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נחשב בתקופתו ) 1288�1344, ד"ק'ה�ח"מ'פרובנס ה, ג"רלב(= רבי לוי ב� גרשו� 

תה לו השפעה על התפתחות המדע יוהי, למדע� בעל ש� בקנה מידה עולמי

 . וכ� בתחו� הלוגיקה1בתחומי האסטרונומיה והמתמטיקה) בתאוריה ובפרקטיקה(

' כתב ש, È‰ ˘˜‰‰ ¯ÙÒ˘¯, ג" רלבבבואו לתאר את ספר הלוגיקה החשוב ביותר של

 :רוזנברג את הדברי� הבאי�

נכבד ומיוחד  ג מקו�"שליצירה זו של הרלב, משמעית�נית� לקבוע בצורה חד

 בספרות העברית –לפנינו היצירה המקורית ביותר בשטח זה . תורת ההגיו� בתולדות

, תובלי שו� ספק ג� יצירה בעלת חשיבות בתולדות הלוגיקה הכללי, ב"ביה

 2.בהטרימה הרבה מ� הרעיונות שעמדו להתפתח רק לאחר דורות

תחו� , תחו� שלא הרבו לעסוק בו, ג בתחו� אחר"דברי� דומי� נית� לומר על רלב

ג שיטה חדשה וייחודית "בפתיחה לביאור התורה הציג רלב. הפרשנות ההלכתית

 : כ� כתב3.להסיק את הלכותיה של התורה שבעל פה מ� התורה שבכתב

 
, Ë˘Ù‰ Í¯„ ÏÚ ˙È˙ÎÏ‰ ˙Â�˘¯Ù, ד בעבודתי, מאמר זה מבוסס על קטעי� מתו� פרקי� א *

כל . ח"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית, חיבור לש� קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה

È· ÌÚ ‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÈÓÁ ¯Â‡: ג לתורה ה� על פי מהדורת מעליות"הציטוטי� מביאור רלב

·Ï¯‰"‰¯Â˙Ï ‚:˙È˘‡¯· ¯ÙÒ  ,ג"מעלה אדומי� תשנ,  פריימ�' ברנר וא' ב'מהד; ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ  

�ס"תשמעלה אדומי� ,  כה�' ברנר וכ' ב'מהד, Ó· ¯ÙÒ„·¯, ) כרכי�2 (ÈÂ ¯ÙÒ˜¯‡, ) כרכי�2(

: י שילת"ר' מהד, � מדויק"� מוגהי� על פי רמב"הציטוטי� ממשנה תורה לרמב. ט"תשס

 .ח"ירושלי� תשס, ספר עבודה; ד"ירושלי� תשס, ספר זרעי�; ד"� תשסירושלי, ספר המדע

 בעולמו 'תאוריה'ל) המצאת מכשירי� אסטרונומיי� ('פרקטיקה'על משמעות תוספת ה .1

 מלחמתו של –הצלחה נפשית ואסטרונומיה ',  פרוידנטל' ג:ראה למשל, ג"ההגותי של רלב

 .68' עמ, ט" תשמ,Ú„ 22˙, 'ג נגד תלמי"הרלב

 .86' עמ, ט" תשמ,Ú„ 22˙, 'ג לספר המבוא"פירוש הרלב',  רוזנברג'ש .2

, בבחינת השיטה הזאת, ונחשוב כי הוא: "ה וייס"ג כתב א"על שיטתו הפרשנית של רלב .3

דפוס צילו� , ג"וילנה תרנ,  ה„ÂÈ˘¯Â„Â ¯Â„ ¯Â, ה וייס"א" (הראשו� ג� היחיד בי� המחברי�

 C. Touati, La pensee philosophique et theologique de:וראה). 110' עמ, ד"ירושלי� תשכ

Gersonide, Paris 1973, pp. 556-557 .אפשר למצוא פה וש� מגמה דומה ג� אצל , אמנ�



 כרמיאל כה�

82 

נה בָבֲאֵרנ� המצוות והשורשי� אשר מה� יצאו כל דיניה� אשר התבארו בחכמה וה

ÂÓÂ˜Ó‰ Ï‡ ÌÈ˘¯Â˘‰ Ì˙Â‡ ÍÂÓÒÏ ˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÏÎ· Â�‚‰�Ó ‰È‰È ‡Ï˙ , התלמודיית

„ÂÓÏ˙‰ ÈÓÎÁ Ì˙Â‡ ÂÎÓÒ ¯˘‡�, וזה.  באחת משלש עשרה מידות לפי מנהג �שה

, ַל�סוקי� הה�סמכו אלו הדברי� האמיתיי� המקובלי� לה� במצוות התורה 

ÂÏ‡ ‡ˆÂÓ ‰È‰È˘ Ì˙Ú„ ‰È‰È˘ ‡Ï , להיות� כדמות רמז ואסמכתא לדברי� הה�

˙ÂÓÂ˜Ó‰ ÂÏ‡Ó ÔÈ�È„‰ .�כל דיני התורה בכמו אלו ההיקשי �, כי כבר יוכל האד� להפ

‡·Ì˙Â‡ ÍÂÓÒ� Ï ). ב"עערובי! יג (ל "עד שאפשר בה� לטהר את השר� כמו שזכרו ז

È˘ ¯˘Ù‡ ¯˘‡ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÈËÂ˘Ù Ï‡Ì‰Ó ÂÏ‡‰ ÔÈ�È„‰ Â‡ˆ , כי בזה תתישב הנפש

כי ה� לא כיונו כמו שאמרנו שיהיה על כל , ל"ואי! בזה יציאה מדרכי רבותינו ז. יותר

אבל ה� אצל� , פני� מוצא הדיני� הה� מהמקומות אשר סמכו אות� לה�

כמו , וביקשו לה� רמז מהכתוב, מקובלי� איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלו�

והנה בסומכנו  4.ובפירוש המשנה) השורש השני(רב המורה בספר המצוות שזכר ה

ÈÎ , אות� הדיני! לפשטי הכתובי� תועלת להשאיר יותר זכרו! אלו הדיני! בנפשותינו

˙ÂÏ˜· e¯¿Î»fƒÈ˘ ¯˘Ù‡ ‰¯Â˙‰ È˜ÂÒÙ ,Ì˙‡È¯˜· Â�˙„Ó˙‰ ·Â¯Ï , וכאשר י�צאו מפשטי

שִ&ָ$ְכר� ביאורי המצוה בכלל� ע� הפסוקי� הה� ביאורי המצוה יהיה זה סיבה אל 

 .)5' עמ, ש�( זכירת הפסוקי�

 ההלכות 5.ג ייחס חשיבות להלכות עצמ� ולא לדר� שבה ה� נלמדות מהפסוקי�"רלב

ועשו זאת , ל חיפשו לה� רמז בכתובי�"וחז, מקובלות במסורת ממשה רבנו

א אינה  דר� זו כמות שהי6.מידות שהתורה נדרשת בה�הש עשרה ושלבאמצעות 

 .ג"מקובלת על רלב

 

שנהג בדר� דומה בספר המצוות ובעשרות מקומות במשנה , � למשל"כמו הרמב, קודמיו

ג ודאי אינה מצויה "רלבאבל עבודה שיטתית כמו שעשה ; כפי שהעירו נושאי כליו, תורה

ÓÏ ‡Â·Ó˘�‰ , טברסקי' י: �"ראה ביחס לרמב. � ולא בכתבי ראשוני� אחרי�"בכתבי הרמב

·Ó¯Ï ‰¯Â˙"Ì ,מאוחר יותר עתיד היה : "... ש� כתב91ובהערה  ;46' עמ, א"ירושלי� תשנ

 ...".להציע שיטה פרשנית חדשנית ביותר) בהקדמתו לפירושו על התורה(ג "הרלב

 .לח'  עמ,ב"ירושלי� תשנ, י שילת" ר'מהד, Ó¯‰ ˙ÂÓ„˜"‰�˘ÓÏ Ì·‰ :ראה .4

יעקב צבי ' ג היא הפוכה במידת מה מדרכ� של ר"בנקודה זו נית� לומר שדרכו של רלב .5

שכ� , וההולכי� בשיטת�) 1809�1879(� "מלבי, )Ï·˜‰Â ·˙Î‰) 1785�1865‰בעל , מקלנבורג

קרא למי שמעמיק לחדור לתו� תעלומות ל משקפות את פשוטו של מ"אלו טענו שדרשות חז

על פשוטו של מקרא ומדרש , 'ארנד' מ: לאחרונה, למשל, ראה בעניינ�. לשו� המקרא

ג לא ראה "רלב, לעומת זאת. 28�30' עמ, ח"ירושלי� תשס,  חÂ�˘¯ÙÂ ‡¯˜Ó È�ÂÈÚ˙', ההלכה

 יש לציי� ,ע� זאת. והחשיב רק את ההלכות עצמ�, )ג� לשיטת�(ל כמחייבות "את דרשות חז

 .ג לתורה והזכירוהו בפירושיה�"� השתמשו בביאור רלב" ה� מלבי‰Ï·˜‰Â ·˙Î‰שה� בעל 

המידות שהתורה נדרשת בה� , דבריו לפי :ג"יש להדגיש את הנגזרת של דברי� אלו של רלב .6

.  אלא ה� פרי יצירת� של חכמי�,אינ� הלכה למשה מסיני כדעת הרבה מחכמי ימי הביניי�

ÙÒ¯ , 'ג המידות ה� הלכה למשה מסיני"הדעה כי י' , פינקלשטיי�א" א:ראה, א זהלסקירת נוש

ÔÓ¯·ÈÏ ÏÂ‡˘ È·¯Ï ÔÂ¯ÎÊ‰ ,79�84' עמ, ג"ירושלי� תשנ�ניו יורק. 
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ג נועדה להוות חלופה פשטית ולוגית למידות שהתורה "השיטה שמציע רלב

כי כבר יוכל האד� להפ� "שאינ� לוגיות בעיניו , ל"נדרשת בה� מבתי מדרש� של חז

עד שאפשר בה� לטהר את השר� כמו שזכרו , כל דיני התורה בכמו אלו ההיקשי�

ג הוא בהיותה סומכת את ההלכות על "ו של הרלביתרו� שיטת, לעומת זאת 7".ל"ז

ובהיותה לוגית ובה , "פשוטי הפסוקי� אשר אפשר שיצאו הדיני� האלו מה�"

שכל הדיני� ,  הנחה יסודית שעומדת ברקע השיטה היא."תתישב הנפש יותר"

וכל הצעות הקישור בי� , "מקובלי� איש מפי איש עד משה רבינו עליו השלו�"

ולא שה� מתארות את  ,"כדמות רמז ואסמכתא"רה שבעל פה ה� התורה שבכתב לתו

המקור השיטה שהוא מציע היא בהכרח טוע� שג "רלבאי�  8".א אלו הדיני�מוָצ"

 שיצאו הדיני� האלו ‡Ù˘¯אבל נסמו� אות� אל פשוטי הפסוקי� אשר ("להלכות 

 9."בזה תתישב הנפש יותר"א� , ")מה�

 
כי ("חשוב להדגיש שחוסר ההיגיו� שבמידות שהתורה נדרשת בה� הוא קביעה סובייקטיבית  .7

וראה להל� ; 23הערה , 81' עמ, ) כוכביתהערת, לעיל(כה� : ראה"). בזה תתישב הנפש יותר

 .14הערה 

ג "ראה למשל דברי רס, בעניי� היות המידות שהתורה נדרשת בה� סומכות ולא יוצרות .8

ל לא הסתמכו על ההקשה השכלית בשו� דבר "החכמי� ז: "...בתחילת פירושו לספר ויקרא

אלא ,  חוות דעת� ולא פנו בהוראותיה� אל היקשי� וסברותפי�כי לא הורו על, מ� המצוות

הרי לא היה זה מדרכ� לחרו� , והואיל וכ�. מסרו דברי� שהיו מקובלי� ביד� מפי הנביא

קטעי� מכתאב תחציל אלשראיע אלסמעיה ', צוקר' מ" (פי סברות והקשות�משפט על

ג המידות האלה מפני " את יל לא רשמו"חז: "ובהמש�). 376 'עמ, ב" תשל, מא˙¯·ıÈ, 'ג"לרס

מתאימות ] מ� הקבלה[אלא מפני שמצאו שההלכות שבידיה� , ]את ההלכות[שמה� למדו 

: כ� סבר ג� רב האי גאו�). 378' עמ, ש�" (אבל יסוד ההלכות אינו במידות. ג מידות אלה"לי

סבי� ועיקר מילתא הלכה מקובלת היא ומנ, הכי� חזינא דלאו ראיה היא אילא מדרש הוא"...

