
 הערות למסכת קידושין

 יאיר שפיץ

 

. שמהות 2. אשה אינה רכוש הבעל   1אין ביטוי יותר חד משמעי מזה לכך ש:  ."אשה לא קני לה גופה" ו ע"ב

 אין משמעו משהו מוחלט שבהכרח הופך את הדבר הנקנה לרכוש הקונה  -בכלל  -קנין 

 

ביאה שלא כדרכה במסגרת נישואין  ."אבל בעל דברי הכל אם בא עליה של כדרכה עשאה בעולה" ע"ב ט

חשיב 'בעילה' מה שאין כן שלא במסגרת נישואין. כלומר, הגדר של פעילות מינית יכולה לקבל מעמד אחר על סמך 

מסגרת נישואין אינו נקרא מה שמחוץ ל -האם היא מתקיימת במסגרת נישואין או לא. גדר המעשה עצמו משתנה 

בעילה יכול להיחשב כבעילה כשהוא בין בעל לאשתו. ויש לעיין האם חילוק זה רלוונטי גם למעשים אחרים שהינם 

 בעלי גדר אחד מחוץ/לפני הנישואים שגדרם משתנה כאשר הם חלק מהקשר הזוגי. והבן.

 

דוגמא לסגנון "תוספותי" )דיאלקטי( ברש"י. …" "והאי דלא יליף לה רש"י ד"ה איתקש מיתה לגירושין: יג ע"ב

ודוגמא חזקה אף יותר בדף כז ע"ב ד"ה גלגול. ניתן לראות בדוגמאות אלו ואחרים כמותם, את שרשי 

הדיאלקטיקה התוספותית, דבר המאשש את טענות אלו הרואים במעבר מהגישה ה"ביאורית" לגישה הדיאלקטית 

של הרב פרופסור חיים . עיין מאמרו עקבות מסעי הצלב וכדומהכהתפתחות הדרגתית ולא מעבר חד וחותך ב

    Jewish  1096, 1242, 1306 and 1298,' -Catastrophe and Halakhic Creativity: Ashkenazסולובייצ'יק 

12 storyHi 

 

שלוש אפשרויות על האופן בו משלח האדון את עבדו  -שלוש גישות בהענקת עבד  .וכמה מעניקין לו יז ע"א

 ובאופן שבו העבד אמור לראות את עצמו על בסיס הענקת האדון. 

 על סמך השוואתו לבכור. העבד הופך למשהו חדש ולמשהו חדש בעל מעמד חשוב.  -ר"מ 

 רשתחרר הוא עדיין "רק" עבד משוחרעל סמך השוואתו לעבד. גם לאחר שמ -ודה ר' יה

 על סמך השוואתו לערכין. עבד משוחרר הוא ככל אדם  -ר"ש 

 

 רים נחשבת "גלויה". לאיזה דברים הלשון נחשבת "טמונה" ולאיזה דב הכל מודים בלשון. כה ע"א

 לכולי עלמא לשון הוא כגלוי )השפעה שלילית הדדית( -לעניין לטמא אחרים 

 לכולי עלמא לשון הוא כטמון )תהליך אישי, פנימי( -לעניין טהרה עצמית 

 חיצוני -פנימי, או, חברתי-מחלוקת האם הוא תהליך אישי -לעניין טהרה על ידי אחרים 

 

כל המקורות לקניין קרקע לדורות נלמדים מקניין קרקעות  .בחזקה מנלן… נלןבשטר מ… בכסף מנלן כו ע"א

 בארץ ישראל בהקשר של האחזות בקרקע דווקא כשהקשר נראה חלש 

 מהבטחת ה' שלמרות שעכשיו לא, בעתיד ישובו לקנות קרקע בארץ ישראל בכסף -בכסף 

 עכשיו ושוב בעתיד -לשטר לקנות  ממעשה ירמיהו להוכיח שלמרות שעכשיו בידי כשדים, יש כוח -בשטר 



 מציווי גדליה לעם שישבו בקרקע למרות שמשועבדים לכשדים ושיש כח בידם לקנות למרות שמשועבדים -בחזקה 

