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מקורות – )א( ו" :אמר רב יהודה אמר רב ;"...רש"י ,תוספות ,תוספות רבנו פר  ,רבנו
דוד וחידושי הר" על אתר; בעל המאור ומלחמות ג .בדפי הרי".
)ב( מעמד איסורי הנאה – ריטב"א סוכה לה .ד"ה ושל ערלה; גיטי כ" .גופא ,"...קצות
ר' ס"ק ה; תוספות קידושי נו :ד"ה המקדש בערלה.
)ג( איסורי הנאה דרבנ – רמב" הל' אישות פ"ה ה"א ,ופ"ד ה"ו; קידושי נח" .תניא
המקדש בפטר חמור ,"...תוספות ד"ה אלמא; רא"ש קידושי פ"ב סי' לא; תוספות בבא
קמא עב :ד"ה דאי סלקא דעת; ירושלמי קידושי פ"א ה"א "כתבו על דבר שהוא
איסור הנאה ;"...רא"ש פ"ב סי' ב; שולח ערו אב העזר כ"ח ,כא ובית שמואל ש;
בית שמואל כ"ח ס"ק נב ,אבני מילואי ש ס"ק נד.
)ד( חמ בשעה חמישית – משנה יא ; :רמב" הל' חמ ומצה פ"א ה"ט וחידושי
הגרי"ז ש; ריטב"א כא :ד"ה דאמר רבא.
הגמרא בד ו :חוזרת לעסוק בהלכות בדיקה וביטול:
"‡"ÏË·È˘ ÍÈ¯ˆ ˜„Â·‰ :·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó

).(:Â ÌÈÁÒÙ

החידוש בדבריו של רב יהודה הוא בשני רבדי .ברובד הראשו  ,רב יהודה בא לחדש
את עצ הצור בביטול .היה מקו לחשוב שבדיקת החמ מסירה מעל האד כל
חשש ,ולאחר שבדק שוב אי צור שיבטל .כנגד זה מחדש רב יהודה ,שאפילו לאחר
הבדיקה מוטל על האד לבטל את החמ  .הגמרא מבארת שג לאחר הבדיקה ,עדיי
יש חשש שהאד ימצא בביתו גלוסקא יפהפייה ,ויעבור עליה בבל ייראה ובל יימצא.
ביטול החמ מסיר את החשש ,ומונע מהאד לעבור על הלאו.1
ברובד נוס ,רב יהודה בא לחדש שהבדיקה והביטול צריכי להיות סמוכי זה
לזה .כיוו שבדיקת החמ מתבצעת בליל י"ד בניס – ג הביטול צרי להתקיי בעת

1

כפי שראינו לעיל בשיעור הראשו )עמ'  ,(16לדעת רש"י האד יעבור על בל ייראה ובל יימצא רק א
יחוס על הגלוסקא לרגע אחד .ראשוני אחרי חלקו על רש"י ,וסברו שהאד עובר על הלאו ברגע
שמוצא את הגלוסקא ,או א קוד לכ – עיי רמב" ד :ד"ה עני ביטול חמ )לקראת הסו( ,ורא"ש פ"א
סי' ט.
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זו .נית להבי שרב יהודה בא להרחיב את התקנה של בדיקת החמ  .לפי דבריו,
הביטול משתלב בתקנת הבדיקה והופ לחלק בלתי נפרד ממנה .לחלופי אפשר להבי
שג לדעת רב יהודה ,הבדיקה והביטול ה תקנות נפרדות .בפועל נקבעו שתי התקנות
האלה לאותה השעה ,א מבחינה מהותית מדובר בשתי תקנות שונות .נפקא מינה
אפשרית היא לעניי אד הבודק את החמ במועד מוקד יותר :הא עליו להקדי
את הביטול ולהסמיכו לבדיקה ,או שג הוא מבטל בליל י"ד כמו כול.2
בהמש הסוגיה מבררת הגמרא מדוע נקבע מועד הביטול בליל י"ד בניס דווקא,
ולא במועד מאוחר יותר .בשלב הראשו מבארת הגמרא שהביטול אינו אפשרי לאחר
שעת האיסור ,כיוו שמשעה זו ואיל החמ כבר אינו ברשותו של האד:
"„.ÏÈË·Ó ÈˆÓ ‡ÏÂ ‡ÓÈÈ˜ ‰È˙Â˘¯· Â‡ÏÂ ,‡¯ÂÒÈ‡ ¯˙·Ï ‰ÈÏ ˙ÁÎ˘Ó ‡ÓÏÈ
„‡ÂÏ‡Â ,Â˙Â˘¯· ÂÏÈ‡Î ·Â˙Î‰ Ô‡˘ÚÂ Ì„‡ Ï˘ Â˙Â˘¯· ÔÈ‡ ÌÈ¯·„ È˘ :¯ÊÚÏ‡ È·¯ ¯Ó
)˘.(Ì
"‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ıÓÁÂ ,ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯· ¯Â· :Ô‰
ההבנה הפשוטה היא ,שלא נית לבטל את החמ כיוו שהוא אסור בהנאה .מדברי רבי
אלעזר עולה ,שאיסור ההנאה קיי מ התורה כבר בי"ד בניס  ,מחצות היו והלאה.
לעיל בשיעור בעניי חמ משש שעות ולמעלה 3ראינו ,שהנחה זו אינה מוסכמת .רבי
יהודה סובר שחמ אסור באכילה מ התורה בערב הפסח מחצות היו .לפי שיטתו,
החמ אסור ג בהנאה בשעות אלה ,כמבואר בגמרא בד כח .לעומת זאת ,לדעת רבי
שמעו אכילת חמ בערב פסח אינה אסורה באיסור לאו .הא דבריו של רבי אלעזר
נאמרו ג לפי שיטת רבי שמעו ?
הר" בחידושיו )ו :ד"ה שני דברי( סבר ,שג לדעת רבי שמעו יש איסור מ
התורה ליהנות מחמ בערב הפסח משש שעות ולמעלה ,מכוח מצוות 'תשביתו' .לפי
הר"  ,דבריו של רבי אלעזר נכוני ג במסגרת שיטת רבי שמעו  ,ואינ נתוני
במחלוקת .רוב הראשוני סברו שלדעת רבי שמעו חמ בערב הפסח מותר בהנאה
מדאורייתא ,ואולי א באכילה .לפי הראשוני האלה יש לומר שדברי רבי אלעזר

2

3

הנפקא מינה הזו מבוססת על ההנחה ,שבדיקת חמ לפני הזמ ג היא מהווה קיו של תקנת חכמי –
עיי לעיל בשיעור בעניי מועד בדיקת חמ  ,עמ' .33
שאלה נוספת המתעוררת בעקבות דברי הגמרא היא בנוגע לזהות המבטל :הא דווקא הבודק הוא זה
שנדרש לבטל ,או שאפשר לעשות זאת על ידי שני אנשי שוני .ג שאלה זו עשויה להיות תלויה
בהבנות השונות לגבי מידת הזיקה שבי הבדיקה והביטול .כדי לברר שאלה זו יש לבחו הא הבדיקה
או הביטול יכולי להתבצע על ידי שליח ,ואכמ"ל.
עמ' .99
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נאמרו רק לשיטת רבי יהודה ,או שה נאמרו ג לשיטת רבי שמעו – א בפסח עצמו
בלבד ,ולא בערב הפסח )עיי רבנו דוד על אתר(.

