יציאה לחולי )א(
מקורות  )א( ויקרא ה' ידטז.
)ב( תורת כהני ויקרא פרשתא י"א ה"א ,פסחי כז" :בעא מיניה רמי ...לא נפקא
לחולי" ,רש"י ד"ה והלא.
)ג( קידושי נב  :המשנה ,קידושי נג:נד" .בעא מיני רבא ...במזיד מתחלל" ,רש"י ד"ה
חזרנו ,ריטב"א ד"ה ה"ג אלא ,תוס' ד"ה א".
)ד( רמב" הלכות מעילה ו/ג ,ספר החינו $מצוה קכז ,פיה"מ הקדמה למסכת זבחי
עמודה יב )במהדורת הרב קאפח(.
)ה( שבת כה .תוס' רי"ד ד"ה שכ] ,ב"מ נז .תוס' רי"ד ד"ה הקדש[.

א .קיו התופעה
מקובל לחשוב על קיומו של די יציאה לחולי על ידי מעילה כדבר פשוט .זוהי
נקודת המוצא לסיווגי שוני  באיזה סוג מעשה מדובר )שוגג  /מזיד( ,באילו סוגי
הקדש דני )קדשי מזבח  /קדשי בדק הבית( או באילו סוגי קדושה )קדושת דמי /
קדושת הגו"( וכדומה.
ואכ ,הדי של יציאה לחולי מופיע בהרבה סוגיות כדי מקובל שאי מחלוקת על
עצ קיומו .א $א" על פי כ ,יש ג מקו לדו בעצ קיומה של התופעה .הבסיס
לדיו זה הוא בסוגייה שבשלהי הפרק השני בקידושי.
במשנה בקידושי נב :מוזכר המקרה של אד המקדש אישה בהקדש .במקרה זה
נחלקו ר' מאיר ור' יהודה ,ולפי שניה יש לפצל בי מצב של שוגג לבי מצב של מזיד
)כל חד וחד כדאית ליה( .הגמרא דנה בחילוק זה לאור $הסוגייה ,ובשלב מסויי מציי
רב את הדברי הבאי במסגרת ר' מאיר :
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"‡„ÈÊÓ· ÏÏÁ˙Ó ÔÈ‡ ‚‚Â˘· ˘„˜‰ ÂÈˆÓ ‡ÏÂ ,Ó"¯ Ï˘ ÌÈ„„ˆ ÏÎ ÏÚ Â¯ÊÁ - ·¯ ¯Ó
"...ÏÏÁ˙Ó
)˜(.„-:‚ ÔÈ˘Â„È
לטענת רב ,לא מוצאי בדעת ר' מאיר חלוקה בי שוגג לבי מזיד )בניגוד למה
שנמסר בש ר' מאיר במשנה( .מה כ מוצאי בדעת ר' מאיר על פי רב? אפריורית,
תיתכנה שתי אפשרויות :
אפשרות אחת  אי חילוק בי שוגג לבי מזיד ,ובשני המקרי ההקדש מתחלל.
אפשרות שנייה  אי חילוק בי שוגג לבי מזיד ,ובשני המקרי ההקדש לא מתחלל.
באפשרות הראשונה נוקט רש"י על אתר :
"˘„˜‰' Â· ¯Ó‡˘ ÌÂ˜Ó ÂÈˆÓ ‡ÏÂ ,˘„˜‰ ˙ÂÎÏ‰· Ó"¯ ‰˘˘ Ó"Î· Â¯ÊÁ˘ ...
"...ÏÏÁ˙Ó - „ÈÊÓ· ÔÈ· ‚‚Â˘· ÔÈ· ‡Ï‡ ,'‚‚Â˘· ÏÏÁ˙Ó ÔÈ‡Â „ÈÊÓ· ÏÏÁ˙Ó
)˜(Â¯ÊÁ ‰"„ È"˘¯ .„ ÔÈ˘Â„È
האפשרות השנייה ,מצוטטת בדברי ראשוני ספרד על אתר בש רבינו חננאל .על
פיה ,לא קיי למעשה די של יציאה לחולי על ידי מעילה .כ $למשל מביא הרמב"
בשמו :
"‡˙˙ÚÓ˘„ ‡È‚ÂÒÂ ,'ÏÏÁ˙Ó „ÈÊÓ· ÔÈ· ‚‚Â˘· ÔÈ·' Ò¯Â‚˘ ÈÓ ˘È - ÍÎ ·˙Î Ï"Ê Á"¯Â ...
ÂÈ‡ „ÈÊÓ· ÔÈ· ‚‚Â˘· ÔÈ· ‡Ï‡ ,'ÂÎÂ ¯È‡Ó '¯ ¯Ó‡˘ ÂÈˆÓ ‡Ï ‡Ï‡ ,‡˜ÏÒ ÈÎ‰ Â‡Ï
"...ÏÏÁ˙Ó
)˜(‚"‰ ‰"„ Ô"·Ó¯ .„ ÔÈ˘Â„È
מדברי הר"ח עולה שלפי שיטה מסויימת בגמרא  אי די יציאה לחולי על ידי
מעילה .יש להדגיש  ג לפי שיטה זו קיי מקרה חריג של יציאה לחולי .זהו המקרה
של כותנות כהונה ,בגי קדושת הרדודה שהרי ניתנו ליהנות בה ,ובו מעמידי את
המשנה בקידושי .אבל מקרה זה הוא חריג בנו" דיני המעילה ,ובאופ כללי לפי רב
בדעת ר"מ אי די של יציאה לחולי.
בר ,אשר להיק" שיטת ר' מאיר לרב ,יש מקו לתת את הדעת .הרמב" ,מסברה
דנפשיה ,סייג את ההיק" לאור המש $הסוגייה :
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"‚‚Â˘· Â¯Ó‡ ‡ÏÂ' - ¯Ó‡„ ,‡„Ù ¯·Î ·¯Ï ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„ ‡˘Â¯ÈÙ È‡‰Ï ÚÓ˘ÓÂ ...
˙ÁÎ˘Ó ÈÎÈ‰ ‡ÓÁ¯ ¯Ó‡„ ‰ÏÈÚÓ - ÈÎ‰ ‡ÓÈ˙ ‡Ï È‡„ ,'‰ÏÈÎ‡ Í¯„ ‡Ï‡ ÏÏÁ˙Ó
"ÔÓ˜Ï ÔÈ˘˜‡„Î ,‡ÓÏÚ· ‰ÈÏ
)˜(Ï"Ê Á"¯Â ‰"„ Ô"·Ó¯ .„ ÔÈ˘Â„È
א $לכאורה אי הסייג מוכרח .בר פדא אמנ סובר שאי חיוב מעילה ,כלומר 
קר וחומש ואש  אלא א כ יוצא ההקדש לחולי .1א $ייתכ שרב חולק על כ,$
וא כ  ייתכ שאי יציאה לחולי אליבא דר' מאיר כלל ועיקר.
כמוב  דעה כזו תהיה מחודשת למדי ,וא" תעמוד בסתירה למשניות וסוגיות
סתומות .א $בלאו הכי העיר הרמב" ,שלדעת הר"ח שאכילה בדווקא ,לבר פדא אליבא
דר' מאיר ,ואי מעילה בשאר הנאות ,א כ :
""...'ÏÚÓ ˘„˜‰ ÔÓ ‰ËÂ¯Ù ‰Â˘ ‰‰‰' - Ô˙„ ‡‰ ¯È‡Ó '¯Ï ‰ÈÏ ˙ÈÏ ...
)˜(Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ‰"„ Ô"·Ó¯ :„ ÔÈ˘Â„È
אשר על כ ,נית לומר שאי לפי ר' מאיר די של יציאה לחולי כלל וכלל ,ואפילו
לא במעילת אכילה.