, א הלוי"ראה מה שכתב באריכות רי). 102' עמ, ט"תרפ, ˙˘ÛÒ‡ ÌÈ�Â‡‚‰ ˙Â·Â" (בה תלמודה

ÌÈ�Â˘‡¯‰ ˙Â¯Â„ ,חלק רביעי; קנד ואיל�' עמ, ו"פרנקפורט תרס, כר� שלישי, חלק ראשו� ,

סומכי� את ההלכה מ� ; אבל אינו יוצר את ההלכה, המדרש תומ� בהלכה: "וראה. רלד' עמ

Â¯ÙÒÏ ˙Â‡Â·Ó˙ , � אפשטיי�"רי" ( מוציאי� וממציאי� הלכה מתו� דרשאבל אי�, המקרא

ÌÈ‡�˙‰ ,א אורב�"א: ראה ג�). 511' עמ, ז"ירושלי� תשי , ‰ÎÏ‰‰–‰˙ÂÁ˙Ù˙‰Â ‰È˙Â¯Â˜Ó  ,

, ÎÏ‰‰ ˙ÂÏ˘Ï˙˘‰· ÌÈ˜¯Ù‰, ד גילת"יהספרות הרשומה אצל ; 69�78' עמ, 1984גבעתיי� 

מסורת הלכה וחדושי הלכות ', ש רוזנטל"א;  ש�1 והערה 374�375' עמ, ב"רמת ג� תשנ

 .321�374' עמ, ה" תשנ, סג˙¯·ıÈ, 'במשנת חכמי�

ג בי� פשוט� של הכתובי� לדעתו ובי� הדרש האגדתי שדרשו בה� "ניתוק דומה עשה רלב .9

ולזאת הסיבה בעינה לא הסכמנו ): "4' עמ(ג בפתיחה לביאור התורה "כ� כתב רלב. ל"חז

 –כי אלו הדברי� , ל בדברי התורה על צד הדרש"שאמרו רבותינו זשנביא בזה הביאור מה 

 הנה אינ� ביאורי� לפסוקי התורה אשר סמכו –וא� ה� דברי� טובי� בעצמות� מאד 

' א: ראה". ואנחנו אמנ� נכוי� בכא� לבאר דברי התורה לפי הוראת� בעצמ�, אות� לה�

˘È„ÂÓÏ˙ ‰È‚ÂÏÂ„Â˙ÓÂ ˙ÈÏËÂËÒÈ¯‡ ‰˜È‚ÂÏ – ÈÈ ˙ÈÏËÂËÒÈ¯‡‰ ‰˜È‚ÂÏ‰ Ï˘ ‰ÓÂ˙ ,ביצקיר

Ô‰· ˙˘¯„� ‰¯Â˙‰˘ ˙Â„ÈÓÏ ÌÈ˘Â¯ÈÙ· ,138 והערה 201' עמ, ע"ירושלי� תש. 
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הפסוקי� עצמ� .  זיכרו� ההלכות–ו זו על רווח נוס� בדרכג� ג מצביע "רלב

וההצמדה של ההלכות לפסוקי� , ו� שמתמידי� בקריאת�וניתני� לזיכרו� בקלות כי

10.תועיל לזכירת ההלכות ע� הפסוקי�
 

, )11בלשונו" מקומות("ג תשע דרכי היסק לוגיות "במסגרת השיטה קבע רלב

 .שבה� השתמש במהל� ביאורו לתורה לצור� היסקי ההלכות

ג באריכות ובתוספת דוגמות בפתיחה לביאור "הציג רלב" המקומות"תשעת את 

 :נציג אות� בקצרה בלשוננו). 13�6' עמ(התורה 

 . התורה כותבת פרטי� שמה� יש ללמוד ענייני� כלליי�–" המקו� הראשו�"

 .  מאמר סתו� במקו� אחד מתבאר על פי מקו� אחר–" המקו� השני"

 .ארי� על פי הגדרת� מושגי� מתב–" המקו� השלישי"

 פעולות הנזכרות בתורה יש להבינ� על פי המורגל ועל פי האופ� –" המקו� הרביעי"

 .השל�

 נושא המאמר מתבאר על פי התארי� שבה� הוא מתואר ועל –" המקו� החמישי"

 .פי הקשרו

 . עורי� שהתורה מציינת ה� הגבול שבי� ההיתר לאיסורי הש–" המקו� השישי"

 . לוק כמשפט הכֶל משפט הֵח–" המקו� השביעי"

 . התארי� שבתורה מצייני� אפשרות ולאו דווקא מציאות–" המקו� השמיני"

.  העונשי� שבתורה מתייחסי� לפרטי� הכתובי� באזהרות–" המקו� התשיעי"

 .אי� עונש אלא אזהרה, בפרטי� דומי� שלא ראוי להיות בה� אותו די�

כפי שציי� בהמש� הפתיחה , מסוי�" מקו�"לג אינו מפנה במהל� ביאורו לתורה "רלב

 :לביאור התורה

ולא יקוה המעיי� שנבאר בכל אחד מהביאורי� המקו� אשר השתמשנו בו בביאור 

וכבר יקל למעיי� לברור מאיזה מקו� מאלו , כי יאר� מאמרנו בזה בלא תועלת, ההוא

 
וכאשר היה האד� קורא . והמסורת משומרת בי� האומה, לא סרה הקבלה: "...ראה כעי� זה .10

היה אומר כי זו הציצית היא ציצית נ�י� אותה בכנ� הטלית מספר ', ועשו לה� ציצית'

הכל בקבלה , וידע כל פתרוני הציצית וענייניה היה שמור אצלו, קשרי�' ויש בה ה' ה חחוטי

וכ� כל המצוות כול� כול� כאשר היו קוראי� אות� היו יודעי� לכמה ענייני� . ובמסורת

 ˘Á˙ÙÓ‰ ¯ÙÒ ÈÏÂÚ�Ó Ï, רב נסי� גאו� ("מתחלקת כל מצוה ומצוה ומה תחתיה מהפתרו�

„ÂÓÏ˙‰, ט�ח' עמ, �"ירושלי� תש, גר מצ' ד'מהד, הקדמה.( 

ספר המקומות 'שנקרא בעברית ג� , Topica, התגלגל מספרו של אריסטו' מקו�'המונח  .11

יסודות ", "סדרי� אשר יעשו בה� ההקשי�"הוא ' מקומות'משמעותו של המונח . 'הניצוחיי�

', קו�מ'ער� , קלצקי�' י: ראה". הקדמות כוללות ישתמשו בחלקיה� בהקש הקש", "ההקשי�

 ÌÈÈÙÂÒÂÏÈÙ‰ ÌÈÁ�ÂÓ‰ ¯ˆÂ‡˙ÈÙÂÒÂÏÈÙ ‰È‚ÂÏÂ˙�‡Â ,וראה . 265�266' עמ, ד"תרצ�ו"ברלי� תרפ

 .70�74' עמ, )9הערה , לעיל(רביצקי : לאחרונה
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שה� יוצאי� מאלו וכאשר יחקור בזה ימצא בכל ביאורינו . יבוא הביאור הזה

12.)13' עמ( המקומות שזכרנו שאי� ספק באמיתת�
 

או " שורשי� הכוללי�"ההפניות במהל� ביאור התורה ה� לכל היותר באופ� כללי ל

 . ופעמי� רבות אי� הפניה כלל13,"מקומות הכוללי�"ל

* * * 

ג בפתיחתו לביאור "שהציג רלב" המקומות"מתשעת " מקו� השלישי"להל� נעיי� ב

. ל ויישמ� בענייני� אחרי�"ג עיקרו� שמקורו בדברי חז"ונראה כיצד נטל רלב, ההתור

ל "ג ביקר את הדרכי� שאות� נקטו חז"שעל א� שרלב, מכלל הדברי� יתבאר

ליי� "ואדרבה הוא השתמש בעקרונות חז, הוא לא שלל את כול�, במדרשי ההלכה

14.רי� אחרי�ל הסב"שנראו הגיוניי� בעיניו ג� במקומות שבה� נקטו חז
 

ג וליתרונה "נציג בקצרה שתי דוגמות לשיטה של רלב, אול� טר� נעסוק בכ�

 .ל"הלוגי ביחס לשיטת� של חז

1 .ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ‡Ï· ‰„Â·Ú 

פרשת עשיית הכיור כוללת ג� מצַוות עשה של רחיצת ידיי� ורגליי� לפני העבודה 

 :בבית המקדש

 
באופ� " יוצאי� מאלו המקומות... כל ביאורינו" שג" של רלבדבריויש לציי� שאי� להבי� את  .12

זוהי אמירה כללית שאמורה על דר� ; 329�354' עמ, )הערת כוכבית, לעיל(כה� : ראה .מוחלט

 .הרוב

כיוו� שחלק לא מבוטל מההפניות ,  יש לציי� שלעתי� הפניה כזו עלולה להטעות,אמנ� .13

�307' עמ, )הערת כוכבית, לעיל(כה� : ראה ."מקומות"אינו מתייחס ל" שורשי� הכוללי�"ל

327. 

בכל אופ� חשוב לציי� שסמכות . 17הערה , 77�78' עמ, )הערת כוכבית, לעיל(כה� : ראה ג� .14

ג את "כ� למשל מסיי� רלב. ל"ג היא לא בהכרח ממקורות חז"בענייני לוגיקה בעיניו של רלב

זה המקו� ג� כ� במקומות ] אריסטו[= וכבר זכר הפילוסו� ): "6' עמ" (המקו� הראשו�"

סיראט מקורות מעול� '  לאחרונה הציעה ק.511' עמ) 3הערה , לעיל(וראה טואטי , "ההלציי�

 ,C. Sirat:ראה; ג"שניסח הרלב" מקומות"לטינית המקבילי� ל�המחשבה המשפטית הנוצרית

‘Droit et Logique: Gersonide et les Juristes Chrétiens’, Archives d’Histoire Doctrinale 

et Littéraire du Moyen Age 75, 2008, pp. 7-41 . דברי� אלו בוודאי מחזקי� את הממד

לעיל הערת , כה�(במקו� אחר , ולא זו א� זו. הלוגי של ההיסקי� לפחות בעיני בני התקופה

ג לקשר בי� "חדשה של רלבתכ� שהמניע ליצירת שיטתו הישיהצעתי ) 84�88' עמ, כוכבית

 פה לתורה שבכתב בדרכי� חלופיות למידות שהתורה נדרשת בה� קשורה שבעל התורה

הטענה . �13יה לתלמוד שקיבל תפנית בסו� שנות השלושי� של המאה היליחס הכנס

בהקשר זה שיערתי . על ידי התלמודשבכתב יתה שהיהודי� מעוותי� את התורה יההנוצרית 

קישור בי� התורה שבכתב   נועדה כדי להוות תשובה לטענות אלו על ידיג"ששיטתו של רלב

וודאי שדרכי קישור המיוסדות על עקרונות לוגיי� . לתורה שבעל פה בדרכי� עוקפות תלמוד

 .ג מאוד בפעילותו" עשויות להועיל לרלבמקורות נוצריי�התואמי� 
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��ר ְנחֶֹ�ת ְוַכ�� ְנחֶֹ�ת ְלָרְחָצה ְוָנַתָ� אֹת� ֵ�י� אֶֹהל ְוָעִ�יָת ִ�. ֶאל מֶֹ�ה ֵאמֹר' ַוְיַדֵ�ר ה

eˆ¬Á»̄¿Âֹ ˙∆‡¿Â Ì∆‰È≈„¿È ‡»‰¬¯. מ�ֵעד %ֵבי� ַהִ"ְזֵ�ַח ְוָנַתָ� ָ�ָ"ה ָמִי!  ˙∆‡ ep∆nƒÓ ÂÈ»�»·e Ô

Ì∆‰È≈Ï¿‚«̄ .ת% א� ְבִג ְ�ָ�! ֶאל ַהִ"ְזֵ�ַח ְלָ�ֵרת ְ�בֹ*! ֶאל אֶֹהל מ�ֵעד ִיְרֲחצ% ַמִי! ְולֹא ָימ)

Ï¿Â. 'ְלַהְקִטיר ִאֶ+ה ַלה  Ì∆‰È≈Ï¿‚«̄¿Â  Ì∆‰È≈„¿È  eˆ¬Á»̄¿Âֹe˙ÀÓ»È ‡ ְוָהְיָתה ָלֶה! ָחק ע�ָל! ל� 

  ).כא2יז', שמות ל( %ְלַזְרע� ְלדֹרָֹת!

 15.בלא רחיצת ידיי� ורגליי� חייב מיתה) או א� נכנס להיכל(כוה� שעבד עבודה 

הא� העובדה שהוא חייב ? מה דינה של העבודה שעבד: לה הנשאלת היאאול� השא

או שמא דינו של הכוה� לחוד ודינה של , מיתה מלמדת בהכרח שעבודתו פסולה

 ?העבודה שעבד לחוד

 :שנינו במשנה

Ï˘Â‡ , מחוסר כיפורי!, מחוסר בגדי!, טבול יו!, אונ�, כל הזבחי� שקיבל דמ� זר

ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ıÂÁ¯ ,על גבי רגלי , על גבי בהמה, עומד על גבי כלי!, יושב, מאוט, ערל

16).א"ב מ"זבחי! פ(  פסל– חבירו
 

בגמרא מבואר מהו מקור הדי� שכוה� שעבד בלא רחיצת ידיי� ורגליי� עבודתו 

 :פסולה

17).ב"זבחי! יט ע( ממחוסר בגדי!' חוקה' 'חוקה' אתיא – ושלא רחו7 ידי! ורגלי!
 

מקור . שווה מכ� שעבודתו של כוה� מחוסר בגדי� פסולהדי� זה נלמד בגזרה , כלומר

 :די� זה של מחוסר בגדי� מבואר בגמרא ש� קוד� לכ�

ומטו בה משמיה דרבי אלעזר , אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנ�?  מנל�– מחוסר בגדי!

