
    

  

    

    
  

  

מקובלנו שארבע הפרשיות אינ� קשורות באופ� ישיר לפרשות השבוע אלא למועדי	 הקבועי	 בתקופה זו 
ביאר עבור כל פרשה ) ש	( י"לא הוזכר טע	 קריאת הפרשיות א� רש.) מגילה כט( אמנ	 בגמרא. של השנה

ובר שארבע הפרשיות נתקנו כחלופה לפרשות ס:) ש	 ל( רב אמי, זאת ועוד. טע	 הקושר אותה למועד הרלוונטי
  .מ למדנו מדבריו שהפרשיות אינ� מקושרות ע	 פרשות השבוע"פ שלא נפסק כמותו מ"השבוע ואע

ישנ	 רבדי	 רבי	 וא	 אי� , כידוע, בתורה. אי� באמור לעיל כדי למנוע כל קישור בי� הפרשות לפרשיות, אול	
  .  פ מגדר פרפראות לא יצא"צא מקומו ולכהלקישור הפרשיות מקו	 בפשט הרי שבדרש יימ

חסר טע	 וכלשו� ' חוק'נתייחדה יותר מכל בהקשר שלה למושג ' פרה אדומה': קישור כעי� זה בולט בפרשתנו
  ): יט' במדבר רבה חקת פר( המדרש

  ."ה חוקה חקקתי גזירה גזרתי"לא המת מטמא ולא המים מטהרין אלא אמר הקב"
  . 'הגיוני לטהרת אפר הפרה אלא א� גזירת ה/ציאותיאי� לכאורה בסיס מ, כלומר

  ):ספרא קדושי	 י(ל "הנלמד בפרשתנו וז' מאכלות אסורי	'בדי� ' גזירה'באופ� דומה נקט המדרש לשו� 
אי איפשי , אי אפשי לאכול בשר חזיר ,אומר מנין שלא יאמר אדם אי איפשי ללבוש שעטנזע "אבר" 

ל ואבדיל אתכם מן העמים "ת -  עשה ואבי שבשמים גזר עלי כךמה אואיפשי  - אבל  ,לבוא על הערוה
  ". להיות לי

  .אינו מבוסס על טע	 הגיוני' מאכלות אסורי	'ג	 די� ' פרה אדומה'לשו� זו מורה שכמו 
  

  ):ח"ג פמ"מורה נבוכי	 ח( בביאור איסור המאכלי	 נת� ביסוס הגיוני למדי 				""""הרמבהרמבהרמבהרמב ,אמנ	
כי החזיר יותר לח ממה שצריך ורב הפסולת והמותרות ורוב מה שמאסתו  ...מזונם מגונה - מאכליםכל מה שאסרתו התורה עלינו מן ה"

  ". התורה לרוב לכלוכו ומזונו בדברים הנמאסים
	 ע	 "היא� מתיישבי	 דברי הרמב. הימנעות מאכילת דבר המזיק את הגו$ #המניעה מאכילת חזיר ושאר המאכלות מבוססת על הגיו� והוא , כלומר

  ?!'גזירה'פרא המתאר את איסור אכילת חזיר כהס
  

 # ד� בשאלה עקרונית) ו"שמונה פרקי	 פ( 	"הרמב: 	 נראה לא כ�"אלא שמהרמב' די� חסר טע	'ל', גזר'בביטוי , אפשר היה לומר שאי� כוונת הספרא
בהתיחסו לספרא . שלא להתאוות כלל לעבירהאו שמא עליו לשאו$ ' הא	 מעלה היא לאד	 להתאוות לעבירה ובכל זאת לעצור עצמו משו	 ציווי ה

  : כתב, ממנו משמע שיש להתאוות לעבירה, ל"הנ
הן המצוות  -יותר טוב ושכרו יותר גדול  )כלומר שמתאווה ובכל זאת עוצר עצמו( הדברים אשר אמרו החכמים שהמושל בנפשו"

ולא ישים מונעו מהם אלא , יח נפשו על אהבתםולפיכך אמרו שצריך האדם להנ, כי אלמלא התורה לא היו רעות כלל ,השמעיות
ואמנם הביא דברים ' אי אפשי לגנוב וכו, לא יאמר אדם אי אפשי להרוג את הנפש: ווהתבונן בחכמתם ובמה המשילו שלא אמר .התורה

  "'חוקותי': 'ואלה המצוות וכיוצא בהן הן אשר יקראן ה. ולבישת שעטנז ועריות, בשר בחלב: כולם שימעיים
  ?!כ בטע	 איסור החזיר"חסרות טע	 והיא� מתיישבי	 דבריו אלו ע	 מש' שמעיות'	 כתב להדיא שהספרא מדבר במצוות "הרמב