אולי חולקים, שלומדים מ'ירושה' לעומת 'תפיסה' גרידא, שירושה זה על ידי ציבור ואולי רק אז  -דבי רבי ישמעל 

 נקרא חזקה  

 

אך כיוון שלא התחתן בגיל י"ד לא יכול לומר לשטן/יצר הרע שלא  ."ואי הוה נסיבנא" ורש"י במקום ל -כט:

הצליח להחטיאו. למרות שלא מפורט באיזה חטא בדיוק מדובר נראה שמדובר לכל הפחות בהרהור עברה וסביר 

 קצת משמע שמיירי בחטא שיש בו מעשה.  ך לשון רש"י של "אירע שיחטיאני"יותר מכך, על סמ שאף

נראה לומר שדברי רב חסדא אלו הם לפני מעשה פלימו שבדף פא, שכתוצאה מכך שאמר לשטן  -ובעניין אחר 

גירא בעיניך, אירע שחטא )או לכה"פ שחשב שחטא(. אלא אם כן נאמר שאצל פלימו היה מפני שהיה רגיל לומר 

 כך נהיה שאנן, לעומת רב חסדא שרק דבר על מצב תיאורטי.  כך כל יום ואולי מתוך

 

 אין דעת כל כך לקבל תוכחות ולכן גם אין להכביד ביסורין 16פחות מגיל  - רש"י משיתסר ל ע"א

 

לפעמים דבר כלשהו כשהתחיל לחשוב על  -יש מושג של אונס במחשבה. רש"י  "דלמא לאונסי שאני". לג ע"א

 שהדבר אסוראי אפשר להפסיק להרהר בכך, למרות 

 

 

למסקנת הסוגיא נראה שהתירו חשש גזל בעל הבית  - "דאם כן נמצאת אתה מכשילן לעתיד לבוא" לג ע"א

משום האפשרות שמביאי ביכורים יעלבו ומתוך כך יחטאו בעתיד. למרות שזה בחירתם של מביאי הביכורים 

 גדול.לחטוא,  יש לבעלי האומנויות אחריות על הבאתם למצב זה עד כדי היתר 

כלומר, התחמקות מחלות חיוב על אדם הינו אסור בעניין זה, אך אינה  - …""דכי מטא זמן חיובא הא לא חזי ליה

 בגדר רשעות, ואולי אף אינה אסורה בשאר מקרים , דלא כתיב בהם "ויראת מאלוהיך"

 

 

ן מוכיח ידבבל הניחו תפיל לכאורה, למה העובדה שרבנן אמוראי .רש"י ד"ה ונוהגין בין בארץ בין וכו' לז ע"א 

שהמצוה 'נוהגת בחוץ לארץ'? אולי אינה חיוב בחוץ לארץ אלא שעדיין הניחו בבחינת אינו מצווה ועושה? אלא אם 

ין כלל אם לא לא היו מניחים תפיל -נאמר שכיוון שיש חשש של היסח דעת, גוף נקי ועוד עניינים בלבישת תפילין 

 ואם כן, יש להשליך לדיונים של זמננו לאלו החפצים/חפצות ללבוש תפילין מעבר לגדר החיוב עצמו.היו מחוייבים. 

 

 לא קנוי לאדם מן השמים-מכאן משמע ששדה שבחו"ל - "י ד"ה 'והכתיב שדך'רש לט ע"א

 

 ההוכחה לדעת ר' יעקב ש"שכר מצוה בהאי עלמא ליכא" היא מ: - "ר' יעקב מעשה חזא" לט ע"ב

 של אדם למות תוך כדי עשיית מצווה שמובטח בה שכר ימים  היכולת .1

ולדחוק את המציאות על מנת שתתאים להבנה אמונית )כלומר, אין ניסיון לתרץ  בפועלהעובדה שכך קרה  .2

 קודמת, אלא, עיצוב המבט האמוני על סמך המציאות הממשית(



 "אלמלי דרשיה אחר להאי קרא כר' יעקב בר ברתיה לא חטא"

יכולים להוביל אנשים  -גם אם הם תואמים את המסורת הפרשנית  -הסברים מסויימים באמונות ודעות  .1