וחגרת אֹת! אבנט אהר� ובניו וחבשת לה! מגבעֹת והיתה ': דאמר קרא, ברבי שמעו�

ק נה לח) אי� בגדיה! ,  בזמ� שבגדיה! עליה! כהונת! עליה!– 'ת עול!לה! כה)

  18).ב"ש! יז ע( עליה! אי� כהונת! עליה!

 :בעניי� מחוסר בגדי� כתוב בתורה

 
מצוה כד היא שנצטוו הכהני� לבד לרחו� ידיה� ורגליה� בכל זמ� שיהיו צריכי� : "ראה .15

ורחצו ' והוא אמרו ית, וזו היא מצַוות קדוש ידי� ורגלי�, להכנס להיכל או להקרב לעבודה

ומצוות עשה זו העובר עליה . אהר� ובניו ממנו את ידיה� ואת רגליה� בבוא� אל אהל מועד

כלומר כה� ששמש במקדש שלא רח� ידי� ורגלי� חייב מיתה בידי , חייב מיתה בידי שמי�

ח "ר' מהד, עשה כד, ÙÒ·Ó¯Ï ˙ÂÂˆÓ‰ ¯"Ì ("ירחצו מי� ולא ימותו' והוא אמרו ית, שמי�

 ).מג�מב' עמ, ו"ניו יורק תש�ירושלי�, העליר

 .על פי כתב יד קאופמ� .16

תלמוד ? מני� לשתויי יי� שא� עבד חילל: "א" יח ע� ב"ראה ג� ברייתא שצוטטה ש� יז ע .17

סר בגדי� מחו; )י', ויקרא ט(' ולהבדיל בי� הקֹדש ובי� החֹל' יי� ושכר אל תשת וגו': לומר

 ".לגזירה שוה' חוקה' 'חוקה'תלמוד לומר ? ושלא רחו� ידי� ורגלי� מני�

 . וכתבי יד נוספי�95בתיקו� ש� האמורא על פי כתב יד מינכ�  .18
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ְוָחַגְרָ� .  ְוֶאת ָ�ָניו ַ�ְקִריב ְוִהְלַ�ְ�ָ�! �)ֳ�נֹת...ְוָלַקְחָ� ֶאת ַהְ�ָגִדי! ְוִהְלַ�ְ�ָ� ֶאת 8ֲהרֹ�

ÂÚ ˙«wÀÁ¿Ï ‰»pÀ‰¿k Ì∆‰»Ï ‰»̇¿Èֵנט 8ֲהרֹ� %ָבָניו ְוָחַבְ�ָ� ָלֶה! ִמְגָ�עֹת אָֹת! 8ְב »‰¿ÂֹÌ»Ï אָת %ִמֵ

 ).ט2ה, ט"שמות כ( ַיד 8ֲהרֹ� ְוַיד ָ�ָניו

, נלמד שהלבישה היא אשר תהיה לכוהני� לכהונה" נהוהיתה לה� כה$"מהמילי� 

ובזר אשכח� דמחיל , וו להו זרי� ה– ואי לא; כהונת� תלויה בבגדיה�"דהיינו ש

ללא בגדי כהונה הכוהני� ה� כזרי� ). ה והיתה לה�"ד, י לגמרא ש�"רש" (עבודה

 . ועבודת� פסולה

שלא רחו� "בעניי� ,  ובמקביל19',חוקת עול�'בהקשר זה מופיע בתורה הביטוי 

 :נזכר ביטוי דומה" ידי� ורגלי�

   ל� %ְלַזְרע� ְלדֹרָֹת!ÂÚ ˜»ÁֹÌ»Ïת% ְוָהְיָתה ָלֶה! ְוָרֲחצ% ְיֵדיֶה! ְוַרְגֵליֶה! ְולֹא ָימ)

  ).כא', ש! ל( 

כ� , שכש� שמחוסר בגדי� שעבד עבודתו פסולה, הגמרא לומדת אפוא גזרה שווה

20.ג� כוה� שלא רח� ועבד עבודתו פסולה
 

שכוה� שעבד בלא שרח� ידיו ורגליו עבודתו , ג לעומת זאת לומד די� זה"רלב

 : וחומר שחידש מדעתומקל, פסולה

והנה נלמד .  עבודתו פסולה– וראוי שתדע שא! עבד הכה� בלא רחיצת ידיו ורגליו

הנה ', ולא יחלל את מקדַשי': זה ממה שאמר בבעל מו! בפרשת אמור אל הכהני!

וכל שכ� בזה ,  שא! עבד עבודתו פסולה–  שאינו במיתה– ביארה התורה בבעל מו!

  21.שהוא במיתה

 :בפרשת אמור מבואר דינו של כוה� בעל מו�. ריונבאר את דב

ַ=ֵ�ר ֶאל 8ֲהרֹ� ֵלאמֹר ִאי� ִמַ>ְרֲעָ; ְלדֹרָֹת! ֲאֶ�ר ִיְהֶיה ב� מ%! לֹא ִיְקַרב ְלַהְקִריב ֶלֶח! ...

מ%! �� ' הָ�ל ִאי� ֲאֶ�ר �� מ%! ִמֶ>ַרע 8ֲהרֹ� ַה�ֵֹה� לֹא ִיַ@� ְלַהְקִריב ֶאת ִאֵ+י ... ֱאלָֹהיו

t«‰ Ï∆‡ ¿Í«‡ֹÏ ˙∆Îֹ·»È ‡ֹÏ «Á≈a¿Êƒn«‰ Ï∆‡¿Â ‡ֹ Èƒk L«bƒÈ«¯... ֵאת ֶלֶח! ֱאלָֹהיו לֹא ִיַ@� ְלַהְקִריב  ‡

Âa ÌeÓֹÏ¿Â  ֹ‰ Èƒ�¬‡ Èƒk È«L»c¿̃ƒÓ ˙∆‡ Ï≈l«Á¿È ‡ 'Ì»L¿c«̃¿Ó )כג2יז, א"ויקרא כ.( 

לאו זה לוקה ואינו מתחייב  וא� עבר על 22,כוה� בעל מו� מוזהר מלעבוד במקדש

 :ג ש�"דינה של העבודה שעבר מבואר בדברי רלב. מיתה

 
 בקדש לשרת המזבח אל בגשת� או מועד אהל אל א�בבֹ בניו ועל אהר� על והיו ":ראה ג� .19

 ).מג, ח"שמות כ" (ואחרי ולזרעו לו ÀÁ˙˜ ÌÏÂÚ ומתו עו� ישאו ולא

 .ב�א' ה הל"� בהלכות ביאת המקדש פ"כ� כתב ג� הרמב .20

 .375' עמ, כא, בביאור ל, חלק ב, פרשת כי תשא .21

כוה� בעל מו� מוזהר מלהיכנס אל המקדש ) �"בעקבות הרמב(ג "אמנ� יש לציי� שלדעת רלב .22

 .73 והערה 314' עמ, ג ש�"ראה בעניי� זה ביאור רלב. ואפילו לא עבד, מכנגד המזבח ולפני�
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ראוי שתדע שאי� הכוונה בזה חילול בית  – מקדש!' ולא יחלל את מקדַ�י כי אני ה

' כי אני ה': ואול! אמר'; מקדשו' כי אני ה': שא! היה העני� כ� היה אומר, המקדש

23.מו! מחלל עבודתו2דנו שהבעלומזה המקו! למ. וה! הקודשי!', מקדש!
 

, ג מלשו� הרבי� שנקטה תורה"חילול עבודה בכוה� בעל מו� שעבד לומד רלב

דינו , נמצא אפוא שכוה� בעל מו� שעבד. שמתייחסת לדעתו לקודשי� שהוקרבו

 קל וחומר שכוה� –ג " טוע� רלב–א� כ� . אינו במיתה אלא במלקות ועבודתו פסולה

 .שעבודתו תהיה פסולה, שדינו במיתה, בדשלא רח� ידיו ורגליו וע

2 .˙˘Á¯Ó ˙Á�Ó· ÔÓ˘ ˙˜ÈˆÈ 

 :בי� המנחות הבאות נדבה נזכרות מנחת מחבת ומנחת מרחשת

Cָת�ת אָֹתCִ Dִ�י! . ְוִא! ִמְנָחה ַעל ַהַ"ֲחַבת ָקְרָ�ֶנָ; סֶֹלת ְ�ל%ָלה ַבֶ+ֶמ� ַמBָה ִתְהֶיה

Ô∆Ó»L »‰È∆Ï»Ú »z¿̃«̂»È¿Â ְוִא! ִמְנַחת ַמְרֶחֶ�ת ָקְרָ�ֶנָ; סֶֹלת ַ�ֶ+ֶמ� ֵ�ָעֶ�ה. ִהוא ִמְנָחה  

 ).ז2ה', ויקרא ב( 

 :כ� כתוב בתורת כוהני�? מהי מחבת ומהי מרחשת

לא שמרחשת יש לה כסוי י א?מה בי� מחבת למרחשת – 'א! מנחת מרחשת קרבנ;'

 מרחשת :מליאל אומר רבי חנניה ב� ג. הגליליה דברי רבי יוס,סוייוהמחבת אי� לה כ

  24. מחבת צפה ומעשיה קשי!,!עמוקה ומעשיה רוחשי

 :� כרבי חנניה ב� גמליאל"ופסק הרמב

 שהרי , מרחשת יש לה שפה והבצק שאופי� אותו עליה ר;?מה בי� מחבת למרחשת

 כדי שלא , ומחבת אי� לה שפה והבצק שאופי� אותו בה קשה,יש לה שפה ואינו יוצא

  25.יצא מכא� ומכא�

 :ג"וכ� כתב רלב

ועושה הבצק קשה שלא ,  הוא כלי נחושת שאי� לו שפה–' וא! מנחה על המחבת'

 ...יצא מהכלי

  26...ועושה הבצק ר;,  הוא כלי שיש לו שפה–' וא! מנחת מרחשת קרבנ;'

 
 .74וראה ש� הערה . 314' עמ, כג, פרשת אמור כא .23

האומר הרי עלי : "וראה. 82' פינקלשטיי� עמ' מהד, תורת כוהני� דיבורא דנדבה פרק יב ז .24

 אלא ? מה בי� מחבת למרחשת,לא יביא במחבת – במרחשת ,לא יביא במרחשת –במחבת 

 רבי חנניה ב� גמליאל . דברי רבי יוסי הגלילי, לה כיסוישהמרחשת יש לה כיסוי והמחבת אי�

 ).ח"ה מ"מנחות פ( " ומחבת צפה ומעשיה קשי�, מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשי�:אומר

 .ז"ג ה"משנה תורה הלכות מעשה הקרבנות פי .25

התועלת הרביעי , וראה ג� דבריו בסיכו� פרשת ויקרא. 25�26' עמ, ז�ה', פירושו לוויקרא ב .26

ושל , שהרי יש לה שפה, שמנחת מרחשת בצק! ר�): "98' עמ(השורש השמיני , מישיוהח
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 עליה ויצקת פתי� תהאֹ פתות "–לגבי מנחת מחבת מופיע במפורש די� יציקת שמ� 

מ� השלישי לאחר מת� השמ� בכלי ובלילת הסולת בשמ� יציקה זו היא מת� הש ".שמ�

�לגבי מנחת מרחשת לא נזכר ,  אמנ�28. והיא נעשית לאחר האפייה והפתיתה27,נוס

הא� משמעות הדבר היא שבמנחת מרחשת אי� צור� . שיש ליצוק שמ� פע� נוספת

 :כ� כתוב בתורת כוהני�? ביציקת שמ� לאחר האפייה והפתיתה

מה , רה שוהי לגז'קרבנ;' 'קרבנ;' .מלמד שהיא טעונה כלי – ' על המחבתהוא! מנח'

  29... יציקה ובלילה� טעוה אמור למט'קרבנ;'אE ,  יציקה ובלילה�� טעו אמור ָ�'קרבנ;'

ובמנחת  ,"˜¯·�Í המחבת על מנחה וא�: "כיוו� שבמנחת מחבת כתוב, כלומר

: נחת מחבתנלמד מנחת מרחשת ממ, "˜¯·�Í מרחשת מנחת וא�: "מרחשת כתוב

כ� ג� במנחת , כמפורש בכתוב, כש� שבמנחת מחבת דרושה יציקה נוספת של שמ�

 .מרחשת דרושה יציקה כזו

 :ג למד די� יציקה במרחשת באופ� אחר"רלב, לעומת זאת

והשאר נעשה , ועושה הבצק ר;,  הוא כלי שיש לו שפה–' וא! מנחת מרחשת קרבנ;'

ולזה הוא . ה בצקו ר; וזה בצקו קשהאלא שז, אי� הבדל ביניה!, כמעשה מחבת

‡·Ï , כמו העני� במנחת מחבת, ויוצק עליה שמ�, מבואר שהוא פותת אותה פתיתי�

ÔÓ˘‰ ˙˜ÈˆÈ· ‰ÈÂ‡¯ ¯˙ÂÈ ˙˘Á¯Ó ˙Á�Ó ,‚Â‰� ¯˙ÂÈ ‡Â‰ ‰· ÔÓ˘‰ ˙�È˙� ÈÎ.30
 

ולכ� נעשה הבצק קשה , כיוו� שלמדנו שמנחת מחבת נעשית בכלי שאי� לו שפה

ולכ� , ולעומת זאת מנחת מרחשת נעשית בכלי שיש לו שפה, "שלא יצא מהכלי"

