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שלמי תודה

 ראשיתו של מחקר זה נטוע בסקרנות של תלמיד מתחיל הפוגש גאונות ויצירתיות.

 מפגש זה התרחש בין כותלי בית המדרש של ישיבת הר עציון אשר ראשיה וצוות הרמי"ם

 שלה הצליחו לטעת בי אהבת תורה ורצון לפענח את צפונותיה. מפגש זה שינה את חיי

 ועל כך אני חב להם, ובמיוחד למו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין, את הכרת הטוב השמורה

למורי דרך המלווים את האדם בכל צעד בחייו. 

 בית המדרש של ישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע היווה את ביתי הרוחני

 בשנים האחרונות, הלימוד המשותף עם אנשי הצוות והתלמידים גילה לי נופך חדש

 ומרהיב המעטר את הסוגיה התלמודית על כל קולותיה ורבדיה. מעבר לשותפות בלימוד

 אני מודה לראשי הישיבה, הרב דוד ביגמן, הרב יהודה גלעד, והרב שמואל ריינר,

 ולמנהלה המסור מוטי תורן על התמיכה המרובה שהם מעניקים לי בעבודתי החינוכית

והאקדמית.

 רבים ממורי באקדמיה היו שותפים בתוצר הסופי של מחקר זה, מי ישירות ומי

 בעקיפין, ועל כך תודתי נתונה להם. אציין במיוחד את המנחה לעבודה זו, פרופסור

 הבלין, אשר סייע לי רבות במהלך מחקר זה, ואת פרופסור מילקובוסקי, ראש המחלקה

 לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, אשר תמך בי לאור כל שנותיי במחלקה. תודתי נתונה גם

לקרן שופף שתמיכתה סייעה בידי לסיים מחקר זה.

 עבודה מסדר גודל כזה גוזלת זמן רב מעיסוקים אחרים, הסובלים המרכזיים

 ממהלך שכזה הם בני המשפחה. אילולי עידודם, תמיכתם הרוחנית, וסיועם הפיזי  לא

 הייתי מצליח לעמוד במטלה זו. התוצר הסופי נזקף בהרבה לזכותם של חותני וחותנתי,

 אביבה ואריק ווייס, והורי, בקי ופרד סלוטניק, שבאין ספור מקרים ובמגוון דרכים

 העניקו לי עזרה ותמיכה. ילדי האהובים, תהילה, איתן, תפארת, איילת ואליאב, עוזרים לי



 לשמור על האיזון בין בית המדרש והבית, גם אם איזון זה מופר לעיתים הם מקבלים זאת

 בשמחה ובכך מגלים את אהבת התורה הצומחת בליבם. אחרונה חביבה רעייתי האהובה

 ננסי, בהקשר שלה המילה תודה אינה מתאימה שכן כל חיינו יחד הם שותפות אמיצה,

 וכל מה שאני משיג הוא פרי השותפות המדהימה שהקב"ה חנן אותנו בו. כל שאוכל

לבקש הוא שהשותפות שלנו תמשיך להניב את הפירות המתוקים מהם אנו נהנים כיום.



תקציר
 רבי ישעיה בן מלי די טראני, אחד החכמים הבולטים באיטליה במאה הי"ג, עסק

 בפרשנות התורה על כל גווניה – מביאור המקרא דרך פרשנות התלמוד כולו, ופסיקת

 הלכה. היקף יצירתו רחב לא רק במגוון הנושאים בהם עסק, אלא גם במספר הפעמים בו

 הוא דן בכל נושא. התוצר הסופי הוא פרשנות על הש"ס במספר מהדורות, כמו גם פסקים

 על הש"ס במספר מהדורות ושלשה קבצי תשובות. מטרת עבודה זו היא לברר את

 העקרונות המנחים את הרי"ד בעבודתו. בבסיס המחקר מונחת ההנחה שעל אף הגיוון

 הרב במטרות הספרים שכתב הרי"ד אפשר למצוא מכנה משותף פרשני בחיבורים

השונים. עבודה זו נחלקת לארבעה חלקים:

המבוא .1

מתודות פרשניות בהם השתמש הרי"ד בפרשנותו..2

יחסו למסורת הפרשנית וההלכתית שקדמה לו.3

השוואת המקורות השונים במקרה מבחן אחד..4

 המבוא פותח בתיאור הרקע המחקרי של העבודה, החלק השני של המבוא אוסף את

 המידע על חייו של הרי"ד, רבותיו ותלמידיו, ומתאר את כתבי הרי"ד השונים הידועים לנו.