ביטול לאחר שעת האיסור
כיצד מונע איסור ההנאה את האפשרות לבטל את החמ ? כדי לבאר זאת יש להתייחס
לאופ פעולת הביטול מחד ,ולמעמד איסורי הנאה מאיד .בעניי מהותו של ביטול
חמ עסקנו באחד השיעורי הקודמי .4כפי שראינו ש ,הראשוני ביארו את אופ
פעולת הביטול בדרכי שונות .יש שהבינו שהביטול משפיע על זהותו ומעמדו של
החמ בחפצא ,ומחשיב אותו כעפר .ראשוני אחרי פירשו שהביטול אינו משפיע על
החמ עצמו ,אלא על הזיקה שבי החמ והבעלי.
במסגרת ההבנה השנייה ,קיימות גישות שונות .רבנו ת סבר שביטול הוא הפקר,
והוא מפקיע את הבעלות על החמ  .הרמב" סבר שהביטול הוא ביטוי לכ שהאד
אינו מעוניי בקיומו של החמ  .בשיעור הנ"ל התלבטנו הא די בכ שהאד אינו
מעוניי בחמ כדי לפטור אותו מבל ייראה ובל יימצא ,או שחוסר הרצו הוא רק שלב
ביניי ,המוביל לכ שהחמ יהיה מופקר מכוח איסור ההנאה שבו.
רש"י בסוגייתנו )ד"ה דלאו ברשותיה( כותב שהחמ האסור בהנאה אינו שלו.
לדעת רש"י ,אי בעלות על איסורי הנאה .לאור שיטתו של רש"י נית לבאר מדוע
ביטול אינו מועיל באיסור הנאה .לפי ההבנה שהביטול משפיע על מעמד החמ
בחפצא ,יש לומר שהזכות לשנות את מעמד החמ שמורה לבעלי בלבד .לאחר
שפקעה בעלותו של האד על החמ – הוא אינו יכול להשפיע על מעמד החמ
ולהחשיבו כעפר .כ הוא המצב ג לפי שיטת רבנו ת :כיוו שהאד אינו בעלי על
החמ  ,אי לו סמכות להפקירו.
הרמב" סבר שביטול איננו פעולה הדורשת סמכות של בעלי ,אלא גילוי דעת
שהוא אינו רוצה בקיומו של החמ  .מדוע גילוי דעת זה אינו אפשרי ג לאחר שהחמ
נאסר בהנאה? יש להסביר ,שלאחר שהחמ נאסר בהנאה – הבעלי נחשב כאד זר
לחלוטי ביחס לחמ  .אמנ התורה החשיבה את החמ כאילו הוא ברשותו כדי לעבור
עליו ,א לכל עניי אחר הבעלי מנותק לחלוטי מהחמ  .גילוי דעתו של האד ביחס
לחמ הוא חסר משמעות הלכתית ,והוא אינו יכול למנוע מהאד לעבור על הלאו.

4

לעיל עמ' .77

202

שיעורי הרא"ל במסכת פסחי

כאמור ,רש"י סבר שאי בעלות על איסורי הנאה .ראשוני אחרי חלקו על רש"י,
וסברו שהבעלות ממשיכה להתקיי ג באיסורי הנאה .כ היא דעת הריטב"א במסכת
סוכה )לה .ד"ה ושל ערלה( .ג לפי שיטת הריטב"א אפשר להסביר מדוע הביטול אינו
מועיל בחמ שנאסר בהנאה ,במסגרת שיטת רבנו ת שביטול הוא הפקר .אמנ
הבעלות על החמ אינה פוקעת ,א הוא נחשב כדבר שאינו ברשותו .הבעלי אינו
שולט בחמ האסור בהנאה ,ולכ אי ביכולתו להפקירו או להקנותו.5
הסבר זה עשוי להיות תלוי במחלוקת אחרוני .הגמרא במסכת גיטי )כ (.מכשירה
גט שנכתב על גבי איסור הנאה .ה'קצות' )ר' ס"ק ה( הניח ,שאי אפשר להקנות איסורי
הנאה .כדי לבאר את די הגמרא ש הוא ביאר ,שכלל אי צור להקנות את הגט
לאישה ,אלא די בנתינה פיסית בידה .הגר"ח חלק על ה'קצות' .לדעת הגר"ח ,לא די
בנתינה פיסית של הגט ,אלא יש צור להקנותו לאישה .6לאור זאת הוא נדרש להסביר,
כיצד הכשירה הגמרא גט שנכתב על איסורי הנאה .כדי לענות על כ הוא חלק על
הנחת ה'קצות' ,וחידש שאפשר להקנות איסורי הנאה ,ויש כא נתינת גט מלאה.7
ההסבר לסוגייתנו שהצענו לעיל משתלב בשיטת ה'קצות' .כש שאי אפשר
להקנות איסור הנאה ,כ ג אי אפשר להפקירו .לכ  ,לא נית לבטל את החמ לאחר
שנאסר בהנאה ,לפי הבנת רבנו ת שביטול הוא הפקר .הגר"ח חלק על ה'קצות' ,וסבר

5

6

7

המקור הבולט ביותר לקיומו של פער בי בעלות ובי יכולת הקנאה הוא בדינו של רבי יוחנ " :גזל ולא
נתייאשו הבעלי – שניה אינ יכולי להקדיש ,זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו" )בבא קמא
סח .(:מקורות נוספי נית למצוא בגמרא במסכת בבא בתרא )קלו ,(.העוסקת באד שמכר נכס
לפירותיו והשאיר את הגו לעצמו ,וקובעת שהוא אינו יכול למכור את גו הנכס; ובשיטת הרמב"
בעניי מעשר שני )הל' מעשר שני ונטע רבעי פ"ג הכ"ד( ובעניי קדשי קלי )הל' מעילה פ"ד ה"ח; הל'
נזקי ממו פ"ח ה"א(.
הגר"ח הביא ראיה לשיטתו מהגמרא במסכת בבא מציעא )יא ,(.המשווה בי נתינת הגט לקניי מציאה,
עיי"ש .יש לציי שבחידושי הגר"ח על הש"ס )סי' קמ"ט( מופיעה מסורת אחרת בש הגר"ח בעניי זה.
אנו הצגנו כא את שיטת הגר"ח כפי שנמסרה בשמו על ידי הגרי"ד סולובייצ'יק.
אחת הקושיות על שיטת הגר"ח היא מהגמרא במסכת בבא קמא )מד ,(:הקובעת שאי אפשר למכור או
להקדיש שור הנסקל .ההבנה הפשוטה היא שאיסור ההנאה של השור מונע את הקנאתו .הגר"ח תיר
שג לפי הגמרא ש אפשר להקנות ולהפקיר שור הנסקל ,והבעיה קיימת דווקא במכירה ,כיוו שאי
אפשר לתת שו שווי בתמורה לאיסור הנאה .תירו זה אינו מועיל לשיטת הרמב" ,הפוסק במפורש
שאי אפשר להפקיר שור הנסקל )הל' נזקי ממו פי"א ה"ט( .בכיוו אחר אפשר לתר  ,שחוסר היכולת
למכור או להקדיש אינה נובעת מאיסור ההנאה ,אלא מעצ העובדה שחל עליו ש 'שור הנסקל' .זהו
תירו מחודש ,א כ בוודאי יש לומר לשיטת רבנו ת ,הסובר ששור הנסקל כלל אינו אסור בהנאה
מחיי )תוספות זבחי ע:עא .ד"ה אפילו(.
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שאפשר להקנות איסור הנאה .לפי שיטתו פשוט שאפשר ג להפקיר איסור הנאה,
בקל וחומר מהקנאה .מדוע א כ אי אפשר לבטל את החמ לאחר שנאסר בהנאה?
הגר"ח התמודד ע קושיה זו ,ופירש את קביעת הגמרא אצלנו באופ אחר .לפי
פירושו ,הגמרא כלל לא עסקה ביכולת להפקיר או להקנות איסורי הנאה .ג רבי
אלעזר מודה שאפשר להפקיר חמ לאחר שעת איסורו .החידוש של רבי אלעזר הוא
בדיני חמ  .רבי אלעזר מחדש ,שקיימת שעה מסוימת הקובעת לעניי איסור בל ייראה
ובל יימצא .א האד מחזיק ברשותו חמ בשעה זו – אנו קובעי שהוא עובר על
הלאו .מכא ואיל אי חשיבות למה שיעשה האד ,וג א יפקיר את החמ – הוא
לא ייפטר בכ מהעברה.8