הרי ברור מזה שתוספת שמ� ראויה יותר , נעשה הבצק ר� ואי� חשש שיצא מהכלי

וא� במנחת מחבת יש צור� , במנחת מרחשת הרכה מאשר במנחת מחבת הקשה

 .כל שכ� שבמנחת מרחשת יש צור� בכ�, ביציקת שמ�

, כאמור, לימדה, קת שמ� הוזכר במנחת מחבתשהעובדה שדי� יצי, מעניי� לציי�

א� ג� לימדה שדי� יציקה אינו נעשה במנחת מאפה , די� יציקה ג� במנחת מרחשת

 :ג"כ� כתב רלב. תנור

 

 ". שהרי אי� לה שפה, מחבת בצקה קשה

, ה"ג ה"הלכות מעשה הקרבנות פי; � בפירוש המשנה ש�"ורמב, ג"ו מ"ראה משנה מנחות פ .27

 .ובנושאי הכלי� ש�

 �כר  ואח,לתולת שמ� אחר ובולל הסוונות� על הס, לתונות� השמ� בכלי ונות� עליו הס"... .28

 ויוצק עליה שאר השמ� ,תי� ונותנה בכלי שרתיופותת אותה פ... לשה בפושרי� ואופה אותה

 ).ו"ג ה"משנה תורה הלכות מעשה הקרבנות פי (."ונות� לבונתה

 עה �ב "וראה מנחות עד ע. 80' פינקלשטיי� עמ' מהד, תורת כוהני� דיבורא דנדבה פרק יב א .29

):  על הד�˘Â˜Ó ‰ËÈ·ˆ˙וראה ג� .  וכתבי יד נוספי�118מתוק� על פי כתב יד וטיק�  (א"ע

מה כא� , ש" לגז'קרבנ�' 'קרבנ�' .מלמד שטעונה מת� שמ� בכלי – 'עשהלת בשמ� ֵתסֹ'ר "ת"

 ."א� כא� יציקה ובלילה, ומה להל� יציקה ובלילה, א� להל� מת� שמ� בכלי, מת� שמ� בכלי

 .26' עמ, ז',  בפירושו לוויקרא .30
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כי התורה לא זכרה אותה כי א! במנחת , אמנ! יציקת השמ� לא תהיה במאפה תנור

 ולזה לא נלמד ,שהיא יותר ראויה בזה הדי� ממנחת מאפה תנור לפי הנהוג, מחבת

31.ממנה זה הדי� במאפה תנור
 

 :ואילו בתורת כוהני� נזקקו לדרוש את הכתוב

למוד  ת? מאפהת יכול אE מנח.לרבות כל המנחות ליציקה – 'שמ� מנחה' ',ויצקת'

  32.'היא' :למוד לומר ת?! אוציא את החלות ולא אוציא את הרקיקי.'עליה' :לומר

שבמנחה , קת השמ� במנחת מחבת נית� ללמודשמכתיבת די� יצי, ג"נמצא לדעת רלב

ואילו , כל שכ� שתהיה יציקה) מנחת מרחשת(= שיותר ראוי שיהיה בה די� זה 

 .לא תהיה יציקה) מנחת מאפה תנור(= במנחה שפחות ראוי שיהיה בה די� זה 

ג ביחס "בשתי הדוגמות שהצגנו ראינו ג� את יתרונה הלוגי של שיטת רלב

שהיא מידה לוגית  – ג חידש מדעתו לימוד בקל וחומר"רלב. ל"לשיטת� של חז

 כתחלי� ללימוד – ל"ולעתי� בעקבות חז, ג משתמש בה לא אחת בביאוריו"שרלב

 .ל"שאינו לוגי באמצעות גֵזרה שווה שנקטו חז

* * * 

נראה כיצד נטל , וכאמור; "המקו� השלישי", כעת נדו� בעיקר דברינו במאמר זה

 .ל ויישמ! בענייני� אחרי�"ברי חזג עיקרו� שמקורו בד"רלב

 : ג"כ� כתב רלב

. המקו! השלישי הוא מה שיתבאר מפני הוראת הגדר שיורה עליו הש! ההוא

� איש לפי אכל': כאומרו, שכבר אמרה התורה בפסח שיהיו נמני� בו אנשי!, והמשל

 ולמדנו מזה שאי אפשר שיהיו נמני! על השה אלא, )ד, ב"שמות י ('סו על השהתכֹ

 .)7' עמ( כי גדר השה לא ידבק על השה השחוט, וזה; בעודו חי

 שמשמעות� של ביטויי� צריכה להתפרש ,הוא" המקו� השלישי"העיקרו� העולה מ� 

העובדה שנקטה התורה ביטוי מסוי� היא : לשו� אחר. ‰‚„¯˙ÈÂ„Ó‰ Ì˜˙על פי 

שגי� א� נית� ללמוד הלכות מעצ� השימוש במו, יתרה מזו .בעלת משמעות רבה

, כיוו� שהגדרתו המדויקת של מושג יש בכוחה ללמד על גדריו של המושג, מסוימי�

 
 .ש� .31

ג "ו מ"וראה משנה מנחות פ. 82' פינקלשטיי� עמ' מהד, תורת כוהני� דיבורא דנדבה פרק יב ו .32

מנחת מאפה : "ח"ג ה"� הלכות מעשה הקרבנות פי"עיי� ג� רמב. א" עה ע�ב "ובגמרא עד ע

� בכלי שרת  ואופה ופותת ונות,לת בשמ� ולש בפושרי�ו בולל הס, א� חלות היא,תנור כיצד

 וא� רקיקי� .'חלות מצות בלולות בשמ�' אמר שנ, ואי� בה יציקת שמ�,ונות� עליה לבונתה

ורקיקי מצות משוחי� ' אמר שנ,לת בפושרי� ומושח את הרקיקי� בשמ�ו לש את הס,�ה

זמ� משיחת ( מעניי� לציי� שבדי� האחרו� ."� אפייה מושח אות˘‡Á¯יראה לי י ו.'בשמ�

 ' עמ, ד', פירושו לוויקרא ב(וכתב , )בלא להזכירו(� "ג על דעת הרמב"בחלק רל) הרקיקי�

 ".כי בזה האופ� יהיו הרקיקי� יותר עֵרבי�,  האפייה˜Ì„Âואחשוב שזאת המשיחה היא ): "25
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זה היא " מקו�"ג להדגמת "הדוגמה שנוקט רלב. דהיינו מה נכלל במושג זה ומה לא

 .מקרב� פסח

· .ÈÁ Â„ÂÚ· ˜¯ ÁÒÙ Ô·¯˜ ÏÚ ÌÈ�Ó� 

 :בפרשת בא כתוב

ַהחֶֹד� ַהֶ>ה ָלֶכ! רֹא� ֳחָדִ�י! . ְצַרִי! ֵלאמֹרֶאל מֶֹ�ה ְוֶאל 8ֲהרֹ� ְ�ֶאֶר7 ִמ' ַו�ֹאֶמר ה

ַ=ְ�ר% ֶאל ָ�ל ֲעַדת ִיְ�ָרֵאל ֵלאמֹר ֶ�ָע�ֹר ַלחֶֹד� ַהֶ>ה . ִרא��� ה%א ָלֶכ! ְלָחְדֵ�י ַהָ+ָנה

ה ְוָלַקח ה%א ְוִא! ִיְמַעט ַהַ�ִית ִמְהיֹת ִמGֶ. ְוִיְקח% ָלֶה! ִאי� ֶ�ה ְלֵבית *בֹת ֶ�ה ַלָ�ִית

 ).ד2א, ב"שמות י( %ְ�ֵכנ� ַהIָרֹב ֶאל ֵ�ית� ְ�ִמְכַסת ְנָפ�ֹת ִאי� ְלִפי *ְכל� ָ�כHֹ% ַעל ַהGֶה

. נצטוו ישראל על לקיחת שה לקרב� פסח, בעשור לחודש ניס�, ערב היציאה ממצרי�

 כל" ישחטו אותוז  וא,) ו,ש� ("הזה דשלחֹ יו� עשר ארבעה עד "שה זה יהיה שמור

די� זה מיוחד אמנ� לפסח מצרי� ואינו נוהג ). ש�(" הערבי� בי� ישראל עדת קהל

שה . א� הדי� השני המופיע בפסוקי� שציטטנו נוהג ג� בפסח דורות, בפסח דורות

כי בני ("" לבית שה תאבֹ לבית שה" –נלקח באופ� טבעי עבור משפחה אחת 

כדי שיגיע מ� האחד מה� אל האחר , קצתהמשפחה ראוי שיהיו קרובי� קצת� ל

ולכ� מציעה , יתכ� שהמשפחה קטנה מכדי אכילת שה של�יאול� ). 33"העזר הראוי

 ולקח משה תמהיֹ הבית ימעט וא�" –התורה שיצטרפו בני משפחה זו ע� שכניה� 

 . "תנפשֹ במכסת ביתו אל בהקרֹ ושכנו הוא

וכ� כתוב , נאכל אלא למנוייונית� ללמוד שהפסח אינו " תנפשֹ במכסת"מהביטוי 

 :במכילתא דרבי ישמעאל

 וא! שחטו שלא למנייו , שישחטנו למנוייו, אלא מני�'מכסת'אי�  – 'תבמכסת נפשֹ'

שנה עליו הכתוב  – 'סואיש לפי אכלו תכֹ'ל " ת?שומע אני שיהא כשר. עבר על מצוה

  34.לפסול

י שבו אפשר להימנות על יש להגדיר את הזמ� הסופ, כיוו� שהפסח נאכל רק למנוייו

). א� לא יוגדר זמ� סופי לא תהיה משמעות לכ� שהאכילה היא רק למנויי�(הפסח 

שזמ� סופי זה יש ללמוד מהביטוי , "המקו� השלישי"ג בהגדרת "על כ� כותב רלב

, דהיינו כשהוא בחיי�, "ֶ&ה"האפשרות להימנות על הפסח היא כל עוד הוא ". ֶ&ה"

 . אפשר להימנות עליו�וממילא אי, "שה" הוא א� לאחר שחיטתו אי�

 
 .181' עמ, התועלת השני, פרשת בא חלק בסיכו�  .33

וראה . 12'  עמרבי��הורווי�' מהד, מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא בא פרשה ג .34

עח ; א"פסחי� סא ע: וראה עוד. 10' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד, ב ד"י בא י"מכילתא דרשב

 .א"ג ה"משנה תורה הלכות קרב� פסח פ; א"זבחי� כג ע; ב"ע
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 הבית ימעט וא�"על הפסוק , ג ג� בביאורו לפרשת בא"כדברי� האלה כתב רלב

 על סותכֹ אכלו לפי איש תנפשֹ במכסת ביתו אל בהקרֹ ושכנו הוא ולקח משה תמהיֹ

  :ג"כ� כתב ש� רלב). ד, ב"שמות י" (השה

שהנמנה בו ראוי שיהיה מי שאפשר בו ,  למדנו מזה–איש לפי אכלו תכֹסו על השה 

ושה� נמני� והולכי� על הפסח כל זמ� שהוא '; לפי אכלו': כי הוא אמר, האכילה ממנו

ÈÁ ‡Â‰˘ ˙Ú· ‡Â‰ Ì�Ó‡ ‰ÊÂ , Ì˘‰ ÛÂ˙È˘· Ì‡ ÈÎ ‰˘ Â��È‡ ‰ËÈÁ˘‰ ¯Á‡ ÈÎ –שה 

„·Ï· )1272128' עמ .( 

35:וכ� כתב ג� בסיכו� הפרשה ש�
 

: שנאמר, לא אחר זה, ני� עליו אלא כל זמ� שהוא חיהשורש החמישי הוא שאי� נמ

36.ואיננו שה 8ַחר שנשחט', תכֹסו על השה'
 

שיכול אד� להצטר� אל חבורת הנמני� על השה כל עוד הוא בגדר , די� זה, אכ�

וכל מה שנעשה , שרגע השחיטה הוא הרגע הקובע לעניי� ההימנות, מלמד ג�, "&ה"

מכא� שיכול אד� ג� למשו� ידיו מ� השה לפני . טקוד� לכ� אינו דבר קבוע ומוחל

 :ג בהמש� ביאור הפרשה"כ� כתב רלב. השחיטה ולעבור לחבורה אחרת

שכבר אפשר לקצת הנמני� בו שיהיו מושכי! ידיה! ממנו כל , ולזאת הסיבה התבאר

שא! היה נשל! לא היה , כי ההמנות לא ִנְ�ַל! עד שנשחט השה, וזה; זמ� שהשה חי

כי אי� ראוי שיאכל מבשרו זולת , יה נמנה בו אֵחר זולת הנמנה בו תחילהאפשר שיה

ומפני , ולזה הוא מבואר שהמנות! הוא בלתי נשל! עד ִהMֵָחט השה... בני החבורה

 ). 128' עמ( זה הוא מבואר שאפשר שיהיו מושכי� ידיה! ממנו עד שחיטתו

, "ֶ&ה"ה כל עוד הוא שנמני� על הש, של השה" הוראת הגדר"שורשיו של הלימוד מ

 :כ� כתוב במכילתא דרבי ישמעאל. ל"מצויי� כבר בדברי חז, דהיינו קוד� שחיטה

 בא הכתוב ללמד; שנמני! על הפסח ומושכי! את :רבי ישמעאל אומר – 'על השה'