ב .מקור הדי
הזכרנו את השיטה החריגה של הר"ח ,ממנה עולה אפשרות לשלילת קיומו של די
יציאה לחולי על ידי מעילה .א $שיטה זו נאמרת רק לפי גירסת הר"ח ,רק במסגרת
דעת רב ,ורק לפי שיטת ר' מאיר .ולא זו אלא א" זו  שהר"ח עצמו אינו מייש אותה
בכל סוגי המעילה ,וא רוצי לשלול לחלוטי את די יציאה לחולי יש לחדש ,מעבר
לדברי הר"ח ,שאי יציאה לחולי אפילו במעילת אכילה.
לכל שאר הדעות והשיטות ,קיימת ההלכה של יציאה לחולי .הרובד שבו נאמרת
ההלכה הוא רובד הדאורייתא ,ולפיכ $אנו נתבעי לחפש מקור לדי זה .א $למרבה
המבוכה ,אי בש"ס מקור מפורש לדי של יציאה לחולי .ג בפשטי הפסוקי של
פרשיית מעילה ,אי איזכור לדי של יציאה לחולי ,וההתייחסות בתורה נוגעת רק
לחיובי קר וחומש ולחיוב הקרב.
לחסרו המקור יש גב בדברי רש"י בפסחי .רש"י מביא ש מקור לדי ,א $אי זה
מקור שמצוטט בגמרא או במדרשי ההלכה כמקור מובהק לדי יציאה לחולי .רש"י

1

זאת ה א נבי את העניי בתור יסוד נקודתי במעילה ומחייביה ,ובי א נבי את העניי,
כפי שהעלה המקנה על אתר ,מתו $תפיסה יותר כוללת שאי לחייב בלא אהנו מעשיו.
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לוקח דרשה של התורת כהני ,ומסב אותה .כ $אומרת התורת כהני בשלהי פרשת
ויקרא :
""...¯ÓÂ‡ ‡Â‰ ÔÎÂ ,ÈÂÈ˘ ‡Ï‡ ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡ - ÏÚÓ ÏÚÓ˙ ÈÎ ...˘Ù
)˙(‡"‰ ‡"È ‡˙˘¯Ù ‡¯˜ÈÂ ÌÈ‰Î ˙¯Â
דרשה זו מובאת ג במעילה יח ,.א $ג בתורת כהני וג בגמרא אי הסבר
לטיבו של השינוי הזה .רש"י העמיס על דרשת הפסוק ,את המקור לדי יציאה לחולי.2
הוא פירש את השינוי כשינוי מקודש לחול :
"‰˙˘˘ ,ÈÂÈ˘ ‡Ï‡ Ó"Î· ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡ - Ï"È˜„ ,ÔÈÏÂÁÏ ‡˜Ù ‰Â˘‡¯ ‰ÏÈÚÓÓ ...
"...Â˙˘Â„˜Ó
)(‡Ï‰Â ‰"„ È"˘¯ :ÊÎ ÌÈÁÒÙ
רש"י מוסי" לדרשת התורת כהני את המשמעות של 'נשתנה מקדושתו' .נדגיש
שבדברי התורת כהני לא כלולה העובדה של שינוי הסטטוס הקדושתי בעקבות
המעילה .בפשטות  יש לבאר את השינוי באופ אחר.
שינוי פירושו הסטת משהו מיעודו .כל שימוש בחפ ,של הקדש למטרות שהוא
לא מיועד לה ,מוגדר כשינוי ונחשב כמעילה ,וזאת א" א הוא לא יוצא לחולי .שינוי
הוא סת פעולה שאינה עולה בקנה אחד ע האופי המוצהר של החפ ,,ג א היא
אינה מחללת אותו .3על כל פני ,רש"י בפסחי הבי שתוכ השינוי מוסב על יציאה
לחולי.
יש לציי שבנקודה זו חלוקי קדשי מזבח וקדשי בדק הבית .על פי המשנה
במעילה יט ,:אי די יציאה לחולי בקדשי מזבח .רק קדשי בדק הבית יוצאי לחולי
על ידי מעילת ,וכ $מציי ג רש"י בפסחי בהביאו את המקור לדי זה.4
2
3

