יציאה לחולי )ב(
מקורות  )א( )ג( קידושי נד" :אמר עולא ...אכילה בלבד" ,קידושי נה" .תנ הת ...לא
כל שכ".
)ב( עבודה זרה נב" :בעא מיניה ...וחללוה" ,רמב" ובעה"מ כד.כד :באלפס.
)ג( גר"ח על הש"ס סימ שע"ג] ,חידושי רבינו חיי הלוי הלכות מעילה ח/א[.
)ד( כריתות ז" .תני רב חנניה ...לא איתחיל".

א .מודלי מקבילי
בשיעור הקוד הצגנו את הדי של יציאה לחולי על פי שיטותיה של ר' מאיר
ור' יהודה .ברמה הסברתית ,אי סתירה בי שתי השיטות הללו .נית לשלב ביניה,
ונית ג לטעו להלכה שדי יציאה לחולי יחול ה בשוגג וה במזיד.
אפשרות זו מחזירה אותנו למחלוקת הר"ח ורש"י ,שהוצעה בשיעור הקוד .את
הר"ח הבאנו כמילוי למשבצת השוללת את עצ קיומו של די יציאה לחולי .הר"ח
הסתמ %על דברי הגמרא ,שאי הבדל  לפי ר' מאיר  בי שוגג לבי מזיד .מכא הסיק
הר"ח ,שבשני המצבי הללו אי יציאה לחולי.
אול רש"י מגיע למסקנה ההפוכה :
"˘„˜‰ - 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
לפי הבנתו של רש"י ,הדעה שהקדש מתחלל ג בשוגג וג במזיד עולה מפורשות
כבר בסוגייה עצמה ,במסגרת דברי רב בהבנת שיטת ר' מאיר .לאפשרות זו נית
להעלות אחד משני הסברי :
הסבר אחד  יציאה לחולי תלויה א %ורק בעקירה מהקדש לחול .אלא שזו קיימת
ה בשוגג וה במזיד .מעבר לכ ,%עוצמתה של העקירה בשוגג כבר מספיקה בפני עצמה
ליצור את התופעה של יציאה לחולי.
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הסבר שני  ישנ שני מסלולי מקבילי ביחס ליציאה לחולי .האחד הוא
המסלול של עקירה מהקדש לחול ,והוא המסלול שבא לידי ביטוי במזיד .השני הוא
מסלול של מעי פדיו ,מסלול שכרו %בחיובי קר וחומש ואש ,והוא המסלול
שמשתק) במציאות של שוגג.
נתעכב מעט על שני המסלולי שהוצעו בהסבר השני .למסלולי הללו נית
למצוא מודלי מקבילי בעול ההלכה .להל נציג שלושה מודלי אפשריי,
שאליה נית להשוות את היציאה לחולי :
מודל אחד  פדיו.
מודל שני  גזל.
מודל שלישי  חילול.
המודל הראשו של פדיו ,מתאי יותר לדיני של יציאה לחולי בשוגג .זאת
בעיקר לשיטתו של הרי"ד ,הגורס חיובי קר וחומש ואש דווקא במעילה בשוגג.
לפיכ ,%נית לראות בתשלומי מעי פדיו של החפ* שיצא לחולי .1ואכ ,התוס' רי"ד
מעלה את ההשוואה הזו מפורשות :
"ÈÓ ÈÎ‰ ,ÔÈÏÂÁÏ ‡ˆÈÂ ‰È˙Â˘¯· ‡ÓÁ¯ ‰ÈÓ˜Â‡ ,‰ËÂ¯Ù· ÂÓÓ ‰‰˘ ‰Ú˘Ó„ ...
·"...ÔÈÏÂÁÏ ÈÏÎ‰ ‡ˆÈ ÂÈ˙Á˙ ‰ËÂ¯Ù Ô˙˘ ‰Ú˘Ó - ÔÂÈ„Ù
)··‡ (˘„˜‰ ‰"„ „"È¯ 'ÒÂ˙ .Ê ‡ÚÈˆÓ
הרי"ד מחדש נקודה שאינה מופיעה במפורש בסוגיות .בגמרא מדובר על יציאה
לחולי ,א %לא נאמר למי שיי %החפ* שיצא לחולי .התוס' רי"ד טוע שהחפ* שיי%
למועל  אוקמיה רחמנא ברשותיה.2
תיאורטית ,היה נית לנתק את הפגיעה בקדושה מהעברת הבעלות .היינו יכולי
לומר שהחפ* יצא לחולי ,ולמרות זאת הוא עדיי בבעלות של ההקדש .ישנ מצבי

