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א .פתיחה
בשיעור הקוד בחנו את המצב של קדושה במחובר ומעילה בתלוש .לש
השלמת התמונה ,עלינו לבחו את הכיוו ההפו  חפ שהתקדש בתלוש ,א מעשה
המעילה היה במחובר.
מודל שכזה מופיע במספר סוגיות ,והוא קרוי תלוש ולבסו חיברו .עלינו לבדוק
הא החיסרו של מעילה במחובר נעו ברמת הקדושה של המחובר ,ואז תהיה מעילה
בתלוש ולבסו חיברו ,או שמא החיסרו הוא במעשה המעילה ,ואז לא תהיה מעילה
בתלוש ולבסו חיברו משו שג בו  אי מעשה מעילה.
מוב שאפשר לדבר ג על שני החסרונות הללו במקביל .קרי  יש למחובר בעיה
לספוג קדושה ברמה מלאה של חיובי מעילה ,ויש ג חיסרו במעשה המעילה
במחובר .לפי אפשרות זו ,ג בגידולי הקדש וג בתלוש ולבסו חיברו  לא יהיו חיובי
מעילה.
למעשה ,א באי לבחו את שני החסרונות הללו ביחס לתלוש ולבסו חיברו,
יש לשאול שתי שאלות :
שאלה אחת  בדיני חיבור ותלישה .מהו 'מעמד החפצא' בתלוש ולבסו חיברו.
הא חפ שכזה מוגדר במהותו כחפ תלוש או כחפ מחובר.
שאלה שנייה  בדיני מעילה .ג א נניח שהחפצא מוגדר  פורמלית  כתלוש,
הא בדיני מעילה יש חיסרו כאשר מעשה המעילה הוא במחובר לקרקע.

ב .מעמד החפצא בתלוש ולבסו חיברו
כדי לבחו את מעמד החפצא ,יש לחרוג מדיני מעילה ,ולבדוק את התחומי
השוני שבה יש משמעות לתלוש ומחובר .הסוגייה בחולי טו:טז :היא הסוגייה
המרכזית שדנה בכ ,ובמסגרתה  יש פיצול תמוה לשני שלבי.
בשלב הראשו ,בד טו ,:הגמרא מחלקת בי תלוש למחובר ובי מחובר לתלוש
ולבסו חיברו .לאחר מכ ,הגמרא דנה באריכות בתחומי שוני ובנגיעת לתלוש
ומחובר .בשלב השני ,בד טז ,:חוזרת הגמרא לאיבעיא הבסיסית ומקשה  מה דינו
של תלוש ולבסו חיברו לעניי שחיטה?
רש"י על אתר מעיר :
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""ÏÈÊ‡Â ˘¯ÙÓ„Î ,‡·¯Ï ‰ÈÏ ÚÓ˘Ó ‡Ï ÏÈÚÏ„ ‡Â‰‰ÓÂ
)(ÔÈÚÏ ‰"„ È"˘¯ :ÊË ÔÈÏÂÁ
רש"י לא מנמק את הערתו ,ולא מסביר מדוע לא היה רבא יכול ללמוד מ השלב
הראשו .א המאירי על המשנה בד טו :אכ מתייחס לכ .הוא טוע שהחלק הראשו
של הסוגייה ד בתלוש ולבסו חיברו כאשר לא ביטלו .החלק השני של הסוגייה,
שנפתח באיבעיית רבא ,עוסק במצב של ביטלו.
שורת ההלכה ,לטענת המאירי ,אינה מבדילה בי 'ביטלו' ובי 'לא ביטלו' .שהרי
לגבי שחיטה ,יש פסוק מפורש הממעט תלוש ולבסו חיברו ,ופסוק זה מוסב על
מעשה השחיטה .בתלוש ולבסו חיברו ,מעשה השחיטה הוא במחובר )ועל כ אנו
פוסלי אותו( ,בי א ביטלו ובי א לא ביטלו .וכ מעיר המאירי :
"˙‡ Á˜ÈÂ'Ó - ˘ÂÏ˙· ‰ËÈÁ˘ È¯‰˘ ,ÂÏË· ‡Ï· Û‡ ÔÈ¯ÒÂ‡ ‰ÏÁ˙ÎÏ ÍÎÏÈ‰Â ...
"...˘ÂÏ˙· ‡Ï‡ ‰ÁÈ˜ ÔÈ‡Â ,‡˜Ù '˙ÏÎ‡Ó‰
)(‰˘Ó‰ ¯Â‡È· ‰ÊÂ ‰"„ È¯È‡Ó :ÂË ÔÈÏÂÁ
המאירי מביא את המקור שלו ,על מנת להראות שאי הבדל בי 'ביטלו' לבי 'לא
ביטלו' .א מדבריו נוכל ג ללמוד שאי הבדל בי מחובר לבי תלוש ולבסו חיברו.
סו סו  ,לעניי מעשה השחיטה ,אי לפנינו משהו תלוש.
קביעה זו של המאירי ,מחדדת את שתי השאלות שהזכרנו בפתיחה ,שאלות
שעולות תמיד כאשר מתייחסי לתלוש ולבסו חיברו .אליבא דהמאירי ,לפחות ביחס
לשחיטה ,שאלת מעמד החפצא אינה עולה כלל .ג א החפצא יוגדר כתלוש ,נפסול
את השחיטה .שהרי בחשבו אחרו  מעשה השחיטה בתלוש ולבסו חיברו הוא
מעשה שחיטה במחובר.1
ומינה  למעילה .ראשית צרי להגדיר ,הא תלוש ולבסו חיברו נחשב לתלוש
או למחובר .שנית ,צרי לבחו הא המיעוט של מעילה ממחובר הוא די בחפצא או
די במעשה המעילה .לפיכ ,הטוע שיש מעילה בתלוש ולבסו חיברו ,מתבסס על
שתי הנחות :
הנחה אחת  הקריטריו הקובע לעניי מעילה במחובר ,הוא הקריטריו של רמת
הקדושה שבחפצא .אי בעיה בעצ מעשה המעילה במחובר.

