
 אחרים של חמץ
 ההלכה* בתולדות פרק

הנשקה דוד

הבעיה הצגת א.

 אדם של ברשותו בפסח חמץ הימצאות תורה אסרה שלא היא, פסוקה הלכה
 עובר אינו ברשותו, המצוי הקדש של או נכרי של חמץ אבל שלו; בחמץ אלא
 ישראל בידי חמצו הנכרי הפקיד אם אמנם, יימצא. ובל ייראה בל משום עליו

 עובר זה הרי כבעלים, מחשיבתו ישראל של השמירה שאחריות כיוון באחריות,
 — גבולך בכל שאור לך יראה ״לא הכתוב: מדרש על מיוסדת זו הלכה ,עליו.
 ה פסחים גבוה״)ברייתא ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה, אתה אי שלך
מחלוקת. בה מצינו לא ולכאורה 2וש״נ(, ע״ב

 )משנה יהושע ר׳ שיטת את ע״ב( מו התלמוד)פסחים ביאר אף זה יסוד על
 שמצוי אף לחלה שהופרש חמץ על ייראה בבל עובר אדם אין כי ג( ג, שם

פי על ראשונים קבעו כן הבעלים. רשות פקעה החלה משהופרשה שהרי בידו;

ביבליוגרפיים: קיצורים *
תש״ח. ירושלם המשנה, לנוסח מבוא אפשטיין, י״נ — משנה אפשטיין,

תשנ״ב. ירושלם ההלכה, בהשתלשלות פרקים גילת, י״ר — פרקים גילת,
תשמ״ב. ירושלם פסחים, למסכת ומסורות, מקורות הלבני, ד׳ — מקורות הלבני,

 במסורת ומקומו פסחים בבלי של ששון־לונצר כ״י רוזנטל, א״ש — ששון רוזנטל,
תשמ״ה. לונדון הנוסח,

 ירושלם א, הריצ״ד, חידושי בתוך: לפסחים, דינר רי״צ הגהות — דינר רי״צ
תשמ״א.

ג. ד, ומצה חמץ הלכות רמב״ם, ע״ב; ה פסחים 1  וסבורים יותר עוד המפליגים יש א-
סי׳ א חלק הרדב״ז, שו״ת מדרבנן)ראה אלא אינה אחריות בקבלת זו ביעור שחובת '׳״

להלן. וראה מיעוט. דעות אלה אך תקב(;
להלן. יובאו המקבילות 2



 3ייראה. בבל עליו עובר אינו אדם של ברשותו המצוי הפקר של שחמץ זה,
 וליהוי ״ליבטל החמץ: ביטול בנוסח שקבעו אשכנז מראשוני יש כך ומתוך
4דארעא״. כעפרא הפקר

 כל כי בבתיכם ימצא לא שאיר ימים ״שבעת נאמר: יט יב, בשמות והנה,
 יימצא לא שאיסור 5ראשונים, פירשו וכבר ההוא״. הנפש ונכרתה מחמצת אכל

 מחמצת אוכל כל כי — ימצא לא :חמץ אכילת באיסור בכתוב מנומק כאן האמור
 כך ועל 6אכילתו. לידי לבוא עלול בפסח ברשותו חמץ המותיר כי וגר. ונכרתה
 היה ]האמור[ הטעם ״ולפי שם: דבר העמק בביאורו מוולוז׳ין הנצי״ב הוסיף

 שווה, מגזרה לן נפקא בגמ׳ אבל הפקר, חמץ על אפילו שמוזהרים לומר, ראוי
, יראה ׳לא להלן מהכתוב  הקבלה״. נגד שהוא מה הטעם מן למדין ואין לך

 בחמץ דווקא חל ייראה בל איסור כי — זו שיטה הייתה האמנם לברר, יש מעתה
 נתרווחה וכיצד אימתי לאו, ואם חז״ל? בספרות הכול על מקובלת — שבבעלותו

7האיסור? גדר זהו שאכן הדעה

 בעלמא בביטול דמדאודייתא ד״י ״ואומד מדאורייתא: ד״ה ע״ב, ד לפסחים תוספות 3
 רואה אתה אבל מדקאמרינן ומותר מרשותו ויצא הפקר הוי שביטלו דמאחר מטעם סגי
הפקר, בדין יסודו חמץ שביטול ראשונים, סיעת סבורה וכן גבוה״. ושל אחרים של
 בטול תלמודית,.ערך אנציקלופדיה ראה הדברים. בביאור מצויים שונים גוונים כי אף

 לג. סי׳ מלואים יב, שלמה תורה חמץ, ביטול קונטרס כשר, רמ״מ ;22-12 ציונים חמץ,
 את רואה רואה, את אין ״לך שנינו: ע״א( )כט ב ב, פסחים שבירושלמי בברייתא אמנם,

 שסבור כפי ברשותו, הפקר חמץ להחזיק לאדם שמותר להסיק, אין מכאן אך בפלטיא״.
 ולא הרבים, ברשות בפלטיא, המצוי בחמץ מדובר שהרי ; 137-136 עמ׳ פרקים, גילת,

 במאמרו עצמו גילת סבור וכך אתר, על הירושלמי מפרשי ביארו וכן הפרטית. ברשותו
ח. פרק להלן ראה הברייתא לביאור .19 עמ׳ )תשל״ג(, יא אילן בר בפסח״, חמץ ״ביטול

 יעקב חק ולא; ד״ה תלד, סי׳ או״ח לטור ב״ח ועיין תלא, סי׳ פסחים, ראבי״ה, ראה 4
ט. אות שם, לשו״ע

 שם אברבנאל ר״י (;145 ׳עמ תש״ס, ירושלם ברנר־כהן, )מהד׳ שם לשמות רלב״ג עיץ 5
ש לת״ף ר״ן (:176 עמ׳ תשנ״ז, ירושלם שוטלנד, )מהד׳  שמועה, יבין רשב״ץ, פסחים! ת
שם. לשמות חזקוני ועיין ע״א. כד תק״ד, ליוורנו חמץ, מאמר

 ענגיל, הר״י של דיונו ראה אחתם לאיסותם סייגים אלא שאינם מדאורייתא איסורים על 6
ח. כלל תרנ״ג, ורשה טוב, לקח

 שיש הפסח, עליו שעבר חמץ סוגיות ;דווקא ייראה בבל העוסקות בסוגיות אנו דנים להלן 7
 ממשית תלות אמנם יש אם גדול שספק לפי כאן, יידונו לא ייראה, בל לעניין שנקשרו

 ובבא פסחים ובמכילתא במשנה מחקתם לוין, ח״י שעה לפי ראה כך על העניינים. בין
אחר. במקום זה לעניץ אשוב ובס״ד ואילך, 76 ׳עמ תשל״ב, גבעתיים קמא,



המכילתא שיטת ב.

 דלעיל שבברייתא זו כעין דרשה מטבע כלל מצינו לא ישמעאל דר׳ במכילתא
 כך זאת תחת גבוה״(. ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה, אתה אי )״שלך
8: (34 עמ׳ הורוביץ־רבין, י)מהד׳ פרשה דפסחא, מסכתא שם, שנינו

כמשמעו? אני שומע גבולך״, ״בכל שנאמר לפי נאמר? למה — בבתיכם
 יצא ברשותך, גבולך אף ברשותכם, בתיכם מה ״בבתיכם״: לומר תלמוד
 אינו אבל לבערו, שיכול אע״פ נכרי, ברשות שהוא ישראל של חמצו

 עליו שנפלה וחמץ ישראל ברשות שהוא נכרי של חמצו יצא ברשותו?
9לבערו. יכול אינו אבל ברשותו, שהוא אע״פ מפולת,

 לכך שהובא הנימוק אבל האיסור, מן כאן הוצא ישראל ברשות נכרי של חמצו
 רואה רואה, אתה אי ״שלך בעיקרון מכירה אינה המכילתא כי דווקא מוכיח

 מפני אלא ישראל ברשות נכרי של חמצו הותר לא שהרי אחרים״. של אתה
 — עליו חייב זה הרי בידו, הייתה הביעור יכולת אילו אך לבערו, יכול שאינו

 שנפלה לחמץ נכרי של חמץ המכילתא משווה לפיכך ״שלך״. שאינו פי על אף
 הביעור. יכולת באי אלא ״שלך״, בעניין אינו ההיתר יסוד שהרי מפולת, עליו

המקרים. לשני משותף אכן האחרון זה
 שיטת את לזהות אמנם ביקש יט( יב, )שמות לתורה בפירושו הרמב״ן

 צמצום ידי על אלא בידו עולה אינו זה דבר אך הבבלי, שיטת עם המכילתא
 של חמץ אבל בלבד? מפולת עליו שנפלה לחמץ הביעור יכולת של הנימוק

 שאף אלא עוד ולא ״שלך״. שאינו לפי הכי, בלאו המכילתא לדעת מותר נכרי
 הרמב״ן; לדעת כשלעצמה סיבה אינה הביעור יכולת אי מפולת, של בחמץ

 ומכל ממנו אבוד שהחמץ לפי הבעלות, הפקעת גורר המפולת שמצב אלא
 נעוץ אינו זה אך היתרם, ביסוד משותפים אכן המקרים ששני נמצא אדם.

 ״שלך״ עניין ברם, 10״שלך״. בכלל שאינם בכך אלא לבער, היכולת בחוסר
שאי בבירור, נראה שלדברים ומפשוטם עיקר, כל המכילתא בדברי מופיע אינו

 עט׳ ד, טז, לדברים הופמן רד״צ ׳הוצ תנאים מדרש וכן ,66 עט׳ יז, פרשה שם גם וראה 8
שם. הגדול המדרש מן ,91

 ״י ח וראה יט. יב, לשמות מזרחי ור״א רש״י השווה יכלתך. במובן גבולך מפרש המדרש 9
תיט. עמ׳ תשכ״ד, יורק ניו וייס, לא׳ היובל ספר והדרשות״, ההלכות יחם ״על לוין,

 מופקד שהוא נכרי של חמץ ״יצא... תרפ״ט: בודפשט שם, לשמות מיוחם רבנו גם וראה 10
ת עליו קיבל ולא ישראל ברשות  על הבבלי שהרכיב הרי לבערו״. יכול שאינו אחריו

המכילתא.



 כך על עמד וכבר כאחד. המקרים בשני ההיתר סיבת היא גרידא הביעור יכולת
 זו דברייתא ״למדנו א(: אות עח, )סי׳ שאלה העמק בחיבורו מוולוז׳ין הנצי״ב

 נתמעט גבולך ומבכל א[... פרק דלעיל הבבלי ברייתת ]היינו דילן כברייתא לא
 לבערו, יכול אינו הדי מ״מ ברשותו, שהוא דאע״ג ישראל, ברשות נכרי של חמצו

 מ״מ שהרי פטור, אחריות עליו קיבל אפילו זה ולפי עליו. מעכב יהודי דהאינו
 יכול שהרי לבער, חייב ישראל של או הפקר של חמץ ולהיפך, לבערו, יכול אינו

 והרבה דילן. בש״ם דמיתנייא אלא לנו אין ואנו דמכילתא, תנא דרך זהו לבערו.
״דילן״. מש״ם להיפך דמתניין וספרי ותו״כ במכילתא ברייתות מצאנו
 ייראה בל באיסור תנאי אינה כשלעצמה החמץ על הבעלות :אפוא לסכם יש

 המצוי נכרי של בחמץ איסור לדעתה שאין פי על ואף המכילתא! לשיטת
 מוגבלת זו שיטה האם לבערו. יכול שאינו מפני אלא זאת אין ישראל, ברשות

12דווקא? ישמעאל ר׳ של מדרשו לבית

רואה״? אתה אי ״שלך בדין המשנה מפירה בלום ג.

 — פסח״ טוב״)״של ביום בטומאה חלה מפרישים ״כיצד ג? ג, בפסחים שנינו
 להפריש אפשר אי שנטמאה זו עיסה :היא כך המשנה שמציגה הבעיה ? רש״י(
 שאסור וכל טומאתה, מחמת לכהן היא אסורה שהרי ולאפותה, חלה הימנה

 לשורפה גם אך נפש. אוכל מלאכת זו אין כי טוב, ביום לאפותו אסור באכילה
 לעיסה להניחה אלא אפוא נותר לא טוב. ביום קדשים שורפים אין כי אפשר, אי
 זו בעיה של בפתרונה תחמיץ. העיסה הרי ייעשה, כך אם אך ;שהיא כמות זו

שם: התנאים נחלקו

שתאפה. עד שם לה יקרא לא אומר: אליעזר ר׳
בצונן. תטיל אומר: בתירא בן יהודה ר׳

 אינו שהניסוח אף ע״ב, ל ע״ב, ה דינר, רי״צ !שם למכילתא הנצי״ב ברכת גם וראה 11
הערה סוף 136 ׳עמ פרקים, גילת, !88 ׳עמ (,7 הערה לוין)לעיל עוד וראה אצלו. מדויק

7.
 עדי בעיקר ע״ב ו בפסחים וכן ע״ב, כט קמא )בבא ישמעאל ר׳ בשם מוסר אלעזר ר׳ 12

 של ברשותו אינן דברים ׳׳שני שם(: תש״ך, ירושלם שלמה, גמרא נאה, ר״ב ראה הנוסח,
 אך ולמעלה״. שעות משש וחמץ הרבים ברשות בור ברשותו: כאילו הכתוב ועשאן אדם

 איסור כי ברשותו. המצוי שלו שאינו בחמץ ייראה בבל עובר אדם שאין להסיק, אין מכאן
 וחשיבותו ערכו עצם את אלא בלבד, הבעלות את מפקיע אינו החמץ על שחל ההנאה

 בל בזה היה לא כך משום כעפר. הוא והרי שימוש, כל בו שאין לפי ככזה, החמץ של
לאיסור. תנאי אינה גרידא הבעלות אבל ברשותו. הוא כאילו הכתוב עשאו אילולא ייראה



 אלא ימצא, ובבל יראה בבל עליו שמוזהרין חמץ זהו לא יהושע: ר׳ אמר
13החמיצה. החמיצה ואם הערב, עד ומנחתה מפרישתה

 מדוע? חמץ. חלת על יראה בבל מוזהרים אין יהושע שלד׳ אפוא מבואר
 משעה הבעלים מרשות יצאה שהחלה לפי שהוא נתבאר, ע״ב( מו בבבלי)שם
 וכיוון ברשותו. הוא אפילו שלו שאינו חמץ על עובר אדם ואין שהופרשה,

 הסוגיה הוצרכה לכך אליעזר, ר׳ על אף שם הבבלי לדעת מוסכמת זו שהנחה
 אינו זה שחמץ אף ייראה, בל איסור כאן שיש אליעזר ר׳ סבור כיצד לבאר

 הנאה טובת לבעלים ויש הואיל )א( לדבר: שם הובאו טעמים שני ״שלך״.
 בגדר עדיין זה חמץ ולכך כממון, חשובה זו הרי ירצו, שהם לכהן ליתנה בחלה

 באופן החלה הפרשת על להישאל הבעלים של בכוחם ויש הואיל p)״שלך״.
 להתחייב כממונם היא חשובה נשאלו כשלא אף לכך ממונם, להיות שתחזור

 החלה נשארת ולכך אלה, סברות מקבל אינו יהושע ר׳ ואילו ייראה. בבל עליה
״שלך״. בכלל שאינה הבסיסי, במצבה לדעתו

 מזו: יתרה ג(. אתר)ג, על בירושלמי נזכרו לא הבבלי סתם של אלה הסברים
 לה לקרוא יכול הוא אין אליעזר ר׳ שלשיטת מבאר, ע״א( )ל שם הירושלמי

 ״אדם שאין לפי ייראה, בבל יעבור שלא כדי לאשפה להשליכנה ומיד חלה שם
 ואף — שלו אינה זו שחלה בירושלמי אפוא מוטעם שלו״. שאינו דבר מבקיר

 ייראה. בבל אליעזר לר׳ עליה עוברים כן אם כיצד שואל הוא אין כן פי על
 לדעתו, יהושע. ור׳ אליעזר ר׳ למחלוקת חלופי ביאור הציע 14גילת י״ד ואמנם,

 ר׳ התנאים: של במחלוקתם השנוי הוא וכו׳ רואה״ אתה אי ״שלך העיקרון עצם
 ברשותו, שמצוי כל ייראה בבל עליו עובר ״שלך״ שאינו חמץ שאף סבור אליעזר

 בכלל אינה חמץ חלת ולכך ״שלך״, במובן ״לך״ לשון שדרש הוא יהושע ר׳ ואילו
 הירושלמי, מפשט כאמור הדבר נראה אמנם אליעזר ר׳ בדעת עליו. שמוזהרים זה
ביסוד העומד הוא ״שלך״ דין האמנם לשאול: יש עדיין יהושע ר׳ לשיטת אך

 החמיצה ״ואם הסגנון על בנעט י׳ עומד (1927 )ברלין פסחים למשנת הגרמני בפירושו 13
 ״כאשר או יד(, מג, שכלתי״)בראשית שכלתי ״כאשר הכתוב ללשון בהפנותו החמיצה״,

 הללו שבמקראות לפי להטעות, כדי יש אלה בהפניות אך טז(. ד, אבדתי״)אסתר אבדתי
 סגנון המשנה בלשץ ואילו צער; בחסרונו שיש מדבר וייאוש ויתור של צליל נשמע

 ד: יד, שבת בעלמא, לדוגמה ראה, הדבר. ערך ביטול של החלטיות דווקא מבטא זה
 נתרפא״: נתרפא ואם כדרכו, הוא מטבל אבל החומץ, את בהן יגמע לא בשיניו ״החושש

 שהרי שהחמיצה, בדבר חשיבות כל שאין אפוא הוא הלשון משמע לענייננו הרבה. וכיו״ב
להלן. וראה עליו. שמוזהרים חמץ זהו לא

 ומקומה הורקנוס בן אליעזר ר׳ של משנתו בספרו גם וראה .139 עמ׳ פרקים, גילת, 14
.153-150 עמ׳ תשכ״ח, אביב תל ההלכה, בתולדות



 ושתיים מקבילותיה, מתוך מתבהרת יהושע ר׳ ששיטת הדברים, נראים היתרו?
שנינו: (152 ׳עמ ליברמן, ז)מהד׳ ג, כאן בתוספתא הן.

בטומאה חלה שמפרישין אומר אתה היאך יהושע: לר׳ ליעזר ר׳ לו אמר
בבתיכם? ימצא לא שאר ימים שבעת ]אומר[ והכתוב טוב, ביום
נפש. לכל יאכל אשר אך אומר הוא הרי יהושע: ר׳ לו אמר
מכריע? מי שקול, הדבר אין עד ליעזר: ר׳ לו אמר
לא על עובר נמצאתי בידי עושה כשאני אכריע, אני יהושע: ר׳ לו אמר

לא על עובר נמצאתי שהיא כמות מניחה כשאני בידי, היא והרי תעשה
בידי. ואינה תעשה

 אדם עובר חמץ חלת על שאף בפירוש, מודה יהושע ר׳ למשנה, בניגוד כאן,
 איסור על מלעבור תעשה ואל בשב ייראה בבל לעבור עדיף אלא ייראה? בבל

 ר׳ של שיטתו בנימוק אפוא הן מסורות שתי ועשה. בקום טוב ביום מלאכה
 העיר כבר ברם, 15בתוספתא. שהובאה זו וכנגדה משנתנו בעל שנקט זו יהושע,

 כמחלוקתם היא יהושע ור׳ אליעזר ר׳ של זו שמחלוקת כאן, בירושלמי פנחס ר׳
:בזה זה שונים מסוגים קרבנות דמי שנתערבו במקרה י(, בזבחים)ח,

ארבע, במתן ינתנו אומר: אליעזר ר׳ — אחת במתנה ארבע מתן
אחת. במתנה ינתנו אומר: יהושע ר׳

תגרע? בל על עובר הוא והרי אליעזר: ר׳ לו אמר
תוסיף? בל על עובר הוא והרי יהושע: ר׳ לו אמר
בעצמו. כשהוא אלא תוסיף בל נאמר לא אליעזר: ר׳ לו אמר
בעצמו. כשהוא אלא תגרע בל נאמר לא יהושע: ר׳ לו אמר

 בבל או עובר כרחיה דעל ״כיון כאן: למשנה שלמה מלאכת בעל שהביא כפירוש ולא 15
 יראה מבל להנצל כדי לאפות מוזהר שיהא מסתבר לא מלאכה, תעשה בלא או יראה

המשנה. מפשט עולה שאינו למשנה, התוספתא בין הרמוניזציה ניסיון יש כאן דממילא״.
 ש״לפי סבור ,521-520 עמ׳ לכאן, ליברמן[ ]להלן: כפשוטה תוספתא ליברמן, ר״ש

יראה״. בל כאן שאין יהושע ר׳ השיב ״כ ואח הדיון... תחילת היא התוספתא... הבבלי,
להסתייע, אין הבבלי מן אבל תיג. עמ׳ מקורות, והלבני, ,139 עמ׳ פרקים, גילת, גם וראה
 ]ר׳ ליה ״אמר ע״א: מח להלן בסוגיה כמפורש בתוספתא, זה קטע הכיר לא הוא שכן

 הוא הרי לדבריך אליעזר, ר׳ לו אמר :בברייתא דתנינא הא וליטעמיך, זירא[ לד׳ ירמיה
 מהדר קא הא ליה? אהדר דלא נמי הכי — ליה ושתיק ימצא ובל יראה בל משום עובר

תין, ליה מתני  הרי ימצא״. ובל יראה בל משום עליו שמוזהרץ חמץ זהו לא דתנן: ב
וכו׳ תעשה ואל בשב לעבור מוטב כי אליעזר לר׳ יהושע ר׳ משיב שבו התוספתא שקטע

הל׳ העיטור, ספר על הדביר בפתח יונה מאיר ר׳ זאת ציין וכבר האמוראים. לפני היה לא
בסמוך. להלן וראה עא. אות ע״א קמח טוב, יום



 בידיך, מעשה ועשית תוסיף בל על עברת כשנתת יהושע: ר׳ אמר ועוד
בידיך. מעשה עשית ולא תגרע בל על עברת נתת וכשלא

 שני בין התנגשות של מצב הוא המחלוקת רקע כבפסחים, ממש כאץ, אף
 הראשון, לפי יהושע: ר׳ לשיטת הועלו נוגדים נימוקים שני כאץ וגם איסורים,

 פסחים, משנת לשיטת במקביל — איסור כאן אין הדמים עירוב של זה במצב
 ואל שב אבל בתוקפם, האיסורים אמנם השני, לפי ואילו :ייראה בל כאן שאין

 דוגמה אפוא לפנינו 16בפסחים. התוספתא לשיטת במקביל — עדיף תעשה
 פלוני״ ר׳ אמר ״ועוד לשון כי אפשטיין, י״נ עליה עמד שכבר לתופעה נוספת
 מעתה נבוא אם 17בשמו. נמסרה ונוגדת אחרת מסורת במשמע: במשנה מופיע
 שהפקעת עולה הרי זו, מובהקת הקבלה לפי פסחים שבמשנת הנימוק את לפרש
 בכלל חמץ)שאינה חלת של העקרוני ממצבה נובעת אינה כאן ייראה בל איסור

 במשנת הוא שכך כפי האיסורים, התנגשות של הקונקרטי המצב מן אלא ״שלך״(,
 (,521 ׳כאן)עמ כפשוטה בתוספתא ליברמן ר״ש כמדומה מרמז זה לכיוון זבחים.
 שפירשו כנראה ״בירושלמי... כותב: אך לזבחים, ההקבלה על מתבסס שאינו

 שנתחמץ חמץ היינו עליו׳ שמוזהרין חמץ זהו ׳לא במשנתנו יהושע ר׳ דברי את
 עובר אדם אין כך: אפוא נראה הדברים שיעור 18ביו״ט״. לבערו שאסור ביו״ט,

 לצורך אלא בא לא ייראה בל איסור כי לבערו, שאפשר בחמץ אלא ייראה בבל
 ולכך החמץ, את להשבית היא האדם של חובתו עיקר השבתה: של העשה קיום

יכול כשאינו אבל :ייראה בבל התורה חייבתו כן, עושה ואינו לבער הוא כשיכול

מהד׳ ח, בזבחים התוספתא ואמנם, 16  נימוקו לשון את מביאה (492 עמ׳ צוקרמנדל, כג)
משנה, אפשטיין, והשווה: שם. המשנה עניץ על — פסחים בתוספתא יהושע ר׳ של
 פי על בזבחים התוספתא מסדר של פרשנית תוספת כאן שיש יוצא שמדבריו ,800 עמ׳

 אשגרה. אלא זו שאין ,521 עמ׳ כליברמן, לומר כמדומה צורך ואין שבפסחים! המקבילה
 הנימוק את השמיט ולכך שהביא, כנימוק לעניינה הכריע בפסחים המשנה שבעל ומסתבר

 השנוי בעניין אבל החסיר. המשנה שבעל את השלים בפסחים התוספתא ובעל הנוגד:
שניהם. את והביא החלוקים, הנימוקים בין המשנה מסדר הכריע לא בזבחים

 302 עמ׳ תשי״ז, ירושלם התנאים, לספרות מבואות הנ׳׳ל, :250 ׳עמ משנה, אפשטיין, 17
 משנה של לשחזורה — בסוכה? יושבים ״אימתי במאמרי עוד וראה .99 והערה 335 ועמ׳

 דימיטרובסקי, רח״ז לכבוד והרבנית התלמודית בספרות מחקרים לחיים: עטרה ראשונה״,
 זה, ״ועוד״ לשון על הראשונים קושיות מיושבות בכך .55 הערה 99 עמ׳ תש״ס, ירושלם
 הריטב״א חידושי לדוגמה, ראה, המסורות. בין ניגוד שאין ההנחה מן שיצאו קושיות

 חגיגה(, עד )מיומא מועד סדר ומסורות, מקורות הלבני, ד׳ גם וראה ע״ב: כח לר״ה
תז. עמ׳ תשל״ה, ירושלם

 המובא כפירוש זה אין ,15 בהערה לעיל שראינו כפי אך שלמה, למלאכת מציין ליברמן 18
שם.