1

2

עיי בב"מ צט .תוס' ד"ה וחבירו .התוס' מעלה אפשרות שהמבקע עצי בקרדו של הקדש
יתחייב בתשלו כפי טובת ההנאה ,א) על פי שהקרדו כולו יוצא לחולי) .אפשרות זו
נידונית ג במשנה למל %בהלכות מעילה ו/ד( .דעה זו נוגדת את האפשרות המוצעת,
שהתשלומי מהווי מעי פדיו לחפ* שיצא לחולי.
וביתר חריפות מדבר התוס' רי"ד בקידושי נה .ד"ה ורבי מאיר  " ...יצא לחולי וחייב לשל
כל קר החמור וחומשו ,שכבר הוא שלו ."...לעצ הטיעו הנאמר בשיעור ראוי לציי ,שפ
הבעלות של המועל אמנ אינו מפורש בסוגיות ,א %לכאורה הוא מוכרח בדברי הגמרא .שהרי
הגמרא בקידושי דנה ביציאה לחולי על רקע תרחיש שבו אד מקדש אישה בהקדש שיצא
לחולי ,ותהלי %זה מתאפשר כמוב רק א הוא זוכה בחפ* שבו מעל.
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של חולי בבעלותו של ההקדש .3היינו יכולי לדבר ג על בעלות של הפקר .כלומר,
ִ/נֶה למועל ,אלא יהפו%
בעלות ההקדש תפקע ע היציאה לחולי ,א %החפ* לא י ָ
להפקר .הרי"ד ,על כל פני ,שולל את כל האפשרויות הללו .הוא קובע שהמועל זוכה
בחפ* ,ומכא מתחזקת ההשוואה למודל של פדיו הקדשות.
מודל אפשרי אחר הוא המודל של גזל .לגזל יש רמה מסויימת של קניי ,ונוכל
לראות את המעילה כסוג מסויי של גזל ,4כאשר תופעת היציאה לחולי )בעיקר א
אומרי שהמועל זוכה בחפ*( מקבילה לקנייני הגזילה שיש לגזל.
אמנ ,כאשר חפ* יוצא לחולי על ידי מעילה ,פקעה בעלותו של ההקדש
לחלוטי ,ולא קיימת בו חובת השבה .ואילו בגזל ,הקניי שיש לגזל הוא קניי חלקי
בלבד .א %ייתכ שיש לתלות את ההבדל בנקודה שלקמ .האחרוני מעלי שתי
הבנות בשאלת האופי של קנייני הגזילה :
הבנה אחת  הגזילה עצמה יוצרת קניי מושל .אלא שהתורה קבעה חובת
השבה כלפי הגזל ,וחובה זו מקזזת את הקניי והופכת אותו לקניי חלקי.
הבנה שנייה  הגזילה יוצרת ,מלכתחילה ,קניי חלקי בלבד .זאת משו שקניי
חייב לכלול את המרכיב הבסיסי של דעת מקנה ,ובהעדרו  כפי שקורה בגזל  נוצר
קניי חלקי בלבד.
נהוג לקשור את ההבנות הללו במחלוקת הראשוני בסנהדרי עב ,.לגבי אד
הגוזל בנסיבות של קי ליה בדרבה מיניה .לפי חלק מהראשוני ,א החפ* עדיי
בעי ,יתחייב הגזל בהשבתו .א %לפי ראשוני אחרי ,בנסיבות של קי ליה בדרבה
מיניה ייפטר הגזל מהשבת החפ* ,ואפילו א החפ* בעי.5
ייתכ שמחלוקת זו תלויה בשתי ההבנות שהועלו .לפי ההבנה הראשונה ,הגזילה
יצרה בעלות מלאה .בדר %כלל רובצת על הגזל חובת השבה ,א %א נהיה מוכני
למחוק את חובת ההשבה בגלל ה'קי ליה' ,נסיק שהחפ* שיי %לחלוטי לגזל.
לעומת זאת ,לפי ההבנה השנייה  מעול לא היה לגזל קניי מלא בחפ* .בעלותו
של הגזל מוגבלת מראש ,לרמה של קניי חלקי .לפיכ  %ג א ה'קי ליה' מפקיע
את חובת ההשבה ,סו) סו) קיי בביתו של הגזל חפ* שאינו שיי %לו .אשר על כ,
נחייבו בהשבה כל עוד החפ* בעי.