1

כ ,למשל ,ג לגבי כתיבת הגט .לגביה הסביר הרשב"א בגיטי כא :ד"ה כתבו ,שהגמרא לא
דנה בשאלת תלוש ולבסו חיברו ,מפני שמעשה הכתיבה צרי להיות בתלוש ,וממילא שאי
מעמד החפצא קובע.
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הנחה שנייה  א חפ הגיע לרמה גבוהה של קדושה בעודו תלוש ,הרי שחיבורו
לקרקע אינו מפקיע אותה.
הסבורי שאי מעילה בתלוש ולבסו חיברו ,עשויי לחלוק על אחת משתי
ההנחות הללו .על ההנחה הראשונה ודאי אפשר לחלוק ,ודוגמאות לכ ניתנו
בשיעורי הקודמי .ייתכ שאפשר לחלוק ג על ההנחה השנייה ,ולומר שהקדושה
פוקעת )או יורדת ברמתה( כאשר מחברי את התלוש.
נית למצוא לכ דוגמאות בתחומי אחרי שבה ממועט המחובר ,א כי רמת
החיבור שעליה נדבר גבוהה יותר מרמת החיבור הנפוצה בתלוש ולבסו חיברו.
במשנה בתרומות נאמר כ :
""...ÏÂÎ‡ÏÓ ÔÈ¯ÂÒ‡Â ‡ÓËÏÓ Â¯‰Ë - ÔÏ˙˘ ,Â‡ÓË˘ ‰ÓÂ¯˙ ÈÏÈ˙˘ ...
)˙¯(Ê"Ó Ë"Ù ˙ÂÓÂ
משנה זו נידונית בפסחי לד ,.והגמרא מציעה הצעות שונות כהסבר לאיסור
האכילה .יש האומרי שאיסור האכילה הוא לזרי ,מכיו שמדובר בתרומה .יש
החושבי שאיסור האכילה הוא ג לכהני ,משו שהטומאה לא פקעה לחלוטי.
כ או כ ,יש לנו מודל של הפקעת טומאה בגי חיבור של השתילי לקרקע.2
על פי מודל זה ,נית להעלות על הדעת ג את פקיעת הקדושה של תלוש ולבסו
חיברו .א כי ,כפי שהוזכר לעיל ,כא מדובר בחיבור ברמה גבוהה מאוד.3

ג .תלוש ולבסו חיברו במעילה
הדיו החזיתי בתלוש ולבסו חיברו ,לעניי מעילה ,מופיע בשלהי מסכת מעילה.
במשנה בד יט:כ .נאמר שא אד בונה אב או קורה של הקדש בתו ביתו ,הוא
מועל רק כאשר הוא דר תחתיה בשווה פרוטה.
הגמרא שואלת מדוע מתאחר זמ המעילה ,ולא קובעי אותו כבר לשעה שבה
ניתנה האב בבית? רב מעמיד את המשנה באד שלא ממש בנה את האב ,אלא רק
הניחה על פי הארובה .הגמרא מסיקה שא באמת אד יבנה אב או קורה של הקדש
בביתו  הוא ימעל מייד.
2

3

ייתכ ג שזוהי אחת הסברות האפשריות בהבנת תהלי הטהרה במקווה .יש ראשוני
המתבטאי ,ביחס לדי של השקת מי במקווה ,במינוח של 'זריעה' .וג את טהרת של
אד וכלי במקווה ,נית להבי על הרקע הרעיוני של חיבור לקרקע .אלא שמאחר שאי
אפשר לו לאד להתחבר לקרקע מוצקה ,הוא טובל בתו מקווה מי.
עיי בע"ז מח ,.תוס' ד"ה גדעו .התוס' מחלקי בי איל לבית על רקע טיעו דומה .בתוס'
נאמר  " ...דודאי יש חילוק בי איל לבית ,דאיל שהוא מושרש בקרקע  בטלה תפיסתו."...
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בהמש הסוגייה ,מנסי לסייע לרב מתו מסקנה זו :
"·¯„ ‰È¯· ‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡ .Â¯Ò‡ ˙È·Ï ‰ÂÁ˙˘Ó‰ - ·¯ ¯Ó‡„ ,·¯Ï ‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈÏ
‡,˘„˜‰ Ï˘ ˙È·· ¯„‰ - ‰ÈÏ ÚÈÈÒÓ ‡ÓÈÏ .‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ÌÈÈÚÏ ˙È‡¯‰ ‰‡‰ - ‡˜È
"...Â‡· ÛÂÒ·ÏÂ Â˘È„˜‰˘· Ì˙‰ - ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ .ÏÚÓ ‰ÓÓ ‰‰˘ ÔÂÈÎ
)(.Î ‰ÏÈÚÓ
בית מוגדר כתלוש ולבסו חיברו .לכ ,דעת רב )כפי שמבואר בע"ז מז (:האוסר
בית שכזה כאשר השתחוו לו ,מבוססת על העמדה שתלוש ולבסו חיברו הוי תלוש
)לכל הפחות ,לעניי עבודה זרה(.