כפי שכתב , איסור בשר בחלב. 'בשר בחלב'אלא ' חזיר'	 מראה שלא גרס בספרא "דיוק בדברי הרמב) ) ) ) אאאא((((    :נראה לומר שתי דרכי	 בתירו' דבריו
 בכ� שלולי' מצוות שמעיות'כ דומה הוא ל"א. ז"ובע מחשש היזק הגו$ אלא מהעובדה שהגויי	 היו עושי	 כ� לעאינו נ, )מורה נבוכי	 ש	(	 "הרמב
מבוסס על הגיו� עצמאי ויש לשאו$ שלא ' חזיר'איסור אכילת , אכ�. 'יאמר אפשי'ב אמרו בספרא "בעינינו ועל כיוצ' בעייתי'לא היה נתפס כ' ציווי ה

מאחר וסו$ סו$ הגויי	 אינ	 רואי	 בו דבר ' מצוות השמעיות'דומה ל, על א$ ביסוסו הרפואי, ומר שג	 איסור החזיראפשר ל ))))בבבב((((. להתאוות לו כלל
  .כ אי� פחיתות בכ� שהאד	 מתאווה לה	"וא) 'רצח וכד, האחרות כגו� גזל' מצוות השכליות'בניגוד ל(מגונה 

  :ל"וז) קצ בש	 אביו' סי' חידו( זזזז""""הגריהגריהגריהגרי	 חידש "זוית שונה בדברי הרמב
כ מאכלות "וכמו, שרציחה וגניבה הם חורבן העולם, כמו לא תרצח ולא תגנב, אנו רואים שכל חוקי התורה מתאימים להנהגת העולם"

לכן , ולכאורה הדבר הוא שמכיון שרציחה וגניבה הם חורבן העולם וכדומה, ם שהם מזיקים לבריאות האדם"אסורות דאיתא ברמב
וחוק , ה הסתכל בתורה"ואך מפני שהקבפך לם היה יכול להיות ההיושמצד הנהגת הע, האמת הוא להפך אבל, אסרה התורה לעשות כן

  ". ברא את העולם באופן זה שהנהגתו היא שחורבן העולם יהיה אם ירצחו ויגנבו וכדומה, התורה הוא שדברים אלו אסורים המה
  .'חוק בריאות ממלכתי'כ "א זהו, איסור התורה חוק הוא מגזירת מל� וע	 זאת בריא הוא מאד

 ש
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        שאלהשאלהשאלהשאלה
. ראוב� שכח לקנות טבעת קידושי� ולא היה לו כס$ מזומ� בארנק שלו

. בהמחאה פתוחה] אשתו לעתיד[עלה לו רעיו� חדש לקדש את רחל 
יש לחלק את ? לאחר הקידושי� עלתה השאלה הא	 הקידושי� חלי	

  :השאלה לכמה חלקי	
  . כשאמר לה שמקדשה בשווי ההמחאה #א
 . כשסת	 אמר לה התקדשי לי בהמחאה זו # ב

ח וכתב לה המחאה בסכו	 של "כשאמר לה התקדשי לי באל$ ש #ג
 . . אל$ שקלי	

כיו� , ע היא תהיה מקודשת"בנוגע לשאלה הראשונה נראה שלכו
מכא� שהוא . שבוודאי יש שווי להמחאה משו	 שאפשר למכרה לאחרי	

יש מקו	 לדו� מה  במקרה השני. נת� לה חפ' שיש בו שווי של פרוטה
, הא	 כוונתו לומר שהוא רוצה לקדשה בשווי ההמחאה. כלול בדבריו

או כוונתו לקדשה בסכו	 הכס$ שכתוב עליו , דהיינו כמה אפשר למכרו
שהרי הקונה יקנה את ההמחאה . שהוא יותר מ� הסכו	 שאפשר למכרו[

ל לא אדו� "במאמר הנ? ]בסכו	 פחות ממה שרשו	 על ההמחאה
  . אלא במקרה השלישי, בשאלה זו

  
        תשובהתשובהתשובהתשובה

לאחר שנביא את . כדי להשיב על שאלה זו נצטר� להגדיר מהי המחאה
ההגדרות השונות  נדו� בכל הגדרה והגדרה א	 לפיה יועיל ההמחאה 

א� כא� אביא רק את השקלא , שאלה זו יש להרחיב בה. לעניי� קידושי�
  .וטריא כקציר העומר

  
        הגדרת המחאההגדרת המחאההגדרת המחאההגדרת המחאה
  :פר הגדרות להמחאההאחרוני	 נתנו מס

שני סוגי  י	מובא 1ירוח	' בר. על עצמו י"א שטר ממרניה המחאה. 1
ואז צרי� , "נשתעבד לפלוני ולכל המוציאו"שכתוב בו  )א :י"ממרנ