3
4
5

עיי בנקודה זו בספר שיעורי הרב אהר ליכטנשטיי בדינא דגרמי ,עמוד .131
הגר"ח רואה במעילה סני) של גזל .הוא מייש זאת בצורה די קיצונית וכוללת ,ביחס לכל
סוגי המעילה .עיי בחיבורו בהלכות מעילה ח/א ,ובגר"ח על הש"ס סימ שע"ג.
עיי בבעה"מ וברמב" ,יז .באלפס.
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על כל פני ,לפי ההבנה הראשונה נוכל לבאר היטב מדוע אי במעילה חובת
השבה ,וכיצד נוצר קניי מלא בעקבות היציאה לחולי .נוכל לבאר שבגזילה קבעה
התורה חובת השבה ,ואילו במעילה קבעה התורה חובה מקבילה של תשלומי קר
וחומש .במקו שבו יש חובת השבה )דהיינו בגזל רגיל( ,מתקזז הקניי המלא שנוצר
בשעת הגזילה .א %במקו שבו אי חובת השבה )דהיינו במועל( ,נותר הקניי המלא
על כנו.
שני המודלי של פדיו הקדשות ושל גזל ,מתאימי היטב למעילה בשוגג .שהרי
בנינו את חיובי קר וחומש ואש )שקיימי דווקא בשוגג( כחולייה מרכזית ביישו
המודלי הללו ביחס למעילה .המודל השלישי שנציג ,מתאי יותר לעקירה הכוחנית
של מועל במזיד.
המשנה במידות פ"א מ"ו ,מפרטת את שימוש של ארבע לשכות ,שהיו בבית
המוקד .באחת מ הלשכות הללו ,נאמר במשנה ,גנזו בני חשמונאי את אבני המזבח
ששיקצו מלכי ָיוָ .והגמרא מבארת :
"‡"...'‰ÂÏÏÁÂ ÌÈˆÈ¯Ù ‰· Â‡·Â' - ·È˙Î„ ,˘¯„Â ÁÎ˘‡ ‡¯˜ Ì˙‰ - ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó
)(:· ‰¯Ê ‰„Â·Ú
מהו טיבו של ה'חילול' שנדרש בדברי רב פפא ,ומי ה אות פריצי? בנקודות
אלו נחלקו בעה"מ והרמב" על אתר .בעה"מ טוע שמדובר בפריצי יהודי ,והחילול
הוא פרי ההלכה של יציאה לחולי.
טיעו זה אמנ מסב %את בעה"מ ע דיני מסויימי בהלכות מעילה .שהרי
עקרונית אי תופעה של יציאה לחולי בדבר הקדוש בקדושת הגו) .למשל ,בכלי של
אחז )כפי שמזכיר בעה"מ עצמו( לא היתה יציאה לחולי .מדוע ,א כ ,יש יציאה
לחולי באבני המזבח? בעה"מ מבאר שזהו ה'לימוד' המיוחד של רב פפא .רב פפא
קובע שעקרונית לא היתה אמורה להיות יציאה לחולי ,אלא שקרא אשכח ודרש.
א %הרמב" במלחמותיו חולק על בעה"מ :
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"‡...Â‰È ÛÂ‚‰ ˙˘Â„˜„ ,ÔÈÏÂÁÏ È˜Ù ‡Ï ÈÓ Á·ÊÓ È·‡„ !ÔÂÎ ‰Ê ÔÈ‡ - ·˙ÂÎ‰ ¯Ó
Â· ÔÈ‡ Ì˙‰Â ...ÏÂÁ ‰˘ÚÂ Ì„È ÏÚ Â˙˘Â„˜Ó ‡ˆÈ ÂÓˆÚ ˘„˜Ó‰ ˙È· È¯‰˘ „ÂÚÂ
Ù"Ú‡ ,ÏÎ‰ ‰È‰ ·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚Â ...ÔÈÏÂÁÏ Â‡ˆÈ ÌÈ·ÎÂÎ È„·ÂÚ È„È ÏÚ È‡„Â ‡Ï‡ .‰ÏÈÚÓ
˘‡È„·ÂÚÎ Â‰È ‰ÏÈÚÓ È· Â‡ÏÂ ,ÌÈˆÈ¯Ù‰ ÂÈ‰ ÔÈ„ÈÊÓ È¯‰˘ ...˙ÂÚ˜¯˜· ‰ÏÈÚÓ ÔÈ
"...ÏÏÁ˙Ó ÂÈ‡ „ÈÊÓ· ˘„˜‰ - ÈÓ Ï"È˜Â ,ÌÈ·ÎÂÎ
)¯(ÒÙÏ‡· :„Î-.„Î ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÓÁÏÓ· Ô"·Ó
הרמב" מדבר כא על תהלי %של חילול ,ששובר כללי בסיסיי בדיני מעילה
ויציאה לחולי .מדובר בחילול של דברי הקדושי בקדושת הגו) )שאינ יוצאי
לחולי על ידי מעילה( ,ומדובר בחילול של בית המקדש עצמו )א) על פי שאי מעילה
בקרקעות( .מדובר בחילול הנעשה על ידי גויי ,ובמזיד.
למעשה ,הגמרא בונה לפי הרמב" מודל שונה של חילול .יש כא מודל של
הפקעת הקדושה על ידי עקירה זידונית של דבר מייעודו .יש אחרוני המביני,
במקביל ,שזהו התהלי %של הפקעת קדושת אר* ישראל על ידי כיבושה .ובמודל הזה
נוכל להשתמש ג עבור ההלכה של יציאה לחולי במזיד.