לקביעה זו מנסה הגמרא לסייע משני מקורות נפרדי ,והיא דוחה את שתי
הסייעתות בשתי דחיות נפרדות .ראשית ,מנסי לסייע לרב מהמשנה במסכת מעילה
שבה מבואר שיש מעילה בבונה אב או קורה של הקדש .סיוע זה נדחה בטיעו של
'הנאה הנראית לעיניי'.
שנית ,מנסי לסייע לרב מהברייתא של הדר בבית של הקדש ,א ג סיוע זה
נדחה בגי האוקימתא של ריש לקיש  ריש לקיש מעמיד את הברייתא בהקדישו
ולבסו בנאו .הגמרא מעירה שא יבנה ואחר כ יקדיש  לא תהיה מעילה ,חר
העובדה שמדובר בתלוש ולבסו חיברו.
מהו היחס בי שתי הדחיות הללו ,ומדוע נותבה כל אחת מה למקור שאליו היא
מגיבה? התוס' במעילה 4טועני שאי כא ספציפיקציה .ואי הכי נמי ,שתי הדחיות
מתאימות לשתי הסייעתות ,והיה אפשר לתת את של זו בזו.
כלומר ,היה אפשר לדחות את הברייתא של הדר בבית של הקדש ,בטיעו של
הנאה הנראית לעיניי .וכ היה אפשר להעמיד את המשנה בהקדישו ולבסו בנאו
דווקא )ולכ  יש בה מעילה(.
א מוב שמצד פשט הגמרא ,קשה לקבל את דברי התוס' .מעבר לאקראיות שבה
בחרה הגמרא את דחיותיה ,א כבר השתמשנו בתירו הראשו ,מדוע להחלי אותו
בסייעתא השנייה? וא אנו מתעקשי להביא את שני התירוצי ,מדוע לא לייש
את שניה ביחד על שתי הסייעתות?
א התוס' מעלי ג אפשרות שונה ,הקושרת את שני תירוצי הגמרא :
"ÌÈÈÚÏ ‰‡¯‰ ‰‡‰ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ È‰Ó ‡Ï„ Ï"Ò ,Â˘È„˜‰ Î"Á‡Â Â‡·„ Û‡„ - Ï"ÈÂ ...
ÈÈÂÁ„Ï ÈˆÓ ‡ÏÂ ,˘„˜‰ Ï˘ ˙È·· ¯„‰Ó ‡˙ÚÈÈÒ È˙ÈÈÓ„ ¯ÈÙ˘ È˙‡ ‡˙˘‰Â ,¯ÂÒ‡„ ‡Â‰

4

עיי במעילה כ .תוס' ד"ה לימא ,וכ בתחילת תוס' ד"ה הדר.
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 "...È‡˘ ÌÈÈÚÏ ˙‡¯‰ ‰‡‰)(¯„‰ ‰"„ 'ÒÂ˙ .Î ‰ÏÈÚÓ
לפי תירו זה ,מניחי שעקרונית  אי מעילה בתלוש ולבסו חיברו .רק א
מדובר בהקדישו ולבסו בנאו ,ובנוס לכ משתמשי ביסוד של 'הנאה הנראית
לעיניי' ,רק אז נית לדבר על מעילה בבית.
מהו פשר הקומבינציה הזו ,בי 'הקדישו ולבסו בנאו' לבי 'הנאה הנראית
לעיניי'? נוכל לבאר ששני הגורמי הללו עוזרי לנו להתמודד ע שני הרבדי
שעשויי למעט מחובר ממעילה :
רובד אחד  רמת הקדושה של החפצא .במצב של הקדישו ולבסו בנאו ,נעשתה
כל פעולת ההקדשה בתלוש .אשר על כ ,השגנו רמה מלאה של קדושה ,רמה
המאפשרת מעילה )אלא א כ נתעקש על כ שהחיבור מוריד את רמת הקדושה(.
רובד שני  מעשה מעילה במחובר .ג אחרי שקבענו שהחפצא ,בזהותו
הקדושתית ,נידו כתלוש  עדיי מבחינת תפקודו הנקודתי הוא מחובר לקרקע ,ויש
בעיה במעשה המעילה .לכ מגייסי את ההנאה הנראית לעיניי .בכל דר שבה נבי
את הגור הזה ,ברור מהגמרא שהוא עוזר להתגבר על בעיית מעשה המעילה ,כ
שאתה מועל אפילו שמדובר במעשה מעילה במחובר.
לפי המהל המובא בראשית התוס' ,הנאה הנראית לעיניי מהווה תירו עצמאי.
עמדה זו מחזירה אותנו לתפיסתו של הרמב" ביחס למעילה במחובר .לדעתו ,כל
הבעיה של מעילה במחובר ממוקדת במעשה המעילה ,ולכ  הדי של הנאה הנראית
לעיניי מסוגל בכוחות עצמו לפתור בעיה זו.

ד .הנאה הנראית לעיניי
מהו טיב ההלכה של הנאה הנראית לעיניי? ראינו ברשב" בב"ב עט .הבנה
קיצונית ,המצמצמת את המיעוט של מחובר למעילת הוצאה בלבד .במעילת הנאה,
לטענת הרשב" ,יש מעילה ג במחובר.
נית להעמיס את עמדת הרשב" ,בהלכה של הנאה הנראית לעיניי .לאמור  יש
כא קביעה כללית של הגמרא ,שהנאה )ופה נאמר ש'הנראית לעיניי' לאו בדווקא(
יוצרת מעילה ,ואפילו במחובר.
א הבנה זו אינה נוחה ,בעיקר משתי סיבות :
סיבה אחת  בגמרא משמע שיש פה די מיוחד בהנאת ראייה  הנאה הנראית
לעיניי ,ולא די כללי במעילת הנאה כלשהי.