 בכלל אינו שוב אסור, הדבר טוב ביום שהרי ביעור, של העשה מצות את לקיים
ייראה. דבל לאו

במכילתא: ב( לעיל)פרק שמצינו זו אלא אינה יהושע ר׳ ששיטת עולה מעתה
 אלא ההבדל ואין ייראה, בל לאיסור תנאי היא הביעור שיכולת נאמר שם אף

 או הנכרי, של בעלותו זו הייתה במכילתא לבער: היכולת לחוסר בסיבה
 איסור יהושע ר׳ אצל ואילו מלבער, הישראל את ומונעת המעכבת המפולת,

 לעומת אליעזר, ר׳ הביעור. אפשרות על הרובץ הארי הוא טוב ביום הביעור
 של העשה לקיום עזר וכלי סייג רק אינו ייראה בל שאיסור כנראה, סבור זאת,

 גם — בפסח חמץ להחזיק אסור עצמו: בפני העומד עניין הוא אלא ׳תשביתו׳,
 מלכתחילה להימנע אדם צריך לפיכך לבער; כבר אפשר אי האיסור בשעת אם

 לבעליו להשיב אפוא לו יש הנכרי של החמץ את זו. בשעה חמץ בידו שיהא
 יכול אינו שוודאי אף ייראה, בבל עליו עובר ברשותו הותירו ואם הפסח, קודם

 מתחילה למנוע לו יש טוב, ביום לבערה יוכל שלא חמץ, חלת וכן כעת. לבערו
חימוצה. את

 ממקבילה ממש דרך מתאשש במשנה יהושע ר׳ לשיטת זה ביאור ואמנם,
 בחבית שם מדובר יא. ח, תרומות במשנת לשיטתו, בידינו שיש נוספת מובהקת

 חולין של ביין מלאה לגת נשפך הימנה שנוזל והיין שנשברה, תרומה יין של
 כלי שיש )כגון טהורה רביעית לפחות התרומה מיין להציל כשיכול טמאים.

 להציל שמחויב שם( ט יהושע)במשנה ור׳ אליעזר ר׳ מודים יד(, בהישג טהור
 וכל הטמאים לחולין היין שאר ירד שבינתיים פי על אף בטהרה, שניתן את

 קבלת ידי על שלמטה החולין יין את יציל אם כי מדומע. מדין תיאסר הגת
 זה ואיסור ;תרומה לטמא האיסור על עובר נמצא טמאים, בכלים התרומה יין

 להציל בידו כשאין אבל נפסדים. שלמטה החולין שכל פי על אף בתוקפו,
 סבור הראשון יהושע: ור׳ אליעזר ר׳ נחלקו מאומה, התרומה מיין בטהרה
 והכול ותיטמא תרד שממילא אף בידיים, התרומה את לטמא הוא אסור שעדיין
חולק: יהושע ר׳ ואילו ייאסר.

מלטמאה, עליה מוזהר שאני תרומה היא זו לא יהושע: ר׳ אמר
19תטמאה. ובל מלאכלה אלא

 נוסחאות, שינויי עם זרעים משנה )ראה הנוסח עדי של ומניין בניין ברוב הגרסה היא כך 19
 הרווחים, שבדפוסים כיצד תיבת בלא שם(, תשל״ה, ירושלם הרצוג, הרב יד הוצ׳

 אשכנזי: יהוסף ר׳ בשם הביא שלמה ובמלאכת תטמאה״. ל״בל ״מלאכלה״ בין המפסיקה
 גם וראה שם. לרמב״ם המשנה מפירוש גם ברור וכך ׳כיצד״׳, גרסינן לא הספרים ״בכל

.1032 עמ׳ משנה, אפשטיין,



 כוונתו שכאן אלא 21פסחים, כבמשנת ממש מנוסח 20כאן יהושע ר׳ שבפי הנימוק
 ותרומה שהואיל ;לאכלה המצוה בשל אלא תרומה לטמא איסור אין מפורשת:

 לא זו שתרומה כאן אבל האכילה. את ולמנוע לטמאה אסור לאכילה, ניתנה
 לכך בהכרח, זו תיטמא הרי שלא ובין בידיו שיטמאנה בין כי הכי, בלאו תיאכל

 כדי בידיים התרומה את לטמא אפוא הוא יכול 22כלל. חל אינו לטמא האיסור
 אפוא היא אכילתה במצות תרומה לטמא האיסור של תלותו החולין. את להציל

 בלשון בחמץ, לנו שעלתה זו ממש והיא — בתרומות יהושע ר׳ של סברתו יסוד
 לא האחרון זה שהרי ;ייראה בל לאיסור מקום אין אף לבער, יכול כשאינו :זהה
הביעור. מצות לצורך אלא בא

 מכאן זבחים במשנת יהושע, ר׳ שיטת של מקבילותיה למדים: נמצינו
 שיטת יסוד על היא מתפרשת שכפשוטה מורות מכאן, תרומות ובמשנת

 ביטוי אפוא אין יהושע ור׳ אליעזר ר׳ בדברי והן במכילתא הן המכילתא.
 לבערו, יכולת שיש חמץ אחרים״: של אתה רואה רואה, אתה אי ״שלך לשיטת

 ברשותו. הוא שמצוי כל שלו, אינו אפילו עלמא לכולי עליו עובר זה הרי
 להימנע אפוא לו ויש עליו, עובר לבערו יכול שאינו חמץ אף אליעזר, ולר׳

בידו. מהשהייתו מלכתחילה

 ״ר׳ שנינו שם ע״ב(, כ ע״ב, )טו פסחים שבבבלי המשנה בהבאת מופיע אינו זה נימוק 20
 על מעיר לתרומות בפירושו משאנץ הר״ש נימוק. בלא — ביר״ יטמאנה אומר יהושע
 שאנו זו לא יהושע ר׳ אמר זו ועל זו על דמתני׳ בסיפא דתני הא ״והיינו הבבלי: גרסת

 לגמרי, שונה פירוש מאפשר זה לשון שקיצור אלא בלשון״. מקצר שהגמרא אלא מוזהרין,
 התחתונה, הגת בל באיסור שיש המרובה להפסד מהחשש נובע יהושע ר׳ של שהיתרו

 הטומאה, איסור לעצם הגדרה כאן יש משנתנו נוסח לפי ואילו שם! הבבלי מן כעולה
מו ח, תרומות ירושלמי ועיין בסמוך. כדלהלן ע״א(. ט)

שבפסחים. המקבילה את שם לתרומות לפירושו בהשלמות אלבק ר״ח ציין וכבר 21
 אלבק והשווה כן. פירשו שכבר כאן, לתרומות הרש״ש והגהות ראשונה משנה ראה 22

 במשנה יהושע ר׳ לשיטת מדוינסק דמ״ש של בביאורו ועיין שם. ובהשלמותיו בפירושו
 פירות שאיסור לפירושו עולה שם ו(: ז, ויובל שמטה לרמב״ם שמח )אור ה ט, שביעית
 חלה אינה הביעור שחובת וכל הביעור, מחובת תולדה אלא אינו הביעור לאחר שביעית

 פרידמן, ש״י עי״ש. לשיטתו, הולך יהושע ר׳ נמצא מעיקרו. בטל הימנה הנובע האיסור אף
 ר׳ שיטת את לפרש סבר )בדפוס(, יב סימן ראשון, פסח מסכת — עתיקתא תוספתא

שבכאן, באיסור מודה יהושע שר׳ לו עלה כך ומתוך ,20 הערה דלעיל הבבלי פי על יהושע
שם. עיין שבפסחים, לשונו בביאור גם לומר יש כך וממילא ההפסד, מחמת שנדחה אלא

 הוא ודווקא בפנים, כאמור הוא יהושע ר׳ של שטעמו ברור עצמה, המשנה לשון לפי אך
 להסתייע פרידמן שביקש החמיצה״, החמיצה ״אם ללשון בפסחים. לשונו את גם ההולם
 לזהותו פרידמן שסבר זבחים, במשנת ״ועוד״ בלשון לנימוק : 13 הערה לעיל ראה הימנו,

 כדרכו בי שנהג פרידמן, לפרופ׳ תודתי .17 הערה ליד לעיל ראה הראשון, הנימוק עם
לאור. שיצא קודם המאלף, מחיבורו טופס בידי ונתן עין טובת



בברייתת וכר, רואה״ אתה אי ״שלך המטבע למקור לשוב עלינו מעתה
ייראה? בל לאיסור כתנאי החמץ על הבעלות את זו קבעה האמנם הבבלי:

׳אחדים׳? הם מי ד.

ע״ב(: ה פסחים )בבלי בברייתא שנינו

לומר, תלמוד מה — יט( יב, בבתיכם״)שמות ימצא לא שאיר ימים ״שבעת
גבלך״? בכל [23חמץ לך יראה ]ולא שאר לך יראה ״לא נאמר כבר והלא

 רואה אתה אבל רואה, אתה אי שלך — שאר״ לך יראה ״לא שנאמר לפי
הנכרי? מן פקדונות ויקבל יטמין יכול גבוה, ושל אחרים של

בחצר, עמך שרוי ואין כיבשתו שלא בנכרי אלא לי אין ימצא״. ״לא ת״ל
24בבתיכם״. ימצא ״לא ת״ל מנין? בחצר עמך ושרוי שכיבשתו נכרי

לגויים שהכוונה סבורים יש ״אחרים״: של היתרם בגדר ראשונים נחלקו
;ייראה בבל עליו עובר זה הרי יהודים של חמץ ברשותו המחזיק אבל 25דווקא,

והנה, 26בכלל. יהודים ואף הזולת, כל הם ש״אחרים׳׳ וסבורים החולקים ויש

 אלא שאור. רק יש ד טז, ובדברים הפוך, הסדר ז יג, בשמות :כזה אחד כתוב אין זה בסדר 23
 לחילופי הכתובים. בשני מצויות ושתיהן גבולך, ובכל לך התיבות חשובות זו שלדרשה

 שנשתמש היד כתבי על ;שם נוסחאות ובביאור אתר על שלמה גמרא ראה שבכאן הנוסח
 רות, אנ״צ )ראה בודפשט גניזה קטע ,134 וטיקן כ״י את זו בסוגיה להוסיף יש בהם

 כריכה וקטע (,473 עמ׳ ]תשט״ז[, לא ספר קרית בהונגריה״, בבלי לתלמוד יד ״כתבי
 השלם הישראלי התלמוד מכון מנהל הוטנר, י׳ לרב תודתי .A35 בוינה הלאומית בספריה

 במכון המסודרים הנוסח בחילופי ולהלן, כאן השימוש, על בירושלם, הרצוג הרב שליד
הבבלי. לכל

 366 אוקספורד בכ״י (,271 וענלאו X893-A14a )קולומביה התימניים היד בכתבי כך 24
 בבתיכם תיבת בודפשט וקטע 594 ששון ,134 וטיקן ,109 וטיקן מינכן, יד בכתבי ובדפוסים:

 של לטיבם .28 הערה וראה להלן, ראה :הסוגיה המשך בעקבות היא, שהשמטה ונראה ליתא.
t כתבי o ראה ולהלן כאן הנזכרים:",Manuscripts of the Babylonian Talmud״ ,M. Krupp 
362 .in: S. Safrai (ed.), The Literature of the Sages, I, Assen & Maastricht, 1987, p.

 עמ׳ יב, לשמות טוב שכל מדרש שלמה, ב״ר מנחם ר׳ שנאמר: לפי ד״ה שם, רש״י עיין: 25
 ניו ריבב״ן, מלוניל, ר״י שם: הרי״ף פרשני תשמ״ב! ברק בני שם, הרשב״א תלמיד :97

 ומצה חמץ לרמב״ם, מנוח רבנו :תש״ך יורק ניו יוסף, לנמוקי והמיוחם רץ תשט״ו, יורק
 חיים תורת גם: ועיין גדם״. של פי׳ — ״אחרים בגמרא: נוסף ענלאו)תימני( ובכ״י א. ד,

סי׳ או״ח לשו״ע הגר״א ביאור ע״א! כט לדף צל״ח ע״ב: ה לדף יהושע פני ע״א: ד לדף
ועוד. ב: סע׳ תמג

 .שם המאירי ר״מ :שם הר״ן חידושי :שם חלאוה מהר״ם :ע״א ד לדף דוד רבנו חידושי pע 26
תמג. תמ, סי׳ או״ח ערוך, ולשלחן לטור הכלים בנושאי ועיין שם. אנגליה חכמי תוספות



 בכלל, והן זו, ברייתא של לפשוטה באשר בפרט, הן לדון ניתן זו מחלוקת על
 אמוראים נחלקו כבר הראשון, לעניין אשר זו. מדרשית מתכונת של במשמעה

 את הברייתא מציגה כיצד לייא״: ״כלפי לשאלת במענה הברייתא, בביאור
 הוא שחידוש הפשוט, כדבר עמנו שרויים ואינם כיבשנום שלא נכרים של איסורם
 בדיוק: הפוכה הסברה והרי עמנו? והשמיים הכבושים הנכרים את לו להוסיף

 נחלקו זו לשאלה בתשובה איסורם. יותר מובן כך יותר לנו קרובים שהנכרים ככל
:ורבא אביי

 אי שלך קאי: וארישא 27תיפוך, לא לעולם אמר: רבא איפוך. אביי: אמר
 שלא בנכרי אלא לי אין גבוה, ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה

? מנין בחצר עמך ושרוי שכיבשתו נכרי בחצר, עמך שרוי ואין כיבשתו
28ימצא. לא ת״ל

 איסור על אפוא מוסב אינו וכיו״ב כבושים נכרים על הדיון רבא, לדעת
 והמשפט פניו; שלפני אחרים של היתרם על אם כי שלפניו, ימצא״ ״לא

 על במישרין משליכה זו פרשנות מוסגר. מאמר אלא אינו וכו׳ יטמין״ ״יכול
 לטעון אפשר אביי לשיטת כי ״אחרים״. של במהותם דלעיל הראשונים מחלוקת

 ההמשך אם כן: לומר אין רבא לשיטת אבל יהודים, אף כוללים ש״אחרים״
 עולה הרי הנידון, הנכרי של מהותו על השאלה הוא ה״אחרים״ להיתר הישיר
 שמייהו? דכר מאן ״נכדים״ כן, לא שאם נכרים; אלא ״אחרים״ שאין ממילא
 דרשב׳׳י שבמכילתא המקבילה מן במלואה מתאשרת רבא של פרשנותו והנה,

(:23 עמ׳ אפשטיין־מלמד מהד׳ פירקוביץ, )קטע יט יב, לשמות

 אתה רואה רואה, את אי לך — לך ת׳׳ל לאחרים? רואה אתה אי 29יכול
 אבל כיבשתו, שלא בגוי אלא הכתוב דבר לא יכול 30לך( )ת״ל לאחרים.

 תלמוד מנין? שלך בחצר עמך ושרוי ביתך לו והשכרתה שכיבשתו גוי
בבתיכם. ימצא לא שאר לומר

 בברייתת כלל איננה אכן מוסגר, מאמר בה רואה שרבא הבבלי. בברייתת הפסקה
במישרין ממשיך אמנם וכו׳ שכיבשתו בגוי שהדיון ונמצא דרשב״י; המכילתא

 התנאיים המקורות בביאורי לרבא אביי בין אלה מעץ מחלוקות של השיטתי עניינן על 27
 עמ׳ )תש״ם(, מט תרביץ התנאים״, למשנת גישות שתי — ורבא ״אביי מאמרי ראה

להלן. וראה .193-187
.24 הערה לעיל המצוין וראה בבתיכם. כאן: נוסף (24 הערה התימניים)לעיל היד בכתבי 28
להלן. ראה הברייתא תחילת על 29
(.38 הערה 21 עמ׳ ששץ, )רוזנטל, מלמעלך השגרה בשל ״דיטוגרפיה 30



 גויים. אלא אינם ״אחרים״ שאותם אפוא ברור כאן ״אחרים״. של ההיתר את
 מאמר אכן היא וכד יטמין״ ״יכול פסקת הבבלי בברייתת שאף אפוא מסתבר
 בקביעה, דיינו כעת לענייננו אך הוספתו. רקע את להבין ננסה ולהלן מוסגר,

גויים. אלא ״אחרים״ שאין
 קונוטציה יש חכמים בלשון של״אחר״ חכמים, כך על עמדו כבר ואמנם,

 שלום איש ר״מ העיר למשל, כך, 31זר. אלא נויטרלי, זולת זה אין שלילית:
 ׳רעך׳ עכו׳׳ם, או נכרים תמורת ׳אחרים׳ תמיד תמצא וספרי ספרא ש״במכילתא

 ר״ש קובע וכן 32לכולם״. אב בניין והוא אחרים׳, ׳אלהים ובמקרא אחרים, ולא
 באמת וכך 33חז״ל(״. במקורות גוי)כרגיל פירושו ״׳אחר׳ :שונה בהקשר ליברמן

 ראה, להקדש. ״אחרים״ בצירוף היינו שלפנינו, במתכונת ואף הרבה, מצוי
 (:302 עמ׳ הורוביץ־רבין טו)מהד׳ פרשה סוף דנזיקין מסכתא מכילתא, לדוגמה,

 בספרי ״.כיו״ב לאחרים ולא להקדש,לרעהו ולא לרעהו — לרעהו שנים ״ישלם
 לאחרים, פרט — ״קצירך (:298 עמ׳ פינקלשטיין, רפב)מהד׳ פסקה לדברים,

 קצר פטורה, ישראל ולקח הקדש קצר אומר: כשתמצי ;להקדש פרט — קצירך
פטורה״. ישראל ולקח גוי

 את מעולם קבעה לא אחרים״ של רואה ״אתה ברייתת שאף עולה מעתה
 של חמצו כאן הופקע לא שהרי ייראה. בל לאיסור כתנאי החמץ על הבעלות

 כחמצו לגריעותא, זר בין הזר: של חמצו דווקא אלא האיסור, מכלל הזולת
 או אחר, יהודי של חמץ אבל גבוה. של כחמצו למעליותא, זר ובין גוי. של
 שמצויים כל האיסור מכלל יוצאים אינם זרות, משום בהם שאין הפקר, של

34ברשותך.
 שכן ע״ב. מו בפסחים הבבלי מסוגיית לכאורה נסתרת זו מסקנה ברם,
ע״ב(: בבבלי)מו גרסינן ג( פרק יהושע)דלעיל ור׳ אליעזר ר׳ מחלוקת בביאור

 בתוך המונה ,344 עמ׳ תשכ״ח, אביב תל א, חכמים, ולשון מקרא לשק בנדויד, א׳ ראה 31
 שבלשון זר חילוף את חכמים ללשון מקרא לשון בין אוטומטיים״ ״חילופים רשימת

 ירושלם לשון, פרקי ילון, ח׳ קרוב, לעניין עוד, וראה חכמים. שבלשון לאחר מקרא
.294-292 עמ׳ תשל״א,

נו. עמ׳ .2תר״ף יורק ניו האגדה, רשומות דורש ליבאוויטש, רנ״ש אצל מובא 32
 עמ׳ שבת, שם, שהביא במקורות גם וראה : 1021 רע״מ השנה, לראש כפשוטה תוספתא 33

 האידיאות תולדות חקר בין ? המלאכים נאלמו מה שום ״על מאמרי וראה .35 הערה 294
.33 והערה 66-65 עמ׳ ו)תשנ״ט(, אקדמות המימרה״, תולדות לחקר

 הגורם דבר דאמר למאן שאפילו הסוגיה, בהמשך הגמרא דברי משמעות גם שזוהי אפשר 34
 ייראה: בבל לחייבו כדי השומר של התשלומים באחריות די דמי, כממון לאו לממון
 כדי הדבר על באחריותו די אך המשפטי, במובן ממון זיקת כאן אין זו לשיטה אמנם

מזרותו. להפקיעו



בת לימא טו ור׳ ממון הנאה טובת סבר אליעזר דר׳ קמיפלגי, הנאה ב
 הנאה טובת סברי עלמא דכולי לא, ממון? אינה הנאה טובת סבר יהושע

 ואי הואיל אמרינן סבר אליעזר דר׳ קמיפלגי, בהואיל והבא ממון, אינה
הואיל. אמרינן לא סבר יהושע ור׳ 35הוא, ממוניה עלה איתשיל בעי