ב .סיכומו
ראינו בסוגייה בקידושי ארבע דעות אפשריות ביחס ליציאה לחולי :
דעה אחת  ר' מאיר על פי חידושו של רב ,בהתא לגירסת הר"ח .לפי דעה זו,
הקדש אינו מתחלל  לא בשוגג ולא במזיד .הרחבת דבריו של הר"ח לכל סוגי המעילה,
מעלה אפשרות שכל די יציאה לחולי מוטל בספק.
דעה שנייה  ר' מאיר ,כפי שמראה ההבנה הפשוטה במשנת קידושי נב :בדבריו.
א פסיקתו בענייני קידושי מהווה פונקציה של די יציאה לחולי ,אזי נסיק לפי דעה
זו שהקדש מתחלל במזיד ואינו מתחלל בשוגג.
את דעת ר' מאיר ביארנו בכ %שהיציאה לחולי קשורה לעקירה כוחנית של
ההקדש מעולמו לעול החולי .עקירה שכזו קיימת ,לפי הדעה השנייה ,רק במזיד .את
התהלי %שמתרחש בשוגג ,תיארנו בשתי צורות :
צורה אחת  ג בשוגג יש עקירה של ההקדש ,א %מפאת עוצמתה הנמוכה  אי
היא מובילה לתופעה של יציאה לחולי.
צורה שנייה  בשוגג אי בכלל תהלי %של עקירת ההקדש ,משו דכל היכא
דאיתא ,בי גזא דרחמנא איתיה.
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העלינו נפק"מ בי שתי הצורות הללו ,ה לעניי חיוב קרב ביחס למעילת הוצאה
וה ביחס לאבחנה שבי שני הסוגי הקלאסיי של שוגג  'אומר מותר' לעומת טעות
מציאותית של 'סבור שהוא שלו'.
דעה שלישית  ר' יהודה במשנה בקידושי נב ,:שמהפ %את דבריו של ר' מאיר.
לפיו ,הקדש מתחלל דווקא בשוגג ,א %לא במזיד .בהסבר שיטתו העלינו שתי גישות,
שהאחת מה מתפצלת לשתיי :
גישה אחת  קשר של סימ בי חיוב הקרב )שקיי רק בשוגג( לבי היציאה
לחולי .על פי גישה זו ,היציאה לחולי היא סימ לחומרתה הרצינית של הפגיעה
בהקדש .חומרה זו יוצרת ,במקביל לדי היציאה לחולי ,ג חיוב קרב.
גישה זו קשה מעט ,משו שהיא מניחה שחומרת העבירה בשוגג גבוהה מזו
שבמזיד .דווקא במזיד חומרת העבירה נמוכה ,ועל כ אי חיוב קרב במזיד וא) אי
יציאה לחולי.
גישה שנייה  קשר של סיבה בי יציאה לחולי לבי חיובי המעילה )דהיינו קרב,
או קרב ותשלומי קר וחומש( .קשר נסיבתי עשוי ,מטבע הדברי ,ללבוש שתי מגמות
נגדיות :
מגמה אחת  חיובי המעילה ה הסיבה ליציאה לחולי .כ %משמע בספר החינו%
וברמב" ביד החזקה ,שחיובי המעילה יוצרי סיטואציה של מעי 'פדיו' ,וזהו הגור
לכ %שהחפ* יוצא לחולי .סיבתיות זו מזדקרת לעי ג בדברי הרי"ד :
""...ÔÈÏÂÁÏ ‡ˆÂÈ ÔÂ˘‡¯ ˘„Â˜ ,‰˘Â„˜· ˘Ù˙ È˘ ˘„Â˜„ ÔÂÈÎ ...
)··‡ (˘„˜‰ ‰"„ „"È¯ 'ÒÂ˙ .Ê ‡ÚÈˆÓ
מגמה שנייה  היציאה לחולי גורמת לחיוב הקרב .כ %משמע מדברי הרמב"
בהקדמתו לפיה"מ במסכת זבחי .סמכנו את הדברי לסוגייה בקידושי נד ,:וראינו
תמיכה אפשרית להבנה זו מלשו הפסוקי.
דעה רביעית  ר' מאיר ,על פי חידושו של רב ,בהתא לגירסת רש"י .משלב זה
בקידושי נד .משמע ,לפי דברי רש"י ,שיש יציאה לחולי ה בשוגג וה במזיד .בשיטה
זו העלינו שתי הבנות :
הבנה אחת  יש ,לפי ר' מאיר ,ערו* אחד ויחיד של יציאה לחולי .ערו* זה הוא
הערו* של עקירת חפ* מעול של קדושה לעול של חולי .אמת היא שעקירה זו
אלימה יותר במזיד ,א %ג העקירה בשוגג נמצאת מעל הר) הנדרש להוצאת החפ*
לחולי.
הבנה שנייה  ישנ שני מסלולי של יציאה לחולי .מסלול אחד הוא מסלול של
עקירה ,כדוגמת החילול שמוזכר בע"ז נב :על פי הסברו של הרמב" .מסלול זה מקביל
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לדי של יציאה לחולי במזיד .המסלול השני הוא מסלול של 'פדיו' או מעי פדיו,
והוא המתאי ליציאה לחולי בשוגג.
לאור ניתוח שני המסלולי הללו ,נית להעלות אפשרות שתהיה נפק"מ בי שוגג
לבי מזיד ביחס לשאלת הבעלות על החפ* לאחר היציאה לחולי .לאמור  בשוגג
יזכה המועל בחפ* ,ואילו במזיד יוותר החפ* בבעלות של הקדש או שיהפו %להפקר
בצורה כלשהי.