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סיבה שנייה  אילו 'הנאה הנראית לעיניי' היה מושג מקומי בדיני מעילה בלבד,
עוד היינו יכולי שמדובר בדוגמה אופיינית להנאה ,א הכוונה לקטגוריה הכללית של
הנאה לעומת הוצאה.
א מושג זה של 'הנאה הנראית לעיניי' ,מופיע ג בהקשרי הלכתיי שבה
אי קטגוריה של 'הוצאה' בניגוד ל'הנאה' .וממקומות אלו נלמד ש'הנאה הנראית
לעיניי' היא חילוק בי סוגי הנאות ,ולא בי הנאה להוצאה .וא מיישרי קו בי
התחומי שבה מופיעה 'הנאה הנראית לעיניי' ,הרי שג במעילה מדובר בחילוק
בי סוגי הנאות.
ואכ ,המושג של הנאה הנראית לעיניי ,מופיע בסוגייה בב"ק קא .העוסקת
בצביעת בגד בקליפי ערלה .יסוד הסוגייה הוא המשנה בערלה ,שבה מובאת ההלכה
הבאה :
"·‚„ ˘ˆ·"...˜Ï„È - ‰Ï¯Ú ÈÙÈÏ˜· ÂÚ
)(‡"Ó ‚"Ù ‰Ï¯Ú
משנה זו משולבת בדיו שנער בגמרא בב"ק קא ,.בשאלת חזותא מילתא או לאו
מילתא היא .הדיו המקורי בסוגיית ב"ק קא ,.נוגע לשאלות ממוניות צרופות .א
כניסיו להוכיח שחזותא מילתא היא ,מובאת המשנה בערלה .ממשנה זו נובע,
לכאורה ,שבצבע יש ממשות  שהרי כל ההיבט ה'ערלתי' באותו בגד מצוי רק בצבע
שבו .א הגמרא דוחה את ההוכחה :
""...ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈÏ¯Ú - ‡È˙„ ,‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ÌÈÈÚÏ ‰‡¯‰ ‰‡‰ - ‡·¯ ¯Ó‡ ...
)··‡ ˜(.‡˜ ‡Ó
לדברי הגמרא ,אפילו א נאמר בדר כלל שחזותא לאו מילתא היא ,נוכל להבי
את די הדליקה שבבגד הצבוע בקליפי ערלה .זאת על רקע הקביעה ש'הנאה הנראית
לעיניי' אסרה תורה.
כעת ,הגמרא בב"ק קא .לא נוגעת כלל וכלל לשאלות של תלוש ומחובר .מדובר
בדיו שונה לחלוטי ,בשאלת חזותא מילתא היא .א על פי כ ,משולב ש היסוד של
הנאה הנראית לעיניי.
מכא נוכל לשלול את העמסת הרשב" בב"ב עט .על הדי של הנאה הנראית
לעיניי .כי מהסוגייה בב"ק קא .ברור שאי זה די בדיני מחובר ,אלא די נקודתי
באיסורי הנאה .קיי חיוב מיוחד באיסורי הנאה ,על הנאה הנראית לעיניי .חיוב זה
שובר כללי כמו 'חזותא לאו מילתא היא' או 'מעילה במחובר' ,א אי בו חידוש
מקומי בדיני מחובר )שאחרת  מאי שיאטיה לדי חזותא?(.
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חשוב להדגיש בנקודה זו הדגשה טכנית  מותר בהחלט להסתכל על הקדש .הדי
של 'הנאה הנראית לעיניי אסרה תורה' אינו קובע איסור על הסתכלות .כל קביעת
הגמרא היא שבמקו שבו ההנאה נראית לעיניי  אסור לדור!
לשו אחר  א אד ידור בבית שבנו בו אב או קורה של הקדש ,הוא ימעל .א
נשאל למה מועל הדייר ומדוע לא ממעטי מחובר כלפיו ,ישיבו לנו שאי מקו למעט
מחובר במצב של הנאה הנראית לעיניי .א כל אד שיעבור ברחוב ,ורק יסתכל על
אב ההקדש שבנויה באותו בית ,לא ימעל בשו צורה שהיא.

ה .מעילה לעומת עבודה זרה
הגמרא במעילה כ ,.בדונה בעניי של תלוש ולבסו חיברו ,קושרת בי התחו של
מעילה לתחו של עבודה זרה .מהגמרא עולה שא מגדירי תלוש ולבסו חיברו
כתלוש לעניי מעילה ,הוא ג יאסר בעבודה זרה.
בעניי זה ,עמדו האחרוני על סתירה כפולה בפסקי הרמב" :
סתירה אחת  בי הלכות מעילה להלכות עבודה זרה ,בקביעת המעמד של תלוש
ולבסו חיברו בשני התחומי הללו.
סתירה שנייה  בדיני מעילה עצמ ,בי פסיקת הרמב" בהלכות ערכי וחרמי
לבי פסיקתו בהלכות מעילה.
נפתח בסתירה הראשונה ,הסתירה הביתחומית .מהרמב" נראה שלעניי עבודה
זרה מוגדר 'תלוש ולסו חיברו' כתלוש ,ואילו לעניי מעילה מגדירי אותו כמחובר.
כ פוסק הרמב" לעניי עבודה זרה :
""...‰‡‰· ¯ÂÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÈÂ· ˙È·Ï ‰ÂÁ˙˘Ó‰ ÔÎÂ ...
)¯(„/Á ÌÈ·ÎÂÎ ˙„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
מחובר ממועט מאיסור כאשר משתחווי לו ,ועל כ נסיק בפשטות שבית אינו
מוגדר כמחובר .כלומר  תלוש ולבסו חיברו ,תלוש הוי .היות שהגמרא במעילה כ.