 במי :רבי יצחק אומר.  ובלבד שלא יניח הפסח כמות שהוא,ידיה! ממנו עד שישחט

37. בחי?העני� מדבר
 

רבי יצחק למד . לא נחלקו רבי ישמעאל ורבי יצחק בדי� אלא בדר� הלימודנראה ש

 שחיטת השה מופיעה רק בפסוק – שנמני� על השה רק בעודו חי מהקשר הפסוקי�

 עדת קהל כל ˙ÂËÁ˘Â ‡ֹÂ הזה דשלחֹ יו� עשר ארבעה עד למשמרת לכ� והיה: "ו

מדובר על שה " ה&"וא� כ� בכל האזכורי� הקודמי� של ה, "הערבי� בי� ישראל

כשלעצמו שמדובר דווקא כל " &ה"רבי ישמעאל למד מהביטוי ,  לעומת זאת38.חי

 
 .184' עמ, השורש החמישי, התועלת השלישי .35

 ".לפי שלא נשחט לשמו, והיה זה כ�: "ג טע� די� זה"בהמש� דבריו מבאר רלב .36

 .12' רבי� עמ�הורווי�' מהד, מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דפסחא בא פרשה ג .37

˜È¯ÙÒ ı·Â : בתו� (˘·Â‰È ˙Â„‰אר בביאורו למכילתא 'רבי יהודה נג, למשל, כ� כתב .38
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˘·Â˙ אר בפירושו למכילתא 'רבי יהודה נג, למשל, כ� הבי� דרשה זו. עוד הוא חי

‰„Â‰È:39
 

40.ל לרבי ישמעאל דאי� נקרא שה"דלאחר שחיטה ס, משמע חי' שה' ד–עד שישחט 
 

מצויה כבר " מקו� השלישי"ג לדר� הלימוד שקבע כ"שהדוגמה שהציע רלב, נמצא

וממילא השתמש בה ג� , "מקו�"ג קבע דר� לימוד זו כ"רלב, אמנ�. ל"בדברי חז

נעיי� בדוגמה תאומה . ל באות� מקומות"שלא כדר� לימוד� של חז, במקרי� אחרי�

 .לדוגמה זו

‚ .¯ÂÓÁ ¯ËÙ ÔÂÈ„Ù 

 : בהמש� פרשת בא מופיע די� פטר חמור

Cֶ ֶטר ֲחמֹר ִ�ְפֶ=ה ְוָכל‰∆N¿·ְוִא! לֹא ִתְפֶ=ה ַוֲעַרְפ�� ְוכֹל ְ�כ�ר *ָד! ְ�ָבֶניָ; ִ�ְפֶ=ה   

 ).יג, ג"שמות י( 

והחמור מותר , אד� שיש לו חמור שהוא בכור צרי� לתת תמורתו שה לכה�

 :ג" בביאורו לפסוק זה כתב רלב41.בהנאה

ויהיה '; שה'כי כל אחד מה! נקרא , העזי!והנה זה השה כבר יהיה מ� הכשבי! או מ� 

È‰È˘ ·ÈÈÁ˙È ‰ÊÏÂ‰ . 'שה'כי כל אחד מאלו נקרא , תמי! או בעל מו!, נקבה או זכר

ÈÁ , Â��È‡ ˙Ó‰ ÈÎ'‰˘ '„·Ï Ì˘‰ ÛÂ˙È˘· Ì‡ ÈÎ )173' עמ .( 

 :וכ� כתב ג� בסיכו� הפרשה

, ! לא היה חיא' שה'ולא ִיIֵָרא ... לא בזולתו, השורש הראשו� הוא שהוא נפדה בשה

 ˙Ó‰ ‡≈̄»wƒÈ ‡Ï ÈÎ'‰˘ '„·Ï Ì˘‰ ÛÂ˙È˘· Ì‡ ÈÎ.42
 

 

‡˙ÏÈÎÓ‰ ,שעד עתה לא נזכרה ] רבי סולימא� אוחנה[= ס "מהרר' ה' פי): "ט"ירושלי� תשמ

כ ממילא משמע שאי� העני� מדבר אלא בחי ולא "א', טוושח'כ נאמר "שחיטה בפסח אלא אח

 ". בעי קרא

 .38הערה , לעיל .39

 � את ידיה� ומושכי�מניינ) "ג"ח מ"פסחי� פ(ביחס לדברי המשנה : אמנ� בגמרא דרשו אחרת .40

פסחי� פט  (כתוב בגמרא; "את הד�עליו ק ועד שיזר:  רבי שמעו� אומר.וממנו עד שישחט

ורבי שמעו� , מחיותיה דשה – 'מהיות משה': דרבנ� סברי, מחלוקת לימש�: אמר אביי): "א"ע

 'תבמכסת נפשֹ' :דאמר קרא, דברי הכל עד שישחט –אבל לימנות . מהוייתיה דשה: סבר

: למשל, ראה. יש שרצו להשוות דברי הגמרא ודברי המכילתא,  לאור זאת."'תכסו'והדר 

˙Â·ÂË ˙Â„Ó, ק' עמ, ט"ירושלי� תשמ, כהנא' בניהו ומ' מ' מהד, רבי רפאל ביטרא�ל. 

השה ... מצות עשה לפדות כל אד� מישראל פטר חמור בשה: "�"כ� סיכ� את הדברי� הרמב .41

..." יפדהיה עד שייפטר חמור אסור בהנ.. .'וככל פטר רח� ו' שנאמר ,שפודי� בו נותנו לכה�

 ).ד�א' ב הל"נה שבגבולי� פיהלכות ביכורי� ע� שאר מתנות כהו(

 .217' עמ, השורש הראשו�, התועלת השלושי� ואחד .42
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 :די� זה מפורש במשנה

 ).ה"א מ"בכורות פ( ... ולא בטריפהËÂÁ˘· ‡ÏÂ‰אי� פודי! לא בעגל ולא בחיה 

 :ובגמרא אמרו

, '˘‰' Ô‡Î ¯Ó‡�'‰˘' ÔÏ‰Ï ¯Ó‡�Â : ב� בג בג אומר, דתניא, ב� בג בג היא? מני' מתני

ÔÏ‰Ï ‰Ó – Ï Ë¯ÙÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘‰ ÏÎ ,Ô‡Î Û‡ – ÂÏÏ‰ ˙ÂÓ˘‰ ÏÎÏ Ë¯Ù. אי מה להל� – 

אי . ריבה – 'תפדה' 'תפדה': ל" ת,זכר תמי! וב� שנה –אE כא� , זכר תמי! וב� שנה

  ? מאי אהני ליה'שה' 'שה '–כ "א! כל הני נמי' אפי,  ריבה'תפדה' 'תפדה'

 ).א"בכורות יב ע( 

 על ידי שה חי דווקא הוא גזרה שווה המקור לכ� שפדיו� פטר חמור נעשה, לפי זה

כמבואר ,  כש� ששה הפסח הוא דווקא חי– '&ה'שג� לגביו נאמר , מקרב� פסח

43.כ� ג� שה זה, לעיל
 

 :כ� נאמר ש�. די� זה נלמד באופ� אחר במכילתא דרבי ישמעאל, אמנ�

 ולא בטריפה ËÂÁ˘· ‡ÏÂ‰ ולא בעגל ולא בחיה ·˘‰ – 'וכל פטר חמור תפדה בשה'

  44. בכוי ולא בכלאי!ולא

בלא צור� , "לא שחוטה"עצמו שמשמעו " &ה"לכאורה הכוונה היא ללמוד מהביטוי 

 :רבי רפאל ביטרא�, למשל, כ� כתב. בגזרה שווה

 
ה� גדול שמת לאחר וי� כיבענ –) ב"עיומא מט (לימוד זה מובא בגמרא ג� בהקשר אחר  .43

השאלה . דשי� כדי לזרוק את דמוו קוד� שנכנס לקודש הק,שחיטת פר יו� הכפורי� שלו

ה� הגדול שמת יכול להזות בקודש וקומו של הכה� הגדול שימלא את מוהיא א� הכ

 לשחוט פר אחר כדי לזרוק את דמו בקודש שעליואו , הקודשי� את ד� הפר שנשחט

 ‡Èֹ· בזאת ":שאלה זו תלויה בהבנת כוונת הפסוק העוסק בעבודת יו� הכיפורי�. הקודשי�

ה� ואתו של הכהא� בי –) ג, ז"ויקרא ט ("להלעֹ ואיל לחטאת בקר ב� ·Ù¯ דשהקֹ אל אהר�

ולא בדמו של פר שקודמו ,  שהוא עצמו שחט,"בפר"הגדול לקודש הקודשי� צריכה להיות 

לדעת רבי חנינא ? ואפילו בדמו של פר שקודמו שחט" בפר"או שביאתו יכולה להיות , שחט

ה� הגדול אינו יכול לבוא לקודש הקודשי� וכלומר שהכ, "בפר ולא בדמו של פר ",ורבי אמי

ה� אחר נכנס ומכפר בדמו וואילו ריש לקיש ורבי יצחק סברו שכ, ר שקודמו שחטבדמו של פ

משמעות דעת� של ". בפר ואפילו בדמו של פר"שאומרי� , של הפר שנשחט על ידי קודמו

נעיי� באחת הקושיות  ".פר" שג� פר שחוט נקרא בלשו� התורה ,ריש לקיש ורבי יצחק היא

אי� פודי� : מתיב מר זוטרא"": ואפילו בדמו של פרבפר "שמקשה הגמרא על הדעה שאומרי� 

˘‡�È  –! אלא בשה, ולא בכוי, ולא בכלאי�, ולא בטריפה, ולא בשחוטה, לא בעגל ולא בחיה

Ì˙‰ ,ÁÒÙÓ ‰˘ ‰˘ ÛÈÏÈ„ ."...שלאור העובדה שאסור לפדות , קושייתו של מר זוטרא היא

 כ� פר שחוט ,"שה"ו נקרא שכמו ששה שחוט אינ, יש להסיק לכאורה, פטר חמור בשה שחוט

ה� העומד והכ, פורי�יה� הגדול לאחר שחיטת הפר ביו� הכו ולכ� א� מת הכ,"פר"אינו נקרא 

 הגמרא מתרצת ,אמנ�". בפר ולא בדמו של פר"שאנו אומרי� , תחתיו צרי� להביא פר אחר

 . כיוו� שהוא נלמד בגזרה שווה משה הפסח,שדי� פטר חמור שונה

 .71' רבי� עמ�הורווי�' מהד, מעאל מסכתא דפסחא בא פרשה יחמכילתא דרבי יש .44



 ג לתורה" על היסקי� הלכתיי� בביאור רלב–" ק על השה השחוטגדר השה לא ידב"

95 

רבי ישמעאל '  הא נמי אפשר דמפיק לה ממשמעותא דשה לס– ולא בשחוטה

  45.ש"ג ע"ספ' במכילתי� לעי

משמעו " &ה"ש,  ישמעאל בעניי� קרב� פסחר ביטרא� מזהה במפורש בי� דעת רבי"ר

46.ובי� הלימוד של המכילתא בעניי� פטר חמור, חי
 

" מקו� השלישי"ג ל"שהדוגמה התאומה לדוגמה שנקט רלב, לענייננו למדנו

47.ל"מצויה א� היא בדברי חז
 

 
45. ˙Â·ÂË ˙Â„Ó )תנח' עמ ,)40 הערה, לעיל. 