ג .מעילת הוצאה ומעילת אכילה
ברקע לדברי שנידונו ,יש להוסי) מספר משתני העשויי להשפיע על ההלכה
של יציאה לחולי .אנו נתמקד בשני משתני עיקריי :
משתנה אחד  סוג המעילה )הוצאה ,הנאה ,אכילה(.
משתנה שני  סוג הקדושה )קדושת דמי ,קדושת הגו)(.
נפתח ,ביחס למשתנה הראשו ,בדעת ר' מאיר כפי שהיא באה לידי ביטוי במשנה.
כלומר  הקדש במזיד מתחלל ,ובשוגג אינו מתחלל .הא מדובר ג במעילה של
הוצאה )כמו מכירת הקדש ,נתינתו במתנה וכדומה( וג במעילה של הנאה )כמו
אכילת ההקדש וכיוצא בה(? לא בהכרח .נית לחלק לשני הכיווני :
כיוו אחד  א נסכי להבי שמדובר בשני סוגי שוני לחלוטי של מעילה.
מעילת הוצאה היא סני) של איסור גזל ,ואילו מעילת הנאה דומה באופייה לאיסורי
הנאה רגילי שבתורה.6
על פי חלוקה זו ,נוכל לשיי %את די היציאה לחולי לפי ר' מאיר דווקא למעילת
הוצאה .שהרי ר' מאיר שולל את ההבנה של יציאה לחולי כפדיו הקדשות .לדעתו,
היציאה לחולי היא ביטוי של עקירת ההקדש מעולמו .עקירה זו קיימת דווקא כאשר
אתה מנסה לגזול את ההקדש ,דהיינו דווקא במעילת הוצאה.
במעילת הנאה  אי עקירה של ההקדש לעול החול .המעילה נוצרה מכ%
שנהנית מאיסורי הנאה ,ולא מכ %שהוצאת קודש לחולי .ממילא ,המשבצת היחידה
שבה תהיה יציאה לחולי לפי ר' מאיר ,תהיה מעילת הוצאה במזיד.
כיוו שני  דווקא במעילת הנאה תהיה יציאה לחולי ,ואילו במעילת הוצאה
החפ* יישאר בקדושתו .התוס' בקידושי נג :מעלי את הכיוו הזה ,א כי בצורה

6

אפשרות זו עולה כהו"א ,בדברי הגר"ח בהלכות מעילה ח/א .אול הגר"ח נוטה לדחות את
החילוק ,ולראות ג במעילת הנאה סני) של גזל .כפי שהוזכר לעיל ,בגר"ח על הש"ס בסימ
שע"ג אי לאפשרות זו אפילו מעמד של הו"א.
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ממותנת יותר .לפיה ,במזיד החפ* תמיד יצא לחולי לשיטת ר' מאיר .א %בשוגג ,יש
לחלק בי מעילת הוצאה לבי מעילת הנאה ,כדאמר.
הטע  כפי שכבר צוטט לעיל בש התוס' ,נעו* בעיקרו של 'כל היכא דאיתא,
בי גזא דרחמנא איתיה' .עיקרו זה תק) במעילת הוצאה בשוגג ,א %כאשר האד נהנה
מ ההקדש )ליתר דיוק  התוס' מתמקדי באכילה( ,יש יציאה לחולי .דברי אלו
שמעלה התוס' ,נסמכי על שלב מסויי בסוגיית הגמרא בקידושי .בשלב זה ,נידונית
בגמרא המימרא הבאה של בר פדא :
"‡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
מימרא זו כשלעצמה ,אינה מובנת .שהרי מפשוט של דברי עולה שכל מהות
החילול מתמצית בקרב בלבד ,והגמרא מקשה  א אי 'חילול' כגור עצמאי ,מני
צ* חיוב הקרב? לפיכ %משנה הגמרא את אופי המימרא :
"ÏÏÁ˙Ó „ÈÊÓ· ˘„˜‰' Ó"¯ ‰È‰ ¯ÓÂ‡ - ‡„Ù ¯·„ ‰ÈÓ˘Ó ˘È¯Ù ÔÈ·¯ ‡˙‡ ÈÎ ‡Ï‡ ...
·˘"„·Ï· ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ‡Ï‡ ÏÏÁ˙Ó ‚‚Â˘· Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÏÏÁ˙Ó ÔÈ‡ ‚‚Â
)˜(:„ ÔÈ˘Â„È
מכא מסיקי התוס' שיש הבדל בי מעילת אכילה לבי מעילת הוצאה .במעילת
הוצאה אי יציאה לחולי ,ואילו במעילת אכילה יש יציאה לחולי .כל זה ,כמוב,
דווקא בשיטת ר' מאיר ועל פי מימרתו של בר פדא.
אגב דיו זה ,נית ג ללמוד על טיב הקשר הנסיבתי שבי יציאה לחולי לבי חיוב
הקרב .סוגייה זו תומכת בקו של הרמב" בפיה"מ ,על פיו היציאה לחולי היא הגור
הראשוני שמניב את חיוב הקרב .שהרי על המימרא המקורית מקשה הגמרא :
""?·ÈÈÁÓ È‡Ó· Ô·¯˜ ,ÏÏÁ˙Ó ÔÈ‡„ ¯Á‡Ó ÈÎÂ ...
)˜(:„ ÔÈ˘Â„È
לשו אחר  א יש חילול אזי נוצר בעקבותיו חיוב קרב .א %א אי חילול ,מני
חיוב הקרב? עמדה זו הפוכה ,כזכור ,לעמדת הרמב" בהלכות ולדבריו של החינו.%
אבל למעשה ,שורש העמדה הנגדית נעו* א) הוא בגמרא עצמה.
מסוגיית הגמרא בפסחי כז :משמע דווקא שחיוב הקרב הוא השורש לדי
היציאה לחולי .הגמרא בפסחי דנה בתנור שהסיקו בעצי הקדש .רב חסדא קובע
שפת הנאפית בתנור שכזה ,אסורה .וכא מקשה רבא :