משווה בי התחומי ,היינו מצפי לפסיקה המחייבת את המועל בבית בנוי .דא עקא
שהרמב" טופח בפסיקתו על פני ההיסק הזה :
""...ÏÚÓ ‡Ï Â· ¯„‰ - ÈÂ· ˙È· ˘È„˜Ó‰ ÔÎÂ ...
)¯(‰/‰ ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
הגר"מ הלוי מתייחס לסתירה זו בשני מקומות בחיבורו .הרעיו העקרוני דומה,
א מתו העיו בדברי הנאמרי בהלכות עבודת כוכבי ובדברי הנאמרי בהלכות
מעילה ,מתקבלי שני פתרונות שוני.
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פיתרו אחד  בחידושיו בהלכות עבודת כוכבי ח/ד .נקודת המוצא העקרונית
היא שתלוש ולבסו חיברו הוי מחובר ,ולכ  אי מועלי בבית בנוי .החידוש הוא
שבהלכות ע"ז לא הולכי אחר הקריטריוני של תלוש ומחובר .בע"ז קיי קריטריו
אחר  תפיסת ידי אד.
הקביעה שדבר שאי בו תפיסת ידי אד אינו נאסר בעבודה זרה ,דומה למיעוט
של מחובר .א הדמיו איננו עד כדי חפיפה .יש הבדלי בי 'תפיסת ידי אד' לבי
'מחובר' ,וזאת לשני הכיווני :
כיוו אחד  ישנ דברי שאינ מחוברי ,וא על פי כ ה לא יאסרו בע"ז,
היות שאי בה תפיסת ידי אד .דוגמה אפשרית לכ  בהמה.
כיוו שני  יש דברי מחוברי ,שיאסרו בע"ז .זאת משו שלפעמי יש תפיסת
ידי אד אפילו בדברי מחוברי .דוגמה אפשרית לכ  איל.
דוגמה אחרונה זו של איל ,מחדדת היטב את הפער בי המושגי של תלוש
ומחובר לבי הקריטריו של תפיסת ידי אד .שהרי איל איננו 'מחובר' סת  איל
הוא חיבור ברמה גבוהה מאוד ,5וא על פי כ יש דעות לפיה הוא נאסר.
תירו זה עשוי ליישב ג את הסתירה ברמב" .על פי הכיוו השני ,נוכל לטעו
שג תלוש ולבסו חיברו מהווה דוגמה לדבר מחובר שיש בו תפיסת ידי אד .סו
סו  ,קשה לומר שבבית אי תפיסת ידי אד .לפיכ  אי מועלי בו )כי הוא מוגדר
כמחובר( א הוא נאסר בעבודה זרה )כי יש בו תפיסת ידי אד( :
"ÌÂ˘Ó ‡Â‰ ,‰ÏÈÚÓÓ È‡˘ Ì"ÂÎÚ È·‚ Â¯·Á ÛÂÒ·ÏÂ ˘ÂÏ˙„ ‡‰ ‡È‰ Ì"·Ó¯‰ ˙ËÈ˘„ ...
„"...Ì„‡ „È ˙ÒÈÙ˙ Â· ˘È ÏÏÎÓ ‡˜Ù ‡Ï Â¯·Á ÛÂÒ·ÏÂ ˘ÂÏ˙ ÏÎ
)(„/Á Ì"ÂÎÚ ˙ÂÎÏ‰ ÈÂÏ‰ Ó"¯‚‰ È˘Â„ÈÁ
התמודדות תוכנית זו ,זוקקת ג התמודדות טקסטואלית ע הגמרא .שהרי
במעילה כ .השוותה הגמרא בי התחו של מעילה לתחו של ע"ז ,לעניי המעמד של
תלוש ולבסו חיברו .אלא שכא מציי הגר"מ הלוי ,שההשוואה היתה רק לכיוו אחד,
ולא לשני הכיווני.
מהגמרא עולה שא מועלי במשהו  הוא ודאי נאסר ג לעבודה זרה .שהרי א
מועלי במשהו ,הרי שהוא איננו מחובר ,ומ הסת יש בו תפיסת ידי אד )א כי,
ג על כ נית לחלוק( .מכל מקו ,לכיוו ההפו אי השוואה .ולכ בהחלט ייתכ
שבית יאסר בע"ז ,למרות שלא ימעלו בו.

5
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פיתרו זה של הגר"מ הלוי ,אפשרי מגמרא ומסברה .אלא שמנקודת מבט רחבה
יותר  נראה שיש בו קשיי .זאת משו שנקודת המוצא של הגר"מ הלוי היא שתלוש
ולסו חיברו מוגדר כמחובר .א הדיני של תלוש ולבסו חיברו מופיעי בעוד
הקשרי הלכתיי ,ומכול עולה )לכל הפחות ,בפסיקת הרמב"( שתלוש ולסו
חיברו  תלוש הוי .וזה מוביל אותנו לפיתרו הנוס של הגר"מ.
פיתרו שני  בחידושיו בהלכות מעילה ה/ה .כא מבאר הגר"מ שיש להתייחס
לשני צמדי מושגי נפרדי ,בהקשר של תלוש ולבסו חיברו .שני צמדי אלו ,בוני
ג את הפער בי עבודה זרה לבי מעילה :
צמד אחד  המושגי של תלוש ומחובר.
צמד שני  המושגי של קרקע ומטלטלי.
במושגי הצמד השני ,אנו מגדירי תלוש ולבסו חיברו כקרקע ,ולא כמטלטלי.