 שהרי שלו. שאינו בחמץ ייראה בבל עובר אדם שאין נראה, אלה מדברים
 הקדש, של לא ואף גוי של שאינה ברשותו, המצויה חמץ בחלת כאן מדובר

 אינו הרי הואיל, אמרינן ולא ממון אינה הנאה טובת ואם הכהנים. של אלא
 אמנם, זה. לביאור שלו שאינה לפי — יהושע ר׳ לשיטת ייראה בבל עליה עובר
 אלא בענייננו ״אחרים״ שאין קבעו שכבר יש הראשונים שמן לעיל, נזכר כבר

 ד״ה )למשנה, שם רש״י כתב הרי זו, לשיטה גם אך אחר. ישראל ולא גויים,
א שלך אינו וזה רואה, אתה אי שלך כתיב ״וקרא זהו(: לא ל ך, של ו ר בי  ח

תי אכ א לא ד ט ד מ ״. לי  כאן הייתה לכהן, כבר שייכת החלה הייתה אילו כהן
 לא שעוד כיוון אך ;״אחרים״ בכלל אינו כהן שהרי ייראה, בל של בעיה אפוא

 36עליו. עובר ואינו ״שלך״, בכלל זה אין הרי איש, של ואינה כהן, ליד הגיעה
 של או גוי )של בזרות צורך אין הבבלי שלתפיסת מכאן, אפוא מוכח לכאורה
 כלשהי פרטית בבעלות אינו שהחמץ בכך ודי האיסור, מן להפקיע כדי הקדש(

 בביעור מחייב אינו הפקר של חמץ זה, לפי ברשותו. להחזיקו מותר שיהא כדי
ברשותו. כשמצוי אף

 הציעו 37ואחרונים ראשונים הסוגיה. בביאור שונה שיטה גם שקיימת אלא
ה. שייכות משום אלא בעלות, היעדר מכוח לא שבכאן הפטור את לפרש  לגבו
 יש כהן ליד הגיעה לא שעדיין וחלה גבוה״, של חמץ רואה ״אתה שהרי

היד מכתבי זו שיטה לסייע ויש 38ייראה. מבל המופקעים גבוה, כנכסי לראותה

ה. בפרק להלן יובאו שבכאן הנוסח חילופי 35
 ראויה אינה חלה שם עליה שקרא ״דלאחר :כאן רי״ד בפסקי הדברים נתנסחו בהירה ובלשון 36

 והתורה בעלים, לה אין והלכך מטא, לא כהן וליד ראויה, היא לכהן אלא שלו, ואינה לו
 ראיה אפוא אץ שלך״. אינה חו אחרים, של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך אמרה
 חכמי מכאן להוכיח שרצו כפי ב״אחרים״, נכלל אחר ישראל גם שלדעתו כאן, רש״י מדברי
 על עמד וכבר (.25 הערה )לעיל ע״ב ה בדף דבריו וכנגד לסוגייתנו, בתוספותיהם אנגליה

ע״ב. מו לדף ענגיל, לר״י הש״ס גליוני גם וראה ע״א. כט לדף צל״ח בעל כך
ה״ של נקרא זה דאין סובר אליעזר ״ור׳ :כאן תשמ״ב, ברק בני הרשב״א, תלמיד עיין 37 גבו

 זה לביאור הפטור. סיבת וזו גבוה, של נחשב הוא יהושע שלר׳ אנו שומעים וממילא —
 בלשונו גם ועיין א. אות יא מצוה מצוות, לתרי״ג בחידושיו שיק מהר״ם מדעתו נתכוון

אתר. על ברטנורה ר״ע ואצל יוסף בנימוקי גם המועתק כאן, מלוניל ר״י של
 שתרומה ע״ב, קיב בסנהדרין חסדא רב מימרת על זו סברה לבסס ביקש שם שיק מהר״ם 38

יד( ד, ע״ז )הלכות הרמב״ם כי אחרת. שבעיר לכהן תינתן הנידחת בעיר ישראל בידי



 דאי ״הואיל תוספת: דלעיל הבבלי בלשון הגורסים ,125 וטיקן וכ״י 39התימניים
א הוא ממוניה עליה מיתשיל בעי ק פ ״. ונ לין חו  ייראה בבל שהחיוב משמע, ל
 להשיבו ניתן שהרי גבוה, כשל נחשב אינו שהחמץ מכך אלא מבעלותו, עולה אינו

40לחולין.
 מקום מכל אך וסיעתו. רש״י של לפירושם האחרון הפירוש בין להכריע קשה

 ומאוחרת, סתמית לשכבה משתייך זה שקטע מוכיח, הסוגיה בירור כי נראה
להלן. כך ועל האמוראים. של לתורתם לשייכו יסוד ואין

הסתמא לבעלי אמוראים בין — חלה של חמץ ה.

 סוגיה מתחילה ע״ב, מו מסוגיית ד( )פרק לעיל שהובא הסתמי הקטע לאחר
 אמר 41רבה לוקה, אמר חסדא רב לחול, טוב מיום האופה ״איתמר, אמוראית:

 חזי אורחים ליה ומיקלעי הואיל אמרינן לא — לוקה אמר חסדא רב לוקה. אינו
שך נדונה זו מחלוקת הואיל״. אמרינן — לוקה אינו אמר רבה ליה;  הסוגיה בהמ

גרסינן: ע״א מח ובדף באריכות,

 יהושע ור׳ אליעזר דר׳ מחלוקת ורבה חסדא דרב הא חמא: בר רמי אמר
הואיל. אמרינן לא סבר יהושע ור׳ הואיל, אמרינן סבר אליעזר דר׳ היא,

שך: ובהמ

קיבלה. לא זירא ר׳ קיבלה, ירמיה ר׳ זירא, ור׳ ירמיה דר׳ קמיה 42אמרוה
— שני כמה 43ואתיא לן דקשיא מילתא זירא: לר׳ ירמיה ר׳ ליה אמר

 כ״נכסי כהן ליד הגיעה שלא תרומה בהגדירם זאת נימקו שם לסנהדרין המאירי ור״מ
 שם רש״י ברם, בחלה. אפוא הדין הוא הנידחת. עיר של ״שללה״ בכלל שאינה שמים״,

 שהרי דווקא, העיר לתושבי שייכת שאינה מפני הנידחת עיר מדין פלטה זו שתרומה פירש
 רש״י פירש לא בסוגייתנו שאף תמה אפוא אין אחרת. מעיר לכהן ניתנת שהייתה אפשר

יד. סי׳ תש״ל, ירושלם לפסחים, משה משאת חברוני, ר״מ וראה גבוה. מדין הפטור את
.24 הערה לעיל 39
שבכאן. הנוסח חילופי מכלול על ה, פרק להלן ראה אך 40
כאן. מענייננו אינם ברבא או ברבה מדובר אם בשאלה הנוסח חילופי 41
 ונציה, שבדפוס בשיבוש משתקפת זו וגרסה רבנן, נוסף 125 וטיקן כ״י של השיטין בין 42

 נכון. אל הקיצור את פתרו אחרונים ובדפוסים דג׳. לקיצור מוטעה פתרון שהוא רבא,
י ל. אות דק״ס, וראה לא. ותו ״אמרוה״ היד כתבי בשאר

 הכפילות על מ. אות דק״ס, וראה מדרשא. בי קשיא דהוה מילתא התימניים: היד בכתבי 43
.47 הערה להלן ראה משמעותה ועל האמורים היד בכתבי זה שבדיבור



 45רבא דגברא משמיה אמרוה השתא 44יהושע, ור׳ אליעזר ר׳ פליגי במאי
נקבלה? ולא

 חמא. בר רמי של בהסברו הם אף שם דנים אידי דרב בריה שישא ורב פפא רב
 ר׳ מחלוקת של בביאורה כולה העוסקת מובהקת, אמוראית סוגיה אפוא לפנינו

 הסתמא בסוגיית שנדונה מזו לגמרי שונה מבחינה אך — יהושע ור׳ אליעזר
 שהחלה )כיוון טוב ביום האפייה באיסור אלא דנים אינם האמוראים דלעיל.

 באשר ייראה. בל בשאלת כלל עוסקים ואינם לאכילה(, ראויה אינה שנטמאה
 מסברת לגמרי שונה זו אך — ״הואיל״ סברת כאן עולה האפייה לאיסור

 את ההופך עליה, מיתשיל בעי ואי הואיל זה אין הסתמא: שבסוגיית ״הואיל״
 חדא כל מפריש הא בעי ואי מפריש האי בעי ואי ״הואיל אלא לממונו, החמץ

אפייה. איסור כאן אין כך ומתוך שם(, למיכליה״)ר״ח ליה ושרי ליה חזיא
 בשני עוסקות והסתמית, האמוראית הסוגיות, ששתי דבר סוף לא והנה,

שבו ולא ידעו שלא נראה האמוראי הדיון שמן אלא לגמרי, שונים עניינים  נתח
 שביקשו שישא, ורב פפא רב שהרי הסתמא. בסוגיית המצויות בסברות כלל

 למחלוקת חסדא ורב רבה מחלוקת בין חמא בר רמי שהציע התלות את לדחות
 אצל המשמש ״הואיל״ בין להבחין שונות סברות העלו יהושע, ור׳ אליעזר ר׳

 התלבטו וכבר יהושע; ור׳ אליעזר ר׳ במחלוקת שנידון לזה חסדא ורב רבה
שבות כל אין אלה שבסברות בעובדה, הרבה ראשונים  הנוסף, ב״הואיל״ התח

 לעיל דאמרינן עליה מיתשיל בעי ואי ״הואיל 46הסתמא. בסוגיית שעולה זה
 — האמוראים ]שבסוגיית בגמרא בו סמכו לא ד״ה[... — הסתמא ]בסוגיית

ל... הזכירוהו ולא ד״ה[ ד דאפייה בהואיל אלא כל  נחתי וביה דסמכי, הוא בלחו
47סלקי״. וביה

טעמה״. איתמר ״ולא נוסף התימניים היד בכתבי 44
טעמא״. רבא גברא בה ״אמר שם 45
 לרי״ף המאור בעל ע״ב: מו שם משאנץ רשב״א תוספות בפנים: להלן המובא רש״י עיין 46

 תוספות ע״א: מח שם חלאוה מהר״ם שם: המאירי ר״מ שם: לראב״ד שם כתוב שם:
ועוד. שם: הר״ן חידושי שם: pפ רבנו

 לעריכת רוזנטל, א״ש רעד-ערה. עמ׳ ועי״ש רעו, ע״מ0 ע״א, מח שם דוד רבנו חידושי 47
 עט׳ תשי״ט, ירושלם העברית, האוניברסיטה דוקטור, עבודת בבלי, ראשון פסח מסכת

 לסוגיית ע״ב מו הסתמא סוגיית שבין הבולט לדיסוננס דרכו לפי פתרון הציע ,200-192
 חמא בר רמי הסמיך האחת לפי לפנינו: נתערבו מסורות שתי לדעתו, ע״א. מח האמוראים

 וכשם :ייראה בל בעניין יהושע ור׳ אליעזר ר׳ למחלוקת חסדא ורב רבה מחלוקת את
 אמרינן חסדא לרב כך הוא, ממוניה עליה מתשיל בעי ואי הואיל אמרינן אליעזר שלר׳

 שישא ורב פפא רב של הדיון כלל נאמר לא זו מסורת ועל אורחים. ליה ומקלעי הואיל
הסוגיא. שבהמשך התוספתא( )מעין הברייתא בה הובאה שלא כשם אידי, דרב בריה



 עליה, מיתשיל בעי ואי בהואיל כלל מתחשבים אינם שהאמוראים זו, עובדה
ח וזה רדיקלית. ביקורתית למסקנה דש״י את הביאה מ נו) שו  אבל ד״ה ע״א, ל
הכא(:

 בעי ואי הואיל דנימא שלו שאינו בדבר בזה ׳הואיל׳ דאין בעיני ונראה
 של רואה אתה ״אבל לן דקיימא הקדש כן דאם ברשותיה, ליה מייתי

 48דידיה?! והוי ליה פריק בעי אי הא אליעזר, ר׳ פליג ולא גבוה״,
ש וכמדומה 49שפיר. מייתבא לא דשמעתא סוגיא ואף רו  הכתוב דפי

סינן, לא עליה״ מיתשיל בעי ואי ״הואיל דשמעתא ברישא 50]בספרים[ ד ג

 דברי את גרסה אחרת מסורת ואילו האפייה. באיסור שהדיון מוכיחים אלה כל שהרי
 שישא, ורב פפא רב דיוני נלוו לזו האפייה: איסור בעניין המחלוקת על חמא בר רמי

 הסתמא לקטע מקום אין זו מסורת ולפי נושא. באותו בברייתא, העיסוק וכן כן, המוכיחים
 התימניים היד בכתבי המצויה הכפילות מן היא לשחזורו רוזנטל של ראייתו ע״ב. מו בדף

׳התקפות׳ לפני הן מצוי עדים שבאותם וכו׳, זירא״ ור׳ ירמיה ר׳ קמי ״אמרוה בדיבור
 סוגיות שתי כאן. יש שניות כאן, יש שכפילות ״מכיון לאחריהן: והן שישא ורב פפא רב

 לנבוע עלולה הקטע כפילות ברם, (.193 עמ׳ שם, )רוזנטל חברתה״ בצד אחת שונות,
 אפשר וכן המקומות(, בשני לכן קודם מצוי הואיל״ )״אמרינן בעלמא הדומות מטעות

 ר׳ בין הדיון את שהעמידו יש בלבד: הדברים מיקום בדבר מסורות שתי תולדת שהיא
 הכרונולוגי סדרם נותן כך שהרי שישא, ורב פפא רב של קושיותיהם קודם זירא לר׳ ירמיה

 על המערערים שישא, ורב פפא רב של דיוניהם את תחילה שהעמידו ויש שלחכמים:
 תורת הקדמת אף הדברים. קבלת שאלת את הביאו כך אחר ורק שלדברים, ההגיון עצם
 ד׳ ראה זה כלל על למקורות זה: לסידור להביא הייתה יכולה ישראל ארץ לתורת בבל

 הקונגרס דברי הבבלי״, בעריכת פרק הבבלי: בתלמוד ישראלית ארץ ״הלכה רוזנטל,
כך, ובין כך בין .91 עמ׳ תש״ן, ירושלם א, כרך ג חטיבה היהדות, למדעי העשירי העולמי

 שהקים לכת מרחיק כה לבניין ממש של יסוד כשלעצמה זו בכפילות לראות מאד קשה
 ירמיה ר׳ של קושייתו־טרונייתו נותרה השניה המסורת שלפי להניח קשה אף רוזנטל. כאן
 הסביר לא הרי זאת: כל על יתר אך רוזנטל. לשיטת להניח שצריך כפי מענה, כל בלא

 נדון שאינו חסדא, ורב רבה של הואיל בין להשוות חמא בר רמי היה יכול כיצד רוזנטל
 להלן הגמרא וכדברי לחומרא: המובא יהושע, ור׳ אליעזר ר׳ של להואיל לקולא, אלא

 בר רמי של הקישור עצם הקודמת. ובהערה כאן שצוינו הראשונים וכקושיות ע״א, סב
 הנידון האפייה איסור כפשוטו: רק מתוכו אפוא מתפרש שלפנינו, ההמשך בלא אף חמא,
:חסדא ורב רבה שבמחלוקת האפייה לאיסור שנתקשר הוא יהושע ור׳ אליעזר ר׳ אצל

 שאין שבהמשך, האמוראית הסוגיא בכל הוא וכך לכאן. עניין אינו ייראה בל איסור אך
 מסכת בבלי תלמוד וולד, ש״י עתה: השווה רציפותה. את לפרק ממש של יסוד כאמור
.166 ׳עמ תש״ס, ירושלם עוברין, אלו פרק — פסחים

 י שם: חלאוה מהר״ם ע״ב: מו שם משאנץ רשב״א ותוספות תוספות ראה זו קושיה על 48
ח רבנו תוספות שם: המאירי ר״מ ועוד. ע״ב: ה שם הרשב״א תלמיד ע״א: מח שם פ

בפנים. שנתבאר כפי דלעיל, הסתמא לסוגיית האמוראים סוגיית התאמת לאי כוונתו 49
.58 הערה להלן וראה כ. אות כאן, בדק״ס וצוין פסחים, רש״י של 216 מינכן בכ״י כ״ה 50



 אמרינן לא סבר יהושע ור׳ הואיל, אמרינן סבר אליעזר ר׳ :גרסינן הכי אלא
 איכא סוף דסוף ואע״ג לאפותה, שרי סבר אליעזר ר׳ :פירושא והכי הואיל.

 חזיא וחדא חרא וכל הואיל מלאכה, איסור כאן אין ליה חזיא דלא חרא
שקל דמצי ליה,  הואיל אמרינן לא סבר יהושע ור׳ פורתא. חרא מכל למ
 ולא ממון אינה הנאה דטובת כיון הלכך לחלה, מהן אחת ליטול סופו דהא
וישרפנה. הערב עד מנחתה עלה, עבר

 זהה שמסקנתה באופן פיה, על הסתמא סוגיית את בהצעתו אפוא הופך רש״י
 באיסור החמץ את לכלול בא לא כאן הנדון ״הואיל״ האמוראית: לסוגיה

 סוגיית אף אלא מיתשיל״, בעי ״אי בסברת לשלו הפיכתו ידי על ייראה בל
 האפייה. איסור את להתיר שבא זה האמוראי, ב״הואיל״ מסתיימת הסתמא

 — טקסטואלית מבחינה )א( פנים: משני להיבחן צריכה זו מהפכנית הצעה
ש״י?)ב( שהעלה ההגהה הצעת משכנעת כמה עד  האם — פרשנית מבחינה ר

 רש״י, שהציע לנוסח אשר והנה, י כפשוטה לביאור עתה ניתנת הסתמא סוגיית
 ומהימנים: עתיקים יד כתבי בשני מצינו ממש כך הרי הציעו, שמדעתו אף

 גורסים אינם אלה שני T-S F2.)52(2,) 31)קיימברידג׳ וקטע 51,6 מינכן כ״י
 — הואיל״ אמרינן לא סבר יהושע ור׳ הואיל, אמרינן סבר אליעזר ״דר׳ אלא

 הושפעו כבר אם גדול ספק אלה, יד כתבי 53איננו. כלפנינו ה״הואיל״ של וביאורו
 בסוגיה הנוסח את תיקן לא עצמו רש״י הרי במקומנו: ובפרט 54רש״י, מדברי
 שעולים הקשיים על ועמד ע״א, מח לסוגיית משהגיע רק ע״ב; מו בדף עצמה,

 בשני הנוסח מלבד מזו: יתרה 55השערתו. את הציע לעיל, לאמור ביחס עתה
 לעיל הוזכר כבר נוסח. חילופי של שלם מגוון זה בקטע מצינו דלעיל, העדים

 של ביאורו בסיום המוסיפים ,125 וטיקן וכ״י התימניים היד כתבי נוסח ג( )פרק
ואי ״הואיל ששון בכ״י מצינו כיו״ב לחולין״. ״ונפקא התיבות את ה״הואיל״

.6 עט׳ ששון, רוזנטל, :36 עמ׳ ברכות, לדק״ם הקדמה ראה שבחיו על 51
 שם, שהובאה גלצר, מ׳ לדעת .39 והערה 279 עמ׳ (,47 הערה )לעיל וולד ראה לטיבו 52

 הועתקו, אלה ששני משער וולד .6 מינכן כ״י של מזה קדום נראה זה קטע של הכתב
הכרע. צריך והדבר משותף: אחד מאב בעקיפין, או במישרין

 הואיל, ד״ה 319 עמ׳ תש״ן, ירושלם ראשון, פסח מסכת על הרי״ף הלכות היימן, כה׳ ולא 53
שלבבלי. היד בכתבי חבר כל רש׳׳י להצעת שאין הקובע

 בשום כלל חשודים ״שאינם יד כתבי על ,1 ׳עמ דבר, פתח (,47 הערה רוזנטל)לעיל וראה 54
ואשכנז״. צרפת חכמי של המדרש בתי מן השפעה

ק רש״י הגהת המביא יהושע, ור׳ ד״ה ע״ב, מו שם משאנץ רשב״א תוספות וראה 55 ,  בה, ו
 הספרים״. כגר׳ אלא עיקר, זו גירסא כאן?[ עצמו ]רש״י תופס אין ״ומיהו מעיר: אך

 תרביץ סוגיות״, שתי התנאי: ההלכה מדרש של ״לאופיו במאמרי הנדון למקרה והשווה
.170 עמ׳ (,47 הערה וולד)לעיל לדברי והנגד .59 הערה 431 עמ׳ )תשנ״ו(, סה



ה עליה מיתשיל בעי הדר ה ו לי ב טי  ״אי חננאל רבנו אצל ואילו הוא״. ממוניה ל
ש עליה מיתשיל בעי מפרי ״. ו תי  האלמנטים מכל ומצורף מורכב נוסח 56אחרי

שוי עלה מיתשיל בעי ואי ״הואיל 57הרי״ף: אצל מצוי הללו מ ה ו ל לי א חו חזי  ו
הדר הו ש לי תי מפרי רי ח דמי״. כדידיה נמי השתא א
 ללשון הדעת את ליתן יש זו סתמית סוגיה של שחזורה שלשם אפוא נראה

ש ״וכמדומה דלעיל, רש״י רו  לא דשמעתא... ברישא ]בספרים[ הכתוב דפי
 למקיימים אף — עליה״ מיתשיל בעי ״ואי שהמשפט ברי, היה לרש״י גרסינן״.

