקבל השואת מתנת
שכיב מרע באופן מוחלט לירושה )בפרק על הלואה במתנת שכיב מרע( וזו הסיבה שנדחקו בביאור דין גר
במתנת שכיב מרע ונסמכו על שיטת הגאונים כפי שמפורש בתשובות הגאונים שהביא הרמב"ן במלחמות
שלא רצו להשוות מתנת שכיב מרע לירושה .ואילו הרמב"ן עצמו לא הכריע במחלוקת זו אלא שדייקנו
בדבריו שלמד שהחולקים על שיטת הגאונים וסיעתם בענין גר במתנת שכיב מרע ומשוים לירושה עושים
זאת לא מדין משמוש אלא כירושה דרבנן ,והרא"ה רצה ללמוד שהרמב"ן הבין כמותו שזהו משמוש
דרבנן ,והרשב"א נחלק עליו.

נמצא שישנן ארבע שיטות מרכזיות בביאור הגדרת מתנת שכיב מרע:
א .תקנה חדשה ללא קשר לדינים קיימים  -הרשב"א והתוספות.
ב .תקנה שקשורה לירושה בזמן חלותה בלבד ,לאחר מיתה  -הגאונים ,הרי"ף והרמב"ם.
ג .ירושה דרבנן  -הרמב"ן בשם רבותינו.
ד .משמוש דרבנן  -הרא"ה הריטב"א.
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איתא בבבא בתרא דף קכט ,ע"ב :שלח רב אחא בר עויא ,לדברי ריב"ב נכסי לך ואחריך לפלוני
וראשון ראוי ליורשו  -אין לשני במקום ראשון כלום ,שאין זה לשון מתנה אלא לשון ירושה ,וירושה אין
לה הפסק .כלומר ,שכיון שירש הראשון ,אין ביד המוריש להפסיק את ירושתו .בדברים אלו ננסה להגדיר
את הכלל "ירושה אין לה הפסק" .מתי כלל זה קיים וכן מה הטעם לכלל זה.
והקשו הראשונים :אם אכן כלל הוא שירושה אין לה הפסק ,הכיצד מצאנו שני מקרים שבהם ביד
המוריש לקטוע את ירושת היורש  -בדף קכו ,ע"ב שנינו במשנה :המחלק נכסיו על פיו ,ריבה לאחד ומיעט
לאחד או השווה להם את הבכור ,כתב בין בתחילה בין באמצע ובין בסוף משום ירושה  -דבריו קיימים.
כלומר ,המחלק נכסיו לבניו ,ורוצה לחרוג מן החלקים הראויים לכל אחד מבניו ,אם הזכיר בצוואתו לשון
מתנה בתחילה ,באמצע או בסוף  -דבריו קיימים .וכן בסוגייתנו ,לעיל בדף קכט :האומר תנו שקל לבני
וכו'  -אם אמר אם מתו ירשו אחרים תחתיהם ,בין שאמר "תנו" בין שאמר "אל תתנו"  -אין נותנים להם
אלא שקל .כלומר ,האומר שיתנו לבניו שקל בשבוע ,אם הוסיף שאם ימותו ירשו אחרים במקומם  -בין
אם אמר תנו שקל ובין אם הדגיש אל תתנו אלא שקל  -אפילו שבניו ראויים לקבל יותר משקל  -אין להם
אלא שקל .ועל כל פנים רואים שלשון מתנה שנאמרה בבניו מועילה לאחרים שנאמר להם בלשון ירושה
ומפסיקה את ירושת בניו .וכמה תירוצים נאמרו בקושיות אלו.
בעל המאור ,וכן דעת הרשב"ם בסוגייתנו  -הכלל שירושה אין לה הפסק אינו מוחלט אלא הוא קיים
דוקא כאשר המוריש השתמש בלשון סתומה כגון "נכסי לך" שלא אמר בפירוש לשון מתנה ,אך אם יאמר
כן  -כמו בדוגמאות שהובאו לעיל  -אזי יעלה בידו להפסיק את הירושה .וזוהי כוונת הגמרא באומרה
"נכסי לך ואחריך לפלוני וראשון ראוי ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום שאין זה לשון מתנה אלא
לשון ירושה" כלומר ,שלשונו אינה מתפרשת כלשון מתנה ,ובאופן זה אין לה הפסק .וראיה לכך מ"ריבה
לאחד ומיעט לאחד" שהובאה לעיל ,שאנו למדים שיכול להעביר מחלק בנו האחד לבנו האחר ע"י לשון
מתנה מפורשת אע"פ שמדובר שם בראוי ליורשו  -בכל זאת מועילה לשון המתנה .ומכאן ראיה שאכן יש
לחלק בין לשון מתנה מפורשת לבין לשון שאינה מפורשת.
הרמב"ן במלחמות דוחה לחלוטין חילוק זה של בעל המאור בין לשון מפורשת לשאינה מפורשת .אין
לחלק בין "תנו" לבין " נכסי לפלוני" .שכן מה נפשך ,אילו ניתן היה להפסיק את הירושה הרי שגם לשון
סתומה היתה מועילה לשם כך ,ואם תאמר ש"תנו" היא מתנה מפורשת ומועילה ,שמא התכוון לומר "תנו
בירושתן" ,אלא נראה ברור שאין לשון שתועיל להפסיק את הירושה .ואם כן כוונת הגמרא "שאין לשון
מתנה אלא לשון ירושה" ,שבראוי ליורשו לא קיימת לשון מתנה ובכל לשון שיבחר להשתמש  -לא יעלה
בידו להפסיק הירושה אלא במקרה שתועיל רק לשון מתנה ,ולשון ירושה לא תועיל  -דבריו יהיו בגדר
מתנה ,כגון המקרה שהובא לעיל "ריבה לאחד ומיעט לאחד והשווה להם את הבכור" .שכיון שלתת
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ליורש יותר מחלקו הראוי לו ,לשיטת רבנן וכן להעביר מבכור לפשוט אפילו לריב"ב אין מועילה אלא
לשון מתנה וזו שיטת הגאונים .אך עדיין קשה הברייתא של "תנו שקל" ,ובה נתחבטו גדולי הראשונים.
הר"י מיגאש תירץ לשיטת הגאונים שאכן כן הוא כדבריהם שבין לשון מתנה ובין ירושה אין לה
הפסק אלא שזה דוקא לאחר שהוריש לבניו את כל נכסיו ,אך כאן לא הוריש להם אלא שקל בשבוע ואכן
בשקל זה אומרים שאין לו הפסק ,אך את השאר מעולם לא ירשו הבנים כדי לא יהיה לו הפסק ,ולכן יכול
להורישו לאחרים .והראב"ד הוסיף :אנו קובעים שלירושה אין הפסק דווקא לאחר שהגיעה לידי הבנים,
אך כאן הרי הם ביד שליש ,או ביד בית דין ,שהרי המוריש מבקש "תנו שקל לבני" ולפי זה גם לשקל יהיה
הפסק ,שאף הוא לא היה ביד היורשים לפני שאמר "ואחריהם ירשו אחרים" .והקשה הרמב"ן לתירוץ
הר"י מיגאש :כיצד הוא יכול להוריש שאר הנכסים לאחרים והרי מיד כשמת שאר נכסיו ,בנוסף לשקל,
נפלו ליד היורשים הראשונים וא"כ אין לה הפסק ,ויתר על כן ,לפי הכלל שירושה אין לה הפסק ,כיצד
תיתכן מתנת שכיב מרע על תנאי ,הרי מיד כשימות יפלו נכסיו לבניו? בשלמא לבעה"מ ורשב"ם שכ"מ
יכול לתת מתנת שכ"מ בתנאי ע"י לשון מתנה מפורשת שיש לה הפסק ,וכן לתירוץ שמדובר בשליש ,ניתן
לתת מתנת שכ"מ ע"י שליש ,אך לר"י מיגאש קשה .ותירץ הר"ן  -הכלל שירושה אין לה הפסק אינו
מוחלט והוא תלוי בטיב ירושתם של הבנים ובגמירותה :היינו אם הוריש על תנאי שאם פלוני יעשה כך
וכך יקבל שדה פלונית  -הרי אינם יורשים גמורים ,ואם ירצו למכור הנכסים ולעשות בהם כרצונם לא
יוכלו .עצם זה שהציב תנאי לירושתם ,מפסיק מהם את הירושה לכשיתקיים התנאי .ורק כאשר ירשו
ירושה גמורה בלי תנאי ויוכלו לעשות בנכסים כרצונם  -לא יוכל השכ"מ להפסיק בשום דרך את
ירושתם ,ובזה מיושב תירוץ הר"י מיגאש.
רבנו יונה תירץ באופן אחר את הקושיה מ"תנו שקל"  -הכלל "ירושה אין לה הפסק" פירושו
שירושה אינה זמנית ואינה פוקעת אחר זמן מסויים שנקבע ,ממילא הכלל אמור רק כאשר מדובר בשדה
או כל חפץ אחר ,שאפילו ניתן לזמן מסויים או בתנאי  -כיון שהחל לרשת ,אין הפסק לירושתו .אך כאן
מדובר בשקל ואפשר שבניו ירשו חלק מהכסף ואחרים את השאר ,כי העובדה שירשו חלק מהכסף אינה
מקנה להם שום זכות בשאר הכסף .ואם כן ,לשיטתו הדבר תלוי :כאשר השכ"מ נותן מתנה זמנית  -אין
לה הפסק ,אך כאשר נותן חלק מנכסיו  -לאותו חלק אין הפסק אך את השאר יכול לתת לאחרים.
היד רמה תירץ אף הוא את הקושיה על הר"י מיגאש :כאן המוריש נקט הלשון "תנו שקל לבני ואם
מתו ירשו אחרים תחתיהם" משמע במקומם .שכבר מעכשיו קובע שבמקרה שימותו הבנים ,היורשים
במקומם יהיו האחרים ,ואם כן אין זה כתנאי רגיל של " אחריך לפלוני" שנחלקו בו האם אחריך כמעכשיו
או לא .אלא כאן כאילו הוריש מעכשיו לבאים אחריהם ,לכן גם לא יוכלו הראשונים למכור בנכסים.
ובאופן זה מועילה מתנת שכ"מ בתנאי .וכתב עוד ,שדווקא כאשר מקנה לראשון בלשון סתם שאינה
מתנה מפורשת  -ירושה אין לה הפסק ,אך כאשר אמר לשון מתנה  -דווקא לירושת חלקו הראוי לו אין
הפסק אך במה שהוסיף על חלקו הרי זו מתנה ויש לה הפסק .והריטב"א דוחה את דיוקו הנ"ל של הרמ"ה
בלשון "תחתיהם" שהרי רב הונא הסובר ש"אחרים" כמעכשיו ,אמר בדף קלג )ע"א( שהכותב נכסיו
לאחר רואים אם ראוי ליורשו  -נוטל משום ירושה ,ואם אינו ראוי ליורשו  -נוטל משום מתנה .ושאלה
הגמרא למאי הלכתא ,והסיקה שזה לענין דברי רב אחא בר עויא נכסי לך ואחריך לפלוני אם ראשון ראוי
ליורשו אין לשני במקום ראשון כלום ,ואף על פי שהשתמש בלשון אחריך שלרב הונא משמעותה
כמעכשיו ,לא מועיל להפסיק הירושה .אך על כל פנים חילוקו של הרמ"ה אינו מובן כלל שכן מה נפשך
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אם לשון מתנה היא ירושה ,אז אפילו במה שנוסף על חלקו לא יהיה הפסק ואם לא ,אז גם בחלקו יהיה
לה הפסק?
נראה אם כן ,שיש כאן ג' שיטות ראשונים )אם לא נעסוק בדברי רבנו יונה שאינו מתייחס למחלוקת
הראשונים שבסוגיה( בעל המאור ורשב"ם מחד ,הסוברים שהכלל שירושה אין לה הפסק תלוי האם
השתמש בלשון סתם או בלשון מתנה מפורשת .ומאידך הגאונים שאת שיטתם תפסו הר"י מיגאש,
הראב"ד ,הרשב"א ,הריטב"א הר"ן ועוד ,שבין כך ובין כך ירושה אין לה הפסק .והרמ"ה ששיטתו
אמצעית  -שבלשון מתנה מפורשת בחלק הראוי ליורש  -אין לה הפסק ,ובמה שנוסף על חלקו  -יש הפסק.
ונראה ששורש מחלוקת זו נעוץ בטעמים שנתנו הראשונים הנ"ל לכלל הנ"ל .הרשב"ם כותב )בד"ה
אם אמר לאחד מהם נכסי לך( "ולא פירש לשון מתנה ולא לשון ירושה  -אין לשני במקום ראשון
כלום...שאין כאן לשון מתנה...אלא מסתמא ללשון ירושה איכוון הנותן במאי דאמר נכסי לך הואיל וחזי
לירש כל הנכסים מהתורה אם ירצה אביו ,וכיון שירושה היא להאי ראשון ,אינו יכול להפסיקה שאין
ירושה לחצאין ."...ובד"ה הא שלח כתב "דכיון דעשאו להאי...יורש כי אמר נמי בתריה דהאי יורש אני
נותן...הוה ליה מתנה עמ"ש בתורה דכתיב 'ובן אין לו' עיין עליו" .ומבואר ברשב"ם ,שמה שקובע הוא
כוונת הנותן ,רצונו ואמירתו בלבד ,כיון שאם ירצה יוכל להוריש לאחד את כל נכסיו ,אנו מניחים
שכשאמר "נכסי לך" התכוון באמת ללשון ירושה ,ולאחר שקבע שהוא יורש הכל אינו יכול להוריש אחריו
לאחר כי אז מתנה על הכתוב בתורה שיורשיו אחריו יורשים הנכסים ולא אף אחד אחר .לכן ממילא
כאשר יחפוץ בלשון מתנה  -הרי זו מתנה ויוכל להפסיקה אם ירצה .על כל פנים לפי בעה"מ ורשב"ם,
הירושה תלויה בנותן בלבד ובכוונתו והוא יכול להופכה למתנה .ואילו הרמב"ן במלחמות כתב" :לפיכך
אמרו שאין שום לשון מפסיקה לעולם ,דירושה גמורה היא הואיל ואמרה תורה ' ביום הנחילו' שכל מתנת
שכ"מ לראוי ליורשו ירושה קראה הכתוב...משום שכל מה שאדם זוכה בו בירושה אין יכול לשנותו
למתנה דירושה דנפשיה יהיב ליה ולא שייך בה מתנה וירושה דהאי נמי תורה היא דרחמנא אמר ינחיל
לכל מי שירצה ,ירושה דידיה דבר תורה ,הלכך כל דקני מדין ירושה קני" .ועוד כתב "שכיון שבאתה
ירושת תורה שנתנה לו רשות להנחיל אין לה הפסק שכשם שאין לנחלה הבאה מאליה הפסק ,כך לנחלה
הבאה מעצמו )של השכ"מ(.
מבואר ברמב"ן :הטעם שהמוריש אינו יכול לקטוע את הירושה ,הוא שכשהוא מוריש אינו עושה
דבר אלא רק נותן ליורש את הירושה שכבר שייכת לו מן התורה שקבעה שהיא שלו ואין לשכ"מ רשות
להעבירה ממנו לאחר בשום אופן .וגם כאשר נותן במתנה ,אין זה משנה את העובדה שזו ירושת בנו מן
התורה כי התורה שקבעה זאת היא גם זו שנתנה לו את היכולת לתת מתנה בפסוק " ביום הנחילו" והיא
קבעה למתנתו גדר ירושה ובהכרח שהדין הזה שלירושה אין הפסק שייך במתנה באותה מידה.
וכן כתב הר"ן" :רב אחא בר עויא ה" ק שכל מי שמוריש בין בלשון מתנה בין בלשון ירושה ,מי שראוי
לירש ונתן לו אותו כוח בנכסיו שהיה ראוי לו ביורש גמור אף על פי שהתנה שאחר מיתתו יהא לפלוני ,אין
בדבריו כלום ,דכיון דלדידה אוקמיה אדאורייתא ,כאילו שתק...שהרי לא חידש בירושתו שום דבר
וכשאומר ואחרים לפוני הרי הוא מתנה בנכסים של אחרים" .ומבואר שבזה שמוריש או נותן לו נכסיו
במתנה לא הוסיף דבר אלא רק נותן לו את הראוי לו לחלקו ,והעמידו על דין תורה .וכל תנאי שיאמר
לאחר מכן לא יועיל לרמב"ן ולר"ן ,בניגוד לבעה"מ ורשב"ם ,הירושה שייכת ליורש מן התורה והיא אינה
תלויה כלל בנותן ובכוונתו ,והמוריש רק נותן ליורש את שלו .נמצא שלאור הבדל זה בין שתי הדעות
בהגדרת מהי הירושה ,נחלקו הדעות בטעם שירושה אין לה הפסק:

יחיאל שריון
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לבעה"מ ורשב"ם הטעם הוא משום שהנותן התכוון לתת לו בירושה ואינו יכול להציב שום תנאי ,אך
יכול גם להתכוון לתת לו במתנה .ואילו לגאונים ,ר"י מיגאש ,ראב"ד ,רמב"ן ,רשב"א ,ריטב"א ור"ן
הטעם הוא שהירושה שייכת ליורש מדין תורה ,והתורה היא זו שנתנה לשכ"מ רשות לתת במתנה ולכן גם
מתנתו היא ירושה .ולפי זה שיטתו של הרמ"ה מובנת ,שבחלק הראוי לו מהתורה סובר כגאונים ולכן גם
בלשון מתנה אין לה הפסק ,אך במה שנוסף על חלקו המגיע לו מהתורה  -דווקא בלשון סתם אין לה
הפסק ולא בלשון מתנה ,שאז אכן תלוי בכוונת הנותן.
הרמב"ם בפי"ב מהלכות זכיה ומתנה ה"ו כותב" :שכיב מרע שאמר נכסי לך ואחרים לפלוני והיה
ראשון ראוי ליורשו ופירש ואמר לא משום ירושה אני נותן לך שאין לה הפסק ,אלא במתנה אני נותן לך
שאין לה הפסק אלא במתנה והרי הפסקתיה השני קונה מה שמשייר הראשון .לפיכך אם נתן המעות על
יד שליש או שאמר תנו שקל לבני בכל שבת ולא משום ירושה אני נותן להם והנשאר מן הנכסים אחר
מותם יהא לפלוני ,אין נותנים להם אלא שקל אף על פי שאינו מספיק להם" .הרמב"ם אמנם סובר
כגאונים והראשונים הנ"ל שגם לשון מתנה אינה מועילה להפסיק הירושה אך מוסיף שאם אומר בפירוש
שזה לא משום ירושה ,אלא משום מתנה  -יועיל להפסיקה.
וכבר השיגו הראב"ד" :אמר אברהם כל מ"ש בכאן לא כתב אלא להיזהר מן הקושיה ממה ששלח רב
אחא עם ברייתא זו של תנו שקל...ולא היה צריך לזה וגם הטעם אינו מוטעם ויש לנו טעם יפה".
וכמה דברים טעונים הסבר :מהו הטעם שלפי הרמב"ם תועיל האמירה הנ"ל להפסיק ,ועוד כמה
תירוצים הרמב"ם מביא לקושיה מתנו שקל ,ועוד :הרי משמע בפשטות שהרמב"ם סובר את שני
התירוצים שהובאו בראשונים הנ"ל וגם בראב"ד  -שלא הוריש אלא שקל ,ושהוריש ע"י שליש וכל
מחלוקתו עם הראב"ד היא לגבי הלשון המועילה להפסיקה ומדוע הראב"ד אומר ש" יש לנו טעם יפה".
הבית יוסף כותב )סימן רמ"ח( שהרמב"ם כותב כאן שני תירוצים לקושיא מתנו שקל :א .אם נתן
המעות ע"י שליש ,ב .או שאמר תנו לבני שקל ולא משום ירושה אני נותן להם .אך הדרישה שם כותב
לעומתו שיש כאן ג' תירוצים :האחד ,שאם אמר לא משום ירושה אני נותן לך אלא משום מתנה )וכן
נראה גם מהמגיד משנה( .והשני ,שמדובר כאן שלא בא לידו אלא הנכסים ביד שליש .והשלישי ,שלא
הוריש אלא שקל .ובסמ"ע הוסיף שהמילים "ולא משום ירושה אני נותנם להם" מוסבות על שני
התירוצים האחרונים .ועל הרמב"ם הנ"ל העיר הריב"ש בתשובותיו )סימן קס"ז-קס"ח( שצריך שיאמר
בפירוש את הלשון "לא משום ירושה אלא משום מתנה והרי הפסקתיה" כלומר ,שיציין בפירוש שברצונו
להפסיק את המתנה .ומוכיח זאת ,שאילו היינו הולכים אחר כוונתו בלבד ,הרי כבר בכך שאמר "אחרים
לפלוני" יוצא מדבריו שמעוניין בהפסקת הירושה ,אלא אנו קובעים שברצונו להפסיק רק כאשר הוא
אומר לנו זאת .אך דעת הריב"ש שדין זה אינו נכון והראיה ,בדף קל"ג נאמר על דברי רב אחא בר עויא:
אמר ליה רבא לרב נחמני והא אפסקה ,א"ל :הוא סבר יש לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק.
משמע בבירור ,שגם כאשר הנותן חפץ להפסיק הירושה ,התורה אינה מאפשרת זאת .וכן גם דעת
הרשב"א בתשובותיו )ח"ג סימן קכ"ב( שכתב שאפשר להפסיק הירושה רק ע"י מתנת בריא עם קנין
ואומר "ואחריך מעכשיו לפלוני" )כי בלא מעכשיו תחול ירושת הראשונים ברגע המיתה ושוב אין לה
הפסק( אבל במתנת שכ"מ אפילו יאמר ואחריך מעכשיו לפלוני אין לה הפסק .ודבריהם מובנים לאור מה
שנראה מדברי הרמב"ן והר"ן שהובאו לעיל שהתורה קבעה כבר שהירושה שייכת לבן ואין לה הפסק
והגדירה את מתנת השכ"מ כירושה ולכן לא יועיל שום דבר להפסיקה .אם כן הרמב"ם שחולק עליהם
אינו סובר כך .ואכן ,המחנה אפרים )הלכות זכיה ומתנה סימן ל"ט( אומר שלמעשה הרמב"ם הולך
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בשיטתם של הרשב"ם ובעה"מ כפי שמוסבר לעיל שהאפשרות להפסיק את הירושה תלויה בכוונת הנותן
שכאשר אנו יודעים שהתכוון לירושה )לשיטתם  -בלשון סתם ,ולרמב"ם גם בלשון מתנה אם לא מפרש
"והרי הפסקתיה"( אין לה הפסק ,אך כאשר גילה דעתו שרצונו לתת במתנה ) -לשיטתם  -בלשון מתנה,
לרמב"ם  -כשמפרש "והרי הפסקתיה"( .ועל פי זה מיושבת לשון הגמרא בדף קלג )ע"א( "איהו סבר יש
לה הפסק ורחמנא אמר אין לה הפסק" :מה פשר יתור הלשון "איהו סבר יש לה הפסק" ,אלא ,רבא שאל:
הרי ראינו שאמר " אחריך לפלוני" שזו הפסקה ,ואם כן נאמר שהתכוון למתנה גמורה שאילו התכוון
לירושה הרי לא היה יכול להפסיקה .וענה רב נחמן שהתכוון לשם ירושה אך חשב שאפשר להפסיקה גם
באופן זה ,אך אם היה מגלה בדעתו בפירוש שרוצה לתת במתנה הרי מועיל לו להפסיקה .ותמה המחנ"א
על הריב"ש שהובא לעיל שהוכיח משם הפך סברת הרמב"ם.
ונחזור למחלוקת הרמב"ם והראב"ד .אם הראב"ד אומר שטעם הרמב"ם אינו מוטעם ויש לו טעם
יפה יותר ,בהכרח ששורש מחלוקתם הוא בדין שחידש הרמב"ם שהאומר שנותן בלשון מתנה ולא ירושה
והרי הפסקתיה  -יועיל להפסיק .הראב"ד ,בניגוד לרמב"ם ,בעה"מ ורשב"ם סובר כרמב"ן ,רשב"א ,הר"ן
והריב"ש שאין הדבר תלוי בכוונת המוריש ובאמירתו אלא שהראוי ליורשו מן התורה  -הירושה שלו,
והשכ"מ רק נותן לו את המגיע לו ,ואם כן גם המתנה היא ירושה ולא יועיל לשכ"מ שום כוונה ,גילוי דעת,
או אמירה מסויימת .וזהו שהוסיף הרמב" ם בשני התירוצים" :אם נתן המעות על ידי שליש או שאמר תנו
שקל לבני בכל שבת ולא משום ירושה אני נותן להם" שמכאן מוכח שאינו סובר כראב"ד ויתר הראשונים
ולא מספיקה העובדה שהוריש על ידי שליש או שהוריש רק שקל ,ונחוצה התוספת שלו שאין זה משום
ירושה.
והעיקר כדעת הרמב"ם ,שהשו"ע )סימן רמ"ח( העתיק דבריו ,וכן הדרישה שם כתב ששלושת
תירוציו נכונים.

אסף אהרונוב
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איתא בגמרא בבבא בתרא )קכח ,ע"א( :
"היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו פיקח ונתחרש פיתח ונסתמא שפוי ונשתטה
פסול אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו פיקח ונתחרש וחזר ונתפקח
פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה כשר ,זה הכלל כל שתחילתו או סופו בפסלות
פסול תחילתו וסופו בכשרות כשר".
רשב"ם שם בד"ה "בפסלות" באר וז"ל" :כלומר כל שתחילתו בפסלות בשעת ראיית העדות והשתא
סופו בכשרות פסול דמעיקרא לא היה ראוי לעדות זו וקרא כתיב "והוא עד או ראה" 1דבשעת ראיית
המעשה יהא ראוי לעדות זו" ,משמע מדבריו שאם לא היה ראוי להעיד בשעת הראייה או בשעת ההגדה
הינו פסול לעדות זו.

הגמרא בבבא בתרא )מג ,ע"א( אומרת" :בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן אין דנין בדייני אותה העיר
ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר" והראשונים הסבירו שהסיבה לכך היא דכולן שותפין ונוגעין
בעדותן.
שואלת הגמרא "ואם איתא ליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינו" ,כלומר שיסתלקו מחלקם בספר תורה
על ידי שישלמו את חלקם בו ואז כבר לא יהיו עוד נוגעין בעדות .מתרצת הגמרא "שאני ספר תורה
דלשמיעה קאי" ,ולכן תמיד הם יחשבו נוגעין בעדות.
תוספות שם מקשה "ואם תאמר והא בעינן תחילתו וסופו בכשרות והכא הוי תחילה בפסול והוי כמו
קרוב ונתרחק?" מתרץ שם תוספות "ואומר ר"י דלא שייך תחילתו בפסלות הכא כיון שאין פסלות תלוי
בגוף אלא בממון" .וצריך ביאור בתירוץ התוספות.
השיטה מקובצת מסביר את תירוץ התוספות על פי שיטת הראב"ד שסובר שכדי שיחול דין תחילתו
בפסול וסופו בכשרות פסול ,צריך שבשעה שהוא פסול הוא יהיה בגדר של "עד" ,ואילו כאן בזמן שנוגע
בעדות אינו בגדר עד כלל .וכשחל עליו שם "עד" הרי הוא כבר כשר והוי ליה תחילתו וסופו בכשרות.
ומדמה זאת לגמרא במכות דף ו' ע"א שדנה לגבי דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול שעדות כולם בטלה
והגמרא שם שואלת "הורג יציל"? שהרי ההורג הוא פסול לעדות זו וגם הוא ראה את המעשה ואם כן
נפסול את שאר העדים מדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול שעדות כולם בטלה?
מתרצת הגמרא "יקום דבר" ,2במקיימי דבר הכתוב מדבר ולא בעושי דבר .כלומר שבעל דבר אינו בגדר

 1ויקרא פרק ה' פסוק א'
 2דברים פרק י"ט פסוק ט"ו
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"עד" ודין נמצא אחד מהם קרוב או פסול חל דוקא במקרה שהוא בגדר עד רק שהוא עד פסול כגון קרוב.
אם כן אותו גדר לגבי דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות שחל דוקא אם היה בגדר עד בשעה שהיה פסול.
אבל במקרה אצלינו הוא היה נוגע בעדות ונחשב בעל דבר ואינו בגדר עד כלל .וזו כוונת תוספות
במקרה של בני עיר שנגנב ס"ת שלהן שכיון שהפסול הוא לא בגוף אלא בממון לכן לא שייך דין תחילתו
בפסול וסופו בכשרות כיון שאינו בגדר עד בזמן שהוא פסול.

מהריטב"א בקידושין )מג ,ע"ב( משמע שסובר כשיטת הראב"ד כיון שעונה על קושית התוספות כך
וז"ל "והנכון דאנן בעינן בעדות תחילתה וסופה בכשרות ,הלכך התם כל כמה דלא סליקו נפשייהו הרי
הם כבני העיר ובעלי דבר נינהו לא עדים כלל".
וכן משמע מהרשב"א בבבא בתרא דף מ"ג ע"א שכתב "דגבי ממון לא מיקרי תחילתו בפסלות דכיון
דמטי ליה הנאה מיניה לאו בר עדות כלל והשתא דחאיל עליה שם עד הוי ליה תחילתו וסופו בכשרות
דההיא שעתא לאו עד הוא כלל דאין אדם מעיד לעצמו".
מהיד רמה בדף מ"ג ע"א משמע שאינו סובר כשיטת הראב"ד כיון שתירוצו על קושית התוספות היא
שבאמת הגירסה בגמרא היא " ליסלקו נפשייהו בתרי מיניהו ולידון להו")רוב גירסאות הראשונים אינו
כך(ואם כך באמת להעיד אין הם יכולים אפילו על ידי סילוק בגלל הדין של תחילתו בפסול וסופו
בכשרות ,אבל לגבי דיינין הסילוק יועיל ויוכלו לדון כי לא שייך בדיינין דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות
כיון דנחתי לדינא עד דגמר דינא .וזוהי גם גירסת התוספות בנידה דף נ' ע"א)שחולק על התוספות אצלינו
בב"ב מ"ג( ואם כן בגלל שהוצרכו לגרוס דוקא כך משמע שאינם סוברים כשיטת הראב"ד .וכן הש"ך
בסימן ל"ד ס"ק כ"ח פסק שלא כשיטת הראב"ד.
לסיכום ,יוצא שישנם ב' שיטות בגדר דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות פסול:
שיטה ראשונה :הסוברים כשיטת הרשב"ם שיסוד הדין הוא שצריך שיהיה תחילתו בכשרות וצריך
שיהיה ראוי להעיד בשעת הראייה ובשעת ההגדה ואם כן אין זה משנה שבעל דבר אינו בגדר עד ואדרבה
מיגרע גרע מעד פסול שהרי אינו עד כלל .ולכן גם במקרה שבשעת הראייה הוא היה בעל דבר עדיין חל
הדין של תחילתו בפסול וסופו בכשרות פסול .והלימוד הוא כדאיתא בגמרא בערכין י"ז ע"ב "והוא עד או
ראה" שלומדים מזה שצריך שיהיה ראוי לעדות בשעת ראיית והגדת העדות.
שיטה שניה :הסוברים כשיטת הראב"ד שדין תחילתו בפסול וסופו בכשרות פסול חל דוקא אם
בשעת ראיית העדות הוא היה בגדר עד רק שהיה עד פסול ולכן הפסול שהיה בו באותו זמן דבק בו ונמשך
לעולם לגבי אותה עדות .אבל אם לא היה בתורת עד אין פסול זה נמשך כלל וברגע שחל עליו שם עד הרי
הוא לא היה פסול לעולם לגבי אותה עדות .ודין זה הוא גזירת הכתוב מוהוא עד וכו' רק שלשיטתו הוא
לומד שצריך שיהא בגדר עד בזמן פסילתו כדי שיהיה פסול.

הקצות החושן בסימן ל"ה ס"ק ד' כותב :שבפסול עבירה דרבנן 3נראה לומר דלא בעינן תחילתו
בפסול וסופו בכשרות פסול כיון דבעבירה דרבנן בעינן חימוד ממון דוקא ואם כן אין פסולו אלא משום
חשד נגיעת ממון בעדות זו ואינו פסול גוף ואינו בגדר עד .ומשמע כשיטת הראב"ד .וצ"ל שזה בעצם
הספק האם בפסול עבירה דרבנן חל דין תחילתו בפסול וכו' ,וזה תלוי בשיטות שהבאנו בגדר דין תחילתו

 3כגון המשחק בקוביא ,מלוי ברבית ,סוחרי שביעית וכו' )ראש השנה פרק א' משנה ח'(
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בפסול וסופו בכשרות .ולכן לשיטת הרשב"ם יוצא שאף על פסול עבירה דרבנן חל דין תחילתו בפסול
וסופו בכשרות פסול כיון שבשעת ראיית העדות היה פסול דרבנן ולא היה ראוי להעיד.

עוד נ"מ בין שתי השיטות:
א .באופן של טומטום שנקרע ונמצא זכר בין הראיה להגדה)וטומטום הרי פסול לעדות ( דאליבא
הסוברים כשיטת הרשב"ם לכאורה פסול להעיד אף שנקרע כיון דבפועל לא היה ראוי לעדות בשעת
הראייה .אך אליבא הסוברים כשיטת הראב"ד בכי האי גונא יכול להעיד כיון שהוברר לנו שלא היה פסול
גוף מעולם מלמפרע ,ולא חל כאן דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות.
ב .דלפי השיטות שסוברים דאילם אינו פסול גוף 5אלא הוי רק חיסרון היכי תימצי גרידא דבפועל
אינו יכול להעיד ,אפשר לומר שאם היה אילם רק בשעת ראיית העדות לשיטת הראב"ד במקרה דנן לא
יהיה שייך לומר דהפסול בתחילתו פוסלו בסופו ,שהרי לא היה בו פסול אלא חיסרון היכי תימצי גרידא.
אך לשיטת הרשב"ם דבעינן שיהא ראוי להעיד בפועל גם בשעת הראייה שייך דין תחילתו בפסול וסופו
בכשרות אף במקרה זה.
4

נתיבות המשפט בסימן ל"ו ס"ק י' מביא את דברי התומים שכותב דאשה ,עכו"ם וקטן אינם בדין
נמצא אחד מהם קרוב או פסול ואינם מבטלים את עדות שאר העדים .והטעם הוא כדאיתא בגמרא
במכות שהבאנו לעיל "במקיימי דבר הכתוב מדבר ולא בעושי דבר" כלומר שאם אינו בגדר עד כגון בעל
דבר לא חל דין נמצא אחד מהם קרוב או פסול ועדות שאר העדים לא בטלה .הכי נמי בעכו"ם וקטן שאין
זה רק פסול עדות אלא שאינם בתורת עדות לגמרי ולכן אינם פוסלים את עדות שאר העדים.
ולפי הראב"ד שמדמה דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות לדין נמצא אחד מהם קרוב או פסול וסובר
שכדי שדינין אלו יחולו צריך שהפסול יהיה בגדר עד לכאורה קשה:
א .במתניתין בכתובות דף כ"ח ע"א נאמר "ואלו נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן וכו'"
והסיבה לכך היא משום שבמקרים מסוימים הקילו בזה רבנן .משמע שסתם בשאר עדויות אינם יכולים
להעיד .והרמב"ם בהלכות עדות פרק י"ד הלכה ב' כותב" :תחלתו בפסלות אף על פי שסופו בכשרות
פסול ,לפיכך מי שהיה יודע בעדות והוא קטן ובא והעיד בה כשהוא גדול אינה כלום" ,והרי לשיטת
הראב"ד למה חל דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות במקרה זה הרי קטן אינו בגדר עד?
ב .בתוספתא פרק ה' בסנהדרין כתוב שנכרי והתגייר פסול להעיד על עדות שראה בזמן שהיה נכרי
משום דהוי ליה תחילתו בפס ול וסופו בכשרות ,לכאורה קשה שהרי עכו"ם אינו בגדר עד כדאמר הנתיבות
ואם כן לפי שיטת הנתיבות לכאורה לא שייך בנכרי דין תחילתו בפסול וסופו בכשרות?
וצריך לומר שמשיטת הראב"ד יוצא שעצם זמן ראיית המעשה היא התחלת העדות)ולא משעת
ההגדה( ויוצא חילוק גדול בין בעל דבר לקטן ונכרי .קטן ונכרי ראייתם אינה כלום כיון שהופקעו בחפצא
מחמת גופם מתורת עדות לגמרי ולכן אין ראיית המעשה של עדים כלל .לעומת זאת לגבי בעל דבר או