 מתוך מכלול כתבים אלו עבודה זו מתמקדת בפסקים ובתוספות (על כל מהדורותיהן)

 למסכת ע"ז, ספר תשובות הרי"ד וספר המכריע. החלק האחרון של המבוא מתווה את

מטרות העבודה ואת ההנחות העומדות בבסיסה. 

החלק השני של העבודה מוקדש לבירור המתודות הפרשניות של הרי"ד, מסקנותי הן:

 הרי"ד מושפע מצורת החשיבה הדיאלקטית של בעלי התוספות. שיטה זו.1

העניקה לו את היכולת לפרש את הסוגיות מזווית חדשה. 



 הרי"ד מתמקד, בעיקר, בבירור הסוגיה המקומית והשלכותיה, וממעט לעסוק.2

 בהשוואה בין סוגיות שונות. נקודה זו שונה מאוד מצורת הלימוד של בעלי

 התוספות הרואים את התלמוד כולו כהרמוני, ועל כן מפרשים סוגיה אחת

לאור רעותה.

 הרי"ד משתמש בשני סגנונות כתיבה שונים: דיאלקטי, ופרשני. הסגנון.3

 הדיאלקטי מתאר את התהליך המחשבתי אותו עובר הרי"ד עד שהוא מגיע

 למסקנה הפרשנית, לעומת זאת הסגנון הפרשני מתאר רק את המסקנה

 הפרשנית של הרי"ד ללא תיאור המניע לפרשנות זו. ספר הפסקים ברובו

 כתוב בצורה פרשנית, לעומת זאת בתוספות משתמש הרי"ד בשני הסגנונות.

 במהדורה הראשונה נוטה הרי"ד יותר לכיוון הדיאלקטי, לעומת המהדורות

 המאוחרות בהן הוא משתמש יותר בצורת הכתיבה הפרשנית. כמו כן

 במהדורה הראשונה מרבה הרי"ד להקשות שאלות ולהשאירן ללא מענה, סגנון

 שהולך ונעלם במהדורות המאוחרות יותר. במהדורות אלו מתאמץ הרי"ד

לתרץ את הקושיות שהעלה במהדורה הראשונה.

 הרי"ד ממעט להשתמש במתודה של שינוי גרסאות כפתרון לקושיה. גם כאשר.4

 הוא נאלץ לשנות גרסא הוא עושה זאת, על פי רוב, לאור נוסחה אחרת

שהייתה קיימת לפניו. 

 הרי"ד מעניק סמכות בלעדית לבבלי. לאור זאת הוא ממעט להשתמש.5

 בתוספתא. אמנם הוא מרבה לצטט את הירושלמי, אך הוא אינו, על פי רוב,

 מפרש את הבבלי לאור הירושלמי. יש לא מעט מקרים בהם הרי"ד מצטט את

 הירושלמי ללא ציון מטרת הציטוט, הראינו במקרים רבים שמטרתו היא

להראות ללומד את הפער בין הירושלמי לבבלי בנקודה זו. 



 חריג בנוף המקורות החוץ בבליים הם מדרשי ההלכה, בהם עסק הרי"ד לא.6

מעט וראה בהם מקור הלכתי חשוב.

 

 החלק השלישי של העבודה מוקדש לבירור יחסו של הרי"ד למסורת ההלכתית והפרשנית

 שקדמה לו. התמקדנו במקום שהעניק הרי"ד לרש"י, הגאונים, חכמי איטליה ובעלי

התוספות ובמיוחד ר"ת. מסקנותי הן:

 הרי"ד ממעט לצטט פוסקים ופרשנים אחרים בתוספות ובפסקים, אך בספר.1

 התשובות ובספר המכריע הוא מעניק להם מקום חשוב. לכלל זה יש שני

חריגים: 

a. .רש"י, שפרשנותו מהווה בסיס לכל פרשנות הרי"ד

b.בעלי התוספות, ובמיוחד ר"ת, שהשאירו חותם מובהק על 

המתודולוגיה הפרשנית של הרי"ד.

 בפסיקת הלכה הרי"ד אינו מקבל סמכות אחרים, ופותח כל שאלה לדיון.2

מחודש שבסופו הוא מכריע על פי מה שהוא מסיק מלימוד הסוגיה.