4

כ $נקטו ג ראשוני נוספי .עיי בפירוש המיוחס לר"ש משאנ ,ובפירוש רבינו הלל לתורת
כהני ש.
כ $משמע ממהל $הגמרא במעילה יח .ומהברייתא בתו"כ ,שמשוות את די המעילה בהקדש
להלכות של סוטה וע"ז ,ובפשטות  אי בה תהלי $של "יציאה לחולי" .א כי נית לומר שג
בדוגמאות הללו קיי פ של חילול ,ועיי במעילה יח .תוס' ד"ה אי.
לפי רוב הראשוני ,המקור לחילוק בי קדשי מזבח לבי קדשי בדק הבית הוא במשנה
במעילה יט . :א $לרמב" שיטה שונה בפירוש משנה זו ,ומפירוש המשניות שלו משמע שהוא
מעמיד את כל המשנה בקדשי בדק הבית ,ואת החילוק הנאמר בה הוא רואה כחילוק פנימי
בקדשי בדק הבית עצמ.
א" על פי כ ,עצ החילוק בי קדשי מזבח לבי קדשי בדק הבית לעניי יציאה לחולי ,מוסכ
ג על הרמב" .הדבר מבואר היטב בהלכות מעילה ו/גה .כל מחלוקתו היא בהבנת המשנה
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לפיכ $עלינו להסיק שרש"י מבחי בפרשנות המושג 'שינוי' ,בי קדשי מזבח לבי
קדשי בדק הבית .בקדשי מזבח מפרשי את השינוי כהסטה מיעוד .לעומת זאת,
בקדשי בדק הבית מסבי את משמעות השינוי ליציאה לחולי.5
חילוק פרשנות זה ,עולה בקנה אחד ע החילוק הבסיסי שבי קדשי מזבח לבי
קדשי בדק הבית .6בקדשי מזבח  הקדושה מבוססת על היעוד .לפיכ ,$קדשי מזבח
שמתו  יצאו מידי מעילה ,שהרי פקע יעוד .א $לקדשי בדק הבית אי יעוד ספציפי.
אשר על כ ,בקדשי מזבח נית להגדיר מעילה כהסטה מיעוד גרידא ,ג א לא
נלווה אליה מעבר קדושתי של יציאה לחולי .מה שאי כ בקדשי בדק הבית ,שאי
לה יעוד ,ולכ בה המעילה או השינוי נמדדי ביציאת לחולי.7
מכל מקו ,דברי רש"י מספקי לנו את המקור לדי של יציאה לחולי .המקור
מתמקד במילה 'שינוי' שנדרשת בפרשיית מעילה .א מוכני להעמיס על מילה זו את
המשמעות של יציאה לחולי )כפי שעושה רש"י( ,הרי שדי זה מבואר בתורה.