 4כדפסק הרמב"ם בהלכות עדות פרק ט' ג' שטומטום פסול משום שהוא ספק אישה ואין מוציאין ממון
מספק וכן אין עונשין מספק דין תורה.
 5רשב"ם ב"ב דף קכ"ח ע"א בד"ה "ונתחרש" מביא בא"נ שיטה שסוברת שאילם פסול בגלל הלימוד של
"מפיהם ולא מפי כתבם" ,ולא משום דהוי פסול גוף.
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קרוב ,הגברא מצד עצמו כשר לעדות רק לא לעדות זו בפרט כיון שהוא פסול לעדות זו ,אבל עצם ראייתם
היא "ראיית עדות" שהרי לו יצוייר שמעשה זה עצמו שרואה אותה כעת נוגע גם לדבר אחר הרי בודאי
היה נאמן להעיד על זה ורק מה שהוא פסול להעיד זה מה שהוא נוגע בדבר ונוגע אליו .ולכן לדבר אחר
שראה באותה עדות עדותו תועיל כיון שראייתו היא "ראיית עדות".
ולפי זה מובן למה נכרי שהתגייר וקטן שהגדיל פסול להעיד על דבר שראה בזמן שהיה נכרי או קטן
כיון שקטן ונכרי מופקעים מתורת עדות בחפצא ולכן ראייתם אינה ראיית עדות כלל ולכן אין להם על מה
להעיד בזמן שנהיו כשרים לעדות.
ולפי זה צריך לומר שמדויק דברי הרמב"ם שחילק את הדין לתרתי ,קודם כתב שדין תחילתו בפסול
וסופו בכשרות פסול ,ודין שני שקטן שהגדיל פסול אפילו שלא שייך כאן דין תחילתו בפסול ,כיון
שראיית קטן אינה ראיית עדות.
המרדכי מתרץ על קושיית התוספות בב"ב מ"ג :שאינו תחילתו בפסול וכו' כיון שמתחילה היה
"בידו" לסלק עצמו ,וסובר כשיטת הרשב"ם בקכ"ח שצריך שבשעת הראייה יהיה ראוי להעיד ,וכיון
שזה בידו לכן זה נחשב תחילתו בכשרות.
התומים בסימן ל"ד ס"ק כ"ח הקשה על המרד כי שאם כך גם בקרוב ונתרחק נגיד שיהיה כשר
להעיד כיון שהרי בידו לגרשה והרי הגמרא אומרת שאם בשעת הראייה היה קרוב ואחרי זה נתרחק הוא
פסול להעיד מדין תחילתו בפסול וסופו בכשרות?
ואפשר להסביר את הראב"ד לפי זה שכדי שהאדם יהיה כשר להעיד ולא יחול עליו דין תחילתו
בפסול וסופו בכשרות צריך ב' תנאים:
א .שהאדם לא יהיה בגדר של עד )כגון בעל דבר ,עכו"ם ,קטן(.
ב .שבשעת הראייה ,הראייה תהיה "ראיית עדות" )כגון בעל דבר( ושיהיה ראוי להעיד או שזה יהיה
"בידו".
ולפי זה מתורץ הראב"ד שמובן שקטן שהגדיל או נכרי שהתגייר פסולים למרות שאינם בגדר עד,
והסיבה היא כיון שראייתם אינה ראיית עדות)כיון שהם פסולים בחפצא מחמת גופם( וכן אין זה "בידם"
כיון דקטן הרי אין "בידו" להגדיל ,ונכרי "בידו" להתגייר לא חשיב "בידו" כדאיתא בגמרא בקידושין דף
ס"ב ע"א כיון שכדי שיתגייר הוא צריך ג' ישראל.
וכן מתורץ קושית התומים שקרוב ונתרחק לא מועיל דבידו לגרשה כיון שלפי הראב"ד קרוב הוא
בגדר של עד פסול ולכן פסולו נמשך לעולם לגבי אותה עדות מדין תחילתו בפסול וסופו בכשרות .ואליבא
המרדכי שאינו סובר כראב"ד מתרץ הנחל יצחק בסימן ל"ד שאפשר לומר שהסיבה שקרוב ונתרחק פסול
לעדות ואינו מועיל "בידו" הוא משום שבידו לגרשה לא נחשב "בידו" חזק כמו ש"בידו" לסלק את עצמו
בממון כיון שהאישה יכולה לברוח למדינה אחרת והבעל לא יוכל לגרשה.
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ז"ל הגמרא בכתובות )פה ,ע"א( האי איתתא דאיחייבא שבועה בי דינא דרבא .אמרה ליה בת רב
חסדא )פרש"י :אשתו של רבא( ידענא בה דחשודה אשבועא ,אפכא רבא לשבועא אכנגדא )שהתובע ישבע
ויטול( .זימנין )פעם אחרת( הוו יתבי קמיה רב פפא ורב אדא בר מתנא .אייתו ההוא שטרא גביה .א"ל ר"פ
ידענא ביה דשטרא פריעא הוא .א"ל איכא איניש אחרינא בהדיה דמר? א"ל לא .א"ל אע"ג דאיכא מר ,עד
אחד לאו כלום הוא .א"ל רב אדא בר מתנא ולא יהא רב פפא כבת רב חסדא! בת רב חסדא קים ליה בגווה
)פרש"י שלא משקרא .ובאוצר הגאונים במקום מביא בתשובת רב האי גאון וז"ל והוו יודעים כי זה
שאמר בת רב חסדא קים ליה בגווה ,אין פירושו שלא ראה בה דבר שקר דקאמר רבא מר לא קים לי
בגוויה .אלא פירוש קים לי בגווה שראה אותה כמה פעמים סובלת טורח קשה וחסרון גדול ,ועומסת משא
כבד ואין אומרת דבר שיש בו ספק .וע"פ כך אמר רב פפא עכ"ל( ,מר לא קים לי בגוויה .אמר רב פפא
השתא דאמר מר קים לי בגווה מילתא היא ,כגון אבא בר מרי דקים לי בגוויה קרענא שטרא אפומיה.
קרענא ס"ד? )פרש"י :וכי אחד נאמן להוציא שטר חתום מיד המחזיק בו? אפוקי ממונא הוא ותרי בעינן(
אלא מרענא שטרא אפומיה )ולא אזדקק לגבות בו לרש"י או שצריך בעל השטר להשבע קודם שיגבה
לרבנו חננאל( עכ"ל.
ע"פ גמרא זו פוסק הרמב"ם בהל' סנהדרין פכ"ד ה"א וז" ל יש לדיין לדון בדיני ממונות ע"פ הדברים
שדעתו נוטה להם שהם אמת והדבר חזק בליבו שהוא כן ,אע"פ שאין שם ראיה ברורה ,ואין צריך לומר
אם היה הוא יודע בודאי שהדבר כן ,שהוא דן כפי מה שידע .כיצד ,הרי שנתחייב אדם שבועה בבית דין
ואמר לדיין אדם נאמן אצלו ושדעתו סומכת על דבריו שזה האיש חשוד הוא על השבועה ,יש לדיין להפוך
השבועה על שכנגדו וישבע ויטול ,הואיל וסמכא דעתו של דיין על דברי זה .אפילו היתה אשה או עבד
נאמנים אצלו ,הואיל ומצא הדבר חזק ונכון בליבו סומך עליו ודן ,ואצ"ל אם ידע הוא עצמו שזה חשוד.
וכן אם יצא שט"ח לפניו וא"ל אדם שסומך עליו וכו' זה פרוע הוא ,אם סמכה דעתו על דבריו יש לו לומר
לזה לא תפרע אלא בשבועה )כרבנו חננאל ,ועיין כס"מ מדוע במקומות אחרים לא פסק כמותו( וכו' .וכן
מי שבא וטען שיש לו פקדון אצל פלוני שמת בלא צוואה ,ונתן סימנים מובהקים ולא היה זה הטוען רגיל
להכנס לבית זה שמת ,אם ידע הדיין שזה המת אינו אמוד להיות לו חפץ זה ,וסמכה דעתו שאין זה החפץ
של מת  -מוציאו מן היורשים ונותנו לזה האמוד בו שנתן סימניו .וכן כל כיוצא בזה ,שאין הדבר מסור
אלא לליבו של דיין שידון כפי מה שיראה לו שהוא דין אמת .א"כ למה הצריכה תורה שני עדים? שבזמן
שיבואו לפני הדיין שני עדים ידון ע"פ עדותן אע"פ שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר עכ"ל.
ובנתיבות המשפט חו"מ סימן ט"ו סק"ב הקשה וז"ל ולכאורה תימה דהא אפילו ראה ,כשנעשה עד
אינו נעשה דיין ,ואין לך אומדנא דמוכח גדול מזה שהוא בעצמו ראה המעשה ואפ"ה אסור לו לידון! )עיין
באגרות משה יו"ד ח"א נ"ד דנוקט ע"פ גמרא זו דפסולי עדות של קורבה וכיו"ב פסולם משום נאמנותם
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וחזקת כשרותם ,אך אם מכיר ויודע את האיש בעצם מצד טבעו ומנהגיו שניסהו הרבה פעמים ורואה
שאינו משקר ,אין זה בגדר נאמנות אלא כראיה ממש ,שהוא כידיעה עצמית ,ולכן יכול אב לסמוך על
קרוביו אע"פ שאינם שומרים כשרות ומצוות שלא יכשילוהו בעבירה .וע"ע בקובץ שיעורים ב"ב אות
תק"פ דאפשר שיאמנו משה ואהרון לא מצד עדות אלא מצד אנן סהדי וכנ"ל( ונראה דלא מהני אומדנא
רק לענין אורועי שטרא .ותדע דאמרינן בכתובות פרק הכותב  -קרענא ס"ד? אלא מרענא  -או לענין מיפך
שבועה ,אבל לענין להוציא ממון אין שום ה"א ,כדאמרינן שם קרענא ס"ד? והא דמהני אומדנא להוציא
מהיתומים ,נראה דוקא אומדנא שהוא אומדנא דמוכח לכל העולם וכו' ובדבר שהוא אומד של כל העולם
אין זה בגדר עדות עכ"ל .וראה באבן האזל במקום שכותב כן בשיטת הרמב"ם וז"ל והנראה ממה שכתב
הרמב"ם בהלכה שלפנינו שלושה אופנים מוכח דלהוציא ממון ע"פ אומד אינו יכול הדיין מדכתב אלו
השלושה אופנים וכו' עכ"ל .ואולם מהכללים שהרמב"ם כותב בתחילת ההלכה ובסופה ,משמע דגם
להוציא אזלינן בתר אומדנא דדיין ,וכן משמע בנתיבות שלא אמר את דבריו ברמב"ם ,וכן מבין האמרי
בינה חו"מ סימן כ"ד וז"ל מכל הדברים האלה )ציטוט הרמב"ם( מבואר דתליא רק באומדן דעתו של
דיין ,אף שאינו אומדן דעת דכל העולם  -יכול להוציא מיתומים ) בניגוד לדברי הנתיבות דלעיל( עכ"ל.
ועוד כותב דע"פ הנתיבות דאין אומדנא דדיין יכולה להוציא ממון וז"ל יש להסתפק בזה דא"כ היה להם
למחבר )חו"מ סימן ט"ו ס"ה( ולרמ"א להביא כל דברי הרמב"ם באיזה אופן מן הדין פוסק כפי הדברים
שדעתו נוטה להם שהוא כך אע"פ שאין שם ראיה ברורה עכ"ל ,ואילו השו"ע מביא רק את כללו של
הרמב"ם וז"ל יש לדיין לדון דיני ממונות ע"פ הדברים שדעתו נוטה להם שהם אמת והדבר חזק בליבו
שהוא כך ,אע"פ שאין שם ראיה ברורה .ומשרבו בתי דינים שאינם הגונים הסכימו שלא יהפכו שבועה
אלא בראיה ברורה וכו' עכ"ל .מכל הלין משמע דלא כאבן האזל ,אלא לרמב"ם אזלינן בתר אומדן דעת
הדיין גם בדלית ראיה ברורה ,גם להוציא ממון.
מ"מ דעת הרמב"ם דבית דין מצווה על חיפוש האמת והדיין יש לו לפסוק ע"פ האמת שנראית לליבו.
עדים אינם אלא למצב בו לדיין דעה ניטרלית .אולם אם דעתו נטתה מדעת העדים ,מחוייב הדיין ללכת
בתר האמת ולא בתר העדים ,וז"ל שם בהלכה ג :ומניין לדיין שהוא יודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר
אחתכנו ויהא קולר תלוי בצוואר העדים? תלמוד לומר מדבר שקר תרחק .כיצד יעשה בו? ידרוש ויחקור
הרב בדרישה וחקירה של דיני נפשות .אם נראה לו לפי דעתו שאין בו רמיות חותך הדין ע"פ העדות .אבל
אם היה ליבו נוקפו שיש בדין רמיות או שאין דעתו סומכת על דברי העדים ,אע"פ שאינו יכול לפוסלן או
שנוטה דעתו שבע"ד זה רמאי ובעל ערמה והשיא את העדים אע"פ שהן כשרים ולפי תומם היטעם ,או
שנראה לו מכלל הדברים שיש שם דברים אחרים מסותרים ואינן רוצים לגלותן ,כל אלו הדברים וכיו"ב
אם באו לדיין ,אסור לו לחתוך אותו הדין אלא יסלק עצמו מדין זה וידוננו מי שליבו שלם בדבר ,והרי
הדברים מסורים ללב ,והכתוב אומר כי המשפט לא-להים הוא עכ"ל .וכן בספר המצוות ,עשין קע"ט וז"ל
שצוונו לחקור עדות העדים ולדרוש אותה היטב ואח"כ לשפוט הדין ונחייב האמת ושנפליג בזה בתכלית
יכולתנו וכו' עכ"ל.
וכן הוא בתשב"ץ ח"א תשובה פ' וז"ל כבר הסכימו רבוותא שאע"ג דלהיתר אשה להינשא בעדי
מיתה בעינן שיעידו במיתה וקבורה ,היכא דחיישינן דדלמא מסהדי בדדמי ,כגון מים שאין להם סוף
ומלחמה ושליח ,נחשים ועקרבים וכיו"ב ,אפ"ה היכא דאיכא תרי סהדי בהנהו מילי דחזקתן למיתה
ואבד זכרם אח"כ ,שהאחים יורדים לנחלה אע"פ שאין אשתו נישאת וכו'.
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שאנו אומרים דרך אומדנא דדעתא שזה ודאי אמת ,דאנו סומכין בזה על אומדן דעתנו לעשות בו
מעשה גדול כזה .אע"פ שהחמרנו על אשתו ולא חששנו לעיגונא לפי שבחומר כרת אין לילך אחר אומדן
דעתא ,ובממון הולכים בתר אומדן דעתא.
ומנלן דרבוותא אזלינן בממונא בתר אומדנא דדעתא ומנ"ל דעבדי הכי? הכי אשכחן לרבנו האי
בתשובה וז"ל סברא דילנא ודאבא מרי :ידיע בדיני מעולם למיזל בתר אומדנא ומידק דיקנא לעולם בתר
עיקר מעשים שלא יהא בהם מרמה ועול ,ולמיזל בתר קושטא דמעשה ולגילוי כל מילי כדאמרינן
בשבועות )ל ,ע"ב( מניין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה .ואמרינן בב"ב )קלב ,ע"א( הלכה כר"ש בן מנסיא
דאמר אין מתנתו קיימת שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבם לאחרים .וא"ר נחמן הלכה כר"ש בן
מנסיא דאזלינן בתר אומדנא .ורבוותא דהוות בהון יראת שמים הכי הוות סוגיהון ומנהגן וכו' עכ"ל
תשובה זו .ולכאורה היה קצת קשה מש"כ הגאון בתשובה על מש"כ הרי"ף משמו בפרק הכותב דלית ליה
לדיינא למימר קיי"ל בהכי ,והאיך הוא חוזר עתה לילך בתר אומדן דעתא? ובפרק אחד דיני ממונות
אמרינן בהדיא דדיני ממונות שווין הם לדיני נפשות שאין דנין בהם מאומד .ובמדרש קהלת לא הזכירו
לשבח שלמה המלך שדן ב' נשים זונות מאומד .וכן במדרש ראש השנה )כא ,ע"ב( אמרינן ביקש קהלת
למצוא דברי חפץ ולדון שלא בעדים והתראה ויצאה בת קול ואמרה כתוב יושר דברי אמת ,ע"פ שנים
עדים יקום דבר .ואינו קשה כלל דהתם שהוא רוצה לסמוך לאורועי שטרא ,לאפוכי שבועתא ע"פ קרוב
או אשה כשנים ,משום דאיהו קים ליה בגוויה  -האידנא לית לן למיעבד הכי .אבל במאי דאמרינן כו"ע
דהכי הוא קושטא דמילתא לית לן לאמנועי מלמיעבד הכי .אדרבא מחוייב להוציא דין אמת לאמיתו.
ולפי"ז סמכו הקרובים בענין נחלה להוריד בה קרובים בעדות שדעת בנ"א עומדת שהוא מת עכ"ל .וכאן
הוי אומדנא להוציא ממון ובכ"ז אזלינן בתר אומדן הדיין) .יש להעיר כי ראיותיו של רבנו האי גאון
והתשב"ץ אינן מוכרחות דהוי אומדנא דמוכח לכל העולם כדברי הנתיבות ולא אומדן דעת הדיין שלא
מוכח לכל העולם(.
ז"ל הקובץ שיעורים )ח"ב ל"ח( בתא"י לג העתיק דברי התומים וז"ל בדברי ממונות דלא איברי
סהדי אלא לשקרי וכו' ,ואם נתברר לבי"ד שהוא אמת אפילו מעוף הפורח ,מוציאין ממון ודורות
הראשונים היו מוציאים ממון ע"פ אומדנא ,משא" כ בדיני נפשות דבענין עדות גמורה .ואפילו ברור לבי"ד
כעובדא דשמעון בן שטח )סנהדרין מד ,ע"ב ברש"י ,דהתנקמו בבנו של שמעון בן שטח על מעשה שריפת
המכשפות באשקלון ,והעידו שחייב מיתה ,וחזרו בהם לפני ביצוע פסק הדין ולא קיבלו( ,מ"מ אין דמו
מסור ביד בי"ד להורגו וכו' עכ"ל .והנה אף כי הדברים נתלין באילן גדול ,אבל אינם מוסכמים ,דמש"כ
שאם נתברר לבי"ד שהוא אמת אפילו מעוף הפורח מוציאין ממון ,לא כן כתבו בתוס' רפ"ק דגיטין,
דאפילו הדבר אמת אין לעשות אלא בעדות כשרה עי"ש .והרי בראו בלילה אין עד נעשה דיין אפילו בדיני
ממונות ,ואין לך נתברר לבי"ד גדול מזה שראו בעצמם .ומש"כ בעובדא דשמעון בן שטח הוא דוקא בד"נ
אבל בדיני ממונות לא מהני כה"ג ,הוא נגד תוס' בשבועות דף ל"ד ורמב"ן בחידושיו שם ,דלמסקנה אין
חילוק בין ד"נ לד"מ עי"ש .וכ"כ הרשב"א והריטב"א והר"ן בחידושיהם וכו' וכו' עכ"ל הרב אלחנן
וסרמן.
ומקורו בגיטין )ד ,ע"א(  -דאמר רבי אבא מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסול .ובתוס' ד"ה
מודה ר"א וז"ל תימה לר"י מה ענין שלא לשמה למזויף מתוכו שחתומין בו קרוביו או פסולין ,דהתם
בדין מיפסל משום דילמא אתי למיסמך עליהו להשיאה או להוציא ממון על פיהם ,אע"פ שהדבר אמת
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אין לעשות אלא בעדות כשר וכו' אבל הכא שהעדים כשרים אלא שחתמו שלא לשמה מה תקלה יש בכך
וכו' .וי"ל דמ"מ איכא למגזר חתימה אטו כתיבה וכו' עכ"ל.
יסודו של התוס' דאפילו דברי אמת אין לעשות אלא בעדות כשר מקורו מיבמות )לא ,ע"ב( וז"ל
ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין? וכו' איבעית אימא משום דלא אפשר .היכי ליעביד? לינחה גבי דידה -
מחקה לה וכו' .לינחיה גבי עדים  -אי דזכירי ליתו וליסהוד .ואי לא  -זמנין דחזו מכתבא ומסהדי,
ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם עכ"ל .ואע"פ שאמת מעידים ע"פ הכתוב בשטר ,מ"מ אין לעשות
אלא בעדות כשר .ובעצם גם רש"י מסכים ליסוד זה בשבועות )ל ,ע"ב( דאמרינן התם בגמרא :וכן ֵעד
שיודע בחברו שהוא גזלן ,מנין שלא יצטרף עמו )אע"פ שהעדות כשר ,פרש"י( ת"ל מדבר שקר תרחק
עכ"ל .וכתב רש"י וז"ל שגורם לפסוק דין ע"פ שנים עדים ואין כאן אלא עד אחד עכ"ל) .ומדוע רש"י
בגיטין לא נקט כתוס' אלא כתב שהוא גזירה דילמא אתי למסמך עליהו בלא עדי מסירה בגיטין דף ט ע"ב
ד"ה ור"א ,ודף י ע"ב ,ע' באחרונים(.
שיטת תוס' ודעימיה דאין מוציאין ממון אלא בעדות כשר ,אפילו ברור לנו שאמת הוא ,נוגדת את
שיטת הרמב"ם והתומים אשר סוברים דמוציאין ממון בידיעת האמת גרידא .לרמב"ם ידיעת האמת היא
אבן הפינה של פסק הדין ,ואילו תפקיד העדים אינו אלא לשפוך אור כאשר הדיין עמדתו שווה בין הטוען
לנטען ,בעוד שלתוס' העדים הכשרים הם אבן הפינה של פסק הדין ,ואלו ידיעת האמת גרידא אינה מעלה
ומורידה.

בהסבר שיטת התוס' מדוע צריך עדות כשר ולא מספיק ידיעת האמת מסבירים אחרונים רבים
)שעורי ר"ש שקאפ קידושין כ"ב ,שערי חיים י"ב ,שערי יושר ש"ז פ"א ,אגרות משה יו"ד ח"א ס"ה ענף
א' ,וע' גישה שונה בקובץ הערות כ"ז אות ט' ועוד( כי ללא עדות כשרה אין כח לבי"ד לפסוק .מקורם
מדברי הרשב"א בשט"מ בב"ק )צ ,ע"ב( וז"ל וכו' ואפילו את"ל דר"י הנשיא מומחה היה ודן יחידי היה,
וראה ביום ,ועפ"י ראייתו היה דן ,לא מסתברא שיהא דיין מומחה מוציא ממון ע"פ ראית עצמו ,דעפ"י
שנים עדים יקום דבר אמר רחמנא ,ודי אם יהיה מומחה דן יחידי ע"פ עדים ,או דיינים ע"פ ראית עצמם
כדי שלא תהא שמיעה גדולה מראיה ,אבל שתהא ראיה של דיין מומחה כשמיעה ע" פ שנים עדים להוציא
ממון אינו בדין עכ"ל .ובשערי יושר ש"ז פ"א וז" ל ולענ"ד נראה שדברי הרשב"א הם מדויקים שהורה לנו
יסוד גדול בעיקר משפט העדות בדיני ממונות .והוא שמה שאמרה תורה ע"פ שנים עדים יקום דבר ,אין
כוונת התורה שהעדים יבררו רק האמת לפני הבי"ד ,אלא שהעדים פועלים לחדש אצל בי"ד כח חדש
לחתוך הדין ולכוף לקיימו כשורת הדין .וביחיד מומחה שיכול לדון יחידי ע"פ שמיעת עדים ,לא מהני
לדון אם ראה יחידי ביום ,אף שלעניין האמת איכא ק"ו שלא תהא שמיעה גדולה מראיה ,אבל לענין קיום
הדבר אין מתחדש אצל הבי"ד כח לחתוך את הדין ,ולכוף את הנתבע לקיים הדין רק ע"פ עדים ,משום
שהתורה אמרה ע" פ שנים עדים יקום דבר ,שלא יתחדש אצל הבי"ד כחם  -רק ע" פ עדים עכ"ל.

וממשיך שם השערי יושר וז" ל בדילוגים :ויסוד זה שאמרנו בדיני עדות שיש בו ענין נוסף לבד בירור
האמת מוכח מכה פרטים בהלכות עדות ,וביותר מדין צרוף עדות דקי"ל דמצרפין עדות שכ"א מעיד על
מעשה בפני עצמו ,שאין לנו בירור על שום מעשה ,שהרי על כל מעשה ליכא רק ע"א וכו' ,דמה שאמרה
תורה ע"פ שנים עדים יקום דבר קבלו חז"ל שהוא חצי קיום עפ"י ע"א וחצי קיום עפ"י עד שני וכו' ,והינו
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שידיעת בי"ד מה שמתברר אצלם ידיעת האמת שראובן חייב לשמעון עפ"י הגדת העדים ,עדין אינו מועיל
שיהיה להם הכח לכוף את ראובן לשלם .וכו'.
ומובן מהא דקי"ל דמדין תורה בעינן לענין כפיה בדיני ממונות וערוה שיהיו בי"ד מומחין ובדיני
איסור והיתר יכול כל אדם לכוף לקיים דין תורה וכו' דכיון דענין זה של כפיה הוא דבר מחודש אצל
הבי"ד ,גדרה תורה של יקום ענין זה רק ע" פ עדים וכו'.
וכן יש לפרש בהא דפסלה תורה עדות הקרובים דהוא לענין קיום הדבר ,דלענין בירור האמת והשקר
קשה להבין ענין זה ,כיון דגם לפי מה שפסלה תורה עדין לא חשבינן אותם למשקרים וכו' עכ"ל.
וכן מסביר ע"פ שיטתו את דברי השו"ע בחו"מ סי' לד ס"א וז"ל רשע פסול לעדות ,ואפילו עד כשר
שיודע בחבירו שהוא רשע וכו' ,אסור לו להעיד עימו ,אע"פ שהוא עדות אמת עכ"ל והוא מדברי הרמב"ם
פ"י מהל' עדות .ומקשה הש"ך סק"ג וז"ל צע"ג בדין זה שהוא רחוק מסברא שיודע שהענין אמת ולא יעיד
בשביל שהשני פסול .ואי לאו רש"י ורמב"ם וט"ו הייתי מפרש הגמרא דלענין להצטרף לכתחילה לראות
העדים כו' עכ"ל .אם נאמר דלא הקפידה תורה רק לידע האמת ע"פ העדים ,קשה להבין ענין זה ,אבל אם
מה שאמרה תורה על פי שניים עדים יקום דבר הוא לקיומו של דבר  -פשוט הוא ) שערי יושר שם(.

נמצא כי מחלוקת הראשונים אי אזלינן בתר אומדן הדיין להוציא ממון תלויה בגישתם השונה
למהות הפס"ד ,האם מטרתה חקר האמת )רמב"ם ,תשב"ץ ,תומים( וממילא חייב הדיין ללכת בתר אומדן
דעתו וליבו מהי האמת ,ואפילו כאשר יש עדים כשרים נגדו אסור לו לפסוק דין על פיהם  -בניגוד לאמת.
או האם מטרת הפס"ד הוא צדק ,דרק כאשר יש לנו עדים כשרים יש יכולת לבי" ד לכוף הנתבע לשלם ,אך
אומדן דעת הדיין מהי האמת אין בכוחו לגרום פס"ד.
וכמו כן י"ל דנחלקו בכך המפרשים על הגמרא בסנהדרין )ז ,ע"א( וז"ל אמר ר' שמואל בר נחמני
אמר ר' יונתן כל דיין שדן דין אמת לאמיתו משרה שכינה בישראל שנאמר א-להים ניצב בעדת א-ל ,וכל
דיין שאינו דן דין אמת גורם לשכינה שתסתלק מישראל עכ"ל .וכן בשבת )י ,ע"א( תנא להו ר' חייא
מדיפתי ויעמוד העם על משה מן הבוקר ועד הערב ,וכי תעלה על דעתך שמשה יושב בדין ודן כל היום
כולו? אלא לומר לך כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה אחת ,מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף
להקב"ה במעשה בראשית עכ"ל .ובמהרש"א בח"א לב"ב )ה ,ע"ב( וז"ל והמשכילים יזהירו :הדמיון בזה
כי הרקיע אף שהוא משתנה לכמה מראות וכו' ,הנה מראיתו האמיתית לספיר דומה וכו' .כן הדיין
המשכיל כשיראה הדין משונה כדין מרומה אין לילך אחריו לומר אין לדיין אלא מה שעיניו רואות לפי
העדות ,אך ידון אותו לפי אמיתות הענין .וזהו דין אמת לאמיתו ,כי לא יאמר לדון אותו דין אמת לפי
העדות אך כשיראה בו דין מרומה יחתוך את האמת לפי אמיתת הענין ,ובזה יתדמה ג"כ לבוראו שהוא
דיין אמת לפי אמיתת הענין כי הוא יראה ללבב .ולזה כוונו בשבת פ"ק כל דיין שדן דין אמת לאמיתו
נעשה שותף להקב"ה וכו' .ובזה יפול קושיית מהר"י קארו )בתחילת הב"י על חו"מ( דתיבת אמת סגי
להאי עכ"ל .למהרש"א הדגשת הגמרא אמת לאמיתו היא ע"מ ללמד דיש לילך בתר האמת שנראית
לדעתו של הדיין אפילו כנגד העדים .ואולם הב"י המתרץ שם דלאמיתו י"ל דאע"פ שידון הדיין דין אמת,
אם מצטרף לזה אהבת הדיין לזכאי או שנאתו לחייב לא הוי לאמיתו ,והטור הכותב וז"ל הווי מתפלל
בשלומה של מלכות שאלמלא מורא מלכות איש את רעהו חיים בלעו .וזהו כוונת רבותינו באומרם כל הדן
דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית ,כי הקב"ה ברא עולם להיות קיים וכו'
עכ"ל ,ניידי מפירוש המהרש"א ,ורואים יותר את הצדק על פני האמת ממש.
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אמת או צדק

בדברינו צדק אין הכוונה ח"ו לפסוק שלא ע"פ האמת ,אלא דהיות וחוקי התורה קובעים לנו הלכות
ואין לבית דין יכולת להוציא ממון שלא בעדות כשרה אע"פ שהדבר אמת ,פירושו שהתוצאה לכאורה
אינה אמת במובן הפשוט :מה שקרה באותו זמן .על הפסוק 'ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו'
)דברים יט ,יט( כותב הרמב"ן בזה"ל כאשר זמם ולא כאשר עשה ,מכאן אמרו  -הרגו אין נהרגין ,לשון
רש"י מדברי רבותינו .והטעם בזה בעבור כי משפט העדים המזומין בגזירת השליט הם שניים ושניים.
והנה כאשר יבואו שניים ויעידו על ראובן שהרג את הנפש ,ויבואו שניים אחרים ויזימו אותם מעדותם,
צווה הכתוב שיהרגו כי בזכותו של ראובן שהיה נקי וצדיק בא המעשה הזה ,אילו היה רשע בן מוות לא
הצילו ה' מיד בית דין וכו' .אבל אם נהרג ראובן  -נחשב שהוא אמת כל אשר העידו עליו הראשונים .ועוד,
שלא יתן ה' השופטים הצדיקים העומדים לפניו לשפוך דם נקי וכו' .והנה כל זה מעלה גדולה בשופטי
ישראל וההבטחה שהקב"ה מסכים על ידם ועמהם בדבר המשפט וכו' ,והוא ינחם בדרך אמת וכו' עכ"ל.
ע"פ הרמב"ן יש הבטחה לבי"ד הדן ע"פ חוקי התורה שגם לכאורה כאשר דן שלא כפי מה שקרה
כהאמת האנושית ,מ"מ יהיה זה ע"פ האמת הא-לוהית .אע"פ שמתברר לנו בוודאות שהרגו בי"ד אדם
ע"פ עדות זוממת והדבר אינו ע"פ האמת האנושית ,מ"מ ע"פ האמת הא-לוהית ודאי היה חייב מיתה
בענין אחר ואין דין 'כאשר זמם לעשות' .זוהי הגדרתנו את המושג "צדק" ,לא כאמת אנושית אלא אמת
א-לוהית.

שתי גישות מתנגדות אלו ,האם מטרת הבי"ד למצוא את האמת או שמטרתם לפסוק דין צדק בין
טענות הצדדים ,ע"פ חוקי התורה ,ואגב גם להגיע לחקר האמת ,מתבטא בעניינים נוספים בהלכות טוען
ונטען .בב"ק )קו ,ע"א( וז"ל אמר רב הונא אמר רב מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום ונשבע,
ובאו עדים  -פטור ,שנאמר 'ולקח בעליו ולא ישלם'  -כיון שקבלו בעלים שבועה ,שוב אין משלמין ממון
עכ"ל.
על כורחינו לומר לפ"ז ששבועת הנתבע אינה לברר האמת ,דכאן כיון שבאו עדים אח"כ איגלאי
מילתא שנשבע בשקר ,והו"ל שבועה כמאן דליתא ,וישלם .אלא י"ל דשבועה הוי דין בטענות הצדדים,
וכרש"י גבי חנוני על פנקסו )ב"מ ג ,ע"א( ,דאמר בעה"ב לחנוני תן לבני חיטים בדינר ,או לפועלים מעות
שאני חייב בשכרם ועלי לשלם ,הוא אומר נתתי והם אומרים לא קבלתי ושניהם תובעין את בעה"ב,
שניהם נשבעין ונוטלין מבעה"ב .ובגמרא שם וז"ל מאי שנא לא אמרינן נפקי לממונא מבעה"ב ויהא מונח
עד שיבוא אליהו דהא ודאי איכא רמאי? אמרי ,התם היינו טעמא דאמר ליה חנוני לבעה"ב אנא שליחותא
דידך קא עבידנא ,מאי אית לי גבי שכיר? אע"ג דקא משתבע לי  -לא מהימן לי בשבועה .את המנתיה דלא
אמרת לי בסהדי הב ליה .ושכיר נמי א"ל לבעה"ב אנא עבדי עבידתא גבך ,מאי אית לי גבי חנוני? אע"ג
דקא משתבע לי לא מהימן לי ,הלכך תרוויהו משתבעי ושקלי מבעה"ב עכ"ל .ופרש"י וז"ל לא מהימן לי:
איני מאמינו בשבועה ,אני אומר שהוא רשע ואין לי להאמין אדם בשבועה על כרחי אא"כ האמנתיו
מתחילה להפקיד אצלו או להתנות עימו עכ"ל .לפי"ז שבועה אינה בירור האמת אלא חלק מהתחייבות
הטוען לנטען .עצם העובדה שהיה ביניהם קשר ממוני כלשהו )לפחות ע"פ דברי התובע( פירושו שהיתה
ביניהם נאמנות בסיסית שמשמעותה שהאחד מקבל על עצמו להאמין לשבועות חבירו .לפי"ז אין לחייב
אדם שלישי להאמין לשבועת הנתבע כשאין שום קשר ממוני ביניהם ,כיון שלא קיבל על עצמו להאמין
לשבועת חבירו .בשלמא אם השבועה היתה ע"מ לחפש ולברר את האמת ,כי אז כשהנשבע מגלה את
האמת ובי"ד פוסק עפי"ז ,יש לנו לילך ע"פ האמת גם ביחס לאדם השלישי .ברצוני להדגיש שאין ליסוד
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זה דבר עם מחלוקת הראשונים והאחרונים האם השבועה במקום ממון עומדת ,דכל עוד לא נשבע חייב
ממון והשבועה הוי סוג של תשלום כרבנו ישעיה בשט"מ כתובות )פה ,ע"א( ,נתיבות בכללי המיגו )אות
כח( ותומים )צ"ד סק"ב( ,או דעיקר השבועה לברר אם חייב ,וכשאינו נשבע מתחייב בממון כקצות החושן
)חו"מ סימן פ"ב ,ס"ק י"ח-י"ט( .ועיין תרומת הכרי )ע"ה( ,דנחלקו בזה האמוראים בשבועות )מז ,ע"א(.
דברינו שהשבועה אינה מבררת האמת בהכרח אלא הוי דין הנובע מטענות הצדדים יכול להתפרש לכל
צד.
כמו כן בשבועת מודה במקצת ,דאמר רבא )ב"מ ג ,ע"א-ע"ב; שבועות מב ,ע"ב( מפני מה אמרה תורה
מודה במקצת הטענה ישבע? חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בע"ח וכו' ובכולי בעי דלודי ליה ,והאי דלא
אודי אשתמוטי הוא דקא משתמט מיניה ,סבר עד דהוו לי זוזי ופרענא ליה ,ואמר רחמנא רמי שבועה
עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה עכ"ל הגמרא .אין השבועה לברר את מה שקרה אלא להקשות על הנתבע
להשתמט .וראיה מפסק השו"ע )חו"מ סימן פז ס"ל( וז"ל אע"פ שנשבע הנתבע ונפטר ע"פ בי"ד ,אם תפס
התובע אח"כ משלו בלא עדים וטוען שתפס על אותה התביעה שנשבע לו עליה ,שלא נשבע לו באמת ,הדין
עם התופס ונאמן במיגו שלא תפסתי משלך כלום ונשבע היסת ונפטר עכ"ל .ולכאורה קשה ,כיון שהתורה
חייבה את הנתבע שבועה והאמינה לו בה ,וכיון שנשבע הרי מאמינים לו בשבועתו שפטור ,ולאחר שבי"ד
פסקו שפטור הרי הוא ככל האדם שמוחזק לבי"ד שאינו חייב ממון לתובע ,וא"כ כיצד מועילה תפיסה?
ועל כורחך שהשבועה אינה מבררת את האמת לבי"ד אלא הינה חלק מצדדי טענות בעלי הדין ,שאם נשבע
הנתבע  -גובר כוח טענתו על פני כוח טענת התובע .דאם שבועה לברר באה ,ונקבע שזו האמת  -הכיצד
תועיל תפיסה?
למעשה ,ברוב הלכות טוען ונטען אין בית הדין מנסה כ"כ לברר האמת אלא לקבוע טענת מי עדיפה.
ולכך אמרינן ברי ושמא ברי עדיף )ב"מ צז ,ע"ב( אע"פ שאין זה בירור האמת ,וחזקה אין אדם פורע תוך
זמנו דהוי מטעם רוב )שו"ת חת"ס חו"מ תשובה ס"ז( דבנ"א אינם פורעים תוך זמנם ,אך אין זה מברר
את האמת ,שאולי הוא מהמיעוט )ועי' בסמ"ע חו"מ סימן עח סק"א ,סברה שונה ע"פ שו"ת הרא"ש כלל
צ' אות ד'( וחזקה אין אדם מעיז פניו בפני בע"ח וכיו"ב .גם החקירה הידועה אם מיגו הוי נאמנות או
זכות הטענה )קובץ שיעורים ח"ב ,ג( ג"כ סובבת על ענין זה האם המיגו לברר את האמת בא או לחזק את
טענת התובע או הנתבע ולקבוע עם מי הצדק.

ז"ל המשנה בב"ק )מו ,ע"א( :שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה
ילדה אם משנגחה ילדה ,משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד וכו' ]ובגמרא [:אמר רב יהודה אמר שמואל
זו דברי סומכוס דאמר ממון המוטל בספק חולקין ,אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין ,המוציא
מחבירו עליו הראיה עכ"ל .ויש להבין את דברי סומכוס והרי בודאי סברה שלמוחזק בדבר יש כוח רב
יותר ,וכדברי הגמרא עצמה שם בע"ב  -סברא הוא ,דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא .ובשלמא אי אמר
סומכוס דוקא בשמא ושמא ניחא ,דהיות וגם המוחזק טוען שמא י"ל דאיבד כוחו ,אך לרבה בר רב הונא
)ב"מ ד ,ע"ב( ולרבי חייא בר אבא )ב"ק לה ,ע"ב( דסוברים דאמר סומכוס אפילו בברי וברי )ודוקא דאיכא
דררא דממונא ,שבלא טענותיהם יש ספק לבי"ד  -ב"מ בגמרא שם ותוס' ,וכן תוס' בב"ק לה ,ע"ב בד"ה
זאת אומרת( ,קשה.
וי"ל ע"פ רש"י )ב"ק לה ,ע"ב( וז"ל אמר סומכוס אפילו ברי וברי דשניהם טוענים טענת ברי ,ואפילו
היכא שנתבע טוען ברי לי שאיני חייב ,ואפילו הכי כיון דלבי דינא מספקא מאן קאמר קושטא  -חולקין
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אמת או צדק

עכ"ל .לסומכוס מטרת הבי"ד למצוא את האמת וכאשר אין ביכולתו לחשוף את מה שקרה מעדיף הבי"ד
לחלוק ,אע"פ שהחלוקה אינה יכולה להיות אמת )עי' תוס' בד"ה ויחלוקו ,בתחילת ב"מ ,בסופו( מאשר
לקבוע צדק ע"פ טענות הצדדים .עובדת היות אדם מוחזק בחפץ פירושה שלטענתו יש יותר כוח אך אין
פירושו שהוא דובר אמת יותר מחבירו ,לכן גם בברי וברי ואחד מוחזק ,סובר סומכוס שיחלוקו .אמנם
הרשב"ם בתוס' )ב"מ ק ,ע"א( נוקט דסומכוס סובר יחלוקו דוקא באינם מוחזקים לא זה ולא זה אך ר"י
שם מקשה על כך ,ובתוס' בב"ק )מו ,ע"א( לא נוקט כרשב"ם ,וכן בהגהת הגר"א בב"מ שם מעיר דגם
הרמב"ם לא נוקט בגמרא כרשב"ם ,אלא דלסומכוס יחלוקו גם בצד אחד מוחזק.

איתא בב"ב )לד ,ע"ב( :זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי ,אמר רב נחמן כל דאלים גבר .ומאי
שנא משני שטרות היוצאים ביום אחד דרב אמר יחלוקו ושמואל אמר שודא דדייני? התם ליכא למיקם
עלה דמילתא ,הכא איכא למיקם עלה דמילתא עכ"ל .ופירש רשב"ם וז"ל התם בב' שטרות ליכא למיקם
עלה דמילתא וכו' שהרי השטרות שוין בזמנם וכו' ,הלכך רב אמר חולקין ושמואל  -שודא ,דהואיל ואין
לברר לעולם הדין עם מי ,משתדלין בי"ד בדינם ודנין אותו .אבל הכא בהאי קרקע דליכא לא שטר ולא
עדים ואיכא למיקם עלה דמילתא ,אם יבואו ויעידו של מי הוא ,הלכך אין לומר כאן חלוקה ושודא ,שמא
יבואו עדים ויסתרו את הדין שדנו הבי"ד .הלכך אין הבי"ד נזקקין להם לדון שסופו לבוא לידי עוות ,אלא
מניחים אותם וכל דאלים גבר עד שיבואו עדים ויבררו הדבר עכ"ל .משמע מדבריו דהדין דכל דאלים גבר
אינו פס"ד ,אלא הנחת המצב כמות שהוא ללא התערבות בית הדין .כל דאלים גבר אינו פס"ד אלא
הנצחת המצב דמספק אמרינן שכל שהחפץ בידו הוי מוחזק והשני הממע"ה .ואולם הרא"ש בתחילת ב"מ
חולק וז"ל זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה ויחלוקו ,דכיון שדשניהם באים לפנינו מוחזקים בגוף
הטלית אנו צריכים לפסוק להו דין חלוקה ,דכל דבר שאנו רואים ביד אדם חשבינן ליה שהוא שלו אע"פ
שאחר מערער ואומר שלי הוא וכו' .הלכך א"א לפסוק כאן דין כל דאלים גבר כדאמרינן בפרק ח"ה גבי
ארבא וכו' ,דהתם שאני שאין אחד מהם מוחזק בדבר שמערערין עליו ,ואין בי"ד מחויבין למחות למי
שבא ליקח דבר שאין אנו יודעים של מי הוא והוא אומר דשלו הוא .הלכך אין ראוי לפסוק להם דין
חלוקה שמא נפסיד לאחד שלא כדין ויותר ראוי לומר להם שכל מי שתגבר ידו בכח או בראיות שיזכה
וסומכין על זה שמי שהדין עימו קרוב להביא ראיות ,ועוד שמי שהדין עימו מוסר נפשו להעמיד את שלו
בידו יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזול ,ועוד יאמר מה בצע שאמסור את נפשי והיום או למחר יביא
ראיה ויוציאנה מידי .אבל הכא ששניהם מוחזקים בגוף הטלית וכו' אם הינו פוסקים להם כל דאלים גבר
אחד מהם היה גוזל מה שביד חבירו עכ"ל הרא"ש .ומשמע דכל דאלים גבר הוי פסיקת בי"ד ממש ולא
סילוק בי"ד מלדון כרשב"ם .ועוד דכל דאלים גבר הוי סברא לברר האמת ולא רק סילוק בי"ד והנצחת
המצב הקיים) .חקירה זו מופיעה באבן האזל הלכות טוען ונטען פ"ט ה"ז באחרונים רבים(.
והנה ,אם נלמד כרשב"ם דכל דאלים גבר הוי סילוק בי"ד מלדון ,בודאי שדין יחלוקו עדיף ממנו,
שאע"פ שיתכן שאינו אמת ,שהסיכוי שהגביהו שניהם יחד הטלית וכ"א זכה בחציה קלוש ,מ"מ אולי הוא
אמת ,ועוד דהוי יחלוקו פס"ד ולא סילוק בי"ד .אולם לרא"ש דכל דאלים גבר מברר האמת והבעלות והוי
פס"ד ,אין עדיפות לפסוק דין יחלוקו דוקא ,ואולי להיפך ,משום שהסיכוי לבירור האמת ע"י כל דאלים
גבר גדול מפסיקת אמת שע"י יחלוקו .עפי"ז ניכרים הדברים שלרא"ש אנו מחפשים את האמת ,ולכך כל
דאלים גבר ,למרות שיוצר מצב של אנרכיה ,היות והוא מברר את האמת הוי כפס"ד ,ואילו לרשב"ם י"ל
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דבי"ד פוסק ע"פ צדק התורה ,ע"פ כוח טענותיהם ,ולפי"ז בכל דאלים גבר שאין אנו פוסקים טענת מי
עדיפה אלא מנציחים מצב קיים  -מעדיף בי"ד להימנע.
ועוד י"ל דבתוס' בתחילת ב"מ השואל מה נשתנה דין ארבא )כל דאלים גבר( מטלית )יחלוקו( מתרץ
וז"ל וי"ל דאוחזין שאני דחשיב כאילו כ"א יש לו חלק בה ,דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא ,וכן
במנה שלישי חשיב שהנפקד תופס בחזקת שניהם כאילו שניהם מוחזקים בו ואין החלוקה יכולה להיות
אמת ולכך יהא מונח .אבל טלית דאיכא למימר דתרוויהו היא  -יחלוקו עכ"ל .ובתוס' בב"ב )לד ,ע"ב(
מביא סברת ר"ת וז"ל ומפרש ר"ת דאוחזין שאני ,כיון דשניהם מוחזקים אין לנו להניח שיגזול האחד את
חבירו ,דחשיב כאילו אנו יודעים שיש לשניהם חלק בה ,שכל דבר יש להעמיד בחזקת מי שהוא בידו
עכ"ל .אע"פ שדומים להלכה ,מ"מ בסברות נחלקים זה מזה דלתוס' אוחזין הוא הגורם לחלוקה ,משא"כ
לר"ת ולרא"ש דאוחזין רק מפקיע דין כל דאלים גבר אך אינו גורם לחלוקה ,וי" ל כדברינו לעיל ,דלתוס'
כרשב"ם אין אנו נצרכים לסברא מדוע לא לומר כל דאלים גבר ,דהיות והוי סילוק ,בי"ד נמנע מלאומרו,
דאין כאן פסיקת צדק בין טענות הצדדים ,ובעוד שלרא"ש ור"ת שאפשר לפסוק דין כל דאלים גבר והוי
אפילו עדיף על יחלוקו ביחס לבירור האמת ,צריך סיבה מדוע לא לפסוק כל דאלים גבר.
ויש להוסיף דבב"מ )ב ,ע"א( תוס' בד"ה ויחלוקו בסופו וז"ל ולסומכוס אע"ג דאין מוחזקין בו ואין
החלוקה יכולה להיות אמת ,היכא דאיכא דררא דממונא ,פירוש שבלא טענותיהם יש ספק לבי"ד -
יחלוקו עכ"ל .בעוד דלרבנן דסומכוס )לתוס'( ארבא אע"ג דאפשר שהיא של שניהם ,כיון שאין מוחזקין
בה ,הוי דינא כל דאלים גבר .ודנו האחרונים מה צורך לתוס' להביא כאן דברי סומכוס ,עי' דברי מרדכי
ועוד .ולדברינו אפשר דתוס' ר"ל דאע"פ ששיטתו דבי"ד מחפש את הצדק )כרבנן דסומכוס( ,מ"מ
לסומכוס בכה"ג אע"פ שמחפש את האמת וכאן אין החלוקה יכולה להיות אמת )דכ"א אומר של אבותי
היתה(  -יחלוקו.
ולעצם דברי תוס' יש לדעת כי כ"ז לשיטת הרשב"ם דכל דאלים גבר הוי סילוק ואינו בירור האמת,
אך אם יסבור סומכוס כרא"ש דכל דאלים גבר הוי מברר את האמת ,אפשר שיסבור ג"כ דין כל דאלים
גבר בכה"ג ,ועוד ,דתוס' בד"ה דררא דממונא בב"ב )לה ,ע"ב( נוקט דסומכוס סובר כל דאלים גבר,
ומחלוקת רבנן וסומכוס רק בדאיכא ספק לבי"ד בלא טענותיהם ,ובדליכא דררא דממונא אמרינן כל
דאלים גבר ,בשונה מתוס' בב"מ.