ביטול בשעה שישית
הגמרא ממשיכה לברר ,מדוע לא קבעו חכמי שהביטול יהיה ביו י"ד בניס  ,לפני
חצות היו .במשנה להל דנו התנאי במעמדו של החמ בשעות החמישית והשישית:
"¯·.˘˘ ˙ÏÈÁ˙· ÔÈÙ¯Â˘Â ,˘ÓÁ ÏÎ ÌÈÏÎÂ‡ :¯ÓÂ‡ ¯È‡Ó È
¯·"˘˘ ˙ÏÈÁ˙· ÔÈÙ¯Â˘Â ,˘ÓÁ ÏÎ ÔÈÏÂ˙Â ,Ú·¯‡ ÏÎ ÔÈÏÎÂ‡ :¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È È
).(:‡È ÌÈÁÒÙ ‰˘Ó
לכל הדעות ,בשעה השישית החמ אסור בהנאה מדרבנ  ,והוא עומד לשריפה .לגבי
השעה החמישית נחלקו התנאי ,הא החמ אסור באכילה או לא .כול מודי
שהחמ אינו אסור בהנאה עד סו השעה החמישית .על רקע זה מבארת הגמרא
אצלנו ,שחכמי לא רצו לקבוע את הביטול בשעות האלה ,כיוו שהחמ עדיי מותר
ואי חובה לשורפו ,ויש חשש שהאד ישכח לבטלו .משו כ קבעו חכמי את
הביטול בערב ,בסמו לבדיקה ,כ שהעיסוק בבדיקה יזכיר לו שעליו לבטל את החמ .
הגמרא ממשיכה ושואלת מדוע לא תיקנו חכמי לבטל את החמ בשעה השישית.
בשעה זו החמ כבר אסור בהנאה והאד עסוק בשריפתו ,ומתו כ הוא יזכור לבטלו.
הגמרא עונה שג בשעה השישית ,כמו לאחר חצות ,אי אפשר לבטל את החמ  ,שהרי
הוא אסור בהנאה מדרבנ  .כראיה לכ היא מביאה את דינו של רב גידל:
8

חיזוק לשיטת הגר"ח אפשר להביא מהקישור שיוצרת הגמרא בי חמ בפסח לבור ברשות הרבי .ג
במקרה של בור ,מבחינה קניינית הבור הוא הפקר ,וא על פי כ התורה חידשה שאפשר לחייב את "בעל
הבור" מדי נזקי ממו  .באותו אופ אפשר לומר אצלנו ,שהאד אמנ הצליח להפקיר את החמ  ,א
הפקר זה לא פטר אותו מבל ייראה ובל יימצא .לפי פירושו של הגר"ח יש לדו  ,הא ג הקנאת החמ
לגוי במהל הפסח לא תצליח לפטור את האד מבל ייראה ובל יימצא.
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",ÏÈË·Ó ÈˆÓ ‡ÏÂ ,‡ÓÈÈ˜ ‰È˙Â˘¯· Â‡ÏÂ ,‡ÈÓ„ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Î – ‰ÈÂÏÈÚ Ô·¯„ ‡¯ÂÒÈ‡„ ÔÂÈÎ
„‡ÂÏÈÙ‡ ,‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ˘„˜Ó‰ :·¯ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ¯· ‡ÈÈÁ È·¯ ¯Ó‡ Ï„È‚ ·¯ ¯Ó
).(.Ê ÌÈÁÒÙ
·"ÔÈ˘Â„È˜Ï ÔÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡ – ‡˙È„¯Â˜ ÈËÈÁ
הראשוני נחלקו בפירוש דבריו של רב גידל .רש"י )ד"ה משש שעות( פירש ,שרב גידל
דיבר על מש הזמ שמתחילת השעה השישית והלאה .כפי שראינו ,במהל השעה
השישית איסור ההנאה של החמ הוא מדרבנ בלבד .התוספות )ו :ד"ה משש שעות(
פירשו שרב גידל דיבר על מש הזמ שמסו השעה השישית והלאה .איסור ההנאה של
החמ בשעות אלה הוא מדאורייתא )לשיטת רבי יהודה( .א על פי כ  ,האיסור כא
הוא מדרבנ  ,מחמת סוג החמ שעליו מדובר – "חיטי קורדניתא" .חיטי אלה ה
חיטי קשות שאינ ראויות כל כ לאכילה ,וה נחשבות כ'חמ נוקשה' ,האסור
באכילה מדרבנ בלבד .9ג הרמב" במלחמות )ג .בדפי הרי"( פירש את הסוגיה
כתוספות.
לפי כל הפירושי ,רב גידל בא לחדש שאי קידושי באיסור הנאה דרבנ  ,ממש
כמו באיסור הנאה דאורייתא .נית להבי שרב גידל בא לקבוע עיקרו כללי
בהתייחסות לאיסורי דרבנ  .לדעתו ,קיי יישור קו מלא בי איסורי דרבנ לבי
איסורי דאורייתא" .כל דתקו רבנ כעי דאורייתא תקו " ,והמציאות ההלכתית
הנוצרת בעקבות תקנות חכמי זהה למציאות ההלכתית הקיימת מ התורה .כ
למשל ,מי שקידש אישה בפני עדי הפסולי מדרבנ – האישה אינה מקודשת ,ממש
כמו במקרה שקידש את האישה בפני פסולי עדות דאורייתא.
לחלופי  ,ייתכ שהחידוש של רב גידל הוא נקודתי לאיסורי הנאה דווקא ,ואי
אפשר ליישמו ביחס לדיני אחרי מדרבנ  .כ בוודאי סבר הרמב" .הרמב" פוסק
להלכה את דינו של רבי גידל ,שהמקדש באיסורי הנאה דרבנ – אינה מקודשת )הל'
אישות פ"ה ה"א( .מאיד ,ביחס לקידושי בפני פסולי עדות דרבנ הוא פוסק שהאישה
מקודשת מספק )ש פ"ד ה"ו( .ברור א כ  ,שלדעת הרמב" קיי נימוק מיוחד השולל
את הקידושי באיסור הנאה דרבנ  ,נימוק שאינו קיי במקרי אחרי.
מהו הנימוק המיוחד לאיסורי הנאה דרבנ ? אפשרות אחת מציע רש"י:
""ÂÂÓÓ Â¯È˜Ù‰ Ì‰Â ,¯˜Ù‰ ÔÈ„ ˙È· ¯˜Ù‰Â ,˘„˜Ó Ô·¯„ ‡˙Ú„‡ ˘„˜Ó„ ÏÎ
)¯˘".(ÂÏÈÙ‡ ‰"„ .Ê È