261

יציאה לחולי )ב(

""...ÔÈÏÂÁÏ Â‰Ï Â˜Ù - ˜ÈÒÓ‰ ÏÚÓ„ ‡ÎÈ‰ ÏÎÂ ,˜ÈÒÓ‰ ÏÚÓ ‡Ï‰Â ...
)(:ÊÎ ÌÈÁÒÙ
ההנחה הגלומה בקושיית הגמרא ,בדברי רבא ,מבוארת להדיא בתירוצה :
"‚‚Â˘· ˘„˜‰ - ¯Ó‡„ ‰„Â‰È '¯„ ‡·ÈÏ‡Â ,ÔÈ˜ÒÚ ÌÈÓÏ˘ ÈˆÚ· ‡Î‰ - ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡ ...
˜ÈÙ ‡Ï ‡Â‰ ‰ÏÈÚÓ ¯· Â‡Ï„ ÔÂÈÎ ?‡Ï ‡ÓÚË È‡Ó ,„ÈÊÓ· .ÏÏÁ˙Ó ÂÈ‡ „ÈÊÓ· ,ÏÏÁ˙Ó
"...ÔÈÏÂÁÏ ‡˜Ù ‡Ï Â‰È ‰ÏÈÚÓ ¯· Â‡Ï„ ÔÂÈÎ - ÈÓ ÌÈÓÏ˘ ?ÔÈÏÂÁÏ
)(:ÊÎ ÌÈÁÒÙ
מעל ,בהקשר זה ,פירושו התחייב בחיובי מעילה  דהיינו קרב ותשלומי .ומאחר
שהמסיק מעל ,הרי שתוצאת הדבר היא יציאה לחולי .כאמור ,זהו קשר נסיבתי הפו%
מ הקשר שבוקע ועולה מדברי הגמרא בקידושי.
את הרוש השונה העולה מ הסוגיות ,נית ליישב בשתי דרכי :
דר %אחת  הגמרא בפסחי נאמרת אליבא דר' יהודה ,ואילו הגמרא בקידושי
נאמרה אליבא דר' מאיר .ר' יהודה רואה ביציאה לחולי תהלי %של פדיו ,ולכ לחיוב
הקרב יש קדימות לוגית .מאחר שאתה מתחייב בקרב )וג בתשלומי( ,פדית את
החפ* ,והרי הוא יוצא לחולי.
לעומתו ,ר' מאיר מדבר על יציאה לחולי במושגי של עקירה .אשר על כ,
עקירת ההקדש מעולמו הקדושתי ,יוצרת מייד יציאה לחולי .רק בשלב הבא ,שבו
נתפס ג פ העבירה שבדבר ,נית לדבר על תוצאות העבירה .חלק  מתורג לחיובי
הקרב וחיובי התשלו.
דר %שנייה  נית לחלק בי החיובי .הגמרא בקידושי נד :עוסקת ,מפורשות,
בחיוב הקרב .א %בגמרא בפסחי כז :לא מדובר על הקרב ,אלא על 'מעילה' וחיוביה
באופ סתמי .נית לומר שההתייחסות מוסבת בעיקר לתשלומי.
כלומר  יש אכ שתי מגמות נסיבתיות .ראשית ,חיובי התשלו יוצרי את
התופעה של יציאה לחולי .שנית ,היציאה לחולי מובילה לחיוב הקרב .הטע הוא
שחיובי התשלו מסוגלי לעצב תהלי %של פדיו .בעקבות תהלי %זה יוצא החפ*
לחולי ,ובהמש %ליציאתו לחולי  מתחייב המועל בקרב.
עסקנו בחילוק שבי מעילת אכילה לבי מעילת הוצאה .ראינו שאפשר לחלק בי
סוגי המעילות הללו ,לעניי יציאה לחולי ,וזאת בשני הכיווני האפשריי .ראוי
להוסי) בשולי הדברי ,שהראשוני נחלקו בהגדרתה המדוייקת של 'אכילה' ,כאשר
ה דיברו על מעילת אכילה .וכא ,שתי דעות :
דעה אחת  אכילה כוללת את כל סוגי מעילת ההנאה ,והיא באה למעט א %ורק
מעילת הוצאה .כ %עולה מדברי התוס' בקידושי :
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""‰‡ˆÂ‰ ÈËÂÚÓÏ ‡Ï‡ ‡˙‡ ‡ÏÂ ...‡˜ÂÂ„ Â‡Ï - '‰ÏÈÎ‡' Ë˜„ ‡‰
)˜(‡Ï ‰"„ 'ÒÂ˙ :„ ÔÈ˘Â„È
דעה שנייה  אכילה מייצגת הנאה מסוג מסויי ,הנאה שיש עימה 'כילוי קרנא'.
כ %משמע בדעת הריטב"א: 7
"- ‰ÏÈÎ‡ Ë˜Â ,‡¯˜ ÈÂÏÈÎ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ ‰"‰ ‡Ï‡ ,‡˜ÂÂ„ Â‡Ï ‰ÏÈÎ‡„ - Âˆ¯˙Â ...
„·"...‰‡‰ Í¯„Î ‡¯˜Ï ‰ÈÏ ÈÏÎÈÓÏ ÔÈÚ
)˜(‡˙‡ ÈÎ ‰"„ ‡"·ËÈ¯ :„ ÔÈ˘Â„È
לדעה הראשונה ,נית להעמיד שני הסברי :
הסבר אחד  על פי התוצאה בשטח .במעילת הוצאה ,לא היתה עקירה של
ההקדש ,שהרי כל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא איתיה .א %במעילת אכילה האד
נהנה בסופו של דבר.
8
על פי הסבר זה ,המחייב במעילת אכילה זהה למחייב במעילת הוצאה  .בשניה,
העקירה מעול של קודש לעול של חול היא שורש החיוב .אלא שעקירה זו יצאה
לפועל ,רק במעילת אכילה.
הסבר שני  על פי המחייב .במעילת הוצאה המחייב הוא התוצאה של עקירה,
ואילו במעילת הנאה  המחייב הוא מעשה העבירה והנאתו של האד .לכ ,אפילו א
נגדיר את התוצאה בשטח לאור הקביעה של 'כל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא איתיה',
ונאמר שג במעילת אכילה לא היתה עקירה של הקדש  אי זה רלבנטי .עצ ההנאה
מחייבת כמעשה עבירה ,ג ללא עקירת ההקדש מעולמו.9
שני ההסברי הללו ,הולמי את הדעה הראשונה ,על פיה מוגדרת כל הנאה
כמעילת אכילה .א %לדעה השנייה ,רק הנאה של כילוי קרנא מוגדרת כמעילת אכילה.
לדעה זו ,קשה להצמיד את ההסבר השני .שהרי א מחייבי במעילת הנאה מפאת
מעשה העבירה ,מדוע לחלק בי סוגי הנאות?
7
8