כיוון שההסבר היה רחוק מידי מהמציאות  -ים ברי הכי( לכפירה בעיקר. במקרה של אחר )ולפעמים דווקא אנש

 הממשית

היה יכול להציל את אחר מכפירה בעיקר. ולא נראה  -הסבר 'שכר ועונש' שבתורה כלא מתייחס לעולם הזה  .2

ראה שמדובר על לא היה כופר', אלא נ-שהכוונה היא רק לכך ש'לו היה חושב אחר לדרוש את הפסוק כר' יעקב

 הסתכלות והבנת הנהגת ה' את עולמו באופן עמוק יותר ולא כפי פשטי הפסוקים של שכר ועונש בעולם הזה

 

לכאורה, אם כן מה שייך לומר בהא 'דלא מצי כייף ליצריה'? ואולי יש . תוס' ד"ה ויעשה מה שלבו חפץ מ ע"א 

מצי כייף ליצריה. ודוחק גדול לומר כן בדברי  -ה ויגיעות לומר דלא מצי כייף ליצריה בסתם, אך על ידי כל האי טרח

 הגמרא

רשע' -נראה מהגמרא שישנו חילוק בין המושגים 'צדיק - "טוב לשמים ורע לבריות זהו צדיק שאינו טוב" מ ע"א

טוב' ושהם אינם בהכרח מקבילים. נראה מהגמרא ומרש"י ש'צדיקות' ו'רשעות' הם קטגוריות -והמושגים 'רע

", של בן אדם למקום לעומת 'רע' ו'טוב' שהינם קטגוריות מוסריות של בן אדם לחבירו. ועל סמך דברי "דתיות

, גם אם בודאי אינו אידיאלי ולא נתברך -'צדיק שאינו טוב'  -הגמרא נראה שיש ערך לכל אחד גם ללא השני 

 בפסוק.     

 

בדומה לביזוי יות הוי חטא שבין אדם למקום גילוי ער -על סמך רש"י . "רע לשמים ואינו רע לבריות" מ ע"א

 הדיון אודות נטיות הפוכות. . ויש לעיין בהשלכות חילוק זה לעניין מועדות ואכילת חלב

 

יש מצב שההלכה מכירה בו של 'לא מצי כייף ליצריה' ושבמצב כזה ההלכה  ."דלא מצי כייף ליצריה" מ ע"א

 צמצום החטא ו/או הסתרתו   -ואולי אף מסדירה  -)לפי דעה אחת( מבינה 

 

 

ונראה דכל זה  -וברש"י: נפרעין מיד"  מר זוטרא שאין עושים כחנווני.אמר … "אין מקיפין בחילול השם מ ע"א

לומר שבחילול  -או סברא טובה  -דלא כר' יעקב בעמוד הקודם ששכר מצוה בהאי עלמא ליכא, ואין כל הוכחה 

 השם היה מודה

 

יעקב  ונראה שזה לא כר' ."הקב"ה מביא יסורים על צדיקים בעולם הזה כדי שירשו העולם הבא" מ ע"ב

 דאמר לעיל דשכר מצוות בהאי עלמא ליכא, דאם לא כן, רעת הצדיק בעוה"ז הוי שכר עבור טובת עוה"ב

 

מדברי תוספות נראה ש'טב למיתב טן דו' אינה  .תוס' ד"ה אסור לאדם שיקדש את בתו כשהיא קטנה מא ע"א

 תרצית ליכא למיחש שמא תחזור""דכיון שנ -הגדרה מהותנית על טבע האשה אלא ביטוי למציאות חברתית נתונה 

 



  -בות שחז"ל מכאן מתחדד החשי אין צורך בקרא". -. "כיון שיש לאסור מסברא רש"י ד"ה לפי שאינו מא ע"ב

על סברא והגיון צרוף. כמובן, שזו סוגיא ארוכה וסבוכה אך הפשטות שבה רש"י מביא  מיםש -והתהליך ההלכתי 

 תוקף הסברא וההיגיון בתהליך ההלכתי. -זאת ממחיש את העובדה שזו הנחת המוצא 

 