5

6
7

במעילה יט :כמקור לחילוק זה.
אנו נוקטי בחילוק בי קדשי מזבח לבי קדשי בדק הבית ,א $יש לציי חילוק שעולה במקביל
 בי קדושת דמי לקדושת הגו" .עקרונית ,קדשי מזבח קדושי בקדושת הגו" ואילו קדשי
בדק הבית קדושי בקדושת דמי .לכ ,בדר $כלל יש חפיפה בי החילוקי הללו .א $יש
חריגות לשני הכיווני.
לפיכ  $עשוי להיווצר מצב שבו קדשי בדק הבית קדושי במעי קדושת הגו" ,ויש לה יעוד.
לפיכ  $אינ נפדי ,כמבואר ברמב" בהלכות בית הבחירה א/טו ביחס לאבני היכל ועזרות
שנפגמו ,על פי התוספתא במגילה פ"ב ה"י .ייתכ ג מצב הפו ,$של קדושת דמי למזבח .את
המצבי הללו יש לשפוט מסברה ,כאשר הקו המנחה הוא השאלה הא ה קדושי ליעוד
או למעמד הממוני .בכל מה שקדוש ליעודו ,נמדוד את השינוי כהסטה מיעוד .בכל מה
שקדוש לפי מעמדו הממוני ,נמדוד את השינוי כיציאה ממונית מרשות ההקדש לרשות של
חולי.
עיי בנקודה זו בשיעורי הרב אהר ליכטנשטיי בדינא דגרמי ,עמודי  .138141ש מבואר
בהרחבה יסוד החילוק ,ומתוארות חלק מהשלכותיו.
את החילוק המוצע יש לבחו ג לאור הלכות שמה עולה השוואה בי אופי המעילה בקדשי
מזבח ובי אופי המעילה בקדשי בדק הבית .למשל  הקביעה במעילה טו .שקדשי המזבח
מצטרפי ע קדשי בדק הבית לשיעור מעילה הנדרש ,מעידה לכאורה על כ $שיש מכנה
משות" בי הגדרות המעילה בשני הסוגי הללו.
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ג .אופי הדי  דעת ר' יהודה
שאלת המקור מובילה אותנו לחקירה מעמיקה יותר בטיב הדי של יציאה לחולי.
כדי לקבוע את אופי הדי ,ואת המודל בו הוא מעוצב ,נפנה למחלוקת התנאי
במשנה בקידושי :
"‰„Â‰È È·¯ .¯È‡Ó '¯ È¯·„ ,˘„È˜ ‡Ï ‚‚Â˘·Â ˘„È˜ „ÈÊÓ· - ˘„˜‰·Â ...Â˜ÏÁ· ˘„˜Ó‰
‡"˘„È˜ ‡Ï „ÈÊÓ· ,˘„È˜ ‚‚Â˘· - ¯ÓÂ
)˜(:· ÔÈ˘Â„È
במשנה מובאת מחלוקת בי ר' מאיר לבי ר' יהודה ,בנוגע לניסיו לקדש אישה
בעזרת משהו השיי $להקדש .שני התנאי מחלקי בי שוגג למזיד ,א $החילוק מוביל
למגמות הפוכות.
באופ כללי ,נית לבנות את המחלוקת על שני יסודות :
יסוד אחד  היסוד הסובייקטיבי של דעת.
יסוד שני  היסוד האובייקטיבי של קניי.
בהקשר של דעת אנו מניחי שהאישה קיבלה דבר שראוי להתקדש בו .אלא
שתיתכנה בעיות של דעת האישה ,כאשר נותני לה חפ ,של הקדש .ועל רקע זה
חילקו ר' מאיר ור' יהודה בי שוגג למזיד ,כל חד וחד כדאית ליה.
בהקשר של קניי ,אנו שואלי את עצמנו הא האיש המקדש נת משהו לאישה.
שאלה זו היא פונקציה ישירה של די היציאה לחולי  א חפ ,ההקדש יצא לחולי,
הרי שהאישה זכתה בשווה פרוטה כנדרש .א $א החפ ,נותר בקדושתו ולא יצא
לחולי ,הרי שהאישה לא קיבלה דבר .על רקע זה העלו התנאי את חילוקי השוגג
והמזיד שלה ,מתו $הנחה )שוב  כל חד וחד כדאית ליה( שיש הבדל בי שוגג לבי
מזיד לעניי היציאה לחולי.
לצור $ענייננו ,נתמקד ביסוד השני .על פיו מתגבשות שתי עמדות תנאי
מנוגדות .לפי ר' מאיר  הקדש יוצא לחולי במזיד ,א $לא בשוגג .לפי ר' יהודה המצב
הפו  $הקדש יוצא לחולי בשוגג ,א $לא במזיד.
נפתח בניסיו להבי את דעת ר' יהודה .הדר $הפשוטה להבנת דעתו ,נשענת על
הקבלה בי הדי של יציאה לחולי ,לבי חיוב הקרב כפי שהוא מפורש בתורה.
בפסוקי נאמר שאש מעילות מובא רק בשוגג :
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""...'‰Ï ÂÓ˘‡ ˙‡ ‡È·‰Â '‰ È˘„˜Ó ‰‚‚˘· ‰‡ËÁÂ ÏÚÓ ÏÚÓ˙ ÈÎ ˘Ù
)(ÂË '‰ ‡¯˜ÈÂ
אשר על כ ,נוכל לומר בשיטת ר' יהודה שיציאה לחולי היא תופעה שמתלווה
לקרב .קרב מובא רק בשוגג ,ועל כ ג יציאה לחולי מתרחשת רק בשוגג .אלא
שהקבלה שכזו בי תופעה הלכתית לבי חיוב קרב ,עשויה להתלבש בשני מודלי ,על
פי החקירה הידועה של סימ או סיבה :
מודל אחד  סימ .חיוב הקרב בשוגג הוא רק סימ לכ $שיש יציאה לחולי ,א$
אי קשר נסיבתי ישיר בי שתי ההלכות הללו.
מודל שני  סיבה .ההקבלה בי חיוב קרב לבי יציאה לחולי ,נשענת על יסוד
סיבתי .מודל זה מתפצל ,כמוב ,לשתי אפשרויות .שהרי אפשר להבי שהיציאה
לחולי היא סיבת חיוב הקרב ,ונית להסביר כיצד חיוב הקרב יוצר את ההלכה של
יציאה לחולי.8
ראשית נבאר את הגישה הראשונה ,א כי יישומה הסברתי בשיטת ר' יהודה
איננו סביר כל כ) $גישה זו הגיונית הרבה יותר במסגרת דברי ר' מאיר( .לפי גישה זו,
קיי גור נסתר שבא לידי ביטוי בשוגג בלבד .גור זה יוצר ,במקביל ,שתי הלכות.
האחת מה היא יציאה לחולי ,והשנייה היא חיוב קרב.
לפיכ  $בכל מקו שבו יש חיוב קרב ,סימ שאותו גור קיי בשטח .ממילא אנו
יכולי להסיק שתהיה ג יציאה לחולי .א $חיוב הקרב אינו מניע את ההלכה של
יציאה לחולי ,אלא רק מסמ לנו את קיומו של אותו גור.
נוכל להגדיר את הגור הזה במושגי של פגיעה רצינית וחמורה בהקדש .לש כ$
נצטר $לטעו שמעילה בשוגג חמורה יותר ממעילה במזיד ,והראיה  מתחייבי בקרב
דווקא במעילה בשוגג.
כעת  במקומות שבה יש חיוב קרב )=בשוגג( ,סימ שיש פגיעה חמורה
בהקדש .לפיכ ,$יש ג די של יציאה לחולי .לעומת זאת ,כאשר אי חיוב קרב
8