 לומדים בידי שנתפרשה הוא פירוש אלא המקורי, הסוגיה מגוף חלק אינו — אותו
 דלעיל הנוסח חילופי מגוון ואכן, 58למוחקו. רשאי עצמו ראה ולכך מאוחדים;

59יציבות. וחסרת נזילה שלו הנוסח שמסורת קיימינן, מאוחר שבפירוש מורה,
 וכר, מיתשיל״ בעי דאי ״הואיל בנוסח למצוא יש זו להשערה נוסף סיוע

שני הטובים הנוסח בעדי כאן המצוי  וטיקן כ״י וכן התימניים, היד כתבי דווקא)
 60דל״ת, ולא וי״ו, תמיד מצטרפת הואיל לתיבת שכן (.366 ואוקספורד 125

אפוא מסתבר וכר. בעי״ ואי ״הואיל הנוסח: עדי כבשאר כאן להיות צריך והיה

 מדברי התלמוד נוסח על מסקנות בדבר הכללית, לשאלה להידרש צורך אין זה במקרה 56
 הרי וכר. ואומר״ חכם אצל הולך ״כלומר, ר״ח: ממשיך בפנים האמור לאחר שהרי ר״ח,
 יתברר, 62 הערה להלן ואמנם פירושו. ומכאן שלפניו, התלמוד לשון את הביא כאן שעד

 שעמד הנוסח אפוא והוא שהביא, הגרסה עם בדוחק רק מתיישב ר״ח שהציע שהפירוש
כשיטתו. שפירשו אלא — כורחו על לפניו

שם. הנוסח בחילופי וראה ,83-82 עמ׳ (,53 הערה היימן)לעיל מהד׳ 57
 רשימת ראה להגהה, כיסוד בספרים״ הכתוב וב״פירוש ב״פירוש״ רש״י של אבחנותיו על 58

 דש יג, עמ׳ תש״ך, ירושלם שלמה, לגמרא מבוא כשר, רמ״מ בידי שצוינו המקומות
מקומנו. את להוסיף

 בבבלי רבה האשה ״פרק פרידמן, ש״י לדוגמה ראה החומר לאיחור זה מידה קנה על 59
.307-306 עמ׳ א)תשל״ח(, ומקורות מחקרים הסוגיא״, חקר דרך על כללי מבוא בצירוף

 התלמוד, לשון אוצר מקומות)ראה עשר בחמישה הנדפס בתלמוד מופיעה ד הואיל צורת 60
 הדברים היד שבכתבי מעלה כולם בדיקת אך (,1518-1517 עמ׳ ג, !12-11 עמ׳ טז,

 בכ״י גם אלא בדפוסים, רק לא זו צורה מופיעה שם ע״ב, עז ]בב״ק מקוימים. אינם
 ואסקוריאל מינכן המבורג, כ״י הדברים: הצעת היא כך המבורג, כ״י וגיליון פירנצה
 דכי במכירה, דליתיה היכא כל בטביחה, איתיה במכירה דאיתיה היכא ״כל שם גורסים
 במכירה דאיתה היכא ״כל וטיקן ובכ״י בטביחה״. ליתיה מכירה, הויא לא קדשים מזבין
 אין אלה לכל לא. ותו בטביחה״, נמי לית׳ במכירה דלית׳ היכא וכל בטביחה, נמי איתה

 דליתיה היכא ״כל גורסים המבורג כ״י וגיליון פירנצה כ״י אבל כלל. הואיל אפוא כאן
 לשון אפוא לפנינו וכו׳. מזבין״ כי ד הואיל קלים קדשים והני בטביחה, ליתיה במכירה
דידן[, למקרה דומה זה והרי לפניו. כבר שעמד מזבץ״ ל״דכי כנראה שניתוסף פירוש,

 ע״מ0 טז, התלמוד, לשק )אוצר ש הואיל צורת המקיימים המקומות בחמשת הדין הוא
 במאות בתלמוד מופיעה ו הואיל צורת גיסא, מאידך היד. בכתבי מקדמים שאינם — (11

(.12-2 ׳עמ מקומות)שם,



 ״דאי פירוש: לו צירפו מכן ולאחר לא, ותו ״הואיל״ אלא היה לא שבתחילה
 הואיל. של רצוף כהמשך ולא עניין, כתחילת במקומה, הדל״ת עתה וכר. בעי״

 שבהואיל החריג הרי הדברים, מרצף כחלק זה פירוש נשתלב ולבסוף הואיל אך
איל לצורה הנוסח עדי בשאר הוחלף ד הו ת) ו(. התקני

 על לעמוד יש הטקסטואלית, הבחינה מן נתבססה רש״י שהשערת עתה
 הפירוש לשון בעלי הוצרכו מדוע להבין קושי כל אין שהרי הפרשני. משמעה
 עולה שהוא, כמות לבדו ה״הואיל״ את נותיר אם כי פירושם. את להוסיף
 איסור להיתר אלא ייראה, בל לאיסור מכוון הוא שאין רש״י, מסקנת מעצמה

 כך אם אך הסמוכה. האמוראית הסוגיה בכל הנקוט כ״הואיל״ ממש האפייה,
 שר׳ הציעו, תחילה הסתמית: הסוגיה במהלך בולטת צרימה כאן יש הרי הוא,

 את לבאר שבאו ונמצא ממון; הנאה טובת בשאלת חלוקים יהושע ור׳ אליעזר
 ייראה, בל כאן ויש ממון הנאה טובת אליעזר לר׳ ייראה: שבבל המחלוקת

 אינה הנאה טובת עלמא ״דכולי ואמרו משדחו יהושע. בר׳ הדברים וחילוף
 ביאור הציעו לא כמקורית, כאמור הנראית ולגרסה רש״י לשיטת הרי ממון״,
 האפייה באיסור עניינה הדי ב״הואיל״ המחלוקת ייראה: בל לשאלת חלופי

 מתבארת כיצד אך חולק. יהושע ור׳ הואיל, משום בו מקל אליעזר שר׳ דווקא,
תפר״61! ? ייראה בל בשאלת השניה, המחלוקת  כנראה הוא הסוגיה במהלך זה ״

 המחלוקת לביאור ה״הואיל״ עניין את שהחזיר האמור, הפירוש להוספת שהוביל
 הרי :האמוראית לסוגיה שביחס הצרימה את יצרה זו פרשנות מאידך, ייראה. בבל
שבו לא שם  ׳׳תפר״ לעיל. כמבואר עליה, מיתשיל בעי ואי בהואיל עיקר כל נתח
 ולהעמדת האמורה הפרשנית התוספת למחיקת רש״י את שהביא הוא מצדו זה

62כדלעיל. המקורית, מתכונתה על הסוגיה

 בל בעניין שהמחלוקת אהדר( )ד״ה מציע והוא זו, שאלה כמובן נתעלמה לא מרש״י 61
 שאינה מודים עלמא כולי שבזה הסיק אמנם הסתמא הנאה. טובת בשאלת תלויה ייראה
 האפייה באיסור אלא ייראה, בבל כלל התנאים נחלקו לא שלדעתו סבור ורש״י ממון,

 שבדף הסתמא הרי ייראה, בבל אף שנחלקו מפורש מח שבדף שבברייתא ואף בלבד.
 מעצם עולה ייראה בל בשאלת המחלוקת ברם, לן״. שמיע לא ״אכתי הכירתה: לא מו

 עליו שמוזהרין חמץ זהו ״לא אומר יהושע ר׳ שהרי הברייתא, ידיעת בלא אף המשנה,
 להטיל שיש הקובע במשנה, בתירה בן ואף בזה. חולק אליעזר שר׳ ומשמע יראה״, בבל

 הרשב״א הוצרך כך ומתוך ייראה. לבל אפוא הוא חושש הרי תחמיץ, שלא כדי בצונן
 בתירא ובן אליעזר ר׳ לומר: ורצה פליגי״. ש״מדרבנן לדחוק, שם בתוספותיו משאנץ

 שטובת רש״י לדעת מסיק הסתמא שהרי התורה, מן ייראה בל איסור כאן מקיימים אינם
 ]א׳ זה. לחמץ לחוש הם מחמירים מדרבנן אלא ״שלך״; כאן ואץ ממון אינה הנאה

 מכיוון רש״י על מקשה ,120 עמ׳ תרמ״א, לבוב בבלי, בתלמוד והערות פירושים קרוכמל,
עי״ש.[ ממש; בו ואין אחר,

ואי ״הואיל הרחבת ע״י היינו ההפוך, בכיוון גם הוצעה רש״י ששיטת אלא בלבד, זו ולא 62



 לעמוד יש דש״י, שהעמידה כפי המקורית, הסתמא סוגיית שלהבנת דומה
 על במקורו עמד לא זה סתמי שקטע הדברים נראים כי הספרותי. מקורה על

 הנאה טובת בשאלת הכללי התלמודי הדיון מן חלק היה אלא פסחים, משנת
 הסתמא בעלי עוסקים 63האמוראים, אצל השאלה העלאת בעקבות שכן ממון.
 בגונב יהודה ב״ר יוסי וד׳ רבי ברייתת :שונים תנאיים מקורות פי על זה בעניין
שין של טבלו  ומשנת 64שם, נדרים משנת ע״ב(, פד ונדרים ע״ב נח חברו)קידו

 אינה הנאה טובת עלמא שלכולי הסתמא בעלי מסיקים אלה בכל שלנו. פסחים
 הללו הסתמיים שהדיונים אפוא מסתבר אחר. בעניין מתפרשים והמקורות ממון,

 על למקומותיהם, הופרדו הבבלי של האחרונה ובעריכתו כאחד, במקורם באו
 אפוא מצויים בפסחים שלפנינו בסוגיה 65הוסבו. שעליהם התנאיים המקורות פי

 סתמית סוגיה :זה לאחר זה הניחם שהעורך באופיים, ושונים נפרדים מקורות שני
 סוגיה ולאחריה הנאה, טובת בדין שעסק מקובץ אחר, ממקום הלקוחה קצרה,

66זו. משנה על שנלמדה ארוכה, אמוראית

 איסור לעניין האמוראי, ל״הואיל״ אותו המחזירים — ופירושים בתוספות מיתשיל״ בעי
 עלה מתשיל בעי ״אי כפירושו!(: )ולא ר״ח לפני שעמדה הגרסה מן נראה כך האפייה.
ש ש והדר ליה ״וחזיא הרי״ף: כנוסח או אחריתי״. ומפרי  תוספות אחריתי״. מפרי

 באמת שהרי אפיה, איסור כאן אין כי מגלה השאלה שאפשרות מסבירות, הרי אלה
 אחרת ולהפריש כחלה מעמדה על להישאל יכול שהרי לאכילה, ליה חזיא זו חתיכה

ל זו על חלה שם קרא ״אפילו שם: ריבב״ן פירש וכך תחתיה. כו ה י ת פו או  ולישאל ל
להפריש״ דיכול הויא לא וטיבלא ליה, חזיא ופורתא פורתא וכל ליה חזיא והויא עלה
 את החזירו האמוראים, לסוגיית ה״הואיל״ את להתאים שבאו אלה, תוספות ברם, וכו׳.

 פירשו לפיכך ייראה. בבל המחלוקת את לפרש שאמורה הסתמא, סוגיית שבתוך הצרימה
 המקורי הנוסח של המשמעות פי על — בפניהם שעמד המורחב הנוסח את ורי״ף ר״ח

 הולך כלומר, — אחריתי ומפריש עליה מתשיל בעי אי ״הואיל ר״ח: לשון וזה והקצר.
 ונמצאת לחולין, ויוצאת החכם לו ומתירה חלה, שם עליה וקריתי טעיתי ואומר חכם אצל

מונו,  ר״ח. לפירוש לגמרי מיותרת אחריתי שהפרשת הרי עליה״. חייב עכשיו לפיכך מ
 נפשך, ממה של הקושי בשל ה״הואיל״ עבר ושוב רצוא של אלה גלגולים ברי״ף. וכיו״ב

בפנים. המתואר
הבאה. בהערה ראה ע״ב פד נדרים סוגיית על ע״ב. יא מציעא בבא !ע״א נח קידושין ראה 63
 ,275-272 עמ׳ תשנ״ז, ירושלם אחרונים, תנאים של בתלמודם ראשונה משנה בספךי 64

 ואילו הסתמא, מבעלי אלא אינו ממון הנאה טובת על שם נדרים בסוגיית הדיון כי נתברר
עי״ש. אחר! בעניין שלדברים במקורם עסוקים שם האמוראים

 מחקרי הבבלי״, בתלמוד המשוקעות קדומות ״עריכות רוזנטל, ד׳ בארוכה ראה זו לתופעה 65
שם. שצוינה ובספרות ואילך, 156 עמ׳ )תש״ן(, א תלמוד

 הסתמא שסוגיית סבור ,48 הערה 40 עמ׳ תשל״ה, ירושלם בתלמוד, מחקרים וייס, א׳ 66
 איזה למצוא ש״השתדלו והמפרשים שאחריה, האמוראים סוגיית של תמצית מעין מהווה
 גרסת שבלא תמוהים, והדברים דחוקים״. לפירושים זה ע״י ״נכנסו ביניהן, דק״ חילוק
הנדץ הנושא בעצם במהותן, שונות שהסוגיות ודאי הביאה( לא וסיעתו)שווייס רש״י



 אינה קמיפלגי״, בהואיל ״והכא הסתמא, בסוגיית שהדחייה מסתבר מעתה
 הסוגיה על הסתמכות ידי על — נחלקו הנאה שבטובת הטענה דחיית אלא

 ידועה שהייתה וסיעתו, חמא בר רמי של זו משנתנו, על שנלמדה האמוראית
 לסוגיה המעיין את כשולחים הם והרי הנאה. בטובת הסתמי הדיון לבעלי

 — יהושע ור׳ אליעזר ר׳ של מחלוקתם ביאור את ימצא שם האמוראית,
שלמותה לגופה המחלוקת של ביאורה אך הנאה. טובת לשאלת זיקה ובלא  וב
 אלא פסחים, משנת על כאמור נלמדו לא שהדברים לפי כאן, עניינם אינו

 התלות בדחיית ללומדים אפוא דיים הנאה. טובת על הכולל הדיון במסגרת
שלמות פסחים משנת של בירורה על לעמוד והרוצה הנאה, בטובת  זאת יעשה ב
 הוצרכו פסחים, משנת על זה קטע שהועמד משעה אך 67לכך. שמוקדשת בסוגיה

 ליצור או :משתיים אחת לבחור עליהם היה מעתה זו. במסגרת להבינו הלומדים
ק מבנה בנו האמוראית, לסוגיה ניגוד נוצר ואזי הסתמית, לסוגיה חל  של במו

 צרימה מתקבלת ואזי האמוראים, לסוגיית הסתמא את להתאים או ה״הואיל״!
הסתם. סוגיית בתוך

 לגבוה החלה ששייכות התפיסה, מקום מכל עולה הסתמא סוגיית מתחילת
 נשאל אם אך כאן. ייראה בל לאיסור הקובע הגורם הוא עליה בעלות היעדר או

 הרי 68ייראה, לבל שביחס התנאים מחלוקת את האמוראים ביארו כיצד עצמנו
שלול סיבה אין מקום ומכל זה. בעניין מפיהם מפורשים דברים לנו אין  מהם ל
 שהיעדר מודים הכול המקבילות: מכוח ג(, )פרק לעיל לנו שעלה הביאור את

 בל באיסור אלא נחלקו ולא ייראה, בל לאיסור עניין אינו החמץ על הבעלות
הביעור. מצות את לקיים אפשרות כשאין ייראה

 האפשרות, את העלתה ומאוחרת סתמית סוגיה זה: פרק מכלל למדים נמצינו
 מצב בשל ייראה בבל מחייב אינו כהן( ליד שהגיעה )קודם חלה של שחמץ

ה. כנכסי שנחשב מפני או איש, של שאינו מפני או שלו: הבעלות  לפי גבו
 שהבעלות המקובלת, ההלכה לתפיסת מקור מכאן עולה הראשונה האפשרות

השנייה, האפשרות של לקיומה נוסף אך לאיסור. כתנאי משמשת החמץ על

 סוגיית על באמת מבוססת הסתמא מסקנת רש״י. לגרסת ואילו ה״הואיל״. ובמשמעות
שנתבאר. כפי במהותה, שונה עריץ שלדיון המוצא נקודת אך האמוראים,

 בל בשאלת מחלוקת אץ שלפיה שבתוספתא, המסורת את הכירו הסתמא שבעלי ואפשר 67
 את לדחות אפשר מקום מכל כדלעיל, תועלת בזה אין המשנה שלביאור ואף ייראה:
התוספתא. של הנוגדת מסורתה על הסתמכות ידי על הנאה בטובת השאלה פשיטת

 התוספתא קטע את מכירים שאינם ,15 בהערה לעיל כמובא בפירוש, מעידים והאמוראים 68
 שיש אפוא הם סבורים בהכרח כאן. שחל ייראה בל באיסור מודה יהושע שר׳ עולה ממנו

במשנה. כמפורש ייראה, בבל מחלוקת כאן



 תיכף הסתמא בידי אף הנדחית אמינא, בהווא אלא מדובר אין כי למדנו
 קישרו לא והללו האמוראים, כשיטת היא הסתמי הקטע מסקנת להעלאתה:

הבעלות. לשאלת חמץ חלת של עניינה את כלל

? גבוה״ ושל אחדים של חמץ דואה ״אתה כיצד ו.

 למקור לשוב לנו יש לנידוננו, עניין אינה חמץ חלת שסוגיית ונתברר הואיל
 את קבעה לא שזו ד(, לעיל)פרק נתבאר כבר ע״ב. ה פסחים לברייתת הדברים,
 זר, חמץ הימנו הפקיעה רק אלא ייראה, בל לאיסור כתנאי החמץ על הבעלות

 שבאמת אלא ההיתר. בכלל אפוא אינו הפקר של חמץ הקדש. של או גוי של
 ברשותו להחזיק לישראל שמותר בברייתא, הדבר מעוגן האמנם לשאול, יש

 לך יראה ״לא הרלוונטי: בקטע הברייתא לשון את שוב נביא גוי? של חמצו
 יכול גבוה. ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה, אתה אי שלך — שאור
 את שם בבבלי העלו וכבר ימצא״. לא ת״ל הנכרי? מן פקדונות ויקבל יטמין

בכאן: העולה וביה מיניה הסתירה

 הא — ימצא לא ת״ל הנכרי מן פקדונות ויקבל יטמין יכול מר: אמר
גבוה? ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך 69רישא אמרת

 הא כי אחריות. עליה קביל דלא הא אחריות, עליה דקביל הא קשיא, לא
 72כיון 71מבתייכו, חילא דבני חמירא בעירו :מחוזא לבני רבא להו 70דאמר
 דמי כדילכון לשלומי ובעיתו קאי ברשותייכו 73מיתביד ואילו מיגנב דאילו

74ואסור.

בידי המופקד נכרי של חמץ כי שבידינו, להלכה המקור הוא זה סוגיה קטע

 ״אמדת״, מצוי היד כתבי בשאר וכר. אתה״ אי שלך ״והא (23 הערה )לעיל וינה בקטע 69
להלן. וראה ליתא. ״תשא״ התימניים היד בכתבי אבל

להלן. וראה ״כדאמר״. התימניים היד בכתבי 70
ט. פרק להלן ראה זו בתיבה הנוסח לחילופי 71
 .,וכו כיון״ טעמא ״מאי נוסף 134 וטיקן ובכ״י התימניים היד בכתבי ״דכיוך. מינכן בכ״י 72

להלן. וראה רבא. של המקותת ממימרתו חלק הוא האחריות שטעם העניין, מכל ברור אך
בפנים. להלן ראה שבכאן הנוסח לחילופי 73
 דאילו :109 וטיקן בכ״י .134 ווטיקן אוקספורד יד בכתבי רק מצויה האחרונה התיבה 74

 בשני נמסרו רבא שדברי מסתבר, קאי. ברשותייכו שלומי ובעיתו מתביד או מיגניב
 בעיתו כו׳ דאילו ביון )ב( קאי; ברשותייכו לשלומי בעיתו כר דאילו כיון )א( לשונות:
 והסדר הכפילות ומכאן בגרסתנו, כנראה נתמזגו אלה לשונות דמי. כדילכון לשלומי

שבכאן. הבעייתי



 האמנם אך אחריות. עליו קיבל כץ אם אלא ייראה, בבל עליו עובר אינו ישראל
 כדי תוך הגדולה, הסתירה את ליישב כדי אחריות קבלת בדיץ החילוק בכוח יש

 אין כי הספר, מן חסר עיקר זה שלתירוץ ברי הרי הברייתא? מן שעולה דיבור,
 ויקבל יטמין ״יכול הלשון מן 75האחריות. קבלת לעניין זכר כל הברייתא בדברי

 כלל, כה עד נזכר שלא חדש עניין שהוא בבירור משמע אף הנכרי״ מן פקדונות
 פיקדון קבלת בלא להתפרש אפוא צריך אחרים״ של רואה ״אתה של וההיתר

כלל.
 לפנינו רבא. שבדברי הנוסח חילופי על כשעומדים יותר עוד מתחדד זה קושי

 המחשיבה שהיא שכר, שומר של אחריותו ואבדה, גנבה של באחריות מדובר
 הוא כך התימניים היד בכתבי אבל ייראה. בבל המחויב כבעלים השומר את

ס דכי ״כיון הנוסח: תנ  לפני גם עמדה זו גרסה דמי״. כדילכון שלומי בעיתו מי
 המחויב הוא ששואל אונסין, של באחריות שרק זה ללשון נמצא 76חננאל. רבנו
 עולה זה לנוסח 77ייראה. בבל החייב לבעלים השומר את להפוך כדי יש בה,

 של באוקימתא כורחך על להתפרש צריך פקדונות״ יקבל ״יכול הברייתא שלשון
 אינה שכר, שומר של באחריות אפילו פיקדון, קבלת סתם אבל ;דווקא שואל

הברייתא. לשון כפשט זה ביאור לראות מאוד שרחוק ודומה ייראה. בבל מחייבת
 אין כדרכו, שלברייתא. הפשוט פירושה את 78דינר רי״צ הציע כבר ואמנם,

של חמץ לראות ההיתר אחריו. למלא וננסה בשלמות, אצלו מוצעים הדברים

 סתים ״והיכי נב: סי׳ תשל״ה, ברק בני יד, מכתב בתשובותיו הרדב״ז כך על עמד וכבר 75
בתירוצו. ועי״ש לפלוגי״. הו״ל עליו וקיבל אחריות עליו קיבל לא בין האי, כולי תנא לה
 בספרו )וכן 25 עמ׳ לג)תשכ״ד(, תרביץ גבוה״, ושל אחרים של חמץ ״על גילת, י״ד

 שאכן הציע והוא שלתירק, דוחקו על הוא אף עמד (,6 הערה 150 עמ׳ ,14 בהערה הנ״ל
 היה לא הנכרי מן פיקדון קבלת האוסר שהקטע לפי וביה, מיניה סתירה בברייתא קיימת

 להלן דרשב״י)ראה שבמכילתא במקבילה כאן שאיננו כפי המקורית, הברייתא מן חלק
 אפוא השתייך במקורו זה קטע ד(; פרק מוסגר)לעיל כמאמר קבעו כבר רבא ואף ז(, פרק

 בהמשך גם ברם, כראוי. שלא בברייתא שולב והוא דידן, ברייתא על החולק אחר למקור
 של בצדו הפיקדון קבלת איסור מופיע דרשב״י, במכילתא והן בבבלי הן הברייתות,

 נשתלבו כיצד להבין קשה אף הדברים. למחיקת כלל יסוד אין ובהמשך האחרים, היתר
 את והדפים כשחזר זה הסבר השמיט גילת בסתירה. שהרגישו בלא הנוגדים המקורות

.3 בהערה הנ״ל בספרו הדברים
 פירוש זיקת על אותם״. מענישץ אלא משגיחין אין באונס הלחם אותו אבד אם ״ואפילו 76

 שבגמרא נוסחאות״ ב״ביאור נאה ר״ב עמד כבר התימניים היד כתבי לגרסת כאן ר״ח
.5 עמ׳ ששון, רוזנטל, עמד כבר בפסחים רחבה תופעה היא זו שזיקה כך ועל כאן. שלמה

 והערה י עמ׳ תשנ״א, ירושלם מצגר, מהד׳ ר״ח בפירוש זו לשיטה מקומות מראי וראה 77
ר״ח. שיטת ביאור לצורך הבבלי של היד כתבי לגרסת לבו שת לא כדרכו, : 158