אי אפשר למסד קשר נישואין על סמך  ."נתנההמקדש במלוה אינה מקודשת מלוה להוצאה " מז ע"א

 האפשרות התמידית של נפקדותו של צד אחד מבני הזוג

 

עצם השאלה וכן התשובה מדגישים מתח כבר אז  -כל הדיון . "אמר רבא כל דסליק אדעתא למידר הוא" נ ע"א

 השתקעות שםבין ביקור בארץ ישראל ודירה בה וכן ברצון לעלות לעומת קושי הדרך להגיע לשם וקושי ה

 

ש, בו מה דהאם קניין קידושין דומה יותר להקה". הכא מאי להקדש מדמינן לה או למכר מדמינן ל" סא ע"א

או שמא דומה  -ללא קשר למידת הטרחה הכלול בכך  -שמכריע בדעת האדם הוא העובדה שהמקום ראוי לזריעה 

 של השקעה לעומת תמורה? יותר למכר, בו מה שמכריע בדעתו של האדם הוא התועלתיות והכדאיות 

יתאמץ וישקיע על מנת לספק את כן ותשובת הגמרא היא שמסתברא שדמי להקדש מכיוון שהקונה מניח שהוא 

 התבואה.

 אמירות משמעותיות בסוגיא: 2ישנם 

 תמיד יהיו בורות, נקעים וסלעים יבקשר הזוג .1

להפיק גם מנת להשקיע על כשהאדם נכנס לקשר כזה עליו לדעת ולהניח )"מסתברא"( שהוא יצטרך  .2

 מאזורים אלו תבואה )ולא לצפות מהקשר לסיפוק המבוסס על עבודה קלה( 

 

נראה שניתן להבין  -על סמך רש"י  .שניהם מודים מאי"… "המקדש בעד אחד אין חוששין לקידושיו סה ע"א

של בני הזוג את השאלה באופן הבא: האם מעשה הקידושין תלוי גם בחברה הסובבת או שהוא עניינם הפרטי 

בלבד. כיוון זה מקבל חיזוק קל מהגמרא בעמוד הבא שמביאה את הלימוד מ'דבר' 'דבר' מממון, אך מוסיפה את 

 ההבדל ביניהם שבממון "לא קא חייב לאחריני" לעומת עריות ש"קא חייבה לאחריני".

 

 טבע האדם:  אולי ניתן להבחין פה בשני מבטים על ."הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה" סה ע"ב

 המתייחד עם אישה בודאי שגם יגיע לכדי ביאה -ב"ש 

רק משום שאדם מתייחד עם אישה, אין זה אומר שבהכרח יגיעו לידי ביאה. האדם אינו חיה ואל לנו להניח  -ב"ה 

 שהוא כזה  

 

מתוך כך שהגמרא מקשה רק  .לי עלמא אית להו דרבי אלעזר והכא בהא קמיפלגי""איבעית אימא דכו "בסט ע

על דעת רבא, נראה לומר שהיא מבכרת את דעת אביי שעלו מרצונם ולא שעזרא כפה עליהם לעלות, ויש בכך 

 לחזק את ראיית העולים כעולים לכתחילה. עם זאת מרש"י ד"ה אפרושי אפרושינהו וד"ה מנפשייהו סליקו נראה

 שלא הבין כך שכן עשו זאת בכדי "שלא יכירו בהם".   



וקשה שלא לזהות בדבריו של רש"י, הנראים ארוכים יתר על המידה בהסברת העניין,  רש"י ד"ה ואבינה בעם.

הדים לצער הגלות וכן לביקורת על אלו שנותרו: "ומ)הלוויים( הכשרים לא מצא לפי שהיו יושבים בבבל בשלוה 

ם היו בעוני ובטורח המלאכה ובאימת כל סביבותיה", והיחידים שחזרו היו הלוויים הזקנים והעולים בירושלי

 והאידיאליסטים שנפסלו ממלאכה מחומרת צער החורבן. 

כבר בימי רש"י המושג 'משיח' התקשר למציאות אוטופית עתידית,  רש"י ד"ה עד עמוד הכהן לאורים ותומים.