למעשה י"ל דבמידה רבה זהו העומד בבסיס ההבדל שבין ערכאות לבי"ד הדן ע"פ חוקי התורה.
ערכאות מחפשים את האמת לאמיתה בעוד שבי"ד מעוניין לפסוק דין צדק ע"פ טענות הצדדים ולהגיע
לאמת בכפוף לחוקי התורה.
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בשר של איסור שבשלו בחלב

 

 
 

בגמרא חולין )קיג ,ע"ב(אתמר המבשל חלב בחלב רבי אמי ורבי אסי חד אמר לוקה וחד אמר אינו
לוקה וכו' ,לא דכו"ע אין איסור חל על איסור ,אאכילה דכו"ע לא פליגי דלא לקי כי פליגי אבישול וכו'.
וכן פסק הרמב"ם בהל' מאכלות אסורות פ"ט ה"ו וז"ל" :אבל המבשל בשר מתה או חלב וכיוצא בהן
בחלב לוקה על בשולו ואינו לוקה על אכילתו משום בשר בחלב ,שאין איסור בשר בחלב חל על איסור
נבילה או איסור חלב ,שאין כאן לא איסור כולל ולא איסור מוסיף ולא איסור בת אחת" עכ"ל.
ויש לעיין באופן שהבשר אסור כמו נבילה או חלב דלא חל איסור בב"ח על איסור נבילה וכדו' ,האם
בכה"ג גם החלב לא נאסר או דהחלב כיון שהיה היתר חל עליו איסור בב"ח .ויעויין ב"תפארת יעקב"
בסוגיה שהעיר בדין זה והקשה דמסברא נראה דהחלב נאסר מבשר בחלב אף דהחלב נאסר ע"י בליעת
בשר אסור של נבילה או חלב ,אך אין זה עצמותו של איסור רק שנאסר ע"י טעם כעיקר שנבלע בו ,אבל
ע"י בשול בשר וחלב נעשה החלב עצמותו של איסור .והוסיף לא מיבעיא אם תיכף בתחילת הבישול חל
איסור בב"ח אם כן באו שני האיסורים בבת אחת ,אלא אפילו נימא דלאיסור בב" ח בעינן בישול כל צרכו
כדמשמע ברש"י )קח ,ע"ב( או בישול כמאכל בן דרוסאי דהיינו שליש בישולו ,וא"כ חל קודם איסור
נבילה שנבלע מיד בתחילת הבשול ע"י חום ,בכ"ז מסברא אינו מעכב ושפיר חל איסור בב"ח על החלב
בעצמו וכנ"ל ,עיי"ש באריכות) .ומה שרצה לחדש דאין חיוב עד שיאכל מהבשר ומהחלב הוא דבר פלא
לכאורה(.
ובחי' רע"א על ביצה מערכה ז' כתב דרק למ"ד טעם כעיקר דרבנן חל איסור בב"ח על החלב אע"פ
שיש בו טעם נבילה או חלב ,אבל למ"ד טעם כעיקר דאורייתא אין איסור חל על איסור אע"פ שכל
האיסור הוא רק משום הטעם .וצ"ל לכאורה דס"ל דבטעם כעיקר הכל נעשה איסור ודלא כמ"ש התפא"י
דלעיל .ולשיטת הראב"ד דס"ל דטע"כ אין הפירוש שטעם האיסור כיון שהוא מורגש הוי כהוכר האיסור
ואינו בטל ,אלא דהתורה אסרה דבר שיש בו טעם של איסור .ולפי זה שפיר הוי איסור על כל החלב בגלל
הטעם )אף דלענין היתר מצטרף לאיסור תלוי בפלוגתא( ואין איסור בב"ח חל על איסור .והקשה הרע"א
אמאי פסק הרמב"ם דאינו לוקה באכילת הבשר משום בב"ח ,והרי יש כאן איסור כולל ומיגו דחל איסור
בב"ח על החלב לשיטת הרמב"ם דטעם כעיקר דרבנן ,יחול ג"כ איסור בב"ח על הבשר נבילה .ותירץ
דסיבת האיסור על החלב אינה סיבת האיסור של הבשר ,שהרי הבשר נאסר ע"י טעם החלב שנבלע בו
והחלב נאסר ע"י טעם הבשר שנבלע בו .ולפיכך אין שייך לומר איסור כולל ומיגו דחל איסור על החלב
כשנכנס בו טעם הבשר יחול גם על הבשר ,שהרי הם שתי סיבות נפרדות .וכן במבשל בשר שחוטה ובשר
נבילה בחלב בבת אחת לא שייך לומר איסור כולל ומיגו דחל איסור בב"ח על הבשר שחוטה יחול גם על
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הבשר נבילה ,שהרי גם בזה הם שתי סיבות נפרדות .דהחלב שנכנס ונבלע בשחוטה ואוסרו אינו נכנס
לבשר נבילה אלא חלב אחר נכנס ,ובב' ענינים לא מקרי איסור כולל עכת"ד ,עיי"ש עוד באריכות.
ומשמע דשיטת הגרע"א בדעת הרמב"ם הא דאינו לוקה על אכילתו ,היינו דוקא האוכל הבשר נבילה
אינו לוקה משום בב"ח אבל החלב באמת נאסר .ולכאורה לשיטת הרמב"ן בסוגיה דנ"ט בר נ"ט דאין
נאסרים עד שיתנו טעם זה בזה י"ל כיוון שהבשר נבילה לא נאסר ע"י החלב משום דאין איסור חל על
איסור ,ואף הבשר הבלוע בחלב לא חל עליו איסור בב"ח שהרי הוא אסור מהתורה ,א"כ גם החלב אינו
בדין להאסר שהרי בעינן שיאסרו זה את זה .וכיון שהחלב אינו יכול לאסור הבשר משום איסור דרביע
עליה גם הוא אינו נאסר.
וגם הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל כתב כן ב" קובץ שיעורים" ח"ב בסוגיין ,וציין לדבריו ב"קובץ
הערות" על יבמות סימן ל"ב אות ב' )וסימן ל' אות ז' וסימן ס"א אות ד'( .ובזה כתב שם לישב קושית
רע"א הנ"ל אמאי לא חל איסור בב"ח בכולל ,ומפני דגם החלב בעצמו לא נאסר לשיטת הרמב"ן הנ"ל.
והוסיף עוד דלא שייך לומר שיחול איסור גם על החלב וגם על הבשר ע"י כולל ושפיר הוי אוסרים זה את
זה ,דאדרבא כיון שלא חל איסור על הבשר גם על החלב לא חל ,דבשביל כולל צריך סיבת האוסר על
האחד מצד עצמו  -כך נראה כוונתו שם.
עוד כתב שם דכל זה ניחא לשיטת הרמב"ם דהא אין איסור חל על איסור היינו דלא חל כלל איסור,
ולא רק לענין מלקות לא חל האיסור אלא לגמרי לא חל .והוכיח דכן היא שיטת הרמב"ם בפירוש
המשניות בפ"ג דכריתות בנקודה הנפלאה ,דס"ל שם דלא חל איסור הנאה על הנבילה במקום שאין
איסור אכילה כיוון דלא חל לחצאין ,וע"כ דס"ל דלא חל איסור על איסור כלל .אבל למקצת פוסקים
דס"ל דחל איסור ורק לענין מלקות אמרינן דאין איסור חל על איסור ,ודאי חל איסור על הבשר נבילה
ועל החלב ,ולפי זה יתכן דהחלב נאסר אף למלקות.
ונמצא עוד כדוגמת זה גם בשו"ת חת"ס ריש סי' צ"ב ,שהקשה אמאי אינו לוקה האוכל כזית חלב,
נהי דאתרבא ) ֵחלב( לא חייל איסורא עכ"פ איסור בב"ח איכא אלא דלא חייל וכי משכח רווחא חייל
ודאמרינן בשבועות )דף כ"ז (:חיובא הוא דליכא וכו' ע"כ .ומשמע מלשונו דאם נפרש דאין איסור חל על
איסור היינו דבכלל לא חל איסור שפיר י"ל דלא חל כלל איסור בב"ח ,שהרי בעינן שיאסרו זה את זה
ואם הבשר וטעם הבשר לא נאסר מהחלב גם החלב לא נאסר מן הבשר דשניהם יחד יוצרים את האיסור.
וכל קושיתו רק אם נימא דחל איסור אלא דאינו חייב וכי משכח רווחא חייל עיי"ש ) .ויעויין עוד בפמ"ג
בפתיחה שדייק מהרמב"ם שם כקובץ שיעורים הנ"ל דלא חל איסור כלל .והביא את הגמרא ביבמות )דף
ל"ג (:דלחד שינויא חל איסור ונפק" מ לקוברו בין רשעים גמורים(.
ותירץ ה"חתם סופר" וז"ל" :י"ל נהי דלא קיי"ל כס"ד דש"ס גדי אסרה תורה ולא חלב אלא גם על
החלב לוקה בפני עצמו ,אבל עכ"פ עיקר איסורא הוא הגדי והיכא דליכא גדי ליכא לאו בחלב" עכ"ל.
וכדבריו ממש כתב גם "התפארת יעקב" בסוגיין בתירוץ השני עיי"ש.
נמצא שיטת האחרונים הנ"ל ,הקובץ שיעורים החתם סופר והתפארת יעקב דלא כרע"א ,כיון דלא
חל איסור בב"ח על הבשר גם על החלב לא חל או דלא חל כלל איסור או לענין מלקות ,אעפ"כ בבישול
לוקה כמו שפסק הרמב"ם .נמצא לשיטתם דבר חידוש ,דיתכן איסור בישול בשר וחלב אף דאין בהם כלל
איסור בב"ח באכילה ובהנאה ,וע"כ דעצם מעשה הבישול הוא איסור ותועבה )ולא כשיטות דבישול נאסר
משום הרחקה לאכילה( .ולפי"ז אף חלב טריפה בבשר נבילה יהיה אסור לבשל וילקה מהתורה ,אף דודאי
לכו"ע לא חל איסור בב"ח לא על החלב ולא על הבשר ,וצ"ע.
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הגמ' בפסחים )כא ,ע"ב( :אמר חזקיהו מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה? שנאמר" :לא יאכל חמץ"
לא יהא בו היתר אכילה וכו' ופליגא דר' אבהו דא"ר אבהו כל מקום שנאמר "לא יאכל" "לא תאכל" "לא
תאכלו" אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה וכו'
הסתפק המשנה למלך במקום שכתוב "לא תאכל" שלומדים מזה גם איסור הנאה ,האם איסור
אכילה אסור מכיוון שזו הנאה ,או שיש איסור מיוחד על אכילה .וכתב להוכיח מהגמ' שאומרת שיש אופן
שילקה )חמש( כגון בשר פיגול שבשלו בחלב ,ואכלו .ומלקות אחד חיובו מצד בשר וחלב והקשה דאם
חיובו מטעם בשר וחלב שילקה שתיים שהרי גם נהנה באכילתו וילקה הן מצד איסור אכילה והן מצד
איסור הנאה .ומוכיח מכאן שיש רק איסור הנאה ואכילה אסורה כיוון שזו ההנאה העיקרית וא"כ יש רק
לאו אחד וילקה רק כשיאכל  .ואם רק יהנה כיוון שזה לא כדרך ,לא ילקה.
רע"א בדו"ח הקשה על המשנה למלך מה הגמ' לקמן כ"ב שואלת מגיד הנשה שיהיה איסור הנאה
למ"ד אין בגידין בנותן טעם שהגמ' תתרץ שלמ"ד אין בגידין בנותן טעם בהכרח שהאיסור לאכול אינו
מצד ההנאה שהרי אינו נהנה דאין בהם טעם .אלא מצד האכילה .וא"כ אין לאסור בהנאה ומוכח משאלת
הגמ' שהכלל של ר' אבהו הוא שבמקום שיש איסור אכילה נתרבה איסור הנאה בנוסף על האיסור אכילה
ובאמת הוי שני איסורים.
ובספר המצוות לרמב"ם )ל"ת קפ"ז( כתב שבבשר וחלב שנאמר ג' פעמים "לא תבשל גדי בחלב אמו"
לומדים אחד לאיסור אכילה אחד לאיסור הנאה ואחד לאיסור בישול .והרמב"ם מנה איסור בישול בפ"ע.
ואיסור אכילה והנאה מנה כמצוה אחת וכתב דאם ישאלוהו למה מנה כן ,ידע המקשה כי איסור הנאה
אין ראוי למנותו כמצוה בפני עצמה מפני שהיא ואכילה ענין אחד" .כי האכילה היא מין ממיני ההנאה"
ומשמע ברמב"ם דלא כהרע"א אלא כהמשנה למלך .ובהמשך דבריו הוסיף הרמב"ם דקשה מדוע התורה
כתבה ג' פעמים "לא תבשל" ולא כתבה פעם "לא תבשל" ופעם "לא תאכל" ונדע גם איסור בישול וגם
איסור אכילה והנאה .ותירץ שבא לרבות שיהא חייב אפי' על אכילה בלי הנאה .כגון שאכלן רותחין עד
שנשרף פיו חייב .ולפי זה קשה מה שכתב בתחילה דא"כ יוצא שחייב על אכילה אפי' בלי הנאה וא"כ
שהוא ימנה איסור אכילה ואיסור הנאה בשני לאווים נפרדים .וי"ל בדוחק דגדר איסורי הנאה הוא
איסור להשתמש בחפץ וא"כ באכילה אף שלא נהנה כגון שבלע רותחים מ"מ יש פה שימוש בחפץ ולכן
חייב מצד איסורי הנאה ולא מצד איסור אכילה .דאכילה כזו אין לה שם אכילה .אולם שם הנאה יש כאן,
כיוון שהחפץ נוצל .ואם נאמר כך מתורצת גם קושיתו של הרע"א על המשנה למלך מגיד הנשה דהרי
כשאוכלים את גיד הנשה הוא לא נהנה וזה גם לא נקרא אכילה אלא רק שהגיד נוצל והשתמשו בו וא"כ
יוצא שגם אכילת גיד הנשה היא רק מצד איסור הנאה) .וא"כ הגמ' מקשה שפיר איך אפשר לשלוח ירך
עם גיד הנשה לנכרי(.

הרב אליהו קב
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במשנה )כריתות יג ,ע"ב( איתא שהמבשל חלב בחלב ואכלו יכול לעבור משום כמה איסורים והקשה
בפי' המשניות להרמב"ם )שם פ"ג מכריתות סוף משנה זו( הרי איסור בשר וחלב הוא איסור מוסיף
דבתחילה לא היה איסור הנאה ועכשיו הוא איסור הנאה ,וכתב הרמב"ם לתרץ זאת ע"פ נקודה נפלאה
דהנה אף למ"ד שאין איסור חל על איסור אפי' באיסור מוסיף מ"מ התוספת איסור חלה ומה שמחדש
שבאיסור מוסיף איסור חל על איסור זה שגם האיסור עצמו שאינו מוסיף יחול אבל באופן שלמ"ד שאין
איסור מוסיף חל גם המוסיף לא יחול .ולמ"ד שבאיסור מוסיף שניהם חלים כאן לא יחול כלום וא"כ כאן
שהיה ֵחלב שאסור באכילה ומותר בהנאה ובשלו עם ַחלב ואסרו גם את ההנאה אם נאמר שהאיסור הוא
חל לכו"ע למ"ד שאיסור חל על איסור באיסור מוסיף יחול גם איסור אכילה ואם יאכל ילקה שתים ואם
יהנה יהא רק איסור בב"ח .ואומר הרמב"ם שכאן למ"ד שאין איסור חל על איסור באיסור מוסיף לא
יחול האיסור הנאה כיון שהאיסור אכילה שהוא העיקר לא חל ולכן לכו"ע לא יחול ,לא האיסור אכילה
ולא האיסור הנאה .כיוון שלמד שאין איסור חל על איסור במוסיף המוסיף לבדו לא חל.
ולכאורה יש מקום לדברי הרמב"ם רק אם איסור אכילה ואיסור הנאה הם איסור אחד ואכילה
אסורה כי היא ההנאה העיקרית .לא שייך לומר שאיסור אכילה לא חל והנאה כן יחול ולכן אם ההנאה
חל מצד מוסיף ,אכילה צריך גם לחול דהם איסור אחד .אבל אם הם שני איסורים א"כ שייך לומר שיחול
איסור הנאה לבדו ואיסור אכילה לא יחול כיוון שהוא לא מוסיף על האיסור אכילה של חלב וא"כ מה
בחלב שיחשב לאסור מוסיף
הקשה ברמב"ם שילקה שתיים) .ויש שהקשו דמיגו שנוסף כעת איסור ַ
החלב איסור של בשר וחלב( .תוד"ה כל מקום וא"ת יהא נהנה מחמץ
ושיחול על כל התערובות וגם על ֵ
בפסח בכרת ,והקשה משנה למלך פי"ג שגגות ד"ה אמנם וכמו"כ בגליון מהרש"א .דהנה בחולין )ק"כ(
לומדת הגמ' מפסוק שהשותה חמץ בפסח חייב כרת )ואע"ג דשתיה בכלל אכילה ,צריך ריבוי לכרת(
והקשו א"כ מה ההו"א בתוס' שנהנה מחמץ בפסח יתחייב כרת הרי אם היה כרת על הנאה לא היה צריך
ריבוי מיוחד על שתיה ומזה שיש ריבוי על שתיה מוכח שעל הנאה לא חייבים ומה שאלת התוס' .ויש
מהאחרונים שרצו להכניס את זה בשאלת התוס' שהוא שואל בדרך ממ"נ זאת אומרת שמזה שיש פסוק
על שתיה ,מוכח שהנאה אינה בכלל אכילה לכרת וא"כ קשה על ר' אבהו .דאולי נלמד מזה שתמיד אין
הנאה בכלל אכילה אבל דוחק לפרש כן דתוס' לא כתב כן ועוד דא"כ איך כתב שנאמר שזו הנ"מ בין
חזקיה לר' אבהו דמשמע מדבריו דס"ל שבאמת יתחייב כרת על הנאה.
ובשו"ת רע"א תשובה )ק"ד( כתב לתרץ על קושיתם ע"פ מה שכתבנו דמסתבר שבאיסור הנאה רגיל
בתורה ,השיעור הוא בפרוטה ומסתפק שם בהנאה שאיסורה נלמד מהלשון אכילה ,האם גם שם צריך
פרוטה ,או ששם השיעור בכזית ,ומוכיח רע"א שגם שם השיעור הוא בפרוטה דבפ"ק הגמ' שואלת למה
התורה כתבה לאסור הנאה של שור הנסקל בלשון "לא יאכל" שיהיה כתוב הלשון "לא יהנה" ולכאורה
מה השאלה הרי יש נ" מ לענין שיעורים .שתתרץ הגמ' שכתוב בלשון אכילה לומר שמספיק כזית ולא צריך
פרוטה .ומוכח דתמיד צריך פרוטה לאיסורי הנאה .ולפי זה מתרץ רע"א פשוט דאמת יתכן שנהנה מחמץ
בפסח חייב כרת אלא שצריך להנות ולהשתמש בשווה פרוטה .וא"כ אם היו לומדים את שניהם מצד
הנאה היה צריך פרוטה ועכשיו שלומדים מריבוי שזה איסור אכילה השיעור הוא ברביעית ולא קשיא
מידי .אבל לכאורה תירוצו טוב רק לשיטתו שאכילה והנאה הם שני איסורים א"כ שייך לומר שיש שני
שיעורים לאכילה בכזית ולהנאה בפרוטה .אבל לדברי המל"מ שאיסור אכילה והנאה שניהם איסור אחד
מה שייך שני שיעורים?
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ולפי מש"כ לעיל דבהנאה האיסור הוא ההשתמשות ,ובאכילת איסור הנאה ג"כ האיסור שניצל את
החפץ לצורך גופו שייך לחלק דכשמנצל לאכילה צריך שיעור של אכילה ואם מנצל לדבר אחר ולהנאה
אחרת השיעור הוא פרוטה ) ולפי"ז יצא שאם יאכל פחות מכזית ושווה פרוטה ,יעבור על איסור הנאה בלי
אסור אכילה שניצל שווה פרוטה של איסור הנאה ורק לא חשוב ניצול של אכילה ומ"מ יש להסתפק
דאולי להנאת אכילה צריך דווקא כזית(.
ואפשר לומר עוד תירוץ על קושיית המל"מ ,דהנה ה"מנחת חינוך" )מצוה קי"ג( מסתפק לענין איסור
הנאה האם שיעור הצרוף הוא בכדי אכילת פרס או שיעור אחר ומסיק שאין סברא שיהא שיעור של בכדי
אכילת פרס וצריך הנאת פרוטה בבת אחת ולפי"ז אפשר לומר אפי' אם יש כרת על איסורי הנאה זה
דווקא בבת אחת ואם שתיה נלמדת מזה היה צריך בבת אחת ולכן צריך ריבוי שיתחייב אפי' בהפסק של
כדי אכילת פרס  .אבל יש לדחות דאפש"ל שדין אכילת פרס אינו דין מיוחד אלא יש בזה טעם שזה נחשב
כאילו בבת אחת שזו הנאת אכילה שלימה אחת וה"ה בשתיה וא"כ אפי' אם שתיה היתה נלמדת מאיסור
הנאה גם היה השיעור בכדי אכילת פרס )או בכדי שתית רביעית( כיוון שכך היא המציאות של הנאת
שתיה אחת.
והנה לפי המל"מ כשאסור גם בהנאה באיסור אכילה מצד שזו ההנאה הכי גדולה ,יש להסתפק בכל
איסורי אכילה כשמותר בהנאה ,האם הבאור שהתורה אסרה את האכילה מצד שהיא אכילה ,או שהבאור
שהתורה אסרה את האכילה כי היא ההנאה הכי גדולה וכאן התורה רצתה לאסור רק את ההנאה
הגדולה.
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מבוא
לעיתים ,לכל אחד מאיתנו חסרה מודעות עד כמה נבחנים מעשיו בעיני החברה ,ומה השפעתם.
החברה בודקת את מעשי האדם הסובב אותה ,קולטת כל צעד ושעל שלו ,ואף מסיקה מסקנות  -לעיתים
חיוביות ולעיתים שליליות .האדם אינו יודע עד כמה מסוגלים מעשיו להשפיע על הסובב לחיוב או חלילה
להיפך.
כל אחד מאיתנו ,שומע מידי פעם את המשפט "אם אותו אדם ,שמקפיד כ"כ ,עושה מעשה זה ,אז גם
לי מותר" .משפט זה ,בו האדם מנסה להצדיק את מעשיו ,רק מראה עד כמה כל אחד מאיתנו צריך
להזהר במעשיו שלא יילמדו ע"י אחרים ,ואף יבואו להשפיע עליהם שלא כדין .חכמינו ,ביודעם עד כמה
נקלטים מעשי האדם בעיני האחרים קבעו סייגים וגדרות בענינים אלו ,ובכך הרגילו את האדם לחנך
עצמו ולהישמר מכל אפשרות של לימוד שלילי ממעשיו ,אף אם האדם עצמו יודע ,שאין במעשיו כל רע.
במאמר זה ,ניסיתי להביא בתמצית את המוטל על האדם והחברה בענינים אלו .תחילה נעיין
בחיובים המוטלים דוקא על החברה ,להסתכל בעין חיובית על השני וללמד עליו זכות .לאחר מכן ,נעבור
לסוגי ההרחקות המוטלות על האדם בענינים אלו.
בראשית נעיין בסוגיית "מפני החשד" ,ונראה את מקורותיו וישומיו בענינים שונים .נמשיך לסוגיות
שונות של זהירות מעינם של אחרים " -הרחק מן הכיעור" ,ונסיים בסוגיות "מראית עין" ,והחילוקים
השונים שבין פרהסיא לצינעא ,וכמו" כ בין חשדות בעניני דאורייתא לחשדות בעניני דרבנן.
אין כוונתי במאמר זה להביא את כל המקורות והסוגיות העוסקות בענינים אלו ,כי רבים המה .אלא,
כוונתי להציע בקצרה את ענינים אלו וההסתכלויות השונות עליהם ,ובכך להביא לידיעה כוללת בענינים
אלו ,וללמוד להזהר מפניהם.
יהי רצון שתהא ברכה במעשה ידינו ועינינו תחזינה מישרים!

* במקורות לכתיבת מאמר זה נעזרתי בחוברת הסוגיות ש"ס בש"ס בהוצאת נחלים מס' .24
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הקדמה :לימוד לכף זכות
"יהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי קבלו מהם.
יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך
חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות".1

האדם יצור חברתי הוא ,וכדי לחיות בעולם הזה קשה עליו הבדידות וההדרכה העצמית ,ולכן הוא
זקוק לרב שילמדו תורה ויכוון אותו בדרך הרוחנית הנכונה .לא פחות מכך ,זקוק האדם אף לחבר שיעודד
את רוחו ,יעזור לו בעת צרה ,ויחדד את דעתו בתורה ובמילי דעלמא ,וזה הפירוש ל" :עשה לך רב ,וקנה
לך חבר".
קניות טובות אלו יוכל האדם לקנות לעצמו אך ורק אם יהיה לו יחס חיובי לאדם האחר ,ימנע עצמו
מהעברת ביקורת על השני ומלחשוב עליו מחשבות שליליות ,ויראה את הטוב בכל אדם .לכל אדם תכונות
חיוביות ושליליות ,והחכמה לדעת ולראות כי הטוב שבו גבר על הרע שבו .כך יעשה האדם בהסתכלותו,
לא רק על החבר עצמו ,אלא גם על פירוש מעשיו.
לפי חלק מהפירושים ,ענין זה הינו ממש ציווי התורה באומרה" :לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול
בצדק תשפוט עמיתך" .2מפרש רש" י שם בפירושו השני" :דבר אחר  -הוי דן את חברך לכף זכות".
ונציע כעת את פירוש הרמב"ם בפירושו למשנה על פיסקה זו שהבאנו מפרקי אבות:
" ענינו ,שאם היה אדם בלתי ידוע אצלך ,שאינך יודע אם הוא צדיק או רשע ,וראית
שעשה מעשה או שעשה דבר ,שאם תפרשהו באופן מסויים הרי הוא טוב ,ואם תפרשהו
באופן אחר הוא רע  -דון אותו לטוב ,ואל תחשוב בו רעה.
אבל אם היה ידוע שהוא צדיק ומפורסם במעשה הטוב ,וראית בו מעשה שכל צדדיו
מורים שהוא רע ,ואי אפשר להכריע בו שהוא מעשה טוב אלא בדוחק גדול ובאפשרות
רחוקה ,הרי חובה לפרשו שהוא טוב ואסור לחושדו.
וכן אם הוא רשע ונתפרסמו מעשיו ,וראינו שעשה מעשה שכל צדדיו מראים שהוא טוב,
צריך ליזהר ממנו ,ולא להאמין בו טוב ,כיון שיש בו אפשרות שהוא רע".
3
העולה מפירושו של הרמב"ם ,שאין דרישה מהאדם להיות "פתי מאמין לכל דבר" ולחזק ידי
רשעים  ,אלא שיש לדון את מי שאינו ידוע כרשע  -לכף זכות ,וההדרכה בזה:
את הצדיק  -נדון לכף זכות ,אף במעשה שנראה בבירור רע )ובדוחק גדול שהוא טוב(.
את הבינוני  -נדון לכף זכות במעשה שניתן לפרשו גם לטוב וגם לרע.
את הרשע  -נדון לכף זכות ,רק אם אין אפשרות ,אפילו רחוקה ,שמעשהו רע.
אכן ,הלכה זו קשה ביותר ,ולכן טורחים מסדרי הגמ' והמדרשים להציע בפנינו "סיפורים מהשטח"
הממחישים הלכה זו ,ונביא מספר דוגמאות:

 1פרקי אבות פ"א ,משנה ו'.
 2ספר ויקרא יט,טו.
 3משלי יד,טו.
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הגמרא במסכת שבת 4מתארת את פחי הנפש של אדם מהגליל העליון ,שנשכר אצל בעל הבית
מהדרום ועבד אצלו שלוש שנים ,אולם בבואו לדרוש את כספו בערב יוה"כ ,לקראת חזרתו לביתו ,טען
בעל הבית שאין לו דבר .ללא כל הסברים שלח את האדם ריקם לביתו בטענה כי אין לו  -לא מעות ,לא
פירות ,לא קרקע ,לא בהמות ואף לא כרים וכסתות .אין ספק ,כי כל אדם רגיל היה חושד בחבירו במקרה
מעין זה ,ולכן היתה גדולה התפעלותו של בעל הבית בהגיעו לבית משרתו לאחר הרגל ברכוש רב כדי
להחזיר לו את חובו ,כאשר התברר לו כי משרתו דן אותו לכף זכות בהסברים די רחוקים ,שהתבררו
כאמת הבלעדית:
"אחרי שאכלו ושתו נתן לו שכרו ...אמר לו ]בעל הבית לשכיר[ ,כשאמרתי אין לי מעות -
במה חשדתני?
אמרתי  -שמא פרקמטיא בזול נזדמנה לך ולקחת בה...
תן לי בהמה ואמרתי אין לי ,במה חשדתני?
אמרתי  -שמא מושכרת ביד אחרים...
אין לי קרקע ...אמרתי שמא מוחכרת ביד אחרים...
אין לי פירות ...שמא אינם מעושרות.
אין לי כרים וכסתות ...שמא הקדיש כל נכסיו לשמים.
אמר לו ]בעל הבית לשכיר[ :העבודה ] לשון שבועה[ כך היה ,הדרתי כל נכסי בשביל
הורקנוס בני ,שלא עסק בתורה ,וכשבאתי אצל חברי בדרום התירו לי כל נדרי .ואתה
כשם שדנתני לזכות  -המקום ידין אותך לזכות".5
סיפור מופלא זה יכול לעורר בנו הערצה לאותו שכיר שהרחיק לכת בהסבריו המלומדים לאותה
העלמות מסתורית של נכסי אדונו.
6
כך מצינו ביחסי שכיר ואדונו ,אך הגמ' מתארת מעשה דומה גם ביחסי רב ותלמידיו .הגמ' מתארת,
כי פעם אחת הוצרכו תלמידי חכמים אצל מטרוניתא אחת כדי שתפעל בשבילם אצל גדולי רומי שהיו
מצויים אצלה .ר' יהושע התנדב ללכת ,אך מעשיו היו תמוהים ביותר .לפני כניסתו אליה חלץ את תפיליו,
ולאחר מכן נעל את הדלת אחריו ,כשיצא ממנה ירד וטבל.
מעשיו של ר' יהושע מדברים בפני עצמם ,ומצביעים כמעט בבירור על מעשה מביש עם אותה
מטרוניתא ,אך בבואו להסביר את פשר מעשיו לתלמידיו ,התברר שהם קיימו את הציווי עם פירוש
הרמב"ם שהבאנו ,ולא חשדו ברבם כלל .כפי הבנתם ,רבם חלץ תפיליו כדי לא להכניס קדושה במקום
טומאה ,נעל את הדלת כדי להעלים את הסוד שהיה צריך להעביר לה ,וירד לטבול  -שמא ניתז רוק מפיה
על בגדי הרב .לר' יהושע המופתע ,ביודעו כי אכן בדיוק כך היה ,נשאר רק לברך את תלמידיו " -העבודה
כך היה ,ואתם כשם שדנתוני לכך זכות ,המקום ידין אתכם לזכות."...
זכו האדון ור' יהושע ,שאת מעשיהם פירשו לטובה ,דבר המשמח בפני עצמו ,אך יש ללמוד דבר נוסף
ממעשיהם.

 4שבת קכז ע"ב.
 5שבת ,שם.
 6שבת ,שם.
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שני "נחשדים" פוטנציאלים אלו ,דאגו לאחר מעשה לפרש את מעשיהם ולברר את האמת בציבור,
ולהוריד את החשד ,אם חלילה מישהו חושד .זוהי חובה בפני עצמה הנלמדת ,על פי דברי ר"א,7
מתשובתה של חנה לעלי כאשר חשד שמא שיכורה היא" :ותען חנה ותאמר לא אדוני אשה קשת רוח אנכי
ויין ושכר לא שתיתי 8"...ומכאן " :הנחשד בדבר ואין בו שצריך להודיעו" ]כלומר עליו להסביר את מעשיו
לרבים[ .מצינו בגמ' גם ,כי לעיתים יש לחשוד ולא ללמד זכות סתם ,כפי שראינו בפירוש לגבי מעשיו של
אדם רשע ,ונביא את הסיפור בקצרה.
הגמ' 9מתארת מעשה בר' חייא בר זרנוקי ור"ש בן יהוצדק ,שהלכו לעבר את השנה ובדרך נצמד
אליהם ר"ל .ר"ל שמע מהם לימוד זכות על "כהן וחורש בשביעית" ]נחשדו כהנים על השביעית[ ,בטענה
כי הוא שכיר והקרקע של נכרי .לאחר מכן תירצו שנים אלו ,את מעשה אדם שזמר בכרמו בטענה שהוא
צריך זאת לבית הבד )לצורך קשירת תפוח הזיתים( ,וכל זאת למרות שההסבר הפשוט למעשיו הוא
ל"עקלקלות"  -כלומר לעבור על הלכות שביעית.
מצד שני ,כאשר עלו לעליה בה מעברים את השנה ,החליטו "להפטר מהטרדן"  -ר"ל ,ושלפו את
המדרגות מאחריהם כדי שר"ל לא יוכל לעלות אחריהם .מהרו הם ללמד זכות על חשודים בשביעית,
שהם כרשעים ממש ,ובכ"ז לא מהרו כלל ללמד זכות ולסבול את ר"ל .לאחר מעשה זה מיהר ר"ל לר'
יוחנן ושאלו " בני אדם החשודים על השביעית ] שמסנגרים על רשעים[ כשרים לעבר את השנה"?
א"כ ,ודאי שלעיתים אין כלל מקום ללמד זכות.
ראינו כי יש חובה על כל אדם ללמד זכות על רעהו ,אך ודאי שקודם כל על האדם עצמו מוטל שלא
יביא עצמו לידי חשד ,במיוחד במקרים שבהם לא יבואו ללמד עליו זכות .כאן טמון הרעיון של אותם
גדרים ואיסורים של "מפני החשד" ו"מפני מראית עין" ,בהם נציץ בפרקים הבאים.

 7ברכות לא ע"ב.
 8שמואל א' ,א,טו.
 9סנהדרין כו ,ע"א.

עדי יהודה נוסבאום

100

פרק א :מפני החשד

עשה ואל תעשה מפני החשד  -מקורות והגדרות:
בפרק הבא ,ננסה להגדיר את חיוב "מפני החשד" ,נראה את מקורותיו של האיסור ובמה בא לידי
ביטוי .כמו כן ,נראה כי לעיתים ענין זה גורם לנו להימנעות מעשייה או מפעולה מסויימת ,ומצד שני,
לעיתים מביא אותנו לידי עשיה.
כבר בפתחו של הש"ס ,10נפגשים אנו במושג זה ,אותו למד ר' יוסי מאליהו זכור לטוב .הענין ארע
כאשר נכנס ר' יוסי להתפלל בחורבה ,ואליהו בא ושמר על הפתח .כשסיים ר' יוסי את תפילתו למד
מאליהו ג' דברים ,ואחד מהם את עצם הבעיה שבכניסה לחורבה .בעצם מדוע לא?
הגמ' מביאה ברייתא המסבירה איסור זה" :ת"ר ,מפני שלושה דברים אין נכנסים לחורבה  -מפני
החשד ,מפני המפולת ,ומפני המזיקים" .ומסביר רש"י" :שלא יאמרו זונה מוכנת לו שם".
במובאה הבאה נראה עד כמה היו נזהרים באיסור זה ,על אף שהיה הדבר כרוך בעגמת נפש
מסויימת.
11
כידוע ,מזכירה המשנה במסכת יומא את בית גרמו ,אחת המשפחות הידועות שהיו בזמן ביהמ"ק,
ברשימת הנזכרים לגנאי ,וזה בגלל שידעו את סוד אפיית לחם הפנים ,אך לא רצו ללמד סוד זה לאחרים.
כמו"כ מונה המשנה משפחה נוספת מאותה תקופה  -משפחת בית אבטינס ,שהיו בקיאים במעשה
הקטורת ,ולא רצו ללמד זאת לאחרים.
לצד גנאי זה ,הגמ' אינה שוכחת מלהזכיר שם שבחם של משפחות אלו ,שנהגו גדר בעצמם ,וכל זאת
כדי "שלא יאמרו" ,וכן מובא שם:
"תנו רבנן :בית גרמי היו בקיאים במעשה לחם הפנים ,ולא רצו ללמד...ועל דבר זה
מזכירים אותם לשבח  -מעולם לא נמצא פת נקיה ביד בניהם שלא יאמרו ממעשה לחם
הפנים זה ניזונים לקיים מה שנאמר 'והייתם נקיים מה' ומישראל' .12בית אבטינס היו
בקיאים במעשה הקטורת ולא רצו ללמד ...ועל דבר זה מזכירים אותם לשבח  -מעולם לא
יצאה כלה מבושמת מבתיהם ,וכשנושאים אשה ממקום אחר מתנים עמה שלא תתבשם,
שלא יאמרו ממעשה הקטורת מתבסמים ,לקיים מה שנאמר 'והייתם נקיים מה'
ומישראל'."...
סייג קשה לקחו על עצמם משפחות אלו ,שכן אין זה גדר לזמן קצר או קצוב אלא סייג לכל ימי
חייהם ,או בלשון הגמ' "מעולם" ,וכל זה כדי "שלא יאמרו."...
לא רק משפחות בזמן ביהמ"ק נזהרו מעניני חשד שונים ,אלא אף הרבה קודם לכן ,ואף באדם גדול
כמשה רבינו עליו השלום ,מצינו שנזהר בענין זה:

 10ברכות ג ע"א.
 11דף לח ע"א.
 12במדבר לב,כב.
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"במה שימש משה כל ימי המילואים  -בחלוק לבן .רב כהנא מתני :בחלוק לבן שאין לו
אימרא" .ורש"י שם :תחוב היה מחוט אחד כל החלוק ,ולא כבגדים שלנו ,שבתי הידים
מדובקים בבגד הגוף בתפירה ,כדי שלא יחשדוהו שמא באותה שפה הוציא מעות הקודש,
משום שנאמר" והייתם נקיים מה' ומישראל".13
מתבאר ,כי אף גדול כמשה ,נאלץ ליזהר מעיניהם של אחרים ,ולבש בגד עם שרוול לא תפור ,וכל זה
כדי שלא יחשדו בו שמא באותה שפה של התפר ,מחביא מעות ולוקחם לעצמו.
]יש לציין כי פירוש מעשי משה ע"י ישראל לצד שלילי ,או בדיקתם בשבע עינים לא היה דבר בלתי
שכיח ורחוק ,שכן מובא בספרי 14על הפסוק "איכה אשא לבדי ארחכם ומשאכם וריבכם":15
"מלמד שהיו אפיקורסין :הקדים משה לצאת .אמרו :מה ראה בן עמרם לצאת? שמא
אינו שפוי בתוך ביתו .איחר לצאת אמרו :מה ראה בן עמרם שלא לצאת?
מה אתם סבורים  -יושב ויועץ עליכם עצות רעות וחושב עליכם מחשבות"?
מה נורא ענין זה .עד כמה צריך להזהר אפילו גדול בישראל כמשה רבינו[.

דוגמא דומה לאותה זהירות שנקט בה משה רבינו עולה גם ממסכת שקלים לענין התורם ללשכת
השקלים ,ושם מבארת ומרחיבה המשנה את המקורות לזהירות זו:
"אין התורם נכנס לא בפרגוד חפות ]בגד עם שפה כפולה או שוליים מקופלים[ ,ולא
במנעל ולא בסנדל ולא בתפילין ולא בקמיע ]שמא יחשדו שהכניס שם שקלים בגניבה[ -
שמא יעני ,ויאמרו מעוון הלשכה העני ,או שמא יעשיר ויאמרו מתרומת הלשכה העשיר,
לפי שהאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שצריך לצאת ידי המקום ,שנאמר" :והייתם
נקיים מה' ומישראל" .16ואומר' :ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם'.18"17
ונתווסף לנו מקור נוסף לזהירות  -כדי שימצא חן ,והוא מהכתובים.

הגמ' בירושלמי מרחיבה זהירות זו למקרים נוספים ,שיכולים אף לעורר תמיהה מהחשש הקיצוני
מאותו חשד נורא ,וגמ' זו אף מביאה מקור נוסף לזהירות זו  -מהנביאים ,ומסכמת מיהו הפסוק המחוור
ביותר:
"תני ר' ישמעאל :קווץ לא יתרום מפני החשד ]בעל שער לא יתרום  -שמא יביא בשערו.[19
הגיזברים היו מפספסים בקילקין ]שהיו מפרידים שערות דבוקות או מפרידים נימים של
חלוק צמר שלא יחשדנו שהטמין מעות בתוכו[.
תני מדברים היו עמו משעה שהוא נכנס עד שעה שהוא יוצא] .כדי שלא יתן דבר בתוך
פיו[ .וימלא פומיה מוי? ]שימלא פיו מים ולא יצטרכו לדבר עמו[ אמר ר' תנחומא מפני
 13תענית יא ע"ב.
 14ספרי ,יב
 15דברים א,יב.
 16במדבר לב,כב.
 17משלי ג,ד.
 18שקלים פ"ג מ"ב.
 19ע" פ פירוש פני משה ,שם.
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הברכה ]שחייב לברך על התרומה[ .רבי שמואל בר נחמן בשם רבי יונתן בתורה ובנביאים
ובכתובים מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת ידי המקום.
בתורה מנין? דכתיב' :והייתם נקיים מה' ומישראל' .20בנביאים מנין? דכתיב' :אל
אלוקים ה' הוא יודע וישראל הוא ידע' .21בכתובים מנין? דכתיב' :ומצא חן ושכל טוב
בעיני אלוקים ואדם 22'...ואיזהו המחוור שבכולם? אמר ליה' :והייתם נקיים ומה'
ומישראל'".23
ומפרש שם פני משה את חשיבות הפסוק שבו בחרה הגמ' להציגו כקרוב ביותר לענין זה:
"ומפני שנרמז בו שצריך לעשות שיהיה נקי מכל צדדי החשד מן הבריות ,כשם שהוא נקי
מה' ,אשר לו נגלו כל המצפונות והנסתרות וכך יהיה נקי מן ידי הבריות ,שלא יוכלו לומר
אפשר הוא עושה כן או כך .וכשיראה להתנהג בכדי שלא יליזו עליו מכל וכל  -אז הוא נקי
מה' ומישראל מבלתי פינות החשד".
כלומר יש כאן השוואה ברורה בין הניקיון בו צריך להופיע האדם כלפי הקב"ה  -היודע כל הצפונות,
לבין הניקיון בו צריך להופיע האדם כלפי הבריות הסובבות אותו  -ולואי ונזכה!

כך גם נראה מפסיקת קיצור שו"ע:24
"צריך האדם ליזהר שלא לעשות איזה דבר שיכולים לחשוד אותו שעשה עבירה )ואע"פ
שאינו עושה( ,כדמצינו שהכהן התורם את הלשכה ,לא היה נכנס בבגד העשוי בענין
שיכולים להטמין בו איזה דבר ,לפי שצריך האדם לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך
לצאת ידי המקום ברוך הוא ,שנאמר' :והייתם נקיים מה' ומישראל' ,ואומר 'ומצא חן
ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם'".
הגדרתו הקולעת והברורה של בעל קיצור השו"ע ,סיכמה לנו את הנדרש מאתנו לאור המקורות
שהבאנו ,אך עדין נותר לנו לברר את הצורך שבכל פסוק המובא בירושלמי שהבאנו.
עפ"י התוי"ט 25נראה כי המיוחד בפסוק מהתורה והמחוור שבו הוא ,שהוא כולל אפילו ניקיון
בעלמא כלפי הבריות .וזוהי מעלה גבוהה עוד יותר מסתם מציאת חן ושכל טוב ,אלא שאין בפסוק ציווי
ממשי ,אלא כמין עצה טובה לבני גד ולבני ראובן ,ולכן משלים הפסוק ממשלי " -ומצא חן" שהוא לשון
ציווי .הפסוק הנוסף מהנביאים המובא בירושלמי עוסק בבני גד ובני ראובן שבנו מצבה על הירדן ,ובכך
גרמו לישראל לחוש שמא מתכננים הם למעול בה' ,דבר שגרם לישראל להתכונן נגדם במלחמה ,וממילא
לא נותרה אפשרות אחרת לבני גד וראובן כי אם לנקות את עצמם ושמם לפני בנ"י ,כיון שכך ,אין מכאן
ראיה ממשית למקרים שונים בהם על האדם לשמור על שמו  -גם במקרה שאינו עת סכנה ממש ,ובכ"א
יש כאן דוגמא מספרי הנביאים להשוואה בין ידיעת ה' לידיעת העם לגבי נקיונו הציבורי של חלק מהעם.