ע״ב. ל ע״ב: ע״א, כח ע״ב: ה לדף דינר רי״צ 78



ל שאר לך יראה ״לא הכתוב על בברייתא בנוי אחרים כ ״. ב ך ל בו מת ג  מסתי
 ישראל: גבול בכל חמץ שיימצא אסור כי להסיק, מקום יש הרי זה אחרון לשון
 אלא אחר, או זה ישראל של הפרטית לרשותו מצטמצמת אינה הביעור חובת
 בערינו המתגורר גוי של חמצו אפילו מגבולנו, חמץ כל לבער עלינו מוטל

 רואה, אתה אי ״שלך בברייתא אפוא נדרש זו אפשרות לשלילת 79ובחצרותינו.
 חמץ החזקת זו פסקה התירה לא שמעולם נמצא אחרים״. של רואה אתה אבל
 חמץ להחזיק ימשיך שהגוי הוא פה שהותר כל ישראל; של ברשותו אחרים של

תו שו ר בגבולנו. ומתגורר מסתובב זה שגוי פי על אף — ב
 יטמין ״יכול שלברייתא: הישיר מההמשך סתירה או קושי כל אין מעתה

 על מאומה נאמר לא אחרים של חמץ בהיתר שכן הנכרי?״ מן פקדונות ויקבל
 שהגוי הוא שהותר כל כלל; ברשותנו חמץ בו הותר ולא מהם, פיקדון קבלת
 הברייתא קובעת לפיכך בגבולנו. שהוא פי על אף — ברשותו חמץ יחזיק

 נתקבל כיצד בדבר חילוק כל ואין — אסורה אכן הגוי מן פיקדון שקבלת
 ישראל, של ברשותו מופקד שהחמץ כל בלעדיה: או כלשהי באחריות הפיקדון,

אסור. זה הרי ה״רואהו״, והוא
 80בגבולך חמץ לראות ]היתר לי ״אין כן: מורה בברייתא הדברים המשך אף

 נכרי בחצר, עמך שרוי 8ואין' כיבשתו שלא בנכרי אלא בידך[ מופקד כשאינו
ש שלזה, שחמצו אפשר שהרי ?״ מניין בחצר עמך ושרוי שכיבשתו  יד תחת הכבו

 כלל שאינו פי על אף — לך״ ״יראה בגדר הוא במחיצתם, תדיר שרוי או ישראל
הוא ברשותו מחזיק שהנכרי וחמץ — בבתיכם״ ימצא לא ״ת״ל 82ישראל. ברשות

 של הציון בשער האחרונים. אחרוני עד להתקיים ממשיכה זו אמינא שהווא לציין כדאי 79
 ב: ד, ומצה חמץ בהלכות הרמב״ם ללשץ ביאור הוצע כה, ס״ק תמ סי׳ ברורה, משנה

שותו החמץ להוציא אותו כופץ אץ עליו, שולטת ישראל שיד תושב, גר של היה ״אפילו  מר
ל להניח לישראל דאסור דעתך ״סלקא שם: ברורה משנה בעל וכתב בפסח״. בו  ארץ בג
מתקיים, אינו זה ביאור הרמב״ם בדברי אמנם, ישראל״. שאינו מי ביד אפילו חמץ ישראל

 ו סי׳ תשנ״ט, ירושלים פסחים, אליהו, משנת מישקובסקי, ר״א של קושיותיו בשל רק לא
אתר(: על פרנקל במהד׳ )צוינה שם התימניים היד כתבי גרסת בשל בעיקר אלא לד, עמ׳

שותנו החמץ להוציא אותו כופץ ״אין  מכל כעולה המקורית, הגרסה ודאי וזו בפסח״. מר
 רבינוביץ ות״א תשמ״ו, ירושלם במהדורתו, קאפח ר״י הדפים וכך )עי״ש(: שם ההקשר

 אלא שם, הרמב״ם דברי ביאור אינו החשוב כעת, לענייננו אך תשנ״ט. ירושלם במהדורתו,
בתרה. משנה בעל בדבת שהועלתה אמינא ההווא עצם

 הנוסח ליצירת ד(. פרק דרשב״י)לעיל שבמכילתא המקבילה מן וכמוכח רבא, לשיטת כך 80
ט. פרק להלן ראה אביי, להצעת רקע המשמש הבבלי, שבברייתת

 ראה שלישי, אופן גם יש דרשב״י ובמכילתא ״או״: בהוראת כמובן, החילוק ו׳ היא זו ו׳ 81
הבאה. הערה

ברור ביתך. לו שהשכרת גוי שלישית: דוגמה ישנה שם דרשב״י שבמכילתא ובמקבילה 82



 התייחס אחרים של חמץ שהיתר מפורש, הרי 83בבתינו. לא אך בגבולנו, אמנם
 בחסרון אפוא אינו ההיתר יסוד 84בגבולם. רק אלא ישראל, ברשות שאינו לחמץ

85לרשותנו. מחוץ בהימצאותו אלא החמץ, על הבעלות
 זה ביאור לחזק לנו יש הברייתא, שעל הבבלי לסוגיית שנשוב קודם

דרשב״י. המכילתא בברייתת ביותר, הקרובה למקבילה ותחילה ממקבילותיה.

דרשב״י המכילתא של לביאורה ז.

ע יב, לשמות דרשב״י במכילתא שנינו ט ק ט)  אפשטיין־מלמד מהד׳ פירקוביץ, י
(:23 עמ׳

 ]יכול שאר לך יראה לא שנאמר מכלל — בבתיכם ימצא לא שאר )א(
 אי יכול ימצא[ לא או בבתיכם ימצא לא שאר ת״ל פקדון? ויקבל יטמין
86לאחרים. אתה רואה רואה, את אי לך — לך ת״ל לאחרים? רואה אתה

 שכיבשתו גוי אבל כיבשתו, שלא בגוי אלא הכתוב דבר לא יכול )ב(
 ימצא לא שאו־ ת״ל מנין? שלך בחצר עמך ושרוי ביתך לו והשכרתה
בבתיכם.

 אחרים ושל ימצא ובבל יראה בבל אסור שבבית אומר אני ועדיין )ג(
 ת״ל אסור? יהא אחרים ושל פקדון ולקבל להטמין מותר שבשדות מותר,

 שאיר אף לאחרים, ולא לך להלן האמור שאיר מה שוה: לגזרה שאר שאר
 בל בכלל הוא הרי להלן האמור שאר ומה לאחרים! ולא לך כאן האמור

ימצא. ובל יראה בל בכלל הוא הרי כן האמור שאיר אף ימצא, ובל יראה

 במכילתא שמצביונה אלא הבבלי; ברייתת של מקבילתה שלפנינו וברור מחוור
דרשב״י המכילתא מהדירי ברם, הדברים. במשמעות להיווכח אפשר דרשב״י

 שהרי בגבולנו, הוא זה שבית אלא לעצמו, ששכר בבית הגוי. ברשות שהחמץ אפוא
ישראל. ידי על הושכר

.24 הערה לעיל וראה 83
 בתוך לראותו לך דמותר ״מנץ :97 ׳עמ יב, שמות טוב, שכל במדרש מפורש זה כביאור 84

 טעות בזה לראות אץ אם מסופקני שם, האמור כל לפי אך לך״. ימצא לא ת״ל רשותו
רשותך. ולקרוא קלה, סופר

 מדוע משום(, ד״ה כאן, תוספות לדוגמה )ראה הראשונים קושיית מעיקרה מיושבת בכך 85
 בשאר מצינו שלא מה ״שלך״, מכלל שכיבשתו גוי להפקיע מיוחד ללימוד נצרכו כאן רק

 נדרשת והילפותא כלל, בבעלות כאן הדיון אין באמת שהרי בבעלות! הדנים מקומות
כרשותנו. חשובה אינה בידינו הכבוש גוי של שרשותו ללמד

.30 הערה לעיל ראה 86



ש; וניסחוה הגיהוה ולכך זו, בברייתא הרבה התקשו  לעיין אפוא ויש מחד
 בתים בין להפריד כשבאו השלישית, הפסקה את תחילה נבחן בפירושה.

לך׳ יראה מ״לא הנלמד לשדות: בו  ״גבולך״, בגדר שהם בשדות, דווקא יחול בג
 בבל אסור ״שבבית לפיכך, בבתים. אלא יחול לא בבתיכם״ ימצא מ״לא והנלמד

 ושל פקדון ולקבל להטמין מותר שבשדות מותר, אחרים ושל ימצא ובל יראה
 אחרים של חמצם שהיתר הבבלי פי על שהבינו המהדירים, אסור״. יהא אחרים

 ״מותר״ ולהפוך פעמיים, כאן להגיה הוכרחו ישראל, ברשות להחזיקו הוא
 הברייתא אומרת היאך כי 87ל״מותר״. שבשדות ו״אסור״ ל״אסור׳׳, שבבתים
שך: וכן בבתיכם״? ימצא ״לא מפורש הרי אחרים? של מותר יהא שבבתים  בהמ

 נאמר בשדות דווקא הרי אחרים, של חמצם אסור יהא שבשדות לומר אפשר כיצד
? אחרים של חמצם הותר שממנו ״לך׳׳,
 אפשר אי אף השני ובחלקה יסוד, בלא הנוסח את לשבש אין באמת אך

 אמינא, כהווא כאן נאמר בשדות האחרים דין שהרי להתקבל. זו להגהה לה
 במסקנה אין הרי מותר״, ״יהא לגרום יש אמינא בהווא ואם ;במסקנה הנשללת

ם׳/ ולא ״לך קיומה: אדרבה, אלא זו, אפשרות שלילת  באמת אבל לאחרי
 ברשותם, חמץ להחזיק אלא אינו אחרים של שהיתרם כהצעתנו, כאן מפורש

 ל״לא יראה״ ״לא ובין לבתים שדות בין הבחנו אילו הלכך, בבתינו. לא כלל אך
 מותר הדבר אז בבתיהם מוחזק אחרים של חמצם אם שדווקא עולה היה ימצא״,

 בבית ולא ש״בבתיכם״, חמץ אלא כולל האיסור אין שהרי בגבולנו, שהם אף
 שלא בגוי אלא אינו מ״לך״ היוצא האחרים שהיתר כיוון בשדות, אבל אחרים.

 בבתיכם״ ימצא מ״לא אלא ההיתר נלמד לא בנו שקשור בזה ואילו כיבשתו,
 אחרים של לאיסורם מביאה מגבולים שדות דיני שהפרדת נמצא ב(, )פסקה

 בברייתא, נאמר אפוא יפה בשדותיהם. חמץ בגבולנו להחזיק עמנו הקשורים
 אך שלהם: בבתיהם מדובר שהרי — חמץ להחזיק לנכדים מותר שבבתים

 נתקיימה אילו — עמך השרוי בגוי נאסר הדבר היה שבגבולנו בשדותיהם
לבתים. גבולין בין הבחנה

ת: לא חשובה נקודה מתבררת מכאן  לקבל מותר שבשדות אפשר כיצד פחו
שימש זה ואף דסתרי? תרתי זה האין אסור? יהא אחרים ושל — פיקדון

 ״מותר״ את לתקן כוונתם כאילו סופר, טעות נפלה המהדירים הגהת של המתחיל בדיבור 87
 פקדונות ״תורת רחץ, ]י׳ כבפנים. הוא התיקץ וכוונת שחר, אין ודאי לזה אך שבשדות!

)תשנ״ג(, יג מעליות הראשונים״, ובשיטות ההלכה במדרשי התנאים של במשנתם חמץ
 רפו עמ׳ מקורות, הלבני, אכן, קושיותיו.[ ומכאן זו, לט״ם ברצינות התייחס ,114 עמ׳

כראוי. תיקן דרך, באותה הנוסח את המתקן ,10 הערה



 שהמכילתא לכך, לב לשים שיש אלא 88המכילתא. מהדירי להגהת מניע ודאי
 בקבלת אלא הבבלי, כברייתת הנכרי. מן פיקדון בקבלת כלל דנה אינה דרשב״י

 שממנו ״לך״, משום כלל אפוא אינו פיקדון לקבל המוצע ההיתר בכלל. פיקדון
 ״של ולכך ״לך״, מכלל יוצא שאינו שכיבשתו, בגוי מדובר כאן שהרי הגוי, יצא

 ״לא בכתוב ראתה לא דרשב״י שהמכילתא ספק אין ואמנם, אסור״. יהא אחרים
ך׳ יראה  ״שלך״. המדרש יסוד על דווקא, נכרי של פיקדון קבלת להתיר יסוד ל
שלדבר: איסורו שם במכילתא נדרש זה מכתוב דווקא שהרי

 חייב אצלו הפקידו לו, זקוק אין בידו וחמץ ישראל של לביתו שבא נכרי
שאר. לך יראה לא שנאמר לבערו,

 יראה ״לא הכתוב מן דווקא אסורה הנכרי מן פיקדון שקבלת מפורש, הרי
 בחמץ עוסק עצמו, זה מכתוב היוצא אחרים, של שהיתרם אפוא ברור 89לך״.

 בכלל הוא הרי ישראל ברשות החמץ שהופקד כל אבל דווקא. הנכרי שברשות
 הכתוב לולא זה, מכתוב להתיר בפסקתנו מציעה שהמכילתא פיקדון קבלת ״לך״.

 יש שעתה אלא פיקדון. כל אלא הנכרי, מן פיקדון קבלת אפוא אינה ימצא״, ״לא
תו אילו בשדות, פיקדון — אדם מכל — לקבל יותר מדוע להבין, ר פ  ״לא בין ה
? בתים של ימצא״ ל״לא שדות של יראה״

 להיתר הפיקדון קבלת היתר שנצטרף לצירוף לב לשים יש הדברים לביאור
 הטמון היתר של יסודו והנה, אחד. משורש עולה שניהם שהיתר נראה הטמון:

 לעין, הנראה את אלא כולל הדבר אין יראה״ ״לא שנאמר כיוון לכאורה: ברור
90הפיקדון? של היתרו גם יראה״ ״לא מלשון עולה אפוא כיצד הטמון. למעט

 המכילתא של המקורי הנוסח את לקיים ביקש ,24 והערה תטו ׳עמ (,9 הערה לוין)לעיל 88
כיבשתו, שלא בגוי הוא — שמותר פיקדון לקבל אוקימתא: באמצעות כאן ררשב״י

 בלשון עיקר כל מתיישבים אינם הדברים אך שכיבשתו. בגוי — שאסור אחרים ושל
 עניין היא פיקדון שקבלת בבירור עולה ומלשונה זו, להבחנה כלל רמזה שלא הברייתא,

 א, בפסקה המהדירים השלמת על שם דבריו את בונה לוין אחרים. משל ביסודו שונה
 הנכרי מן אינה כאן הנזכרת פיקדון שקבלת מבחין הוא ואין יסוד! לה שאין יתברר ולהלן

דווקא.
 הכתוב מן לימוד אין ע״ד( כח ב, ובירושלמי)ב, ח( פרק )להלן שבתוספתא במקבילה 89

 בביאורו)עי״ש(. אמוראים ונחלקו אחר, לימוד יש ע״א( שבבבלי)ו במקבילה לדין.
כז א, בירושלמי (  מן לימודים בהוספת זו ברייתא על מימרתו את יוסה ר׳ בנה ע״ג( ג

להלן. וראה הכתוב)עי״ש(.
 בקבלת מדובר שאין הרמב״ם, של המחודשת פרשנותו ברקע מצוי זה שקושי ודומה 90

 או אותו טמן אם יכול — חמץ׳ לך יראה ׳לא בתורה ׳׳כתוב במסירתו: אלא פיקדון,
 הטמינו אפילו — בבתיכם׳ ימצא לא ׳שאור ת״ל עובר? יהיה לא גוים ביד אותו הפקיד

ת או דו׳׳)הלכו הגדול במדרש גם מנוסח כך הרמב׳׳ם ובעקבות א(. ד, ומצה חמץ הפקי



 רק התנא אצל עלה לא טמון של היתרו :היא כך המתבקשת שהתשובה דומה
 הייתה סברא אלא ״יראה״; לשון בכלל אינו שהטמון הפורמלי, השיקול מן

 ייראה בל שאיסור מלמדת, דווקא הראייה על התורה הקפדת הדבר: ביסוד
 ולאכלו להיכשל עלול בפסח חמץ הרואה 91האכילה: לאיסור סייג אלא אינו

 באופן החמץ את הטומן אבל ;ייראה שהחמץ תורה אסרה ולכך הדעת, בהיסח
 חשש אין שהרי עליו, עובר אינו ברשותו, הוא שמצוי פי על אף נראה, שאינו
 קבלת להתיר האפשרות את הברייתא לכך מצרפת יפה מעתה לאכלו. שיבוא
 אחראי שהוא כפיקדון, חמץ שהמקבל ברי הרי הנכרי: מן שלא אף — פיקדון

 הפיקדון אבדן את למנוע — תפקידו כל זהו שהרי לאכלו, יבוא לא שמירתו, על
 כך ומתוך אכילתו, את מונעת הפיקדון שהטמנת כשם בשלמות. לבעליו ולהשיבו

 בא שכאן אלא פיקדון. בקבלת גם אפוא הוא כך הראייה, על האיסור את מסלקת
מצא״ ״לא הכתוב  למצבים מוגבל אינו בפסח חמץ להחזיק שהאיסור ומלמדנו, י

סייג. בלא אסורה ברשותנו החמץ הימצאות עצם אלא אכילה, לידי המביאים
 אותה כותבים שאין כל דרשב״י, המכילתא בברייתת השלישית הפסקה

 אלא עניין אינו אחרים של שהיתרם גמור, בבירור אפוא מוכיחה מחדש,
פנים. בשום חמץ להחזיק זו לשיטה הותר לא בבתינו אבל :לרשותם

 אלא בה נלמד לא שלפנינו בנוסח א. פסקה את גם לפרש בידינו יש מעתה
 לנכרי מוגבל זה שהיתר כיון אך לך״. יראה ״לא מלשון אחרים, של היתרם

 ההיתר הרחבת את ימצא״ מ״לא ללמוד ב פסקה הוצרכה לפיכך כיבשתו, שלא
 יראה״ ״לא בין להפריד ג בפסקה ההצעה באה זה יסוד על שכיבשתו. לנכרי גם

מו: רק יחול צד מכל שהנלמד באופן בתים, של ימצא״ ל״לא שדות של  בתחו
 פי על הבינו והמהדירים הואיל אך בשדות. פיקדון לקבל היתר הסיקו ומכאן

 נמצא הדי ״לך״, משום והיתרו הגוי, מן היא זו פיקדון שקבלת הבבלי. ברייתת
״לך׳ שהרי ג. בפסקה לפתע שעולה זה להיתר מקור כל שאין  עד הוצא לא מ

 אפוא עמדו פיקדון. מקבלת במובחן בברייתא העומד האחרים, היתר אלא כה
לך יראה לא שנאמר ״מכלל 92בסוגריים: לפנינו המצוי את והוסיפו המהדירים

ד ביד הפקידו אם שהרי קצט. עמ׳ מרגליות מהד׳ יט, יב, לשמות  אלא רואהו אינו שוב ג
מוזהר. אינו והלה הנפקד,

.5 והערה א פרק לעיל ראה 91
 כרקע (90 הערה )דלעיל הגדול ומדרש הרמב״ם צוינו אמנם שם המהדירים בהערות 92

 הרמב״ם בץ קשר שאין ,19 הערה 26 ׳עמ (,75 הערה גילת)לעיל ציין כבר אך להגהה.
 בקבלת מדובר ההגהה ולפי הפיקדון, במסירת דן הרמב״ם התיקון: להצעת וסיעתו

 שהרי הראשוני, רקעה בהכרח אינו להגהה שנדפס שההסבר בעיניי, דומה הפיקדון.
שותפי. דבי קדרא כידוע, היא, דרשב׳׳י המכילתא מהדורת



 יכול ימצא[ לא או בבתיכם ימצא לא שאר ת״ל פקדון? ויקבל יטמין ]יכול שאר
 היינו ימצא״ ״לא שאילולא נתבאר כבר מעתה לך״. ת״ל ? לאחרים רואה אתה אי

 ג, בפסקה היתרו העלאת את להבין אפשר ושוב פיקדון, קבלת מ״לך״ מתירים
דווקא. לבתים ימצא״ ״לא את כשמגבילים

 אין כבר הגוי, מן אינה זו פיקדון שקבלת נתברר וכבר הואיל לדרכנו, אך
 בין להפריד שמוצע כיוון אלא ״לך״. מלשון מדרשה את ולהוסיף להגיה צורך

 והן טמון הן מותר וממילא בשדות, נאסר יראה״ ״לא שרק נמצא לבתים, שדות
 מכלל אפוא יצאו ושניהם אכילה, לחשש מביאים אינם שהרי פיקדון, קבלת

שלמה, אפוא זקוק אינו א פסקה של הנוסח לעיל. כמבואר יראה״, ״לא  לה
ל את מכאן אף מתברר ומעתה  לאסור אמינא ההווא כי ו(, פרק שהעלינו)לעי

 לא שנאמר ״מכלל עצמו: לך יראה דלא הכתוב מן עולה אחרים של חמץ
 ״בכל הוא הכתוב סיום שהרי ?״ לאחרים רואה אתה אי יכול שאיר לך יראה

ברשותו חמץ להחזיק לגוי שאסור להסיק, אפשר היה זה ומלשון גבולך״,
 ההיתר אפוא מבטל גבולך״ מ״כל העולה האיסור את בגבולנו. שהוא כל —

 הדיון שכל נמצא 93עצמו. הפסוק מאותו יצאנו לא ועדיין — מ״לך׳ העולה
בבתיכם״. ימצא ״לא לכתוב עניין אינו ולכך הגוי, שברשות בחמץ עוסק

שיטות אפוא מתפרשת כולה דרשב״י המכילתא ברייתת הגהות כל ובלא בפ
 כלל עניין ואינו שבגבולנו, לרשותם כמוסב מתפרש אחרים של שהיתרם כל —

 בברייתא כלל נדונה לא ברשותנו גוי של פיקדון קבלת ברשותנו. המצוי לחמץ
שלל זו, שנ  אכילה, חשש מפני שמירתו משום הוא פיקדון לקבל בה( וההיתר)

נכרים. של לחמץ עניין ואינו

נוספות מקבילות ח.

 כך לענייננו. התנאיות המקבילות בשאר מעיון אף כמדומה מתאשרת תפיסתנו
ע יג, לשמות דרשב״י במכילתא שנינו ט ק ( שטייךמלמד מהד׳ פירקוביץ, ז  אפ

(:39 עמ׳

 אורחא, אגב שם אמורים הדברים אך .38 הערה 21 ׳עמ ששון, רוזנטל, עמד כבר כך על 93
 עיקר. כל שם דן הוא אץ שבה ג, מפסקה העולה ההגהה להכרח משיב הוא אין ולכך
 ששורות מתוך באה המכילתא מהדירי שהשלמת סבר ,113 ׳עמ (,87 הערה )לעיל ]רוזץ

המהדירים, השלמת את מקבל ואינו והואיל היד״! בכתב ומטושטשות ״קרועות אלה
 קרע כל שאין נוכח היה היד, כתב בגוף בדק אילו )עי״ש(. באחרת מחליפנה הוא הרי

סברתם.[ פרי אלא אינה המהדירים והשלמת כאן, וטשטוש



לאחרים, אתה רואה — חמץ לך יראה ולא
לגבוה, אתה רואה — חמץ לך יראה ולא
לפלטיר. אתה רואה — חמץ לך יראה ולא

 רל(. עמ׳ מרגליות, )מהד׳ ז יג, לשמות הגדול במדרש מועתק זה כלשון
 פינקלשטיין, )מהד׳ קלא פסקה לדברים, בספרי גם מצויה עצמה זו ברייתא

 גורס 32 וטיקן כ״י נוסח: חילופי האחרונה בתיבה מצויים שם אבל (,188 ׳עמ
 341 לונדון בכ״י לפלטור; ברלין בכ״י 94לפטור! 151 אוקספורד בכ״י לפטיר!