לדוגמה  המשנה בקידושי כו .קובעת שהקרקע נקנית בכס  ,בשטר ובחזקה .וברור
שאי הבדל בדרכי הקניי בי קונה שדה לבי קונה בית .בית נקנה בקנייני קרקע ,ולא
בקנייני מטלטלי ,חר היותו 'תלוש ולבסו חיברו'.
לעומת זאת ,במושגי הצמד הראשו  תלוש ומחובר  אנו מגדירי תלוש ולבסו
חיברו כתלוש .כא אנו קובעי שזהותו הבסיסית של החפצא אינה גמישה ,והחיבור
אינו מפקיע ממנו ש תלוש.
לאור קביעה עקרונית זו ,שומה עלינו לבחו את התחומי ההלכתיי השוני.
וכא טוע הגר"מ הלוי ,שהתחו של דיני מעילה שיי ביסודו למושגי קרקע
ומטלטלי ,ואילו התחו של עבודה זרה או התחו של דיני הכשר זרעי ,שייכי
למושגי תלוש ומחובר.
לפיכ  בית בנוי יוגדר כקרקע לעניי מעילה ,ומשו כ פוסק הרמב" שאי
מועלי בו .א היות שבית הוא תלוש ולבסו חיברו ,נגדיר אותו כתלוש לעניי ע"ז,
ולכ הוא יאסר בהשתחוייה.
את ההתמודדות ע הגמרא במעילה ,שמשווה בי התחומי ,מבצע הגר"מ הלוי
בצורה דומה לחידושיו בהלכות עכו" .כלומר ,ההשוואה היא רק לכיוו אחד ,ולא
לשני הכיווני .יש להוסי לכ את העובדה שהגמרא משתמשת במינוח של תלוש
ומחובר ג ביחס למעילה ,א כא אומר הגר"מ הלוי שאי זה בדווקא.
כיצד ,א כ ,קובעי לאיזה צמד מושגי שיי כל תחו הלכתי? הגר"מ הלוי
מציע אינדיקציה פשוטה  עבדי .עבדי ודאי מוגדרי כ'תלוש' בדיני תלוש ומחובר,
א ה מוגדרי כ'קרקע' בדיני קרקע ומטלטלי ,משו שעבדי הוקשו לקרקעות.
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בכל תחו ותחו  ניתי ספר וניחזי .א דיני התחו הזה רלבנטיי ג לעבדי,
הרי לנו שזהו תחו מובהק של קרקע ומטלטלי .א דיני התחו אינ שייכי
לעבדי ,הרי שזהו תחו של תלוש ומחובר :
"ÍÈÈ˘„ Â‡ ,¯·ÂÁÓÂ ˘ÂÏ˙ ÔÈ„· ˜¯ ÈÂÏ˙ ÂÈ„ Ì‡ ,¯·„ ‰ÊÈ‡· Ú„ÈÏ ÌÈˆÂ¯ Â‡ Ì‡ ,‰‰Â
‚ÌÈ„·Ú ÔÈ„„ .ÈÓ„ ÈÚ˜¯˜ÓÎ ÌÈ„·Ú„ ÔÈ„‰ Ô‡Î ÍÈÈ˘ Ì‡ - ˘È ¯·„Ï ÔÓÈÒ ,Ú˜¯˜ ÔÈ„Ï Ì
ÔÈ‡„ ÔÈ„‰ ÂÓÎ ,ÔÈÏËÏËÓÂ Ú˜¯˜ ÔÈ„· ÌÈÂÏ˙„ ÌÈÈ„‰ È·‚ ‡Ï‡ ÍÈÈ˘ ‡Ï ,ÈÓ„ ÈÚ˜¯˜ÓÎ
˘·"...‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÂÚ˜¯˜‰ ÏÚ ÔÈÚ
)(‰/‰ ‰ÏÈÚÓ ˙ÂÎÏ‰ ÈÂÏ‰ Ó"¯‚‰ È˘Â„ÈÁ
התחו של מעילה ,תק בודאי ג בעבדי .כפי שראינו בגיטי לט ,.אי מועלי
בעבד )ואפילו ביחס לשערו העומד להיגזז ,נחלקו התנאי( .לכ  זהו תחו מובהק
של קרקע ומטלטלי .ממילא ,חר העובדה שהגמרא משתמשת לפעמי בטרמינולוגיה
של תלוש ומחובר ג ביחס למעילה ,צמד המושגי העקרוני שעל פיו שופטי את
הלכות מעילה הוא קרקע ומטלטלי.
לצד שני הפתרונות הללו ,נית להציע פיתרו שלישי .לפי פיתרו זה ,תלוש
ולבסו חיברו מוגדר כתלוש בשני התחומי .כמו כ ,מושגי היסוד שאית אנו
עובדי ה תלוש ומחובר  ה במעילה וה בעבודה זרה .אשר על כ  המשתחווה
לבית אסרו.
אלא שבדיני מעילה צרי תמיד להתחשב בגור נוס  והוא קיומו של מעשה
מעילה .לכ ,אפילו א תלוש ולבסו חיברו מוגדר כתלוש ,ואפילו א זהו הגור
המרכזי בדיני מעילה ,עדיי נוכל לפטור את הנהנה מבית בנוי של הקדש .שהרי אי
אפשר לעשות מעשה מעילה במחובר.
פיתרו זה ,בניגוד לשני הפתרונות שמציע הגר"מ ,אינו זוקק מהפ מחשבתי ביחס
לתחומי השוני בהלכה .כל עניינו הוא בתוספת ההתחשבות בגור של המעשה
במעילה ,מעבר להגדרת החפצא.