נפק"מ בי שני המודלי ,תהיינה במקו שבו נקטעת הסיבתיות .לדוגמה  המועל בשוגג
בכחצי פרוטה ,אינו מתחייב בקרב .אבל מבחינה מהותית  אי הבדל בי מעילה זו לבי
מעילה בפרוטה .לכ  לפי המודל של 'סימ' ,נאמר שיש פה יציאה לחולי .אבל לפי המודל של
'סיבה' ,לא תהיה יציאה לחולי.
כהערת אגב מתודית נציי שהנפק"מ בי מודל של סימ למודל של סיבה ,נמדדת בדר $כלל
במצבי שבה הסיבתיות נקטעת .טע הדבר הוא בכ $שכמעט תמיד  קשר של סיבה הוא
קשר הדוק והכרחי ,ובהעדר הסיבה נעל המסובב .א $קשר של סימ ,איננו קשר גורדי.
לתופעה מסויימת יש סימ בהרבה מקרי ,א $קיומה העקרוני עשוי לחול ג ללא אותו סימ.
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)=במזיד( סימ שאי פגיעה מספיק חמורה בהקדש .לפיכ ,$אי ג הלכה של יציאה
לחולי כאשר מדובר במזיד.
כאמור ,מחשבה בכיוו זה צריכה להניח שחיוב הקרב בשוגג מעיד על הפגיעה
החמורה בהקדש .הנחה שכזו נתקלת בשתי בעיות .ראשית ,יש כא בעיה סברתית.
מדוע להבי שהפגיעה בשוגג חמורה יותר מ הפגיעה במזיד? שנית ,כאשר נכנסי
לעול של קרבנות ,חיוב הקרב מבטא בדר $כלל את הרעיו ההפו .$קרב הוא
אפשרות כפרה ,וזו קיימת  ברוב המקרי  דווקא בשוגג .מזיד  לא סגיא ליה
בכפרה ,ועל כ אי ביכולתו להביא קרב.9
אול א נתעקש ,נוכל לייש את סברת ה'סימ' ג בשיטת ר' יהודה .אמת היא
שהבאת קרב מעידה ,בדר $כלל ,על חומרתה הפחותה של העבירה .שהרי מי שמביא
קרב  סגיא ליה בכפרה .אול כאשר נכנסי לעול של אשמות ,ייתכ שאי אלו פני
הדברי.
רוב האשמות באי על שוגג כמזיד ,ואופיה של כפרת האש אמור להוביל
למסקנה שחיוב הקרב יבוא דווקא במקרי החמורי .שהרי קרב האש אינו מובא
כדי לתק את החטא ,אלא כדי להג על האד מפני שממה וכליו .10לפיכ ,$נוכל
לטעו שהבאת אש מעילות בשוגג בלבד ,מעידה על חומרת העבירה.
יש להעיר ,שבדר $כלל אש בא על שוגג כמזיד ,א $דווקא במעילה אש בא
בשוגג בלבד .היינו יכולי ,א כ ,$להעלות על הדעת שאש מעילות הוא חריג בנו"
האשמות ,וביאתו בשוגג אינה מעידה על חומרת העבירה .אבל בתורת כהני )ויקרא
דיבורא דחובה ,פרשתא י"א ה"ח( יש הו"א לרבות אש מעילות ג במזיד ,וייתכ
שיש לראותו ְ6א4ר אחד ע שאר האשמות.11
מוב שיש להתמודד ג ע בעיית הסברה  מדוע תהיה עבירה בשוגג חמורה מ
העבירה במזיד? קצת קשה למצוא לכ $היגיו ,12א $א נסכי לומר כ  $נוכל לייש
את הגישה של 'סימ' ג בדעת ר' יהודה.
9
10
11

12

עיי בהקשר זה ברמב" בפיה"מ למעילה פ"ו ה"ב .הרמב" כותב  " ...וכבר בארנו כמה
פעמי שאי המזיד חייב במעילה ,לפי שחטאו חמור מכדי שיתכפר בתשלו וקרב."...
עיי בנושא זה בשיעורי הרב אהר ליכטנשטיי למסכת זבחי ,עמודי  .1215ש מבואר
בהרחבה עניינו של קרב האש ,בי השאר בהקשר של שוגג ומזיד.
תמיכה לכ ,$נית לשאוב מדברי הרמב" בויקרא ה/טו .הרמב" הוא אחד מראשי מחנה
הקובעי שלאש יש אופי מיוחד ,ואת הקביעה הזו בוחר הרמב" לנסח דווקא באש
מעילות.
ייתכ שיש לכ $היגיו מעשי .ההנחה היא שאפילו אד המחלל הקדש במזיד ,נרתע במידה
מסויימת מכ .$החילול איננו חילול גמור ,ושריד של התייחסות קדושה קיי בכל מקרה .מה
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גישה נוחה יותר ,במסגרת דעת ר' יהודה ,היא הגישה הרואה קשר נסיבתי בי
חיובו של אש מעילות לבי די היציאה לחולי .אלא שכאשר מדברי על קשר
נסיבתי ,עולות כמוב שתי אפשרויות :
אפשרות אחת  הקרב הוא סיבת היציאה לחולי.
אפשרות שנייה  היציאה לחולי היא סיבת חיוב הקרב.
על פי האפשרות הראשונה ,נוכל להכליל מעט את סיבת היציאה לחולי .לא רק
הקרב כשלעצמו מניב יציאה לחולי ,אלא כל חיובי המעילה .13לשו אחר  חיוב קר
חומש ואש בכללותו ,גור לכ $שהחפ ,בו מועלי יצא לחולי.
גישה זו עולה ה בדברי הרמב" ,וה בדברי החינו: $
"ÏÈ‡Â‰ - ÔÂ„Ê· ÏÚÓ ...˘„˜‰ ÏÏÁ˙ ‰‚‚˘· ÏÚÓ˘ ÔÂÈÎ - ˙È·‰ ˜„· È˘„˜· ÏÚÂÓ‰
"...˘„˜‰ ÏÏÁ˙ ‡Ï ,‰ÏÈÚÓ Ô·¯˜· ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â
)¯(‚/Â ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הרמב" בונה את הסיבתיות על הצד השלילי ,של מועל בזדו שאיננו מתחייב
בקרב ועל כ אינו מחלל את ההקדש .החינו $מציג את הצד החיובי של המטבע,
כאשר הוא מתייחס למועל בשוגג :
"ÏÏÁ˙ ¯·Î˘ ÈÙÏ ,¯ÂËÙ ÔÂ¯Á‡‰ ‰‚‚˘· ÔÂ˘‡¯‰ Ì‡ - ÏÚÂÓ‰ ¯Á‡ ÏÚÂÓ‰˘ ...
"...Ô·¯˜·Â ÔÈÓÂÏ˘˙· ·ÈÈÁ˙ ÔÂ˘‡¯‰˘ ¯Á‡ ˘„˜‰‰
)(ÊÎ˜ ‰ÂˆÓ ÍÂÈÁ‰ ¯ÙÒ
על פי האפשרות השנייה ,חיוב הקרב גריר מיגרר בעקבות היציאה לחולי .בסיס
המידע שלנו הוא שהקדש מתחלל בשוגג ולא במזיד .אחת התוצאות של יציאה לחולי
היא חובת הבאת הקרב ,ולכ קבעה התורה שיש חיוב קרב בשוגג בלבד.
אפשרות זו מופיעה ברמב" ,בפירוש המשניות שלו :