 20במדבר לב,כב.
 21יהושע כב ,כג.
 22משלי ג,ד.
 23ירושלמי שקלים פ"ג ה"ב.
 24קיצוש"ע סימן כט.
 25תוי" ט בפירושו על שקלים פ"ג ה"ב ד"ה" :ואומר ומצא חן".

103

חשד ,מראית עין והרחק מן הכיעור

עד כאן ראינו דוגמאות מעשיות של הרחקה וזהירות הנובעים מפני החשד ,מצבים הגורמים לתגובה
של "אל תעשה" גמור ,כלומר עצירה מעשיה מסויימת אותה התכוון האדם לעשות ,עד קיצוניות בהצעתה
של הגמ' " -וימלא פיו מים" ,שכאן כבר מתגלית נכונות לעשיה ממשית ,ואפילו מוזרה מפני חשש של
חשד.
עתה ננסה לבחון האם גם נגיע אף לחיוב או תוספת חיוב בעניני מצוות ממש ,שינבעו מגדר זה של
מפני החשד.

מפני החשד  -במצות נר חנוכה:
מצות ההדלקה של נר חנוכה ,מעיקר הדין היא בפתח הבית .האם כשיש שני פתחים לבית המצוה
משתנה? בזה עוסקת הגמ' שלפנינו:
"אמר רב הונא :חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות .לא אמרן אלא משתי רוחות
אך מרוח אחת לא צריך ...לעולם משום חשדא דבני מתא וזימנין דמיחלפי בהאי ולא
מיחלפי בהאי ,ואמרי כי היכי דבהאי פיתחא לא הדליק ,בהך פיתחא נמי לא הדליק".26
העולה מגמ' זו ,שיש להדליק נר חנוכה ליד כל פתח ,וזה מפני חשדם של בני העיר היודעים כי שני
פתחים אלו שייכים לבעל בית אחד ,ויחשדו שכשם שלא הדליק בפתח מרוח זו כך גם לא הדליק בפתח
שברוח השניה .הגמ' מבררת מהיכן המקור לחיוב זה ,ומביאה זאת ממצוה אחרת  -מצוות פאה:

מפני החשד  -במצוות פאה:
"ומנא תימרא דחיישינן לחשד? ...אמר רבי שמעון  -בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה
בסוף שדהו ...ומפני החשד".27
מתבאר מהגמ' ,שיש חובה להניח פאה בגמר הקציר ולא בתחילתו או באמצעו ,ואחת מהסיבות
שמונה הגמ' היא  -מפני החשד ,וכפי שאומרת הגמ'28" :שלא יהיו עוברים ושבין אומרים תבא מארה
לאדם שלא הניח פאה בשדהו" ]שהרי אם יניח בתחילה הרי העניים כבר לקחו את הפאה ועתה בסוף
הקציר יחשדו עוברים ושבים כשלא יראו את הפאה שבעל השדה לא הותיר פאה לעניים[ .עתה מצינו
בגמ' זו ענין של השפעת החשד גם במצוה דאורייתא כמו מצוות פאה ,שבגלל החשד חייבה התורה זמן
מסוים לביצוע המצוה .כמו"כ מצינו אף במצוה דרבנן  -נר חנוכה ,שבגלל החשד ניתנה הוראה לתוספת
מיוחדת במצוה.
קודם הזכרנו דין פתחים בנושא מצוות חנוכה ,ועתה נראה גמ' אחרת העוסקת בפתחים ,אך בענין
אחר:

 26שבת כג ע"א.
 27שם.
 28שם.
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מפני החשד בענין תפילה:
29

"אסור לאדם שיעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים"  .ורש"י שם" :שנראה כמבריח
עצמו מפתח בית הכנסת שבמזרח" .וכאן מסביר אביי שכל החשש הוא בפתח אחד" ,אבל פיתחא אחרינא
לית לן בה" ,כלומר בשני פתחים אין חשש ,שכן הרואה יתלה שנכנס דרך הפתח האחר.
הבית יוסף 30מעלה את הקושי העולה מהדין של בית הכנסת ולו שני פתחים כלפי הדין של בית עם
שני פתחים שצריך להדליק בשניהם נר מפני החשד ,שכן מדוע בנר חנוכה הציבור לא ידון לכף זכות את
בעה"ב ויאמר שמסתמא מדליק בפתח השני ,כמו שדנים לזכות את האדם במקרה של שני פתחים
בביהכ"נ בטענה שבודאי נכנס בפתח השני?
מתרץ הבית יוסף:
 .1בענין תפילה החמורה ,אם יש פתח ללימוד זכות על האדם לא יבואו לחשוד בו ,שכן אם לא
מתפלל הרי הוא פורק עול ,משא"כ בנר חנוכה.
 .2דוקא בנר חנוכה ,שיש הפסד ממון בקיום המצוה יבואו לחשוד שבעה"ב לא קיימה ,משא"כ
בתפילה.
31
המגן אברהם מקשה על תירוצו השני של הב"י ,שכן גם בתפילה יש חסרון ממון "שהרי בטל
מהשווקים ובלשוננו  -זמן שוה כסף?
המשנה ברורה בהלכות תפילה 32מוסיף חילוק בענין זה ,וע"י מתבארת תמיהתו של המ"א.
יש להבדיל בין מניעת רווח למניעת הפסד מכיסו ,שהרי בהפסד ממשי מכיסו אף התירו להתפלל
ביחידות ,ברם ,במקרה של מניעת רווח חובה היא להתפלל בביהכ"נ .כך נבאר גם כאן  -נר חנוכה הינו
הוצאה כספית ממשית  -כסף מהכיס ,ומדבר זה יבואו לחשוד אנשים שבעה"ב רוצה "לחסוך"  -ואינו
הדליק ,אך לענין תפילה ,שזהו רק מניעת רווח לא יבואו לחשוד באדם ,אם יש הסבר למעשיו.
בזה נתבאר תירוצו השני של הבית יוסף ,ונמצינו למדים כי אף כאשר הצדדים שקולים לדון לכף
זכות או לכף חובה ,הרי לעיתים נחשוש למסקנה שלילית של הציבור כלפי האדם ,ולעיתים לא ,והדבר
תלוי בדעת האנשים.
נראה עתה שני תירוצים נוספים שיאירו אור נוסף בדין מפני החשד:

מפני החשד  -בחשד דרבים ובדבר הנעשה לרבים:
תירוץ הט"ז 33:לא יבואו לחשוד בדבר הנעשה לרבים ,וכאן כשהולך בדרך ויש לו יכולת ליכנס בפתח
שאף רבים אחרים נכנסים בו  -בפתח השני ,ובודאי שמשם נוח להם יותר ליכנס ,לכן לא יבואו לחשוד
באדם פרטי שלא נכנס בפתח זה.
תירוצו של הט"ז מתייחס על הגמ' בע"ז ,34שם מתבאר ,כי אדם אשר עשו לו אחרים צורות של
מזלות וחותמות אסור להשהותם אצלו משום שיבואו לחשוד בו שעובד להם או שעשאם בעצמו ועבר אף

 29ברכות ח ע"ב.
 30או"ח סימן תרע"א ד"ה חצר שיש לה ב' פתחים.
 31סימן תרע"א ס"ק י"ב.
 32סימן צ' סעיף ח' ס"ק כ"ט.
 33או"ח ,תרע"א ס"ק ט'.
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על איסור של עשיית צורות .הגמ' שואלת על ענין זה מהמעשה של אבוה דשמואל ולוי שהתפללו בבית
הכנסת שהיה שם צלם ולא העירו על דבר .ומתרצת הגמ'" :רבים שאני" ,ומשם מתברר כי אין חושדים
את הרבים לחטא .ממילא גם אצלנו ,שרבים נכנסים דרך פתח השני  -לא יחשדו בדבר שעשוי לרבים
)מובן שאין זה שווה לחלוטין ,שכן בתפילה אין חושדים ברבים ממש אלא באותו אדם פרטי העובר בפתח
אחד ולא נכנס ,אלא שיש סיכוי שיכנס בפתח השני ,אולם הט"ז רוצה לומר ,בדומה לכך שאין חושדים
את הרבים כך גם אין חושדים את האדם הפרטי בדבר הנעשה לרבים כלומר בדבר שרבים עושים אותו
שנכנסים בפתח השני(.

מפני החשד והשפעתו  -בזמן עשיית המלאכה ולאחריו:
תירוץ החכמת שלמה) 35ר' שלמה קלוגר( :הגמ' במסכת שבת 36מביאה מחלוקת בענין כבתה נר
חנוכה האם צריך להדליקה שוב ,ובלשון הגמ'  -כבתה זקוק לה או אין זקוק לה .הדבר נתון במחלוקת
אמוראים :רב הונא :כבתה זקוק לה .רב חסדא :כבתה אין זקוק לה.
לאור מה שראינו בענין "מפני החשד" והשפעתו על מצות נר חנוכה ,עולה הקושיא על גמ' זו ,הרי
כאשר הנר נכבה ,לא ידעו העוברים ושבים שבעה"ב הדליק את הנר ,ויחשדו שמא לא הדליק  -והרי
לכאורה יש לחייב את בעה"ב להדליק נר שוב כבר מצד הדין של מפני החשד?
אמנם על רב הונא עצמו שהביא את הדין של שני פתחים לא קשה ,שהרי הוא גם סובר  -כבתה זקוק
לה ,וא"כ אפשר לומר שהוא לשיטתו תמיד חושש לדין "מפני החשד" ,והוא עקבי בשיטתו זו .הבעיה היא
שהרמב"ם 37וגם השו"ע 38פסקו להלכה כרב חסדא  -וא"כ לכאורה הם סותרים את עצמם בהביאם את
הדין של רב הונא בשני פתחים ,ומצד שני כאן פסקו כרב חסדא  -ולא חששו לעוברים ושבים.
מתרץ החכמת שלמה :כאשר יש על האדם ברגע מסוים חיוב של מצוה כגון להדליק נר או להשאיר
פאה בזמן קצירתו את שדהו ,או לעשות כל פעולה עתה ,הרי בזמן שהולך לעשות את המעשה צריך
לחשוש מפני החשד ולפעול בהתאם ,כדי להוריד ממנו החשד ,אך אם כבר הפעולה נעשתה ועתה הוא
נמצא במצב של חוסר חיוב של מצוה כגון שכבר הדליק ,ועתה אנו רוצים לחייבו בפעולה אקטיבית  -מפני
החשד ,הרי כאן כבר לא חייבוהו לעשות מעשה נוסף ולעבור משב ואל תעשה לקום ועשה  -רק מפני
החשד.
על פי הסבר זה של החכמת שלמה ,מעתה נוכל לתת תירוץ נוסף על קושיית הבית יוסף שהבאנו
לעיל .יש להבדיל בין אדם שהתפלל כבר ועשה מעשה ,לא נוכל לחייבו עתה במעשה נוסף מפני הדין של
חשד ]אא"כ יש רק פתח אחד ואז החשד הוא ודאי והאנשים לא יוכלו ללמד זכות באפשרות אחרת( ,אך
בנר חנוכה הרי האדם הולך עתה להדליק ,ולכן נחייבו לחשוש מפני החשד ולהדליק בשני הפתחים.

 34עבודה זרה מ"ג.
 35בפירושו על שו"ע או"ח תרע"א סעיף ח'.
 36שבת כא ע"א.
 37בענין כבתה  -פ"ד מהלכות חנוכה ה"ה .ובענין שני פתחים פ"ד ה"ו.
 38בענין כבתה סימן תרע"ג ס"ב .ובענין שני פתחים סי' תרע"א סעיף ח'.
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לפי המתבאר כאן לדבריו של החכמת שלמה ,מצאנו דין חדש ב"מפני החשד" ,שהוא יוכל לגרום
לתוספת בעשייה רק במקום בו האדם עומד לפני עשיית המעשה ]אא"כ החשד הוא ודאי ואין מקום
לציבור ללמד זכות עליו(.

סיכום
נסכם את שהתחדש לנו בדין "מפני החשד" כאשר יש צד לדון לכף זכות וצד לדון לכף חובה:
 .1סיכוי גבוה יותר לחשד ישנו כאשר מדובר בעבירה קלה יותר )ע"פ התירוץ הראשון של הב"י(.
 .2במקום שיש הפסד ממוני ממשי לנחשד ,ע"י קיום המצוה  -יש חשש גדול יותר שמא יחשדוהו
שלא קיים את המצוה  -מטעמי "חסכון" )עפ"י תירוץ שני של הב"י(.
 .3לא יבואו לחשוד בדבר הנעשה לרבים )עפ"י תירוץ הט"ז(.
 .4לא נחייב מפני הדין של החשד לקום ולעשות מעשה ,לאחר שכבר עשה את מעשה המצוה ,וכבר
לא חלה עליו חיובה של המצוה.
יש לציין ,כי השווינו כאן בין דין דאורייתא  -של מצות פאה ,לבין דין דרבנן  -של מצות נר חנוכה,
וזאת עשינו עפ"י הגמ' שהבאנו ,שמשווה בין ד ינים אלו לענין מפני החשד.
גם בתפילה ,שהיא לכאורה חיוב דרבנן )בכ"א לגבי זמני תפילה ותיקונה ,כתפילה מסודרת
ובציבור ,(39מצינו השפעה של דין מפני החשד ,40כפי שהבאנו לעיל.
לסיום פרק זה נראה דוגמא נוספת ,כיצד משפיע דין זה של "מפני החשד" על קיום מצוה ,ועד היכן
הגיע חששם של חכמים בדין זה.

"מפני החשד"  -במצות נטילת ידים:
"תנו רבנן :הלכה בסעודה אדם יוצא להשתין מים  -נוטל ידו ...וכשהוא נוטל לא יטול מבחוץ ויכנס -
מפני החשד ,אלא נכנס ויושב במקומו ונוטל שתי ידיו ומחזיר הטפיח על האורחים .לא אמרן ,אלא
לשתות".41
הביאור בזה ,שאדם יוצא באמצע הסעודה להטיל מימיו  -צריך ליטול יד אחת ששפשף בה .אם דיבר
עם חבירו והפליג בדיבורו  -נוטל שתי ידיו כיון שהסיח דעתו .ועתה ,אם בא לאכול  -הרי כולם ידעו
שהוא הפסיק ,וברור להם ,ואין להם שום ספק  -שכאשר בא האדם לאכול נטל ידיו בחוץ ,שכן ודאי לא
יבוא לאכול ללא נטילה .אך אם רק בא לשתות ,וזה במקרה שכבר סיימו לאכול ,ועתה נמשכת הסעודה
בשתיה לבד ,כיון שדרכם היה לעיתים גם בשעת שתיה - 42לאכול ,וא"כ יש חשש שמא יבוא גם הוא
לאכול ,ויחשבו האחרים ,ששכח ליטול ידיו ואכל פת ללא נטילה לאחר שהסיח דעתו ,ולכן יש ליטול ידים
לפני האחרים  -ועוד שיראו את הטפיח  -וכל זאת כדי שלא יבואו לחשוד בו בחינם .כן נפסד כך להלכה.43
 39עיין ספר החינוך מצות תלג  -מצות התפילה ,שדן מה דאורייתא ומה דרבנן.
 40יש לציין כי חלק מהראשונים הסבירו את ענין פתחי בהכ"נ לא מדין חשד אלא מדין ביזוי ביהכ"נ
ופריקת עול ,וממילא אין ענין זה ,לפיהם ,קשור לדין מפני החשד )ועיין עוד מ"א בסימן תרע"א ס"ק
יד(.
 41יומא ל' ע"א.
 42ועיין עוד טור סימן ק" ע והפרישה שם בהסבר הענין.
 43רמב"ם פ"ז מהלכות ברכות ה"ח ,ושו"ע סימן ק"ע ס"א.

107

חשד ,מראית עין והרחק מן הכיעור

א"כ ,גם כאן מצינו חידוש הלכתי הנובע בענין "מפני החשד"  -שבדר"כ לא יבואו לחשוד אדם שלא
נטל ידיו ,כי אין אדם אוכל ללא נטילה ,ובודאי נטל שוב  -אם הסיח דעתו .אמנם ,במקום שיש לציבור צד
לחשוד שמא האדם לא נטל כי חשב שהוא רק ישתה ,ולבסוף נטל פת ואכל בלא נטילה  -חייבו את האדם
ליטול לפני הציבור כדי להוריד חשש זה.

עד עתה עסקנו בעניני מצוות .בפרק הבא נראה מספר דוגמאות לזהירות מיוחדת בענינים שונים
המוגדרים בשמות " -לזות שפתים"" ,הרחק מן הכיעור" ,או סתם  -חשד.

פרק ב :הרחק מן הכיעור ,לזות שפתים וחשד

מקורות:
"לא יהיה כלי גבר על אשה :ר' ישמעאל אומר בא הכתוב ללמדך הרחק מן הכיעור ומן
הדומה לכיעור ,שלא יחשדוך אחרים בעבירה".44
מתבאר ,כי לעיתים יש לאדם להימנע ממעשה שהוא מותר מעיקר הדין ,אך יש בו צד של כיעור ,כפי
שנראה בהמשך.
גם במחזור ויטרי ,45דורש הוא על מה שנאמר בפרקי אבות "וכן הוא אומר ושמרתם את משמרתי" -
עשו משמרת למשמרתי .ומפרש"י הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
אכן ,כך נראה גם מתוספתא המובאת בגמ' בחולין:46
"דן את הדין זיכה וחייב ,טימא וטיהר ,אסר והתיר וכן העדים שהעידו  -כולן רשאים
ליקח .אבל אמרו חכמים הרחק מן הכיעור ומן הדומה לו.
ומפרש רש"י" :שלא יאמרו בשביל כך זיכהו לזה שיתננה לו בזול" .לכאורה ,מפשט הגמ' משמע,
שאכן מן הדין מותר לו ליקח את החפץ ,ואם עשה כן  -הרי משורת הדין יצא ,אלא שיש כאן עצה טובה
שלא יקח.
בגמ' הבאה נראה דבר שנאסר ,כך נראה ,מעיקר הדין ,כאשר הטעם לאיסור לפי הסבר הראשונים
הוא לזות שפתים ומשום חשד] .כאשר הובא טעם לזהירות משום "לזות שפתים" הכוונה לפסוק "לזות
שפתים הרחק ממך" - 47בו נלמד שיש לחשוש ללזות שפתים[.
"מת ,הרגתיו ,הרגנוהו לא ישא את אשתו ]המעיד להתיר אשה ,כיון שבעלה אינו בחיים -
לא ישא אותה] .ומפרש רש"י :הואיל ועל עדותו היא נישאת איכא לזות שפתים שמא
48
עיניו נתן בה והעיד שקר[ .החכם שאסר את האשה בנדר על בעלה הרי זה לא ישאנה"

 44מדרש תנאים דברים כג ,ה.
 45מחזור ויטרי סימן תכד ד"ה "כן תחילת"
 46חולין מד ע"ב.
 47משלי ד ,כד.
 48יבמות כה ע"ב.
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]כלומר אם לא התיר החכם לאשה את הנדר שאוסר אותה על בעלה ,הרי לחכם עצמו
אסור לישא את האשה .ומפרש רש"י :משום חשד[.
לכאורה הנושא של הגמ' בחולין מאד דומה למה שהבאנו כאן מיבמות .שכן בשניהם  -מי שהיה
מעורב בדין  -אינו יכול להנות ממנו ,אך ישנו כאן שינוי מענין שמעורר תמיהה  -וכך שואל הר"ן:49
בדין הראשון שראינו ,מעיקר הדין מותר לעדים או לדיין להנות ולקנות את החפץ ,ורק חכמים
הציעו עצה טובה להתרחק מכך ,אולם במקור השני שראינו בענין אשה שמת בעלה או בענין הנדר
שהחכם לא התירו  -הרי נראה שאסרו את האשה מעיקר הדין  -מדוע?

הסבר הר"ן וחידושו בדין הרחק מן הכיעור ובדין חשד:
במקום שנאסר מפני החשד דבר מסויים ,והכוונה כי חששו מעיקר הדין ,לשקר או לעדות לא נכונה
או לפסק לא נכון הרי זה כי באחד אנו חוששים וחושדים ,כי אדם אחד יכול לחטוא בשבילו ,אך במקום
שהתירו מעיקר הדין ורק הרחיקו בתור עצה טובה הרי מדובר בשנים כגון :שנים שהעידו או שנים שדנו
]ולא מדובר בדיין אחד ,למרות שמוזכר לשון יחיד במקור הראשון[ ,שכן כיון שרק אחד יקח את החפץ
אין חשש אמיתי לרמאות שכן השני לא יחטא  -ולא לו.
תירוץ זה מוכח גם מסיומת המשנה שביבמות שהבאנו ,אותה משנה שהתחילה עם חכם שע"י
נאסרה האשה על בעלה ולכן לא ישאנה ,אך:
"מיאנה או שחלצה בפניו  -ישאנה ,מפני שהוא בי"ד" .ומפרש רש"י" :כלומר מיאון או
חליצה לא עשה חכם זה ביחיד דקיי"ל חליצה ומיאון בשלושה  -ושלושה לא חשיבי".50
עתה יצא לנו הבנה מוגדרת יותר בדין הרחק מן הכיעור בשונה מדין "מפני החשד":
"מפני החשד"  -נאסר מעיקר הדין ,וזה כאשר מדובר באחד" .הרחק מן הכיעור"  -אינו מעיקר הדין
אלא בדרך של עצה טובה ,שכן מדובר בשניים ,ושניים לא חשידי ,ולכן מי שהולך לפי עצה זו נקרא" :בעל
נפש" כפי שנראה בהמשך ,וכפי הגדרת תוס' " :51בעל נפש טוב להרחיק".

האם לגבי הרחק מן הכיעור יש הבדל בין שנים לשלושה?
נעיין בגמ' על ההיתר לישא את האשה כאשר מיאנה או חלצה בפני בי"ד:
"טעמא דב"ד ]שהם שלושה[ הא בתרי  -לא  -מ"ש מהא דתנן :עדים החתומים על שדה
מקח ועל גט אישה לא חשו חכמים לדבר זה ]כלומר התירו להם לקחת ,שכן הם שנים[?
הא גופא קמ"ל :לאפוקי ממאן דאמר מיאון בפני שנים".
כלומר מתברר מהגמ' לכאורה ,שאין הבדל בין שנים לשלושה ,ובשניהם לא חשדו .אך נשאלת
השאלה האם בשלושה מצינו דין שהרחיקו חכמים כמו שמצינו בשנים? נעיין בהלכה:
מחבר" :שני עדים המעידין לאשה שמת בעלה מותר אחד מהם לישא אותה ,שאין שנים
מצויין לחטוא בשביל אחד" .ומוסיף הרמ"א" :ויש אומרים דאף בשנים אע"ג דשרי מ"מ
בעל נפש ירחיק מזה".52

 49ט ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה אבל אמרו חכמים"  -על הגמ' בחולין שהבאנו.
 50יבמות כה ע"ב.
 51חולין מד ע"ב מה ע"ה ד"ה " וכן העדים".
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יוצא א"כ ,שהמחבר לא הזכיר את ענין ההרחקה ,אך הרמ"א הוסיף בשם י"א שיש הרחקה בשנים.
עתה נעיין בלשון הטור שם:
"מיאנה או חלצה בפני בית דין ,יכול אחד מהם לישאנה ,כיון שהם שלושה ,לא היו
אחרים חוטאים בשבילו".53
הטור עצמו נקט את לשון המשנה ,שעל פי פירוש הגמ' באה להשמיענו דין נוסף  -שמיאון בשלושה.
יוצא לפי"ז שהטור פסק שצריך מיאון בשלושה  -כפי שמסבירה הגמ' את לשון המשנה שהביא הטור.
אולם ,בהלכות מיאון נראה ,שהטור לא פסק כמו הגמ' ,שכן כתב54" :ומעתה ...רק שיהא בפני שנים
שיעידו על הדבר" ,וא"כ הרי הטור עצמו פסק שמיאון כשר בפני שנים ,ומדוע הביא אצלנו כלשון המשנה
 בפני שלושה?55
לפיכך נוכל לומר  ,כי הטור נקט בכוונה אצלינו שלושה ,שכן אמנם המיאון עצמו כשר בפני שנים
לשיטת הטור ,אך בשנים יש דין הרחקה ,משא"כ בשלושה שגם דין הרחקה משום "הרחק מן הכיעור" -
אין ,ולכן הזכיר אצלינו דין מיאון בשלושה לומר שמותר להם לישא ואין אפילו "הרחק מן הכיעור".
יוצא לשיטת הטור שדין הרחקה של "הרחק מן הכיעור" נאמר דוקא בשנים ולא בשלושה.
יוצא לפי שיטה זו ,שלא נזדקק לתירוץ הגמ' על המשנה שנקטה בית דין  -שהם שלושה ,שכן
לשיטתנו המשנה נקטה שלושה כיון שבהם לא נאמר דין הרחקה ,אך נראה כי יש שחלקו בזה.

שיטת הט"ז:
"כתב רמ"א כאן דאפילו בשנים בעל נפש ירחיק ,ולפי"ז ה"ה בשלושה דאין מעלה לשלושה יותר
מלשנים ומכל מקום מצינו דתרי כמאה".56
העולה מכאן ,שלשיטת הט"ז  -אף בשלושה נאמר דין הרחקה של "הרחק מן הכיעור" ,ואין הבדל
בין שנים לשלושה .אולם ,לשיטת הט"ז קשה מדוע לא הזכיר המחבר את דין ההרחקה? מתרץ הט"ז -
"דוקא במקח יש חשש שחתמו שלא כדין להנאתם ,אבל בעדות אשה אפילו לבעל נפש שרי דאיתתא לבי
תרי לא חזי".
יוצא לפי שיטת הט"ז ,שדין הרחקה שאמרו חכמים "הרחק מן הכיעור" קאי רק על עניני מקח ושם
חוששים שמא עשו משהו שלא כדין  -ושם שניהם יכולים להרויח מזה ,אך אשה שאין יכולה להיות
57
לשנים ,אין חשש אף להרחקה כי אין אדם חוטא ולא לו.

 52אבן העזר סי' י"ב ה"א.
 53שם.
 54אבן העזר סימן קנ"ה.
 55וכ"כ הפרישה על הטור באבן העזר סימן יד.
 56אבן העזר סי' י"ב ס"ק ב'.
 57וע"ע בפתחי תשובה שם ס"ק ד' ,שמביא נו"ב לחלק בין מקרה שאדם לא נצרך כלל לעצם העדות ואז
גם אם העיד אין ענין להרחיק מפני הכיעור ,לבין מקרה שצריך אותו לעצם העדות ובלעדיו יש רק אחד
וממילא תיפול העדות ,ואז ודאי יש ענין להרחקה .דבר זה נוגד לט"ז שכתב ה"ה לשלושה ,והרי השלישי
ודאי אינו נצרך להתירה ,שהרי יש שנים בלעדיו .ונשאר שם בצ"ע על זה.
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נסכם את שעלה לנו בדין הרחק מן הכיעור:
 .1דין זה אינו מעיקר הדין ,אלא הרחקה.
 .2לפי הפרישה  -דין זה נאמר דוקא בשנים ,אך בשלושה אין דין הרחקה.
 .3לפי הט"ז  -אין הבדל בדין זה בין שנים לשלושה ,אך דין זה נאמר דוקא במקח משא"כ בדין
נשואי אשה.

נתבאר לנו עד עתה ענין הזהירות והגדרים של "מפני החשד ומפני הכיעור" ,ועתה רוצים אנו לבאר
את ענין "מראית עין"  -מהן מקורותיו ,ובמה הוא שונה ממה שהוזכר עד לכאן?

פרק ג :מראית עין
הגדרה כללית:
לעיתים ,אף דבר המותר לעשותו מבחינת עצם דיני התורה וההלכה ,בכ"א אסרוהו מפני "מראית
עין"  -כלומר שמא יחשדו את העושה את אותו מעשה  -בדבר עבירה ,ושמא אף יבואו ללמוד ממנו.
מבחינת המסתכל מהצד על המעשה ,הרי דבר זה מעיד על כך שעושהו עומד לעשות ,או עושה ,או שעשה
איזשהו דבר עבירה .א"כ ,אע"פ שאין כל קשר למעשה אמיתי של עבירה ,כיון שלפחות כך נראה  -נאסר!
נשתדל לעיין במספר דוגמאות של "מראית עין" ,ולהבין מתוכם את המהות והגדר של ענין זה ,ותוך
כדי כך נציין גם את הדוגמאות השונות של מראית העין ועל מה היא מעידה.

האם גזרו משום מראית עין אף בחדרי חדרים?
פעולה המעידה על עבירה הנעשית עתה  -בעבודת כוכבים:
"ישב לו קוץ בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלנה מפני שנראה כמשתחוה לע"ז ,ואם
אינו נראה  -מותר .נתפזרו לו מעותיו בפני עבודת כוכבים לא ישחה ויטלנה מפני שנראה
כמשתחוה לעכו"ם ,ואם אינו נראה  -מותר...מאי אינו נראה? אילימא דלא מיתחזי
והאמר רב יהודה אמר רב כל מקום שאסרו חכמים מפני מראית העין אפילו בחדרי
חדרים אסור? ]ומפרש רש"י  -שאסרו חכמים דבר המותר מפני מראית העין שהרואה
חושדו בדבר עבירה ,אזי אף במקום שאין אדם רואה  -אסרוהו[ אלא אימא אם אינו
נראה כמשתחוה לעכו"ם מותר ] כלומר שפונה לצידו או לאחורי העכו"ם[".58
בגמ' זו העוסקת בעניני מעשים הנראים ומעידים על העושה כאילו עובד עכו"ם ,שמשום כן נאסר
עליו לעשותם ,מצויין כי הדבר אסור אף כשהמעשה לא נראה .מגמ' זו נראה בפשטות ,שרב התקבל
להלכה ,וכי באמת מראית עין אסורה תמיד אף בחדרי חדרים.
נעיין בגמ' הבאה העוסקת במימד נוסף של האיסור הנ"ל.
כידוע ,אין לכבס ולנקות את הבגדים בשבת  -משום ליבון ,וזה נחשב מלאכה דאורייתא .אך כאשר
נרטבו בגדיו של אדם ללא כוונה  -האם מותר לו לייבשם?

 58ע"ז יב ע"א.
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פעולה המעידה על מעשה עבירה שנעשה בעבר  -בעניני שבת:
משנה" :מי שנשרו כליו בדרך ] כלומר נפלו למים ללא כוונה[ ...שוטחם בחמה אך לא כנגד
העם ]הכוונה שמותר ליבשם אך בצינעא[" .59
נתבאר כי במקרה זה אין לייבש בגדיו בציבור ,שכן הדבר יראה בעיני הציבור כאילו כיבס בגדיו
קודם לכן ועתה הוא מייבשם ,וממילא יחשדו בו שעבר על איסור ליבון בשבת.
הגמ' שדנה באיסור זה מקשה מדין משנה זו על דינו של רב ,שאסר אף בחדרי חדרים משום מראית
עין ,וכאן נראה כי המשנה חילקה בין ציבור  -שהדבר נאסר משום מראית עין ,לבין צינעא  -שהדבר מותר
כי אין איש רואה? מתרצת הגמ'" :תנאי היא דתניא :שוטחם בחמה אבל לא כנגד העם .ר"א ור"ש
אוסרים".60
מבואר כי ענין החשש מפני מראית עין כאשר הדבר נעשה בצינעא ואין רואה  -נתון במחלוקת
תנאים:
ת"ק  -מותר בצינעא .ר"א ור"ש  -אוסרים אף בצינעא משום מראית עין.
נציץ ,במקור נוסף בענין זה:
פעולה המעידה על מעשה עבירה שיעשה בעתיד  -בעניני שבת ויו"ט:
משנה" :ב"ש אומרים אין מוליכים את הסולם משובך לשובך אבל מטהו מחלון לחלון וב"ה
מתירים".61
יוצא כי נחלקו ב"ש וב"ה בענין הזזת הסולם ביו"ט.
הגמ' הדנה במשנה זו מביאת שתי לישנות בדברי רב חנן בר אמי בהסבר מחלוקת ב"ש וב"ה:
לישנא א' :ברה"ר ,ב"ש סוברים :אסור ,מחשש הרואים שיחשדו כי מוליך את הסולם להטיח את גגו
 שאסור אף ביו"ט.ב"ה סוברים :מותר ,כיון שניכר שזהו סולם של שובך וממילא לא יחשדוהו בשימוש לצורך הטחת
הגג.
ברה"י ,לדברי הכל  -מותר.
מתבאר ללישנא זו ,כי ב"ש שאסרו ברה"ר התירו ברה"י ,ולכן הגמ' מקשה מכאן לשיטת רב ,ושוב
מביאה את מחלוקת התנאים שהבאנו.
לישנא ב' :ברה"י :נחלקו ב"ש וב"ה בשאלה האם מראית עין שנאסרה בציבור אסורה אף בחדרי
חדרים )כרב( או לא.
ברה"ר :לדברי הכל  -אסור.
ולפי"ז דברי רב מתקיימים רק לפי שיטת ב"ש ,ושוב מביאה הגמ' את מחלוקת התנאים שהזכרנו.
העולה מגמ' זו  -אף ב"ש לא סברו כרב לפי לישנא א ,ולפי הלשון השני ב"ה ,שהלכה כמותם ,נחלקו
על סברת רב ,ובפשטות נראה מכאן שאין הלכה כשיטת רב .נעיין בירושלמי:
62
משנה" :השיריין והכלך אין בהם משום כלאים אך אסורים משום מראית עין" .

 59שבת קמו ע"ב.
 60שם.
 61ביצה ט ע"א.
 62ירושלמי ,כלאים פ"ט ה"א.
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ביאור משנה זו :השיריין הם משי הדומה לפשתן והכלך דומה לצמר ,ולפי המשנה אסור לחברם
יחד ,וכן לחבר כלך עם פשתן או שיריים עם צמר  -אסור 63,וכל זה מפני מראית עין שלא יאמרו על
הלובשם שהוא לבוש שעטנז.
יש לציין ,וזו הערה חשובה בדיני מראית עין ,כי הרא"ש 64כתב שהסיבה לכך שנאסרו דברים אלו
משום מראית עין היא שהם לא היו מצויים ולכך האנשים כשראו אותם ,דימו אותם לפשתן או לצמר -
כ"א לדומה לו ,אך עתה כאשר מינים אלו מצויין בינינו הרי אנשים לא טועים ויודעים כי זה משי ולא
פשתן ,וממילא אין מראית עין ואינם אסורים .מצד שני אסר הרא"ש בגדי קנבוס שדומים לפשתן ואינם
מצויים ,ולכן אסורים עם צמר.
נחזור לגמ' בירושלמי .הגמ' שם דנה בדין שהבאנו ,ומביאה את דעתו של רב ,ומקשה עליו מהמשנה
66
של נתפזרו מעותיו שהבאנו ,65שאסור לשחות אך בצינעא מותר ,וכן מקשה מהמשנה ששוטחם בחמה
אך לא כנגד העם ועוד ממספר מקומות ומסכמת " :אילין פלגין על רב ולית להון קיום" ,ומפרש פני משה:
כל המשניות וברייתות אלו פליגי על רב ולית להון קיום לדברי רב.
אם נפרש ולית להון קיום  -לאותם הברייתות בגלל שחולקות על רב ,שנפסק להלכה  -הרי נדע שדעת
הירושלמי שהלכה כרב מאידך גיסא ,נוכל לפרש ,שכיון שברייתות ומשניות אלו לא מסתדרות לפי שיטתו
של רב ,ממילא דעתו בטלה בפניהם  -ואין הלכה כמותו.
הראשונים נחלקו בפסיקת ההלכה ,שהרי כפי שראינו גם מהגמרות אין פסיקה חד משמעית.

שיטות הראשונים:
חלק מהראשונים 67הביאו את שיטת רב ניסים גאון להלכה ,שפסק במפורש שאין הלכה כרב,
בהסתמך על חלק מהסוגיות שהבאנו ,וחלק שאף יובאו בהמשך  -בהם אין התייחסות כלל לרב למרות
שדינם נוגד את שיטתו ,או שיש התייחסות  -אך נראה שלא נפסק כמותו.
ראשונים אחרים ,כפי שנראה בהמשך פסקו כשיטת רב ,והתמודדו עם הגמרות והמשניות בהם
משמע שאין הלכה כמותו.
69
הרמב"ן 68פירש כי כל האוקימתות שראינו בגמ' בביצה במחלוקת ב"ש וב"ה הינם רק לתרץ את רב
חנן בר אמי ,ובכ"א לשיטת רב אין שום קושיה והלכה כמותו " ורבן של בני גולה היה בדורו".
אף הרא"ש 70סובר כך ,וקרבן העדה שם מסביר את הירושלמי שראינו ,כי אין הכוונה שאין הלכה
כרב ,אלא שאין אוקימתות לברייתות החולקות על רב  -כיון שהלכה כרב.
ננסה להתעמק יותר בשיטתו של רב ,ולהבין מדוע דבר שאסור משום מראית עין  -בציבור ,יאסר אף
בצינעא  -והרי אין איש רואה?

 63ועיין שו"ע יו"ד רצ"ח ס"א.
 64נדה פ"ט סימן ז' ]בחלק מיוחד של הלכות כלאי בגדים[.
 65ע"ז יב ,ע"א.
 66שבת קמו ,ע"ב.
 67תוס' ע"ז יב ע"א ד"ה כל מקום ,כמו"כ הר"ן בביצה דף ד ע"ב בדפי הרי"ף ד"ה אבל הר"נ גאון.
 68מלחמות ה' שם.
 69ביצה ט ,ע"א.
 70שבת פרק כב אות ט ד"ה אמר רב יהודה אמר רב.
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אפשרות א :אם נתיר לו ברשות היחיד או בצינעא יש חשש שיבא לעשות אף ברה"ר ובציבור.
אפשרות ב :החשש הוא שמא באופן בלתי צפוי בכ"ז יראוהו ,וממילא יבואו לחשדו.
לפי"ז נראה ,שיש ראשונים שבאו וחילקו חילוקים שונים בענין חדרי חדרים.
הר"ן 71מביא  2חילוקים בדין זה ,כאשר את הראשון הוא דוחה:
חילוק ראשון :בדבר שיש במעשה אפשרות של איסור ,אלא שהאדם עתה אינו עושה את אותו דבר
האסור ,אולם ,בגלל הפוטנציאל השלילי של המעשה גזרו עליו אף בחדרי חדרים .לכן לגבי שוטחם
בחמה 72שהציבור חושד שכיבס וזה מעשה אסור ,ולכן אף בצינעא יש לאסור וגזרו עליו אף בחדרי
חדרים .מאידך גיסא ,דבר שהמעשה עצמו הוא מעשה היתר אלא שהאחרים טועים וחושבים שהוא
מעשה איסור ,הרי דבר זה נאסר דוקא ברה"ר ,אך הותר בצינעא .לפי"ז אדם 73המתקן את הצינור ע"י
סילוק צרורות ,וחושבים האנשים שזה מעשה איסור ,אך האמת אינה כן ,שהרי זה מותר כיון שמתקן
כלאחר יד ,הרי בזה לא גזרו בחדרי חדרים.
הר"ן דוחה זאת כי לשיטתו דיבר רב בכלל על דברים שהם היתרים גמורים אלא שחכמים אסרו
אותם משום מראית עין  -אף בחדרי חדרים.
חילוק שני :דוקא בדבר שעליו דיבר רב  -שהמעשה עצמו אכן מותר אז יש אפשרות שאם תתיר
בצינעא ,יש חשש שמא יאמר האדם אם התירו לי לעשות ברה"י כיון שהמעשה מותר ,הרי אעשנו גם
ברה"ר ,כמו"כ יש חשש שמא יראוהו עושה את המעשה ברה"י ,ומפני כך גזר רב גם על חדרי חדרים -
ברה"י .אולם דבר שהוא אסור בעיקרו ,אלא שעתה התירוהו או שמותר לו לעשותו כיון שאינו מתכוין
לאיסור ,הרי כאן אם נתיר לו בצינעא ,לא יבא לעשות גם ברבים ,שהרי יודע שהמעשה אסור ,וכיון שכך
התירוהו ולא חששו לשמא יראוהו ,ואף שאסרו ברה"ר  -התירו ברה"י.
שיטת הרמב"ם :התירו ביו"ט להזיז הסולם בצינעא  -משום שמחת יו"ט ,וזה היתר מיוחד ליו"ט,
אע"פ שבדר"כ אסור אף בחדרי חדרים ,וכאן התירו אף כאשר מדובר על חשד דאורייתא כמו להטיח גגו,
ואף לכל דבר מצוה לא גזרו מפני מראית עין.

נעיין עתה בגמ' נוספת המחלקת לכאורה בין צינעא לפרהסיא:
" דם שעל גבי ככר גוררו ואוכלו ,ושבין השיניים מוצצו ואינו חושש" .
וא"כ ,דם מהשיניים שנמצא על הפת שנשכו ,יסיר את הדם מהככר ,והסיבה להסרת הדם מהכיכר
היא מפני מראית עין ,שנראה כאוכל דם )שאינו מן האדם( ,אך דם שבין השיניים מותר למצוץ אותו,
ומפרש רש"י" :דהא ליכא דחזי ליה" ,וא"כ כוונתו שאין בעיה של מראית עין ,כיון שאין רואים את הדם.
וכך נפסק להלכה:
"דם אדם ,אם פירש ממנו ,אסור משום מראית עין לפיכך אם נשך הכיכר בשיניו ,ויצא
דם משיניו ע"ג כיכר  -צריך לגררו ,אבל שבין השיניים מוצצו".75
74

 71עיין הערה .67
 72שבת קמו ,ע"ב.
 73נביא זאת בהמשך ,עיין הערה .77
 74כתובות ס ע"א.
 75שו"ע יו"ד סימן סו ס"י.
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ושוב נשאלת השאלה  -הרי דברי רש"י סותרים את הכלל של רב? כן תמה גם בספר שו"ת באר
שבע.76
ומביא שו"ת באר שבע את חילוקו של השלטי גבורים בשם רבינו ישעיה שאיסור חדרי חדרים הינו
דוקא בע"ז משום חומרתו.
השלטי גבורים שם נדחה על הסף ע"י שו"ת באר שבע ,שאף טוען כי תלמיד טועה כתב זאת ,שכן
נראה מהגמרות שהבאנו בעניני שבת שהגמ' מזכירה את דינו של רב בהקשרם ,וא"כ אין הגמ' מחלקת בין
שבת לע"ז בענין זה.
ומביא ספר שו"ת באר שבע חילוק נוסף ע"פ הגמ' הבאה:
"נחום איש גליא אומר :צינור שעלו בו קשקשים ]כלומר צינור שדרכו המים מקלחים מן
הגג והוא נסתם[ ממעכן ברגלו בצינעא בשבת ]כלומר מועך את העשבים דוקא ברגליו
ובצינעא[".77
התוס' 78שם מקשה מדינו של רב  -מדוע כאן הותר בצינעא?
ומחלק התוס' בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן ,כלומר דינו של רב האומר שכל שאסרו חכמים
משום מראית עין אסור אף בחדרי חדרים ,הרי זה דוקא במלאכה דאורייתא כגון האיסור לשטוח בשבת,
מפני שנחשד בכיבוס בשבת ,שכיבוס אסור מדאורייתא משום ליבון ,אבל כאן שהאיסור למעך בשבת
כלאחר יד הינו רק מדרבנן ע"ז לא גזרו חכמים בחדרי חדרים )אולי מפני שזה כבר ממש גזירה לגזירה(.
לפי"ז אף במקרה של דם שבין השיניים ,שאיסור דם האדם שפירש הוא רק מדרבנן ,הרי משום
מראית עין כאשר זה בין השיניים  -לא גזרו.
נתבאר כי :אין אומרים איסור בחדרי חדרים כאשר מדובר בחשש של מראית עין מפני איסור דרבנן.
גם תירוץ זה קשה ,79שכן הרי בדם שבפה אין ידוע לאנשים שמדובר בדם אדם ,ואולי הם חושדים
שמא זה דם בהמה ,וא"כ לפי חשד האנשים הוא עובר על איסור דאורייתא?
ומתרץ שו"ת באר שבע :בדם שבתוך הפה ,אף אם יראוהו לא יבואו לחשדו ולהחליפו בדם בהמה או
חיה ,שכן חזקה כאן נמצא כאן היה  -ובודאי יבינו שמדובר בדם האדם.