 ספרי התשובות מוקדשים לביסוס עיקרון העצמאות בפסיקת ההלכה. על כן.3

 מרבה הרי"ד לצטט את מסורות בעלי התוספות, הגאונים וחכמי איטליה כדי

 להראות שניתן לחלוק עליהם או לבסס את דבריהם אך לא צריך לקבל רק את

מסקנותיהם ללא עיון.  

 הרי"ד היה שותף פעיל בדיונים ההלכתיים הן במסורת האיטלקית והן בעולם.4

ההלכה האשכנזי של חכמי דורו. 



 החלק הרביעי של העבודה בוחן מקרה אחד – הצורך בחותם בתוך חותם ביין של ישראל

 ביד נכרי –  כפי שהוא משתקף ביצירות השונות של הרי"ד. מטרת פרק זה להראות כיצד

מגמות הספרים משפיעות על צורת הצגת הפרשנות לסוגיה.
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מבוא   ראשון פרק

  מבוא   1.1

  הוא אחד החכמים הבולטים שהעמידה יהדות איטליה במאה1רבי ישעיה בן מלי די טראני

 הי"ג בפרט, ודמותו מקרינה למרחק גם בראי הדורות. הוא עסק בפרשנות התורה על כל

 סוגיה וגווניה – מביאור המקרא, דרך פרשנות התלמוד כולו, פסיקת הלכה וכתיבת

 . הקף יצירתו רחב הן במגוון הנושאים בהם עסק, והן במספר הפעמים בו הוא דן2פיוטים

 בכל נושא. הרי"ד כתב מספר מהדורות של כתביו, ובכל פעם העביר את דבריו שוב תחת

 שבט הביקורת. התוצר הסופי הוא פרשנות על הש"ס כולו במספר מהדורות, כמו גם

 פסקים על הש"ס כולו במספר מהדורות ושלשה קבצי תשובות. בסך הכל הותיר הרי"ד

  מטבע הדברים גדולתו הוכרה על ידי בני3אחריו אוצר אדיר של פרשנות ופסיקת הלכה.

 סביבתו הקרובה – איטליה וביזנטיון – אך הוא פרץ את התחומים הגיאוגרפיים ועמד

 במשא ומתן גם מול חכמי אשכנז שפנו אליו בלא מעט מקרים. תיאורו בעיני בני דורו,

 בעודו בחיים ולאחר הסתלקותו מן העולם מעידים על מעמדו החשוב והמרכזי בעולם

התורה של המאה הי"ג. לדוגמא אציין את דברי האו"ז בפנייתו לרי"ד:

 ג' שאלות הראשונות שהם הלכה למעשה אתחננה פני הרב להשיב לי

 בכתב ידו, אילן פטטיא יאמר הרב דרך טיולו לאחד מתלמידיו הקטנים

 ויכתוב. ולו אכרע ולו אשתחווה כי דעת הרב לי חווה ואורך ימים הצור

יצוה עליהם ועל כל שלטובתו מקווה.
 

4

   רבות עסקו בפיענוח שמו ושם אביו של הרי"ד ראה מ"ז חסידה, "חוסן ישועות", הסגולה, חוברת סה1

 ; ש"ק מירסקי, "ר' ישעיה מטראני ובעל שבלי הלקט", תלפיות, ט/ א-ב (כסלו2- 1(שבט ת"ש), עמ' 

 ; וורטהימר תשובות, עמ' כג הע' ב; י"מ תא שמע, "רבי ישעיה די טראני וקשריו3 – 1 הע' 49תשכ"ה), עמ' 

).15 (= תא שמע כנסת מחקרים איטליה עמ' 414עם בזנטיון וארץ ישראל", שלם, ד (תשמ"ד), עמ' 
; וורטהימר תשובות עמ' סו.4-5) עמ' 1  ראה חסידה (לעיל הע' 2
   לצערנו חלקים גדולים של החומר אבד ורק חלק מתורת הרי"ד נותר לפליטה – תיאור החומר הנותר ראה3

להלן בהמשך המבוא.
  או"ז ח"א שו"ת סימן תשנ"ג.4



 האו"ז חוזר על רוח הדברים גם בהקדמתו לשאלה אחרת, "אל שני מלכי ישראל רבי

   מעמד זה עולה6, ורבינו ישעיה בן רבנא מלי זכור לטוב".5אליעזר בן רבי שמואל שיחיה

 גם מדברי המהר"ח או"ז "ודבר זה נתברר על פי גדולי הדור רבינו אבא מארי זצ"ל ורבינו

 , ומדברי המהר"ם מרוטנבורג "ובכלל מי ירים ראשו ולבו על גאוני7ישעיה מטרני זצ"ל"

 עולם הללו המאור הגדול רבינו גרשם, והגאונים, רבינו אלפס, והרמב"ם  ורבינו ישעיה

  אך גם ללא תיאורי הכבוד ניתן לעמוד על גדולתו מכך שרבנו שמחה משפיירא,8מטראני".