 משהו ממשי במציאות ההווית.בהכרח לולא 

 

מפשט הגמרא מוכח שקול באשה הוא אף בדיבור. ונראה דיש לדון על כל דברי ר'  קול באשה ערווה. ע"אע 

 יהודה לרב נחמן האם הם רק דברי קנטור או שהתכוון גם להלכה.

 

היחס בין בחירת ישראל על ידי הקב"ה ומעשי עם ישראל. החילוק בין ישראל  רש"י ד"ה בישראל כתיב. ע ע"ב

היחס הינו  -ברור: בחירת הקב"ה בישראל קודמת למעשיהם ומובילה לבחירת ישראל בה'. ובגרים לגרים הוא 

 סגולה ובחירה וכן גישתו לגרים.  ןעל היחס שבי להפוך. והדברים מקבילים להפליא לדבריו של ריה"

 

)שמיירי  למרות האזהרות בדבר נישואים עם אשה "שאינה הוגנת לו" רש"י ד"ה כסף מטהר ממזרים. עא ע"א

ביחוס משפחות( נראה שמשפחות מיוחסות לא נמנעו מלהנשא למשפחות שאינם מיוחסות, אך עשירות, בשביל 

 ממונם.

משתקף פה וכן בהמשך העמוד הזה ובבא, מתח מתמשך בין  בימי רבי בקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל.

אקטיבי מצד יושבי ארץ ישראל להטיל דופי  בבל וא"י עד כדי הטלת דופי הדדי ביחוס משפחותיהם, כשיש ניסיון

ביושבי בבל ויושבי בבל סומכים על תקופת גלות קדם גאולתית על מנת לשמר יחוסם ולהמשיך ולהטיל דופי, 

 ולהישמר מלהתערב, עם יושבי ארץ ישראל.

 

לתכונות נראה מדבריו שתכונות אופי של אנשים פרטיים הינם שיקוף  רש"י ד"ה זיל בתר שתיקותא. עא ע"ב

 לאורך כמה דורות -או טראומות  -אופי משפחתיות, שבעצמם יכולים להיות תוצאה של חוויות 

התעסקות הגמרא באריכות רבה כל כך בשאלות גבולותיה של בבל לעניין יוחסין נראה  "בבל עד היכן היא".

ימרות לעיל בגנות הנושא תמוה, בעיקר בהתחשב בכך שאין נפק"מ הלכתית לעניין, לעניין יוחסין. בהתחשב במ

אשה שאינה הוגנת לו אולי יש לומר שיש פה נסיון לשמר מבנה חברתי לשם שימורו או אפילו על מנת לשמר את 

 מעלתה של חברה אחת על חברתה

 מדבריו נראה שסובר שגן עדן הינו מקום גיאוגרפי ממשי הנמצא בצפון העולם תוס' ד"ה עד היכן היא בבל.

 

נראה שיש פה הנחה )או ידיעה( שבגלות ישנם נישואי תערובת מרובה. ומעניינת  וכולן לפסול. רש"י ד"ה עב ע"א

 העובדה שהתייחס רק להטמעות הגויים בתוך עם ישראל, ולא להיפך. 

 

ר"מ לעומת חכמים שהרי לה דעתו של של בונראה לומר שנתק .…""זו דברי ר"מ אבל חכמים אומרים עב ע"ב

 עמודים לעיל מניחים כפי דעת ר"מ שישנה עדיפות ייחוסית לבבלהמרובים ב כל הדיונים



 עזה היא בתוך גבול ארץ ישראל רש"י ד"ה דהוו דמיין בה לנוכראן.