ו .מעילה בבית שכור
עסקנו בסתירה שבי הלכות עבודת כוכבי להלכות מעילה .ציינו ,שלצד סתירה
זו קיימת ג סתירה פנימית בפסקי הרמב" ,ביחס לתחו של מעילה .מחד ,בהלכות
מעילה ,פוסק הרמב" שאי מועלי במקדיש בית בנוי .מאיד ,בהלכות ערכי וחרמי
פוסק הרמב" על פי הסוגייה בערכי כא .בהאי לישנא :
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"Â· ¯„ Ì‡Â ,˙Â¯ÈÎ˘‰ ‰Ú˜ÙÂ ,˘„˜ ‰Ê È¯‰ - Â˘È„˜‰Â ¯ÊÁÂ ,Â¯È·ÁÏ ˙È· ¯ÈÎ˘Ó‰
"ÏÚÓ - ¯ÎÂ˘‰
)¯(Ï/Â ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
נית לרפא את השבר על נקלה ,ולומר שבהלכות ערכי וחרמי  הרמב" כלל לא
ירד לדו בענייני תלוש ומחובר ביחס למעילה .עיקר עניינו ללמד אותנו על יכולת
ההקדשה של המשכיר .הדוגמה של בית שנקט הרמב" ,אינה בדווקא ,ואי בה כדי
ללמד שתלוש ולבסו חיברו הוי תלוש.
א מוב שאפשרות זו אינה רצויה ביחס לרמב" .א רוצי להימנע ממנה ,יש
להסביר את היחס בי הלכות ערכי וחרמי לבי הלכות מעילה ,ואנו נפרט שלוש
הצעות שהעלו האחרוני.
6
הצעה ראשונה  הקר אורה  .הוא מעלה אפשרות לחלק בי תשלומי קר על מה
שנהנה )וזה מה שנאמר בהלכות ערכי וחרמי ו/ל( ,לבי חיובי מעילה המלאי של
קר וחומש ואש שאינ קיימי בבית בנוי )וזה מה שנאמר בהלכות מעילה( :
"Â· ¯„‰ - ¯ÈÎ˘Ó‰ Â˘È„˜‰ Ì‡' ÔÈÎ¯Ú '‰· 'Î˘ ,Ï"Ê Ì"·Ó¯‰ '„ ·˘ÈÏ ˘È ‰Ê·Â ...
˘ÓÂÁ ÔÈÚÏ ÂÈÈ‰ ,¯·ÂÁÓ· ‰ÏÈÚÓ ÔÈ‡„ ‰ÏÈÚÓ '‰· Î"˘ÓÂ ...Ô¯˜ ÌÏ˘Ï ÂÈÈ‰ ,'ÏÚÓ
"...Ì˘‡Â
)(‰‰Â ‰"„ ‰¯Â‡ Ô¯˜ .Î ‰ÏÈÚÓ
א יישוב זה נדחה בקר אורה ,מסיבות שונות.
הצעה שנייה  שער המל .הקר אורה מצטט את הפיתרו שלו ,ודוחה ג אותו.
שער המל בהלכות אישות ג/ג רוצה לחלק בי הנאה להוצאה .בהלכות מעילה מדובר
במעילת הנאה ,וזו ממועטת במחובר .בהלכות ערכי וחרמי מדובר במעילת הוצאה,
וש  יש מעילה במחובר.
יש לציי שאי כא הצעה לחלוקה כללית בי מעילת הנאה למעילת הוצאה ,אלא
רק חלוקה מקומית במסגרת של תלוש ולבסו חיברו .א ג על ההצעה המקומית
הזו ,עולות מספר קושיות.
ראשית ,לא ברור הא הרמב" מכיר בחילוק הזה שבי הוצאה להנאה ,בהקשר
של יסוד דיני מעילה ומיעוט מחובר .הקר אורה טוע שג א החילוק נכו ,נית
לייחס אותו לתוס' ,א לא לרמב".
שנית ,חילוקו של שער המל נוצר אדהוק מתו כ שהסוגייה במעילה עוסקת
במעילת הנאה .א מסברה צרופה  היינו מחלקי בדיוק להיפ .דווקא א מדובר על
6

עיי בקר אורה במעילה כ .ד"ה והנה.
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הוצאה ,דומה המעילה לגזל ,ולכ יש מקו למעט מחובר היות שקרקע אינה נגזלת.7
ודווקא במעילת הנאה יש לשלול את החילוק ,ולומר  מה לי מחובר ומה לי תלוש,
שכ נהנה.
8
הצעה שלישית  מרכבת המשנה  .נציי בהקד דבריו ,שהחילוק שהוא מציע
מתיישב היטב  ה ע לשו הרמב" ,וה ע דברי הגמרא .הוא מחלק בי שוכר
שמועל כאשר הוא דר בבית של הקדש ,לבי סת אד שאינו מועל.
מבחינת לשו הרמב"  הדברי כפתור ופרח .בהלכות ערכי וחרמי ו/ל מדובר
בשוכר ,ועל כ יש מעילה .בהלכות מעילה ה/ה מדובר בסת אד הדר בבית ,ועל כ
אי מעילה.
בטע החילוק מבואר שהנאת השוכר איננה מ הבית עצמו ,אלא מ השימוש
בבית' .9תשמיש הבית' אינו מוגדר כמחובר ,ולכ יש בו מעילה .זאת בניגוד לסת
אד שנהנה מ הבית עצמו .חלוקה זו מעוגנת בשני סוגי הנאות :
סוג אחד  הנאה פיסית .הנאה זו שייכת בכל מי שדר בבית של הקדש ,א לגביה
אי מעילה ,משו שזוהי הנאה ממחובר.
סוג שני  הנאה מעצ היכולת לעשות משהו .למשל  המשנה במעילה יט:כ.