13

שאי כ באד שמחלל הקדש בשוגג .מאחר שהוא לא יודע שזה שוגג ,הוא מתייחס אליו כאל
חולי גמורי .לפיכ ,$בפועל נוצר מצב שבו החילול בשוגג בא לידי ביטויי קיצוניי יותר מ
החילול במזיד.
ייתכ שבנקודה זו יש הבדל בי החינו $לבי הרמב" .הרמב" מתמקד בקרב ,ואילו החינו$
מדבר בחדא מחתא על הקרב והתשלומי.
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"ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,‰ÏÈÚÓ Ô·¯˜ ·ÈÈÁ ÂÈ‡ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ,‰‚‚˘· ‰È‰È˘ ÂÈ‡˙ÓÂ ...
"...ÔÈ˘Â„˜„ È˘· Â¯‡·˘ ÂÓÎ ,Â˙˘Â„˜· „ÓÂÚ ‡Ï‡ „ÈÊÓ· ÏÏÁ˙Ó ˘„˜‰‰
)( [ÁÙ‡˜ ˙¯Â„‰Ó· ·È ‰„ÂÓÚ] ÌÈÁ·Ê ˙ÎÒÓÏ ‰Ó„˜‰ Ó"‰ÈÙ
יש להעיר ,שהגישה הנסיבתית הקושרת בי יציאה לחולי לבי חיוב קרב ,צריכה
להתמקד בקדשי בדק הבית .שהרי בקדשי מזבח אי יציאה לחולי ,וא" על פי כ יש
בה חיוב קרב.
ראוי לציי בהקשר זה ג לשיטתו הייחודית של הרי"ד .הרי"ד מגמיד את חיובי
המעילה של המועל בקדשי מזבח לעומת חיובי המעילה של המועל בקדשי בדק הבית.
לטעמו של הרי"ד ,במספר מקומות ,14מתחייב המועל בקדשי מזבח בקרב בלבד ,ולא
נאמרו כלפיו חיובי קר וחומש :
"‡ÎÈÏ Á·ÊÓ È˘„˜· Ï·‡ ,˘ÓÂÁ ‡ÎÈ‡ - ÔÈÓÂÏ˘˙· ·ÈÈÁÓ„ ˙È·‰ ˜„· È˘„˜· È‡„Â· ...
˙˘¯˘· ˙ÂÎÈ˙Á Á·ÊÓÏ ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ÂÈ‡ Ï·‡ ,‰ÏÈÚÓ Ô·¯˜ ‡È·‰Ï ·ÈÈÁÈÓ„ È‰„ !ÔÈÓÂÏ
˜"...˘ÓÂÁ ‡ÎÈÏ - Ô¯˜ ‡ÎÈÏ„ ÔÂÈÎÂ ,ÏÎ‡˘ ˘„Â
)˘·˙ (ÔÎ˘ ‰"„ „"È¯ 'ÒÂ˙ .‰Î
לפי גישת הרי"ד ,נוכל להבי ביתר קלות מדוע קיימת תלות בי חיובי מעילה לבי
יציאה לחולי דווקא בקדשי בדק הבית .שהרי א נניח שהיציאה לחולי תלויה ג
בחיוב התשלומי ולא רק בקרב ,אזי בקדשי מזבח  בה אי חיוב תשלומי  לא
תהיה ג יציאה לחולי .מכל מקו ,שיטת הרי"ד חריגה בנו" הראשוני שדיברו
בנושא.15
הדור לעיקר  ברמב" עולה האפשרות שחיוב הקרב הוא תוצאת היציאה
לחולי .נית לתמו $אפשרות זו ,מדברי הגמרא בקידושי .במסגרת הדיו בדעת ר'
מאיר ,מובאת בגמרא בקידושי נד :המימרא הבאה :