נראה עתה מקרה נוסף בו התירו בצינעא ,ולא הזכירו את רב:
"אין שוחטים לתוך גומא ברשות הרבים שלא יחקה האפיקורסין ובחצר מותר".80
הסיבה להיתר כאן בצינעא ,שכן אף אם יראה הדבר ,אין הדבר נראה בעיני הרואים כאיסור ,81ולכן
אף שבשוק אסור לשחוט בהמה לתוך גומא מפני שיחשדו שמא עושה זאת לע"ז ,בכ"א בחצר התירו
לשחוט לתוך גומא  -שכן הרואה יאמר לנקר חצרו הוא צריך.
במקרה זה לא הובא כלל דינו של רב ,שכן כאן לא יבואו לחשוד כלל.

 76שו"ת באר שבע סימן טז.
 77כתובות ס ע"א.
 78שם ד"ה ממעכן ברגלו.
 79וכן מקשה ב"יביע אומר" חלק ו' יו"ד סימן ח.
 80חולין מא ע"א.
 81וכן הסביר תוס' בשבת סה ע"א ד"ה "אמר רב" .וכן התוס' בחולין שם ד"ה "בשוק לא יעשה כן".
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כפי שראינו החילוקים בדבר רבים הם ,ורבו מאד השיטות בדינו זה של רב  -האם נפסק להלכה או
לא ,ובכלל במה דיבר .הבאנו כאן מספר שיטות עיקריות ,שגם עליהם יש שחלקו.
נסיים בחילוקו המעניין של "מלא הרועים" 82בענין דין חדרי חדרים  -ספר מלא הרועים רוצה לחלק
בין חששות של איסורי דרבנן ,שבהם לא חוששים למעשה אחר שיקרה ברה"ר כלומר סתם כך אדם לא
יבא להתיר לעצמו לעשות גם ברה"ר ,אא"כ מדובר במעשה שהוא עצמו יכול להימשך לרה"ר ,כמו
בהמה 83עם זוג )פעמון( אע"פ שפקוק )ואינו משמיע קול( ,הרי לשיטת האוסרים אף בחדרי חדרים ,כאן
גם יהיה אסור לטייל בחצר ,שכן א ם יטייל בחצר יכול לבא להמשיך לרה"ר.
אך בדאורייתא תמיד גזרו בחדרי חדרים בין אם המקרה עצמו יכול להמשיך ובין אם לא.
כבר הבאנו כאן חילוקים שונים במראית עין בחדרי חדרים וביניהם חילוקים העוסקים בהבדל דין
דרבנן לדאורייתא.
נראה עתה כי דין מראית עין בחשש איסורי דרבנן אינו פשוט כלל ,וכבר בענין זה יש דיון מענין.

דין מראית עין בחשש איסור דרבנן:
"אמר רב :דם דגים שכינסו אסור .מיתיבי :דם דגים וחגבים מותר  -ואפילו לכתחילה?...
כי תניא ההיא מתניתא דאית ביה קשקשים ,כי קאמרי אסור  -דלית בה קשקשים".84
ומפרש רש"י" :דאית ביה קשקשים מותר לכתחילה דלא אתי לאיחלופי בדם בהמה חיה ועוף".
העולה מכאן ,כי סתם דם למרות שהוא מותר  -כגון של דגים ,אך כשכנסו יש חשש שיחשבו עליו,
שאוכל דם בהמה ,חיה ועוף ,אך אם יש קשקשים לא יבואו לחשוד בו.
כן נפסק בשו"ע:
"דם דגים אע"פ שהוא מותר ,אם קיבצו בכלי אסור משום מראית עין ,לפיכך אם ניכר שהוא של
דגים ,כגון :שיש בו קשקשים  -מותר".85
בשו"ת באר שבע 86מובא כי בשר עוף עם חלב שקדים ]שהוא מעיקר הדין מותר כמובן עם בשר[ יהיה
חייב לשים על הכלי שקדים ,כדי שלא יבואו לחשוד שזה בשר עוף עם חלב רגיל ,שאסור מדרבנן ,וכ"ש
בשר בהמה עם חלב שקדים שיצטרך לשים שקדים שלמים לסימן .לפי דעת בעל שו"ת זה ,הרי דין חלב
עם בשר עוף שהוא רק דרבנן ,אינו גורם לשום קולא ,ואדרבא ,דוקא בגלל זה יש חשש שמא אחרים
יבואו לטעות ולחשוב שזה דוקא מותר ,ולכן יש חובה לשים שקדים ,ובלעדיהם ,לאסור בשר עוף עם חלב
שקדים.
87
הדרכי משה תמה על שו"ת באר שבע ,שכן באיסור דרבנן לשיטתו לא גזרו על מראית עין ,ולכן
פסק 88שבשר עוף בחלב שקדים ,א"צ להניח שקדים אצלו ,אך ליד בשר בהמה עם חלב שקדים יש להניח.

 82מלא הרועים ,אות מ'  -מראית עין  -אי אסור בח"ח ובדרבנן.
 83ע"פ הגמ' בשבת סד ע"ב .ועיין עוד בהמשך דין מראית עין באיסור דרבנן.
 84כריתות כא ע"ב.
 85שו"ע יו"ד סימן ס"ו ס"ט.
 86שו"ת באר שבע סימן יז.
 87דרכי משה על הטור יו"ד סימן סו סק"ט.
 88יו"ד סימן פז סעיף ג.
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שיטת הש"ך :89הרי לשיטת הרמ"א ,יש לאסור רק כאשר יש בישול ,שאז יהיה איסור דאורייתא
בבשר בהמה עם חלב ,אך אם אין מתבשל יחד צריך גם לשיטת הרמ"א להתיר אף בשר בהמה עם חלב
שקדים ,שכן באיסור דרבנן לשיטתו אין חשש.
הש"ך מסיק כי גם באיסור דרבנן יש מראית עין ומוכיח זאת מהגמ':
"אין חמור יוצא בזוג אע"פ שהוא פקוק  -משום דמיחזי כמאן דאזיל לחינגא ]רש"י -
לשוק למכור[".90
והרי מקח וממכר בשבת זה איסור דרבנן ובכ"א נאסר משום מראית עין.
אמנם ע"פ מה שהבאנו ,שיש הסוברים 91כי יש מראית עין בדרבנן ,אלא שלא גזרו בחדרי חדרים,
נוכל לתרץ שאמנם יש לאסור ללא שקדים ,כפי שטוען באר שבע ,אך זה דוקא בסעודות גדולות ,אך
באופן פרטי שאז לא חששו למראית עין בדרבנן  -לא צריך לשים שקדים.92
שיטת פר"ח :93יש להקל כמו הרמ"א שכן לא גזרינן על מראית עין אלא מה שנתבאר בש"ס ,שאל"כ
"בואו נאסור בשר חיה בלא ניקור כדי שלא יטעו להתיר חלב של בהמה" .ואין לדמות גזירות חכמים זו
לזו ,אלא במקום שהש"ס עצמו מדמה.
שיטת הכרתי והפלתי :94לא גזרו מראית עין אלא בדבר שלא שכיח ,ולכן דם דגים שכנסו בכלי ,אין
זה שכיח ,והרואה לא יתלה בדם דגים ,אך בשר עוף בחלב שקדים הוא דבר שכיח ,ורגילים לבשל בחלב
שקדים ,ולא יבואו לחשוד כלל .ומוסיף הכו" פ לחלק בין דין דם דגים לדין חלב שקדים ,שכן חלב שקדים
רק נראה כחלב ,אך באמת אינו חלב כלל והוא כמי פירות ,אך דם דגים הרי בסופו של דבר דם זה הינו
אכן דם ,ולכן יש יותר מקום להחמיר בו.
96
שו"ת אדני פז :95יש לחלק בין דבר שיש לו עיקר מהתורה או סרך דאורייתא ,כמו שכבר ראינו לגבי
תיקון צינור שממעכו ברגל ,והרי תלישה לתיקון צינור הוי דאורייתא  -אם יעשה ביד ,ולכן יש מקום
להחמיר יותר למרות שעתה זה דרבנן כיון שנעשה כלאחר יד ,לבין בשר עוף בחלב שהוא עצמו דרבנן
גמור א"כ יש להקל בכל מה שמיחזי כמוהו.
ראינו כי קיימות שיטות שונות בנושא זה של מראית עין בחשש דרבנן ,ואף קיימת מחלוקת בהלכה,
אך ממירב השיטות עולה כי יש להקל יותר בדין דרבנן לגבי מראית עין לגבי דין חדרי חדרים או לגבי
קולות שונות  -כ"א לפי שיטתו .אך כל זה רק במקרים וגדרים מיוחדים ,ובדר"כ אין כאן היתירים
גורפים ולכן צריך לדון כל מקרה לגופו.

 89שם.
 90שבת נד ע"ב.
 91עיין הערה .78
 92וכ"כ פת"ש סימן פ"ז ס"ג סק"י.
 93פר"ח סימן פז ס"ק ז.
 94כרתי ופלתי ,סימן פ"ז ס"ק ח.
 95אדני פז סימן מא.
 96עיין הערה .77
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סיום )בתוספת עניינים למעשה(
במאמר זה נפגשנו עם הלכות מגוונות ומעניינות הבאות כתוצאה מחשש הסתכלות העין .בתחלה
למדנו כי קודם כל יש תמיד לנסות ללמד זכות ולהטות לכף זכות ,דבר אשר בעצמו משפיע על הלכות
חשד ומראית עין.
בהמשך נוכחנו לדעת כי יש ליזהר בכל צעד ושעל הן "מפני החשד" והן מפני מראית עין .רבים דנו
בהבדלים שבין "מראית עין" ל"מפני החשד" .יש ,שכנראה לא חילקו כלל ביניהם ,ולכן אף למדו הלכות
זה מזה ]כגון הפר"ח 97שהסיק משיטת הר"ן ,בדין הדלקת נרות חנוכה בשני הפתחים  -מפני החשד,
שפטר מברכה בפתח השני ,לדין בן פקועה שטעון שחיטה מדרבנן מפני מראית עין ,כאשר עמד על רגליו
והתחיל ללכת ,שגם בשחיטתו אין לברך[ ,ומכאן שממש השוו ביניהם.
98
מצד שני ,יש שבתוקף חילקו ביניהם ,והחמירו יותר בדין "מראית עין" ] עיין כו"פ שחלק על הפר"ח
הנ"ל וכתב שיש לברך בשחיטת בן פקועה ואין להשוות לדין ב' פתחים בנר חנוכה כיון ששם החיוב הוא
"מפני החשד" ולכן פוטר הר"ן מברכה ,משא"כ במראית עין שהחמירו חכמים יותר באופן כללי ,ולכן גם
צריך ברכה[.
יש הגדרות שונות בחילוקים ביניהם ,וכל פוסק לעיתים מצא לו חילוק משלו.
יש שכתבו ש"מפני החשד" רק יבואו לומר שעשה עבירה ,אך לא ילמדו ממנו ,אך בענינים של מראית
עין  -לא רק שיחשדוהו ,אלא החשש הוא שאף יבואו ללמוד ממנו  -דוקא באותם הלכות שהם פחות
מוכרות וידועות.
הבדל נוסף הוא ,כפי שכבר ראינו ,שבמראית עין מפני חומרתו ,חוששים אף בחדרי חדרים ,משא"כ
בדין "מפני החשד" שגורם לאיסורים רק בפרהסיא .ועוד רבים החילוקים וההגדרות השונות.
בימינו ,שפשטו השניצלים והנקניקיות הטבעיות למיניהם ,ואף מוצרים שונים הנראים כחלביים
עשויים מאבקות חלב פרווה שונות ,נתרבו השאלות בענינים אלו ,האם יש לחשוש בהם למראית עין ,או
שלא  -כיון שהדבר נפוץ כבר וידוע .הפוסקים דנו רבות 99בענינים אלו .בדר"כ הסתמכו הפוסקים על
הרא"ש שהבאנו ,100שכל דבר שכבר נפוץ ומצוי ומכירים בו  -אין בו מראית עין .101כמו"כ רבים הסתמכו
על שו"ת "יגל יעקב" 102שהתיר בדבר שנתפרסם ונתפשט ]אלא ששם מדובר על קוקוס הדומה לחמאה
בענין לטגן בו קציצות בשר ,והתיר שם רק ביחידות ולא בציבור ,כיון ששם יש חומרא בכך שאוכל שניהם
יחד[.
103
יש שאף למדו מהדין של לימוד זכות על הזולת ,שדנו ממנו נ"מ לקולא ,שרק כאשר יש הוכחה
לאיסורא יותר מאשר להיתרא אז קשה ללמד זכות על השני ,וממילא יש לחשוש למראית עין ,אך כאשר

 97פר"ח יו"ד סימן י"ג ס"ק ה.
 98כו"פ יו"ד סימן יג ,ס"ק ד'.
 99עיין לדוגמא שו"ת "יביע אומר" חלק ו' יו"ד סימן ח'.
 100עיין הערה .62
 101עיין ספר "ויזרע יצחק" סימן פז ס' ג' שדחה הלימוד מהרא"ש הזה ,כיון שכוונת הרא"ש שמבחינים
עתה ממש בין הסוגים ולכן לא יבואו לטעות.
 102שו"ת יגל יעקב" של הגר"י גוטליב חלק יו"ד סימן כג ,הובא בספר "ויזרע יצחק"  -עיין הערה .101
 103תפארת ישראל בכלכלת שבת אות לד  -עמוד .13
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הצדדים של האיסורא או ההיתרא שוים הרי הציבור ידון את האדם לכף זכות ,וממילא אין לחשוש
ל"מראית עין" ] וזה בעיקר כאשר מדובר על חשש עבירה שעשה קודם ואפילו בדאורייתא[.
העולה מכל דברים אלו ,שבימינו בו התפרסמו ונפוצים דברים אלו ,אין לחשוש להם בדר"כ למראית
עין ,אך תמיד יש לדון בכל מקרה לגופו ולשאול מורה הוראה .כבר הזכרנו שלעיתים אף כשמותר מעיקר
הדין ,הרי בכ"א ,יש ליזהר מדין " -הרחק מן הכיעור".
הארכתי בענינים אלו ועמדתי עד כמה יש ליזהר מפני הסתכלות הציבור והזולת שמסביב .זכורני,
בתקופת שהותי בצבא בשירות הסדיר ,נקלעתי לת"א עם מספר חיילים שאינם דתיים ,והדבר היה
בשעות הצהרים .החיילים ההם ,רצו להיכנס למסעדה ללא הכשר ,אותה הם מכירים ורגילים לאכול בה,
וביקשו שאני רק אשב שם ואשוחח איתם  -אף אם לא אוכל שם דבר  -כיון שאין כשרות .מובן שסירבתי.
לימים התענינו החיילים לפשר סירובי זה ,זכורני שהסברתי להם ,כי העוברים ושבים שיראו חייל דתי
במסעדה זו או שיבואו לחשוד בו שמא אוכל ,או שמא יטעו בגללו ואף הם יאכלו שם ,ואף אותם חיילים
הודו בדבר ,והבינו עד כמה צריכה להגיע זהירותו של יהודי שומר מצוות .יהי רצון שנזכה ויתקיים בנו -
"ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם" .אכי"ר.

בלכתך בדרך
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הקדמה
הפרקים שלפנינו משמשים כמבוא לספר יהושע ועוסקים בעיקר בדמותו של יהושע ובאופן הנהגתו.
שלשה מאמרים יוחדו לדמותו הרוחנית של יהושע בן נון שמוביל את העם לאורך כל הספר לכיבושה
של הארץ ,חלוקתה לשבטים וההתנחלות הראשונית בה .יש בהם נסיון לעמוד על קוי האופי היחודיים
של יהושע שאפשרו לו להיות המנהיג בזמן כה מיוחד ושבגינם נבחר ע"י הקב"ה ,בניגוד לכל התחזיות,
להיות יורשו של משה .מלבד זאת עוסקים המאמרים בסיבות שבגללן משה לא יכול היה להמשיך
בהנהגתו ויחסן למנהיגותו של יהושע .המאמר הרביעי עוסק במקומו וערכו של הספר ביחס לשאר ספרי
התנ" ך וביאור ענינה של ארץ ישראל.
דרך הלימוד במאמרים היא עיון בפשט המקראות ,בדברי חז"ל ,בש"ס ובמדרשים שונים תוך
חתירה להבין את היסוד המשותף שמסביר פסוקים ומאמרים רבים המתייחסים לאותו ענין .בציטוט
הפסוקים הועדף לעיתים כתיב מלא ,אף במקומות שהתנ"ך משתמש בכתיב חסר ,על מנת לסייע בקריאה
ובהבנה.
אודה לאל וכן לכל המסייעים במלאכת הקודש.

 

* פני משה כפני חמה  -פני יהושע כפני לבנה.
*מדרגתו הרוחנית ,תכונתו הפנימית וצורת הנהגתו של יהושע.
* ענוות מנהיג וארץ.
*ערכה של ארץ ישראל.
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מינויו של יהושע
הגמ' במסכת בבא בתרא )דף עה ,ע"א( מוסרת לנו את יחס העם לחילוף ההנהגה ממשה ליהושע
וז"ל:
"ונתתה מהודך עליו )דברים כז ,כ(  -ולא כל הודך ,זקנים שבאותו הדור אמרו פני משה
כפני חמה  -פני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה".
והנה פשטם של דברים תמוה מאד ,מה ראו הזקנים צורך לבייש את יהושע ,המנהיג החדש של עם
ישראל ,ולערער על מנהיגותו שהקב"ה הוא המצוה עליה .ועוד יש להעיר ,אם הדברים כפשטם שלמשה
היה קרון עור פנים וליהושע לא היה ,מדוע דוקא הזקנים הם אלו ששמים לב ,וכי הצעירים אינם יכולים
לראות זאת .הערה נוספת שיש להעיר היא ,מדוע צריך לכפול ולומר "אוי לה לאותה בושה ,אוי לה
לאותה כלימה".
ציוויו של הקב"ה לסמוך את יהושע כמנהיג בא כתגובה לבקשתו של משה:
"יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה :אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם
ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה" )דברים כז ,טז-
יז(.
ותשובת הקב"ה:
"קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו... :ונתתה מהודך עליו
למען ישמעו כל עדת ישראל" )שם שם ,יח-כ(.

ונראה שיש להעיר בפרשה זו שלש הערות מרכזיות:
א .מה משמעותו של הכינוי "אל-הי הרוחות לכל בשר" בהקשר של בקשת מינוי היורש למשה.
ב .מדוע העברת המנהיגות ליהושע נעשית על ידי סמיכת יד ולא באופן אחר.
ג .מדוע נצטווה משה "מהודך ולא כל הודך" )הגמ' ב"ב שם(.

חמה ולבנה
בדרך אל ביא ור הדברים נקדים ונבאר כמה ענינים יסודיים הנוגעים לעיקר הענין.
בפרשת בראשית בתיאור היום הרביעי נאמר:
"ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור
הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים" )בראשית א ,טז(.
חז" ל עמדו על שני קשיים עיקריים העולים מפסוק זה.
הראשון הוא שלכאורה מאורות אלו מיותרים ,שהרי ביום הראשון נברא האור" ,ויאמר אלהים יהי
אור ויהי אור" )בראשית א ,ג( ,ובאמצעות האור והחושך מובחנים היום והלילה" ,ויקרא אלהים לאור
יום ולחשך קרא לילה" )שם שם ,ה(.
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והקושי השני הוא הסתירה מתחילת הפסוק לסופו ,שבתחילתו נאמר "ויעש אלהים את שני
המאורות הגדולים" ואילו בסופו נאמר "את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת
הלילה".
בתשובותיהם העמוקות האירו לנו חז"ל ברוח קדשם את סתרי הבריאה המשליכים על צורת
ההנהגה האלוקית בעולם.
לשאלה הראשונה התיחסו במסכת חגיגה )יב ,ע"א(:
"ואור ביום הראשון איברי? והכתיב 'ויתן אותם אלהים ברקיע השמים' )בראשית א ,יז(,
וכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי' )שם שם ,יט() .ומתרצת הגמ'( כדר"א דאמר ר'
אלעזר אור שברא הקב" ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו ,כיון שנסתכל
הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו מהן שנאמר
'וימנע מרשעים אורם' )איוב לח ,טו( ,ולמי גנזו ,לצדיקים לעתיד לבא שנאמר 'וירא
אלהים את האור כי טוב' )בראשית י ,ד( ,ואין טוב אלא צדיק שנאמר 'אמרו צדיק כי טוב'
)ישעיהו ג ,י( ,כיון שראה אור שגנזו לצדיקים שמח שנאמר 'אור צדיקים ישמח' )משלי יג,
ט(".
תירוץ נוסף לשאלה מובא שם בשם חכמים:
"וחכמים אומרים הן הן מאורות שנבראו ביום א' ולא נתלו עד יום ד'" )חגיגה שם(.
ובדברי הגמ' הללו נראה שיש לעמוד על כמה ענינים:
א .מה ענינו של האור הגנוז ומה סוברים חכמים האומרים שהן הן המאורות שנבראו ביום א' ונתלו
ביום ד' ,והאם הם חולקים על מציאותו מכל וכל.
ב .בדברי הגמ' "כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים" מדוע
נקטה הגמ' לשון זו ולא קצרה וכתבה "וראה שרשעים הם".
ג .בהמשך דברי הגמ' "עמד וגנזו מהן שנא' וימנע מרשעים אורם" וכי מהם בלבד נגנז והלא מכל
העולם נגנז.
לענין המאור הגדול והמאור הקטן התיחסו חז"ל במסכת חולין )ס ,ע"ב(:
"ר"ש בן פזי רמי כתיב "ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב 'את המאור
הגדול ואת המאור הקטן') ,ומתרצת הגמ'( אמרה ירח לפני הקב"ה רבש"ע אפשר לשני
מלכים שישתמשו בכתר אחד ,אמר לה לכי ומעטי את עצמך אמרה לפניו רבש"ע הואיל
ואמרתי לפניך דבר הגון אמעט את עצמי )לאחר מכן מובאים בגמ' נסיונות פיוס עד ש(
חזייה דלא קא מייתבא דעתא )ראה הקב"ה שלא נחה דעתה של הלבנה( אמר הקב"ה
הביאו כפרה עלי שמעטתי את הירח והיינו דאמר רשב"ל מה נשתנה שעיר של ר"ח
שנאמר בו לה' אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על שמעטתי את הירח".
ולכאורה מלבד ההעמקה הנדרשת בנמשלו של מאמר מופלא זה יש להקשות עוד בפשט הדברים ,מה
סברה הלבנה בטענתה הרי באותה מדה שהיא חפצה בהורדת החמה או בהעלאת עצמה יכול היה לקרות
ההיפך הגמור ,ועוד צריך להבין מהו ענינה של הכפרה על הקב"ה.
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ראש חודש
חודשי השנה של עם ישראל נקבעים עפ"י התחדשותה של הלבנה וישנן הלכות רבות הקשורות
בקידושו של החודש בשעה שהוא נעשה בבין הדין על פי הראיה ,ובמהלך דברינו ראינו לבאר שתים מהן
הנראות תמוהות בהשקפה הראשונה.
א .המשנה בראש השנה )פ"א מ"ד( אומרת:
" על שני חדשים מחללין את השבת על ניסן ועל תשרי שבהן השלוחין יוצאין לסוריא ובהן
מתקנין את המועדות ,וכשהיה ביהמ"ק קיים מחללין אף על כולן מפני תקנת הקרבן".
והיינו שהעדים שראו את המולד מותר להם לחלל את השבת כדי להגיע לבית הדין ולהעיד ודוקא
בניסן ותשרי שבהם קובעים את החגים וכשהיה ביהמ"ק קיים חיללו על כל ראשי החודשים כדי שיקרב
קרבן ראש חודש בזמנו.
ובטעם הדין שמחללים את השבת לעדות החודש ביארה הגמ' )ר"ה כא ,ע"ב( שם וז"ל:
"ת"ר מנין שמחללין עליהן את השבת ת"ל 'אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם במועדם'
)ויקרא כב ,ד( ,יכול כשם שמחללין עד שיתקדשו כך מחללין עד שיתקיימו ת"ל אשר
תקראו אותם על קריאתם אתה מחלל ואי אתה מחלל על קיומם".
ופירוש דברי הגמ' הוא ,שלומדים מהפסוק שמותר לחלל שבת כדי לקדש את המועדות ,אך אסור
לחלל את השבת כ די להודיע לבני הגולה את יום קביעות המועד.
ולכאורה קשה מדוע קריאת המועדות בזמנם חשובה יותר מקיומם בזמנם )ואמנם שאפשר לומר
שלגבי קיומם בין כך ובין כך מתקיימים שהרי מספק ינהגו ב' ימים משא"כ לגבי קריאתם שאם עבר יום
הל' יתקדש יום ל"א ,אבל אנו מוצאים שהפסוק מדגיש תקראו להבהיר את חשיבות קריאתם אף יותר
מאשר חשיבות קיומם(.
ועוד יש לדון בגדרו של ההיתר לחלל שבת בשביל ראש חודש ,שרבים מהראשונים 1שם פירשו שגם
ראש חודש נקרא מועדי ה' ולכן בזמן ביהמ"ק מותר היה לחלל שבת כדי שיקבע בזמנו ורק לאחר החורבן
גזרו שלא יחללו בשביל ר"ח כיון שאין לזה שום נפק"מ ממשית )והוכרחו לזה דאל"כ מה טעם ההיתר
בזמן שביהמ"ק קיים( ,ולכאורה לפי פירושם הלשון במשנה "מפני תקנת הקרבן" קשה ,שהרי עיקר
ההיתר בזמן ביהמ"ק לא היה בגלל הקרבן אלא בשביל קריאת ר"ח בזמנו.
ב .הלכה נוספת מצויה במשנה לגבי אופן קידוש החודש:
"ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש" )ראש השנה פ"ה
מ"ז(.
ובגמ' שם )כד ,ע"א( מבואר שורשה של הלכה זו מהפסוקים:
"וידבר משה את מועדי ה' )ויקרא כב ,מד( מכאן שראש ב"ד אומר מקודש .וכל העם עונין
אחריו מנלן? אמר רב פפא ,אמר קרא 'אשר תקראו אותם' קרי ביה אתם .ר"נ בר יצחק
אמר 'אלה הם מועדי' )שם שם ,ב( הם יאמרו מועדי".
ובין למר ובין למר צריך להבין את טעמה של ההלכה הזו ,וכי בית הדין זקוק להסכמתו של הציבור
להחלטותיו.

 1עיין רשב"א וריטב"א שם.
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ברכת  /קידוש הלבנה
הגמ' במסכת סנהדרין )מא ,ע"ב  -מב ,ע"א( מבארת את דיני ברכת הלבנה הנקראת בלשון הגמ'
ברכת הלבנה וז"ל:
"וא"ר אחא בר חנינא אמר רב אסי אמר רבי יוחנן עד כמה מברכין על החודש עד
שתתמלא פגימתה".
ופירש רש"י שם וז"ל:
"עד שתתמלא פגימתה ,אבל בתר הכי לא שייך למימר מחדש חדשים שהרי כבר נושנת
היא".
ויש להקשות מדוע דווקא מילוי הפגימה הופך את הלבנה לישנה ,והלא ברכת השבח מחדש חדשים
מתייחסת אל לבנה זו החדשה ביחס לקודמתה ,ואם תמצי לומר שהסיבה היא שצריך לברך על לבנה
המתמלאת והולכת ולא על המתחסרת והולכת ,א"כ היתה הגמ' צריכה לומר עד שתתחיל להתחסר,
וביחוד אין שייך פירוש זה לדעה בגמ' ש"עד שתתמלא פגימתה" היינו עד שיתמלא חציה ולא תהיה
נראית פגומה ולא עד מילויה הגמור כדעה השניה בגמ' שם.
הגדרה נוספת בזמן הברכה מצאנו במסכת סופרים )פ"כ ,ה"א(:
"ואין מברכין על הירח אלא במוצאי שבת כשהוא מבושם ובכלים נאים ותולה עיניו
כנגדה ומיישר את רגליו ומברך".
ואף על פי שדין זה לא הובא בגמ' מכל מקום נפסק כמותו וכן המנהג בכל ישראל ,וצריך להעמיק
בטעם הלכה זו מה ענין מוצאי שבת לברכת הלבנה .ודוחק לומר שהוא טעם טכני בלבד שא"כ במוצאי
שבועות היה אפשר לברך ,ועוד יכולים ללבוש בגדים נאים ולהתבשם 2לצורך הברכה.
הערה נוספת שיש להעיר היא על מה שנקראת ברכה זו בפי חלק מהעם קידוש לבנה ,מה ראו על ככה
לשנות מלשון הגמ' בסנהדרין ולשון המסכת סופרים שקראוה ברכת החודש או ברכת הלבנה.

ענינם הפנימי של השמש והירח
בבואנו לתרץ את כל השאלות שהעלינו עד עתה אנו נזקקים להעמיק במהותם הרוחנית של השמש
והירח ,שכל אחד מהם רומז ומכוון כנגד מדרגה ובחינה אחרת הבאה לידי ביטוי גם בחיצוניותם
הגשמית ,ומתוך העמקה זו נוכל לנסות ולהבין את דברי החכמים וחידותם.
השמש כידוע הינה כדור ענק של גזים לוהטים ,שבהיותם בטמפרטורה גבוהה יוצרים מציאות של
אור ,לעומתה הירח הינו מוצק קר שאינו מאיר מעצמו ,מתוך כך אנו מבינים שהשמש והירח במצבם
הנוכחי מסמלים את המציאות הרוחנית המופשטת  -השמש ,מול המציאות הגשמית התחתונה  -הירח.
אולם לא כך היו הדברים בתחילת הבריאה ,הירח בהיותו בעל אור עצמי רמז על מציאות של גשמיות
שאינה מנותקת מן הרוחניות אלא מאירה ופועלת עמה בשיתוף בלי סתירות פנימיות.
במילים אחרות הלבנה דמתה לבני האדם והשמש למלאכים ,המלאכים רוחניים מופשטים בלבד,
ובני האדם נשמה עילאית המאירה גוף חומרי וחשוך וחיה עמו בשיתוף.3

 2ומה דאיתא בברכות )מג ,ע"ב( דת"ח "אל יצא כשהוא מבושם לשוק" כבר אוקמוה בגמ' במקום
שחשודים על משכב זכור ודוקא בבגדיו ,ודלא כמי שרצה לפרש שמ"ש במסכת סופרים "כשהוא
מבושם" איירי על הירח ,מפני שהוא יוצא מפשוטו.
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ועתה תבואר לנו הגמ' בחולין )ס ,ע"ב( העוסקת בויכוח של הקב"ה ללבנה ,הלבנה שטענה "אין שני
מלכים משמשים בכתר אחד" דרשה בעצם הכרעה בויכוח התמידי 4בין הרוחניות המלובשת בגשם לבין
הרוחניות המופשטת ,שאמנם מצד הראוֹת האור הרוחניות המלובשת הינה פחותה מן הרוחניות
המופשטת ,אך מצד פעולתה ותכליתה היא מעולה יותר.
הלבנה דרשה זאת ביודעה שהרוחניות המסוגלת לכלול גם את הגשם כחלק מהבריאה המשמש דרגה
תחתונה לגילוי מציאות ה' בעולם הינה מעולה בעצמיותה מהמצב הרוחני הקבוע שאינו מתמודד עם
המציאות הארצית.
וביתר ביאור יש לומר שהמלאכים נקראים עומדים ובני האדם נקראים מהלכים ,5המצב הרוחני
הקבוע עומד בלי אפשרות להשתנות ולהתקדם מפני שמציאותו היא עצמיותו ואין שום דבר שיכול לגרום
לו עלייה ,אך הרוחניות הפועלת בתחתונים דווקא בשל היותה נתונה בין שני הקצוות יש לה את היכולת
להתעלות מפני שהיא תלויה בפעולתה בחומר שהוא בעל שינוי והיותה פועלת בו לטובה היא זכותה
להתעלות.
רוחניות המיועדת להתעלות הזו הינה מעצם טבעה עליונה יותר ובעלת כח שינוי כדי שתוכל לכלול
גם דברים נמוכים ולקושרם ליעודם ותכליתם.6
הגדרותינו בעניני השמש והירח מתאימות גם לצורתם ,השמש אינה משתנית והיא קבועה בגודלה
ובאורה לעומת הלבנה הנתונה תמיד בשיקול בין הארה לחושך.
רצונה של הלבנה לשמש בכתר לבדה ,היינו שהעולם יתנהל לפי תכונתה המיוחדת בלבד ,יש בו סכנה
גדולה ,כיון שהעולם עלול ליפול לתהומות של בהמיות והסתאבות חומרית ,המציאות התחתונה צריכה
להיות קשורה תמיד גם אל המציאות הרוחנית הקבועה והבלתי משתנה שתשמור על מעמדה של
הרו חניות בעולם.
"עמד הקב"ה ומעט את הלבנה" )חולין ס ,ע"ב( ,כדי למנוע את הסכנה הזו הוריד הקב"ה את המעמד
החומרי העולמי כך שתהיה נגלית פחיתותו ולא יגיע לידי מצב של שלטון מוחלט ,נטילת אורו העצמי
היתה מוכרחת כאשר התגלה רצון מצדו לכבוש לגמרי את כל המציאות ,רק מתוך מעמדו הנוכחי יהיה
ניתן לברר את מעמדו הנכון ולגלות בדרך שקולה ומדודה את אורה של הרוחניות הנתונה בו.7
על פי דברינו עד כאן נוכל להבין גם את הגמרא בחגיגה )יב ,ע"א( בענין האור הגנוז:
"אמר ר"א אור שברא בקב" ה ביום ראשון אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו".
האור הראשון בתחילת הבריאה האיר את כל המציאות באור מלא ,מסוף העולם ועד סופו מפסגתם
של העולמות הרוחניים הנעלמים ועד תכלית שפלות הגשם התחתון אך,

 3ועיין הרחבת דברים בזה בספר נפה"ח שער א' פ"י שמבאר מעלת האדם על המלאכים ומעלת המלאכים
על האדם ,ובדבריו שם תבין כוונתנו.
 4וזה ענין כל הויכוחים בין המלאכים לקב"ה ובינם למשה ודו"ק.
 5זכריה ג ,ז "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה".
 6וכעין דברינו כתב הרב קוק באורות הקודש ח"ג קכ"ו בקטע "האופי הקבוע והמתנודד" עיי"ש.
 7וביסוד זה תבין גם מאמר מופלא בבראשית רבה פרשה ח' פיסקה י' "אמר רבי הושעיא בשעה שברא
הקב"ה אדה"ר טעו מלאכי השרת ובקשו לומר לפני קדוש ...מה עשה הקב"ה הפיל עליו תרדמה וידעו
הכל שהוא אדם" עכ"ל .ודו"ק שהשינה ענינה הוא החומרי לבדו וזה ענין התרדמה ההיא.

127

פרקי מבוא לספר יהושע

"כיון שנסתכל הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה וראה שמעשיהם מקולקלים עמד וגנזו
מהן".
8
דור המבול ודור הפלגה היו בעלי כוחות רוחניים אדירים עם שפע גשמי גדול ,המציאות החומרית
סחפה אותם לצדה והפכה את הכוחות הרוחניים למשרתי המגמות השפלות וזוהי ההדגשה "מעשיהם
מקולקלים" ,לכן עמד הקב"ה וגנז את האור שהאיר את החומר על מנת לצמצם את היקף הנזק שיכול
להגרם ,ולמנוע את מחפשי האמת מלהמשך אחריו.
ולכן דוקא הרשעים איבדו את אורם ולא הצדיקים ,כיון שאותו האור מאיר עדיין בענינים הרוחניים
שהם עיקר נחלת הצדיקים ,ורק בעניני הגוף נחלת הרשעים אין הוא מתגלה עתה ,אולם לעתיד לבא האור
הכללי שמתגלה בכל חלקיה של המציאות העולמית יתגלה לצדיקים שהכינו את עצמם לגילויו
והמתאימים אליו בעומק תוכיותם .וזוהי כוונת הגמרא "גנזו לצדיקים"  -אותו האור המאיר את
הגשמיות שלכאורה היתה שייכת לרשעים נגנז לצדיקים.
לפי דברינו מובנים גם דברי חכמים שאמרו הן הן חמה ולבנה שנבראו ביום א' ונתלו ביום ד',
וכוונתם היא שהחמה והלבנה במציאותם המקורית של שני המאורות הגדולים זהו בעצם אותו הענין של
הארה מסוף העולם ועד סופו כפי שהיתה קיימת באור הגנוז.

ביאור עניני ראש חודש
מעתה נוכל לרדת גם לעומק ענינו של ראש חודש וביאור הלכותיו.
בראש חודש מתחיל תיקונה של הלבנה שכן היא שבה ומתחילה לקבל את האור ,ולכן קביעת ראש
חודש תלויה בעם ישראל ,שהרי ביארנו לעיל שענינה של הלבנה הוא החדרת האור העליון בממדי העולם
הזה וזו היא עבודתם של התחתונים בני האדם החיים במציאות החומרית "והארץ נתן לבני אדם"
)תהלים קטו ,טז(.
דווקא בני האדם בתכונתם היחודית כבריח התיכון מהעולמות העליונים עד לתחתונים יכולים
לקשור תחתון בעליון עלול בעילתו ,וזוהי הסיבה שישראל הם בעלי העבודה בעולם הזה הם מונים ללבנה
וקובעים את מהלך תקונה.
בזאת אנו באים להבנת ההבדל בין השבת למועדים ,השבת "מקדשא וקיימא" )ביצה יז ,ע"א( ,ואילו
המועדים נקבעים ומתקדשים ע"י עם ישראל ,השבת נקבעת עפ"י החמה שהרי קביעותה היא היום
השביעי בשבוע והיום והלילה נחתכים לפי זריחת החמה ושקיעתה ולכן היא קבועה מראש ואינה ניתנת
להשפעת בני האדם .לעומתה המועדים התלויים בתאריכי החודש שנקבע ע"י ישראל הינם מושפעים
ותלויים בידי האדם ,זוהי הסיבה למתח בין "לה'" ובין "לכם" ביום טוב .כדברי חז"ל במסכת ביצה:
"רבי אליעזר אומר אין לו לאדם ביו"ט או אוכל ושותה או יושב ושונה .ר' יהושע אומר
חלקהו ,חציו לה' וחציו לכם .אמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו ,כתוב אחד אומר
עצרת לה' אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם הא כיצד? רבי אליעזר סבר או כולו
לה' או כולו לכם ורבי יהושע סבר חלקהו חציו לה' וחציו לכם" )ביצה טו ,ע"ב(.
זוהי גם סיבת היתר מלאכת אוכל נפש ביו"ט ,כיון שיו"ט מגלה את הקדושה הנחדרת בטבעיות
ומכאן החשיבות הגדולה של האכילה שאין השביתה מעניני החומר נוגעת אליה.

 8כמאמר חז"ל שדור המבול לא נתגאו אלא בשביל רוב טובה שהשפיע להם הקב"ה .במדבר רבה ט' ,כ"ה.

ר' אהרן פרידמן

128

מעתה מתורצת שאלתנו בענין חלול שבת על קריאת המועדות בניגוד לאי חלולה על קיומם בזמנם,
שהרי המעליותא של יו"ט על שבת הוא בהיותו מתיחס אל ישראל הפועלים בו ,ונקודה זו מתגלית דווקא
בקידוש החודש שאז יש לישראל את האפשרות לקבוע ולקדש את המועדות ,אך מצד גילוי הקדושה
האלוקית השבת מעולה מימים טובים שהרי היא אסורה במלאכת אוכל נפש וחייבים על זדונה מיתה
ולכן על קריאתם מחללים משא"כ על קיומם.9
עוד מובן על פי דרכנו שבטול הקרבן גרם חסרון חשיבות בראש חודש ,שהרי הקרבן מכפר על מיעוט
הירח .והכוונה בזה שבהבאת הקרבן יש משום התוויית הדרך לתקונה של הלבנה מהתמעטותה שהרי
הקרבן בה מן הבהמה שהיא חומרית בתכלית וזוכה ומתעלה עד למדרגת קודש קדשים שחלקה עולה
לגבוה וחלקה נאכל לפנים מן הקלעים לכהנים .זוהי הדוגמא לאפשרות הנשגבה של רוממות החומר
שמעידה על מציאותו השרשית קודם מיעוט הלבנה ובזה יש כפרה פורתא.
משחרב ביהמ"ק נקטעה נקודת החיבור בין שמים לארץ ולכן אין מחללין על ראש חודש שאין בו
קרבן ,זהו עומק הביטוי תקנת הקרבן היינו התיקון שמתקן הקרבן.
ההלכה הנוספת שהבאנו בראש דברינו בענין קידוש החודש היא אמירת כל העם מקודש מקודש
תתבאר אף היא ,אך לפני שנבוא אל ביאורה נעיין בדין קצירת העומר הדומה בבחינה זו לדין קידוש
החודש ,וכך שנינו במסכת מנחות )פ"י מ"ג(:
"כיצד היו עושים :שלוחי בית דין יוצאים מערב יו"ט ועושים אותו כריכות במחובר
לקרקע כדי שיהא נוח לקצור .וכל העיירות הסמוכות לשם מתכנסות לשם כדי שיהא
נקצר בעסק גדול ,כיון שחשכה אומר להם בא השמש? אומרים הין ,בא השמש? אומרים
הין ,מגל זו? אומרים הין ,מגל זו? אומרים הין ,קופה זו? אומרים הין ,קופה זו? אומרים
הין ,בשבת אומר להם שבת זו? אומרים הין ,שבת זו? אומרים הין ,אקצור? והם אומרים
לו קצור ,אקצור? והם אומרים לו קצור ,שלשה פעמים על כל דבר ודבר והם אומרים לו
הין הין הין ,כל כך למה מפני הבייתוסין שהיו אומרים אין קצירת העומר במוצאי יו"ט".
וביאור הדברים לפי פשטם שכיון שהבייתוסים טענו שמ"ש "ממחרת השבת" היינו אחרי שבת
הראשונה שלאחר יו"ט ראשון של פסח ,וחכמים אמרו שממחרת השבת היינו לאחר הפסח ולכן קצרו את
העומר בפרסום רב.
אולם בעומק הדברים אפשר לומר שעצם המחלוקת בין חכמים לבייתוסים היתה בענין כחם של
חכמים לפרש ולקבוע את ההלכה בכחם כח תושבע"פ ,ולכן מצאנו שניסו הבייתוסים להטעות את חכמים
בקידוש החודש שבו מתגלית סמכות חכמים במלא עוצמתה 10כדאיתא במסכת ר"ה )פ"ב מ"א; ובגמ' כב,
ע"ב(.
כתוצאה מתפיסתם המוטעית חלקו על חכמים בענין מצוות העומר ,שהם תפסו את השבת לעיקר
מול יו"ט שהרי היא נקבעת משמים ,ולעומתם חכמים במסורתם האמיתית הבינו את ערכו המיוחד של

 9במיוחד מתאימים הדברים למ"ד שאם לא קדשוהו ביום ל' שוב אין מקדשים אותו שכבר קדשוהו
שמים ולכן חשוב מאד שנקדש אותו אנחנו עד כדי חלול שבת.
10ומענין שזוהי המצוה הראשונה החודש הזה לכם וכמאמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה
מבראשית אלא מהחודש הזה לכם והתורה מגלה מיד את כח חכמים )ומילה וגיד הנשה היו יכולים
להכתב אחרי זה(.
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יו"ט כנקבע ע"י תושבע"פ ,ומצוות העומר שבאה מיד אחריו מבטאת אף היא את אפשרות קידושו של
הגוף הבהמי ולכן בא מן השעורים שהם מאכל בהמה ,ולכן עשו את הקצירה בקהל גדול בכוונה לבטא את
כוחו המיוחד של עם ישראל כיוצר ופועל במציאות ,שהרי כח חכמים בתושבע"פ בא מכוחו של העם
שנתנה לו התורה כאומה מיוחדת שעליה בלבד 11משרה הקב"ה את שכינתו .וזהו ענין אמירת "הין הין"
ע"י הקהל.
הוא הדבר גם בענין קידוש החודש שישנו צורך לבטא את כוחו של העם כקובע את המציאות
12
העולמית וכפועל עליה בכוחו נשמתו המיוחדת עד לתקונה הגמור.