9

כ %ג רמוז בתחילת דברי התוס' בקידושי נד ,:א כי מסו) דבריה  כפי שצוטט  משמע
שאכילה כוללת את כל מה שאיננו הוצאה.
לפי שיטה זו ,מסתבר שיש להשוות את השיעור של שווה פרוטה ,ה במעילת הוצאה וה
במעילת אכילה .אמנ התוס' )מעילה טו .ד"ה קדשי( מעלי אפשרות ששיעור מעילת הנאה
בכזית ,ולפי שיטה זו  נוח יהיה לומר שהמחייבי בשני סוגי המעילה שוני במהות.
הר"י )קידושי מג .תוס' ד"ה שלא( מסתפק הא יש שליח לדבר עבירה במעילת הנאה .ייתכ
שביסוד הספק שלו מונחות שתי האפשרויות באופי המחייב של מעילת הנאה .א המחייב
הוא עצ ההוצאה ,נוכל לחייב את המשלח .אבל א ההנאה מחייבת ,אזי  זה נהנה וזה
מתחייב לא אמרינ.
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כא יצלח רק ההסבר הראשו .נוכל לומר שרק כאשר היה תהלי %של 'כילוי
קרנא' ,כבר לא נית לומר 'כל היכא דאיתא בי גזא דרחמנא איתיה' .אבל היכ שלא
היה תהלי %כזה ,ואפילו במעילת הנאה  כל עוד לא נתכלה החפ*  הרי שאי עקירה
של ההקדש ואי יציאה לחולי.