14
15

עיי ג בב"מ נז .תוס' רי"ד ד"ה הקדש.
עיי בכנסת הראשוני במעילה ,אות ]כד[ .לעצ שיטתו של הרי"ד ,אי ספק שדבריו קוסמי
מסברה  ה בהקשרה של הסוגייה המקומית בשבת כה ,.וה ביחס להבנת העקרונית של
דיני מעילה ככלל .אול קשה לומר כיצד יפרנס הרי"ד את הגמרא במעילה ב ,:הקובעת
שבמעילה מדאורייתא משלמי חומש ובמעילה מדרבנ לא משלמי חומש .והרי אותה
סוגייה עוסקת בקדשי מזבח ,ולכאורה נאמר בה מפורשות שיש חומש!
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"‡ÔÈ‡ ‚‚Â˘· ,ÏÏÁ˙Ó „ÈÊÓ· ˘„˜‰' Ó"¯ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ - ‡„Ù ¯·„ ‰ÈÓ˘Ó ‡ÏÂÚ ¯Ó
"„·Ï· Ô·¯˜ ÔÈÚÏ ‡Ï‡ ÏÏÁ˙Ó ‚‚Â˘· Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ,'ÏÏÁ˙Ó
)˜(:„ ÔÈ˘Â„È
על מימרא זו מקשה הגמרא :
""...?·ÈÈÁÓ È‡Ó· Ô·¯˜ ,ÏÏÁ˙Ó ÔÈ‡„ ¯Á‡Ó ÈÎÂ ...
)˜(:„ ÔÈ˘Â„È
מפשטות דברי הגמרא עולה שהקרב הוא תוצאת החילול ,וחיובו מגיע בעקבות
היציאה לחולי .לפיכ  $א קובעי שהקדש אינו מתחלל בשוגג במוב ה'רגיל' של
יציאה לחולי ,מני הקרב?
אמנ ,היישו ברמב" בפירוש המשניות ,מחודש יותר מדברי הגמרא .שהרי
בגמרא נאמרי הדברי במסגרת שיטת ר' מאיר ,ואילו ברמב" זה נכנס כהסבר
לשיטתו של ר' יהודה.
נוכל לאגוד את דברי הרמב" הללו ,ע חידושו של רש"י בנוגע למקור הדי של
יציאה לחולי .כזכור ,רש"י בפסחי כז :דיבר על דרשת הספרא ,שמתרגמת מעילה
לשינוי .רש"י ביאר ששינוי זה הוא השינוי מ הקודש לחול ,דהיינו יציאה לחולי.
ולפיכ ,$א עוקבי אחר לשו הפסוק ,נית למצוא בו את הסיבתיות שמתאר
הרמב" .לאמור  נפש כי תמעול מעל=תשנה מקודש לחולי ,נפש כזו תתחייב בקרב
)עקב אותו שינוי(.

ד .אופי הדי  דעת ר' מאיר
עסקנו בעיקר בשיטתו של ר' יהודה ,לפיה  הקדש מתחלל דווקא בשוגג ולא
במזיד .ר' מאיר מעמיד את המשבצת ההפוכה .לשיטתו  הקדש מתחלל דווקא במזיד,
א $לא בשוגג.
אי חולק על כ $שחיוב קרב נאמר דווקא בשוגג .לזאת מסכי א" ר' מאיר ,היות
שמדובר בפסוק מפורש .לפיכ ,$א נרצה להקביל את התופעה של יציאה לחולי
להלכה של חיוב קרב ,נצטר $לחזור לגישה שהכתרנו אותה כסימ.
דיברנו על כ ,$שקיי גור שלישי  הגור של חומרת הפגיעה ,ועל פי גור זה
נסובה ההלכה של יציאה לחולי .במזיד ,השינוי והעקירה חזקי ומשמעותיי .אשר
על כ  יש מצד אחד יציאה לחולי ,ומצד שני  אי קרב .כא נאמר בפשטות את
הסברה של מזיד שלא סגיא ליה בכפרה.
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לעומת זאת ,בשוגג העקירה והשינוי מוקלשי ,ואולי אינ קיימי כלל .לפיכ,$
לא נית לראות את התופעה של יציאה לחולי .ובנוס" לכ  $התורה מאפשרת כפרה
על ידי הבאת קרב.
למעשה ,את חוסר ה'שינוי' בשוגג נית להעלות בשני ניסוחי :
ניסוח אחד  ג בשוגג ,בדומה למזיד ,יש ניסיו לעקירת ההקדש מעולמו לעול
של חולי .אלא שעוצמת העקירה קטנה ,ועל כ החפ ,נשאר בקדושתו .בשורה
התחתונה  אי יציאה לחולי.
ניסוח שני  בשוגג ,בניגוד למזיד  אי תהלי $עקירה כלל וכלל .מה שיוצר חילול
הוא מגמת האד המשתמש בחפ ,,ולא השימוש האובייקטיבי לצורכי חולי .ובשוגג,
היות שמבחינה סובייקטיבית האד לא התכוו לעקור את הקדושה ,אי מקו
ליציאה לחולי מעיקרא דדינא.
ניסוח אחרו זה ,עולה בדברי התוספות :
""...‰È˙È‡ ‡ÓÁ¯„ ‡Ê‚ È· - ‡˙È‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ ...ÔÈÏÂÁÏ ˙ÂÚÓ Â‡ˆÈ ‡ÏÂ
)˜(Û‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ :‚ ÔÈ˘Â„È
נוכל להציע שתי נפק"מ ,בי הניסוחי הללו .הנפק"מ הראשונה מתייחסת לעניי
הקרב .הראשוני נוטי לחלק בי מעילת הוצאה למעילת אכילה ,בשלב שבו קובעת
הגמרא שאי חילול לפי ר' מאיר .כ $למשל אומר התוס' :
""...‰ÏÈÚÓ ÂÏ ÔÈ‡ - ˘„˜‰ ‡ÈˆÂÓ· Ï·‡ ,˘„˜‰ ÏÎÂ‡· ‡Ï‡ Ó"¯Ï ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡Â ...
)˜(Û‡ ‰"„ 'ÒÂ˙ :‚ ÔÈ˘Â„È
לאור חלוקה זו ,יש לדו בחיוב קרב .נית לומר שלשיטת ר' מאיר ביחס לדי של
יציאה לחולי ,אי קשר לחיוב הקרב .א $נית ְל ַמ "ֵ9את החילוק של התוס' )בי
מעילת אכילה לבי מעילת הוצאה( ,ג לעניי הקרב .לאמור  במעילת הוצאה לא
יהיה חיוב קרב )היות שאי יציאה לחולי( ,ואת חובת הקרב שנאמרת בפסוק ישלי$
ר' מאיר דווקא על מעילת אכילה.
בנקודה זו נוכל לחזור לשני הניסוחי שהעלינו בדעת ר' מאיר .על פי הניסוח
הראשו ,יש מגמת עקירה ה בשוגג וה במזיד ,וכל מה שמפריד ביניה הוא הגור
האיכותי שבא לידי ביטוי בעוצמת העקירה .על פי ניסוח זה ,נצדד בקביעה שחיוב
קרב קיי בכל מקרה .שהרי העבירה המהותית נעבדה ג בשוגג ,ומשו כ $נית
לחייב בקרב .העובדה שאי יציאה לחולי נובעת רק מכ $שעוצמת העקירה היתה
נמוכה ,א $מכיו שעצ העבירה נעשתה  יש ג חיוב קרב.