 

האם הנטישה מעידה על  .מצבים של נטישת תינוקות 15הגמרא דנה במעל  ."אמר רבא מצאו מהול" עג ע"א

או נטישה מוחלטת, המעידה על כך שהתינוק אינו רצוי יאוש כתוצאה מעוני, בתקווה שמישהו יציל את התינוק, 

כלל. האם ריבוי הסיטואציות בהם ניתן למצוא תינוק נטוש מעיד על מצב חברתי וכלכלי חמור ביותר באותה 

חיל "אין בו משום תקופה? דאם לא כן, האם לא היה מספיק לנסח כלל עקרוני, כפי שאכן עושה רש"י בדיבור המת

 ?אסופי" בעמוד ב

 

ניתן לזהות במשנה מדרג ברור, מן הקודש והחוצה או שמא מן הקודש  "אין בודקין מן המזבח ולמעלה". עו ע"א

 ראויים לדון  -גבאי צדקה  -דייני בית דין  -לשכת הגזית  -דוכן  -אל החול: מזבח 

     

שאדם יחטא. מעניין לראות שההלכה פה מבוססת על ההנחה  "ואם איתא דאיכא אית ליה קלא". עו ע"ב

הדבר היה מתגלה כתוצאה מכך  -כלומר, לגבאי הצדקה לא יכולים להיות פסול יוחסין, שהרי אם אכן היה לו פסול 

 שאנשים שהוא בא לגבות מהם היו רבים איתו ומפרסמים את פיסולו. 

ל בלחימה שבני אשת יפת התואר של דוד לא השתתפו בפוע -לכאורה נראה שתירוץ זה  "דאזלי לבעותי עלמא".

אמור להיות תירוץ גם לקושיא מאיתי הגיתי, אך קשה לומר כן  -ועל כן לא נכללים בהגדרה של "חיילות בית דוד" 

שכן בפירוש ממנה דוד את איתי על שליש מחייליו במערכה מול מרד אבשלום )שמואל ב, יז, ב( ובפסוקים שלאחר 

ו מופיע בפירוש בלחימה מול עמים אחרים וכן לא נמנה עם מכן אנו רואים שהם נלחמים זה בזה. עם זאת, הוא אינ

גיבורי דוד בשמואל או בדברי הימים. ואולי יש לומר שחיילות בית דוד מיירי בצבא הסדיר בלחימה צבאית מסודרת 

 לעומת מצב חירום של דיכוי מרד. וצ"ע. 

 

פני עצמה כשייכת למשפחת לר' דוסתאי נראה שיש לבת כהן מעמד ב "בשני עממים אינו מיחל". עז ע"א

הכהונה ולא רק מצד היותה "בת כהן", שכן, אינה מוגדרת כחללה רק מהיותה בת חלל אלא גם כגורמת לבנה 

 להיות חלל.

 

ושתיהן נוחות להתפתות. הגמרא, ועוד יותר מכך ורש"י, נראים  -וברש"י  ."ונשים דעתן קלות עליהן" פ ע"ב

"שנוחות  -שתי נשים וההיתר עם שני גברים במצב חברתי ספציפי  כתולים את הטעמים לאיסור היחוד עם

להתפתות". ועל סמך דברים אלו נראה שיש מקום נכבד לדון על שינויים בדין זה בעקבות שינוי סטנדרטים 

חברתיים הן לקולא, כגון אצל יחוד עם שתי נשים שהיום לא נראה לומר שהן "נוחות להתפתות" ולא יראות אחת 

 שאולי החזקה "שהאחד בוש מחבירו" אינה נכונה באותה מידה -והן לחומרא  מהשנייה,

האם מכאן ניתן להבין שרק תלמידי חכמים חשיבי "כשרים", לעומת "פרוצים",  "מוסרין לו שני תלמידי חכמים".

החשודים על )כמעט( הכל? שכן גמרא זו מובאת כסיוע לדברי רב שהיתר יחוד אשה עם שני גברים הוא רק 

 ב"כשרים". וכן משמע בעמוד הבא ממעשה רב ורב יהודה עצמם.



לכאורה, נראה מכאן שלא לסמוך על היתר זה של בעלה בעיר בימינו, כיוון  "דשושבינתיה הואי וגייסא בה".