9
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רש"י מביא שני נימוקי לשלילת הקידושי  .הנימוק הראשו – "כל המקדש אדעתא
דרבנ מקדש" – הוא נימוק כללי לדיני דרבנ  ,והוא מוזכר במספר סוגיות נוספות.10
כל אד המקדש אישה ,עושה זאת על דעת כ שיעמוד בדרישות שהציבו חכמי .א
בסופו של דבר הוא אינו עומד בדרישות אלה – הקידושי בטלי למפרע .נימוק זה
יכול להועיל ג למקרה של קידושי בפני פסולי עדות.
לעומת זאת ,הנימוק השני של רש"י הוא מיוחד לאיסורי הנאה .הדי כא מבוסס
על הסמכות המיוחדת של "הפקר בית די " .חכמי קבעו שהחמ אסור בהנאה,
והשתמשו בסמכות כדי להפקיע את בעלותו של האד על החמ  .משו כ ,הוא
אינו יכול לקדש אישה בחמ זה .הדי של הפקר בית די משמעותי דווקא למקרה של
קידושי באיסורי הנאה ,והוא לא יועיל למקרה של קידושי בפני עדי פסולי.
הסבר אחר לדינו של רב גידל הציע רבנו פר :
"„ÔÈÚ·„ ,˙˘„Â˜Ó ‰È‡ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ÔÎ Ì‡Â ,ÌÂÏÎ ‰Â˘ ‰È‡ – ‰˙Â‡ Â¯Ò‡ Ô·¯„ ÔÂÈÎ
)˙.(˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‰"„ .Ê ÌÈÁÒÙ ı¯Ù Â·¯ ˙ÂÙÒÂ
˘"‡ÎÈÏÂ ÛÒÎ ‰Â
לפי רבנו פר  ,אי צור להיכנס לדיו בנוגע לסמכות של חכמי והיחס בי דיני
דרבנ לדיני דאורייתא .תוק האיסור הוא אמנ מדרבנ בלבד ,א האיסור יוצר
מציאות בשטח ,שיש לה השלכות ג ברובד הדאורייתא .כיוו שהחפ נאסר בהנאה –
אי לו כל שימוש .אסור לבעלי למכור אותו ,וג א היה יכול למוכרו – א אחד לא
היה רוצה לקנות חפ כזה .כוחות השוק קובעי שהחפ חסר ער ,ולכ האישה אינה
מקודשת מדאורייתא.
כיוו זה עולה ג מדברי התוספות במספר מקומות .המשנה במסכת קידושי )נו(:
מפרטת איסורי הנאה שוני ,שהמקדש בה אי קידושיו קידושי  .התוספות התקשו
להבי את די המשנה:
""?Â˙‡‰ Í¯„Î ‡Ï˘ ÂÓÓ ˙Â‰ÈÏ È¯˘ ‡‰ ,˙˘„Â˜Ó ‰È‡ È‡Ó‡ :¯Ó‡˙ Ì‡Â
)˙.(‰Ï¯Ú· ˘„˜Ó‰ ‰"„ :Â ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÂÙÒÂ
התוספות מתבססי על הגמרא במסכת פסחי )כד ,(:הקובעת ביחס לרוב איסורי
ההנאה שבתורה ,שמותר ליהנות מה שלא כדר הנאת .נראה שלדעת התוספות,
חוסר היכולת לקדש באיסורי הנאה נובע מכ שאי לה ער בשוק ,כפי שסבר רבנו
פר  .כיוו שכ ,א קיימת דר שבה מותר ליהנות מהחפ – ערכו של החפ יעלה .על
10

עיי כתובות ג ,.גיטי לג ,.עג .ועוד.
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פי זה מקשי התוספות :מדוע לא נאמר שג לאיסורי הנאה יש ער ואפשר לקדש
בה ,והרי מותר ליהנות מה שלא כדר הנאת!
התוספות מתרצי שהחפ אינו שווה פרוטה .בתירו זה ה דבקי בשיטת
העקרונית ,שכוחות השוק ה הקובעי את ערכו של החפ  .ההבדל בי חפצי רגילי
לאיסורי הנאה הוא הבדל כמותי בלבד :חפצי רגילי בדר כלל שווי פרוטה ,ואילו
איסורי הנאה בדר כלל אינ שווי פרוטה.
הרב משה סולובייצ'יק חלק על גישת של התוספות ורבנו פר  .לדעתו ,שלילת
הקידושי באיסורי הנאה אינה נובעת מעניי מציאותי בלבד ,אלא היא מבוססת על
עיקרו הלכתי .מבחינה הלכתית' ,איסור הנאה' ו'שווי' ה שני מונחי סותרי.
הגדרת חפ מסוי כאיסור הנאה מפקיעה ממנו את מעמדו הממוני במסגרת ההלכה.
אפילו א בפועל יש דר ליהנות מהחפ  ,ההלכה מורה לנו להתעל מכ ,ולראות את
החפ כדבר חסר ער .עיקרו זה קיי באיסורי הנאה דאורייתא ,וייתכ שנית
להרחיבו ג לאיסורי דרבנ  ,כפי שנראה להל .
כפי שראינו ,רש"י סבר שאיסור הנאה נחשב כדבר שאינו שלו ,והבעלות עליו
פוקעת .לפי הבנת התוספות שערכו של החפ נקבע על פי כוחות השוק ,קשה להבי
את שיטת רש"י .אמנ ערכו של החפ הוא מזערי ,א מבחינה מהותית עדיי יש כא
חפ ממוני ,ומה גור לכ שהבעלות פוקעת? שיטת רש"י מובנת יותר לפי הבנת הרב
משה סולובייצ'יק .איסור הנאה מופקע מכל מעמד ממוני בהלכה .ממילא ,לדעת רש"י,
ג הבעלות על החפ הזה אינה אפשרית ,והיא פוקעת מעצמה.
דינו של רב גידל עסק בקידושי  .כפי שראינו ,הגמרא למדה מש לעניי חוסר
היכולת לבטל .לפי שיטת התוספות ,קשה להבי את ההשוואה הזו .שלילת הקידושי
נובעת מכ שהחפ איבד מערכו ,ואי בו שווה פרוטה .אול ,עדיי מדובר בחפ
ממוני שיש עליו בעלות .מדוע הבעלי אינו יכול לממש את זכותו על החפ  ,ולבטל
את החמ ? קל יותר להבי את דברי הגמרא לפי שיטתו של הרב משה סולובייצ'יק.
האישה אינה מקודשת ,כיוו שהחפ מופקע מבחינה הלכתית ממעמדו הממוני .באותו
אופ  ,ג היכולת לבטל מופקעת מידיו של הבעלי ,לפי ההסברי השוני שראינו
לעיל.
דברינו כא מבוססי על ההנחה ,שאיסור ההנאה של החמ הוא המונע את
היכולת לבטלו .כפי שראינו לעיל ,הגר"ח חלק על כ .לדעתו ,ג לאחר שהחמ נאסר
בהנאה – אפשר עדיי להפקירו ולבטלו .החידוש של הגמרא הוא שהביטול לא יפטור
את האד מבל ייראה ובל יימצא ,כיוו שהוא התבצע לאחר זמ האיסור .לפי פירוש
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זה ,קשה להבי מה למדנו מדינו של רב גידל .אמנ ,חכמי אסרו את החמ בהנאה
בשעה השישית ,והפקיעו ממנו לחלוטי את מעמדו הממוני .א השעה הקובעת לעניי
בל ייראה ובל יימצא היא עדיי חצות היו ,ומדוע לא נוכל לבטל את החמ לפני כ ?
יש להסביר ,שהגמרא עורכת השוואה כללית יותר בי דיני התורה הקיימי
מחצות ואיל ,ובי הדיני דרבנ הקיימי מתחילת השעה השישית .מדבריו של רב
גידל למדנו ,שקיימת הקבלה בי איסור ההנאה בשעה השישית לבי איסור ההנאה
לאחר חצות .באותו אופ  ,קיימת הקבלה בי המועדי האלה ג לעניי בל ייראה ובל
יימצא .מ התורה ,השעה הקובעת לעניי בל ייראה ובל יימצא היא השעה שבה
מתחיל איסור ההנאה – בחצות היו .בדומה לכ ,השעה הקובעת לעניי בל ייראה
ובל יימצא מדרבנ היא השעה שבה מתחיל איסור ההנאה מדרבנ – בתחילת השעה
השישית .א האד יבטל את החמ במהל השעה השישית – בפועל הביטול אכ
יחול ,א הוא לא יפטור אותו מבל ייראה ובל יימצא דרבנ .