  . מוציא את השטר יבוא מכח המלוההש
ואז . בי� בטענתי ובי� שלא בטענתי, שהתנה שיוכל לגבות כל המוציא )ב
 ההמחאה היא. אלא כל המוציאו יגבה בו, הצרי� לבוא מכוח המלו לא

ש	  לא רשו	 ,אבל .בעל ההמחאה התחייב לזה שקיבל את השטרחוב ש
ר ובעל אחו לתולתת איכול המקבל כ� ש נשאר פתוחוהשטר  המקבל

. הוא התחייב לכל מי שמוציאו, כלומר .יהיה חייב לאד	 השניההמחאה 
  .ור הראשו�י לפי הביא"א	 כתוב הש	 הוא מוגדר כשטר ממרנ

מנהג הסוחרי	 שהמחאה . קני� כס$ מדי� סיטומתאההמחאה היא . 2
  .קונה

הבנק חייב כס$ לבעלי  .י על הבנק"ממרנשטר ההמחאה היא . 3
בעצ	 בעל החשבו� . עובר ושבחשבו� זהו הכס$ שמונח ב, המחאותה

אותו . הכס$ נחשב כהלוואה שהוא נת� לבעלי הבנק, הניח כס$ בבנק
ה	 הוציאו את הכס$ , ק אינו מונח עכשיו בעובר ושבכס$ שנת� לבנ
הבנק נחשב . הבנק חייב את הכס$ לבעל החשבו�, לכ�. והשתמשו בו

בעל ויש הסכ	 בי� הבנק ובי� בעל החשבו� שא	  .כלווה מבעל החשבו�
רשו	 על ההמחאה לתת את הכס$ ה החשבו� יכתוב המחאה הבנק חייב

ת� לרשו	 על ההמחאה יורד הכס$ שני. לזה ששמו רשו	 על ההמחאה
   .מ� החוב של הבנק כלפי בעל החשבו�

שלמו "ההמחאה אינה אלא כתב הרשאה שבעל ההמחאה כותב לבנק . 4
שאפילו , יתכ�. אי� בה לשו� של התחייבות". לפקודת פלוני סכו	 פלוני

וכל נות� המחאה יכול לבטלו , מבחינה חוקית אי� בו גדרי התחייבות
אבל , שיש בכ� עבירה פלילית כשאי�  נימוק מצדיק למרות, ולחזור בו

  . עצ	 הביטול חל וההמחאה בטלה ומבוטלת
בעל ההמחאה אומר , דהיינו. ההמחאה נחשבת קני� מעמד שלשת�. 5

לבנק לתת את הכס$ שנמצא בחשבו� בנק שלו לזה שרשו	 על 
ויועיל ג	 , מעמד שלשת�קני� אפשר להרחיב את הגבולות של . ההמחאה

, מעמד שלשת�נית� להרחיב הראשוני	 א	 בי� מחלוקת יש . בכתב כשזה
                                                                        

 .חלק ה, נתיב ו 1

ואי אפשר לעשות קני�  ולכ� אי� להוסי$ עליו, זה קני� בלא טע	שאו 
עדיי� נראה לומר שדווקא כשמדובר בקני� , אבל. מעמד שלשת� בכתב

כיו� שהמעות אינ� בעי� , מעמד שלשת� של הלוואה הוי קני� בלי טע	
פקדו� אי� זה קני� קני� מעמד שלשת� של ב ,אבל. ואי אפשר להקנות� 

מדוע תיקנו את הקני� והמעות בעי� אפשר  כיו� שיש טע	, בלא טע	
כיו� , יש לומר שהמעות שנמצאות בבנק נחשבות פקדו�. להקנות�

כ יש כא� מחצה "וא, פ היתר עיסקא"שבדר� כלל הבנקי	 עובדי	 ע
המעות של ' ואפי ,כפקדו� ותהמעות נחשב . ומחצה פקדו� מלוה

אי�  דהיינו, 2שיכראמישתי ל �משו	 שאי אפשר להשתמש בה. ההלואה
נראה שג	 . כפקדו� ותנחשב �לכ� ה, לכל דבר �לו רשות להשתמש בה

המעות עדיי� נחשבות , שש	 אי� היתר עיסקא, בחשבו� עובר ושב
על הבנקי	 חלה הגבלה באשר . אפילו שהבנק משתמש במעות, כפקדו�

והיא הנותנת לכספי	 הללו , צאת הכספי	 בחשבונות לקוחותיולאופ� הו
הבנק לא רשאי להוציא את כל הסכו	 הנזק$ בזכות ". בעי�"די� 

אלא עליו להשאיר אחוזי	 מסויימי	 כדי שיהיה , בחשבונות העובר ושב
כמעט כל , נוס$ על כ�. בידו לשל	 את דרישות הפרעו� של הלקוחות

קרקעות (	 נעשות תמורת בטחונות העיסקאות שעושה הבנק בכספי
נצר� כדי שיהיה תמיד דבר המצוי " ולא למשתי שיכרא"התנאי ). ובתי	