ד .קדשי מזבח וקדשי בדק הבית
לצד העיסוק בסוגי שוני של מעילה ,נית לדו ג בסוגי שוני של הקדש.
להלכה מקובל שהדי של יציאה לחולי תק) דווקא בקדושת דמי של קדשי בדק
הבית ,ולא בקדושת הגו) של קדשי מזבח.
הדבר מתקשר היטב לתפיסה של יציאה לחולי כתהלי %של פדיו .לדבר הקדוש
בקדושת הגו) אי פדיו ,ולכ לא מתרחשת בו יציאה לחולי .הדבר חד בעיקר לשיטת
הרי"ד ,הסבור שאי חיובי קר וחומש במעילה בקדשי מזבח .לשיטתו ברור שקשה
לראות במעילה זו תהלי %של פדיו.
אמנ ,ככל שרואי את המעילה כפעולה אלימה של עקירת ההקדש מעול של
קדושה לעול של חולי ,קל יותר לייש יציאה לחולי ג בקדשי מזבח .עדיי אי
הכרח בכ ,%משו שייתכ שקדושת הגו) מושרשת כה עמוק ,עד כדי כ %שאי ביכולת
העקירה של שימוש האד להוציא את החפ* לחולי.
אבל א רואי במעילה תהלי %של עקירה ,נפתח צוהר לאפשרות שכזו .ואכ,
ממהל %הגמרא בקידושי נה .משמע שיש קשר בי טיב המעילה לבי היכולת לייש
את הדי של יציאה לחולי ג בקדשי מזבח .הגמרא אומרת שדווקא לר' יהודה לא
תהיה יציאה לחולי בקדשי הגו) ,א %לר' מאיר  א) אלו יצאו לחולי .מדוע דווקא לר'
מאיר? התוס' רי"ד על אתר ,מציע את ההסבר הבא :
"È˘„˜· ¯È‡Ó È·¯ ÊÈ¯Ù‰„ ÔÁÎ˘‡„ ÈÎÈ‰ ÈÎ„ ...‡È‰ ¯È‡Ó È·¯Â Ë˜ ÈÎ‰Ï„ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ ...
·„˜ "Á·ÊÓ È˘„˜· Ì‚ ÊÈ¯Ù‰˘ ¯ÓÂÏ ˘È ÈÎ‰ ...ÏÏÁ˙Ó „ÈÊÓ· ˘„˜‰ ¯ÓÂÏ ˙È·‰
)˜(È·¯Â ‰"„ „"È¯ 'ÒÂ˙ .‰ ÔÈ˘Â„È
ההסבר של הרי"ד נעו* בגישה ובנטייה .ר' מאיר מרחיק לכת לגבי יציאה לחולי,
כפי שראינו מכ %שהוא קובע די יציאה לחולי ג במזיד וג בשוגג )לדעה מסויימת(.
היות שכ ,%סביר להניח שהוא יפריז ג בהגדרת מרחב הקדשי הפגיעי ליציאה
לחולי .ממילא ,הגיוני שהוא יהיה זה שמרבה קדשי מזבח לדי זה.
א %מהסוגייה נתבע קשר הגיוני ,ולא רק קשר פסיכולוגי .ואת ההיגיו נית לתלות
באופי השונה של מעילה על פי ר' מאיר ור' יהודה .לר' יהודה ,המעילה היא תהלי %של
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פדיו ,וזה  כאמור  אינו חל בקדושת הגו) דקדשי מזבח .לר' מאיר ,המעילה היא
עקירה כוחנית של ההקדש ,וזו תקיפה אפילו בקדשי מזבח.
10
הגמרא מנסחת ג הבדל בי קדשי קדשי לבי קדשי קלי  .הוה אומר 
יציאה לחולי תהיה דווקא בקדשי קדשי .חלוקה זו מובילה לאפשרות נוספת,
בהבנת הדי של יציאה לחולי.
דיברנו על עקירת ההקדש מעולמו ,א %א העקירה כשלעצמה מחללת  מדוע
להבחי בי קדשי קדשי לבי קדשי קלי? לכאורה יש להוסי) עוד גור .משרעת
הפגיעה בקדושה ,היא המניבה את התופעה של יציאה לחולי.
וביאור הדברי  בקדשי קדשי יש רמת קדושה גבוהה .לפיכ ,%עקירת מעול
של הקדש ,מורידה את הקדושה בצורה משמעותית .בקדשי קלי יש ,מעיקרא ,רמת
קדושה נמוכה .לפיכ  %ג אי אפשר להוריד בצורה משמעותית את קדושת .מאחר
שפוטנציאל הורדת קדושת נמו ,%הרי שלא מתרחשת בה יציאה לחולי.
ייתכ שיש להגדיר כא יסוד חדש ,ובו  עצ השינוי ברמת הקדושה מוציא
לחולי ,ג א אי עקירה מעול של קודש לעול של חול .יסוד זה בא לידי ביטוי ג
בגמרא הבאה :
"ÔÂÈÎ ...˘˘ÂÁ ÂÈ‡Â Â· Ï‚Ú˙Ó Ï‡¯˘È Â˙· Ô· ,‰ÓÂ¯˙ Ï˘ ÔÓ˘· ÍÒ˘ Ô‰Î - ‡È˙„ ...
„"ÏÈÁ˙È‡ ‡‰ - ‰ÈÏÏÁ
)(.Ê ˙Â˙È¯Î
בגמרא נאמר שאחרי שימושו של הכה בשמ של תרומה ,מותר ג לישראל לסו%
בו .והטע  קדושתו כבר נתחללה .11כא ברור שלא מדובר ב'עקירת' הקדושה
שבתרומה ,שהרי ייעודו של השמ הוא לשימוש הכה.
מהגמרא רואי שעצ השימוש החוקי בשמ זה ,מוריד אותו מקדושתו .הורדה זו
כשלעצמה ,כוללת בתוכה תוכ של חילול ,ג א לא נלווית אליו עקירה אלימה של
ההקדש מעולמו לעול של חולי.
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חלוקה כזו עולה ג בגמרא בפסחי כז ,:בי עצי הקדש של קדשי קדשי לבי עצי הקדש של
שלמי ,שה קדשי קלי.
הגרי"ז )בחיבורו על הרמב" ,עט .ד"ה ועיי( סבור שאי מדובר בחילול מלא .משמעות
החילול נוגעת לכ %שיהיה מותר לישראל לסו %בשמ ,אבל א זר יאכל אותו  הוא יתחייב,
כאוכל תרומה.