סוגי שוני של איסורי דרבנ
הגמרא במסכת קידושי מביאה מחלוקת תנאי בעניי המקדש בחולי שנשחטו
בעזרה .לדעת רבי שמעו האישה מקודשת ,וחכמי סוברי שהאישה אינה מקודשת.
הגמרא מסיקה משיטתו ,שהאיסור בחולי שנשחטו בעזרה אינו איסור דאורייתא:
"‰È‡ :ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÓÎÁÂ ,˙˘„Â˜Ó :¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ,‰¯ÊÚ· ÂËÁ˘˘ ÔÈÏÂÁ·Â ...˘„˜Ó‰
.˙˘„Â˜Ó
)˜.(.Á ÔÈ˘Â„È
‡"!‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï ÔÂÚÓ˘ È·¯Ï ‰¯ÊÚ· ÂËÁ˘˘ ÔÈÏÂÁ ‡ÓÏ
ההבנה הפשוטה בגמרא היא שאי איסור מ התורה ליהנות מחולי שנשחטו בעזרה,
א מדרבנ נאסרה ההנאה .11לפי הבנה זו ,קיי מקרה שבו אפשר לקדש באיסורי
הנאה דרבנ  .אמנ ,אי אפשר להסיק מש שבכל איסורי ההנאה מדרבנ הקידושי
חלי ,א על כל פני כ הוא הדי בחולי שנשחטו בעזרה לדעת רבי שמעו )לפי
ההווה אמינא של הגמרא ש( .דברי אלה עומדי בסתירה ,לכאורה ,לדינו של רב
גידל ,הקובע שג באיסורי הנאה דרבנ האישה אינה מקודשת .התוספות העלו את
הקושיה ,והציעו את התירו הבא:

11

הר" בחידושיו על אתר פירש את הגמרא בדר אחרת .לפי פירושו ,חכמי אסרו חולי שנשחטו בעזרה
באכילה בלבד ,ואילו הנאה מה מותרת ג מדרבנ  .לפי פירוש זה אי צור בתירו התוספות שנראה
להל .
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""Ô·¯„ ‡¯ÂÒÈ‡ ‡Ï‡ ‡ÎÈÏ ‡Î‰ Ï·‡ ...‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙ÂÚ˘ ‡‰ÈÓ ‡ÎÈ‡ Ì˙‰„ ,¯ÓÂÏ ˘ÈÂ
)˙.(‡ÓÏ‡ ‰"„ .Á ÔÈ˘Â„È˜ ˙ÂÙÒÂ
התוספות נעזרי בחילוק מפורס בי סוגי שוני של איסורי דרבנ  .איסור ההנאה
של החמ בסוגייתנו הוא איסור שיש לו עיקר מדאורייתא .התורה אסרה את החמ
בהנאה במקרי מסוימי ,וחכמי הרחיבו את האיסור למקרי נוספי .במקרה כזה,
איסור ההנאה מדרבנ מקבל תוק של איסור דאורייתא ,והקידושי בטלי .לעומת
זאת ,איסור ההנאה בחולי שנשחטו בעזרה הוא איסור שאי לו עיקר מדאורייתא.
תוקפו של האיסור הזה חלש יותר ,והקידושי חלי על א האיסור .חילוק זה עומד,
כנראה ,ג בבסיס דברי התוספות במסכת בבא קמא )עב :ד"ה דאי סלקא דעת(,
המחלקי בי איסור ההנאה מחולי שנשחטו בעזרה לבי איסור ההנאה מתקרובת
עבודה זרה.
על פי הדברי שראינו לעיל ,נוכל להסביר את החילוק בי סוגי האיסורי
השוני .לפי שיטת התוספות ,כוחות השוק קובעי שאיסורי הנאה אינ שווי
פרוטה .לפי שיטה זו ,אי כל אפשרות לחלק בי רמות שונות של איסורי דרבנ  .כדי
להסביר כיצד הקידושי חלי באיסורי דרבנ שאי לה עיקר בתורה יש לחלוק על
התוספות ,ולהניח שמבחינה מציאותית האיסורי האלה שווי פרוטה .באיסורי
דאורייתא ,הקידושי אינ חלי כיוו שהחפ מופקע ממעמדו הממוני ,כשיטת הרב
משה סולובייצ'יק .הפקעה זו קיימת ג באיסורי דרבנ שיש לה עיקר מ התורה.
לעומת זאת ,איסורי דרבנ שאי לה עיקר בתורה לא הופקעו ממעמד ,וה עדיי
מוגדרי כממו  .כיוו שכ ,אפשר לקדש בה אישה ,א אכ ה שווי פרוטה.
במקרה שהאיסור אינו שווה פרוטה ,לא נית להשתמש בו לקידושי כס .א עדיי
ייתכ שקידושי שטר יועילו ,כגו במקרה שכתב את השטר על גבי איסור הנאה ,כיוו
שהשטר אינו צרי להיות שווה פרוטה .הירושלמי )קידושי פ"א ה"א( אכ מחלק כ
בי קידושי שטר לקידושי כס .יש לציי שלפי הירושלמי ,קידושי שטר מועילי רק
באיסור הנאה דרבנ  ,ולא באיסור הנאה דאורייתא .כנראה ,ג לדעת הירושלמי קיי
חילוק עקרוני בי איסורי דאורייתא ודרבנ  .איסורי דאורייתא מופקעי ממעמד
הממוני ,כהבנת הרב משה סולובייצ'יק .כמו כ  ,הירושלמי מניח שאי אפשר להקנות
איסורי הנאה כאלה ,כשיטת ה'קצות' .לעומת זאת ,איסורי דרבנ מוגדרי עדיי
כממו  ,וערכ נקבע על פי כוחות השוק .לכ אי בעיה להקנות אפילו לדעת ה'קצות',
והבעיה קיימת רק בקידושי כס ,שבה יש צור בשווה פרוטה.
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החילוק בי סוגי שוני של איסורי דרבנ בא לידי ביטוי ג בסוגייתנו .קיימי
שני גורמי ,העשויי להגדיר את איסור החמ כאיסור דרבנ :
א .זהותו של החמ – הא הוא חמ גמור ,האסור מ התורה ,או חמ נוקשה ,האסור
מדרבנ בלבד.
ב .השעה – מחצות והלאה האיסור הוא מדאורייתא )לשיטת רבי יהודה( ,ואילו בשעה
השישית האיסור הוא מדרבנ בלבד.
בחלק מהמקרי קיי רק 'חד דרבנ ' :חמ נוקשה בשעות דאורייתא ,דהיינו
מחצות והלאה; וחמ גמור בשעה השישית .קיי ג מקרה של 'תרי דרבנ ' ,שבו שני
הגורמי משתלבי :חמ נוקשה בשעה השישית .הא קיי הבדל בי 'חד דרבנ '
ל'תרי דרבנ '?
התשובה לשאלה זו תלויה בפירושי השוני לסוגיה .רש"י פירש שמדובר בסוגיה
ג על השעה השישית ,שבה האיסור הוא מדרבנ  .לפי פירושו של רש"י ,רב גידל
התייחס במפורש למקרה של 'תרי דרבנ ' ,וקבע שאפילו בחמ נוקשה בשעה השישית
הקידושי אינ חלי.
התוספות והרמב" חלקו על רש"י ,ופירשו שרב גידל דיבר על השעות שמחצות
היו והלאה ,שבה האיסור הוא דאורייתא .לפי פירוש ,רב גידל דיבר במפורש רק על
מקרה של 'חד דרבנ ' – חמ נוקשה בשעות דאורייתא .במקרה של 'תרי דרבנ ' ,רב
גידל עשוי להודות שהקידושי חלי .כ משתמע מדברי התוספות במסכת קידושי
שציטטנו לעיל ,וכ כותב במפורש הרא"ש ש:
"„„ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,Ô·¯„Ó ÂˆÂÓÈÁ ‡˙ÈÈ„¯Â˜ ÈËÈÁ„ ·‚ ÏÚ Û‡Â ,‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‡˜Â
‡,Ô·¯„ ıÓÁ ¯ÂÒÈ‡„ ˙È˘È˘ ‰Ú˘· Ï·‡ ,˙ÂÚ˘ ˘˘Ó ‰ÏÚÓÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó ÈÂ‰ ıÓÁ ¯ÂÒÈ
)¯‡"˘ ˜.(‡Ï 'ÈÒ ·"Ù ÔÈ˘Â„È
"ÔÈ˘Â„È˜Ï ÔÈ˘˘ÂÁ – Ô·¯„ ‡˙ÈÈ„¯Â˜ ÈËÈÁ ıÓÁ Ì‚Â
כאשר קיי גור אחד מדאורייתא – השעות או זהות החמ – האיסור מדרבנ נחשב
כאיסור שיש לו עיקר מ התורה ,והקידושי אינ חלי .כאשר שני הגורמי ה
מדרבנ – זהו איסור שאי לו עיקר מ התורה ,וחוששי לקידושי .
כזכור ,הגמרא הביאה את דבריו של רב גידל כראיה לעניי ביטול חמ בשעה
השישית .לפי פירושו של רש"י ,הראיה מדבריו של רב גידל היא ישירה :כש שאי
אפשר לקדש בחמ בשעה השישית ,כ ג אי אפשר לבטלו .לפי התוספות והרמב" ,
הראיה היא עקיפה יותר .רב גידל דיבר על מקרה של 'חד דרבנ ' מחמת זהותו של
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החמ – חמ נוקשה לאחר חצות .מש למדנו למקרה של 'חד דרבנ ' מחמת השעה –
חמ גמור בשעה השישית.
אמנ בשני המקרי האלה מדובר על 'חד דרבנ ' ,א מסברה יש מקו לחלק
ביניה .לאחר חצות היו ,מושג החמ כבר קיי בעול ,ויש סוגי של חמ שנאסרו
מ התורה בשעות אלה .כיוו שכ ,כאשר חכמי אסרו חמ נוקשה ,נית לראות זאת
כהרחבה של האיסור דאורייתא ,וזהו איסור דרבנ שיש לו עיקר מ התורה .לעומת
זאת ,בשעה השישית אפשר לטעו שמושג החמ כלל לא קיי במסגרת ההלכה .כיוו
שכ  ,האיסור מדרבנ על חמ בשעה השישית אינו נחשב כהרחבה של איסור התורה,
אלא זוהי גזרה מנותקת שנועדה להרחקה בלבד .לפי זה נוכל לחלק להלכה בי שני
המקרי של 'חד דרבנ ' :הקידושי בחמ נוקשה לאחר חצות לא יחולו ,ואילו
הקידושי בחמ גמור בשעה השישית יחולו.
הרמב" אכ סבר ,הלכה למעשה ,שיש לחשוש לקידושי בחמ
השישית:

גמור בשעה

"Ô·¯„Ó ‡Ï‡ ÔˆÂÓÁ ÔÈ‡˘ ‡˙ÈÈ„¯Â˜ ÈËÁ· ÂÏÈÙ‡ ,‰ÏÚÓÏÂ ˙ÂÚ˘ ˘˘ ÛÂÒÓ ˘„˜Ó‰
ıÓÁ· ÂÏÈÙ‡ ,‰ÓˆÚ ˙È˘˘ ‰Ú˘· ˘„˜Ó· ÂÏÈ‡Â ...ÂÈ˘Â„È˜Ï ÔÈ˘˘ÂÁ ÔÈ‡ – ‰˘˜Â ÔÂ‚Î
‚"'‰Â '„· ÈÙÂÏÁ‡Ï Â˙‡ ,ıÓÁÓ ÈÏÈ„· ‡ÏÂ ÔÈÙ¯Â˘ ÔÈÈ„Ú˘ ÔÂÈÎ˘ ,ÂÈ˘Â„È˜Ï ÔÈ˘˘ÂÁ – ¯ÂÓ
)¯.(Û"È¯‰ ÈÙ„· .‚ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÓÁÏÓ· Ô"·Ó
החילוק של הרמב" הוא חילוק טכני :בשעה השישית קיי חשש שאנשי יתבלבלו
בי השעות ,ויבואו להתיר אישה שהתקדשה בשעה החמישית .נימוק זה אינו קיי
לאחר חצות ,ולכ ש הקידושי אינ חלי אפילו בחמ נוקשה ,כדינו של רב גידל.
מבחינה עקרונית ג הרמב" מודה ,שהתוק של האיסור בשני המקרי זהה ,כיוו
שמדובר ב'חד דרבנ ' .הנחה זו הכרחית להבנת מהל הגמרא לדעתו ,שהרי אילו היה
קיי חילוק עקרוני בי חמ נוקשה לאחר חצות ובי חמ גמור בשעה השישית – לא
יכלה הגמרא להביא ראיה מהמקרה האחד לשני.
להלכה ,רוב הראשוני פוסקי את דינו של רב גידל .אמנ ,איסור ההנאה
מדאורייתא לאחר חצות קיי ,לדעת רוב הראשוני ,רק בשיטת רבי יהודה .א הדעה
הרווחת היא שג לשיטת רבי שמעו קיי איסור הנאה מדרבנ בשעות האלה ,ולפי
מסקנת הסוגיה די בכ כדי למנוע את הקידושי ואת הביטול.
ראשוני אחרי חלקו על פסק זה .בעל המאור )ג .בדפי הרי"( סבר שלדעת רבי
שמעו החמ בערב הפסח מותר בהנאה ,ואפילו באכילה .אמנ לכתחילה אסור
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לאוכלו ,א מעמדו של החמ לא הופקע ,ויש לחשוש לקידושי  .הרא"ש )פ"ב סי' ב(
מביא את דבריו של בעל המאור ,וכותב שזוהי ג שיטת ר"י .השולח ערו )אב העזר
כ"ח ,כא( פסק כשיטת ביניי :בחמ גמור משש שעות ולמעלה הוא פוסק שהקידושי
אינ חלי ,כשיטת רוב הראשוני; ואילו בשעה השישית ,או בחמ נוקשה אפילו
לאחר חצות ,הוא פוסק שחוששי לקידושי  ,כשיטת בעל המאור.12