אז א$ , הניתני	 למימוש מיידי, כשיש ביטחונות, לכ�. לגביית העיסקא
מכל מקו	 נחשב כמוחזק בידו ג	 לעניי� , שה	 ביטחונות להלוואות

 . 3קני�

  
        י על אחרי	י על אחרי	י על אחרי	י על אחרי	""""שטר ממרנשטר ממרנשטר ממרנשטר ממרנ

מובאת ברייתא שבה נאמר , )א"ע, מח# ב"ע, מז(ושי� קיד' במס' בגמ
או שהיה לו מלוה ביד אחרי	 והירשה , שא	 אמר התקדשי לי בשטר חוב

' הגמ. וחכמי	 אומרי	 אינה מקודשת, מאיר אומר מקודשת' ר, עליה	
שנחלקו בדברי שמואל א	 המוכר שטר , באחת מ� האוקימתות העמידה
ולכ� היא , מאיר אינו מחול' ר לדעת. חוב לחברו וחזר ומחלו מחול

נתנה עוד ' הגמ. ולכ� אינה מקודשת, מחול, לדעת חכמי	. מקודשת
, או לא, אלא המחלוקת א	 האשה סמכה דעתה, ע מחול"ביאור שלכו

  . שמפחדת שימחל
ציי� שיש מ� ) יז, הלכות אישות ה(המגיד משנה , להלכה למעשה

הטור . ט המגיד משנהוכ� ג	 נק, הראשוני	 שפסקו שהוי ספק מקודשת
שמי� את הנייר א	 יש בו , אבל. פסק שאינה מקודשת) יג, אב� העזר כח(

  . וא	 לאו הוי ספק קידושי�, שאז היא מקודשת ודאי, שווה פרוטה
החלקת . סת	 את דבריו שהוי ספק קידושי�) יג, אב� העזר כח(ע "השו

ודאי  ע היא שאפילו השטר הוי"ביאר שדעת השו) כה, ש	 ש	(מחוקק 
  . כיו� שלא ברור שדעתה על הנייר, בכל זאת הוי ספק קידושי�, פרוטה
, ל נאמר דווקא בנוגע לקידושי� בשטר חוב רגיל על אחרי	"כל הנ, אלא

. י על אחרי	"א� סברא זו לא שייכת במקרה של קידושי� בשטר ממרנ
שאפילו שיש מקו	 לומר שאי , כתב) א, חוש� משפט קצ(� "הרי הש

ות בשטר חוב על אחרי	 כמו שאי אפשר לקדש אשה בשטר אפשר לקנ
כיו� , י"בכל זאת בוודאי אפשר לקנות בשטר ממרנ, חוב על אחרי	

  . י"שאפשר לקדש אשה בשטר ממרנ
שבוודאי אי� חשש של חסרו� בסמכא , כ� יהיה הדי� במקרה של המחאה

ולכ� בכ� נגר	  ,המחאהשיש עבירה פלילית באי כיבוד כיו� , דעתה
  .מכא דעתההס

  .במאמר הבא אדו� בשאר ההגדרות של המחאה
                                                                        

  . ב"ע, בבא מציעא קד' עיי� מס 2
תוקפ	  –השיקי	 , תחומי� כר� יג, עיי� במאמרו המקי$ של הרב צבי יהודה ב� יעקב 3

 ר"דפ; יד#יג' עמ, כר� ב, חוברת הישר והטוב, � גולדברג"מאמרו של הגרז; והליכות	
דיני ממונות , ירושלי	 ר"פד; אכ' עמ, בכר� , דיני ממונות ובירורי יהדות, ירושלי	

ת אגרות "שו; קיט מ�סי, חלק ה, ת מנחת יצחק"שו ,קנא' עמ, ג כר�, ובירורי יהדות
ת "שו; אנ מ�סי, חלק יב, ת משנה הלכות"שו; טו מ�סי, ב כר�, חוש� משפט, משה

; הערה אות יט, פרק ג ,הלכות קניני	, פתחי חוש�; סימ� פד, כר� א, באהלה של תורה
  .הערה כא, פרק י, הלואה' הל, פתחי החוש�; הערה כא, ש	 ש	, פתחי חוש�

 א"שליט אורי בצלאל פישרהרב 
 קידושין בהמחאה



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לפי . מכריע בי� שתי גישות 1	 בהקדמתו לפרקי אבות"רמב
וכמאמר שלמה , הרצו� לעשות רע הוא חסרו� באד	, האחת

  ".שמחה לצדיק עשות משפט"ולעומתו " נפש רשע אוותה רע"
לפו	 צערא ": "ֹזה עושהלשמחה מה "ש, אמרו 2ל"חז, לעומת זה