 האו"ז וחכמי רומניא פונים אליו בשאלות ומכך שמחברים רבים מביאים את פסקיו

 והערותיו הפרשניות. מחברים אלו הם מרחבי עולם התורה: מאיטליה, כדוגמת ספר

 שיבולי הלקט או פירוש הריבב"ן לרי"ף; מאשכנז, כדוגמת הרא"ש והמהר"ם מרוטנבורג;

  על אף החשיבות9ומספרד, כדוגמת הרשב"א והריטב"א, אנו נאריך יותר בתיאור זה להלן.

 המרובה שבני דורו העניקו לרי"ד, לא שימרו הדורות הבאים את תורתו, והיא נדחפה

  דומה שלא היה אדם10לשוליים עד שכמעט ואבדה מן העולם. אילולי מסורות מכלי שני

שהיה מתעסק בתורת הרי"ד.

במבוא לעבודה זו נתמקד בכמה נושאים: 

 הרקע המחקרי לעבודה הן מבחינת המחקר על חכמי איטליה בכלל.1

).1.2.2), והן מבחינת המחקר על הרי"ד בפרט (סעיף 1.2.1(סעיף 

):1.3קווים ביוגרפים של הרי"ד (.2

  –433  רבי אליעזר בן רבי שמואל מווירונא תלמידו של ר"י הזקן, ראה אודותיו אורבך בעלי התוספות עמ' 5

436.
  או"ז ח"א שו"ת שימן תשנ"ה.6
  שו"ת מהר"ח או"ז סימן נ"ג.7
 תשובות מהר"ם מרוטנבורג סימן של"ט.  8
.1.3.5  ראה סעיף 9

   כדוגמת ספר שיבולי הלקט שדרכו הגיעו פסקי הרי"ד אל הבית יוסף, או שטמ"ק ושלטי הגיבורים10

שדרכם הגיעו חלק קטן מחידושי הרי"ד אל קהל הלומדים.
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 מטרות העבודה, ההנחות העומדות בבסיסה, ודרך ביצועה (סעיף.4
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   רקע מחקרי  1.2

נחלק סקירה קצרה הזו לשני חלקים: 

מצב המחקר בחקר הפרשנות האיטלקית לספרות התלמוד..1

מצב המחקר בחקר הרי"ד וכתביו..2



   מצב המחקר בחקר בפרשנות האיטלקית לספרות התלמוד  1.2.1

 מעטים הם החכמים האיטלקיים שהותירו את חותמם על עולם פרשנות התלמוד בימי

 הביניים, אם כי הגדולים שבהם חשיבותם רבה מאוד (כדוגמת רבי יחיאל מרומי בעל ספר

 הערוך). בעוד שבמאות י"א וי"ב אנו מכירים את פועלם של חלק מחכמי איטליה (כדוגמת

 הריבמ"ץ, ורבי שלמה בן היתום), במאות  י"ג - י"ד לא הגיע לידנו שום חיבור של ממש

  חרף הדלות היחסית של הספרות11בתחום פרשנות התלמוד פרט לפירושו של הרי"ד.

 ממרכז זה מסתבר שאיטליה תרמה את חלקה כמרכז תורני מובהק מבחינת כמות ואיכות

  חשוב לציין שהחיסרון בידע על העולם האיטלקי אינו נחלת הדורות12הלומדים.

  אינו13האחרונים בלבד, גם המאירי, בחיבורו המוקדש לעולם פרשנות ופסיקת ההלכה,

 מזכיר את איטליה וחכמיה. סיבת התעלמות המאירי ממרכז תלמודי זה נידונה מעט

במחקר והועלו מספר כיווני חשיבה: 

  תולה את ההתעלמות של המאירי מהמרכז14פרופסור טברסקי)1(

 האיטלקי בכך שהוא לא מצא את האחידות וההמשכיות הנצרכים

 באפיון מרכז עצמאי. המאירי לא זיהה מאפיינים ייחודיים במרכז

 האיטלקי, לא מבחינת המתודולוגיה הלימודית של חכמיו, לא מבחינת

   בתחומים אחרים היו מפורסמים לאורך הדורות מספר חיבורים מחכמי איטליה אחרים – בתחום ההלכה,11