 בלקוטותיו הרמב״ן ואילו לך׳׳. ״ליפטר בדפוס: זה וכעין ליפטר״, רואה ״אתה
 אתה רואה — שאור לך יראה לא בספרי... מצאתי ״ושוב כתב: ע״ב ד לפסחים

 שנויה אמנם וכך הרבים. רשות או הפקר במקום לרשותך, מחוץ היינו בפלטיא״,
ב, בירושלמי ברייתא ם) חי ס  לך תני: תניי אית — לך יראה ״לא ע״א(: כט ב, פ

 תלמידו, הביא בלשונם הרמב״ן דברי את בפלטיא״. את רואה רואה, את אין
 את העתיק וכך תשל״ח(, )ירושלם ע״ב ו לפסחים בחידושיו בונפיד, דוד רבי

 הביא שם, לספרי יהודה באהלי נגאר, ר״י שם. חלאוה מהר״ם גם הספרי
 אבל 95בספרי. כמקורית זו גרסה נקטו חכמים של ושורה הרמב״ן, דברי את

מהד׳ לראב״ד המיוחס לפני וכן שם, לספרי הלל רבנו לפני ם)  אטלנטה בסר, ש
 תורה תלמוד בילקוט הוא וכן דרשב״י, כבמכילתא ממש לפלטר, היה (,1994

 96אוחנה, סולימן ר׳ הגיה וכן ע״א(, קעט ,2638 אוקספורד )כ״י שם לדברים
 שבשאר הסתומים הנוסחאות אף דלעיל. ברלין כ״י של גרסתו משמעות גם וזו

 לגרסת יותר קרובים 97המקורי, הנוסח של כהגהה או כשיבוש שנראים היד, כתבי
בפלטיא. לנוסח מאשר לפלטד

הנוסח בעדי מקור כל אין בפלטיא המובן שלנוסח עולה אלה מנתונים

 אוקספורד כ״י פי על ,321 ׳עמ היימן־שילוני מהד׳ תתקד, רמז שמעוני, בילקוט וכ״ה 94
 ליוורנו מדפוס אבל ונציה, ובדפוס ראשון בדפוס הוא שכך ציינו המהדירים הילקוט. של

לפלטר. היא הגרסה ואילך
 מכילתא הופמן, רד״צ ! 109 עמ׳ )תרמ״ה(, ד תלמוד בית שונות׳׳, ״הערות בריל, נ׳ 95

ת מובא גינצבורג, ל׳ ש: הערה 33 ׳עמ תרס״ה, פפד״מ במהדורתו, דרשב״י  ר״ד בי
 בידי מובא הורוביץ, רח׳׳ש תרס״ט! פיעטרקוב שם, לירושלמי וירושלם ציון אהבת רטנר,

 הוא יחיד כדרכו. מהדורתו, בפנים כן הדפיס והוא שם, לספרי בהערותיו פינקלשטיין
 לא שכנגדה שעה זו, בהגהה פקפק שכנראה ,397 עמ׳ כפשוטו, הירושלמי ליברמן, ר״ש
הגדול. ומדרש וטיקן כ״י אלא לפניו היו

 נחום, אליעזר ר׳ בשם גם כן מביא הוא אתר. על רב דבי ספרי פארדו, ר״ד בידי מובא 96
כן. מצאתי לא תשנ״ג, ירושלם שם, לספרי בפירושו אך

 )לעיל בדיל לך׳׳. ״ליפטר הדפום, בנוסח האחרונים הספרי מפרשי שנדחקו מה וראה 97
בהגהותיו. מחקן הגר״א ואילו שחר״, להן ״אין אלה תיבות על כותב (95 הערה



 שהביא והקושי הירושלמי. פי על הספרי בהגהת כנראה ויסודו עצמו, שלספרי
 לגרסת הלל רבנו שהעלה זה כנראה הוא שבכאן השונות ולגרסאות להגהות
כר ברור הרי :לפלטר מו = טר)  גוי, פלטר אלא אינו בחמץ שמותר זה (98לחם שפל

 אפשר בכלל, הזולת הם ש״אחרים״ לשיטות י אחרים״ של היינו לי, ״קשיא כן ואם
 להבין אין אך 99הגוי! הוא והפלטר יהודים, הם כאן ש״אחרים״ להציע אמנם

 ביררנו שכבר ולדרכנו, במשמע? גוי כל הרי דווקא, פלטר של עניינו מהו זה לפי
 ממש של קושיה הלל רבנו של קושייתו ודאי הרי נכרים, הם כאן ״אחרים״ כי

 המיוחם וכדברי המקורי, הספרי נוסח הוגה הקושי שמחמת אפוא, נראה היא.
 אין דרשב״י במכילתא והרי אחרים״. דהיינו גרסינן, לא ״לפלטר :שם לראב״ד

טי. היא שהגרסה ספק כל  גוי, בפלטר הרבותא מהי ליישב, עלינו מעתה לפל
הותרו? כבר ש״אחרים״ לאחר
 חמץ להחזיק אלא אינו אחרים של היתרם כי לעיל, שנתברר מה לאור אך

 ההווא מעין היא לפלטר זאת לאסור אמינא שההווא מסתבר הרי ברשותם,
 סתם, אחרים שדווקא אפשר כי בחצר. עמך שדר או שכיבשתו שבנכרי אמינא
 הפלטר אבל ברשותם! חמץ בגבולנו להחזיק שמותרים הם בנו, קשורים שאינם

 ברשותו להחזיק רשאי שאינו אפשר השנה, כל חמץ לישראל המוכר שבגבולנו,
 חמץ הוא בחצר, עמך שדר או שכיבשתו נכרי של כחמצו ממש זה, חמץ :חמץ
לאסרו. מקום והיה במגע, איתו באים שאנו

שוטה. עתה מתבארת דלעיל הירושלמי ברייתת שאף אלא עוד ולא  שכן כפ
 המתירה לעיל, שהובאה האחת, נוגדות: ברייתות שתי מביא שם הירושלמי

 אין הירושלמי לדעת בפלטיא״. ״אפילו חולקת: השנייה ואילו בפלטיא, חמץ
 כשהבקירו — בפלטיא את רואה רואה, את אין לך דאמר ״מאן מחלוקת: כאן

 100ביעורו״. לאחר כשהבקירו — בפלטיא אפילו דאמר מאן לביעורו! קודם
 הרבים, ברשות המצוי בחמץ ביעור חובת שאין אפוא סבורים הכול זה לביאור

 הביעור זמן לאחר שרק אדם של בחמצו דן בפלטיא״ ״אפילו שהסבור אלא
 ידי יוצא אדם אין הביעור זמן ולאחד הואיל והפקירו. הרבים לרשות הוציאו
ברם, סגי. לא לפלטיא בהוצאתו הרי 101העולם, מן החמץ בביעור אלא חובתו

 מדרש של היד מכתבי בשניים בערבית זו לתיבה שניתוספה הפרשנית התוספת וראה 98
אלכבז״. ביאע ״פ׳ דרשב״י: למכילתא בהערות שהובאו כפי שם, הגדול

 הערה לעיל במהדורתו, דרשב״י שבמכילתא הראשונה בהצעתו הופמן רד״צ פירש כך 99
95.

 לשון שטפת והוא לכאן, שייך אינו וכו׳, חייה״ בר בון ר׳ ״אמר שלפנינו, ההמשך 100
הירושלמי. מפרשי פי על אתר, על כפשוטו הירושלמי ראה בסמוך! מלעיל

המאמר. שבסוף בנספח ולהלן ,12 הערה לעיל וראה 101



 הדברים לדרכנו אך 102שלברייתא. בפשוטה אחיזה זו לאוקימתא למצוא קשה
 שבכל לחמץ מתייחסת הביעור שחובת אמינא הווא ומצאנו הואיל כי מתחוורים.

 ״אפילו ברייתת בעל הרי מישראל, אדם של הפרטית ברשותו אינו אפילו גבולנו,
 נכרי: בידי החמץ כשמצוי אלא נשללה לא זו אמינא שהווא סבור, בפלטיא״

 לבער חובתנו עדיין אך בגבולנו, אפילו נכרים של חמץ לבער מצווים אנו אין
 לכול. שבגבולנו הרבים ברשות מופקר אלא מחזיקנו, נכרי שאין שבפלטיא, חמץ

 אחרים של בחמצם ההיתר של שמשמעותו סבור, החולקת הברייתא בעל ואילו
 כל 103מישראל. הפרטי לאדם כמכוון בכתוב האמור ״לך״ בפירוש נעוץ בגבולנו

 לן וקיימא והואיל האיסור. מן אפוא מופקע זה הרי פרטי ב״גבול״ החמץ שאין
 כדי פשוטה, מידי הראשונה הברייתא את הירושלמי הוציא לכך אחרונה, כשיטה

כהלכה. להעמידה
 החמץ אסור שבגבולנו התנאיים, המקורות של אמינא להווא באשר הסברנו

 בה שנתקשו זה, בעניין נוספת ברייתא גם בפשטות מבאר נכרים, ברשות אפילו
ה לא ק חל ט) ע  בתוספתא שנינו וכך דרשב״י(. המכילתא מן ז פרק לעיל הובא מ

:146 ׳עמ ליברמן, )מהד׳ יא ב, פסחים )

 לבערו. לו זקוק אין בידו וחמץ ישראל של לביתו שבא נכרי
לבער. חייב אצלו הפקידו

104לו. זקוק אין עצמו בפני בית לו ייחד

 תמה, ״אני ע״א(: )ו לפסחים בחיבורו המאירי ר״מ העיר הראשונה הבבא על
 בידו והחמץ והואיל אחרים, של רואה שאתה פשיטא הרי הוצרכה?״ מה זו

 ואילו ביעורו? את לחייב מקום מה ישראל, בידי כלל הופקד ולא הגוי, של
 שהרי וביאורים. אוקימתות לה להוסיף הראשונים את הצריכה השנייה הבבא

 גוי, של חמצו כפיקדון להחזיק שמותר נראה, ע״ב ה דלעיל הסוגיה ממסקנת
 שעצם הברייתא סותמת אפוא כיצד אחריות. הישראל עליו קיבל שלא כל

 אלא אינה זו שהפקדה 105הראשונים, פירשו לפיכך בביעור? מחייבת ההפקדה
 קשה כן אם אך ביעור. חובת גודר אינו בעלמא פיקדון אבל באחריות, הפקדה

 בית, ייחד לא אפילו הרי בית, לו בייחד דווקא להתיר צורך מה השלישית: הבבא
ראשונים נוקטים זה קושי בפתרון מותר? זה הרי באחריות, שלא שהפקידו אלא

.3 העדה לעיל ראה לביאורו, באשר אך : 137 עט׳ פרקים, גילת, עמד כבר כך על 102
 או ולכלל, הדין לבית כמכוון מתפרש ״לך״ אם בשאלה החלוקות המדרש שיטות על 103

.49 הערה ,17 בהערה הנ״ל במאמרי שהערתי מה ראה הפרטי, לאדם
ולידה. 89 הערה לעיל ראה למקבילות 104
שם. שלמה שבגמרא הראשונים באוצר איסופם ראה שם, ראשונים ושאר רש״י 105



ש״י)לפסחים עיקריות. שיטות שתי  לא כלומר — בית לו ״ייחד כתב: שם( ר
 זקוק אין הזויות, מן באחת הנח לפניך, הבית הרי ליה: אמר אלא עליו, קיבלו

 אחריות קיבל לא אם כי בית, בייחוד צורך כלל אין באמת זו לשיטה לבער״.
 הסבר ליישב מאד וקשה הואיל אך עצמו. הנפקד בבית אף — מותר ממילא

שוטה זה  הבית ייחוד לעולם חלופי: ביאור 107ראשונים הציעו 106שלברייתא, בפ
 הוא להתיר, כדי אחריות בהיעדר שדי פי על אף בכך, והצורך כמשמעו, מתפרש

 הפיקדון. על אחריות הנפקד קיבל אפילו — בית ייחוד להתיר כאן שבאו מפני
 לשיטה אפוא משמשת — אחריות בקבלת שמדובר — השנייה לבבא האוקימתא

השלישית. בבבא אף זו
 בברייתא, כלל רמוז אינו האחריות קבלת עניין כל דבר, של לאמתו אך

 עדיין אם רק עיקר: כל פיקדון שבקבלת האיסור הוגבל לא שלדברים וכפשוטם
שהות לו לאפשר אנו רשאים בידו חמצו את הגוי מחזיק  כל אבל בביתנו; ל
 הברייתא, סבורה כך לדרכנו ואמנם, בביעור. מחויב הוא הרי ברשותנו שעזבו
 בידו וחמצו לביתנו להיכנס לגוי ההיתר הבבלי: לברייתת מקבילים ודבריה

 בידו או ברשותו אך — בגבולנו אחרים: של חמצם לראות ההיתר הוא הוא
ך׳ ״בכל לפרש היה אפשר שהרי הוצרכה, אכן וזו הגוי. של ל בו  כמשמעו, ג

 שם אף — הבבלי בברייתת הוא גם אמור פיקדון בקבלת האיסור ואילו כאמור.
 ומעולם החמץ, על בעלות בזיקת צורך אין אחריות: קבלת של אוקימתא בלא

 כאשר בעלותו תהא — שברשותו חמץ על מופקד להיות לישראל הותר לא
108תהא.

שוטן אפוא מתפרשות הבבלי לברייתת השונות התנאיות המקבילות  כפ
 ברשותם אלא בגבולנו הותר לא אחרים של חמצם הנחתנו: פי על דווקא

 התנאי המקור תנאי. בכל חמץ להחזיק אסור ישראל של ברשותו אך ובידם;
 )לעיל ישמעאל דר׳ המכילתא ברייתת הוא גוי לעניין זה בדבר שחלוק היחיד

 של חמץ לעניין — אחת מסורת לפי — יהושע ר׳ סבור וכשיטתה ב(, פרק
 היכולת אלא ייראה, בל לאיסור כלל קובעת הבעלות אין זו לשיטה גם אך חלה.
זו. לדעה לאיסור התנאי היא לבער

 לו ״ייחד רק נאמר לא שם התוספתא, בלשון יותר עוד קשה זה דחוק שפירוש דומה 106
הנפקד. בבית אפוא מדובר שאין ברי עצמו״. בפני בית לו ״ייחד אלא כבבבלי, בית״

 הלכות העיטור, בעל שם: ראשונים ובשאר ייחד, ד״ה שם, בתוספות מובא תם, רבנו 107
ע״ג. קכא יונה מאיר ר׳ הוצ׳ חמץ, ביעור

 שכנראה העיר, כבר הוא אף הדבר. עיקר על עמד שכבר ע״ב, ה לדף דינר רי״צ והשווה 108
מהלכותיהם. השמיטוה כך ומשום — כפשוטה הברייתא את פירשו והרמב״ם הרי״ף גם

לחיוב. המידה כקנה האחריות קבלת נפסקה להלכה שהרי



 האמוראים של בתורתם לעיין לנו יש התנאיים, המקורות שנתפרשו מעתה,
 מצאנו כה עד ? התנאיים המקורות מן העולה מזו עמדתם שונה האם זו: בסוגיה

 הבעלות לתפיסת מקור האמוראים בדברי אין חמץ חלת שלעניין ה(, פרק )לעיל
 היא עובדה הרי דלעיל, התוספתא לברייתת באשר כן, כמו לאיסור. כתנאי

 בברייתא הדנים האמוראים בדברי ביטוי אין זה בעניין הראשונים שלהתלבטות
 מובאת בירושלמי ואף אחריות. קבלת של באוקימתות צורך מצאו לא והם זו,

 כקנה האחריות שקבלת לכאורה, אפוא נראה ודיון. פרשנות ללא הברייתא
 כל לאמוראים: עדיין מוכרת אינה ישראל שברשות נכרי חמץ לאיסור מידה

 אחרים של חמצם הותר ולא גוונא, בכל אסור זה הרי ישראל ברשות שהחמץ
שוב עלינו מעתה 109להם. שיוחד בבית או ברשותם, אלא  הדברים, למקור ל

ע״ב. ה פסחים בסוגיית

ע״ב ה פסחים הבבלי סוגיית לביאור ט.

 אחרים של ההיתר את המפרשת הבבלי, סוגיית ו( )פרק לעיל הובאה כבר
 האוסרת בברייתא, סתירה מעלה כך ומתוך ישראל, שברשות לחמץ כמכוון
 באחריות פיקדון קבלת בין הובחן הסוגיה של בתירוצה הנכרי. מן פיקדון קבלת

 הישענות תוך שכזו, אחריות בלא קבלתו לבין ואבדה( גנבה של או אונסין )של
 החזקת המתירה שבידינו, ההלכה נוסדה ומכאן מחוזא. לבני רבא דברי על

 תוכן לניתוח קודם עוד אך כלפיו. בעלות זיקת לו שאין כל ישראל ברשות חמץ
 חכמי בידי כבר שהוצגה כפי סידורם, לשאלת הדעת את ליתן יש הדברים,

שלם בתוספותיהם אנגליה  גם ואחריהם אומר(, אני ועדיין ד״ה תשכ״ט, כאן)ירו
 לקטע מתייחסת בברייתא הסתירה על הגמרא ששאלת כיון ‘10אחרונים: בדברי

 לאחר רק זה גמרא קטע נסדר טעם מה וכר(, יטמין״ שלברייתא)״יכול הראשון
 הברייתא)״אין בהמשך שדן זה ד(, פרק לעיל וכר, לייא״ לו)״כלפי הקודם הקטע

 לסדר בהיפוך הגמרא קטעי מסודרים מדוע וכו׳(? כיבשתו״ שלא בנכרי אלא לי
שובת את אנגליה חכמי הביאו זו לשאלה דנים? הם שבה הברייתא "1הריב״ן: ת

 הכתוב מן בית ייחוד של ההיתר את יוסה ר׳ לומד ע״ג( )כז ג א, בירושלמי ואמנם, 109
 ההיתר ומירב ישראל, שברשות חמץ להיתר מקור ב״לך׳ שאין הרי לך״. יראה ״לא
אחרים. של חמץ הותר שלגביה היא נכרי ורשות נכרי. לרשות העושהו בית, ייחוד הוא
נזכר. אינו האחריות קבלת ועניין ימצא״, מ״לא יוסה, ר׳ שם אוסר אצלו בהפקידו אבל

כאן. אמת ושפת צל״ח לדוגמה, ראה, 110
 וראה אנגליה. חכמי באמצעות אלא זו במסכת אלינו הגיעו לא ריב״ן בשם מסורות כמה 111

.17 הערה 39 עמ׳ ,4תש״ם ירושלם התוספות, בעלי אורבך, א״א



ימצא, לא ת״ל יטמין יכול מר ׳אמר בספרים שכתוב כמו גרסינן דלא
שותו המתין דלמה כר, רואה אתה אי שלך רישא תני והא הכא? עד להק
 יכול רישא אמרת והא כו׳ רואה אתה אי שלך מר אמר גרסינן: הכי לכך

 דאמר מתמה, קא דברייתא ואסיפא ימצא, לא ת״ל פקדון ויקבל יטמין
 מותר ויהיה בבתים דגבולין הקולא דמוקי שאור, דשאור שווה גזרה

 דגבי ימצא מלא דרשינן כבר הא ובגבולין, בבתים אחרים של לראות
וכו׳. יטמין יכול — גבוה ושל אחרים של חמץ לאסור בתים

 פיקדון לקבל שם נאסר שלא לפי קושיה, אין דברייתא רישא על לומר: ורצה
 אבל ״בגבולך״. דווקא נאמר אחרים של בחמץ ההיתר ואילו ״בבתיכם״, אלא

 אף ליתן יש בזה האמור וכל לגבולין בתים שווים כי למדו דברייתא בסיפא
 שכבר אף נכרי של פיקדון לקבל נאסר כיצד הסתירה, עולה אז או בחבירו;

 מקום יש דברייתא רישא על דווקא ראשית, ברם, אחרים. של חמץ לראות הותר
שלב שהרי להקשות,  רק לגבולין. בתים בין החילוק כלל הועלה טרם זה ב

 שתחילת ומכאן וכו׳, אומר״ אני ״ועדיין זה, רעיון מתחדש הברייתא בהמשך
 הריב״ן של זו להגהה אין — העיקר והוא ועוד, בלעדיו. גם מתפרשת הברייתא

הקושי. יישוב לשם אלא הדברים הוצעו ולא הנוסח, בעדי יסוד כל
 כלל קיים אינו הסוגיה מבנה על זו שאלה של עצמה שכל לציין, יש ברם

 שני בנפרד הובאו לא ד״ח אצל 112חננאל: רבנו בידי שלסוגיה הצעתה לפי
 הקטעים שני הובאו בתחילה כבר אלא המקורי, סדרם בהיפוך הברייתא קטעי

 שאלת ביישוב ורבא אביי מחלוקת הובאה מכן לאחר הנכון. בסדרם — כאחד
 שהיתר רבא ומשהסיק שלברייתא. השני הקטע על שמוסבת זו לייא״, ״כלפי
 הובאה כיבשתו, שלא בגוי ובין שכיבשתו בגוי בין קיים אחרים של חמצם

 עליה קביל אבל אחריות, ישראל עליה קביל דלא מילי ״והני זה: להיתר הגבלה
 וביה מיניה הפנימית הסתירה וכו׳. מחוזא״ לבני דאמר כדרבא אסור, אחריות
 הסוגיה הצעת לפי כלל אפוא הוצגה לא שלברייתא הראשון בקטע שעולה

ח הובא ולא הברייתא על כלל נשען לא האחריות קבלת ודין ר״ח, של ר תי  כ
ח לסתירה ס בנו ה)  על הנשענת עצמה, בפני כהלכה אלא וכו׳(, קשיא״ ״לא שב
רבא. של מעשהו

שקפת ר״ח של הסוגיה הצעת אם להכריע, כמובן קשה שעמד הנוסח את מ

 סבור הוא .91 ׳עמ תרפ״ט, ורשה הבבלי, התהוות לקורות דים, א׳ עמד כבר כך על 112
 מאוחרות שידיים סביר לא כי לגרםתנו, מאוחרת ר״ח מפירוש המשתקפת שהגרסה

 על כלל עומד אינו דים ברם, המתוקן. סדרה את ויהפכו לשתיים מקורית סוגיה יחלקו
להלן. שיבואר כפי שלפנינו, הצורה ליצירת האפשרי המניע



 ומכל ,13הסוגיה. לסיכום עצמו ר״ח שיצר פרפרזה אלא כאן אין שמא או בפניו,
 את ר״ח משמיט מה לשם זה: במקרה תמוהה האחרונה שהאפשרות דומה מקום

 טעם מה כך, כל לקצר ראה ואם ? הברייתא מן האחריות קבלת לדין שיש הסיוע
 לייא״ ״כלפי של לדיון נזקק שאינו אף — הברייתא קטע כל את בתחילה הביא

 שכך יותר אפוא סביר לגרסתנוי הוא שכך כפי בלבד, השני לקטע אלא בה התלוי
 שעולה הקושי את רק לא להבין עלינו ומעתה ר״ח, לפני זו סוגיה עמדה אכן

 לפני שהייתה למתכונת זו צורה של יחסה את גם אלא כדלעיל, שלפנינו, מצורתה
ר״ח.