 אפשי אי אד	 יאמר לא, אומר גמליאל ב� שמעו� רב�"ולכ� , "אגרא
. "עלי גזר שבשמי	 ואבי אעשה ומה, אפשי אלא ... בחלב בשר לאכול
כל הגדול מחברו יצרו גדל "	 מביא כמסייעת ג	 את האמירה "הרמב
  ".הימנו

  

  .וותשיש להבדיל בי� שני סוגי	 של מצ, 	 היא"מסקנת הרמב
 שאלמלי דברי	': השלו	 עליה	 החכמי	 עליה� יאמרו אשר המצוות"3

 המצוות' האחרוני	 חכמינו קצת ויקראו�, 'לכותב� היו ראויי	 נכתבו לא
 ולא, כלל הרעות מאלה לדבר תתאווה לא המעולה הנפש ,'השכליות
 שהמושל החכמי	 אמרו אשר הדברי	 אבל". "מה� בהימנעה תצטער
 וזה, השמעיות המצוות ה� #  גדול יותר ושכרו טוב יותר מה	 בנפשו
 האד	 שצרי� אמרו ולפיכ�, כלל רעות היו לא התורה אלמלא כי, נכו�

  ."התורה אלא מה	 מונעו ישי	 ולא, אהבת	 על נפשו להניח
שהגדרת� ְכרע תלויה ', שמעיות'	 מבדיל בי� מצוות "שהרמב, נמצא

ויוותר על רצונו כדי " יניח נפשו"ונועדו לכ� שהאד	 , בקביעת התורה
מצוות "קראו	 " קצת חכמינו"לעומת מצוות ש, לעשות רצונו של מקו	

  .ובה� אי� מעלה למי שמתאווה לֶהפכ�, "שכליות
הגדרת� של המצוות  4.ג"ת הוא רסהמקור העיקרי לחלוקה זו של המצוו

או בי� אד	 , בי� אד	 לחברו(השכליות הוא מצוות שתיקו� העול	 
המצוות . ודר� המוסר תובעת את הנהגת�, מצרי� אות�) למקו	

 על א$" אבל , השמעיות ה� מצוות שאי� השכל מטה לדר� אחת דוקא
 אני, התועלת אל והבאתנו, אלהינו מצות בקיומ	 הגדולה להישהע פי

  ".מהכל למעלה הבורא וחכמת ... מועילות חלקיות לותיע לרוב	 מוצא
  

	 קיבל את החלוקה למצוות שמעיות ושכליות לעני� ההדרכה "הרמב
אבל בפירוש המשניות ובפסקי	 היוצאי	 מה� נראה שהוא ; המוסרית

  .מסתייג מחלוקה זו
.. . 'עלינו ירח	 ... ציפור ק� על שריח	 מי' בתחנוני	 שאמר מי"

 שאילו, רחמי	 ואינ� ה� הכתוב גזרת אלו 5שמצות מפני, אותו משתקי�
בפירוש  6;"עיקר כל שחיטה לנו מתיר היה לא רחמי	 מפני היו

 לה שאי� 8שמעיתשמעיתשמעיתשמעית    מצוהמצוהמצוהמצוה    יאיאיאיאהההה"	 מסיק מטיעו� זה ש"הרמב 7המשניות
  ."טע	
א$ שהמשנה מציגה טע	 , 	 מכריע שאי� למצוה זו טע	 כלל"הרמב
לפי זה יש ). כמו שנראה בסמו�(רבי	 מסתברי	  ועוד טעמי	, אפשרי

  .	 לא יגדיר כמצוה שמעית"מקו	 לעיי� א	 יש מצוה שהרמב
לא ; 	 מקבל כמוחלטת"את הגדרת המצות השכליות אי� הרמב, ואמנ	

הוא מעיר ג	 שאות	 , "קצת חכמינו האחרוני	"בלבד שהיא מיוחסת ל
  ".המדברי	9חלו חולי "חכמי	 
	 מסתייג מהגדרת איזו מצוה שהיא כמצוה "בנראה שהרמ, לפי זה

אפילו מצוה כמצות שילוח הק� הוא מגדיר כמצוה , וכאמור, "שכלית"
  .שמעית

  

	 משיו� המצוות לטעמי	 שכליי	 אינה הדר� "הסתייגותו של הרמב
  .כלל#שבה נתפרשה דעתו בדר�

                                                                        
וא	 הוספתי על , מבארי הפרק נגעו בנושאי	 הנדוני	 כא�. פרק ו, שמונה פרקי	 1

 .והיה זה שכרי, או על הידוע לה	, על ידיעת	, היודעי	
וכא� , ש"עיי, :)נב(סוכה ; פ קדושי	"ס) ה והיית	"ד(ש "כ וילקו"תו; סו$ מסכת אבות 2
 ).אות ב(' "והריעב, :)סז(פ מלשו� הגמרא ביומא "בהערת הגרי) דפוס וילנא(
 .יבוארו בהמש�, שהושמטו, דברי	 שה	 בעלי משמעות לכא�. קיצור לשונו ש	 3
  ). ב#א,ג(ד "אמו 4
א "ל את שיטתו בגו"ונראה שמכ� מחזק מהר, "ה"מידותיו של הקב"בלשו� הגמרא  5
ל משמש בכמה "בלשו� חז" מידות"אמנ	 המושג  ;ו"י קרוב לספ"ובתפא, פ חוקת"ר

א ווייס למכילתא ע	 "ובסו$ מבואו של ר, )ב בתחילתו,ב(קול יהודה לכוזרי ' ע, לשונות
 . סופרי	#פירוש מדות

ולא רק מפרש , 	 פוסק כ�"מעיר שהרמב) ג,ה(ט לברכות "הרתוי; )ז,ט(הלכות תפילה  6
 . כ� את דעת התנא

 ).ג,ה(ברכות  7
, ש לברכות"בפיהמ, י אלחריזי"ר; ת בפירוש אבות ושמונה פרקי	"מ א"� רכ� לשו 8

 .והיינו ה�, "מצוה מקובלת"נוקט 
. נחשבו בעול	 המוסלמי לזר	 מרכזי בפילוסופיה הדתית, "מתכלמו�", המדברי	 9

מבוא ' ע; לפחות באופ� חלקי(אמנ	 קיבלו את דעותיה	 , ל"ובעקבותיו ספר חוה, ג"רס
ל "וריה, תוק$ את תפיסותיה	) בכמה מקומות(	 "הרמב; )6ד עמוד "י קאפח לאמו"ר

א "הרמ; )ז, נושאי	 ב, ביאור הרב הנזיר לש	' וע; כוזרי מאמר ה(מתנגד לה	 בחריפות 
 . 	"מנסה לתת מקו	 ג	 לגישת	 לצד גישת הרמב) לא#ל,ב(העולה # בתורת

, הוא לטעמיה של מצות שילוח הק�#ביחד ע	 הסבריו, � מביא"הרמב
הוא מוסי$ משמו ביחס . 	"הנבוכי	 לרמב#פר מורהטעמי	 מס

 שיראה מי סברת, סברות משתי אחת זו"ש, להסתייגות שמציגה המשנה
 השניההשניההשניההשניה    בסבראבסבראבסבראבסברא    מחזיקי	מחזיקי	מחזיקי	מחזיקי	    ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו, הבורא חפ' אלא למצות טע	 אי� כי

 בספר"ט "ב תוי"לשונו של הר# ובהחלטת ."טע	 המצות בכל שיהיה
 טע	 אי� ד"כמ ודאתיא ,מהלכהמהלכהמהלכהמהלכה    המשנההמשנההמשנההמשנה    זוזוזוזו    הוציאהוציאהוציאהוציאש נראה...  המורה
י דברי "ט לפשר בי� השיטות עפ"ג	 נסיונו של התוי". מצוה לשו	
 שחיטתה הכתוב התיר שהרי, הזההזההזההזה    במקו	במקו	במקו	במקו	 רחמי	 שאינ�" �10"הר

 אנו ואי� רחמי	 של הזה מטע	 שאינ� מרכלו גזירות אלא ואכילתה
מצוה "	 המוחלטת "אינו מתאי	 ע	 לשו� הרמב 11"טעמ� יודעי�

  ".טע	 שמעית שאי� לה
בהציגו את הדעות שאי� לתת  12,יהודה מוסקאטו בביאורו לכוזרי' ג	 ר

 אד	 מבני'באמרו , התריס כנגד	"	 "שהרמב, מעיר, טעמי	 למצוות
 שלא אצל	 והטוב, המצות מ� למצוה סבה נתינת עליה	 שיכבד אנשי	
 חלי הוא זה אל יביא	 ואשר, כלל עני� ולאזהרה למצוה יושכל

  ."בנפש	 שימצאוהו
זכה כא� , שתיאורו הובלע בשמונה פרקי	 13שכנראה הוא, החולי

 ומפני ... מועילות התורות אלו יהיו שא	 יחשבו שה	. "לאבחו� מלא
 ;שכל בעל והשתכלות ממחשבות באו לויכא יהיו, בה	 נצטוינו כ�

 בלא יהיה, לתועלת יביא ולא כלל יושכל שלא דבר יהיה כאשר אמנ	
וזהו עצמו ". מזה לדבר אד	 מחשבת איבי לא כי ,הש	 מאת ספק

 של	 יותר אצל	 האד	 היה ,הדעת חלושי אלו כאילו"החסרו� 
 'וה, אחת לתכלית שמביא מה ויעשה יאמר אשר הוא האד	 כי ;מעושהו