 למשל, ניתן לציין את פסקיו של נכדו של הרי"ד - הריא"ז, וכן את שיבולי הלקט לרבי צדקיהו ב"ר אברהם

מן הענוים, אך אין אלו ספרי פרשנות.
   כיום אפשר להראות את תחומי הפעילות של מרכז זה, ואף למנות מספר רב יותר של חיבורים שיצאו12

 ממנו כגון הלכות קצובות. כמו כן ניתן להצביע על השפעות הדדיות בין המחברים השונים כמו למשל

 השפעות הרי"ד על ספר שיבולי הלקט או היחס בין שיבולי הלקט וספר תניא רבתי, (על יחס זה  ראה י"צ

 פיינטוך, "תניא רבתי", סיני, פ (תשל"ז) חוברות א-ו, עמ' יד – כה), אך גם כיום כמות החיבורים שאפשר

להצביע עליהם היא דלה מאוד.
, ירושלים תשנ"ה.סדר הקבלה לרבינו מנחם המאירי  ש"ז הבלין, 13
14  

I.  Twersky, “The contribution of Italian sages to Rabbinic Literature”, Italia Judaica, I (1983), pp 
383-400.



 המסורת הספרותית שעמדה לרשותם, ולא מבחינת ההגדרות

הקונספטואליות בהם השתמשו.

   מסביר תופעה זו בצורה קצת שונה, לדעתו המאירי15פרופסור הבלין)2(

 מזכיר רק את הגדולים והעיקריים שבחכמי ישראל, (מלבד חכמי

 פרובנס מהם הוא מונה שמות חכמים רבים), ועל כן לא ראה לנכון

 להזכיר את חכמי איטליה שהיו משניים בעיניו. לדעתו מעבר לעובדה

 שהמאירי לא זיהה באיטליה מרכז עצמאי, הוא אפילו לא זיהה חכמים

איטלקיים שראוי להזכירם. 

  דוחה את הטענה שהמרכז האיטלקי היה משני16פרופסור תא שמע)3(

 ותלוי באחרים וטוען  שהייתה מסורת איטלקית ברורה ושונה

 מבחינה הלכתית ופרשנית, (וזאת למרות המיזוג הברור שעשה הרי"ד

  את התמיהה על17למסורת זו עם צורת הלימוד של בעלי התוספות).

 ההתעלמות של המאירי מעולם זה הוא מסביר בכך שמרכזי התורה

 האחרים פשוט לא היו מודעים לעולם התורה של איטליה. דבר זה

 ניכר מכך, שבכל כתבי המאירי וחכמי פרובנס מחד או חכמי ספרד

  אין שום אזכור ישיר לכתבי הרי"ד או לקודמיו, (מלבד18מאידך,

 ה"ערוך"), מהכרות ישירה. כמובן שהסבר זה מעלה תמיהה חדשה על

סיבת הנתק שבין המרכזים השונים.

.127), עמ' מח הערה 13  בהקדמתו לספר הקבלה של המאירי (לעיל הע' 15
   י"מ תא שמע, 'ספר שיבולי הלקט וכפיליו', איטליה, יא (תשנ"ה), עמ' לט – מ (= תא שמע כנסת מחקרים16

).63-64אטליה עמ' 
   להלן בגוף העבודה אנו נמתן מעט אמירה זו ונטען שהמיזוג שעשה הרי"ד עם בעלי התוספות הוא חלקי17

בלבד.
   נקודה זו אינה מדויקת שכן מצאנו לא מעט ציטוטים של תורת הרי"ד אצל הריטב"א ומעט גם אצל18

הרשב"א.



 הנקודה העומדת בבסיס ויכוח זה היא שאלת אופי מרכז התורה באיטליה בתקופה בה

 היו המרכזים התורניים כבר מעוצבים, כלומר – מראשית תקופת בעלי התוספות בצרפת

 ואילך. השאלה עליה עומדים החוקרים היא, עד כמה הייתה הקהילה האיטלקית קהילה

 עצמאית בדרכי לימודה, או לחילופין האם דרכי לימודה עוצבו במרכזים לימודיים

 אחרים? האם מסורת הפסיקה שלה ונוסחאות התלמוד בהם השתמשה היו פרי המסורת

 האיטלקית מהדורות שקדמו לתקופה זו, או שקהילה זו ניזונה מהמסורות של מרכזים

 אחרים? מובן ששאלה זו אינה חייבת להיות בעלת פתרון חד ממדי – יתכן שהקהילה

 ניזונה הן ממסורת איטלקית והן מהשפעות ממרכזים אחרים, אך מכל מקום חשוב לנסות

  צריכות19לזהות השפעות שונות אלו. שאלות אלו, כפי שציין פרופסור טברסקי במאמרו,

 להיבחן בשני מישורים שונים. האחד, בדיקת הקשר בין הספרות הפרשנית האיטלקית

 בתקופה זו לספרות האיטלקית הקדומה לה. השני, השוואת הספרות האיטלקית עם

הספרות המקבילה שנוצרה במרכזים אחרים. 