ביאור עניני קידוש לבנה
מתוך ההבנות שהשגנו עד כאן אפשר להסביר גם את ההערות שהערנו בעניני ברכת הלבנה.
ברכת הלבנה ,שבגמ' בסנהדרין )מא ,ע"ב  -מב ,ע"א( נקראת ברכת החודש ,נוסחה בגמרא שם הוא
כך:
"ברוך ...אשר במאמרו ברא שחקים וברוח פיו כל צבאם ,חק וזמן נתן להם שלא ישנו את
תפקידם ששים ושמחים לעשות רצון קונם ,פועלי אמת שפעולתן אמת וללבנה אמר
שתתחדש עטרת תפארת לעמוסי בטן שהם עתידין להתחדש כמותה ולפאר ליוצרם על
שם כבוד מלכותו ברוך מחדש חדשים".
ובהתבוננותנו בנוסחה של הברכה אנו מוצאים שניתן לחלקה לשני חלקים ,החלק הראשון עד תיבת
אמת שעוסקת בשבחו של הקב"ה ובשבח המאורות עושי רצונו ,והחלק השני מתיבת וללבנה עד סוף
הברכה עוסק בציווי ללבנה שתתחדש וביחס בינה לבין ישראל.
הבחנה זו מובילה אותנו להבנה שכאשר ישראל מברכים ברכה זו אין כאן אמירת שבח בלבד אלא
יש כאן הזדהות פנימית עם מציאותה של הלבנה המתחדשת הדומה לישראל שעתידין להתחדש ,ומתוך
כך הברכה פועלת בעולם ומקדמת ומקרבת את השגתו של אידיאל נשגב זה.
נלע"ד דאפשר לומר שהברכה על הלבנה באה למעשה במקום קדוש החודש שבו היינו קובעים
ומקדשים את החודש בפועל ומגלים את האפשרות לקידושה של המציאות על ידי ישראל ,יתכן שזהו
הטעם לאמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים" שהרי מקורה של אמירה זו הוא בגמ' בראש השנה )כה,
ע"א(:
"א"ל רבי לר' חייא זיל לעין טב וקדשיה לירחא ושלח לי סימנא דוד מלך ישראל חי
וקיים".13
וברש"י ביאר שהיינו בזמן שגזרו לא לקדש את החודש וקדשוהו בסתר ,ומה ששלחו דווקא סימן זה
מפני שיש בזה רמז שלמלכות ישראל אין ביטול מפני שאינה חומרית בלבד אלא קשורה במהותה
לרוחניות שאין שייך בה ביטול.

 11עיין ב"ק "אין הקב"ה משרה שכינתו על פחות מכ"ב אלפים מישראל".
 12ובענין אם אמירת העם מקודש מעכבת עיין רמב"ם הל' קדוה"ח פ"ב הל"ח ועוד ברי"פ על סה"מ
לרס"ג עשה נ"ו רל"ה ,ע"ד.
 13טעם נוסף לאמירת "דוד מלך ישראל חי וקיים" ראיתי בספר ברוך שאמר ,ושם כתב דרא"ש חוד"ש
בגי' תתי"ט והוא בדקדוק "דוד מלך ישראל חי וקיים".
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ובזה אנו מבינים מדוע מברכים על הלבנה רק עד שתתמלא פגימתה ולא מעבר לכך ,כיון שכל
כוונתינו בברכה היא להראות את שייכותינו לפעולת תיקון העולם אך בהגיעו לתיקונו ,היינו בשלמות
הלבנה ,שוב אין צורך במעשינו והדברים מבוארים.
יתכן שזוהי הסיבה שנקלט בפי חלקים בעם הכינוי קידוש לבנה ולא ברכת לבנה כיון שפעולתנו היא
קידוש החומר הנרמז בלבנה כשם שעשינו ב"קידוש" החודש.
לגבי מה שהבאנו ממסכת סופרים בדין קידוש הלבנה במוצאי שבת נקדים הלכה נוספת מהלכות
מוצ"ש שמתוכה תתבאר גם הלכה זו.
כתב בשו"ע או"ח סי' ש' ע"פ הגמ' בשבת )קיט ,ע"ב( וז"ל:
"לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי ללות את השבת אפילו אינו צריך אלא
לכזית".
ובטעם הדבר כתב בבית יוסף בשם סידורים והביאו משנה ברורה )סימן ט' ס"ק ב'( וז"ל:
"אמרו הקדמונים דאבר אחד יש באדם ונסכוי שמו וזה האבר נשאר קיים בקבר עד עת
התחיה ואפילו אחר שנרקבו בו כל העצמות וזה האב אינו נהנה משום אכילה כי אם
מסעודת מלווה מלכה".14
וביאור הענין נראה ששבת היא מציאות שבה האדם נמצא בקדושה עליונה לעומת ששת ימי המעשה
שבהם עיקר ענינו ועיסוקו של האדם הוא בעניני העוה"ז ,נקודת החיבור בין שתי בחינות אלו היא מוצאי
שבת ובמיוחד בזמן זה כשאכילת האדם אין בה משום תאווה ,שהרי אכל ג' סעודות בשבת ואינו אוכל
אלא לשם מצוה ,יש כאן קשור של הנשמה השבתית אל חיי הגוף החוליים וזה ענין תחיית המתים ,שבה
החיות העליונה נכנסת בגופים המתים ומחיה אותם בחיים נצחיים ,כיון שלא תהיה אז שום סתירה בין
גופניות לנשמתיות כפי שקיימת עתה לאחר החטא ,לכן נקראת סעודה זו סעודתא דדוד מלכא הוא דוד
מלך ישראל החי וקיים.
עוד תובן עתה הלכה נוספת שהובאה בשערי תשובה ס"ק א' בשם הרמ"ע מפאנו באלפסי זוטא וז"ל:
"כתב בשם תלמידי האר"י שהנפש יתירה אינה הולכת לגמרי עד אחר סעודת מוצאי
שבת ,לכן אין ראוי להתעסק במלאכה שאינה אוכל נפש עד אחר סעודת מוצאי שבת".
והענין מבואר שזהו כעין דרגת יום טוב שמותר במלאכת אוכל נפש.
ובזה מיושב טעם קידושה של הלבנה במוצאי שבת דווקא כאשר חיצוניות האדם מתוקנת מאור
פנימיותו והוא מבושם בריח שהנשמה נהנית ממנו ולבוש בגדים נאים ,שלמות זו היא המתאימה לברכת
קידוש הלבנה הפועלת לתיקונה של הלבנה בהשוואת הארת החומר עם אור הנשמה.

אורם של משה ויהושע
יהושע המנהיג המיועד של עם ישראל בכניסה לארצם חייב להתאים למשימה החשובה המוטלת על
העם ,הכניסה לארץ אינה רק מציאת מקום קבע לגור ,אלא היא מהווה שלב משמעותי בתיקון העולם.
עם ישראל ,הנבחר מכל האנושות להיות עמו של הקב"ה שבאמצעותו תתקיים מטרת הבריאה ,מתכונן
לכניסתו לארץ המיוחדת לו שמצד עצמיותה מתאימה לחיי קדושה והשראת שכינה עליה" ,נותן נשמה
לעם עליה" )ישעיה מב ,ה(.

 14ועוד עיין בבראשית רבה כ"ח ,ג' לגבי לוז שבשדרה שממנו תחיית המתים.
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העם בחייו העתידיים בארץ אמור לעסוק בחרישה ,זריעה ,קצירה וגידול בעלי חיים ,ועל כל זה ודרך
זה להיות קשור בהוויית חייו לרבונו של עולם ולגלות שהעולמיות אינה סותרת לאלוקיות אלא היא דרגה
תחתונה שעליה ובה מתבססים ומתגלים הא ידיאלים האלוקיים בעולם.
המנהיג הנדרש בזמן כזה צריך להיות אדם שאינו מנותק מעניני החומר ויחד עם זאת מאיר בו אורה
של הנשמה.
זוהי סיבת פנייתו של משה לקב"ה בכינוי "אלהי הרוחות לכל בשר" )דברים כז ,טז( ,וכך באמת גם
עונה לו הקב"ה "קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו" )שם שם ,יח(.
לכן מבוטאת העברת המנהיגות באמצעות סמיכת יד ,15מפני שהידים רומזות לכח המעשי באדם,
שהרי חיי המעשה מנוהלים באמצעות הידים שבהן האדם יוצר ופועל בעולם.
בזאת אנו מבינים את הציווי "ונתתה מהודך עליו" )דברים כז ,כ( ולא כל הודך ,שהרי ההוד זהו
קירון עור הפנים ,קירון זה ניתן למשה ברדתו מההר לאחר ארבעים יום ולילה שבהם לא אכל ולא שתה
והיה במצב של ביטול הצד הגופני שבאישיותו ועד כדי כך הגיע האור שלא יכלו בני ישראל להסתכל בו
והוצרך משה לשים על פניו מסוה .אור חזק כשל השמש שבעלי גוף אינם יכולים להסתכל בו אינו מתאים
למטרתו ותכונתו של יהושע ולכן בא הציווי מהודך ולא כל הודך.
זהו עומק מאמר הזקנים "פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה" )בבא בתרא עב ,ע"ב( ,משה
רבינו מסמל את הקדושה הרוחנית הנשגבה כזו שאינה יכולה להסתדר עם חיי הטבע שבארץ ישראל
וזוהי הכוונה ב"פני חמה" ,ויהושע הוא המאחד את הקדושה העליונה עם תחתיותה של הארץ הגשמית
ולכן הוא מכונה " פני לבנה".
16
ובישוב מה שהקשינו בתחילת דברינו בענין אמירת הזקנים נראה לומר שהענין תלוי בהבנת
הכפילות שבדבריהם "אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה" ,וודאי שכל מילה מורה על בחינה
אחרת .ונלע"ד שבושה היא כאשר מתגלה ענין פנימי ונסתר של האדם בין אם הוא שלילי או סתמי
ולעיתים אף חיובי ,שהרי רואים אנו ממעשים שבכל יום שאף אמירת שבחו של אדם בפניו גורמת לו
בושה ,אך בעיקר גילוי פנימיותו הנסתרת ,והראיה ממ"ש "ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו ולא
ית בוששו" )בראשית ב ,כה( ,והענין שגילוי הגוף שהוא פנימיותם לא יצר אצלם מצב של בושה )וביותר
מבוארים הדברים לפי דברי הרב חרל"פ בנימוקי המקראות מי מרום ח"ה על פסוק זה שמה שלא
התביישו לפני החטא הוא כי הנשמה היתה עיקר אצלם והגוף היה כמלבוש בלבד לנשמה ואחרי החטא
הגיעו למצב שבו הגוף הוא עיקר אצלם ולכן נזקקו לבגדים(.
ועוד נראה כן מהפסוק "כי ינצו אנשים יחדו איש ואחיו וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד
מכהו ושלחה ידה והחזיקה במבושיו" והיינו מקום המכוסה שבו תלויה הבושה ,וכמש"נ.

 15ואיידי דאתא לידן ענין סמיכת יד נימא בה מילתא ,שהנה הקב"ה אמר למשה "וסמכת את ידך עליו"
ובסמיכת משה נאמר "ויסמך את ידיו עליו" ודרשו שם שעשה בעין יפה יותר משנצטוה .והענין ,דהנה
בסדר עולם איתא שיהושע היה בן פ" ב בכניסתו ועיין גם בבעל הטורים בפרשת פנחס שם ,ואפ"ל לענ"ד
שהקב"ה אמר למשה ליתן לו י"ד שנים שהוא נזקק להם לצורך כבוש וחלוקה ומשה הוסיף ב' פעמים
י"ד והיינו כ"ח שנים ולכן מת בגיל  110שנים ,ובאמת בציווי ה' בדברים ג' כ"ח אמר "וצ"ו את יהושע
וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבר לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה" ודו"ק ש-צ"ו
הוא פ"ב עם י"ד שנים.
 16עיין קטע א' ממאמרנו זה.
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לעומת זאת הכלימה ענינה הצגת האדם ככלי ריק חסר תוכן פנימי וביטולו 17והרמז במילה כלימה
כלום וכן נראה מהפסוק העוסק במרים "ויאמר ה' אל משה ואביה הלא ירק ירק בפניה הלא תכלם שבעת
ימים תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה ואחר תאסף" )במדבר יב ,יד( והכוונה כאן תכלם תרגיש בזויה
ושפלה .ועוד מהפסוק "מצח אשה זונה היה לך מאנת הכלם" )ירמיה ג ,ג( ,והפשט שהזונה מחציפה פנים
אף על פי שבעצם אינה חשובה לכלום.
נראים הדברים שלזאת כוונו דברי הזקנים " פני משה כפני חמה ופני יהושע כפני לבנה אוי לה לאותה
בושה אוי לה לאותה כלימה".
הזקנים התכוונו לומר שבין בהנהגת משה ובין בהנהגת יהושע ישנו חסרון .משה הוא בבחינת חמה,
הארה רוחנית גדולה ,אך חסרונה שאינה מסוגלת להתלבש בתוך העולם התחתון ואורה הרב מסנוור בלי
אפשרות לקולטו ,והלבנה אע"פ שאפשר להנות מאורה ויש בה חיבור לגשמיות אך חסרונה ברור ,שאין
לה אור עצמי.
זוהי הכוונה "אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה" ,בושה לחמה וכלימה ללבנה ,בושה לחמה
כי יש אור גדול לא מכוסה וכלימה ללבנה מצד חוסר התוכן הפנימי ,והדברים מבוארים.
ונראה לרמוז הדברים בפסוק מישעיהו" :וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה' צבאות
בהר ציון ובירושלים ונגד זקניו כבוד" ) ישעיהו כד ,כג(.
והכוונה שחפרה הוא ביטוי מקביל לכלימה ,18ועתידות החמה והלבנה ליבוש ולחפור כי מלך ה'
צבאות בהר ציון ובירושלים ,הר ציון וירושלים מסמלים את שתי הבחינות ,השלמות הרוחנית והשלמות
הגשמית ,ושתי שלמויות אלו כשיושגו במלואם יגרמו בושה וחרפה לחמה וללבנה שלא הגיעו לשלמות זו,
"ונגד זקניו כבוד" ,שבזה תסור טענת הזקנים האמורה.

 17והעירני ידידי ר' שי ולטר שנרמז הדבר בתיבת כלימה כלי  -מה.
 18עיין ביאור הגר"א למשלי י"ט כ" ד שכתב שהבושה בפנימיות וחפרה בחיצוניות.
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מדרגת משה רבנו בחייו
בגמ' בר"ה )כא ,ע"ב( ובנדרים )לח ,ע"א( נאמר:
"רב ושמואל דאמרי תרווייהו חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נתנו למשה חסר
אחת שנאמר ותחסרהו מעט מאלהים" )תהלים ח ,ו(.
על מנת לרדת מתוך מאמר זה להבנת מדרגתו של משה יש לבאר את ענינו של המספר חמשים
הקשור לחמשים שערי בינה.
בתורה אנו מוצאים את מספר החמשים בשני מקומות ,האחד בקביעתו של חג השבועות חמשים יום
אחר הפסח
"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות
תהיינה :עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'"
)ויקרא כג ,טו-טז(.
והשני בקביעת שנת היובל ,ושם נאמר:
"וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות השנים
תשע וארבעים שנה ...וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה
יובל היא תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" )ויקרא כה ,ח-י(.
וביאור הענין ,דהנה המהר"ל מבאר בכמה וכמה מקומות שהעולם הזה הגשמי נגבל בשש ,מפני שיש
לו ששה צדדים ,ארבע רוחות השמים מעלה ומטה .וז"ל בספר תפארת ישראל )פרק מ'( בביאור ענין
השבת וז"ל:
"אמנם מה שראוי ששת ימים למלאכה ויום השביעי מצד עצמו ,וזה כי העוה"ז הוא גשמי
וכבר ידוע כי הגשם יש לו חלוקי צדדים ועל ידם הגשם שלם והם המעלה והמטה
וארבעה צדדים שהם ארבע רוחות הידועים כי אין גשם שלם רק כאשר יש לו ששה
צדדים".
וממשיך המהר"ל ומבאר שם שישנה עוד בחינה והיא האמצעי והוא השביעי עיי"ש .וביאור דבריו
שם נלע"ד ,שששת הצדדים מצד חיצוניותם אינם מתאחדים ,כי מכל צד נראה כאלו הוא הצד היחיד,
וההסתכלות המאחדת הרואה שבעצם יש כאן רק ששה צדדים של עצם אחד ,באה מצד הפנים ,היינו
מנקודת האמצע המופשטת שאליה מתייחסים הצדדים ,והיא המאפשרת את קיומו של הגשם כמציאות
אחת .כמו במרחב כך בזמן ישנם ששה צדדים שהם ששת הימים ושבת שהיא השביעית האמצעית ,ואכן
בשבת נאמר שממנה מתברכין שיתא יומין )זוהר ח"ב דף פח( ,והכוונה שהשבת היא הנותנת את משמעות
הקיום לכל ששת הימים.
ובעקבות דברים אלו אנו באים להבנה שמספר שמונה הנמצא אף מעל השביעי רומז למציאות
הרוחנית שאינה נמצאת בתוך גבולות השש ואינה מתייחסת אליהם .וז"ל המהר"ל בספרו נר מצוה )עמ'
כג( בענין שמונת ימי חנוכה:
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"כי אלו שמונה ימים שנעשה נס באור ,דבר זה בא ממעלת קודש הקדשים ששם לא שלטו
היוונים במעלתו שיש לו...ולכן הדליקו ח' ימים כי קודש קדשים הוא אחרי שבעה וזהו
השמיני ,ולמה קודש הקדשים אחר שבעה כי הנהגת עולם הטבע הוא תחת מספר שבע כי
בז' ימים נברא העולם הזה הטבעי ולפיכך מה שאחר הטבע היא תחת מספר שמונה...
שמונה הוא אחר ז' ימי הטבע ולכן המילה שהיא על הטבע לפי שהאדם נולד ערל והמילה
הוא על הטבע ולכן המילה ביום הח'" ,עכ"ל.
מכלל דברי המהר"ל יוצא ,שאעפ"י שאנו מוצאים שהשביעיים חביבים ויש בהם קדושה ,בכל זאת
ישנו שוני מהותי בינם לבין הקדושה השמינית ,וההבדל הוא שהשבע רומז לקדושה המתגלה במציאות
ומחזיקה אותה כמו בשבת ,ואילו השמונה רומז למציאות העליונה שמעל הטבע ואינה פועלת בתוך
גדריו.19
מספר החמשים רומז אל השמונה הכללי שהרי ארבעים ותשע הוא שבע פעמים שבע כפי שמפרטת
התורה בשבועות וביובל והיינו שבע בכל בחינותיו וצדדיו והחמשים רומז לנשמה הכללית שבעולם הבאה
מן הקב"ה.
וכך מפרש המהר"ל בחדושי אגדות לר"ה את מאמר הגמ' הניצב בראש דברינו:
"ותדע שהעולם הזה נברא בשבעת ימי בראשית שמזה תבין כי העולם מדרגתו שבעה
ואלו שבעה כל אחד כלול מן כל השבעה עד שיש בו מ"ט שהוא שבעה פעמים ולכן מ"ט
שערי בינה הם שייכים לאדם שהוא בעולם אבל שער החמשים הוא אל השי"ת בעצמו".
ובזה מובן ענינה של התורה שניתנה ביום החמשים לצאתם מארץ מצרים כי התורה היא מהקב"ה
אל ישראל .וכן מבואר ענין היובל ,שהרי היובל מפקיע את שעבוד האדם מישראל לרעבו והשעבוד שייך
בגשם בלבד ,אך אין אדם שליט ברוח לכלוא את הרוח ובני עבדי ה' הם ומצד הש"י אין להם שעבוד.
סיכומו של דבר למדנו מדברי המהר"ל שמשה רבנו השיג עד לתכליתם את מ"ט שערי הבינה והיינו
את כל בחינות המציאות ואת הקדושה המחזיקתם ,אך את הבינה הנעלמה המצויה מכל ההויה לא זכה
להשיג.
וז"ל הרמב"ן פרשת בהר )ויקרא כה ,ב(:
"ושמא לזה רמזו רבותינו באמרם חמשים שערי בינה נבראו בעולם וכולם נמסרו למשה
חוץ מאחד כי כל שמיטה שער בית אחד והנה הודיעוהו כל ההויה מתחילה ועד סוף ,חוץ
מן היובל קודש".
ונראה לבאר שנקראו חמשים שערי בינה דוקא כיון שבינה ענינה הבנת דבר מתוך דבר ולא הדבר
עצמו שהוא בחינת החכמה ולכן כל המציאות התחתונה מתייחסת אל הבינה מפני שהיא רק לבוש
ואמצעי ולא עיקר ותכלית והשער הנ' הוא כבר שייך לחכמה כידוע.

השגת שער החמשים
בספר מגלה עמוקות  -רנ"ב אופנים על ואתחנן כתב באופן י"ב וז"ל:

 19ונוסיף כאן מה שרמזו שמנה אותיות נשמה ,וטבע רומז בצלילו לשבע ורק ט' נחלפה בש' ,ואם תחשוב
תמצא טבע  +ארץ = שבע ,וד"ל.
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"התפלל אעברה נא שיגלה לו הקב"ה נ' שערי בינה וא' שהיא החכמה ...השיב לו הקב"ה
רב לך ,די לך ההשגה שגילה לך הקב"ה שער החמשים קודם מותך כמ"ש בזוהר על פסוק
'ויראהו ה' את כל הארץ' ,במלת כל רמז כי כ"ל בשמים ובארץ ר"ל גם שער החמשים
גילה לו בזה העולם )כ"ל גימטריא חמשים(' ...רב ל"ך' די לך בנ' שערי בינה שנרמזים
במלת ל"ך )בגימטריא חמשים( ,וזה שאמר 'ונש"ב בגיא' )דברים ג ,כט( נש"ב נוטריקון
נו"ן שערי בינה ,והקב"ה אמר לו בחייו עלה ראש הפסגה שהוא שער החמשים שהיה חסר
ממנו עד אותה שעה ,שלא נתגלו לו רק מ"ט שערי בינה )ראש השנה כא ,ע"ב( ,ושער אחד
היה חסר ,ועל אותו שער הסגור הפנימי אמר לו עתה עלה ראש הפסגה" )דברים ג ,כז(.20
ומוסיף שם עוד שלא רק משה בלבד זכה להשיג את שער החמשים אלא אף יהושע זכה להשיגו ,וז"ל
שם:
21
"ומ"ש אחר כך 'וצו את יהושע' )דברים ג ,כח(  ,צוה הקב"ה למשה שיגלה ליהושע אותו
השער הפנימי שהוא סגור דהיינו שער נ' ולכן נקרא יהושע בן נון ר"ל שגילה לו הקב"ה נ'
שערי בינה ...כי יהושע לא נקרא רק בן נון בחיריק מלשון 'בין תבין אשר לפניך' ,נ' שערי
בינה".
וביסוד זה של המג"ע אכן מובן שפיר קריאת שמו של יהושע בן נון בחיריק ,אולם עדיין אנו זקוקים
לבירור מהו משמעותו של גילוי שער החמשים ומהן ההשלכות לגבי הנהגתו של יהושע.

כלליות ופרטיות
במציאות העולמית ישנם כללים ופרטים ,הפרט מוגבל באופיו ובתכונתו הפרטית המגבלת אותו מכל
צדדיו ונותנת לו את צביונו המיוחד ,ולעומתו הכלל אינו מוגבל בשום תכונה פרטית מצד תכונתו
העצמית ,ואעפ"י שמובחנים בו כל פרטיו בגווניהם היחודיים ,מכל מקום בעצמיותו אין בו הבחנות
פרטיות.
פרטיות וכלליות כאלו מופיעות בעם ישראל ,הפרטיות כאשר לפרט יש את אישיותו היחודית,
וכנגדה הכלליות ששורשה בנשמה הכללית של כנסת ישראל .הכללות מתגלה גם בעולם ההלכה בדינים
והלכות הקשורות בציבור .למשל בענין קרבנות ציבור אף שחלק מן הציבור תורמי השקלים מתו מ"מ
אין נחשבת הבאת קרבן מהשקלים כקרבן שמתו בעליו כיון ש"אין הציבור מתים".
הלכה נוספת היא ש"כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה" )מגילה כג ,ע"ב( ,אין הענין האלהי
יכול לחול על פרטים אלא על צבור ,הפרט מצד עצמו ,במקרים רבים ,אינו ראוי להשראת שכינה מפאת
פגמיו וחסרונותיו השייכים אל בחינתו הפרטית ,אך הציבור אעפ"י שכל פרטיו פגומים ,ראוי להשראת
שכינה מצד כללותו ,וכן אמרו ש"אין תפילתו של אדם נשמעת אלא בצבור" 22אף שלא כיון כל צורכו
משא" כ בתפילת היחיד שצריכה להיות נקיה לחלוטין מכל פגם וחסרון.

20ורמז נוסף ,הר נבו נ-בו .ועוד רמזו נשמה אותיות נ-משה.
 21ותראה עוד רמז נפלא בפסוק ,שהנה לשון הפסוק הוא "וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו" ותיבות "וצו,
וחזקהו ,ואמצהו" עולות בחשבון הושע עה"כ ,ומה שנוסף כולל הוא מפני שנוסף לו החיזוק.
 22עיין ברכות ח ,ע"א ושו"ע או"ח סי' צ' סעיף ט'.
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הכלליות ושער הנ'
כפי שנתבאר לעיל הפרט הגבולי עם תכונתו הרוחנית הפנימית נגדר במספר שבע וכלל הפרטים
נכללים במנין מ"ט אך שער החמשים השמיני שבשמיני שייך לעולם שבו אין הבחנות פרטיות אלא הכל
נכלל באורה המבהיק של הכללות העליונה ,וכך דורשים חז"ל בשיר השירים רבה )ב ,ד( על הפסוק
"הביאני אל בית היין ודגלו עלי אהבה" )שה"ש ב ,ד(:
"ר' אבא בשם ר' יצחק אמר ,אמרה כנסת ישראל הביאני הקב"ה למרתף גדול של יין זה
סיני ,ונתן לי משם התורה שנדרשת מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא מנין ודגל"ו
ומאהבה גדולה קבלתיה שנאמר ודגלו עלי אהבה ...אמר ר' אחא עם הארץ שקורא
לאהבה איבה כגון ואהבת-ואיבת אמר הקב"ה ודגלו עלי אהבה".
וביאור דברי המדרש שהתורה מצד עיסוקה בחיים המעשיים והפרטיים יש בה הבחנות פרטיות לכל
המציאות התחתונה בין מצדדיה החיוביים ובין מההפכיים וזהו ענין מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים טמא,
אך מצד שורשה הנעלם הכל אחד וזהו "ומאהבה גדולה קבלתיה" )אהבה בגי' אח"ד( ,עצם קבלת התורה
על ידי ישראל מורה על האהבה בינם לבין הקב"ה שמשמעותה התקשרות פנימית עמוקה המכירה
באהבה שהפרטים המייגעים והעוסקים במ"ט פנים טמא מקורם במקור האחד שאין בו טומאה כלל.
את ביאור המשך המדרש והבנה עמוקה יותר בחלקו הראשון נשיג מדברי רבנו הגר"א בביאורו
למשלי על הפסוק "כל פעל ה' למענהו וגם רשע ליום רעה" )משלי טז ,ד( וז"ל:
23
"כי חמשים שערי בינה נבראו בעולם ושער החמשים לא נתגלה עד ביאת הגואל שהוא
סוד עלמא דחירות והיינו כי להסטרא אחרא אינו רק מ"ט שערי טומאה ,שער החמשים
אין לו ,וכאשר נתמלא כל המ"ט שלו אז יתבער הוא מן העולם כי יבער 'כאשר יבער מן
הגלל עד תמו' )מלכים א' יד ,י( ולכן יתגלה שער החמשים ויתבער הוא מן העולם וזהו 'כל
פעל' הוא נ' שערי בינה' ,וגם רשע' הוא מ"ט שערי טומאה ליום רעה כי 'בפרח רשעים...
להשמדם' )תהלים צב ,ח(" ,עכ"ל.
וביאור דבריו שחמשים שערי הבינה מחולקים למ"ט מחד גיסא וא' מאידך גיסא ,המ"ט הם כלל כל
המציאות ונתגלו למשה אך שער הנ' שהוא הקדושה הנבדלת מן המציאות שבה אין שעבוד וגבול כלל,
עלמא דחירות שייכת רק בביטול הרע המסתיר את מציאות ה' ומבדיל את המציאות ,לכן לסט"א יש רק
מ"ט פנים כי כל אחיזתו היא מצד גבולותיה של ההווה המסתירים את מציאותו של ה' אך בהגלות
האחדות העליונה "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" יתגלה למפרע שאין לו כנגד הקדושה ואין לו
שורש ומציאות כלל ,אלא רק כהכנה לגילוי האחדות ע" י שלילת השניות המתגלית בשלילתו והעדרתו של
הסט"א שבזה האחדות מתגלית בכל תוקפה.24
כאשר תגיע הרשעה לתכלית גדולתה אז תתבטל ויתגלה היחוד העליון ובזה מתאימים דברי הפסוק
בפשוטם ובסודם "כל פעל ה' למענהו" היינו שכל המציאות נועדה למען הקב"ה היינו גילוי אחדותו "וגם
רשע ליום רעה" ,שגם הרשעה תשמש את המטרה הנשגבה הזו ביום רעתה וכליונה והרמז מבואר כ"ל
גימ' חמשים וג"ם גי' מ"ט.

 23ומה שהבאנו לעיל מהמג"ע אינו סותר לכאן ,דאפ"ל שהגר"א מדבר בכללות העולם והמג"ע בפרטיות
הדור והבחינה ההיא.
 24ועיין בזה באריכות בדעת תבונות לרמח"ל סימן ל"ח בהוצאת הרב פרידלנדר.
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בסגנון אחר מתבארים הדברים במדרש ילקוט שמעוני )איוב יד ,ד( על איוב בדרשת חכמים על
הפסוק "מי יתן טהור מטמא לא אחד":
"כגון אברהם מתרח ,חזקיה מאחז ,מרדכי משמעי ,ישראל מעובדי אלילים ,ומי עשה כן
ומי צוה כן ומי גזר כן לא אחד? לא יחידו של עולם ,תמן תנינן האשה שמת ולדה בתוך
מעיה והושיטה החיה את ידה ונגעה בו החיה טמאה טומאת שבעה והאשה טהורה עד
שיצא הולד ...מי גזר כן לא יחידו של עולם".
ועומק כוונת חז"ל שקיומה של הטומאה משמש היכי תימצי לגילויה המבורר של הקדושה )כענין
קליפה שקדמה לפרי( ובחינתה זו היא המאפשרת את קיומה ודרשו זאת על הפסוק "מי יתן טהור מטמא
לא אחד" שדבר זה יכול להעשות ולהתגלות רק ע"י יחידו של עולם ע"י גילוי היחוד הגמור שאין בו
מציאות לקליפות ולחיצונים ורמזו את הדבר במלת טמא ט"מ-א' מ"ט שערי טומאה שבתוכם ובסופם
מסתתר א' יחידו של עולם.
לכן אנו מוצאים שהטומאה החמורה ביותר היא טומאת מת נמשכת רק שבעה ימים כיון שאחיזתה
היא רק בעולם הגשמי ,אך ביום השמיני כבר מופיעה הטהרה.
גם מובן מה שהביא המדרש את המשנה בחולין פרק ד' שולד המצוי במעי האם אינו מטמאה וטעם
הדבר כי הוי טומאה בלועה וענינה שכאשר הטומאה כלולה בשורש כולד באשה אין לה כח לפגוע ולטמא,
ורק בפרודה מהאחדות המקורית יש לה את הכח לטמא להרוס ולהשחית.
זהו גם ענין עם הארץ שקורא ואיבת במקום ואהבת ,שאין כוונת המדרש לומר שבמקרה של טעות
גירסא הקב"ה אוהב את עם הארץ ,אלא שאפילו עם הארץ המגלה בכל הוית חייו את האויבות כביכול
לקב"ה במקום את האהבה ,גם לו יש מקום לפי ענינו במכלול המציאות האחדותית וגם ממנו ובאמצעותו
יתגלה כבודו של הקב"ה וכמש"נ.

היובל והכלל
הכללות העליונה שאינה מבחינה בהדרגות הפרטיות מתגלה בעם ישראל במלא תוקפה בשנת
החמשים למנין השמיטות היא שנת היובל ,בפסגת שער החמשים של הבינה וביחוד ביום הכפורים שבו
יוצאים העבדים לחרות.25
העבדים אינם נמצאים בחברה כשווי זכויות אלא כמשועבדים לבני אדם אחרים ,מציאותם זו
נגרמה ע"י חטאיהם ,במכרוהו בית דין ע"י גניבתו ,או אפילו במוכר עצמו המשעבד את מציאותו העצמית
לאדון בן תמותה ועובר על הציווי "כי לי בני ישראל עבדים" )ויקרא כה ,נה( " -עבדי הם ולא עבדים
לעבדים" )קידושין כב ,ע"ב( .ביחוד נכרת השפלות בעבדות המוחלטת שאף אינה מופסקת בתום ששת
שנות השעבוד הגשמי 26,והנגרמת כתוצאה מ"אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני" )שמות כא ,ה( אהבת
השעבוד וההפקרות המחליפה את "ואהבת את אלקיך" )דברים ו ,ה( .שפלות פרטית זו אינהיכולה להתקן
בגילוי הקדושה הפרטית המופיעה בשנה השביעית והיא זקוקה להארת הכלל בכל טהרתו כדי לבטלה,
דוקא באור הכללי הגדול אין מובחנות השפלויות וישנה השוואה גמורה בין כל פרטי הכלל.

 25גמ' ראש השנה ח' ע"ב ורמב"ם פ"י משמיטה ויובל ה' י"ד.
 26כדהבאנו לעיל בשם המהר"ל שהגשם בחינתו שש.
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זהו גם ענין החזרת הקרקעות לבעלים המקוריים הנוהגת ביובל ,ארץ ישראל מעצם טבעה נועדה
להיות ארץ לכלל ישראל כך שלכל אחד ואחד יהיה חלק בארץ ,המצב שבו יש כאלה שאין להם חלק
בארץ ואחרים המחזיקים בידם קרקעות מרובות פוגעת בערך הכללי של עם ישראל ויחסו לארץ בין
מצדו הסגולי ובין מצדו המעשי ,מצדו הסגולי קשורם של ישראל לארץ נחלש מפני שאין אחיזתם בה
מצד כללותם מוחלטת ומצדו המעשי נפגע הכלל ע"י חלוקי מעמדות בין בעלי קרקעות לבין חסרי
הקרקע ,היובל בכלליותו מבטל את המצב המעוות שנוצר במשך מ"ט שנות פרטיות מחזיר את הארץ
לכלל ישראל ומשווה קטון וגדול.
נלע"ד שאפ"ל שזוהי הסיבה לכך שאין נוהגים יובל מדרבנן בזמן שאין יושביה עליה כשם שנוהגים
שמיטה ,וכן עיקר הלימוד לדין זה הוא מיובל ממ"ש "וקראתם דרור בארץ לכל יושביה" )ויקרא כה ,י(.
בזה אנו מבינים שיהושע בן נון הוא המתאים לחלק את הארץ לעם ישראל ,ולתת לכל אחד ואחד את
חלקו כך שלא יגרע חלקו של אף אחד.
עוד אנו מגיעים להבנה נפלאה בענין סמיכות הפרשיות בין פרשת בנות צלפחד לבקשת משה על
מינויו של יהושע ,ואמנם חז"ל עמדו על סמיכות זו והובאו דבריהם ברש"י שם:
"כיון ששמע משה שאמר לו המקום תן נחלת צלפחד לבנותיו אמר הגיע שעה שאתבע
צרכי שירשו בני את גדולתי א"ל הקב"ה לא כך עלתה במחשבה לפני כדאי הוא יהושע
ליטול שכר שימושו".27
וגם לפי דברינו אתי שפיר שכאשר ראה משה שהקב"ה קיבל את טענת בנות צלפחד "למה גרע שם
אבינו" )במדבר כז ,ד( הבין את הצורך בהשוואה בין כל ישראל בארץ ישראל ולכן ביקש מהקב"ה מנהיג
ש"יהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו" )תנחומא פנחס י'(.28

התשובה ,יום הכפורים והכלליות
כפי שהבאנו לעיל שיאה של שנת היובל הוא ביום הכפורים ושחרור העבדים תלוי ביום זה כמאמר
הכתוב:
"והעברת שופר תרועה בחדש השביעי בעשור לחודש ביום הכפורים תעבירו שופר בכל
ארצכם וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה יובל היא
תהיה לכם ושבתם איש אל אחוזתו ואיש אל משפחתו תשובו" )ויקרא כה ,י(.
התורה מדגישה לנו שתקיעת השופר ביובל נקבעה בעשור לחודש " ביום הכפורים" דוקא ,להורות על
הקשר בין יום הכפורים ומהותו כמכפר על בני ישראל לבין היובל הפועל את שחרור העבדים וחזרת
הקרקעות ,יסוד הענין נעוץ בהבנת מושג התשובה ביום הכפורים.
בפתיחת התפילות של יום הכפורים אנו אומרים:
"על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה אנו מתירים
להתפלל עם העבריינים".

 27רש"י במדבר כז ,טז בשם תנחומא י"א.
 28ומה שנראה מפשט הפסוקים שהבקשה באה בעקבות הציווי של עלה אל הר העברים אה"נ ציווי זה בא
בגלל חוסר התאמתו של משה לתפקיד כפי שיתבאר לקמן ,אך מ"מ לא קשיא שהרי חז"ל במדרש לא
חשו לתירוץ פשוט זה.
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ומקור המנהג במרדכי במסכת יומא )סימן תשכ"ה( ,שנימק שם את המנהג לומר פיסקא זו במאמר
של ר' חנא בר ביזנא בשם ר' שמעון חסידא במסכת כריתות )ו ,ע"ב(:
"כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה הכתוב עם
סממני הקטורת ,אביי אמר מהכא 'ואגודתו על ארץ יסדה' )עמוס ט ,ו(".
ובעומקם של דברים נראה לבאר שהחטאים שייכים לחלקים הפרטיים שבעם ישראל ,אך מצד הכלל
אין ישראל שייכים כלל בחטאים "כלך יפה רעיתי ומום אין בך" )שיר השירים ד ,ז( .וזה ענין מאמרם ז"ל
שישראל בטוחים שיזכו בדין ולכן לובשים לבנים ביום הדין ואעפ" י שחזינן שישנם כאלה שנענשים,
והענין שהפחד הוא מצד הדין הפרטי על כל אחד ואחד ,אך מצד הדין הכללי אין חשש חטא וישראל
בטוחים שיזכו בדין כיון שאין החטאים יכולים לפגוע בשורש העליון של נשמת כנסת ישראל.
יסוד התשובה קשור בהתכללות העליונה בכנסת ישראל משם יונק האדם את חיותו ,שיבתו אל
המקור "עד ה' אלהיך" )הושע יד ,ב( מסירה ממנו את חלאת טומאת העוונות.
וז"ל הרב קוק באורות התשובה )פי"ג פיסקא ד'(:
"צריך אדם להיות מחובר תמיד עם תמצית הטוב האלהי המקושר בשרש הנשמה של
כנסת ישראל כלה ובזה הוא זוכה לתשובה .כי תמיד יגלו נגד עיניו גרעונותיו וחטאיו
שהם נובעים ממקור ההתנכרות שהתנכר לאומה הא-להית שהיא צור חצב ומקור כל
הטוב שבו".
ועוד באורות התשובה )פ"ד פיסקא ז'(:
"נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב
המוסרי שבפועל ,על כן על כל פגם מוסרי שהאיש היחיד מישראל עושה מחליש הוא בזה
קשורו עם נשמת האדם כולה ,והתשובה הראשונה היסודית היא להתקשר עם האומה
בנשמתה ,ועמה הכרח הוא לתקן את הדרכים והמעשים כלם לפי אותו התוכן המהותי
שבנשמת האומה".
ונלע" ד שיתכן שזוהי כוונת הפסוק בדבריו על פר העלם דבר של צבור:
"ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה" )במדבר טו ,כו(.
בכללות ישראל שייכת הסליחה העליונה ,ולכן אנו אומרים פסוק זה לפי תפילת ערבית ביוהכ"פ
וכמש"נ.
ביטוי נוסף לענינה הכללי של התשובה הוא במשנה בסוף יומא )פרק ח'( שאומרת:
"עברות שבין אדם למקום יום הכפורים מכפר ,עברות שבין אדם לחברו אין יום
הכפורים מכפר".
והענין הוא שגם מה שחטא כנגד הקב"ה במה שעבר על דין שבין אדם לחברו אינו מתכפר עד הריצוי
של חברו ,והסיבה לפי דברינו שהפירוד בינו לבין חברו קודם הריצוי הוא בעצמו גורם חסרון באפשרות
התקשרותו לאור הכלל ולכן הפיוס מוכרח לבוא לפי הכפרה הנובעת ממקור הכללות.
) עוד בענין שייכות יוכ"פ ליובל נראה שנרמז בהקראו שבת שבתון )ויקרא כג ,לב( ,שהרי בשנה של
י"ב חודשים יש חמשים שבתות )ועוד ד' ימים מיותרים( ,ויום כפור הוא החמשים של השבתות(.
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יהושע בן נון בשונה ממשה רבנו זכה להשיג את שער הנ' עוד בחייו לפני תחילת הנהגתו את העם
והשגה יחודית זו שהתאימה לאישיותו עוד לפני קבלתה בפועל הדריכה את אישיותו מתחילת דרכו
הלאומית של יהושע כפי שנבאר בעז"ה בהמשך .דבר זה מתגלה גם בהיות יהושע שמיני באבות ,דהנה
המדרש בפרשת אמור )ויקרא רבה כט ,יא( דורש:
" כל השביעין חביבין ...באבות שביעי חביב אברהם ,יצחק ,ויעקב לוי קרח עמרם משה".
ולפי"ז אנו רואים שיהושע הוא השמיני ,והדברים מובנים.
להלן נעיין בתחנות בדרך הכשרתו של יהושע להובלת העם והדגשת היסוד הכללי שבהם )על יסוד
הכלליות במהלך ספר יהושע נעמוד במאמרים אחרים בעז"ה(.