 שלא מה מעשות ויזהירנו ,עשותו יועילנו שלא מה לעשות יצונו ...
  ".עשותו יזיקנו

 שביארנו כמולהועילנהו  ה>ָ :9  והכונה, זה בהפ� העני� אבל: "ומסקנתו
  ". 'הזה כהיו	 לחיותנו הימי	 כל לנו לטוב' מאמרו

 כל את ישמעו� אשר': ואמר"	 "כדי להבי� את המש� דבריו של הרמב
נראה שיש , "'הזה הגדול הגוי ונבו� חכ	 ע	 רק ואמרו האלה החקי	

הוא אומר ש	 שהמפרשי	 . 'חלק'להביא את דבריו בפתיחתו לפרק 
 ואינ	 ,מחשבת	 לפי החכמי	 את רוממו"ל לעול	 כפשט	 "י חזדבר
 בהפ� 'ה תורת ועושי	 ... השפלות בתכלית אות	 משפילי	 אלא

 והכת', 'וכו ישמעו� אשר' תורתו חכמת על אמר' שה לפי, בה המכוו�
 יאמרו העמי	 ישמעו	 א	 אשר דברי	 חכמי	 דברי מפשטי דורשי� הזו
  ."זהה הקט� הגוי ונבל סכל ע	 רק

והמצוות , 	 מוצג כבעל הדעה שיש טעמי	 למצוות"דוקא הרמב, א	 כ�
  . ה� כאלה שיש לה� טעמי	 שכליי	

  

   14.	 הניח בהלכות"את תמצית שיטתו נראה שהרמב
ראוי לאד	 להתבונ� במשפטי התורה הקדושה ולידע סו$ ענינ	 כפי "

". יואל יהי קל בעינ ,ודבר שלא ימצא לו טע	 ולא ידע לו עילה, כחו
במהותה של נתינת הטעמי	 , 	 להבחנה דקה"וכא� מגיע הרמב

ומה א	 עצי	 ואבני	 , בוא וראה כמה החמירה תורה במעילה: "למצוות
ועפר ואפר כיו� שנקרא ש	 אדו� העול	 עליה	 בדברי	 בלבד נתקדשו 

קל , וכל הנוהג בה� מנהג חול מעל בה ואפילו היה שוגג צרי� כפרה
ה שלא יבעט האד	 בה� מפני שלא ידע "נו הקבוחומר למצוה שחקק ל

' ומגדיר את ציווי ה, כאשר האד	 מוציא דברי תורה לחולי�; "טעמ�
נקרא עליה	 ש	 "נמצא נוהג מנהג חול במצוות ש, "שכלית"כפעולה 

  ". אדו� העול	
וכל מה  ,ראוי להתבונ� בה�" ,"פ שכל חוקי התורה גזירות ה	"אע"אבל 

הרי אמרו חכמי	 הראשוני	  .ת� לו טע	 שאתה יכול לית� לו טע	
ורוב דיני ... שהמל� שלמה הבי� רוב הטעמי	 של כל חוקי התורה 

התורה אינ� אלא עצות מרחוק מגדול העצה לתק� הדעות וליישר כל 
  ".המעשי	

                                                                        
 .סו$ מגילה, $"בפירושו לרי 10
וש	 הארי� עד (י פרק ו "ל רבו בתפא"כ מהר"למש פרקי	#נראה שדבריו ה	 כראשי 11

 ).פרק ט
פירוש מקי$ זה נתחבר בשנת ; )עט ובהערתו ש	,למאמר א" (קול יהודה"פירוש  12
ספרו . �"ש'נפטר בשנת ה, מגדולי מנטווא שבאיטליה, י מוסקאטו"ר, המחבר. ג"של'ה

 ".נפוצות יהודה"האחר הוא דרשות 
 ). א(' "וכקושית מהריעב, ש	) ה"י' אבי השלא הורוו"לר(לאברה	 #דלא כחסד 13
	 הניח שהלומדי	 ילמדו ג	 את "הרמב(הסיו	 להלכות מעילה ולהלכות תמורה  14

ש "ועוע; ח,א(עיי� באור� בעיקרי	 , בעני� שלמות התורה בטעמי	 ובגזירת מל�). אלה
 ).כד,ג

 ה

  
  משה יעקב גמליאל

 

 תמימה' תורת ה



  
            
  א"זלמן נחמיה גולדברג שליט' שיעורו של הגאון ר מתוך        
  

        ::::המקרההמקרההמקרההמקרה    ....1111

האי מא� דגזל חביתא : "א מביא מימרא בש	 רבה"ע ה"הגמרא בד$ ס
שויא זוזא ] בשעת הגניבה[=מעיקרא , מחבריה] חבית יי�[=דחמרא 
#תברה או שתייה: זוזי' שויא ד] שתייה/שעת השבירה[=ולבסו$ 
הגמרא מחלקת בי� מקרה שבו ". איתבר ממילא משל	 זוזא. 'משל	 ד