יציאה לחולי )א(
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לעומת זאת ,על פי הניסוח השני יש הבדל מהותי בי שוגג לבי מזיד .ההלכה
האומרת שאי יציאה לחולי ,משקפת את העובדה שכל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא
ֵקל עלינו לומר שאי חיוב קרב .א $כל זאת
איתיה ,ולא היתה עקירה כלל .לפיכ ,$י ַ
במעילת הוצאה ,שבה אכ לא היתה יציאה לחולי .במעילת אכילה ,היות שג לפי ר'
מאיר קיימת התופעה של יציאה לחולי ,הרי שיהיה ג חיוב קרב.
נפק"מ שנייה נוגעת לסוג השוגג שבו אנו דני .בחלוקה כללית ,נית לדבר על
שני סוגי של שוגג :
סוג אחד  אומר מותר.
סוג שני  סבור שהוא שלו.
נפרט מעט את היישו של שני הסוגי הללו ,ביחס למקרה של מעילה בהקדש.
בשוגג מ הסוג הראשו ,יש לפנינו אד הנהנה מחפ ,של הקדש ,מתו $מודעות מלאה
לכ $שמדובר בחפ ,של הקדש .א" על פי כ ,אי הוא מזיד .זאת משו שבתפיסתו
ההלכתית הוא סבור שמותר להנות מחפ ,של הקדש.
בשוגג מ הסוג השני ,מדובר במקרה שונה .ג כא יש לפנינו אד הנהנה מחפ,
של הקדש ,א $זאת מתו $חוסר מודעות לטיבו של החפ .,השגגה נובעת מטעות
מציאותית ,ולא מטעות בהבנה ההלכתית.
ומינה  לשני הניסוחי שהעלינו .לפי הניסוח השני ,בשוגג לא היה בכלל תהלי$
של עקירת ההקדש מעולמו לעול החולי .על פי ניסוח זה ,נית לחלק בי שני סוגי
השוגג .בשוגג של 'סבור שהוא שלו' אכ לא היתה עקירה ,שהרי האד היה משוכנע
שלא מדובר בהקדש .לכ  דווקא בשוגג מסוג זה ,לא תהיה יציאה לחולי.
מה שאי כ ב'אומר מותר' .ש היתה עקירה  אמנ מתו $מחשבה שמותר
לעקור  א $האד עקר במודע את החפ ,מעולמו ,לצור $שימוש מחול .לפיכ $
התופעה של יציאה לחולי תתלווה לתרחיש של 'אומר מותר' ,חר" העובדה שהאד
יתחייב כשוגג בלבד.
לפי הניסוח הראשו ,ייתכ שלא נחלק בי שני סוגי השוגג .שהרי בניסוח
הראשו ,ג בשוגג קיימת עקירה ,אלא שעוצמתה מועטת .ופה נוכל לטעו שבשני
סוגי השוגג היתה  בסופו של דבר  עקירה קלה ,עקירה של שוגג בלבד .לפיכ,$
בשניה לא תהיה יציאה לחולי.
אמת היא ,שג לפי הניסוח הראשו נוכל עדיי לחלק בי שני סוגי השוגג .זאת
א נטע שחומרת העקירה ב'אומר מותר' גדולה מחומרת העקירה ב'סבור שהוא
שלו' .הסיבה היא שב'אומר מותר' ישנה התייחסות מזלזלת להקדש ,התייחסות
שאינה קיימת ב'סבור שהוא שלו'.
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אמנ ,היחס המזלזל ב'אומר מותר' נשע על אדני השגגה .א" על פי כ ,מבחינה
עובדתית נוצרה עקירה חזקה יותר מסת שוגג של 'סבור שהוא שלו' .לפיכ  $ייתכ
שג לפי הניסוח הראשו נחלק בי סוגי השוגג הללו.16

16

חילוק מקביל ,בי שוגג של 'אומר מותר' לבי שוגג של טעות במציאות ,מעלה המהרי"ק
המפורס בסימ קס"ז .המהרי"ק ד בסוטה ,שאינה נאסרת על בעלה א מדובר בשוגג .על
רקע זה הוא קובע ,שמדובר דווקא בשוגג של טעות במציאות .א $א היא שוגגת מפני שהיא
'אומרת מותר' ,הרי שהיא נאסרת על בעלה .יש לציי שההקבלה אינה מוחלטת ,ובסוטה
מוסי" המהרי"ק )על סמ $דיוקו בפסוקי( גור משמעותי לדיו .על כל פני ,ג במהרי"ק
נתפס השוגג של 'אומר מותר' ברמת חומרה גבוהה יותר משוגג של טעות במציאות.