א( מינויו של יהושע
כבר במינויו של יהושע למנהיג הודגש יסוד הכלליות כתנאי למנהיגות בהכנסה לארץ:
"וידבר משה אל ה' לאמור :יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה" )במדבר כז,
טו-טז(.
ובתנחומא )פנחס י'( ,הובא ברש"י:
"אמר לפניו רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה
מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו".
ובתשובת הקב"ה כבר מוגדר יהושע בהגדרה המתאימה לכלליותו ,וכן הדרך בה מצטווה משה
להעביר את הסמכות ליהושע מבהירה את צורתה של המנהיגות:
"ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו:
והעמדת אותו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה אותו לעיניהם :ונתתה מהודך
עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל :ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט האורים
לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבואו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה" )במדבר כז ,יח-
כא(.
על ההגדרה "אשר רוח בו" אמרו בספרי )שם פיסקא י"ח(:
"איש אשר רוח בו  -שיכול להלוך כנגד רוח של כל אחד ואחד".
מהצווי לבצע את העברת המנהיגות לעיני כל העדה ומהחזרה על הביטוי 'כל ישראל' 'כל העדה' ,אנו
רואים את החשיבות של שייכות הכלל למנהיגותו של יהושע ואת ההדגשה של היסוד הכללי בסמיכתו של
יהושע.

 29ובענין הקושי שמשה גדול מיהושע ,עיין מש"כ לעיל בתירוץ סתירת דברי הגר"א והמג"ע ותבין.
 30וכמו שהבאנו לעיל מהמגלה עמוקות.
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ב( מלחמת עמלק
המקום הראשון שבו ממלא יהושע תפקיד לאומי כללי הוא במלחמת עמלק המופיעה בסוף פרשת
בשלח:
"ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים :ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא
הלחם בעמלק מחר אנכי נצב על ראש הגבעה ומטה האלהים בידי :ויעש יהושע כאשר
אמר לו משה להלחם בעמלק ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה :והיה כאשר ירים משה
ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק :וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו
וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש:
ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב" )שמות יז ,ח-יג(.
ולאחר המלחמה בא הציווי האלוקי:
"ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר ושים באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר
עמלק מתחת השמים" )שם שם ,יד(.
ונלע"ד שיש להעיר כמה הערות בפשט הפסוקים:
א( מאמר משה בחר לנו אנשים בלשון רבים ואח"כ וצא הלחם בעמלק בלשון יחיד ,ולכאורה הו"ל
למימר וצאו הלחמו בעמלק .וכן בסוף הפרשה ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו ,והאנשים
שנלחמו אתו לא נזכרו כלל.
ב( מדוע שלח משה את יהושע למלחמה ולא יצא בעצמו בראש הצבא.
ג( מהי סיבת כבדות ידיו של משה.
ד( מהו ענין שימת הדברים באזני יהושע.
31
שורש הבנת הענין קשורה בסיבה לבואו של עמלק ,והנה במדרשים קשרו את פרשת מסה ומריבה
המופיעה לפני פרשת עמלק לבואו של עמלק .התורה מתארת לנו את מהלך הענינים בענין מסה ומריבה:
" ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם" )שמות יז ,א(,
וכתוצאה מכך:
"וירב העם עם משה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה :ויאמר להם משה מה תריבון עמדי מה
תנסון את ה' :ויצמא שם העם למים וילן העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים
להמית אותי ואת בני ואת מקני בצמא :ויצעק משה אל ה' לאמר מה אעשה לעם הזה עוד
מעט וסקלוני :ויאמר ה' אל משה עבור לפני העם וקח אתך מזקני ישראל ומטך אשר
הכית בו את היאור תקח בידך והלכת :הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב והכית בצור
ויצאו ממנו מים ושתה העם ויעש כן משה לעיני זקני ישראל" )שמות יז ,ב-ו(.
מלבד החטא של בני ישראל הנגלה לעין בפשט הכתובים ,מגלים לנו חז"ל גם ביקורת של הקב"ה על
משה רבנו ובמכילתא דרשב"י דרשו על הפסוק " עבור לפני העם":
" עבור על דבריהם שנפשם קנוטה ]בצער[" )היינו מחול להם ואל תקפיד(.
ונראה מדבריהם שמשה הפריז קמעא בתשובתו למעשה העם ,ויותר מכך מצינו בתנחומא:

 31עיין תו"ש שם.
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"אמר ליה הקב"ה למשה כך אתה אומר עוד מעט וסקלוני ,עבור לפני העם ,נראה מי
סוקל אותך .התחיל לעבור עמדו כל ישראל לפניו ונהגו בו כבוד ומורא ,אמר ליה הקב"ה
למשה כמה פעמים אני מצוה אותך עליהם שלא תקפיד כנגדן ,אלא הנהיגם כרועה הצאן
שבשבילן העליתי אותך ובשבילם תמצא חן וחסד וחיים וכבוד לפני" )תנחומא שמות כג(.
יש בתנחומא שתי נקודות בקורת על משה ,האחת בהערכה הלא נכונה של "עוד מעט וסקלוני"
והשניה בהקפדתו כנגדם .למדים אנחנו שאעפ"י שעל פני הדברים נראה כאלו ישראל רוצים לחטוא
צריכים אנו לדעת שאין כוונתם לכך כיון שהכלל אינו עלול לחטא ומלבד זאת אף כשחוטאים אהבת
הכלל צריכה להיות מוטבעת עד כדי כך שאפילו כאשר רוצים לסקול אין להקפיד כנגדם.
ונלע"ד שעפ"י התנחומא אפשר להבין את הציווי "וקח אתך מזקני ישראל" שכבר התקשו חז"ל
במכילתא לשם מה באו ,ותרצו שהובאו כדי להעיד על הנס .אך לפי דברינו מובן ,שלקיחת הזקנים יש בה
רמז למשה שהוא אינו יכול להנהיג את העם בדרך הזו לבדו כדמצינו בפרשת בהעלותך במעשה האספסוף
)במדבר פרק יא( ,אחרי שמשה אומר "לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה" )במדבר יא ,יד(,
ממנה הקב"ה שבעים זקנים לשאת יחד עם משה במשא העם.
בעקבות ההבנה שהשגנו בפרשת מסה ומריבה נוכל לשוב וליישב את פרשת עמלק.
עמלק לא תקף את ישראל חזיתית כפי שאולי מצטייר מפשט הכתובים בפרשתנו "ויבא עמלק וילחם
עם ישראל ברפידים" )שמות יז ,ח( ,אלא רק זינב בקצה העם כפי שמתואר בפרשת כי תצא "ויזנב בך כל
הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים" )דברים כה ,יח( ,וברש"י שם שהנחשלים היו אלו
שנפלטו מן הענן.
על מנת לצאת מתוך ענני הכבוד הבטוחים ולהסתכן במלחמה עם עמלק בשביל להציל את אותם
חוטאים ופושעים שהענן פולט ,זקוק הלוחם לחוש הזדהות גם עם אותם חוטאים ופושעים עד כדי סיכון
נפשו עבורם ,הזדהות זו בלי להפגע מעצם ההזדהות עם פושעים יכולה להתקיים רק ע"י אדם המקושר
בכל נימי נפשו לשורש כללות נשמת ישראל ששם אין פגמים וחטאים וכולם שייכים בתשובה העליונה של
"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" .זו הסיבה שמשה בחר דווקא את יהושע לצאת ולהלחם כנציג
ישראל בעמלק לעומת זאת משה עולה לראש הגבעה 32על מנת להתמודד במישור הרוחני ואז מופיע מצב
של חולשה "וידי משה כבדים" ,וברש"י שם" :בשביל שנתעצל ומינה אחר תחתיו נתייקרו ידיו" .וודאי
שאין התעצלותו של משה תוצאה של חולשה אנושית רגילה ,אלא יתכן לומר שמשה הרגיש בעצמו
שיהושע כדאי להלחם יותר ממנו ,ביחוד בגלל הכשרתו הרוחנית לקישור עם כלל ישראל ,דבר שמשה
עצמו נכשל בו ועתה ברפידים בפרשת מסה ומריבה.
בהבנת העובדה שבפסוקי המלחמה "צא הלחם" " ,ויחלוש יהושע" לא מוזכרים שאר העם ,נראה
לענ" ד שאפשר לפרש בשני אופנים ,האחד שהנהגתו של יהושע היתה כה חזקה ומאחדת כך שכל המלחמה
נקראה על שמו כיון שהצבא נלחם כאיש אחד תחת פקודו .והשני ,שהנה בפרשת פנחס ביקש משה מנהיג
"אשר יצא לפניהם ואשר יבוא לפניהם" )במדבר כז ,יז( ,וברש"י שם שהכוונה שיצא לפניהם במלחמות
ולא כמלכי הגויים שיושבים בבתיהם ומשלחים חיילותיהם ולכן כאן הדגיש משה ליהושע צא הלחם
אתה בראש כולם ולכן נקראה המלחמה על שמו.

 32והדמיון לסוף חייו של משה ,שם יוצא יהושע להלחם את מלחמות כבוש הארץ ומשה עולה לראש
הפסגה ברור.
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כדי להכניס את עם ישראל לארץ ישראל כגוף אחד ,להלחם ,לכבוש ,לחלק את הארץ ,ולפזר את
השבטים כל אחד במקומו עם המשך ביסוס המעמד הלאומי המאוחד נדרש מנהיג מיוחד שנשמתו קשורה
למושג הכלליות בישראל במלא משמעותו ,יהושע שנבחר לעשות זאת אכן מתאים למשימה המיוחדת
ומבחנו הראשון היה במלחמת עמלק שלאחריה הקב"ה מצווה את משה שים באזני יהושע ובמכילתא
"מגיד שבאותו היום נמשח" ומתוך כך זוכה לגילוי הסוד של עתידיות מחייתו של עמלק ואחוד השם
והכסא.

ג( פרשת שבעים הזקנים
בפרשת בהעלותך לאחר שהאספסוף התאוה תאווה והסית את בני ישראל לבקש בשר ולמאוס במן,
פונה משה רבנו לקב"ה באמירה חריגה ביותר:
"ויאמר משה אל ה' למה הרעות לעבדך ולמה לא מצתי חן בעיניך לשום את כל משא העם
הזה עלי :האנכי הריתי את כל העם הזה אם אנכי ילדתיהו כי תאמר אלי שאהו בחיקך
כאשר ישא האומן את היונק על האדמה אשר נשבעת לאבותיו :מאין לי בשר לתת לכל
העם הזה כי יבכו עלי לאמר תנה לנו בשר ונאכלה :לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל
העם הזה כי כבד ממני :ואם ככה את עשה לי הרגני נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל
אראה ברעתי" )שם יא ,יא-טו(.
ותגובתו של הקב"ה אינה מאחרת לבוא:
"ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם
ושטריו ולקחת אותם אל אוהל מועד והתיצבו שם עמך :וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי
מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו אתך במשא העם ולא תשא אתה לבדך" )במדבר
יא ,טו-טז(.
ובסופו של תהליך מתאר הכתוב את האצלת הרוח על שבעים הזקנים:
"ויצא משה וידבר אל העם את דברי ה' ויאסף שבעים איש מזקני העם ויעמד אותם
סביבות האהל :וירד ה' בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש
הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו :וישארו שני אנשים במחנה אשר שם
האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתובים ולא יצאו האהלה
ויתנבאו במחנה :וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה :ויען יהושע
בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם :ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי
יתן כל עם ה' נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם" )שם שם ,כד-כט(.
והנה בפשט הפסוקים יש להעיר כמה הערות מרכזיות:
א .מה גרם למשה שבירה כה רצינית ,עד כדי העדפת מיתה על פני הנהגת העם ,דוקא בבקשת הבשר
יותר מאשר כל החטאים האחרים.
ב .בפסוקים יא-טו בכל פעם שמשה מזכיר את העם הוא מוסיף את המילה כל" :משא כל העם",
האנכי הריתי את כל העם"" ,מאין לי בשר לתת לכל העם"" ,לשאת את כל העם" ,ולכאורה מילה
זו מיותרת והיה יכול להסתפק באמירת "העם" ותו לא.
ג .מהו ענין התנבאותם של אלדד ומידד שלא היו חלק מהשבעים זקנים.
ד .מהו פשר תגובתו החריפה כל כך של יהושע "אדוני משה כלאם".
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ונבאר בעזה"י את הפרשה משרשיה אחד לאחד ,ובזה יתורצו כל הקושיות.
חז"ל בכמה מדרשים התקשו בהבנת תביעתם של ישראל "מי יאכילנו בשר" וכן בהזכרותם
באבטיחים בקישואים בבצלים ובשומים ,ביחוד על רקע אכילת המן המשובח מצד עצמו וגם מצד שהיו
טועמים בו כל טעם שמבקשים כפי שהפסוקים )ז ,ח ,ט ,י( מפרשים מיד לאחר תלונותיהם .הקושי בהבנת
בקשת הבשר מתחדד בעקבות מה שמצינו בסוף ספר במדבר שלבני ראובן וגד היה מקנה רב.
לכן הגיעו חז"ל למסקנה שלא הבשר והאבטיחים היו הבעיה שהטרידה את העם אלא משהו נסתר
המצוי מתחת לפני השטח שהביטוי החיצוני שלו היתה בקשת הבשר ,וז"ל התנחומא:
"וא"ת בשר היה מה שבקשו ,הלא כל מה שהיו רוצים המן נעשה לתוך פיהם ...וא"ת שלא
היה להם שור ובהמה והלא כבר נאמר 'וגם ערב רב עלה אתם וצאן ובקר מקנה כבד
מאד' ...מכאן אמר רבי שמעון לא בשר היה שנתאוו שכן הוא אומר 'וימטר עליהם כעפר
שאר' ואין שאר אלא עריות שנאמר 'איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה',
הוי שכך בקשו להתיר להם את כל שאר בשרו" )תנחומא בהעלותך טז(.
וכן דייקו מן הפסוק "זכרנו את הדגה" )במדבר יא ,ה(:
"רב ושמואל חד אמר דגים וחד אמר עריות" )יומא עה ,ע"ב(.
והביאור שדגה הוא לשון תשמיש כדכתיב " וידגו לרוב" )בראשית מח ,טז(.
ועוד דרשו כן על הפסוק "וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו" )במדבר יא ,י( ,וברש"י:
"ורבותינו אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות ,על עריות שנאסרו להם".
ועוד נלע"ד שדבר זה נרמז בלשון הפסוק:
"והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאוה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו
בשר" )שם שם ,ד(.
והנה בתחילת הפסוק לא נאמר התאוו לאכול בשר אלא תאווה סתם ,ובסופו בני ישראל אמרו מי
יאכילנו בשר ,אמרו בלבד ,אך שורש בקשת הבשר הוא "התאוו תאוה".
עתה נוכל לרדת לעומק תגובתו של משה .הרצון להתיר עריות ,שמשה הבין אותו מתוך דבריהם
בבקשת הבשר ,33מבטא אנוכיות ופרטיות .הרצון לתת להשפיע וליצור רק בתוך המשפחה המצומצמת
גורם לניתוק בין המשפחות והשבטים מתוך התרכזות של כל אחד ואחד בעצמו ,ובדרך זו מגיע העם
להתפוררות והכלל לחורבן.
כל התהליך שהתחיל ביציאת מצרים ובעקבותיה מתן תורה עד לתכלית של הכניסה לארץ מיוסד על
היות עם ישראל מאוחד כדי לאפשר השראת שכינה על האומה "ואגודתו על ארץ יסדה" )עמוס' ט ,ו(,
ולכן במתן תורה נאמר "ויחן שם ישראל נגד ההר" )שמות יט ,ב( וברש"י "כאיש אחד בלב אחד" וגם
בכניסה לארץ מכריח אותם יהושע לקבל ערבות הדדית.
כאשר רואה משה רבנו את ההתפוררות של הכלליות הוא רואה בכך כשלון מצדו בדרך ההנהגה שלא
הצליחה לאחד את העם ובעקבות כך את החסרון באפשרות להגשים את המטרות הנשגבות שעם ישראל
ניצב בפניהן ולכן הוא פונה אל הקב"ה ואומר "לא אוכל לבדי לשאת את כל העם הזה".

 33שהרי נאמר "וישמע משה את העם בוכה למשפחותיו" אעפ" י שלא נאמר לפני כן שבכו למשפחותיהם.
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לפי דברינו מובנת גם החזרה על הביטוי "כל העם" ,במצב של אחדות הביטוי "העם" כולל באופן
טבעי את כל חלקי העם ,אך במצב של פירוד על מנת להדגיש שכולם בכלל יש צורך בהוספה "כל העם".
עוד אפ"ל שמשה ראה את העם כפרטים רבים ולא כגוף אחד ולכן אמר "כל העם".
מינוי שבעים הזקנים כתוצאה מבקשת משה להסיר מעליו את משא העם פוגע בכלליותו של העם
שעד עתה הונהג ע"י מנהיג אחד ועתה משמשים בהנהגה שבעים זקנים ,אולם עדיין נשארה אחדותיות
בהנהגתו של עם ישראל שבאה לידי ביטוי הן בצורת בחירת הזקנים והן בצורת נבואתם.
חז"ל בספרי )בהעלותך יא ,כא( מתארים לנו את צורת הבחירה:
"לפי שאמר לו הקב"ה למשה לבור לו שבעים זקנים אמר משה מה אני עושה ,הרי הם
נופלים ששה ששה לכל שבט ,וחמשה חמשה לשני שבטים ,איזה שבט מקבל עליו לברר
ממנו חמשה .עשה משה תקנה ,נטל פתקים וכתב עליהם זקן ונטל שני פתקים חלקים
ובללן והטילן לתוך קלפי ...וכל מי שהיה נוטל פתק שלא היה כתוב בתוכו זקן היה משה
אומר לו מן השמים הוא מה אני יכול לעשות לך".
אי השוויון בין השבטים יש בו מן האחדותיות הלאומית שאינה מתחשבת ביצוג מדויק של כל פרט
מפני גודל כלליותה .לעומת שוויון מוחלט המורה על שימור המסגרות השבטיות בכל תוקפן.
כאשר אלדד ומידד מתנבאים במחנה בניגוד לבחירת השבעים רואה את זה יהושע כפגיעה בכלליות
וכנסיון להמשיך את המסגרות השבטיות )יתכן שאף סבר שמדובר בנבואת שקר( ומגיב בחריפות "אדוני
משה כלאם" )במדבר יא ,כח(.
בצורת הנבואה אנו מוצאים הפרש בין שבעים הזקנים ובין אלדד ומידד ,בזקנים נאמר "ויתנבאו
ולא יספו" )שם שם ,כה( ,ובאלדד ומידד נאמר "מתנבאים במחנה" )שם שם ,כו( ,וז"ל הספרי )בהעלותך
יא ,כה(:
"בשבעים זקנים אומר ויתנבאו ולא יספו ,נתנבאו לפי שעה ,באלדד ומידד הוא אומר
ויתנבאו במחנה ,שהיו מתנבאים עד יום מותם".
גם לפי"ז מובנת תגובתו החריפה של יהושע ,אלדד ומידד כנביאים קבועים מאיימים יותר על
הנהגתו המאחדת של משה ובמיוחד כאשר הם מתנבאים "משה מת ויהושע מכניס לארץ" .הבדל נוסף
הוא שנבואת אלדד ומידד אינה מצנורו של משה אלא הם "מתנבאים במחנה" ,בשונה מהזקנים שנאמר
"ויאצל מן הרוח אשר עליו" )במדבר יא ,כב(.

ד( פרשת המרגלים
הופעה מרכזית נוספת של יהושע נמצאת בפרשת המרגלים:
"וידבר ה' אל משה לאמר :שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל
איש אחד איש אחד למטה אבותיו תשלחו כל נשיא בהם :וישלח אותם משה ממדבר
פארן על פי ה' כלם אנשים ראשי בני ישראל המה :ואלה שמותם ...למטה אפרים הושע
בן נון :...אלה שמות האנשים אשר שלח משה לתור את הארץ ויקרא משה להושע בן נון
יהושע" )במדבר יג ,א-טז(.
מעשיהם של המרגלים ידועים:
"ויוציאו דבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמר הארץ אשר עברנו בה לתור
אותה ארץ אוכלת יושביה היא וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מדות" )במדבר יג ,לב(.
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ונראה שיש להעיר שתי הערות עיקריות בפרשה זו:
א( מה ראו המרגלים " אנשים ראשי בני ישראל" לחטא נורא כזה של הוצאת דבה על ארץ חמדתנו.
ב( מה גרם ליהושע בן נון ולכלב בן יפונה לסור מעצת המרגלים.
והנה בזוהר פרשת שלח איתא:
"כלהו זכאין הוו ורישי דישראל הוו אבל אינון דברו לגרמייהו עיטא בישא ,אמאי נטלו
עיטא דא ,אלא אמרו אי יעלון ישראל לארעא נתעבר אנן מלמהוי רישין ויתמנון רישין
אחרנין דהא אנן זכינן במדברא למהוי רישין אבל בארעא לא נזכי" )זוהר ח"ג קנח(.
)תרגום :כלם היו זכאים וראשי ישראל אבל לקחו לעצמם עצה רעה ,ולמה לקחו עצה זו,
אלא אמרו אם יכנסו ישראל לארץ נעבור אנחנו מלהיות ראשים ויתמנו ראשים אחרים
שהרי אנחנו זכינו במדבר להיות ראשים אבל בארץ לא נזכה(.
ובביאור הדברים נראה ,דאפשר לומר שהמרגלים סברו שבכניסה לארץ יאבדו את המנהיגות מפני
שדרכם מתאימה לדור המדבר שבו העם מחולק לשבטים ואזי כל מנהיג שבט מנהיג את שבטו )וכמ"ש
"וירא את ישראל שוכן לשבטיו"( בנפרד ,אך בארץ ישראל שבה העם מתאחד כפי שבארנו חששו שיועברו
מלהיות מנהיגים .ואכן מלשון הפסוק מוכח שהיו נפרדים כל אחד לעצמו ,שכך נאמר" :איש אחד איש
אחד למטה אבותיו תשלחו" כ"א לעצמו ,ויותר מכך מצוי בדרשת חז"ל "למטה אבותיו" שכל אחד הלך
לראות את נחלתו הפרטית של שבטו.
א"כ זכינו להבין שחטאם של המרגלים נעוץ בפרטיותם שמנעה מהם לקלוט את אורה של ארץ
ישראל וגרמה להם לרצון אנוכי להשאר מנהיגים אף על חשבון טובת עמם.
לעומתם יהושע וכלב לא נפגעו מעצתם של חבריהם המרגלים ,כל אחד מהם בדרכו מצא את הדרך
להתקשרות הפנימית עם הכלל שמנעה נפילה לתהום האנוכיות.
ביהושע נאמר " ויקרא משה להושע בן נון יהושע" וברש"י" :יה יושיעך מעצת מרגלים" .והנה תוספת
הי' הזו נראה שיש בה משום העברת המנהיגות שבעקבותיה יש השגת בחינת הכלל במלא עוצמתה .ואכן
אנו מוצאים שדווקא בפעם האחרונה שמשה ויהושע מופיעים יחד בסיום תקופת מנהיגות משה כותבת
התורה:
"ויבא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באזני העם הוא והושע בן נון" )דברים לב ,מד(.
להראותנו שכל זמן שמשה קיים יהושע הוא עדיין הושע והי' הרומזת לתוספת חשיבות מורה על
העברת המנהיגות לקראת הכניסה לארץ ולכן היא נעשית במשימת הריגול שהיא ההכנה הראשונה
לכניסה לארץ ,34ועי"ז נקשר יהושע באופן סופי לכללות ישראל כמנהיג האחד המחליף את משה.
כלב בראותו את הסכנה שבעצת המרגלים פורש מהם וסולל לעצמו דרך חדשה ,וכך פירשו בגמ'
)סוטה לד ,ע"ב(:
"ויבא עד חברון ,ויבואו מיבעי ליה ,אמר רבא מלמד שפירש כלב מעצת מרגלים והלך
ונשתטח על קברי אבות אמר להן אבותי בקשו עלי רחמים שאנצל מעצת מרגלים".

 34בזה תובן גם דרשת חז"ל שנוספה לו י' שנטל שכר י' מרגלים ,והכוונה שבמקום הנהגת י' מנהיגים
שבטיים הוא יהיה המנהיג האחד.
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בחששו מפני הפרטיות המנחה את המרגלים הלך כלב לקברי האבות שהם השורשים של עם ישראל
שם אין חילוק לשבטים אלא כולנו בני אברהם יצחק ויעקב ועל ידי השתטחות זו ושאיבה מכח האחדות
שבאבות ניצל כלב מעצת המרגלים.
נמצינו למדים שחטא המרגלים היה בפרודיות שרצו לקיימה בעם ישראל ע"י המשכת מציאות
השבטים הנפרדים .ולפי"ז מובנים היטב דבריו של משה לבני ובני ראובן בפרשת מטות:
"ולמה תניאון את לב בני ישראל מעבור אל הארץ אשר נתן להם ה' :כה עשו אבותיכם
בשלחי אותם מקדש ברנע לראות את הארץ" )במדבר לא ,ז-ח(.
אין כאן רק דמיון חיצוני של הנאת לב העם אלא אותה דרך של פירוד שבטים מכלל האומה.
סיכומו של דבר:
יהושע מכניסם של ישראל לארץ נדרש להיות ואכן היה בעל אישיות כללית היכולה לאחד וללכד את
העם לקראת כיבוש ונחלת הארץ כעם אחד מאוחד ,ותכונה זו הנרמזת בשמו בן נו"ן )נ' שערי בינה( אכן
התגלתה בו לאורך כל תקופת ההכנה במדבר והדריכתו בצורת הנהגתו בארץ ישראל.35

 35כפי שנבאר בעז"ה במאמרים נפרדים.
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משרת משה
36

יסוד מוסד הוא מרבנו הגר"א שבכל תחילת ספר ישנה כעין הקדמה הכוללת בתוכה את תמצית
ענינו של הספר ,ושממנה ניתן ללמוד על הכיוונים והתכנים שבהם עוסק הספר.
ספר יהושע פותח בשני פסוקים שמשמשים כפתיחה כללית:
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל יהושע בן נון משרת משה לאמר :משה עבדי
מת ועתה קום עבור את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנכי נותן לבני
ישראל" )יהושע א ,א-ב(.
ואמנם אנו מוצאים כאן את תמצית שליחותו של יהושע ,המעבר לתוך הארץ וההשתתפות בתהליך
של "אנכי נותן לבני ישראל" ,אולם הגדרתו של יהושע כ"משרת משה" טעונה ביאור ,מדוע בחר הפסוק
בתואר זה ולא השתמש באחד מן התארים האחרים שניתן לכנות בהם את יהושע ,לדוגמא" :ראש ונשיא
שבט אפרים".37
בהבנת הכינוי "משרת" משה ומשמעותו המעשית ,מצאנו שני פירושים שהובאו בדברי חז"ל ,הא'
מופיע במדרש רבה )במדבר רבה יב ,ט(:
"נוצר תאנה יאכל פריה )משלי כז ,יח(  -מדבר ביהושע שהוא שימש את משה כמא דאת
אמרת 'ומשרתו יהושע בן נון נער לא ימש מתוך האהל' )שמות לג ,יא( ,וכן אירע ליהושע,
שלא ירשו בניו של משה מקומו אלא יהושע ירש מקומו".
לפי המדרש הזה הכינוי משרת ביחס ליהושע ענינו משמש משה הנמצא תמיד לידו ביחוד בעת
הוראת ולימוד התורה ,שהרי הפרשה בשמות ל"ג שם מוזכר הביטוי "ומשרתו יהושע בן נון" עוסקת
במקום מושבו של משה מחוץ למחנה ,ובבקשת ה' על ידי העם "והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד
אשר מחוץ למחנה" )שמות לג ,ז(.
לפי דברי המדרש בבמדבר רבה מובן מדוע נקרא יהושע משרת משה בתחילת ספרנו ,יהושע המתמיד
והלמדן שלא זזה ידו מתוך ידו של משה הוא המתאים ביותר להנהיג את העם אחרי משה ולכן נאמר
"ויאמר ה' אל יהושע בן נון משרת משה לאמר" )יהושע א ,א(.
אולם מצאנו גישה הנראית שונה בתכלית במדרשים אחרים וכן כתב בילק"ש משלי עה"פ "אוצר
נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו" )משלי כא ,כ(:
'אוצר נחמד ושמן בנוה חכם' זה משה' ,וכסיל אדם יבלענו' זה יהושע שלא היה בן תורה
והיו ישראל קורין אותו כסיל ובשביל שהיה משרת משה זכה לירושתו" )ילק"ש משלי
תתקנ"ט(.38

 36עי' ריש פירושו למשלי ,וכן הוא בעוד מקומות.
 37שהרי בפרשת המרגלים נאמר "כלם אנשים ראשי בני ישראל המה"" ,כל נשיא בהם" ,ויהושע היה
השליח של שבט אפרים.
 38וודאי שאין הדברים כמשמעותם הנראית ,אלא אפ"ל שהתכוונו ישראל שאין יהושע חכם ביחס למשה
וביחס למחליפים אפשריים של משה ,כבניו ,אליעזר ושאר הזקנים.
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אנו רואים ממדרש זה שלא למדנותו ובקיאותו של יהושע היו הסיבה לבחירתו אלא היותו משרת
כפי שנתפרש במדרש ילמדנו:39
"קח לך את יהושע בן נון )במדבר כז ,יח( ,לפי שהיה משה סבור שבניו יורשין את מקומו
ונוטלין שררותו התחיל מבקש מאת הקב"ה 'יפקוד ה'' ,אמר לו הקב"ה ,משה ,לא כמו
שאתה סבור אין בניך יורשין את מקומך ,אתה יודע שהרבה שרתך יהושע והרבה חלק לך
כבוד והוא היה משכים ומעריב בבית המדרש שלך לסדר הספסלין ופורס את המחצלאות,
הוא יטול שררות לקיים מ"ש 'נוצר תאנה יאכל פריה' )משלי כז ,ח(".
לפי מדרש ילמדנו התכונה המיוחדת שמצא הקב"ה ביהושע ושבעטיה הוא מצווה את משה "קח לך
את יהושע בן נון" היא מידת הענווה שהתגלתה לעין כל בפעולות המעשיות של סידור הספסלים ופריסת
המחצלאות שרק אדם שאין בו מן הגאווה יכול לעשותן למרות היותו תלמיד ותיק ומובהק למשה,
במקום שהיו ודאי אנשים צעירים ופחות תלמידי חכמים ממנו.
לפי"ז מובן שפיר הפסוק הראשון של ספר יהושע:
"ויהי אחרי מות משה עבד ה' ויאמר ה' אל יהושע בן נון משרת משה לאמר" )יהושע א,
א(.
יהושע נבחר להנהגה משום היותו משרת משה ,משרת הממעיט את עצמו ועוסק למרות מעלתו
בשרות פשוט כסדור ספסלים.
ונראה שזוהי גם כוונת הפסוק בהקבילו "משה עבד ה' ,יהושע משרת משה" ,יהושע למד מדה זו
ממשה רבו שחש את עצמו כל ימיו כעבד ה' ,חסר מציאות ורצונות עצמיים כעבד שכל ייעודו לעשות את
רצון ומצוות רבו.
40
את משה שנאמר בו "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב ,ג( ,מחליף
יהושע משרתו שלמד ממנו את המדה החשובה המצויה במנהיגיו ובמורי ד רכו של עם ישראל.

הענוה והמנהיגות בישראל
אם נתבונן בהסטוריה של עם ישראל נראה שמתחלת יסודה של האומה היתה מדת הענוה סימן ואבן
בוחן למוביליה.
אברהם אבינו ראש ומייסד האומה הישראלית מתגלה בשיא ענוותנותו בפרשת סדום שם הוא מעיד
על עצמו "ואנכי עפר ואפר" )בראשית יח ,כז( ,וכך פירשו באבות דרבי נתן )הובא בתו"ש שם(:
"כל שיש בו ג' דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו עין טובה רוח נמוכה נפש
שפלה ...נפש שפלה מנין שנאמר ואנכי עפר ואפר".
ובירושלמי תענית )פ"ב ה"א( נראה שלפחות לחד מאן דאמר כנראה חשובה היא אף יותר מעקדת
יצחק .וז"ל הירושלמי:
"מתני' :סדר תעניות כיצד ...נותנין אפר מקלה על גבי התיבה .גמ' :רבי יודן בי ר' מנשה
ור' שמואל בר נחמן חד אמר כדי להזכיר זכותו של אברהם וחורנה אמר כדי להזכיר

 39מדרש ילמדנו הובא בתו"ש פנחס אות ע"ט ועוד עיין ילק"ש פנחס שם.
 40עיין שם בהקשר אמירת הפסוק ביחס לדברי מרים ואהרן על משה ותגובת ה' "איך לא יראתם לדבר
בעבדי במשה".

ר' אהרן פרידמן

150

זכותו של יצחק .מאן דאמר כדי להזכיר זכותו של אברהם ,בין עפר בין אפר ,על שם
"ואנכי עפר ואפר" .מאן דאמר כדי להזכיר זכותו של יצחק ובלבד אפר ,רואין אפרו של
יצחק כאילו צבור על גבי המזבח".
עוד התגלתה ענוותנותו של אברהם בדבורו למלאכים שסבר כי הם אנשים "ויאמר אדני אם נא
מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך")בראשית יח ,ג( ,וכן ברגע הפרדו מלוט בנותנו לבן אחיו את
אפשרות הבחירה "אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה" )שם יג ,ט(.
משה ואהרן מנהיגי העם בעת התהוותו לאומה התייחדו במדה זו ,כבר בראשית הדרך כאשר אהרן
מוכן לוותר על מנהיגותו לטובת משה כפירוש חכמים על מאמר הקב"ה למשה "הנה הוא יוצא לקראתך
וראך ושמח בלבו" )שמות ד ,יד( וברש"י שם:
"לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה ומשם זכה אהרן לעדי החושן
הנתון על הלב".
וכן משה רבנו כבר בשעת מינויו לגואל ישראל ממצרים מנסה להשאיר את ההנהגה בידי אהרן אחיו
הגדול ,וכך דרשו חכמים במדרש רבה )שמות רבה ג ,טז( על דברי משה "שלח נא ביד תשלח" )שם שם,
יג(:
"ורבנן אמרי סבור אתה שהיה מעכב משה לילך ,אינו כן ,אלא כמכבד לאהרן שהיה משה
אומר עד שלא עמדתי היה אהרן אחי מתנבא להם ...אמר משה ,עכשיו אכנס בתחומו של
אחי ויהא מיצר בשביל כך לא היה מבקש לילך".
וכן בהמשך דרכם באומרם "ונחנו מה" )שמות טז ,ח( ובגמ' חולין )פט ,ע"א(:
"אמר רבא ואיתימא רבי יוחנן גדול שנאמר במשה ואהרן יותר ממה שנאמר באברהם
דאילו באברהם כתיב 'ואנכי עפר ואפר' ואילו במשה ואהרן כתיב 'ונחנו מה'".
עד כדי שבמשה אומר הכתוב "והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" )במדבר יב ,ג(.
אחרי משה ואהרן ממשיך יהושע להוביל את העם ,וכבר ביארנו לעיל את שורש הענווה שבו ,ועוד
נעיין בזאת להלן.
המנהיג הממלכתי הבא אחרי כן הוא שמואל שאופן יחסו לישראל מתואר בתחילת ספרו:
"וישפט שמואל את ישראל כל ימי חייו :והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל
והמצפה ושפט את ישראל את כל המקומות האלה" )שמואל א' ז ,טו-טז(.
ובתנחומא )קרח פיסקא ז'(:
"והלך מדי שנה בשנה ...דרך העולם בעלי דינים הולכין אצל הדיין ואני )היינו שמואל(
הולך וסובב מעיר לעיר וממקום למקום ,וכן משה אמר לה לישראל 'כי יהיה להם דבר בא
אלי' )שמות יח ,טו( ואני לא עשיתי כן אלא אני מטריח והולך אצלם".41
וכן המלך הראשון שאול ברגע ששמואל פונה אליו ואומר לו "ולמי כל חמדת ישראל הלוא לך ולכל
בית אביך" )שמואל א' ט ,כ( מגיב בענוה "ויען שאול ויאמר הלוא בן ימיני אנכי מקטני שבטי ישראל
ומשפחתי הזעירה מכל משפחות שבטי בנימין ולמה דברת אלי כדבר הזה" )שם שם ,כא(.
וברגע ההכתרה שוב מתגלית ענוותנותו:

 41כאן מתגלית אצל שמואל ענווה גדולה משל משה בבחינת מה.
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"וילכד שאול בן קיש ויבקשהו ולא נמצא :וישאלו עוד בה' הבא עוד הלם איש ויאמר ה'
הנה הוא נחבא אל הכלים" )שם י ,כא-כב(.
ואחריו דוד מלך ישראל שהמלכות והנהגת ישראל נשארת בידו וביד ביתו עד סוף כל הדורות המדה
הבולטת ביותר שלו היא ענוותנותו כפי שמתגלה לכל אורכו של ספר תהלים וכן בפרקי דוד שבספר
שמואל ומפני פשטות הדבר לא נאריך בו.
חז"ל בגמ' חולין כללו את היסוד הזה במלים קצרות ,השליכו אותו ביחס לכל העם והבחינו במידת
הענווה כענין שבו נבדלים ישראל מהאומות וז"ל:
"אמר להם הקב" ה לישראל חושקני בכם שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה ממעטין
אתם עצמכם לפני ,נתתי גדולה לאברהם אמר לפני 'ואנכי עפר ואפר' ,למשה ואהרן אמרו
'ונחנו מה' ,לדוד אמר 'ואנכי תולעת ולא איש' ,אבל אומות העולם אינם כן נתתי גדולה
לנמרוד אמר 'הבה נבנה לנו עיר' ,לפרעה אמר 'מי ה'' ,לסנחריב אמר 'מי בכל אלהי
הארצות' לנבוכדנצר אמר 'אעלה על במתי עב' ,לחירם מלך צור אמר 'מושב אלהים
ישבתי בלב ימים'".
החילוק בין ישראל לעמים בא לידי ביטוי בהתנהגות מנהיגיהם ,ונראה ביסוד הדברים שהדבר תלוי
בשוני הבסיסי הקיים בין ישראל לאומות העולם .ישראל נועדו מטבע בריאתם להוביל ולגלות בעולם את
יחודו של הקב"ה ,כל מפעלותיהם ,גלגוליהם ומסיבותיהם מגלים ועתידים לגלות ביתר שאת את
מציאותו של מלך אחד יחיד ומיוחד ,וכמאמר הכתוב "עם זו יצרתי לי תהלתי יספרו" )ישעיה מג ,כא(,
ולכן הנהגתם האמיתית היא על ידי הקב"ה ,ואמנם בבקשם להם מלך ככל הגוים אומר הקב"ה לשמואל
"כי לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלך עליהם" )שמואל א' ח ,ז(.
המלך המתאים לעם ישראל צריך להיות המדריך ,והכלי המדיני שדרכו ובעזרתו יוכל העם להגיע
ליעודו הנשגב ,המלך כשלעצמו אין בו מטרה וערך עצמי ,אלא הוא בעל משמעות כל עוד הוא נותן בידי
העם את האפשרות לגלות את כוחותיו הפנימיים וסגולותיו המיוחדות היכולות להתגלות רק במסגרת
לאומית מגובשת ,בזה מובן מאמר חז"ל בגמ' סנהדרין:
"תניא רבי יוסי אומר ג' מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית
זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה".42
ועיין עוד בגמ' שם שהמלכת המלך קודמת למחיית עמלק ולבנין בית הבחירה ,והענין מבואר לפי
דרכנו שיש צורך במסגרת לאומית מגובשת לשם קיום מצוות מרכזיות וכלליות אלו.
לעומת זאת ,באומות העולם אין מטרה תכליתית בקיום הלאומי ,אלא רק כהכשר לסידור צרכיהם
של כל הפרטים לכן המלך הרואה את עצמו כאחד מן הפרטים עוסק בהתגדלות עצמית וככל ששלטונו
מתפשט כך מתגדלת הרגשת העצמיות והגאווה השקרית.
ישראל הקשורים בכל נימי נשמתם לקיום הרצון האלוקי מבטלים את רצונם לרצון האלוקי וממילא
מתבטלת הגאוה ששרשה בניתוק מהסמכות האלוקית העליונה ולכן ככל שמשפיעים עליהם גדולה כך
מבינים הם יותר שאין הם מקור הכח בעולם.

 42סנהדרין כ ,ע"ב ועיין רמב"ם פ"א מהלכות מלכים ה"א וה"ב.
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המצב שבו המלך רואה את עצמו כמשרת של העם גורר בעקבותיו הקשבה אמיתית של השלטון
לצרכיו המיוחדים של כל פרט ופרט מן האומה כל עוד הם משתלבים במגמתה הכללית שהרי המנהיג
מבין שכל קיומו ומציאותו הוא הסיוע והשירות לעמו.

יהושע ומנהיגותו
את כל הסממנים שמנינו לעיל אנו מוצאים ביהושע בן נון.
עוד מתחילת הכנתו של יהושע כמשרת משה מתגלית בו תכונת הענווה המכירה את החשיבות בהכנת
ויצירת הכלים והמסגרות לצורך פעולת הענינים הרוחניים ,יהושע שלא היה קטלא קניא באגמא אלא
אחד מראשי העם סדר בעצמו את הספסלים והמחצלאות שהם הם הבסיס הגשמי לקיומו של בית מדרש.
משה רבנו במנותו את התכונות הנדרשות אצל המנהיג היורש אומר:
"יפקד ה' אלהי הרוחות לכל בשר איש על העדה :אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם
ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם רועה" )במדבר כז ,טז-
יז(.
וברש"י שם:
"אמר לפניו רבש"ע גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד ואחד ואינן דומין זה לזה ,מנה
עליהם מנהיג שיהא סובל כל אחד ואחד לפי דעתו".
וכמו שביארנו לעיל ההקשבה לגווניו הפרטיים של כל יחיד ויחיד מהאומה יכולה להיות רק כאשר
קיימת אצל המנהיג ענווה גדולה.43
על המשך הפסוק "אשר יצא לפניהם" וגו' מפרש רש"י וז"ל:
"לא כדרך מלכי האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את חיילותיהם למלחמה ...וכן
בדוד הוא אומר כי הוא יוצא לפניהם ,יוצא בראש ונכנס בראש".
גילויים נוספים של ענווה אצל יהושע אנו מוצאים בצאתו למלחמה בעמלק ששורש קליפתו היא
הגאווה שממנה באה הכפירה בהנהגת ה' את העולם כשם שאנו מוצאים אצל המן שרצונו שכולם ,כולל
מרדכי ,ישתחוו לו ,גרם לכעסו הגדול על היהודים שתוצאתו הסופית היתה תליתו על העץ .וכן רמזו בעלי
רמזים ,עמלק בגימטריא ר"ם .ולכן דוקא יהושע הענו הוא הנבחר להוביל את המלחמה באומה זו.
עוד אנו מוצאים ביהושע את מידת הענווה בחטא המרגלים ,כאשר לא חשש למשרתו כמנהיג שבט
אפרים . 44וכן בנבואתם של אלדד ומידד המתנבאים "משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ" ,ואף על
פי כן יהושע מקנא למשה עד כדי האמירה "אדוני משה כלאם".
מכל אלה אנו למדים שיהושע בענוותנותו היה המתאים ביותר לרשת את משה ולהנהיג את ישראל
בכניסתם לארץ.