הגזילה ובי� מקרה החבית נשברה ממילא ואז משל	 האד	 לפי שעת 
שאז משל	 לפי שעת #שגרמה לשבירה עשה פעולהעשה פעולהעשה פעולהעשה פעולהשבו האד	 

 .השבירה

 ":":":":קצות החוש�קצות החוש�קצות החוש�קצות החוש�""""שיטת בעל השיטת בעל השיטת בעל השיטת בעל ה. . . . 2222

מדוע כאשר נשברה : ג"ד סק"בסימ� ל" קצות החוש�"מקשה בעל ה
הרי אפשר לחייבו א$ על ? החבית ממילא משל	 לפי שעת הגזילה

שבו נמצאת שהרי בכל רגע ורגע , שעת השבירה עצמה מטע	 גזל�
  ! הגזילה אצלו נחשב גזל� בצורה חדשה

הרי חיוב הגזילה בשעת השבירה בא לאחר הגזילה ": קצות"מתר' ה
א� מאחר . כל כוח החיוב יהיה מדי� הגונב מגנב# וא	 כ�, המקורית

נשאר לנו לחייבו רק על הגזילה , )ג	 מכפל(שהגונב מגנב פטור 
# י פעולה שלו"בר עא� במצב שבו אד	 ש. כשעת הגזילה#המקורית

#ולכ� משל	 כשעת ההיזק, ולא רק מדי� גזל�, אפשר לחייבו מדי� מזיק
  .כשעת השבירה

אמר רב : "ב"א ע"נית� להבי� את הגמרא בד$ קי, "קצות"פ יסוד ה"ע
רצה מזה : גזל ולא נתייאשו הבעלי	 ובא אחר ואכלו ממנו: חסדא

מ� ". גובה ]האוכל מ� הגזל�[=רצה מזה , גובה] הגזל� המקורי[=
ומהאד	 שאכל יכול , הגזל� המקורי יכול הבעלי	 לגבות מדי� גזל�

מובנת  בחירת הגמרא בפעולה  ,  ל"הד. לגבות הבעלי	 מדי� מזיק
  .ולא בפעולה של גניבה או גזילה" אכל"
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ג	 מהאד	 , לשיטתו. ל "מסביר אחרת את הגמרא הנ" נתיבות"בעל ה
את הגזילה אפשר לגבות מדי� גזילה כי אי� זה נכלל בפטור של שאכל 

זה #כל מה שאמרה התורה שאד	 שגנב מחבירו פטור. הגונב מגנב
# במציאות כזו. במקרה שבו לא חמורה הגניבה השנייה מ� הראשונה 

הוסי$ הגנב # א� במקרה שלנו. ולכ� פטור, לא שינה הגנב שו	 דבר
עדיי� היה גו$ החפ' שיי� , שניעד שבא הגנב ה! השני על הראשו�
ברגע שהגיע הגנב . א� היו לגנב בחפ' קנייני גזילה, לבעלי	 המקורי

, בכהאי גוונא. מיד הבעלי	 המקוריי	 גו$ החפ'הפקיע א$ את , השני
  .יתחייב א$ הגונב מגנב, "נתיבות"אומר בעל ה
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במקרה שבו אד	 תהיה " נתיבות"לשיטת ה" קצות"נפקא בי� שיטת ה
עשה בו שינוי שהעלה , ראשו� גזל חפ' ובא אד	 שני וגזלו ולאחר מכ�

  : את הער� של הגזילה

אי� פה מזיק , מאחר שהשני רק השביח את הכלי # "קצות"לשיטת ה
מדי� גזל� . ולכ� לא יכול לגבות ממנו הבעלי	 כשעת הגניבה השנייה

יכול הבעלי	 , כ�ל. שהרי הגונב מגנב פטור, אי אפשר לגבות ממנו
  .כשעת הגזילה הראשונה#לגבות רק מהגזל� הראשו�

מאחר , ג	 א	 השני השביח את החפ' ולא הזיקו #"נתיבות"לשיטת ה
, )שהרי עשה שינוי(שהוא בעצמו גנב בצורה שהוסיפה על הגנב הראשו� 

.כשעת הגזילה השנייה# יכול לגבות הבעלי	 ממנו מדי� גונב מגנב

        
        

        
        

        
        

        
        
        
   
  
  

  
  )'ב( מרדכי שחר: כתב

 

 ..."האי מאן דגזל חביתא דחמרא"

  לאירוסיו ,)'ה(לאבי קרבול 

 

" אשכולות"כרם ביבנה ומערכת ישיבת 
  מתפללים לרפואתה השלמה והמהירה של

  

  יה הרושאילה חיה בת חמדה צב
  

 העלון מוקדש לרפואתה