אול� הוא מודה שיש צור� בגזרה שווה שבגמרא כדי , כל זה לענייננו בעניי� שחוטה, אמנ� .46

 . כוי וכלאי�, למעט טרפה

 ולא , ולא בשה שחוט, ולא בחיה,אי� פודי� לא בעגל: "�"� פטר חמור פסק הרמבבעניי .47

ÚÂ ÌÈ˘·Î ‡Ï‡ ‰˘ ÈÂ¯˜ ÔÈ‡ÂÈ ÌÈÊ ',תפדה בשה'שנאמר ,  ולא בכוי, ולא בכלאי�,בטריפה

„·Ï· ÌÈÈÁ) "ובעניי� פר יו� ). ח"ב ה"הלכות ביכורי� ע� שאר מתנות כהונה שבגבולי� פי

פר ' ' שנ,משלואותו � הכפורי� א� על פי שכה� גדול קונה פר יו: "�"הכיפורי� פסק הרמב

לו לא היה לה� בו ישא, המקו� הפקיר ממונו בו לכל אחיו הכהני�, 'החטאת אשר לו

הכה� שעומד ,  לפיכ� א� מת כה� גדול קוד� שישחט הפר.שותפות לא היו מתכפרי� בו

 ,שמתו בעליה שתמותואינו חטאת , תחתיו אינו מביא פר אחר אלא שוחט את של ראשו�

‰ÂÓ„· ¯ÙÎÈ˘ Ì„Â˜ ˙ÓÂ ¯Ù‰ ˙‡ ËÁ˘ , ‰Ê Ì„· Ò�Î� ¯Á‡‰ Ô‰Î .שאי� חטאת הרבי� מתה

Â· ¯ÙÎÓÂ) "ג"ה הי"הלכות עבודת יו� הכפורי� פ .(ה‰�˘Ó ÌÁÏ) �שמהגמרא ביומא , טע�) ש

ולא , � שה שחוט נקרא שהמשמע שג, שנצרכה ללמוד גזרה שווה מפסח, )43הערה , לעיל(

. ששה הוא דווקא חי, � בהלכות ביכורי� ע� שאר מתנות כהונה שבגבולי�"כדברי הרמב

� מבוססי� על הגזרה השווה ולא "שדברי הרמב, Ó ÌÁÏ˘�‰בעקבות טענתו זאת מבאר ה

שג� , לפי דבריו יוצא אפוא"). ל להארי�"ולא חש רבינו ז("כשלעצמה ' שה'על פירוש המילה 

: י קורקוס בהלכות ביכורי� ש�"כדברי� האלה כתב בקצרה ר" (�ה"שחוט נקרא שה 

בהמש� , אמנ�; ז ש�"וראה ג� רדב, "ש זו סמ�"על ג' ורבינו שכתב שאינו נקרא שה וכו"

˘‡Ï˙ � בספרו "אבל הרב רפאל זיסקינד הכה� כ). י קורקוס ביאור אחר"דבריו מציע ר

‰¯Â˙ ÌÈ�‰Î‰)  דברי ההקשה על ) ב"עיומא מט‰�˘Ó ÌÁÏ ,שלשונו של , טענתו היאו

ולכ� דחוק ,  הוא תמיד דווקא בחיי�'�ה'דהיינו ש, � בהלכות ביכורי� היא מוחלטת"הרמב

 ופדיו� פטר חמור הוא יוצא דופ� בגלל , הוא שחוט'�ה'שבדר� כלל , Ó ÌÁÏ˘�‰לפרש כ

מבוססי� על הגמרא � בהלכות ביכורי� אינ� "נית� לומר שדברי הרמב, אכ�. שווהההגזרה 

ד נראה "לכ� לפענ "):ש�(� "ה כ"כ� כתב הרז. ביומא אלא על המכילתא שצוטטה לעיל

בשה ולא בעגל ולא בחיה ולא ' דתני הת� ,בא' � סמ� על המכילתא פ" שהרמב,פשוט

ש קא דריש אלא "ומזה נראה דלאו מג, ש" ע'בשחוטה ולא בטרפה ולא בכוי ולא בכלאי�

אמנ� לאור . � במכילתא" נמצא אפוא מקור לדברי הרמב."יב בשהממשמעותיה דקרא דכת

� בהלכות עבודת יו� "עדיי� יש לברר מדוע פסק הרמב,  הוא תמיד בחיי�'�ה'הבנה זו ש

היא , כאמור, משמעותו של פסק זההרי , "בפר ואפילו בדמו של פר"פורי� שאומרי� יהכ

בהלכות ביכורי� ע� שאר מתנות היפ� דבריו , "פר"שג� פר שחוט נקרא בלשו� התורה 

: אמר רב אשי "):א"ענ (במסכת יומא � תיר� על פי המש� הגמרא "ה כ" הרז.כהונה שבגבולי�

אטו  –' א אהר� אל הקדש בפר ב� בקרבזאת יבֹ'דכתיב , מסתברא כמא� דאמר ד� איקרי פר

בפר ואפילו "רב אשי מכריע כדעה שאומרי�  ."וקרי ליה פר, אלא בדמו? בקרניה מעייל ליה

 ב� ·Ù¯ הקדש אל אהר� יבא בזאת" כיוו� שוודאי שאי� כוונתו של הפסוק ,"בדמו של פר
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גדר השה לא ידבק על "ג בעיקרו� ש"כעת נציג שתי דוגמות לשימוש שעשה רלב

ג "השימוש שעשה רלב.  לא בעניי� שה אלא בענייני� אחרי�אמנ�, "השה השחוט

בדוגמה הראשונה הוא מציע מקור . בעיקרו� זה בדוגמות שנראה הוא חידוש שלו

ובדוגמה השנייה הוא מציע מקור להלכה , ל"לעניי� שלא הוצע לו מקור בספרות חז

 .ל הציעו לה מקור שלא היה נראה לו בדר� הפשט"שחז

„ .„Â˜ ËÁ˘�˘ ¯Â˘Â�È„ ¯Ó‚ Ì 

 :בפרשת משפטי� כתוב

ְוִכי ִיַ@ח ��ר ֶאת ִאי� א� ֶאת ִאָ+ה ָוֵמת ָסק�ל ִיHֵָקל ַה+�ר ְולֹא ֵי*ֵכל ֶאת ְ�ָ�ר� %ַבַעל 

 ).כח, א"שמות כ( ַה+�ר ָנִקי

איסור זה אינו , אמנ�. ובשרו אסור בהנאה, דינו סקילה, שור ת� שנגח אד� והרגו

דהיינו ג� א� לאחר גמר די� וקוד� ביצוע הסקילה , ה אלא בגמר די�תלוי בסקיל

מה הדי� א� נשחט השור קוד� :  השאלה היא48.בשרו אסור בהנאה, נשחט השור

 :כ� שנינו במשנה? גמר דינו

Ì‡Â  .בשרו אסור – שחטו ;אינו מוקדש –שור שהוא יוצא להסקל והקדישו בעליו 

Â�È„ ¯Ó‚� ‡Ï˘ „Ú וקדשמ – הקדישו בעליו; ÂËÁ˘ Ì‡Â – ¯˙ÂÓ Â¯˘·  

49).ח"ד מ"בבא קמא פ( 
 

 ;וא� טר� סקילתו, לאחר גמר דינו של השור חל על בשרו של השור איסור הנאה

 . אבל לפני גמר דינו של השור בשרו של השור מותר בהנאה א� קד� בעליו ושחטו

 :י"נית� ללמוד אותו מדברי המכילתא דרשב. בגמרא ש� לא מובא מקור לדי� זה

 

אלא , דהיינו בעודו בחיי�, ה� הגדול יכניס את הפר בקרניוושהכ, )ג, ז"ויקרא ט" (...בקר

נמצא  .יכניס את דמו של הפר) א� זה ששחט את הפר(ה� הגדול וכוונת הפסוק בהכרח שהכ

 שכוונת הפסוק היא שד� הפר נקרא פרש בהכרחובו בלבד יש ל, הוא יוצא דופ� זה שפסוק

" בפר ואפילו בדמו של פר"� פסק כדעה שאומרי� "רמבשה, �" כה" על פי זה ביאר הרז".פר"

 שוב אי� צור� לגזרה ,משהכריע רב אשי כ� על פי לשו� הפסוק. כיוו� שרב אשי הכריע כ�

אלא , היא שהוא בחיי�" �ה"וו� שמשמעות הביטוי  כי,שווה הלומדת פטר חמור מפסח

 .הוא יוצא דופ�" פר"י� ישענ

 איני יודע שנבילה היא ',ל השורל יסֵקוסק'ממשמע שנאמר : ר"ת: "א"ראה בבא קמא מא ע .48

שא� שחטו לאחר , מגיד ל� הכתוב? 'ל את בשרולא יאֵכ'ל "מה ת? ונבילה אסורה באכילה

 וראה ג� מכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דנזיקי� משפטי� ."אסור באכילה –שנגמר דינו 

�אפשטיי�' מהד, א כח"י משפטי� כ"מכילתא דרשב; 281�282' רבי� עמ�הורווי�' מהד, פרשה י

ואמנ� א� שחט% אחר שיגמר דינו ): "43' עמ(ג כתב בביאורו לפסוק זה "רלב. 179' מלמד עמ

לא , כי גמר דינו אוסרו בהנאה;  לוקה–ומי שיאכל כזית מבשרו ,  הרי הוא אסור בהנאה–

 ".וזה מבואר מאד, סקילתו

 .ט"א ה"ראה ג� משנה תורה הלכות נזקי ממו� פי .49
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 וכי אי� אנו יודעי� שהיא נבלה ונבלה אסורה ?מה אני צרי; – 'ל את בשרוולא יאֵכ'

מגיד שא! שחטו משנגמר ) מה אני צרי; (',ל את בשרוולא יאֵכ'ל " מה ת?באכילה

Ï˘ „Ú ÂËÁ˘ Ì‡ ÏÂÎÈ]‚[ ¯ÂÒ‡ Â¯˘· ‡‰È Â�È„ ¯Ó‡ � .דינו בשרו אסור באכילה

‰ÏÈÎ‡·?˙ " Ï'˜ÒÂ≈Î‡È ‡ÏÂ ¯Â˘‰ Ï˜ÒÈ Ï ÏÂ¯˘· ˙‡' –  Â¯˘· ‰ÏÈ˜Ò ÏÏÎ· ‡Â‰˘ ˙‡

‰ÏÈÎ‡· ¯ÂÒ‡,‰ÏÈÎ‡· ¯˙ÂÓ Â¯˘· ‰ÏÈ˜Ò ÏÏÎ· Â�È‡˘ ˙‡Â .50
 

 את ליאֵכ ולא השור יסקל סקול"מקורו של די� זה הוא בפסוק , י"לפי מכילתא דרשב

או ליתר דיוק בגמר דינו , המלמד שדי� איסור הנאה תלוי בסקילת השור, "בשרו

 ").בכלל סקילה("לסקילה 

51:ג"עת נעיי� בדברי רלבכ
 

כי אז יתברר לבית די� שזהו השור , והוא מבואר שאי� גומרי� דינו של שור אלא בפניו

שהשור , ולזאת הסיבה יתבאר שא! קד! האד! ושחט� קוד! שיגמר דינו... 52שהמית

סקול ': שהתורה אמרה, ועוד. לפי שלא יתכ� שיגמר דינו אחר זה, הוא מותר באכילה

 ... וזה אינו שור,  שיהיה שור בעת שיגמר דינו לסוקלו–' יסקל השור

א� יש להוסי� ולבאר מניי� , די� איסור הנאה תלוי בגמר דינו של השור לסקילה, אכ�

כיוו� . א: ג מציע שני מקורות לדי� זה"רלב. שדינו של השור לא ייגמר לאחר שנשחט

; אחר שהשור נשחטאפשר לבצעו ל�הרי שאי, שגמר הדי� צרי� שייעשה בפני השור

, בעת גמר דינו לסקילה" שור"מלמד שצרי� שיהיה " ‰˘Â¯סקול יסקל "הפסוק . ב

 .וכיוו� שהשור נשחט אינו שור עוד

 :נעיי� בדוגמה נוספת

‰ . Â˙˘‡ ˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï Â˙ÂÓÁ ÏÚ ‡· 

 :בדיני העריות שבפרשת קדושי� נאמר

 ִהוא ָ�ֵא� ִיְ�ְרפ% אֹת� ְוֶאְתֶה� ְולֹא ִתְהֶיה ִזָ"ה ְוִאי� ֲאֶ�ר ִיIַח ֶאת ִאָ+ה ְוֶאת ִאָ"D ִזָ"ה

 ).יד', ויקרא כ( ְ�ת�ְכֶכ!