קובעת שהנות פרוטה לבל של מרח ,מועל .זאת א על פי שהמרח עצמו הוא
מחובר לקרקע .הנימוק לכ הוא שיש לו הנאה מעצ יכולתו להיכנס ולרחו בכל עת,
ואפילו א הוא לא מממש את הרחיצה הזו .ג זו נחשבת להנאה ,ויש כלפיה מעילה,
כפי שמבואר במשנה.
בר ,ייתכ שבהקשר זה שומה עלינו לבחו את מעמד השוכר וקניינו .הריטב"א
בקידושי הסביר בש רבו ,כי אי קניי משיכה מועיל בשואל .וטעמו :
"˘ÈÓ˘˙‰ ÔÈ‡Â ,Â·˘ ˘ÈÓ˘˙ ‡Ï‡ ,ÏÏÎ ÈÏÎ‰ ÛÂ‚ ‰ÈÏ È˜ÈÓ ‡Ï ‰Ï‡˘·„ ÌÂ˘Ó ...
"‰ÎÈ˘Ó· ˙Â˜Ï ÈÂ‡¯ ‡Â‰‰
)˜(¯Ó‡„ ‡‰ ‰"„ ‡"·ËÈ¯ :ÊÓ ÔÈ˘Â„È
ובחידושיו לבבא מציעא ,הסתפק הא הוא הדי לשוכר :
7
8
9

וכ אכ הבאנו לעיל בש הרשב" בב"ב עט .ד"ה ובמה שבתוכ.
עיי עליו ,בהלכות ערכי וחרמי ו/כט.
הקביעה שהנאת השוכר איננה מ הבית עצמו ,מבוארת בערכי כא .מלשו הגמרא .בגמרא
נאמר שכיו דמעל ביה נפיק ליה שכר לחולי .רש"י על אתר בד"ה נפיק ,מוחק את הגירסה
וטוע שאי לגרוס שכר .א מ הגירסה שלפנינו עולה שהבית עצמו אכ אינו יוצא לחולי ,כי
ההנאה איננה מ הבית והמעילה אינה בבית .ההנאה היא מהשכר ,וזו מעילה מובהקת בתלוש
ולכ חייבי עליה .עיי בחגיגה יא .תוס' ד"ה עד ,שמפרטי את הנקודה הזו באופ מפורש.
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"‰ÎÈ˘Ó ÔÈ‡˘ ÏÎ - ˙Â¯ÈÎ˘Ï ‰"‰ ‡Ï‡ ,‡˜ÂÂ„ Â‡Ï ‰Ï‡˘ ÈÎ ¯˘Ù‡ ‡¯·Ò È‡‰ÏÂ ...
È‡˘„ ,ÔÂÎ‰Â .‰Î‡ÏÓ· ÏÈÁ˙‰ ‡Ï˘ ÔÓÊ ÏÎ Â· ¯ÂÊÁÏ ¯ÈÎ˘Ó‰ ÏÂÎÈÂ ,‰¯ÊÁÏ Â· ˙ÏÚÂÓ
˘"˙ÂÁÂ˜Ï· Â˜˙˘ ‰ÎÈ˘Ó ÏÏÎ· ‡Â‰ È¯‰Â ‡È‰ ‡ÓÂÈÏ ‰¯ÈÎÓ˘ ,˙Â¯ÈÎ
)··‡ (‰"¯ ¯Ó‡ ‰"„ ‡"·ËÈ¯ .Ëˆ ËÚÈˆÓ
ויש לעיי  הא למסקנה שינה דעתו לגבי עצ מעמד שוכר ,וקבע שיש לו קניי
בחפ ולא רק בתשמישיו .או שמא רק חזר בו לגבי קניי בשוכר ,שתקנת משיכה
כוללת אותו לצד לוקח ,א התפיסה היסודית הראשונה עומדת בעינה.
לעומת זאת ,שיטת הרמב" בנידו ברורה .אמנ ,בהלכות מכירה נאמר :
"˙‡‰ ‡Ï‡ ÛÂ‚‰ ÂÏ ‰˜‰ ‡Ï˘ ,Â¯È·ÁÓ ‰„˘ Â‡ ˙È· ¯ÎÂ˘Ï ?‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ ...
"ÛÂ‚‰
)¯(‡/‚Î ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
א זאת דווקא בבואו להשוות קונה דקל לפירותיו לשוכר .ובמקו אחר ,דבריו
ברור מיללו :
""Ô˙˘ ÌÈÓ„· ,·Âˆ˜ ÔÓÊ „Ú ÂÈ˙Â¯ÈÙÏ ÛÂ‚‰ ‰˜ ¯ÎÂ˘‰Â ...
)¯(„/‡ ÔÂ„˜ÈÙÂ ‰Ï‡˘ ˙ÂÎÏ‰ Ì"·Ó
ובכ ,א באנו לחלק בי שוכר לכל אד ,ככל שנעג את מעמדו ביחס לבית
)כדעת הרמב" ,וכפי צד אחד בריטב"א (10יקל יותר לחלק בינו לבי כל מועל .א כל
יסוד החילוק כפי שנתבאר ,צרי עיו ,שהרי לכאורה בשוכר נוס מימד של זיקה לנכס
השכור ,מעבר לזו של כל אד .א מה שיש בכל אחד ,נימת ההנאה מתשמיש בבית,
קיימת ג אצלו .והדברי טעוני ליבו.
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ויש ג לעיי בהמש דבריו ,ה בקידושי וה בב"מ ,שנטה לחלק בי קרקע למטלטלי.
והחילוק צרי עיו ,ואכמ"ל.