שרוב גברים ונשים היום נראה שנכנסים בגדר "בעלי ברית" ואף יותר מכך שכן רוב גברים ונשים היום מתרועעים 

 בידידות ואין ביניהם ריחוק אוטומטי.  ומשוחחים

 

לכאורה, נראה מכאן לאסור בימינו היתר יחוד עם אשת איש על סמך  "דשושבינתיה הואי וגייסא בה". פא ע"א

היתר "בעלה בעיר", שכן, נראה שהיום הרבה נשים וגברים נכנסים לגדר זה של "בעלי ברית" ואפ יותר מכך שכן 

 ן גברים לנשים אלא רמת נוחות גבוההאין היום ריחוק אוטומטי בי

היה אומר לשטן "גירא  16ואולי יש לומר שדברי רב חסדא בכט: ש אילו היה מתחתן בגיל  "גירא בעיני דשטן".

בעיניך" היו לפני מעשה זה של פלימו שכן ממעשה זה נלמד שלא לומר כן. וכנראה שהיה זה ביטוי, ומחשבה, 

 נפוצים.

נראה ללמוד מספר דברים חשובים מסיפורים אלו אודות ר' מאיר ור' עקיבא שכמעט  ."שויתיה לדמך תרתי מעי"

 חטאו בעריות לאחר שהתלוצצו בעוברי עבירה:

 עריות, אף הגדולים ביותר -ומכשול  -אין מי שחסין מיצרא  .1

 היותם גדולים אינה מפחיתה את היותם מועדים למכשול בענייני עריות .2

 , היא עצמה הופכת אותם למועדיםם יותר לכשלוןמחשבתם שהם "מעל" דברים אלו .3

    

אם נאמר שדברים אלו הם לאחר המעשה שבו "נראתה לו . "אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתי" פא ע"ב

כאיתתא" וכמעט נכשל, נראה שהקפדה יתירה זו היא מכיון שלא סמך על עצמו, גם בדברים שההלכה מתירה. אם 

מעשה אולי יש להבין שתוספת החומרה הזו )ושמא נוספים אחרים( הם הגורם נאמר שדברים האלו הם לפני ה

 להתלוצצות על עוברי עבירה, מה שבסופו של דבר הוביל כמעט לאסון.

 

נראה שרש"י ותוספות חולקים מהו היישום של דברי שמואל להיתר של רב אחא בר  "הכל לשם שמים". פב ע"א

אם יש בזה עשיית קורת רוח, מותר  -ד אינו שלא לשם שמים. רש"י שימוש באשה מותר כל עו -אבא: תוספות 

 להראות חיבת קורבה כל עוד אינו מעורב עם חיבת אישות 

יש במשנה זו, כמו גם בקודמות,  ."רבי יהודה אומר לא ירעה רווק בהמה ולא יישנו שני רווקין בטלית אחת"

י באדם. מעניינת העובדה כי אין פה כל התייחסות ראייה מפוקחת ביותר של חז"ל אודות כוחו של היצר המינ

לניצוח או לדיכוי היצר, אלא רק יצירת גדרים שלא להיגרר אחריו. כמו כן, אין כל התייחסות לאיסור הוצאת זרע 

לבטלה או לגדרים להשמרות מפניו, למרות שניתן לומר שאין זה ממין העניין שכן משניותנו עסוקים באסור ביאה 

 ן עוסקת ביחוד.אסורה ועל כ

נראה מדברי התוספות שמבין שתאות ביאה הינה אותה תאוה על כל גילוייה שכן  .תוס' ד"ה ולא ירעה בהמה

יכול להתאוות לבהמה. כלומר, כל גילויי היצר הינם על  -מכיון שלא נשא אשה  -מבין שאדם שלא נשא אישה 

 אותה "סקאלה" של מיניות שאך מקבלים ביטויים שונים

וזה נראה דלא כר' יעקב בדף לט: ששכר מצוות בהאי עלמא ליכא. ועיין תוספות כאן  הכל לפי זכותו"."אלא 

המערכת הטבעית ואולי יש להבין מכך שתוספות משנה כאן את משמעות המושג  -ש'זכות' פירושו מזל, כלומר 

 'זכות' שהוא סובר כר' יעקב בעניין עקרוני זה



אם ניתן להבין מרש"י שאינו מבין את דברי המשנה כעוסקים בשכר בעולם ה רש"י ד"ה אבל התורה אינו כן.