 כאמור אנו יודעים מעט מאוד על הספרות הפרשנית האיטלקית בכלל, וגם על המעט

שאנו יודעים לא מוצה הדיון. נכון להיום המחקר דן ויצר בשלשה נושאים מרכזיים:

  – בקטגוריה זו אפשר להצביע על מפעלו החשובהוצאת החיבורים הקיימים לאור)1(

  כתוספת חשובה לרשימת הספרים20של ח"י קוהוט בהוצאת ספר הערוך

  שהודפסו. בדורנו ראוי להצביע על מפעל ההוצאה לאור של פסקי21האיטלקיים

  בהקשר22הרי"ד והריא"ז נכדו, המקיף כרכים רבים של יצירה הלכתית איטלקית.

. 384), עמ' 14  שם, (לעיל הע' 19
  פרסם ח"י קוהוט1892 – 1878, אך בשנים 1480  אמנם ספר זה כבר יצא לאור לראשונה ברומא לפני שנת 20

בוינה (ואחר כך בניו יורק) מהדורה מפוארת של הספר על פי דפוסים וכתבי יד שונים.
   השאלה עד כמה ספר זה הוא איטלקי או תוצר של השפעות שונות נידונה במחקר עיין י"מ תא שמע,21

 -115"הרקע האיטלקי של ספר "הערוך" לרבי נתן ב"ר יחיאל מרומי", לשוננו לעם, נג, ג (תשס"ב), עמ' 

.221 – 218, עמ' 1200 –1000); תא שמע הספרות הפרשנית 3-9(= תא שמע כנסת מחקרים אטליה עמ' 121



 23זה כדאי להזכיר את פעולת הוצאת תוספות הרי"ד ע"י מספר הוצאות שונות,

 . בהיקף מצומצם יותר יצאו לאור24והוצאה מחודשת לספר המכריע של הרי"ד

  פירוש רבנו25מספר חיבורים אחרים – חלקים מפירוש הריבמ"ץ על המשנה;

  הוצאה מחדש של חלקים מספר שיבולי26שלמה בן היתום על מסכת מו"ק;

  לקטגוריה זו ראוי לצרף את הוצאת28 וחלקים מפירוש הריבב"ן לרי"ף.27הלקט;

  שעל אף שאינו חכם איטלקי הוא מצטט בהרחבה29ספר הנר לרבי זכריה אגמתי,

מחכמי איטליה וספרו מהווה מקור חשוב במיוחד לתורת רבנו ברוך ב"ר שמואל.

  – כדוגמאותביוגרפיות, מונוגרפיות ותיאור מפעלם של חכמים שונים באיטליה)2(

  ופרופסור ש'30לרשימה זו ניתן להצביע על מאמריהם של פרופסור י"נ אפשטיין

   הפסקים ברובם הוצאו לאור במכון התלמוד הישראלי בין השנים תשכ"ג – תשנ"ט ע"י מהדירים שונים.22

עם סיום כתיבת עבודה זו יצא כרך נוסף בסדרה המתמקד במסכת ע"ז.
   המהדורה השלמה האחרונה שיצאה היא: תוספות רי"ד השלם, בעריכת מכון מערבא, ירושלים תשנ"ו.23

 , ירושליםשרי האלףלפירוט המהדורות השונות הן השלמות והן החלקיות ראה מ' כשר וי"ד מנדלבוים, 

תשל"ט על פי המסכתות השונות.
  ספר המכריע, מהדורת ש"א ורטהימר, ירושלים תשנ"ח .24
   פירושו לסדר זרעים נדפס במהדורת התלמוד וילנא תר"ם – תרמ"ו, ובמהדורה ביקורתית ומתוקנת על פי25

שני כתבי יד ע"י הרב ניסן זק"ש, ירושלים תשל"ה.
  יצא לאור ע"י צ"פ חיות, ברלין תרע"א.26
   חלק א (עד סימן ק"ל), מהדורת ש"ק מירסקי, ניו יורק תשכ"ו; חלק ב', מהדורת ש' חסידה, ירושלים,27