קידושי באיסורי הנאה
ראינו לעיל את שיטת התוספות ורבנו פר  ,שהקידושי באיסורי הנאה אינ חלי
כיוו שאי לחפ ער בשוק .כ משתמע ג מדבריו של ה'בית שמואל':
"ÌÂ˜Ó ÏÎÓ ,‰¯Â˙· ¯˜ÈÚ ÂÏ ÔÈ‡ ÂÏÈÙ‡ ,Ô·¯„ ¯ÂÒÈ‡ ÏÎ· ˙˘„Â˜Ó ÔÈ‡„ ‰‡¯ ‰¯Â‡ÎÏÂ
)·.(· ˜"Ò Á"Î Ï‡ÂÓ˘ ˙È
"ÌÂÏÎ ‰Ï Ô˙Â ÂÈ‡ – ¯ÂÒ‡ Ô·¯„Ó ÔÂÈÎ
ה'בית שמואל' הקשה מכא על הראשוני המחלקי בי איסור דרבנ שיש לו עיקר מ
התורה לבי איסור דרבנ שאי לו עיקר .אנו תירצנו לעיל ,שמדובר באיסור שבפועל
שווה פרוטה ,ורק באיסורי שיש לה עיקר מ התורה הופקע המעמד הממוני של
החפ  .ה'אבני מילואי' על אתר )ס"ק נד( הציע תירו אחר לקושיה .לדעתו ,הדי כא
תלוי במחלוקת ראשוני בעניי הצור בהנאה בקידושי .
הגמרא במסכת קידושי )ו (:קובעת שאישה אינה נקנית במתנה על מנת להחזיר.
זאת בשונה מתחומי אחרי בהלכה ,שבה ההלכה היא שמתנה על מנת להחזיר
שמה מתנה .הרמב" למד מכא די עקרוני בהלכות קידושי  .לדעתו ,לא די בכ
שהבעל יקנה לאישה חפ מסוי .כדי שהקידושי יחולו ,האישה צריכה לקבל הנאה
ממשית מהחפ שקיבלה:
"‰È‡ – 'ÈÏ Â‰¯ÈÊÁ˙˘ ˙Ó ÏÚ ,‰Ê ¯È„· ÈÏ ˙˘„Â˜Ó ˙‡ È¯‰' :‰˘‡Ï ¯ÓÂ‡‰
Ì‡Â ;È‡˙‰ ÌÈÈ˜˙ ‡Ï – Â˙¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡˘ .‰¯ÈÊÁ‰ ‡Ï ÔÈ· ‰¯ÈÊÁ‰ ÔÈ· ,˙˘„Â˜Ó
)¯.(„"Î‰ ‰"Ù ˙Â˘È‡ 'Ï‰ Ì"·Ó
"ÌÂÏÎ ‰„ÈÏ ÚÈ‚‰ ‡ÏÂ ,˙È‰ ‡Ï È¯‰ – Â˙¯ÈÊÁ‰
התוספות פירשו את הסוגיה בשונה מהרמב" .לפי פירוש ,מדאורייתא האישה
מקודשת במתנה על מנת להחזיר ,ורק מדרבנ גזרו על כ משו חליפי  .ה'אבני
מילואי' הבי שהתוספות חולקי על הרמב" באופ עקרוני ,וסוברי שהאישה אינה
צריכה לקבל הנאה כדי להתקדש .על רקע שיטת הוא מסביר כיצד הקידושי חלי
12

ה'בית שמואל' על אתר )ס"ק נג( ,הסביר ,שלהלכה ג חמ גמור אחרי חצות אסור מדרבנ בלבד ,וא כ
בשעה השישית או בחמ נוקשה יש 'תרי דרבנ ' ,ולכ יש לחשוש לקידושי .
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באיסור הנאה שאי לו עיקר בתורה .אמנ החפ אינו שווה כלו ,א לפי התוספות
אי צור שהאישה תקבל הנאה כלשהי ,ודי בכ שהבעל העניק לה חפ ממוני.
דבריו של ה'אבני מילואי' קשי מסברה .ראשית ,לא ברור שאכ קיימת מחלוקת
עקרונית בי התוספות והרמב" .ייתכ שג לדעת התוספות האישה צריכה לקבל
הנאה כדי שהקידושי יחולו ,א לדעת יש לאישה הנאה במקרה של מתנה על מנת
להחזיר.
שנית ,ג א נניח שלדעת התוספות האישה אינה צריכה לקבל הנאה ,עדיי קשה
להבי כיצד הקידושי חלי בחפ חסר ער .דבריו של ה'אבני מילואי' אינ
מדויקי ,כיוו שיש להפריד בי שני דיוני שוני .מחלוקת התוספות והרמב"
עוסקת בדי מיוחד בהלכות קידושי – הא יש צור בהנאה של האישה .ג התוספות
מודי שהאישה צריכה לקבל חפ בעל ער ,והחידוש הוא רק שהיא מקודשת אפילו
במקרה שאי לה הנאה מחפ זה .במקרה של קידושי באיסורי הנאה ,הדיו הוא
ברובד בסיסי יותר – הא לאיסור הנאה יש ער .זוהי שאלה כללית בכל תחומי
ההלכה .לפי הבנת ה'בית שמואל' שאיסורי הנאה אינ שווי כלו – האישה לא
תהיה מקודשת ,כיוו שהיא לא קיבלה חפ שווה פרוטה .קביעה זו נכונה לכולי עלמא,
ואינה תלויה במחלוקת התוספות והרמב".
הדי שבו עסק ה'אבני מילואי' הוא חומרא מיוחדת בהלכות קידושי – לא די
בהקנאה ,אלא האישה צריכה לקבל הנאה מהחפ  .ייתכ שקיימת ג קולא בהלכות
קידושי  .ממספר מקורות נית להבי  ,שהבעל אינו חייב להקנות לאישה את החפ
באופ ישיר .די בכ שהאיש יוביל למצב שהאישה תקבל לידיה הנאה שוות פרוטה,
ואפילו א הנאה זו לא הוקנתה לה ישירות מידיו של האיש .כ נית אולי להבי את
די המשנה במסכת קידושי )סג ,(.שלפיו האיש יכול לקדש אישה בכ שיבצע עבורה
שירות מסוי.
הצעה זו עשויה להועיל ג במסגרת הדיו שלנו בעניי איסורי הנאה .ראינו לעיל
את שיטת התוספות ,שהקידושי באיסורי הנאה אינ חלי כיוו שאי בה שווה
פרוטה .לפי התוספות ,אילו איסור ההנאה היה שווה פרוטה – היה אפשר לקדש בו.
דברי התוספות מהווי קושיה לכאורה על שיטת ה'קצות' ,הסובר שאי אפשר להקנות
איסורי הנאה .לפי ההצעה שהעלינו כא  ,נית ליישב קושיה זו .אמנ ,אי אפשר
להקנות איסורי הנאה .א כלל אי צור בהקנאה כדי לקדש אישה .כדי שהקידושי
יחולו ,די בכ שהאישה תקבל הנאה שוות פרוטה מכוחו של האיש .לכ  ,א יש
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לאישה הנאה שוות פרוטה מהאיסור – היא מקודשת ,א על פי שהאיש לא הקנה לה
את האיסור באופ ישיר.13