 ״בעירו מהוזא: לבני רבא של דבריו נוסח על להעמיד יש הדברים לבירור
 קאי ברשותייכו מיתביד ואילו מיגנב דאילו כיון מבתייכו, חילא דבני חמירא
 בחמץ שמדובר עולה, מבתייכו מתיבת ואסור״. דמי כדילכון לשלומי ובעיתו

 נתחייבו עליו מחוזא לבני שיש האחריות מכוח ורק ישראל, שברשות נכרי
 דווקא ברם, שבידינו. להלכה מפורש אמוראי מקור לכאורה, הרי. בביעורו.

 הדין והוא ״4היד, כתבי של ומניין בניין ברוב מקוימת אינה מבתייכו תיבת
 שמם להניח סיבה שאין דומה מבתייכו, ובלא 115ובראשונים. בגאונים

 אנשי כל של הפרטיים בתיהם בין מפוזר היה מחוזא קהילת על שהוטל ״6החמץ
 ״7חילא, בני לצורך בבתיהם החמץ את אפו שהאנשים נניח אפילו הקהילה.

 המס אחסון לצורך תייחד שהקהילה מרוכז, למקום להעבירו בידם עדיין הרי
 להחזקת נתייחד זה ומקום שהואיל אפוא היו סבורים מחוזא אנשי הקהילתי.

והם הואיל כי רבא, שהודיעם וזהו בביעור. מחויבים הם אין הנכרים, של חמצם

 רוזנטל, א״ש ראה לפסחים, אשר בפירושו. ר״ח של דרכו על כללית שאלה כמובן וזוהי 113
: 10 ׳עמ נז)תשמ״ח(, תרביץ הבבלי״, התלמוד בחקר עריכה ובעיות הנוסח ״תולדות

 אינו וכלל וכלל ויק,1מ נוסח מאד הרבה בפירושיו לנו נותן שר״ח פקפוק, בלי ״מוכח
ואכמ״ל. פרפרסט״.

 וינה בקטע שבדפוסים. בצורה זו תיבה מקיימים מינכן כ״י וגיליון 134 וטיקן כ״י רק 114
 הסדר חילוף הרי מגרסתנו, שעולה כפי הדברים שמשמע ]אף חילא״. דבני ״מבתיכון

 מ״ע פרופ׳ בטובו העיר כך על במקומה: שלא שנכנסה מאוחרת, תוספת על ללמד יכול
כלל. ליתא היד כתבי כל בשאר פרידמן.[

הרי״ד. פסקי את להוסיף יש שם המצוין ועל שם, שלמה שבגמרא נוסחאות ביאור ראה 115
 מסוגייתנו מסיק ,273 עמ׳ תש״ח, ירושלם ובמדרשים, בתלמוד ורומי פרם קרוים, ש׳ 116

בחמרא. חמירא לו ונתחלף חילא, לבני הניתן יין על
 החמץ את מפקידין היו החיילות בני ״הנכרים זו: למציאות ר״ח של תיאורו למשל ראה 117

 זה ביאור לחם״. לנו עשו :להם ואומרים קמח להם נותנים והיו ישראל, בבתי שלהן
 חילא״ דבני קמחא עלייהו דרמו באגא ״בני על ע״א, כא בביצה האמור מצירוף עלה

 שהקמח נאמר לא בביצה גם הרי הנפרדים, המעשים את כך נצרף אפילו אך לאפותו.
באגא. בני של הפרטיים בבתיהם הוחזק



 חובת קיימת עדיין הרי מתשלומיו, ייפטרו לא יאבד שאם זה, חמץ על האחראים
הביעור.

 לא ומעולם ישראל, ברשות המצוי נכרי בחמץ עסק לא שרבא למדים נמצינו
 לגוי, המיוחדת ברשות מדובר אלא אחריות; בקבלת מותנה שאיסורו אפוא קבע

 ״ייחד ח(: פרק בברייתא)לעיל שלמדנו כפי הביעור, מחובת כלל דרך הפוטרת
 על אחראי הישראל שאם רבא, הוסיף וכאן לו״. זקוק אין עצמו בפני בית לו

ת שהגרסאות אלא 118הביעור; מחיוב פוטר הבית ייחוד אין שבו, החמץ קו  חלו
ו(. לעיל)פרק כמובא אחריות, אותה של ברמתה

 ההלכה שאף עולה הרי ישראל, שברשות בחמץ דן לא רבא כי שהסקנו מעתה
 קבלתה לאי אחריות קבלת בין ההבחנה בכך. עסוקה אינה בדבריו תלתה שהסוגיה

 לו; המיוחדת ברשות פנים כל על או ידיו, על המוחזק נכרי של בחמץ אפוא דנה
 בפירוש המובאת הסוגיה שצורת נמצא רבא. דברי על להישען אמנם אפשר וכאן
 לקבל האיסור על נשען אינו האחריות קבלת דין המקורית: כנראה היא ר״ח

 אחרים של חמצם להיתר היא, עצמאית מגבלה אלא בברייתא, המופיע פיקדון
 בכל אסורה ממש ישראל של ברשותו נכרי חמץ של פיקדון קבלת כי שם. השנוי
 הברייתא מפשט לעיל לנו שנתברר כפי לאו, אם ובין אחריות שקיבל בין גוונא,

 הוא ברשותם, אחרים של חמצם לראות שבברייתא, ההיתר אבל מקבילותיה; וכל
רבא. מדברי שעולה כפי האחריות, קבלת בעניין המוגבל

 אינה שאכן סתירה, בברייתא ראתה לא המקורית שהסוגיה זה לבירור נמצא
 כי שפירשו היו הסוגיה של מאוחר בעיבוד אבל שנתבאר. כפי בה, קיימת
 בהכרח עלתה כך ומתוך פנימה, הישראל של ברשותו עוסק אחרים של היתרם
 המאוחר המעבד נשתמש זו סתירה של וליישובה בברייתא; חמורה סתירה

 אחריות קבלת היעדר כי מעתה שיוצא באופן האחריות, קבלת של בחילוק
 ומכאן שבידינו, הסוגיה צורת מכאן ישראל. ברשות אף נכרי חמץ החזקת מתיר

 כפי הברייתא, סתירת כאן הועלתה לא שלדברים במקורם שבה: הסדר היפוך
 כאמור, הסוגיה משעובדה אך כתיקונו; הסדר היה וממילא ר״ח, אצל שמצינו

 שהרי רבא, בדברי מבתייכו גרסת נוצרה גם כך הסדר. היפוך ממילא נוצר
ישראל. ברשות המצוי בחמץ הוא הדיון המאוחר המעבד לתפיסת
 אפילו הגרסה )שלעניין המאוחרת התפיסה עלתה כיצד לברר, עלינו עתה

מות לזהות יש והאם שיטתה(, את קיבל שלהלכה אף מפירה, אינו ר״ח  במקו
אצבעותיה. טביעת את נוספים

 אמר לא הגרסאות מן ולקלק הואיל אלא ;107 הערה דלעיל הראשונים כשיטת ולא 118
מחלוקת. בהכרח כאן אץ שוב אונסין, של באחריות אלא רבא זאת



דדשב״י המכילתא לבדייתת הבבלי בדייתת של ליחסה י.

ל)פרק הובאה כבר  במכילתא הבבלי ברייתת של זהה הכמעט מקבילתה ז( לעי
 האחד הבדייתות: בין יש עיקריים הבדלים שלושה כי יראה והרואה דרשב״י.

 להיתרם נוסף מ״לך״, הוא אף נדרש הבבלי שבברייתת גבוה, של חמצו הוא
 גבוה של חמצו על נאמר לא דרשב״י המכילתא בברייתת ואילו ;אחרים של

 שעמדה דרשב״י המכילתא לברייתת צירף הבבלי ברייתת שבעל ונראה מאומה.
 באחרים, העוסקת השנייה הברייתא מן שאב שאותו הגבוה, של עניינו את בפניו

 קטע אותו הוא השני ההבדל ח. פרק לעיל כמובא גבוה, חמץ אף להם שהסמיכה
 מוסגר כמאמר כן על ראהו ושרבא דרשב״י, במכילתא שאיננו הבבלי בברייתת

 הבבלי: ברייתת שואלת ובגבוה באחרים ההיתר לאחר מיד ד(: פרק )לעיל
 במכילתא מצויה אינה זו שאלה הנכרי?״. מן פקדונות ויקבל יטמין ״יכול

 החומר מן הבבלי ברייתת בעל של עיבוד מונח שביסודה ודומה כאן, דרשב״י
 בקבלת דנה אינה שם דרשב״י המכילתא שכן 119דרשב״י. במכילתא לפניו המצוי

 שסברת ז( לעיל)פרק נתבאר וכבר ;סתם פיקדון בקבלת אלא הנכרי, מן פיקדון
 סייג אלא אינו ייראה בל שאיסור בהנחה, נעוצה פיקדון קבלת להתיר הברייתא

 בידי המופקד חמץ גם כך אכילה, חשש מונע שטמון וכשם האכילה. לאיסור
 ברם, זאת. למנוע הוא השומר של תפקידו כל שהרי להיאכל, עלול אינו שומר
 יראה״ ״לא הכתוב: כגזרת טמון של היתרו את ראה בבבלי הברייתא שבעל נראה

 חשש כאן שאין מפני דווקא לאו אך — מותר הוא הרי נראה שאינו וכל דווקא,
 הרי פיקדון: לקבלת כאן המוצע ההיתר בסברת מתקשה הוא לפיכך 120אכילה.

 עניין את אפוא מעמיד הבבלי ברייתת בעל יותר? ומדוע לעין, נראה הפיקדון
 מן בקבלתו אלא מדובר, בעלמא פיקדון בקבלת לא באוקימתא: הפיקדון קבלת
 לאחרים התרנו ״לך׳ ומלשון הואיל ההיתר: להצעת יסוד יש עתה דווקא. הנכרי

 מהם לקבל גם עצמו זה מדרש מכוח מותר שמא בגבולנו, חמץ בידם להחזיק
 איסורו נלמד ימצא״ שמ״לא אלא לבסוף(? שנתקבלה ההלכה פיקדון)כתפיסת

הדבר. של
 המוסגר, המאמר את להוסיף הבבלי ברייתת בעל ראה מה היטב, מובן מעתה

מהדירי שנהגו כדרך ממש — דרשב״י שבמכילתא במקורו מצוי היה שלא

 גם ,64 בהערה הנ״ל חיבורי ראה התנאים של בתלמודם המשמשות השונות לדרכים 119
המפתח. לפי

 דווקא נאמר וגו׳ מחמצת״ אכל כל ״כי שהנימוק בכך להסתייע הוא יכול זו בסברה 120
החמץ. הימצאות אסורה ראיה בלא שאף דרשו שממנו ימצא״, ״לא לאיסור באשר



 לבתים, שדות בין להבחין כשביקשו הברייתא, בהמשך הרי דרשב״י: המכילתא
 לשיטת כטמון. כמוה בשדות, מותרת תהא פיקדון שקבלת זו מהבחנה הסיקו

 הרי יראה״, ״לא אלא אין ובשדות הואיל כי מובנים, הדברים דרשב״י המכילתא
 פיקדון קבלת הבבלי, ברייתת לשיטת אבל האיסור. מכלל יצאו ופיקדון טמון
 לא, ותו אחרים של היתרם דרשו יראה״ שב״לא מ״לך״ הרי שמה? דכר מאן

 המשך הבנת לצורך לשיטתה. עיקר כל מותרת פיקדון קבלת אין יראה ומלשון
 לך שמלשון בתחילה, כבר להוסיף הבבלי ברייתת בעל אפוא הוכרח הברייתא,

 פיקדון קבלת גם אלא ברשותם, אחרים של חמץ רק לא להתיר בידינו היה
 מעתה 121שאסרו. הוא ימצא״ ״לא ורק דרשב״י(; כמכילתא )שלא נכרי של
 תהא פיקדון קבלת ואזי לבתים, שדות בין נבחין שמא בהמשך, שואל הוא יפה

בבתים. דווקא אסורה
 מעצמו: עתה מתפרש הברייתות, בסיום השלישי, ההבדל אף

הבבלי ברייתת דרשב״י מכילתא
אומר אני ועדיין אומר אני ועדיין

 ימצא ובל יראה בל משום עובר בבתים ימצא ובבל יראה בבל אסור שבבית
הנכרי, מן פקדונות יקבל ובל יטמין ובל מותר, אחרים ושל

אתה אבל רואה, אתה אי שלך בגבולין פקדון ולקבל להטמין מותר שבשדות
רואה

גבוה? ושל אחרים של אסור? יהא אחרים ושל
 שקבלת ימצא״ מ״לא לכן קודם לדרוש הוצרכו הבבלי שבברייתת נתבאר כבר

 כלל. עלה לא דרשב״י המכילתא שבברייתת דבר אסורה, הנכרי מן פיקדון
 הייתה לבתים, שדות בין הפרדנו שאילו אפוא נמצא הבבלי ברייתת לשיטת

 שהפרדה לומר אפשר היה לא לפיכך, בשדות. מותרת הנכרי מן פיקדון קבלת
 ברשותנו שאם דרשב״י; במכילתא כאמור בשדות, אחרים של אוסרת הייתה זו

 שלנכרי. ברשותו מותר היה שהדבר שכן כל נכרי, חמץ להחזיק מותר היה
 חמצו, את בידו להחזיק לנכרי מותר היה שבבתים לומר צורך אין ומאידך,

 לבתינו מחוץ אבל בבתינו, ממנו פיקדון קבלת הוא שם האיסור סוף שהרי
 פיקדון בקבלת כלל עוסקת שאינה דרשב״י, המכילתא ברייתת אבל מותר. הכול

כראוי מבחינה היא כלל, בה נדונה לא ברשותנו נכרי חמץ והימצאות נכרי, של

 שלדברים, במקורם לכאן: טמון של צירופו מתוך ניכר זה קטע של התוספתי אופיו ברם, 121
 נובע שניהם היתר שהרי בצדק, לזה זה צמודים פיקדון וקבלת טמון דרשב״י, במכילתא

 וקבלת ״יראה״, משום מותר טמון הבבלי, ברייתת לשיטת אבל כאמור. ״יראה״, מלשון
 של במקורה המצוי מתוך אלא אינה יחד והצמדתם ״לך״, משום — הנכרי מן פיקדון

דרשב״י. המכילתא הברייתא,



 נאסר בשדות אבל בידו, חמצו את להחזיק לגוי מותר היה בבתים :לשיטתה
שכיבשתו. בגוי לפחות — הדבר עליו

 המכילתא לברייתת ופרשנות עיבוד מתוך אפוא עוצבה הבבלי ברייתת
 אמינא ההווא בביאור אלא נגע לא התפיסות בין המהותי השוני אך דרשב״י;

 נכרי, של בפיקדון מדובר אין דרשב״י המכילתא לשיטת פיקדון: קבלת של
 ואילו ;לאכילה סייג אלא אינו יראה״ ש״לא התפיסה על בנויה אמינא וההווא
 קבלת היתר את להעמיד והוצרכה זו, בתפיסה מכירה אינה הבבלי ברייתת

 כל אפוא אין למעשה הלכה ״לך״. לשון מדרש ומתוך דווקא, בנכרי הפיקדון
 בשום ישראל ברשות נכרי של חמצו הותר לא ולמסקנה הברייתות, בין מחלוקת

הבבלי. בברייתת אף אופן

המאוחרת ההלכה תפיסת של עלייתה יא.

 גרר שתיארנו בדרך דרשב״י המכילתא לברייתת הבבלי ברייתת של עיבודה
 כהווא בינתיים — לראשונה עולה הבבלי בברייתת ראשית, תוצאות. מספר
 ״לך״. ממדרש ישראל, ברשות נכרי של פיקדון לקבלת ההיתר — בלבד אמינא
 את לפרש חדשה אפשרות יצר פיקדון וקבלת טמון על המוסגר המאמר שנית,

ל כשיטת הברייתא, עי ל  שבמכילתא המקבילה הכרת אי מתוך ד(, פרק אביי)
 כלל, מוסגר מאמר אינו פיקדון וקבלת טמון של עניינם זו לשיטה דרשב״י:

 שכיבשתו נכרי על הדיון מקבל מעתה סדרה. פי על הברייתא את לקרוא ויש
 האיסור את אלא אחרים, של ההיתר את להרחיב בא הוא אין חדשה: משמעות

 קיומה המשך כאן והרי כיבשתו. שלא לזה אף הנכרי, מן פיקדון קבלת של
 שלא בזה לפחות — ישראל רשות בתוך נכרי חמץ להתיר אמינא ההווא של

כיבשתו.
 של היתרם כי שבברייתא הדברים מגוף הוכחה אין כבר מעתה מזו: יתרה

 דרשב״י, המכילתא פי ועל רבא לשיטת כי שלהם. לרשותם רק מוגבל אחרים
ר בבתיכם״ ימצא ״לא הכתוב כאן הועמד תי מ  לבית, שמחוץ מה כל את כ

 שהיתרם בהכרח נמצא האחרים. היתר של חלותו תחום את להגדיר כדי וזאת
ם דווקא אלא ישראל, של לרשותם עניין אינו אחרים של  לו. שמחוצה לתחו

ר מובא ימצא״ ״לא אביי, לשיטת אבל ס או  שהיה כשם אך הבית. שבתוך את כ
 כיבשתו, שלא נכרי של חמצו הבית בתוך אף להתיר אביי, לשיטת מקום,

 אפשר והרי כלשהו. אחר באופן הבית בתוך אף היתר שיהא אפשר עדיין כך
אחרים. של היתרם מכוון זה שלאופן מעתה,



 הרי הבבלי. ברייתת של מסיומה דחיפה קיבל זה מחשבה כיוון ואמנם,
 שבהם לבתים, בניגוד — אחרים של חמץ מתירים היינו שבשדות נאמר שם

 רק עניין אינו אחרים של שהיתרם מפורש, הרי נכרים. של פיקדון לקבל נאסר
 אמינא! הווא אלא זו אין לדרכנו, שבבתינו. לזה אף אלא שברשותם, לחמץ

 פיקדון שקבלת לימדתנו, שאר שאד שווה מגזרה לבתים שדות השוואת אבל
 לרשותם אלא אפוא עניין אינו אחרים של והיתרם בשדות, גם אסורה נכרי של

 בין זו, הבחנה הבבלי ובברייתת הואיל אך דרשב״י. במכילתא כמפורש שלהם,
 אביי, לשיטת לפחות מוכחת אינה שברשותנו, לזה ברשותם אחרים של חמץ

 אחרים של היתרם המסקנה: אכן שזו ההבנה המאוחרים הלומדים אצל עלתה
 המותר אחרים של לחמץ האסורה פיקדון קבלת בין וההבחנה ברשותנו, אף חל

אסורה, באחריות פיקדון קבלת לחמץ: השומר של הממונית זיקתו בטיב נעוצה
 שנתפרשו רבא, דברי על הלומדים נשענו זה בחילוק מותרת. היא בלעדיה אך

כאמור. המקורית, ככוונתם שלא ישראל, שברשות נכרי בחמץ כדנים להם
 של השוואתה על גם נשענה המאוחרת שהתפיסה מסתבר כי להוסיף ויש

ש שהרי הקדש. של לחמץ אחרים של חמץ בין הבבלי ברייתת ן  ידעו בהקד
 ע״א ו השנה )ראש איתיה״ דרחמנא גזא בי דאיתיה היכא ש״כל הלומדים,

 לזה ישראל שברשות הקדש בין כאן להבחין מקום יש אם אפוא וספק וש״נ(,
 הרי ישראל, שברשות לזה אף מכוון הקדש של היתרו ואם 122הקדש. שברשות

מו המובא אחרים, של בחמץ שאף משמע  כבר ואמנם, הדבר. הוא כך כאחד, ע
 אין ברשותו, גוי של בחמץ הדנה המקבילה, דרשב״י המכילתא שבברייתת ראינו

123לעצמו. כהיתר נאמר הוא ובמקורו כלל, מופיע ההקדש
 המעלה הסוגיה בקטע רק המאוחרת התפיסה של ביטויה את מצאנו כה עד

 זו. מאוחרת לתפיסה אלא קיימת שאינה סתירה — שבברייתא הסתירה את
שקפת זה, קטע של שונה מסורת נשתמרה ר״ח שבפירוש ראינו וכבר כנראה המ

ע״א. ו לדף הרש״ש הגהות לדוגמה, ראה, אחרונים: כך על עמדו וכבר 122
 אתה רואה אם בשאלה ברייתות מחלוקת מובאת ע״א( )כט ב ב, פסחים בירושלמי 123

אוקימתא, של בדרך דק לא הברייתות שבין הניגוד את מבאר הירושלמי להקדש.
 תלייתו באמצעות גם אלא (,137 עמ׳ פרקים, גילת, )ראה הדברים מפשט עולה שאינה

 שאלת באחריותו)עי״ש(. שחייב הקדש לממון הדיוט לזיקת באשר תנאים במחלוקת
 ואפשר לניגוד, אפשרי כפתרון הירושלמי בידי מועלית לא ההקדש מצוי שבה הרשות

 חסרון אין שבכאן הדעות שלכל להטעים, ]ויש בפנים. לאמור לסייע כדי יש בזה שגם
 הפקר של או אחרים של חמץ שהרי האיסור, מן ההקדש של הפקעתו סיבת הבעלות

 ההיתר סיבת הבעלים. שאינו אף שביררנו, כמות אסור, ישראל של ברשותו המצוי
 תורה דיברה ולא הדיוט, חמץ שאינו לפי ״לך״ בכלל שאינו טיבו, מעצם היא בהקדש

שמים[. נכסי כנגד



 בידינו יש באמת אך סתירה. כל כאן הועלתה לא אכן ולפיה המקורי, צביונו את
 זהות. למסקנות מובילה ובחינתו המאוחרת, לתפיסה נוסף ביטוי זו בסוגיה

 של היתרם הרחבת את אנו למדים ימצא״ שמ״לא רבא, שיטת שהובאה לאחר
הסתמא: מקשה דרשב״י, במכילתא וכמפורש שכיבשתו, לנכרי אף אחרים

! ? לאיסורא קרא לה ונטיב אהיתרא מיהדר תנא והאי
זימני. תרי ״לך״ ״לך״ שנאמר משום

 נשתברו וכבר הלומדים, לפני ביותר חמורים קשיים העלתה זו קצרצרה סוגיה
שואל תם רבנו חרז ויפה 124קולמוסים. עליה  ״אשר :לדברים ביאור שביקש ל
 עבדך אני לי כי לשאול, הקשית זימני׳, תרי לך ׳לך שמועת לפרש אדוני, שאל
 התלבטות 125לי״. חטאו כן כרובם בכה, וזה בכה זה פתרוניה ורבו משאול, קשה