תשמ"ח.
   הפירוש יצא לאור ע"י מהדירים שונים ובבמות שונות – פירושי ריבב"ן למס' ברכות, מהדורת א' ליס,28

 בתוך גנזי ראשונים ברכות, ירושלים תשכ"ז; פירושי רבנו יהודה ב"ר בנימין למס' שבת, בתוך שיטת

 הקדמונים למסכת שבת, מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תשמ"ז;פירוש ריבב"ן על הרי"ף מס' עירובין, מהדורת

 ליבוביץ, בני ברק תשל"ג; פירוש ר' יהודה ב"ר בנימין עניו למס' פסחים, מהדורת ש"ק מירסקי, ניו יורק

 תשט"ו; פירושי ריבב"ן למס' ר"ה יומא ותענית, מהדורת א‘ ליס, ירושלים תשכ"ג; פירושי ריבב"ן למס'

 סוכה, מהדורת מ‘ הרשלר, בתוך גנזי ראשונים למסכת סוכה, ירושלים תשכ"ב; פירוש רבנו יהודה עניו

 למס' מגילה, מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תשל"ה ; פירוש ריבב"ן למס' חולין, בתוך שיטת הקדמונים למסכת

חולין, מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תש"ן.
.1961  הוצאת י. לוין, לונדון 29
   י"נ אפשטיין, "להקים שם, רבינו ברוך מארץ יון", הוצאה שניה, חיפה תרפ"ח; הנ"ל "רבינו ברוך מחלב'"30

 ; הנ"ל, "לרבינו ברוך מארץ יון", תרביץ, שנה ט"ז (תש"ו), עמ'62 – 27תרביץ, שנה א' ספר ד (תר"ץ), עמ' 

49 – 53.



  ופרופסור י"מ32 על ר' ברוך הספרדי, על מאמריהם של הרב ש' חסידה31אברמסון

  על ספר שיבולי הלקט, ועל החומר הנאסף בידי החוקרים על33תא שמע

.34הריבב"ן

  – תחום זה אינו מפותח דיותיאור מאפייני בית המדרש האיטלקי בימי הביניים)3(

 ויש רק מספר מצומצם של מאמרים הדנים בשאלה זו. בין מאמרים אלו ניתן לציין

  בו הוא דן יותר בהגדרת השאלה35את מאמרו של פרופ' טברסקי שהוזכר לעיל

 ויצירת מודל אפשרי לבדיקת המאפיינים, ואת מאמריו של פרופ' י"מ תא שמע על

 לתוך איטליה והשפעתם על צורת הלימוד בה.37 והרמב"ם36חדירת פסקי הרי"ף

   מצב המחקר ביחס לכתבי הרי"ד  1.2.2

מספר קטן של חוקרים מקדו את תשומת ליבם ברי"ד והם התעסקו בשלשה נושאים:

38.הביוגרפיה של הרי"ד, שרטוט אישיותו ותיעוד ספריו השונים.1

.116 – 17  ש' אברמסון, "רבנו ברוך הספרדי", שנתון בר אילן, כו-כז (תשנ"ה), עמ' 31
  במבואו למהדורת 'שיבולי הלקט', ירושלים תשמ"ח.32
.16 תא שמע לעיל הערה   33
   מעבר לנזכר בהערות הקודמות הקודמת ראה גם ש"ק מירסקי, "מבוא", בתוך פירוש הריבב"ן למסכת34

.560 – 537פסחים, ניו יורק תשט"ו, עמ' 
.14 לעיל הערה   35
   י"מ תא שמע, "קליטתם של ספרי ר"ח, רי"ף והלכות גדולות בצרפת ואשכנז במאות הי"א – י"ב", קרית36

).43-61 (= תא שמע כנסת מחקרים ספרד עמ'201 – 191ספר, נה (תש"ם), עמ' 
 ", איטליה, יג-טו (תשס"א) עמ'The Acceptance of Maimonides’ Mishne Torah in Italy  י"מ תא שמע,"37

).299-308 (= תא שמע כנסת מחקרים אטליה עמ' 90 – 79
 , בתרגום א"ש פריעדבערג, ווארשאהתורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים  ראה מ' גידעמאן, 38

  ח"ה, ירושלים תשכ"ח,דור דור ודורשיו,;  א"ה ווייס,  287-293, וציון יא, עמ' 161-165תרנ"ט, כרך ב', עמ' 