חמ בשעה חמישית
להשלמת התמונה נעסוק בקצרה במעמד החמ בשעה החמישית .כפי שראינו ,רבי
יהודה סובר שחמ בשעה החמישית אסור באכילה בלבד ,ובשעה השישית הוא נאסר
ג בהנאה ועומד לשריפה .כפי שהסברנו לעיל ,איסורו של החמ בשעה השישית הוא
הרחבה של איסור התורה .התורה הגדירה את החמ בפסח )ואולי ג בערב הפסח
לאחר חצות( כאיסור הנאה בחפצא .חכמי הרחיבו את די התורה ,והגדירו את החמ
כאיסור הנאה בחפצא ג בשעה השישית.
נית להבי  ,שג בשעה החמישית מתקיי מצב דומה .חכמי הרחיבו את האיסור
ג לשעה החמישית ,והעניקו לחמ מעמד של איסור בחפצא .אמנ ,בשעה הזו החמ
אינו אסור בהנאה ,אלא באכילה בלבד .א נרצה להבי שאיסור החמ בשעה
החמישית הוא איסור חפצא ,נצטר לומר שחכמי חידשו מדרבנ מעמד של חמ
האסור באכילה בלבד ולא בהנאה ,מעמד שאינו קיי ברובד הדאורייתא.
הגרי"ז בחידושיו על הרמב" )הל' חמ ומצה פ"א ה"ט( נטה להבנה שונה .לדעתו,
בשעה החמישית כלל לא חל על החמ מעמד של איסור בחפצא .איסור האכילה של
החמ בשעה זו הוא איסור גברא ,הנועד להרחקה מ העברה .הגרי"ז דייק את שיטתו
מלשונו של הרמב" בהלכות חמ ומצה:
"È¯·„Ó ˙È˘˘ ‰Ú˘ ÏÎ ‰ÈÈ‰·Â ‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ ıÓÁ‰ ‰È‰È ˙È˘˘ ‰Ú˘ ˙ÏÁ˙ÓÂ
.‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏÂ ˙ÈÚÈ·˘Ó ÌÂÈ‰ ¯‡˘Â ,ÌÈ¯ÙÂÒ
˘˙È˘ÈÓÁ ÔÈ· ‰ÚËÈ ‡Ó˘ ,ÔÂÚÓ‰ ÌÂÈ ÌÂ˘Ó ‰¯Ê‚ ,ıÓÁ ‰· ÔÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡ ˙È˘ÈÓÁ ‰Ú
)¯.(Ë"‰ ‡"Ù ‰ˆÓÂ ıÓÁ 'Ï‰ Ì"·Ó
"˙È˘˘Ï
כאשר הרמב" מתייחס לאיסור החמ בשעה השישית ,הוא מגדיר את החמ עצמו
כ"אסור באכילה ובהנייה" .בשעה החמישית ,לעומת זאת ,אי הרמב" כותב שהחמ
עצמו אסור ,אלא האיסור מכוו כלפי האד" :אי אוכלי בה חמ " .מעמדו של החמ
לא השתנה ,והאיסור הוא איסור גברא בלבד.

13

אמנ עיי משנה קידושי נב :ותוספות ש ,וצרי עיו במה המקרה שלנו שונה ממקדש בחלקו בקדשי
קלי ,שאינה מקודשת.
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הבנה זו בדעת הרמב" עולה ג מדבריו בהלכה הבאה .הרמב" פוסק שהאוכל
חמ מחצות ולמעלה לוקה מ התורה ,ובשעה השישית מכי אותו מכת מרדות .בשעה
החמישית ,לעומת זאת ,אי האוכל את החמ לוקה ,אפילו לא מכת מרדות .לדעת
הגרי"ז ,העונש של מכת מרדות קיי רק על אכילת חמ שנאסר בחפצא .בשעה
החמישית האיסור הוא איסור גברא בלבד ,ולכ אי לוקי עליו.14
הבנת הגרי"ז אכ מסתברת בדעת הרמב" .לעומת זאת ,מדברי הריטב"א בתחילת
הפרק השני נית לדייק שאיסור החמ הוא איסור חפצא ג בשעה החמישית .הגמרא
ש )כא (:קובעת ,שא חר את החמ לפני זמ איסורו וביטל ממנו את טעמו ומראהו
– החמ אינו נאסר כאשר מגיע זמ האיסור .הריטב"א ש מתייחס לדינו של חמ
שנחר בשעה החמישית:
""‰‡‰· ¯˙ÂÓÂ Â˙ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡ – ÂÎ¯Á ˙È˘ÈÓÁ ‰Ú˘· Ì‡Â
).(‡·¯ ¯Ó‡„ ‰"„ :‡Î ÌÈÁÒÙ ‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÌÈ˘Â„ÈÁ
לדעת הריטב"א החמ החרו משמר את מעמדו ,וממשי להיות אסור באכילה ומותר
בהנאה ג לאחר שנחר .החריכה מונעת חלות איסורי חדשי על החמ  ,ולכ הוא
לא נאסר בהנאה בהגיע השעה השישית .א לא די בחריכה כדי להפקיע את האיסורי
החלי כבר על החמ  ,ולכ איסור האכילה עומד בעינו .מדברי הריטב"א עולה,
שהחמ שנחר אסור באכילה ג לאחר השעה החמישית .הריטב"א ודאי הבי ,
שאיסור האכילה של החמ בשעה החמישית הוא איסור חפצא .חכמי חידשו מעמד
מיוחד של חמ אסור באכילה ומותר בהנאה ,ומעמד זה ממשי להתקיי ג לאחר
השעה החמישית .לפי הבנת הגרי"ז ,אי מקו לאסור את החמ באכילה אחרי השעה
החמישית .איסור האכילה בשעה זו הוא איסור גברא ,ואילו בחפצא החמ מותר
לחלוטי  .לפי שיטתו ,חמ שנחר בשעה החמישית יהיה מותר בהמש היו לחלוטי ,
אפילו באכילה.

14

ההנחה העומדת בבסיס הסבר זה היא ,שקיי מושג של מכת מרדות שהוא כעי מלקות דאורייתא.
בעניי זה עיי תוספות נזיר כ :ד"ה רבי יהודה ,ובערו השל ער מלקות ,המביא מחלוקת הא דיני
מלקות מ התורה חלי ג על מכת מרדות בזמ הזה.