 שהרי השאלה. על ראשית נעמוד אנו אך התשובה, למשמעות נגעה המפרשים
 — כלל שאלה אינה האוסר, ימצא״ ״לא הכתוב מן היתר יוצא כיצד זו, שאלה

 ישראל. ברשות אחרים של חמץ להתיר שבאנו הסבורה המאוחרת, לתפיסה אלא
 לשיטת אך תנאי. בכל בבתינו חמץ הימצאות אוסר דווקא זה כתוב הרי כך, אם כי

 דרשב״י, המכילתא לשיטת הדין והוא — השאלה מוסבת דעתו שעל עצמו, רבא
 חמץ להתיר אלא כאן באנו לא עיקר: כל קושיה אין הרי — כרבא מפורש שבה

 כראוי: מכוון הכתוב אכן לכך שכיבשתו; בגוי ואפילו שלו, ברשותו נכרי של
126גוונא. בכל מותר לבתיכם מחוץ אבל — דווקא בבתיכם״ ימצא ״לא

 שלסוגיה, מאוחרת בשכבה יסודה זו סתם ששאלת אפוא, עולה לדרכנו
 עליו קיבל שלא כל מותר ישראל ברשות גוי של חמצו כי להלכה נקטה שכבר

 מתוך גם מתבסס שהדבר דומה ואמנם, אחרים. של היתרם עניין וזהו אחריות,
שלתשובה החמורים שקשייה 127רוזנטל, רא״ש ציין כבר לשאלה. התשובה

 אחרות ״כמה שיש בקביעה לסוגיה ביאורו את המסיים לכאן, שם כתוב ראב״ד, ראה 124
 חידושי בפירושו״. נתבלבלו מפרשים ״הרבה שם: מעיר המאירי ר״מ כזו״. מסורסות

 ריב״ן ״והקשה אנגליה: חכמי תוספות ודוחק״. בקושי בתוספות ״והעלוה שם: הר״ן
לכתבם״. פנאי היה ולא ההלכה, בזה קושיות הרבה

.4 הערה 211 עמ׳ שלז, סי׳ שלזינגר, הוצ׳ החידושים, הישר, ספר 125
 ימים ״שבעת בלשון שלאיסורא הכתוב את מביא ,14 הערה 18 עמ׳ ששון, רוזנטל, 126

 אין אבל קושיה: באמת כאן הייתה שכזה, כתוב היה אילו גבולך״. בכל ימצא לא שאר
 ״בכל והכתוב ״בבתיכם״, דווקא נאמר ימצא״ ״לא הכתוב כי הקולמוס, פליטת אלא זו

 בברייתא המקשה גרם שאפילו לציין ויש לך״. יראה ל״לא באשר דווקא נאמר גבולך״
 להמשך מכוון שהלימוד פשיטא הרי (,24 הערה לעיל ״בבתיכם״)ראה בלא ימצא״ ״לא

שבתלמוד. הכתובים במדרשי מאד הרבה וכרווח כמצוי הכתוב,
.21-20 עמ׳ ששון, רחנטל, 127



 ״אלא התימניים: היד בכתבי גרסתה לפי — גמורה בפשטות לכאורה מסולקים
ך ׳לך׳ שנאמר משום :128]אימא[ ל  שבתשובה מפורש, זו לגרסה זימני״. תרי ׳

 תחתיו אלא ימצא״, לא ״ת״ל לגרום אין הברייתא: בנוסח הגהה משום יש
 שכיבשתו הן הגויים, סוגי לשני מכוונת זו וכפילות — לך״ לך שנאמר ״משום

 אלא דלאיסורא, קרא נסיב לא אהיתרא דמהדר התנא מעתה כיבשתו. שלא הן
בשלום. מקומו על בא והכול דלהיתרא, קרא

 היד כתבי של הנוסח שכמסורת שם, ורוזנטל 129נאה ר״ב ציינו כבר והנה,
 ׳׳משום שלשון נראה מזו: יתרה 130אתר. על ר׳׳ח בפירוש גם מתבאר התימניים
שובת שנאמר״  דווקא, התימנית הנוסח למסורת עניין שאינו כאן, התלמוד בת

 התימני. הנוסח מקוריות את לאשש כדי בו יש 131עדיו, בכל כמעט מקוים אלא
 ״משום העברי הלשון ארמי; התשובה סיום ואף בארמית, נאמרה השאלה שהרי

 האמור מעין לתשובה מצפים היינו יפה. משתלב ואינו בזרותו, כאן בולט שנאמר״
 הגהה כאן הרואה המסורת לפי אך כיו״ב. או כתיבי, ״לך״ תרי :ע״א כג להלן
 ״משום הברייתא: כגרסת המוצע התנאים לשון את נקטו יפה הברייתא, בגוף

זימני״. ״תרי והטעימו לך״, לך שנאמר
 הרי הברייתא, בנוסח למדי אלימה להגהה נתכוון במקורו והתירוץ והואיל

 נולדה לא הברייתא בביאור רבא שיטת של עצמה כל פרדוקס: כאן עולה
 ״לעולם מתנגד: רבא אביי. שהציע נוסחתה מהיפוך להימנע הרצון מן אלא

 ולשבש להגיה יש לרבא שדווקא זה, מתירוץ עתה עולה והנה 132תיפוך״! לא
 ואילו הצלעות, סדר את הפך רק שאביי מלאביי; יותר הרבה הברייתא את

 של איחורו יפה אפוא ניכר כאן מחדש. הדברים את ולכתוב למחוק יש לרבא
 ומאדיר תורה מגדיל אלא המקורית, רבא שיטת את כלל ממשיך שאינו זה, קטע

מפלפולו.
פו לקבל סירבו שהלומדים אפוא תימה אין והשמיטו זה תירוץ דבר של בסו

 אך השורה. מעל רק אימא מופיע ענלאו ובכ״י התיבות, שתי מופיעות קולומביה בכ״י 128
 הצעה כדיבור משמש לבדו אלא שגם ,33 והערה 20 עמ׳ ששון, רוזנטל, הראה כבר

להגהה.
שם. שלמה שבגמרא נוסחאות ביאור 129
 ימצא״ ״לא שתיבות יוצא ר״ח שמדברי שם, נאה ר״ב העיר שכבר את ציץ לא רוזנטל 130

 כי מקומן. את משנות רק אלא הסוגיה, תשובת לפי הברייתא מן לגמרי נמחקות אינן
 שנאמר אסור, אומר ״הייתה :אמינא להווא הן שייכות ר״ח ביאור לפי הסוגיה לתשובת

זימני״. תרי לך לך קמ״ל... מקום, מכל ימצא לא
 ראה ״שנאמר״! תיבת הושמטה ראשונים ובקצת דכתיב״. ״משום 109 וטיקן בכ״י 131

בפנים. המבואר מן נובע והוא כאן. שלמה שבגמרא נוסחאות ביאור
רבא. אצל זו היא ששיטה ,27 הערה לעיל במצוין וראה 132



 הקושי עלה כך מתוך 133הנוסח. עדי שאר כגרסת אימא״, ״אלא הלשון את
 את להותיר גם קצותיו: בשני החבל את לאחוז יש שהרי הדברים, בביאור הגדול
 דרכנו לפי אך לך״. ״לך החדש המדרש את לקבל וגם המקורית הברייתא גרסת

כאמור. המקורית, ממתכונתו דווקא שלתירוץ אופיו על למדנו
 הנראית לגרסה נוספת. מנקודה שעולה דומה שלתירוץ המאוחר אופיו

התרצן החליף מה לשם לשאול יש וכו׳, שנאמר״ משום אימא ״אלא כמקורית,
 לשון הותיר לא מדוע ? ההצעה לשון את גם אלא — הכתוב את רק לא —

 כבר והנה, שנאמר״? ב״משום להחליפו צורך וראה מקומו, על לומר״ ״תלמוד
א י״נ דן שטיין)מבו  שנאמר, משום בלשון (534-533 עמ׳ המשנה, לנוסח אפ

 מכל הרווח, שנאמר ללשון חלופי סגנון אלא אינו במקורו כי שאף והעלה
 משנאמר שונה משמע שנאמד משום בלשון רואות מאוחרות סוגיות מקום
 שנאמר משום אלא ומפורש, ישיר אינו שהלימוד היינו שנאמר משום סתם:

 להחלפת הסיבה שזו אפוא דומה לו. מעבר מסקנה להסיק יש לכך מסוים, דבר
 את מלמד אינו לך״ ״לך הכתוב עצם שנאמר: במשוט אצלנו לומד תלמוד

 לנכרי אחד לדרשו: יש לכך פעמיים זה לשון שנאמר משום אלא המבוקש,
 של איחורו על ללמוד אפוא יש מכאן אף כיבשתו. שלא לנכרי ואחד שכיבשתו

בסוגיה. זה קטע
 התפיסה את המבטאים הסתמיים הסוגיה קטעי שני כי למדים, ונמצינו
תנא׳׳ ״האי פסקת המאוחר: אופיים על מתוכם מלמדים המאוחרת

 ״אלא את גרסתנו)המשמיטה היווצרות את לבאר ביקש ,23-22 עט׳ ששון, רוזנטל, 133
 התוספתא ברייתת הובאה שם ע״א. ו להלן אשי, רב שיטת של בהשפעתה אימא״(

 אין בידו ובצקו ישראל של לחצירו שנכנס ״גוי ילפותא: בצירוף אך ה(, פרק )לעיל
 ימצא״. לא שנאמר לבער, זקוק אין בית לו ייחד לבער: צריך בידו הפקידו לבער: זקוק

 היינו למציעתא, מוסב ימצא״ מ״לא שהלימוד פפא רב משיב קאמר״ ״מאי לשאלת
 הנלמד הוא שבסיפא שההיתר מסביר אשי רב אבל ולהיתרא. לסיפא ולא לאיסורא,

 שקיבל מי רוזנטל, לדעת ״בתיכם״. בכלל זה אין בית לו כשייחד שהרי ימצא״, מ״לא
 הסוגיה לצורת שאחראי הוא להיתרא, לשמש יכול ימצא״ ש״לא אשי, רב שיטת את

 יתפרש — להיתרא אפוא נותר ימצא״ ו״לא הברייתא, את מגיהה שאינה שלפנינו,
עצמו, בפני בית לו שייחד באופן דן אשי רב כי תמוהים, והדברים שיתפרש. כדרך

 הנפקד בבית להחזיק כאן הותר שלפנינו הסוגיה לפי הרי דידן? לברייתא עניין זה ומה
 הותר שלא כדרכנו, רוזנטל סבור ואם אחריות. עליו קיבל שלא כיון החמץ, את עצמו
 שהרי אשי, ורב פפא רב למחלוקת עניין זה אין שוב שלו, ברשותו אלא הגוי של חמצו

 אפוא ברי לבית. שמחוץ את מתיר בבתיכם״ ימצא ש״לא פפא רב גם מודה ודאי בזה
 המאוחרת, התפיסה לפי אמורה והיא אמוראי, מקור אץ וכו׳ מהדר״ ״תנא שלסוגיית

בבתיכם״ ימצא ״לא אשי רב לשיטת גם הלכך ממש: ברשותנו אף הוא האחרים שהיתר
להיתר. מקור לשמש יכול אינו



 לשני ט. פרק לעיל שנותחה בברייתא, הסתירה ופסקת כעת, שנתבררה 134וכו׳
 פרק לעיל נתבאר וכבר — ע״ב מו דלהלן הסתמא פסקת מצטרפת הללו הקטעים

דומה. אופי לה שאף ה,

נוסף אמוראי מקוד יב.

135גרסינן: ע״א ו בפסחים

 טפחים עשרה מחיצה לו עושה נכרי של חמצו רב: אמר יהודה רב אמר
היכר. משום

צריך, אינו הוא הקדש של ואם
מיניה. אינשי בדילי מיבדל טעמא? מאי

שלמותה זו ממימרה  בחמץ ייראה בל איסור אין רב שלדעת לכאורה, יוצא ב
 שלא היכר״, ״משום אלא אינו במחיצה הצורך שהרי ברשותו. המצוי נכרי

 אין שבהקדש הטעם והוא כאן. אין כנראה ייראה בל חשש אבל לאכלו, יבואו
 ברם, מיניה. בדילי מיבדל כי לאכלו, יבואו לא הכי בלאו שהרי במחיצה, צורך

 של שעניינו מתברר, רב מימרת של המקורי צביונה על לעמוד אנו משמבקשים
 חלק הוא ואין רב, למימרת — רבה או — רבא שהוסיף תוספת הוא ההקדש
 במימרת מצויות לא 138בראשונים, וכן 137היד, כתבי ברוב זו: אף 136רב. מדברי

 המשפט את אלא אפוא כללה לא עצמה רב מימרת היכר״. ״משום התיבות רב
טפחים״. עשרה מחיצה לו עושה נכרי של ״חמצו

ע״ב: ה הסוגיא ממסקנת הנראה פי על — הדברים בביאור נחלקו ראשונים
כאן אין ולכך זה, חמץ על אחריות קיבל שלא באופן דווקא שמדובר שכתבו יש

 ע״א: קו בפסחים רק עוד מצוי וכו׳ קרא״ ונסיב וכו׳ מהדר ״תנא הלשון כי להעיר יש 134
 ,213-212 ׳עמ )תשנ״ו(, י תעודה רבא״, קידושא ״לתולדות במאמרי נתברר וכבר

 וראה ביותר, אפוא מאוחר כנראה זה סגנון שלסוגיה. ביותר מאוחרת בשכבה שמדובר
שם. במאמרי 92 הערה

בפנים. להלן יובאו הנוסח חילופי 135
 ביאור וראה בדפוסים. אלא מופיעה המימרה אין רבה/א( בשם רב)ולא ממימרת כחלק 136

 הערת גם וראה רבה/א. בשם הביאוה ראשונים שאף כאן, שלמה שבגמרא נוסחאות
וכו׳. הוא״ ישר ״ונוסח כאן: דק״ס בעל

.109 וטיקן כ״י ובגיליון אוקספורד בכ״י רק איתא היכר״ ״משום 137
 שאף הרי״ד, פסקי את שם למצוין והוסף כאן, שלמה שבגמרא נוסחאות ביאור ראה 138

היכר״. ״משום גרם לא הוא



 זה שישראל הסבורים ויש 139בלבד. האכילה מפני אם כי ייראה, בל מצד חשש
 האכילה, את למנוע רק אינו המחיצה ותפקיד שלנכרי, לחמצו אחריות עליו קיבל
שהובא בפני בית לו ״ייחד בדין זה מקרה להכליל אלא  ח(: פרק לעיל עצמו״)

 אין זה ובאופן לו, המיוחדת רשות לחמץ קובעת טפחים עשרה מחיצה עשיית
 בידו המופקד חמץ שבכל פירש, הריטב״א ואילו 140זו. לדעה ביעור חיוב בו

 במחיצה שהצורך אלא לאו; אם ובין אחריות עליו שקיבל בין אמורים, הדברים
 ייראה, בבל יעבור שלא כדי — אחריות כשקיבל שונים: טעמים משני הוא

לאכלו. יבוא שלא כדי — אחריות קיבל וכשלא
 אדם אין כי שבידינו ההלכה את מקבל שרב ההנחה, מן נובעת זו התלבטות

 לדרכנו אך אחריות. עליו קיבל כן אם אלא שברשותו חמץ על ייראה בבל חייב
 הואיל בהם: נרמזה לא אכן וזו רב, לדברי עניין אינו האחריות שעניין ברי

 בלא גם להחזיקו, בעולם היתר כל אין הרי ישראל, שברשות בחמץ ומדובר
 רשות לחמץ לייחד אלא אפוא באה לא הטפחים עשרת בת המחיצה אחריות.
 מחיצה כשיעור טפחים עשרה ואכן האכילה. בחשש כאן ענייננו ואין לעצמה,
 הטכנית למניעתו ואילו הלכות; משאר לנו מוכר הרי לעצמה רשות הגודרת

 שהיא דרך בכל ודי דווקא, טפחים בעשרה צורך שאין ברי האכילה חשש של
בסמוך. יובא שגם כפי בפועל, האכילה את המונעת
 הרי ההקדש. בדין רבא, שהוסיף התוספת מן לכאורה נסתרת זו הצעה ברם,
 רב, דברי ביסוד העומד הוא האכילה שחשש דעתו, את רבא בזה גילה לכאורה

ש ולכך  מעדי יש שבאמת אלא 141מיניה. בדילי מיבדל שהרי בעיה, אין בהקד
 על לעמוד כדי כמדומה יש ומכאן 142רבא; דברי את כלל גורסים שאינם הנוסח

כך: גרסינן הנידונה המימרה לפני בסמוך שהרי המימרה. בניית דרך

 דיבב״ן, המכתם, הדמב״ן, תלמיד מלוניל, ד״י פרץ, רבנו תוספות ועיין שם, רש״י ראה 139
שם. חלאוה ומהר״ם הרשב״א תלמיד רי״ד, פסקי

 לשיטה והוא העיטור, ובעל רמב״ן בשם ב, ד, ומצה חמץ להלכות משנה מגיד ראה 140
כאן. הרשב״א ותלמיד המאירי ר״מ הר״ן, חידושי ועיין .107 הערה דלעיל

 רבא למימרת תוספת הוא מיניה, בדילי דמיבדל הארמי, שהנימוק לטעון אמנם אפשר 141
 על לפרש אפשר דבריו את כי רבא. דעת את בהכרח משקפת שאינה תוספת העברית,

 בי דאיתיה היכא דכל לאו, אם ישראל ברשות נמצא אם חילוק אין שבהקדש הסברא ידי
 כן שאין מה ברשותך, אפילו אתה רואה לגבוה ולכך לעיל. כמובא איתיה, דרחמנא גזא

 בבירור נראה להלן, בפנים שתובא כפי לכן, קודם הסמוכה המימרה מן אבל לאחרים.
האכילה. חשש הוא שהנידון

 נשמטה אשר רב, אמר יהודה רב של זו מימרה שהשלים ,109 וטיקן כ״י בגיליון כך 142
העניין, כל על דילג ולכך רבא, דברי את גרם כן כנראה המקורי הסופר היד. כתב מגוף
 בקטע וכן ענלאו, בכ״י גם מצוי זה דילוג הכפולה. רבא שבמימרת הדומות טעות בשל
להשלמת סימן שם יש (.T־s A.S. 79,82 שם)קיימברידג׳ נאה ר״ב לפני עמד שלא גניזה



 את עליו כופה טוב ביום בביתו חמץ המוצא רב: אמר יהודה רב אמר
הכלי.

 צריך, אינו הוא הקדש של אם רבא: אמר
מיניה. בדילי מיבדל טעמא? מאי

 בוודאי כאן והנה, העדים. בכל מקוימת רב למימרת רבא של תוספתו כאן
 ״משום אלא טפחים, עשרה למחיצה עניין כאן אין ולכך אכילה, בחשש מדובר

ש״י כפיית צריך ויאכלנו ישכח שלא  רבא, מוסיף יפה כך ועל שם(. כלי״)ר
 מימרת נסמכה לכאן כלי. בכפיית צורך ואין מיניה, בדילי הכי בלאו שבהקדש

 בל בבעיית אלא אכילה, בחשש עוסקת אינה שלדרכנו רב, אמר יהודה רב
 הרשות. ייחוד את אלא כפתרון, הכלי כפיית את מציעה אינה כך ומשום ייראה,

 את פירשו שבידינו, ההלכה את וקיבלו סברו שכבר המאוחרים, הלומדים אך
 ובלעדיה אחריות, קבלת כאן הוזכרה לא שהרי האכילה: חשש מצד רב מימרת

 את רב לדברי הוסיפו לפיכך ברשותו. נכרי חמץ להחזיק לשיטתם מותר הלא
 דברי את לכאן אף להוסיף שלא סיבה כל אין מעתה היכר״. ״משום התיבות

 רבא דברי את והעבירו אפוא עמדו רב. של הקודמת מימרתו על שנאמרו דבא
שמטת :בשניים ניכרים זה תהליך של שסימניו אלא לכאן. אף  רבא של שמו ה

 נוסח עדי של קיומם כן: על ויתר כדלעיל, העדים, מן בחלק השנייה בפעם
 שלא המקורית, המתכונת את ומשמרים עיקר, כל ההעברה את קלטו שלא

רב. דברי את אלא כאן כללה

* * *

 בחקר עניין רבות תופעות של מגוון בפנינו העלתה אחרים של חמצם שאלת
 באשר תנאים של בתורתם נשתמרו מסורות שתי כי נתברר חז״ל. ספרות

 במשנה האחת חמץ, בחלת ייראה בל באיסור יהושע ור׳ אליעזר ר׳ למחלוקת
 לאור כפשוטה מתבארת יהושע ר׳ בשיטת המשנה ומסורת :בתוספתא והשניה

 אין האמוראים של בתורתם אחרים. של בחמץ ישמעאל דר׳ המכילתא שיטת
 האפייה שבאיסור במחלוקת אלא עסקו לא והם זו, למחלוקת ביאור למצוא
 העלה זאת, לעומת דבבלי, סתמא התוספתא(. שיטת בהשפעת — )אפשר

 במסקנה כי לימד הסוגיא ניתוח אך ייראה, שבבל למחלוקת ביאור של אפשרות
שניתוספה מאוחרת שכבה רק האמוראים. ביאור על ידיו את סמך הסתמא אף

 ביאור ראה וטיקן, כ״י כגיליון גורסים שכנראה ראשונים על קרוע. הגיליון אך גיליון,
כאן. שלמה שבגמרא נוסחאות



 שעלתה באופן כמסקנה, שבסתמא המחודש הביאור את שקיימה היא לסתמא
 נתברר זו, הלכה ייראה. בל לאיסור כתנאי בעלות המצריכה חדשה, הלכה

 במכילתא ומקבילתה הבבלי ברייתת ניתוח התנאיים: במקורות עולה שאינה
 אף שלהם, ברשותם אלא אחרים של חמץ התירו לא שהללו העלה דרשב״י
 תפיסה מעולם. הותר לא ישראל ברשות חמץ אבל היא! בגבולנו זו שרשות

 גרסה הסוגיות, בירור האמוראים. של תורתם ניתוח מתוך אף שעלתה היא זו
 בל לאיסור כתנאי לבעלות באשר שבידינו המקלה ההלכה כי העלה ופירושה,

 את דרכן פי על שפירשו ומאוחרות, סתמיות סוגיות בתפיסת מקורה ייראה
143כאחת. והאמוראיים התנאיים המקורות

 היסטוריות נסיבות שמא או בלבד, המדרש בית של בלימוד נעוץ זה תהליך אם לשאלה 143
 א״א בידי שהוצע הרקע מקום, ומכל להשיב. יודע איני ברקעו, הן אף עומדות ריאליות

 בשינוי ההקלה תהליך את התולה (,21 הערה 140 ׳עמ פרקים, גילת, אצל אורבך)מובא
 לא זו שהקלה מתברר שהרי בירורנו. לפי להתקיים יכול אינו החורבן, שלאחר התנאים

בה. הכירו לא עדיין האמוראים אף אלא הסנאים, בתורת שאינה דבר סוף