תו באש ישרפו אֹ: " הדי� הוא53.מדובר באד� נשוי שבא על חמותו או על בת אשתו

 שהרי , אפשר להבי� ששורפי� את האיש ואת שתי הנשי��אול� ודאי שאי; "ואתה�

 

 
 .178�179' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד, א כח"י משפטי� כ"מכילתא דרשב .50

 .43' עמ, כח, א"פירושו לשמות כ .51

 .י"א ה"� פימשנה תורה הלכות נזקי ממו; א וכרבנ�"בבא קמא מה ע: ראה .52

' יקח' אמר –' ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה'): "284' עמ(ג בביאורו ש� "כתב רלב .53

מורה על ' יקח'לשו� ". להעיר שהאחת מה� היא אשתו והשנית היא חמותו או בת אשתו

נשא את הא� ובא ; נשא את הבת ובא ג� על חמותו: והפסוק מדבר על שני מקרי�, נישואי�

 .וראה בהערה הבאה). 217' עמ(יז , ח"ה פירושו לוויקרא יורא. ג� על בתה
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 : נחלקו תנאי� בפשר הכתוב54.מו בהיתראחת מה� נשואה לו וחיה ע

: רבי עקיבא אומר. דברי רבי ישמעאל, אותו ואת אחת מה� – 'תו ואתה�אֹ': תנו רבנ�

 . )ב"סנהדרי� עו ע( אותו ואת שתיה�

מבארת הגמרא , לאור ההנחה שלא ייתכ� שרבי עקיבא סובר ששתי הנשי� נשרפות

55:במה נחלקו
 

תו אֹ': רבי ישמעאל סבר. ורשי! איכא בינייהומשמעות ד: אמר אביי? מאי בינייהו

וא! חמותו . שכ� בלשו� יוני קורי� לאחת הינא, אותו ואת אחת מה� – 'ואתה�

וא! חמותו הכא , אותו ואת שתיה� – 'תו ואתה�אֹ', רבי עקיבא סבר. מדרשא אתיא

חמות : רבי ישמעאל סבר.  לאחר מיתה איכא בינייהו56חמות: רבא אמר. כתיבא

 . איסורא בעלמא: ורבי עקיבא סבר, בשרפה –יתה לאחר מ

לדעת אביי אי� מחלוקת הלכתית בי� רבי ישמעאל ורבי עקיבא והמחלוקת היא רק 

דהיינו שלדעת רבי ישמעאל הפסוק עוסק בשרפת אישה אחת ; "משמעות דורשי�"ב

ואילו לדעת רבי עקיבא מדובר באד� שבא על חמותו , )כמבואר לעיל(משתי הנשי� 

ההבדל בי� רבי ישמעאל לרבי עקיבא . והדי� הוא ששתיה� נשרפות,  א� חמותוועל

כמבואר , לדעת רבי עקיבא די� זה מפורש בתורה: הוא מהיכ� נלמד די� א� חמותו

58. ואילו לדעת רבי ישמעאל די� זה אינו נזכר בתורה אלא נלמד מדרשה57,לעיל
 

. עאל לרבי עקיבאלדעת רבא יש מחלוקת הלכתית בי� רבי ישמ, לעומת זאת

רבי ישמעאל . מה דינה של אישה שחתנה בא עליה לאחר מיתת בתה: המחלוקת היא

 ואילו רבי עקיבא סבר שדי� שרפה מתבצע א� ורק כששתי 59,סבר שנידונית בשרפה

 
 ידוע כי אשר היא אשתו מה� –' באש ישרפו אֹתו ואתה�': "ג בפירושו לפסוק זה כתב"רלב .54

 אשר היא בעבירה –הוא ' ואתה�'ואמנ� הרצו� באומרו ; כי לא עשתה עבירה, אינה נשרפת

, לדבריו). 284' עמ" (� היתה חמותוא' אמה'או , א� היתה בת אשתו', אשה'א� ה: מה�

או את הא� ,  א� הייתה אמה נשואה לו–את האישה : מתייחס לשני מקרי� שוני�" ואתה�"

; ג"ווייס צב ע' מהד, תורת כוהני� קדושי� פרק ט יח: עיי� עוד.  א� הייתה בתה נשואה לו–

תורה הלכות משנה ; ד על התורת כוהני� ש�"פירוש ראב; ומקבילות, ב"סנהדרי� עו ע

ע ש� "י וראב"רש; )י קאפח"והערת ר(ג על הפסוק "תרגו� רס; ח�ז' ב הל"איסורי ביאה פ

 ).ועוד, ה, ז"ע לדברי� י"וראה ג� ראב(

הא ודאי לשרו� את , מפרש ליה התלמוד ואזיל במאי קא מיפלגי" ":עקיבא' ר"ה "י ד"ראה רש .55

 ."עקיבא' אשתו לא קאמר ר

 ).וכ� להל� בהמש�(חמותו : בדפוס.  ובכתבי יד נוספי�II-I-9כ� בכתב יד פירנצה  .56

" כגו� לקח את אשה ואת אמה וא� אמה, ישרפו אותו ואתה� ה� שתי אמהות: והכי קאמר" .57

 .)י"רש(

 .ב"ע�א"ראה בגמרא ש� עה ע .58

 ).י"רש" ( תשר�–דהכי קאמר קרא אפילו אי� מתקיימת אלא אחת מה� " .59
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א� א� עבר על , א� א� אשתו מתה יש אמנ� איסור לשכב ע� אמה, הנשי� בחיי�

60.האיסור אי� די� שרפה
 

 :כרבי עקיבא על פי הסברו של רבא� פסק "הרמב

 וכל אחת מה� ערוה עליו ,כיו� שקידש אד! אשה נאסרו עליו מקרובותיה שש נשי!

 אמה וא! אמה : ואלו ה�. בי� בחיי אשתו בי� לאחר מותה, בי� כנס בי� גירש,לעול!

 וא! בא על אחת מה� בחיי אשתו שניה� .וא! אביה ובתה ובת בתה ובת בנה

 ' שנ,ית די� הרי אלו בכרת ואי� בה� מיתת ב,ה לאחר מיתת אשתובא עלי .נשרפי�

 הרי , שה� אשתו וזו שבא עליה,בזמ� ששתיה� קיימות – 'תו ואתה�באש ישרפו אֹ'

61.אי� ש! שריפה –ובזמ� שאי� שתיה� קיימות , הוא והערוה נשרפי�
 

 :וכ� כתב בפירושו לפסוק זה; ג על פי דרכו למד די� זה מ� המקרא"רלב

הנה יתחייב מהמקומות הכוללי! , ÈÓ ¯Á‡Ï Ì≈‡ ‰��È‡Â˙‰' אמה'ו' אשה'פי שאמר ול

 ).285' עמ( ואז יהיו נידוני! בשריפה, שתהיינה שתיה� קיימות

גדר השה לא ידבק על השה "ג בעיקרו� ש"ראינו שתי דוגמות שבה� השתמש רלב

� בא על והשנייה בעניי, הראשונה בעניי� שור שנשחט קוד� גמר דינו, "השחוט

והוא העיקרו� שהוצג , בשתי הדוגמות העיקרו� הוא אחד. חמותו לאחר מיתת אשתו

 .אד� או בהמה נקראי� בשמ� רק בעוד� בחיי�": מקו� השלישי"ב

, כפי שכתבנו לעיל. הוא כללי יותר" המקו� השלישי"יש לשי� לב ש, אמנ�

 צריכה שמשמעות� של ביטויי�, הוא" המקו� השלישי"העיקרו� הכללי של 

" גדר השה לא ידבק על השה השחוט"הקביעה ש. להתפרש על פי הגדרת� המדויקת

מה שיתבאר מפני הוראת הגדר שיורה עליו הש� "היא רק דוגמה לעיקרו� הכללי של 

נציג דוגמה אחת . כלומר העיקרו� של פרשנות ביטויי� על פי הגדרה מדויקת, "ההוא

62.לשימוש אחר בעיקרו� כללי זה
 

 
וא� , תשר� חמותו –א� אשתו קיימת : והכי קאמר, שתיה� משמע – 'אתה�'עקיבא סבר ' ר" .60

 .)י"רש)" (כג, ז"דברי� כ(' כב ע� חותנתוארור שֹ'אי� כא� עונש שריפה אלא איסור  –לאו 

 .ח�ז' ב הל"משנה תורה הלכות איסורי ביאה פ .61

 לימוד ג בעיקרו� של"אול� השימוש שעשה רלב, במסגרת זו הסתפקנו בהצגת דוגמה אחת .62

והנה עני� העריפה הוא : "כ� למשל. הוא נרחב ביותר וכולל עשרות דוגמות" הוראת הגדר"מ

שיכה בערפו בקופי� ובמה שִיְדֶמה לו ממה שיאות בו לפי הנהוג  – לפי מה שיורה עליו הגדר

וראה ש� ; 174' עמ, פרשת בא" (ביטל זאת המצוה – וא� המיתו באופ� אחר. עני� העריפה

; 184' עמ, ש�" (לפי מה שהתבאר מפני הוראת הגדר, מעשרה אי� קהל פחות"; )222הערה 

; הכל בכלל אכילה הוא, ואחד הממחה ושותה, אחד האוכל"; )40 והערה 130' וראה ש� עמ

והנה זה הכבוד . 'כבד את אבי� ואת אמ�'"; )212' עמ, ש�" (וזה מבואר מצד הוראת הגדר

 בכלי של אי הוהנה הרציעה"; )351' עמ, פרשת יתרו" (ההוא לפי הוראת הגדר בדיבור ובמעש

; 18�19' עמ, פרשת משפטי�" ( והיא של מתכת לפי הוראת הגדר,'במרצע': שנאמר, מתכת

 נתבאר מצד הוראת הגדר כי זאת –' שלֹש רגלי� תחֹג לי בשנה'"; )76הערה , וראה ש�

הערה , וראה ש�; 116'  עמ,ש�" (וה� הנקראי� שלמי חגיגה, החגיגה היא שיקריבו שלמי�



 כרמיאל כה�

100 

Â .˘Î‰ÌÈÓÓ ıÂÁ ÔÈ˜˘Ó ¯‡˘· ‰‡ÓÂË ˙Ï·˜Ï ‰¯ 

 :כתוב בתורה בפרשת שמיני

ÌƒÈִמָ�ל ָהאֶֹכל ֲאֶ�ר ֵי�ֵכל ֲאֶ�ר ָיב�א ָעָליו  «Ó ר ִיָ�ֶתה ְ�ָכל ְ�ִלי�ֶקה ֲאֶ�ִיְטָמא ְוָכל ַמְ 

 ).לד, א"ויקרא י( ִיְטָמא

לאחר מכ� א� נרטב אוכל במי� ו, כלומר. מי� מכשירי� את האוכלי� לקבל טומאה

, א� א� קוד� מגע הטומאה לא נרטב האוכל במי�, הרי הוא טמא, נגעה בו טומאה

הא� ג� משקי� נוספי� מכשירי� ? מה די� משקי� אחרי�. אי� האוכל מקבל טומאה

 ? את האוכל לקבל טומאה

 :כ� כתוב בתורת כוהני�

אשר ' : תלמוד לומר?יכול א! הדלעת שנפלה לאויר התנור ולא הוכשרה תהא טמאה

 ? ÌÈÓ ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡,·ÏÁ‰Â ˘·„‰Â Ì„‰Â ÔÓ˘‰Â ÔÈÈ‰Â ÏË‰ ÔÈ�Ó .'יבוא עליו מי#

¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙: '‰˜˘Ó ÏÎÂ'. מי רימוני# ושאר כל מי ו יכול מי תותי# ',כל משקהו' אי

רבה א א! אני , שאי% לה# ש# לווי% מה מי# מיוחדי–' מי#' תלמוד לומר ?פירות

מי תותי# ומי את  ומוציא ,ב שאי% לה# ש# לוויהטל והיי% והשמ% והד# והדבש והחל

  63.רימוני# ושאר כל מי פירות שיש לה# ש# לווי

ביטוי זה מלמד שהביטוי ". וכל משקה"הלימוד מבוסס על ריבוי הנלמד מהביטוי 

כיוו� , אמנ�. אלא הכוונה היא ג� למשקי� נוספי�, אינו מכוו� דווקא למי�" מי�"

אלא רק את , � כוונת הריבוי לרבות את כל המשקי�נלמד מזה שאי, "מי�"שכתוב 

יצאו מי ֵ-רות שיש , ממילא. דהיינו שאי� לה� ֵ+� לוואי, המשקי� שה� כמו מי�

שאי� לה� ֵ+� , הדבש והחלב, הד�,  השמ�,היי�, ונתרבו רק הטל, לה� ש� לוואי

 

 ' עמ, ש�" (וזה מבואר מעני� היעוד, מדעתה – לפי הוראת הגדר – ועני� היעוד הוא"; )20

השחיטה או הזביחה יורו לפי הוראת הגדר על חתיכה  הנה"; )61הערה , וראה ש�; 150

ר� ולא בד; כמו שיכו בגרז� או במה שידמה לו, לא בדר� הכאה; בצואר דר� הולכה והובאה

לא שינקב ; א� ישי� הסכי� על הצואר ויחתו�; כי זה ג� כ� לא יכנס בגדר השחיטה, דרסה

. וזה כולו מבואר מצד הוראת הגדר. כי ג� זה לא ִיָ/ֵרא שחיטה, ויכניס הסכי� בצואר ויחתו�

לא ִיָ/ֵרא זה שחיטה  – כמו העני� במגירה – שא� היה בו פגימה; והוא בכלי שאי� בו פגימה

לפי מה שיורה , והנה הלידה היא"; )26, 25הערות , וראה ש�; 7' עמ, פרשת ויקרא" (נקבאבל 

 לא ינהג בה די� זאת –ולזה יתבאר שא� יצא דר� דופ� ; יציאת הולד דר� הרח�, עליו הגדר

והנה הפרי הוא כולל הקליפי� "; )4הערה , וראה ש�; 3' עמ, פרשת תזריע" (הטומאה והטהרה

, וראה ש�; 266' עמ, פרשת קדושי�" (וזה מבואר מצד הוראת הגדר, � עמווהגרעיני� אשר ה

 .ועוד; )118הערה 

מתוק� על פי כתב יד וטיק� , ד"ווייס נד ע' מהד, תורת כוהני� פרשת שמיני פרשה ח א .63

; ד"ו מ"משנה מכשירי� פ; ג"ע�ב"ווייס נו ע' מהד, ז�וראה ג� ש� פרק יא ו. 66אססמאני 

א "משנה תורה הלכות טומאת אוכלי� פ; א"חולי� לו ע; א"ג מ"עוקצי� פ; ב"א מ"תרומות פי

 . א"י ה"פ; ד�א' הל



 ג לתורה" על היסקי� הלכתיי� בביאור רלב–" ק על השה השחוטגדר השה לא ידב"