הזה, שכן, בזמן שמתאר שכר על תלמוד תורה עדיין מניח שיכולים להיות לאדם יסורים. מצד שני, אומר ש'אוכל 

 ממתן שכרה', ונראה בפשטות אוכל ממש. ואולי סובר שיש שכר בעולם הזה אך רק במידה מסויימת וצ"ע

 

אם נבין דלא כר' יעקב לעניין "שכר מצוות בהאי עלמא ליכא", יש לומר שכוונת  "לי הכסף ולי הזהב". "בפב ע

יבוא לאדם כסף וזהב ואין  -כלומר, על סמך עבודת ה' של האדם -הלימוד מהפסוק הוא שהכל של ה' ולכן רק ממנו 

העשירות היא של ה' ממילא, אין לאדם הדבר תלוי באומנותו. אך ניתן גם להבין כר' יעקב ולומר שכיון שכל 

 אינו שלו באמת  -להתמקד בכך, שכן גם לאחר שירויח מאומנותו 

 

בפשטות נראים דבריו דלא כר' יעקב ושיש שכר למצוות בעולם הזה. אך  "תניא ר' שמעון בן אלעזר אומר".

תי מעשי וקפחתי את פרנסתי', מהניסוח ניתן גם להבין שמדובר על תהליך פסיכולוגי פנימי של האדם 'אלא שהרעו

 שמשתמש במצבו הרע כקטליזטור לתוכחה ושיפור, ולא בהכרח שזו אמירה אונטולוגית על דרכי הנהגת ה' 

 

ועיין בדברי החתם סופר על סוכה לו ע"א  "מניח אני כל אומנות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה".

שאין מצווה בעבודת האדמה או בשאר אומנויות שיש בהם  שמעמיד שדברי ר' נהוראי אלו הם דווקא בחוץ לארץ

לא ילמד את בנו  -ישוב העולם, שבמקרה כזה, מודה ר' ישמעל לרשב"י שעדיף שילמד תורה ולא יעבוד וממילא 

אלא תורה. ומעניין לשונו ש"על זה אנו סומכים על ר' נהוראי". אולם במציאות ששרויים בארץ ישראל, חורש בשעת 

' כיוון שזה כמו תפילין ושאר מצוות ונפקא מינה חשובה היא לא רק עיסוק האדם עצמו, אלא, התרגום חרישה וכו

בארת ישראל יש חיוב לעסוק בישוב הארץ והעולם ולכן גם  -שר' נהוראי עושה לעניין חינוך והוראת ילדים, כלומר 

ינוי גדר זה הופך גם שאר לימודים לא ילמד את בנו "אלא תורה", אלא ילמד גם שאר דברים )אלא אם נאמר שש

לתורה כיון שהם הופכים להכשר מצוה(. ועל פי זה יש גם לומר שההיתר היחידי שיש ללמד שאר אומנויות בחוץ 

 על מה אנו סומכים? -לארץ היום הוא מתוך הנחה שיעלו ארצה, דאם לא כן 

מי לא אמר מקרא: 'ואספת דגנך' )דברים ונראה להביא את דבריו הקדושים של החתם סופר: נלע"ד רבי ישמעאל נ

יא, יד( אלא בארץ ישראל ורוב ישראל שרויין, שהעבודה בקרקע גופה מצווה משום יישוב ארץ ישראל ולהוציא 

פירותיה הקדושים. ועל זה ציותה התורה 'ואספת דגנך', ו'בועז ...זורה את גורן השעורים הלילה' )רות ג, ב( משום 

אניח תפילין מפני שאני עוסק בתורה? הכא נמי לא יאמר לא אאסוף דגני מפני עסק  מצווה. וכאלו תאמר לא

התורה. ואפשר אפילו שארי אומנויות שיש בהם ישוב העולם הכל בכלל מצווה. אבל כשאנו מפוזרים בעוונותינו 

שמעון בר יוחאי. הרבים בין אומות העולם וכל שמרבה העולם יישוב מוסיף עבודת ה' חורבן, מודה ר' ישמעאל לר' 

ועל זה אנו סומכים על ר' נהוראי במתניתין סוף קידושין )פב ע"א(: 'מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד בני 

 אלא תורה' היינו בחוץ לארץ וכנ"ל