 43וכך מצאנו אצל משה הענו מכל אדם שבתחלה שפט ודן את כל ישראל מבוקר ועד ערב וראה טעם
בהקשבתו למצוקותיו ולמריבותיו של כל אחד ואחד.
 44עיין לקמן בפיסקה 'חטא המרגלים' ,וכן לעיל במאמר "מדרגתו של יהושע" ,בפרק 'יהושע ודמותו
הכללית' ,בפסקה 'פרשת המרגלים'.
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ארץ כנען
מדת הענווה מלבד היותה נדרשת למנהיגו של העם היא מהווה גם תנאי מהותי בכבוש הארץ
וההשתקעות בה .השל"ה בחלק תושב"כ פרשת לך לך כותב וז"ל:
"וצריך האדם הדר בארץ ישראל תמיד לזכור בשם כנען המורה על עבדות והכנעה...
בהארץ אשר ה' אלהיך דורש צריך להיות ביותר עבד ונכנע וכמ"ש דוד המלך ע"ה גר אנכי
בארץ כלומר ביותר אני משים עצמי לגר בארץ הקדושה ...הכלל העולה ,יושבי הארץ
צריכין להיותן בהכנע וכמו גרים ,לא יעשו העיקר להתיישב באיתן מושבו".
וביאור הענין בדרך הפשט הוא שהקנין הקבוע שעליו סומך האדם ביותר הוא הקרקע ,וכאשר אדם
הופך לבעל קרקע ישנה סכנה של הרגשת בעלות וממשות מופרזת המובילה בסופו של דבר לגאוה ,לכן
ישנה חשיבות גדולה שעם ישראל בבואו לארצו ובשהותו בה יכיר ויחוש את ההכנעה לפני הקב"ה
ותתחדד אצלו ההכרה שכל קניני האדם בעולם הזה הם בעצם מאת הקב"ה ואין לו כלל במה להתגאות.
הבנה מיוחדת זו רמזה לנו התורה בקוראה לארץ ישראל 'ארץ כנען' ,ארץ שיש בה את ענין ההכנעה ואף
לאחר שנכבשה בידי עם ישראל נקראה כך.45
ובעומק הדבר נראה שהארץ מצד עצמה מתאימה לענוה) ,וכמו שנבאר להלן( ודווקא מפני כך היה
כנען 46מצוי בארץ ישראל לפני כניסתם של ישראל כקליפה הקודמת לפרי.
האחזותם של בני כנען בארץ ישראל מורה על מציאותה הרוחנית של הארץ שענינה ענוה והתבטלות
ב פני תכנים עליונים ,אלא שבזמן הקליפה הקודמת לפרי נאחזו בה בני כנען שנאמר בו "עבד עבדים יהיה
לאחיו" .העבדות היא הטייתה של תכונת הארץ אל הצד השלילי של אבוד הזהות העצמית והליכה אחרי
תאוות הלב מתוך שפלות רוחנית ומוסרית ,אך מתמצית העבדות נלקחת ההכנעה שבבואה ביחס אל
ערכים אמיתיים ונשגבים היא מתהפכת לתכונה נעלה.
מציאותה של ארץ ישראל כמקום של השראת השכינה ,כמאמר הכתוב:
"ארץ אשר ה' אלהיך דורש אותה תמיד עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה ועד אחרית שנה"
)דברים יא ,יב(.
היא הגורמת את דרישת הענווה ,מציאות של יחסים קרובים עם הקב"ה שהוא נותן הכל ובלעדיו לא
ניתן להתקיים אפילו רגע אחד ,מכינה את האדם ומביאה אותו אל ההכרה כי מצד עצמו אין לו כלום
אלא רק מה שנותן לו בוראו ומתוך הכרה זו הוא בא לענוה ,וכך מדגיש הכתוב את ההבדל בין ארץ
ישראל למצרים:
"כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם אשר
תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק :והארץ אשר אתה עוברים שמה לרשתה ארץ
הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים" )שם שם ,י-יא(.
ואכן במצרים המציאות של התלישות ואי התלות בעליונים גרם לגאוה מופלגת עד כדי אמירה של
"לי יאורי ואני עשיתיני" )יחזקאל כט ,ג( ,ומתוך כך שעבוד של עמים אחרים וכפירה בקב"ה " -מי ה'
אשר אשמע בקולו" )שמות ה ,ב(.

 45עיין מה שכתוב בסוף יהושע " וידברו אליהם בשילה בארץ כנען" )יהושע כא ,ב(.
 46ואעפ"י שהיו בה עמים אחרים ,מ"מ הכנענים היו רוב תושבי המקום וכן קורא לה הכתוב "ארץ כנען".
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הרגשה טבעית של עצמאות והתנתקות מהסמכות הרוחנית העליונה יכולה להווצר בעצם העיסוק
בעבודת אדמה ומלאכת כפים ולכן יצר הקב"ה את ארץ ישראל כך שעובדי האדמה ישאו עיניהם למרום
מדי שנה בשנה ,ויכירו כי רק ע"י עבודתם לא יצמח דבר ,אולם עדיין עצם הפעילות הטבעית יכולה
להרחיק את האדם מהקב"ה ועל כן באה האזהרה בספר דברים:
"פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת :ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך
וכל אשר לך ירבה :ורם לבבך ושכחת את ה' אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית
עבדים... :ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה :וזכרת את ה' אלהיך כי
הוא הנותן לך כח לעשות חיל" )דברים ח ,יב-יח(.
התוצאה מההתנהגות השלילית המתוארת בפסוקים אלו גוררת אחריה הוצאה מהארץ:
"והיה אם שכח תשכח את ה' אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים 47ועבדתם והשתחוית
להם העידותי בכם היום כי אבוד תאבדון :כגוים אשר ה' מאביד מפניכם כן תאבדון עקב
לא תשמעון בקול ה' אלהיכם" )דברים ח ,יט-כ(.
וכן איתא בגמ' בסוטה )ה ,ע"א( שהגאוה דומה לעבודה זרה:
"א"ר אלעזר כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשרה שנאמר 'ורמי הקומה
גדועים' )ישעיה י ,לג( וכתיב התם ' ואשיריהם תגדעון' )דברים ז ,ה(".
ודוד המלך בתהלים אומר במפורש:
" וענוים ירשו ארץ והתענגו על רב שלום" )תהלים לז ,יא(.

אחרי מות משה
כאמור ,תחלתו של ספר יהושע מורה על שורשם ותכונתם של הספר ושל יהושע ,אולם עדיין יש
לעמוד על המלים הראשונות "ויהי אחרי מות משה עבד ה'" )יהושע א ,א( מה צורך יש בהם ,ואם תאמר
שהם מהוים את ציון הזמן של הציווי ליהושע ,עדיין קשה מדוע בפניית הקב"ה ליהושע שוב מוזכרת
עובדת פטירתו של משה "ויאמר ה' אל יהושע משה עבדי מת" .מוכרחים אנו לומר שהנביא בא להדגיש
שמיתת משה היתה תנאי מהותי באפשרות של עם ישראל להכנס לארץ ,כיון שמשה אינו שייך בכניסה
לארץ וננסה להראות כיצד חטאו ועונשו של משה שייכים גם הם ליסוד הזה של " וענוים ירשו ארץ".
על מנת לרדת לעמקם של דברים יש לעיין בפרשת מי מריבה שהחלה בפטירת מרים ובהסתלקות
הבאר ,כאשר התוצאה המיידית היא "ולא היה מים לעדה ויקהלו על משה ועל אהרן" )שם שם ,ב( ,משה
ואהרן נגשים אל ה' שמצוה את משה:
"וידבר ה' אל משה לאמר :קח את המטה והקהל את העדה אתה ואהרן אחיך ודברתם
אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו והוצאת להם מים מן הסלע והשקית את העדה ואת
בעירם" )שם שם ,ז-ח(.
אך כאשר הגיעו הדברים לידי פועל נכשלו משה ואהרן:

 47ומה שנקט כאן ע"ז ולא ענין הגאוה אינו קשה כי הרי פשט הכתובים ממשיך על מה שדבר קודם
והתוצאה של גאוה הוא ע"ז שעל ידה מוריד מעליו עול מלכות שמים ולה אינו משועבד ואכמ"ל.
ובסוטה )ה ,ע"א( למדו מכאן אזהרה לגסי הרוח עיי"ש.
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"ויקח משה את המטה מלפני ה' כאשר צוהו :ויקהלו משה ואהרן את הקהל אל פני הסלע
ויאמר להם שמעו נא המורים המן הסלע הזה הוציא לכם מים :וירם משה את ידו ויך את
הסלע במטהו פעמים ויצאו מים רבים ותשת העדה ובעירם" )שם שם ,ט-יא(.
ותגובתו של הקב"ה חריפה ביותר:
"ויאמר ה' אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל לכן לא
תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" )שם שם ,יב(.
ולכאורה יש לעיין בג' הערות:
א .מה היה חטאו של משה.
ב .מה גרם לחטא זה.
ג .מדוע העונש של "לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם" )דברים כ ,יב(.
חז"ל ברוח קדשם מבררים לנו את יסוד טעותו של משה ,וזה לשונם בספרי פרשת מטות )פיסקא
קנ"ז(:
"ר' אלעזר אומר בג' מקומות בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות' ...ויאמר להם שמעו נא
המורים המן הסלע הזה נוציא לכם מים' ,מהו אומר 'וירם משה את ידו ויך את הסלע
במטהו פעמים'".
ר' אלעזר בספרי פירש את התבטאותו של משה "המורים" כגילוי של כעס ,ואותו כעס הביא את
משה אל הטעות של הכאת הסלע במקום הדבור ,אלא דהדבר צריך ביאור כיצד ברגע של כעס גדול ככל
שיהיה באים לטעות כזו בבצוע דבר ה'.48
ונראה לומר ,ששורשה של מדת הכעס הוא במדת הגאוה ,וכך כותב רבי אליהו די וידאש תלמיד
רמ"ק בספרו ראשית חכמה:
"אין הכעס אלא מגובה הלב שאם היה לבו נשבר ונדכה ודאי לא היה כועס ולא היה משיב
על חרפתו".
הדגשת מציאות עצמו היא המאפשרת את ההיכי תמצי של הכעס ,שהרי במצב של ענוה מוחלטת אין
מקום כלל לכעס הבא כתוצאה מהרגשת ההיפגעות .למעשה אנו מוצאים בדברי ר' אלעזר בספרי ביקורת
על משה רבנו שעם כל גודל ענוותנותו כפי שמעיד עליו הכתוב חטא )לפי מדרגתו( בערוב דק של הנטיה
העצמית ,שבאה לידי ביטוי במלת "המורים" ,ביחוד מתאימים הדברים לפי פירושו של רש"י "המורים -
שמורים את מוריהם" ומכאן שהכעס היה על שהורו את מוריהם )היינו משה עצמו ואהרן( ולא מפני
שהמרו פיו של הקב"ה.49
לפי דברים אלו מובן גם פירושו של רבנו חננאל לחטאו של משה ,הובאו דבריו ברמב"ן וז"ל:
"כי החטא הוא אמרם 'המן הסלע הזה נוציא לכם מים' וראוי שיאמרו יוציא ה' לכם מים
כדרך שאמרו בתת ה' לכם בשר לאכול וכן בכל הניסים יודיעום כי ה' יעשה עמהם
להפליא".50

 48שהרי כעסו של משה היה מכוון כנגד העם ולא כנגד ה' ח"ו.
 49עוד נ"ל שכאשר אדם כועס על פגיעה בכבוד המקום קוראים לזה קנאה ולא כעס.
 50רמב"ן במדבר כ ,א )בסוף דבריו(.
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לפי רבנו חננאל יש כאן שגיאה סגנונית ,שמשמעותה החזקת טובה לעצמם במקום תליית הנס
בקב"ה ,ולפי דרכו מובן שזוהי חוליה נוספת בשרשרת החטא שהחל בכעס.
סופה של השרשרת היה בהכאת הסלע במקום הדבור אליו ,ההכאה מורה על כפיה ולעומתה הדבור
מורה על ריצוי ופיוס .כפייה אפשרית רק בין עליון לתחתון ,בין חזק לחלש ,כאשר העליון החזק יכול
לכפות את התחתון החלש לעשות את רצונו ,אך לעומת זאת העניו הגמור שאין לו הרגשת גאוה כלל
מפייס תמיד לכל אדם ואינו מעלה בדעתו כלל לכפות את הזולת לרצונו ,וכדברי הרמב"ן באגרתו
המפורסמת לבנו:
"תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת ...ובזה תנצל מן הכעס".
ונראה לע"ד שזוהי כוונת קהלת באומרו" :דברי חכמים בנחת נשמעים מזעקת מושל בכסילים"
)קהלת ט ,יז( ,51והוא מבואר.
משה רבנו כתוצאה מהתהליך שהסברנו לעיל הגיע למצב בו לא חשב כלל ששייך לדבר אל סלע ולכן
הכהו כמו שנצטוה בפרשת בשלח כאשר צמאו העם למים בפעם הראשונה 52ונעלם ממנו הציווי העכשוי
לדבר אל הסלע ולכן נענש בהשארות במדבר ,מפני שהכעס תולדת הגאווה אינו שייך כלל בארץ ישראל
ארץ הענוה וכמבואר בגמ' במסכת נדרים במעשה דעולא שעלה לארץ ישראל והיה אתו בספינה אדם
שרצח את חברו ,וכשבא לארץ ישראל ספר את המעשה לרבי יוחנן תמה כיצד יכול היה יהודי להגיע לכזו
מדרגת כעס בארץ ישראל ,והלא כתוב "ונתן ה' לך שם לב רגז" רק בגלות ,ויישב עולא את דעתו שהמעשה
היה קודם חציית הירדן.53
וביתר עומק נראה לומר ,שכל הסתלקותה של הבאר בפטירתה של מרים וחזרתה בא על מנת
להראות לעם ישראל את שינוי המדרגה בין הנהגת המדבר להנהגת ארץ ישראל ,המים הראשונים
ששמשו בכל תקופת המדבר הוצאו בדרך של הכאה כמבואר בפרשת בשלח )שמות פרק יז( ,להורות
שההנהגה היא ניגודיות בין הטבע הדומם המרומז באבן לבין האדם המנסה לדבוק באלוקיו ,אך בערב
הכניסה לארץ יש צורך בשינוי ,הדומם בארץ ישראל הוא בסיס למעמד הקדושה בעולם וההכרה בערכו
היא תנאי בכניסה לארץ כאשר הכרה זו דורשת עמקות רוחנית והקשבה גדולה שיסודה בענוה שמכירה
איך כולם ,גם האדם וגם האבן הם כלים לגילוי כבוד ה' בעולם .השגה רוחנית עליונה זו נמנעה מבני
ישראל ע"י הכאת הסלע ולכן בא גם העונש הנורא של "לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר
נתתי להם" ,וכן מבוארים דברי ה' "יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל" )דברים לב ,נא(,
להקדישני היינו להראות לעיני ישראל את מדת הקדושה שבה אין דבר נפרד ומנוגד למציאות האלוקית
אלא כל החומריות משמשת את הרוחניות ומתעלה אתה ,וכן הוא אומר בדברים "על אשר לא קדשתם
אותי בתוך בני ישראל" )שם(.

חטא המרגלים
לפי היסוד שארץ ישראל היא ארץ הענוה שאינה סובלת בעלי גאוה נבין גם את חטא המרגלים באותו
הקשר.

 51ומשה שהיה חכם כיון שכעס חכמתו נסתלקה וכדאיתא בנדרים כב ,ע"ב.
 52עיין שמות יז ,ו.
 53עיין נדרים כב ,ע"א כל המעשה.
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המרגלים שבאו לארץ ישראל ראו בה רק את השלילה ,בפירות הגדולים והמשובחים התכוונו
להראות שפירות הארץ משונים ויושביה משונים וגדולים ,את מעשה ה' לטובה שהמית בהם כדי שלא
54
יתעסקו במרגלים פירשו ג"כ לרעה באומרם "ארץ אוכלת יושביה" )במדבר יג ,לב(.
את הסיבה לעצתם הרעה מפרש הזוהר בפרשתנו 55שחששו שמא יעבירום מגדולתם ושררותם
בכניסה לארץ וימנו אחרים תחתיהם ,דאגה זו לא רק גרמה להם לשקר במובן הפשוט של המלה ,אלא
סימאה את עיניהם מלראות בטובה של ארץ ישראל  -ארץ הענווה שמתאימה לענוים בלבד ולא לדורשי
השררה ,ולכן יהושע איש הענווה ניצל מעצתם וזכה ליטול שכר כולם ולהנהיג את העם בכניסה לארץ.

יהושע ,יוסף והענוה
ענין הענוה השייך אל ארץ ישראל מתגלה עוד בשלבים הראשונים של הווצרות עם ישראל.
בהסתכלות רגילה אנו רואים את תחילת הירידה למצרים בפרשת ויגש:
"ויקם יעקב מבאר שבע וישאו בני ישראל את יעקב אביהם ואת טפם ואת נשיהם...
ויקחו את מקניהם ...ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו ...ואלה שמות בני ישראל הבאים
מצרימה יעקב ובניו ...כל הנפש הבאה לבית יעקב מצרימה שבעים" )בראשית מו ,ה-כז(.
ואמנם מכאן מתחיל מנין רד" ו השנים שהיה עם ישראל בפועל בארץ מצרים ,אך הסתכלות מעמיקה
יותר מגלה שתחלת ירידת יעקב ובניו החלה כ"ב שנים קודם לכן ,בזמן מכירת יוסף ,ואכן התורה
מדגישה את ירידת יוסף למצרים:
"ויוסף הורד מצרימה ויקנהו פוטיפר סריס פרעה שר הטבחים איש מצרי מיד
הישמעאלים אשר הורידוהו שמה" )בראשית לט ,א(.
ולכאורה יש כאן שתי פסקאות מיותרות ,האחת "ויוסף הורד מצרימה" והשניה "איש מצרי".
והנראה בביאור הענין שהתורה רוצה להדגיש שכאן מתחילה גלות מצרים ,ולא כפי שנדמה שהיא
מתחילה בירידת יעקב ,וכן הוא במדרש בראשית רבה:
"היה יעקב אבינו ראוי לירד בשלשלאות ובקולרין אמר הקב"ה בני בכורי ואני מורידו
בביזיון ...אלא הריני מושך את בנו והוא יורד אחריו על כרחו" )בראשית רבה פ"ו ,ב(.56
א"כ אנו רואים שהירידה למצרים שהיא הגלות הראשונה מארץ ישראל התחילה במכירת יוסף.
מכירתו של יוסף אינה רק מעשה טכני שהקב"ה גלגל על מנת להוריד את יעקב מצרימה ,אלא יש בה
בבחינת "מגלגלין חובה ע"י חייב" את הפגמים הגורמים לעם ישראל לגלות מארצו ושבגינם הוא נזקק
לשהות זמן כה רב בגלות.
57
הנקודה שגרמה את הפירוד בין יוסף לאחיו היתה שמץ של הרגשת גאווה של האחים כלפי יוסף
כמאמר הכתוב:
"ויאמרו לו אחיו המלך תמלך עלינו אם משל תמשל בנו ויוסיפו עוד שנא אותו על
חלומותיו ועל דבריו" )בראשית לז ,ח(.

 54עיין רש"י שם.
 55זוהר ח"ג קנח ,ועיין סוף מאמרנו מדרגתו של יהושע בביאור מאמר זוהר זה.
 56ולפי חשבון זה היו במצרים רל" ב שנים לתקן כל הבחינות כידוע.
 57כמובן ,הכל לפי מדרגתם של יוסף והאחים.
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ואחרי חלומו השני נאמר:
"ויקנאו בו אחיו" )שם שם ,יא(.
קנאה זו שורשה ההרגשה שיוסף לא יכול להיות מעלינו.
חלומותיו של יוסף על דבר המלכות הטרידו את מנוחת האחים שנתנו לכך ביטוי ברגע הגיעו אליהם:
"ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלומות הלזה בא ...ונראה מה יהיו חלומותיו" )שם
שם ,כ-כא(.
58
גם מצדו של יוסף כלפי האחים מצאנו סרך של גאווה ,תחילה בחפץ הממשלה אח"כ בסלסול שערו ,
ולבסוף הגיע הדבר לקיצור ימיו ,כדאיתא בסוטה:
"מפני מה מת יוסף קודם לאחיו מפנני שהנהיג עצמו ברבנות" )סוטה יג ,ע"ב(.
ובפרקי דר"א )פ' ל"ט( איתא:
"י' פעמים אמרו בני יעקב ליוסף עבדך אבינו ,שמע יוסף ושתק לפיכך נתקצרו מחייו י'
שנים".
ופגם זה ממשיך להתגלות בשבט יוסף בהמשך דרכו בפרוד הממלכה והקמת ממלכה נפרדת ע"י
ירבעם ,וכן הכתוב מעיד "עטרת גאות שכורי אפרים" )ישעיה כח ,א(.
הגלות למצרים באה להטביע את מדת ההכנעה והשפלות ע"י תקופת העבדות הארוכה כך שיהיו
מוכנים שוב לארץ ישראל כפי שמוצאים בגלות המאוחרת "או אז יכנע לבבם הערל" )ויקרא כו ,מא(.
יהושע מתקן מעשה זקנו ומכניס בענוותנותו המיוחדת את עם ישראל לארץ ישראל ,ארץ הענוה,
ולכן דוקא בסופו של ספר יהושע מובאת הידיעה כי:
"ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל מארץ מצרים קברו בשכם" )יהושע כד ,לב(,
וחכמים במדרש ביארו שזהו התיקון הסופי של מכירת יוסף:
"אמר להם הקב"ה לשבטים מכרתם את יוסף החזירו את העצמות למקומם" )ילק"ש(.
סוף תקופתו של יהושע היא גם סוף התיקון למכירת יוסף והחזרה לארץ מבטאת את תיקון הענווה:
" וענוים ירשו ארץ והתענגו על רב שלום" )תהלים לז ,יא(.

 58וכדאיתא במדרש שבגלל זה גירה בו הקב"ה את אשת פוטיפר .ובגמ' ריש סוטה איתא שכל המתגאה
נכשל באשת איש.
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ערכה של ארץ ישראל
הגמ' בנדרים )דף כב ,ע"ב( מפרשת את מדרגתו המיוחדת של ספר יהושע:
"אמר רב אדא בר חנינא אלמלא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה
וספר יהושע בלבד )מפני( שערכה של ארץ ישראל הוא מאי טעמא 'כי ברוב חכמה רב כעס'
)קהלת א ,ח(".
ספר יהושע מצוי לפי הגמ' בנדרים במדרגה אחת עם חמשה חומשי תורה כיון שיש בו צורך אף ללא
החטא של ישראל ,והטעם "שערכה של ארץ ישראל הוא" ,ובר"ן שם פירש וז"ל:
"שבספר יהושע מפורשות עיירות שבארץ ישראל והנחלות אשר נחלו ולפיכך אפילו לא
חטאו היו צריכין ספר יהושע".
לגבי המשך דברי הגמ' בשאלתה מאי טעמא ובתשובה "כי ברוב חכמה רוב כעס" מפרש הר"ן שכוונת
הגמ' לבאר מדוע אין צורך בשאר הנביאים ,וז"ל בד"ה לא נתן:
"שעיקרן של שאר נביאים לא היה אלא להוכיח ישראל על עברות שבידם ואלמלא חטאו
לא הוצרכו לתוכחה".
ובד"ה שנאמר כתב וז"ל:
"ברוב דברי חכמות הנביאים יש סימן לרוב כעס שהכעיסו ישראל להקדוש ברוך הוא".
והנה גירסת הר"ן כפי הנראה היתה במקום "מאי טעמא"" ,שנאמר" ,כך שהכל מימרא אחת ,אך לפי
גרסתנו "מאי טעמא" אין פירוש זה מתיישב כ"כ כיון שעיקר המימרא היתה על נתינת חמשת החומשים
וספר יהושע ,ושאלת "מאי טעמא" נראית כבאה על עיקר המימרא ולא על השלילה המשתמעת ממנה,
ואם נפרש ש"מאי טעמא" מתייחס לעיקר המימרא .לפי גירסת הרא"ש והב"ח שהוסיפו תיבת "מפני"
לפני "שערכה של ארץ ישראל" הלשון מגומגם כיון שכבר נתנה הגמ' טעם ומה צורך לשאול שוב מאי
טעמא ,ואף לגרסתנו קשה משמעות התשובה "כי ברוב חכמה רוב כעס".
ובעיקר פירושו של הר"ן נראה להקשות שהרי פשטו של הכתוב מורה היפך מפירושו ,שהוא פירש
שהכעס הביא לחכמה והפסוק אומר שהחכמה מביאה לכעס ,ועוד יש להעיר במה שפירש "ערכה של ארץ
ישראל" שמפורשות בספר יהושע העיירות והנחלות הלא עיקר הגבולות 59מפורשים כבר בפרשת מסעי
)במדבר פרק לד( ,ומה צורך יש בידיעת נחלתו של כל שבט ושבט ,ולהוציא מן הגזלנים אין צורך בהכנסת
הספר לכתבי הקודש.
ועוד יש להקשות הלא יש בנביאים גם עיסוק בחייו הרגילים של כלל ישראל שאינם קשורים
לתוכחות וחטאים ומה יהיה על חלק זה.

 59ועיין פירוש הרא"ש שם שכתב וז"ל" :מפני שערכה של א"י הוא ,סדורה וחלוקה לגבולותיה.
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משה וארץ ישראל
לפני בואנו לתכלית הענין נקדים מספר הקדמות שנוגעות למקומה ומעמדה המיוחד של ארץ ישראל
שמתוכם נוכל לעמוד ביתר שאת ויתר עז על ביאור דברי הגמרא בנדרים.
בעקבות חטא מי מריבה נגזר על משה רבינו של יכנס לארץ ,אך למרות זאת על פתחה של ארץ
ישראל מנסה משה לבקש מהקב"ה את התרת העונש ,וכך הוא מתאר את השיחה בינו לבין הקב"ה בדברו
עם בני ישראל בתחילת פרשת ואתחנן:
"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר :אדני אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך
ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך :אעברה נא
ואראה את הארץ הטובה ההר הטוב הזה והלבנון :ויתעבר ה' בי למענכם ולא שמע אלי
ויאמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה :עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה
וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את הירדן הזה :וצו את יהושע וחזקהו
ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה" )דברים ג,
כג-כט(.
הגמ' בסוטה )יד ,ע"א( מסבירה את מניעיו של משה ומגלה לנו את הדו-שיח בינו לבין הקב"ה:
"דרש רב שמלאי ,מפני מה נתאווה משה רבינו ליכנס לארץ ,וכי לאכול מפריה הוא צריך,
או לשבוע מטובה הוא צריך ,אלא כך אמר משה הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין
מתקיימין אלא בארץ ישראל ,אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי .אמר לו הקב"ה
כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר מעלה אני עליך כאילו עשיתם".
ודברי הגמ' דורשים ביאור והעמקה היכן הם מצויים בפרשת ואתחנן ,ועוד מהי כוונת תשובתו של
הקב"ה שלכאורה אינה מתאימה לרצונו של משה.

ארץ ישראל והמצוות
הסתכלות שטחית רואה בתרי"ג המצוות שני חלקים ,החלק האחד המוטל על האדם ומתקיים בכל
מקום והשני המוטל על הקרקע ונקרא מצוות התלויות בארץ ומתקיים רק בארץ ישראל ,אולם חז"ל
בספרי בפרשת עקב )פי"א ,יח( דורשים מסמיכות פסוקים הבנה אחרת לחלוטין וזה לשון הספרי שם:
"ואבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר ה' נותן לכם ,ושמתם את דברי אלה על לבבכם
ועל נפשכם" ,אעפ"י שאני מגלה אתכם מן הארץ לחו"ל הוו מצויינים במצוות שכשאתם
חוזרים לא יהיו לכם חדשים ,משל למלך שכעס על אשתו וחזרה בבית אביה אמר לה הוי
מקושטת בתכשיטייך כשתחזרי לא יהיו עלייך חדשים כך אמר להם הקב"ה לישראל ,בני
היו מצוינים במצוות שכשאתם חוזרים לא יהיו עליכם חדשים ]הוא[ שירמיהו אומר
" הציבי לך ציונים אלו המצוות שישראל מצוינים בהם".
והדברים מפורשים גם בספר דברים בכמה וכמה פסוקים:
"ראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי לעשות כן בקרב הארץ אשר
אתם באים שמה לרשתה" )דברים ד ,ב(.
ועוד נאמר שם:
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"וזאת המצוה החקים והמשפטים אשר צוה ה' אלהיכם ללמד אתכם לעשות בארץ אשר
אתם עוברים שמה לרשתה" )שם ו ,א; שם יב ,א(.
ובדברי הספרי הנ"ל דן ומרחיב הרמב"ן בפרשת אחרי מות )ויקרא יח ,כה( ,כאשר בבסיס דבריו
עומד ענין מעלתה של ארץ ישראל כמקום היחיד שאותו מנהיג הקב"ה בצורה ישירה ולא ע"י שרי מעלה,
ולכן דוקא שם שייכת העבודה לשמו בקיום מצוות וכמאמר הגמ' בכתובות:
"כל הדר בחו"ל דומה כמי שאין לו אלוה וכל הדר בא"י דומה כמי שיש לו אלוה"
)כתובות ק ,ע"ב(.
הרב קוק זצ"ל במאמר הקדמה לספר עץ הדר ,מבאר בלשונו המיוחדת את דברי הספרי הנ"ל:
"יסוד קיום כל המצוות כולן מצד ענינן הפנימי והתכליתי הוא רק בארץ ,ולפי זה המצוות
שאינן תלויות בארץ הנוהגות ג"כ בחוץ לארץ אינן מכוונות לתכליתן בחו"ל כי אם מפני
שהם מביאים את ישראל לשוב לארץ והם משמרים את קדושתם ,שבשובם לארץ לא
יהיו צריכים להתחיל את סדרי החיים מחדש כעם צעיר אשר זה מקרוב בא על במת
החיים ,אלא שיהיה דרכם בחיים בחיי עולם וחיי שעה נכון לפניהם כראוי לגוי איתן ועם
עתיק יומין אשר מוצאותיו מקדם מימי עולם אשר רק בשצף קצף נתרחק ממקור חייו
והנה הוא שב לאדמת מטעו להתערות כאזרח רענן כי חי העולמים יתברך שמו לעד הוא
מקור חייו וכלשון הספרי שהיא מקור הדעה הנשגבה והכוללת הזאת 'ושמתם ...אע"פ
שאני מגלה אתכם מן הארץ לחו"ל היו מצוינים במצוות שכשאתם חוזרים לא יהיו לכם
חדשים'" ,עכ"ל.
בעקבות דברי הספרי נוכל להבין את דברי רבי שמלאי במסכת סוטה )יד ,ע"א(:
"אלא כך אמר משה הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל אכנס
אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי".
באומרו "הרבה מצוות" מתכוון משה לכל המצוות ולכן מוסיפה הגמ' את המילים "נצטוו ישראל"
ולא כותבת "הרבה מצוות אינן מתקיימות אלא בארץ" .וכן מדוייק הדבר מאומרו ואין מתקיימין ולא
שאין מתקיימין ,ועוד מדוייק הדבר מתיבת כולן שלכאורה מיותרת אם לא שנפרש כדברי הספרי הנ"ל.
ונלע"ד לרמוז שרב שמלאי סמך את דבריו על דברי משה "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה"
)דברים ג ,כה( ,וכוונתו במלת "הטובה" שבה מתקיימת התורה הנקראת טוב כמ"ש "כי לקח טוב נתתי
לכם תורתי אל תעזובו" )משלי ד ,ב( ,וכמאמר חז"ל "אין טוב אלא תורה".
ועוד אפשר לרמוז זאת בגי' ,ש"ואראה את" בגי' תרי"ג עה"כ ,וכן "משה רבנו" בגי' תרי"ג ,וכן
"הארץ הטובה ,ההר הלבנן" גי' תרי"ג עה"כ ,והוא פלא.60
ונראה לומר שישנה עוד הוכחה לפרושנו בדברי רבי שמלאי מהגמ' במכות )כב ,ע"ב( ששם איתא:
"אמר רבי שמלאי שש מאות וי"ג מצוות נאמרו לו למשה" וכו' עיי"ש.
ורבי שמלאי הוא מרא דשמעתתא התם והכא ,והדברים מבוארים.
משה רבנו מוסר התורה לישראל לא הסתפק במישור התורתי בלבד אלא התאווה להביא לפועל את
כל תרי"ג המצוות ,ובזה להביא לאחדות בין התורה עם כל פרטיה לבין ישראל המקיימים אותה וכן
לאיחוד בין התורה וארץ ישראל מקום קיומה האידיאלי ,ועי"ז להביא לתיקון דירתו של הקב"ה

 60וכן ויאמר ה' אלי רב לך אל" עם התיבות תרי"ג ,וכן "עלה ראש" עם האותיות והתבות תרי"ג עה"כ.
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בתחתונים ,בבקשת משה "ויתקיימו כולן על ידי" מתגלה חפצו של משה להעמיד על רגליהן את המצוות
בארץ כך שלא יהיה שוב נתוק בין המציאות התחתונה לשורשה העליון.
אך מפני חטאו של משה סירב הקב"ה לאפשר לו את הכניסה לארץ ,לא כעונש בלבד ,אלא מפני
המצב הרוחני הלאומי שהשפיע באופן טבעי אף על משה ושלא איפשר את התקון השלם המיוחל.
אותו מצב רוחני ירוד בא לידי ביטוי בהתנהגותו של משה בפרשת מי מריבה ,בכעסו ובתוצאותיו
כמאמר חז"ל בספרי שזהו אחד המקומות שבהם בא משה לכלל כעס ובא לכלל טעות.61
על מנת להבין את המצב הרוחני הלאומי שיצר את הכעס ,שבו תולה משה את הסיבה לאי הכניסה
לארץ כמאמר הכתוב "ויתעבר ה' בי למענכם" )דברים ג ,כו( למענכם  -בגללכם ,יש לעיין במהותו
הרוחנית של הכעס ובשורש מציאותו.

שורשו ומציאותו של הכעס
הרב קוק זצ"ל באורות הקודש מסביר את ענינו של הכעס וז"ל שם:
"יסוד הכעס והיצירה  -יסוד הכעס בא מצד חסרון היצירה הרוחנית ,קיבוץ כוחות
רוחניים העומדים לצאת אל הפועל בציור ובתפארת מובלט ,דוחקים את הנשמה
ומצערים אותה בקצפון פנימי,
כל מלחמות גוים וכל רצח ושוד שבבני אדם עד כל רוגז שבבעלי החיים מארס הנחש עד
עקיצת קטן שברמשים בכוונה של היזק בא מצד הכעס הכללי האצור בעולם שמצד עיצור
כח היצירה.
וכל מה שהיצירה הרוחנית מתרחבת ,כל מה שהפלגים של הדעה הרחבה מסתעפים בעזוז
מרוצתם ,כל מה שהתורה תתגדל ותתאדר השלום מתרבה בעולם .אז יחזק במעוזי יעשה
שלום לי ,שלום יעשה לי" )אורות הקודש ,ח"ג עמ' רמג(.
כלל דבריו הוא שהכעס בא מכוחות רוחניים שאינם מגיעים לידי ביטוי ביצירה ובעשיה ,ומתוך
שאיפתם הגדולה לצאת לפועל שאינה מתממשת יוצא הכעס.
בעקבות דברי הרב קוק אנו מבינים מדוע הנחש נקרא "כעוס" )עיין יומא ט ,ע"ב( ,ה"בכח" של הנחש
היה גדול מאד ,רק שבעקבות חטאו הורד והושפל ומזה שורש כעסו.
וכן מבוארת לנו הגמ' בתענית )ד ,ע"א(:
"אמר רבא האי צורבא מרבנן דרתח ,אורייתא היא דקא מרתחא ליה שנאמר 'הלא כה
דברי כאש'".
תלמיד חכם שכועס תורתו היא המכעיסתו ,התורה שלומד הת"ח בהיותו צעיר 62עדיין אינה מוצאת
את הדרך של ההתיישבות בחיים המעשיים המוגבלים ומתוך כך בא התוצאה של הכעס.
זהו גם ביאור ענין הקורע בגדיו והמדבר כליו בחמתו שעליו אומרת הגמ' בשבת )קה ,ע"ב( שהוא
כעובד עבודה זרה.
קריעת הבגדים ושבירת הכלים ענינה הוא שהאדם אינו מוצא מקום לרוחו לשאיפותיו ולרצונותיו,
ומתוך כך הוא מתכעס וקורע את הלבושים המגבילים והכלים המצמצמים ,אך חומרת העניין הוא כי

 61ועיין בזה באורך במאמרנו ענוות מנהיג וארץ שביארנו שם שהכעס היה משרשי חטאו של משה.
 62עיין רש"י שם ואפשר שזוהי המשמעות במילה 'צורבא'.

163

פרקי מבוא לספר יהושע

השחתת גבולות העולם הגשמי כתוצאה מאי התאמה עם העולם הרוחני היא המובילה לע"ז ששורשה
הפירודיות בין בורא העולם ובין עולמו.
וזה ענין כעסו של הקב"ה כשאין עושין את רצונו ,כאשר התחתונים אינם מתנהגים לפי העליונים
נוצר כעס וכמש"נ.
אי מימושם של הכוחות הרוחניים בא משתי סיבות עיקריות ,האחת עצלות ואזלת יד ,והשניה רוב
גדולתם שמקשה עליהם את ההתלבשות וההצטמצמות בכלים מוגבלים .הסיבה השניה היא שגרמה
לכעסו של משה על עם ישראל.
העם בצמאונו למים מוכן להשליך מאחריו את כל ההשגים הרוחניים והחומריים שהושגו בזמן
השהות במדבר "ולמה העליתנו ממצרים להביא אותנו אל המקום הרע הזה" )במדבר כ ,ה( ,כאן נתגלתה
בעצם מדרגתו הנמוכה של העם שאינו מסוגל להתמודד עם קשיים גשמיים קשים ככל שיהיו בדרך
למטרה הנשגבה של הכניסה לארץ וקיום מצוות ה' ,ועל כך בא כעסו של משה ,כעס שנובע מהתחושה
שכל מה שיש לך לתת ולהשפיע אינו יכול לבוא לפועל מפני חסרון בכלי המקבלים ,כעס זה הוא שגרם את
אי כניסתו של משה לארץ וממילא את הגלות של העם ממנה מאות שנים לאחר מכן כתוצאה מאי
התאמה בין האידיאלים הרוחניים למציאות הגשמית .יתכן שלכן משתמש משה בפועל "ויתעבר ה' בי"
שמשמעו כעס.
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ג' אופנים בביאור הגמ' בנדרים )כב ,ע"ב(:
ועתה נבוא לביאור דברי הגמרא בנדרים הניצבת בראש דברינו:

אופן א'
הגמ' בנדרים שהבאנו מצויה בסוף סוגיא העוסקת בענינו של הכעס ומבררת שעיקרו של הכעס הוא
בחוצה לארץ כמ"ש "ונתן ה' לך שם לב רגז" שם מובאת מימרתו של רב אדא בר חנינא:
"אלמלא )לא( חטאו ישראל לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד
שערכה של ארץ ישראל הוא מאי טעמא 'כי ברב חכמה רב כעס'".
אלמלא חטאו ישראל היינו בחטא המרגלים ,חששם של המרגלים ובעקבותיהם שאר העם מהמפגש
עם המציאות הגשמית ומהתמודדות עמה בצורה של מלחמה בענקים גשמיים ,מראה על תפיסה של פרוד
בין הרוחניות לארציות ,ועד כדי כך הגיעו שאמרו "כי חזק הוא ממנו" )במדבר יג ,לא( ,וחז"ל ביארו
כוונתם "כביכול אין בעה"ב )היינו הקב"ה( יכול להוציא כליו משם" )סוטה לה ,ע"א וזוהר ח"ג ק"ס(.
העולם הגשמי נתפס אצלם כעומד בפני עצמו ,כך שאפילו הקב"ה בעצמו אינו מסוגל לשנותו.
הגמ' מחדשת שאם לא היו חוטאים בחטא הזה היו זקוקים לחמשה חומשי תורה ולספר יהושע
שערכה של ארץ ישראל הוא יש צורך בתורה העוסקת בציוויים וברצון ה' ,ולעומת זה יש צורך בספר
יהושע שעוסק בברור עניניה של ארץ ישראל שהיא מקום קיום הציוויים האלו ,מאי טעמא ,מה הסיבה
להכנסת ספר יהושע לתוך כתבי הקודש )והרי מהתורה אנו יודעים שקיום המצוות הוא בארץ וכמש"ל(,
"כי ברוב חכמה ָרב כעס ,"63כיון שאם אין פרופורציה נכונה בין העיסוק בעולם הרוחני לבין המציאות
הגשמית נוצר מצב של התרבות הכעס ,וכמו שביארנו באריכות לעיל ,כך ש"מאי טעמא" הוא נתינת טעם
לחיבורו המוכרח של ספר יהושע לחמישה חומשי תורה.
ולפי ביאור זה כאשר חטאו ,בעקבות חטאם נגרם הפגם של חוסר חבור מושלם בינם לבין הארץ
וכתוצאה מכך חטאים ,גלות והבטחה לגאולה עתידית ,ולכן הוזקקו שאר הספרים ליכתב ולתאר את
המשך השתלשלות ההסטוריה.

אופן ב'
באומרה אלמלא חטאו ישראל מתכוונת הגמ' לחטא העגל .העם בזמן מתן לוחות ראשונות שבהן
מכתב אלהים היה חרות על הלוחות ,היה במצב רוחני נשגב שהיה בו תיקון לחטא אדה"ר והחומריות
נוקתה מזוהמת הנחש כמאמר הכתוב "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כולכם" )תהלים פב ,ה( .אף
אם לא חטאו בחטא העגל שהוריד אותם לאחר מכן לאותם תהומות של "אכן כאדם תמותון" )שם( היו
ישראל נזקקים לספר יהושע העוסק בעניני ארץ ישראל מהסיבה של "ברוב חכמה ָרב כעס" ,שאל"כ היה
חוסר איזון בין הרוחניות לבין ביטויה בתחתונים הגורם כעס ,ולכן אף בלי החטא של העגל היה צורך
בארץ ישראל ומרכזיותה בחיי העם המודגשת בספר יהושע.

 63רב ראשון בחולם ושני בקמץ והפירוש שריבוי חכמה מעבר לכלים מרבה את הכעס.
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אופן ג'
באומרה אלמלא חטאו ישראל מתכוונת הגמ' לחטאם במי מריבה שגרם את אי כניסת משה לארץ
וממילא את שאר הספרים העוסקים בגלות וגאולה חטא ותשובה .ובשאלה מאי טעמא מתכוונת הגמ'
לשאול מה גרם את החטא .והתשובה כי ברוב חכמה רב כעס ,כעסו של משה שבא מעודף חכמה )ביאור
שאלת מאי טעמא כשאלה על הסיבה לחטא ניתנת להתפרש גם על ב' האופנים הקודמים ודו"ק(.
עוד נראה להוסיף שישנה גירסה אחרת בגמ' במקום "מאי טעמא" "מאי קראה" ,64ולפי גירסה זו
דברינו לעיל מוטעמים אף יותר מלפי הגי' מאי טעמא.

 64מופיעה בש" ס שטיינזלץ בשנו"ס.