101 

64.לוואי
 

לא להכשרת מתייחס לטומאת משקי� ו" וכל משקה"שלכאורה הביטוי , יש לציי�

שביטוי זה מוסב אחורה ומתייחס , על פי לימוד זה יש לומר. אוכלי� לקבל טומאה

65.להכשרה לקבל טומאה
 

 :ג לפסוק זה"כעת נעיי� בפירוש רלב

למדנו בו שאי% האוכל מקבל טומאה א# לא יבוא עליו ', אשר יבוא עליו מי#'ואומרו 

ולזה יתבאר כי , ל מי# במשמעהנה כ, א הידיעה"בזולת ה' מי#'ולפי שאמר ... מי#

 ה# ג# כ% מכשירי% לקבל 66,ומציאות# ְמאִֹדִ-י, שאר המשקי% אשר ִי+�% מה# האד#

ולא יהיו מכשירי% מי פירות ; כמו הטל והיי% והשמ% והחלב והדבש והד#, טומאה

 ולזה אי%, לפי שאי% מציאות# ְמאִֹדִ-י ולא ִי+�% מה# האד# לפי הנהוג, אחרי# זולת#

כאילו תאמר שה# ִי0ָראו מי , לה# ֵ�# מי# כי א# בקישור הפירות הה# לה#

ואול# שֵ�# מי# יתכ% שֵיאמר על אלו המיני# הוא מבואר ממה . מי רמוני#, תותי#

ולזה . תמונתו יוחלט עליו ֵ�# מי1#שומר1כי הגש# הבלתי, שזכרנו בפרשת בראשית

67).2901291' עמ( ' פירותמי '–ל מי2 הפירות "תמצא שקראו רבותינו ז
 

". כל מי� במשמע"שהכוונה היא ש, שאינה מיודעת" מי�"ג לומד מהמילה "רלב

כ� הדגי� . היא הוסיפה יידוע, בלבד" מי�"כשהתורה רצתה לצמצ� את הדי� ל

 :ג"רלב

 
ראה ". משקה"שאפשר ללמוד מ� הכתובי� שכל אחד ממשקי� אלו הוא , יש לציי� .64

וד� ''  שנ,מני� לד� שהוא משקה: "34' ליברמ� עמ' מהד, כז�כג' ח הל"תוספתא שבת פ

דברי� (' וד� ענב תשתה חמר''  שנ,מני� ליי� שהוא משקה). כד, ג"במדבר כ(' חללי� ישתה

 מני� לשמ� שהוא ).יג, ש�(' ויניקהו דבש מסלע''  שנ,מני� לדבש שהוא משקה). ב יד"ל

'  שנ,מני� לחלב שהוא משקה). ו, ה"ישעיהו כ(' משתה שמני� משתה שמרי�''  שנ,משקה

וימ� טל ''  שנ,ני� לטל שהוא משקהמ). יט', שופטי� ד(' ד החלב ותשקהווותפתח את נא'

 )".לח', שופטי� ו(' מ� הגזה

שאי� למשקי� טומאה מ� התורה , יש שרצו לקשור לימוד זה ע� דעת רבי אלעזר, לאור זאת .65

סת� כא� ופירש קרא כרבי : " על התורת כוהני� כא�˜¯·Ô¯‰‡ Ôכ� כתוב בפירוש . כלל

קרא דאמר ' ופיר, אורייתא אפילו לעצמ�אלעזר דלקמ� דסבר דאי� טומאה למשקי� כלל מד

וירצה מי� וכל מה שיהיה משקה א� יבֹא על ', מי�'שהוא מחובר ע� אמרו ' וכל משקה'

וראה ...". כל מה שיקרא משקה' וכל משקה'ופירושו , האוכל יטמא האוכל על ידי הכשר זה

 .אות קלה, � על אתר" למלבי‰˙ÂˆÓ‰Â ‰¯Â‰ג� 

 . הרובמצוי על, שכיח= מאדיי  .66

, גו�" = גש�. "ועוד במקומות רבי�; ב"ב מ"חלה פ; ב"א מ"ראה למשל משנה תרומות פי .67

Ô· ‰˘Ó Â�·¯Ï ÌÈÎÂ·�‰ ‰¯ÂÓ ¯ÙÒ : בתו�', פירוש המלות הזרות, 'ש אב� תיבו�"ראה למשל ר

¯ Ï˘ ÂÓÂ‚¯˙· ÔÂÓÈÓ '· Ï‡ÂÓ˘"ÔÂ·È˙ Ô·‡ ‰„Â‰È ¯ ,ז "ירושלי� תשמ, אב� שמואל' י 'מהד

' גש�'מלת .  שמות באי� זה אחר זה על דבר אחד–' גו�'ו' גש�'ו: "39' עמ, )ישיתהדפסה של(

אני ', ס�'ג'ומפני שהיא דומה ללשו� הערבי שהוא , )ל', דניאל ד(' ִ@ְ<ֵמ! ִיְצַטַ>ע; ' ארמית–

  . ש�42' וראה ג� עמ. "'גו�'משתמש בחבוריו במלת ) �"הרמב(= ל "והרב ז; משתמש בה
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כי כול# ... השורש התשיעי הוא ששבעה משקי% ה% שמכשירי% האוכלי% לטומאה

, והתורה לא דקדקה באלו המי# ביותר מזה השיעור, ויבזולת ש# לו' מי#'נקראי# 

א "בזולת ה) לח, ש#(' וכי י%6ַ7 מי#, ')לד, א"ויקרא י(' אשר יבוא עליו מי#': ולזה אמר

במדבר (' ÌÈn«a Â¯˘· ıÁ¯Â, ')לב, ש#(' Ó‡ ‰ÏÈ·Ë‰ ÔÈ�Ú· Í‡ :'‡·ÂÈ ÌÈn«a¯, הידיעה

68).ח1ז, ט"י
 

לפי " ממילא יצאו ֵמי הפרות 69,ראויי� לשתייההוא כינוי למשקי� המצויי� ה" מי�"

" מי�"ג� הטענה ש, אול�". שאי� מציאות� ְמאִֹד2ִי ולא ִי/!� מה� האד� לפי הנהוג

ג לדבריו בפרשת "לש� כ� מפנה רלב. יכול להיות כינוי לשאר משקי� זקוקה להוכחה

 .ונעיי� בדבריו ש�, בראשית

 :בתחילת פרשת בראשית כתוב

ְוָה�ֶר2 ָהְיָתה תֹה< ָובֹה< ְוחֶֹ�ְ= ַעל ְ>ֵני .  ָ�ָרא ֱאלִֹהי# ֵאת ַהָ�ַמִי# ְוֵאת ָה�ֶר2ְ�ֵראִ�ית

 ).ב1א', בראשית א( ְתה�# ְור<ַח ֱאלִֹהי# ְמַרֶחֶפת ַעל ְ>ֵני ַהָ@ִי#

 ): 70מלמטה למעלה(בפסוק השני נזכרי� ארבעת היסודות לפי סדר� , ג"לדעת רלב

 

 
 .355' עמ, השורש התשיעי, התועלת העשרי� וחמשה, ת שמיניסיכו� פרש .68

, ואלו המשקי� ה� ראויי� לשתות� לפי הטבע: "ג בהמש�"ראוי להוסי� כא� את שכתב רלב .69

וד� חללי� 'שנאמר ', משקה אשר ישתה'כי הוא נקרא , כמו הד�, לולא מנוע התורה קצת�

כי המזו� לא , ותר נאהב מצד עצמותוהנה הוא המשקה הי, ובכלל). כד, ג"במדבר כ(' ישתה

: וראה ג� לפני התועלות). 356' עמ, ש�" (יקחוהו האיברי� אלא באמצעות היותו ד�

כי , ולזה היה הד� מכשיר. ולזאת הסיבה ראוי שיהיה המשקה אשר בו יוכשרו ראוי להיזו�"...

י� להיזו� ושאר המשקי� המכשירי� ה� ג� כ� נאות. הוא בעצמותו היותר מיוחד להיזו�

משקה אשר 'כבר למדנו מזה שהד� נקרא : "וראה ג�). 318' עמ, ש�" (ויורגל ההיזו� בה�

 אשר –' אשר ישתה'שאי� ראוי שנבי� אומרו , וזה. 'וד� חללי� ישתה': לפי שאמר', ישתה

שאי� הטומאה בדברי� יותר מפני היות� יותר ראויי� , ראוי שישתה לפי משפטי התורה

שהבהמה הטהורה שנשחטה , אבל העני� הוא בהפ�; פי משפטי התורהלאוכל ולמשתה ל

', אשר ישתה'ולזה הוא מבואר שאומרו ; ואי� העני� כ� בבהמה הטמאה, טהורה מלטמא

כי הוא ראוי , ולזה יתבאר שהד� מקבל טומאה. הרצו� בו שיהיה מצד עצמותו ראוי לשתות

, התועלת התשיעי, ו� פרשת בלקסיכ ("'וד� חללי� ישתה': שנאמר, לשתות מצד עצמותו

 ).328�329' עמ

וברא ארבע , ברא האל למטה מגלגל הירח גול� אחד שאינו כגול� הגלגלי�: "ראה למשל .70

 צורה . כל צורה וצורה במקצת גול� זהה ונקבע, כצורת הגלגלי�� ואינ,צורות לגול� זה

 צורת , וצורה שניה.ש גו� הא� נתחברה במקצת גול� זה ונהיה משניה, צורת האש,ראשונה

 נתחברה , צורת המי�, וצורה שלישית. גו� הרוח� נתחברה במקצתו ונהיה משניה,הרוח

 נתחברה במקצתו ונהיה , צורת האר�, וצורה רביעית.במקצתו ונהיה משניה� גו� המי�

 וכל אחד , נמצא למטה מ� הרקיע ארבעה גופי� מוחלקי� זה למעלה מזה.משניה� גו� האר�

 , הסמו� לגלגל הירח, הגו� הראשו�.� את שלמטה ממנו מכל רוחותיו כמו גלגלואחד מקי

 ואי� .למטה ממנו גו� האר�, למטה ממנו גו� המי�, למטה ממנו גו� הרוח, הוא גו� האש

 .)י"ג ה"משנה תורה הלכות יסודי התורה פ" (ביניה� מקו� פנוי בלא גו� כלל
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 אול� המי� נזכרי� ג� 73.אוויר ואש=  רוח 72;מי�=  תהו� ומי� 71;עפר= חוש� 

 :בהמש� בבריאת היו� השני

 ).ו, ש#( ַו-ֹאֶמר ֱאלִֹהי# ְיִהי ָרִקיַע ְ�ת�ְ= ַהָ@ִי# ִויִהי ַמְבAִיל ֵ�י% ַמִי# ָלָמִי#

 :כ� כתב. ג המי� הנזכרי� כא� אינ� יסוד המי�"לדעת רלב, אמנ�

תמונתו אשר הוא בי% 1שומר1 הוא הגש# הבלתי–המי# . ימיי הוא הגר# השמ–רקיע 

74...קצת הגלגלי# לקצת
 

כ� כתב ". מי�"ולכ� החומר שבי� הגלגלי� נקרא , הוא ש� לחומר שאינו מוצק" מי�"

 :ג ג� במקו� אחר"רלב

בזאת ' מי#'והוא אשר נקרא ... תמונתו1שומר1בי% גלגל וגלגל יש גש# הבלתי...

75. אשר בינו ובי% המי# בהעדר שמירת התמונהַלAִמיו%... הפרשה
 

 :'ÂÓÁÏÓ˙ ‰ג יותר בספרו "את הדמיו� למי� ביאר רלב

כמי# ' : אמר;אחת אל המי1#בתכונה1עומד1וכבר ייוחס בלשוננו העני% הבלתי...

 הנה ייחס לבב# –) ה', יהושע ז(' וימס לבב הע# ויהי למי#', )יד, ד"ב י"שמ(' הנגרי#

ולפי זה העני% היה מיוחס למי# הגש# אשר אי% . ת התפעלותו לרכותו ולקלו,למי#

76...לו טבע שישמור תמונתו
 

כל מכל האֹ"וא� כ� את הפסוק , יכול להיות כינוי לכל נוזל" מי�"ש, לענייננו למדנו

אי� , העוסק בהכשרת אוכלי� לקבל טומאה, " יטמאÌÈÓל אשר יבוא עליו ֵכאשר י5

לימוד זה מבוסס . כמבואר לעיל, מתייחס לכל נוזלאלא כ, להבי� כמתייחס רק למי�

ולכ� , על פי הגדרה מדויקת" מי�"כלומר על פרשנות המושג , "מי�"על הגדרת ֵ+� 

 ". מקו� השלישי"יש לראותו ככלול ב

שכלל אותו ופיתח , ל"ג עיקרו� שמקורו בדברי חז"ראינו אפוא כיצד נטל רלב

 .ל"ל חזויצר עיקרו� לוגי חלופי לדרכ� ש, אותו

 
 .שחוש� הוא יסוד האש, )פרק ל, חלק ב, ÎÂ·�‰ ‰¯ÂÓÌÈ(� "ג דוחה את דברי הרמב"רלב .71

 .החלק העליו� שלה�= ומי� , החלק התחתו� של המי�= תהו�  .72

 .36�40' עמ, ב' ראה פירושו לבראשית א .73

 .45' עמ, ש� ו .74

 .34' עמ, "וכבר ביארנו"בפסקה , פתיחה לפרשת בראשית חלק א .75

76. ‰ ˙ÂÓÁÏÓ' ,פרק ז, חלק ב, מאמר שישי. 