 118-123, 46-87,58-92), עמ' 1909 כרך יג (ZFHB; ה' גרוס, "ישעיהו בן מאלי דטראני", 309-312עמ' 

 ; מ"ז חסידה, "חוסן ישועות", הסגולה, החל מחוברת סה (שבט188-189והערותיו של א' מארכס שם עמ' 

 ;  א"י62-68, ח"ב, נ"י תש"ז, עמ' תולדות הפוסקים (מאמר זה אינו גמור) ; ח' טשרנוביץ, 1-24ת"ש) עמ' 

 וורטהימר בהקדמתו לפירוש הרי"ד לתנ"ך ירושלים תשי"ט; וורטהיימר תשובות. דיון מפורט בשאלת

 תיארוך הולדתו ופטירתו עיין י"מ תא שמע, "רבי ישעיה די טראני וקשריו עם בזנטיון וארץ ישראל", שלם, ד

 ); ש"ז הבלין, "ספרים ומחקרים9-18 (= תא שמע כנסת מחקרים אטליה עמ' 416 – 409(תשמ"ד), עמ' 

 ; י"מ תא שמע, "ידיעות חדשות לתולדות היהודים בפולין158 - 157חדשים", עלי ספר, טו (תשמ"ט), עמ' 



  – בנושא זה התעסקוספרי התוספות, הפסקים והתשובות של הרי"ד.2

  אגב כך גם עמדו על39בעיקר המהדירים בהקדמותיהם לספרים אלו.

 שאלת הספרים והמסורות שעמדו בפני הרי"ד בפסקיו. מחקרים אלו

 כמעט ולא עמדו על היחס בין מטרת ספר הפסקים לזו של התוספות.

 40היוצא מהכלל בנושא זה הוא מאמרו הקצר של ד"ר עזריאל רוזנפלד,

  המעלה כמה41המבוסס על מסקנותיו בעבודת הדוקטור שלו,

 מהשאלות ביחס לאופיים של הכתבים השונים אך אינו ממצה את

 הדיון. לקבוצת מחקרים אלו יש להוסיף את פרסום קטעים נוספים

  ואת איסוף הקטעים של42מכתבי הרי"ד שנמצאו בגניזות השונות,

43הרי"ד הפזורים בספרים אחרים.

44.היחס בין חיבורי הרי"ד לחיבורים אחרים.3

 דיונים אלו, עם כל חשיבותם, אינם דנים בתיאור המתודולוגיה של הרי"ד בפרשנות

 התלמוד. לקראת סוף עבודת המחקר שלי נוסף דיון ארוך בידי פרופסור תא שמע שעוסק

.4 הע' 206במאות הי"ב והי"ג", ציון, נג (תשמ"ח), עמ' 
   עיין וורטהיימר תשובות, עמ' יז – סו;  ש"א ורטהימר, "הקדמה לספר המכריע", בתוך ספר המכריע,39

 מהדורת ש"א ורטהימר, ירושלים תשנ"ח עמ' א-כ; הקדמות המהדירים  א"י ורטהימר וא' ליס לפסקי הרי"ד

למסכת ברכות, ירושלים תשכ"ד.
  ע"י רוזנפלד, "פסקי הרב ישעיה דטראני", סיני נד (תשכ"ד), עמ' רצ –  ש.40
 , עבודה לשם קבלת תואר דוקטור,רבי ישעיה די טראני ספרו ספר המכריע הוצאה קריטית  ע"י רוזנפלד, 41

ישיבה אוניברסיטה ניו יורק תשט"ו.
 "גניזת אירופה", הגניזה האיטלקית  רוב הקטעים נתגלו במסגרת מפעל "גניזת אירופה", ראה ש' עמנואל, 42

 . קטעי תוספות הרי"ד תוארו בידי ב' ריצ'לר, שם(עורכים א' דוד וי' תבורי), ירושלים תשנ"ח, עמ' יא – לח

 עמ' קיד-קטו. עיין גם י"מ תא שמע, "קטעי "תוספות רי"ד" מגניזת איטליה", קובץ על יד, טז (תשס"ב), עמ'

 ). ראה גם ש"ז הבלין, "על כתב יד אחד שנחלק", עלי55-62 (= תא שמע כנסת מחקרים אטליה עמ'189-197

.65-78; ב (תשל"ו) עמ' 81-91ספר, א (תשל"ה) עמ' 
  ראה ש' אברמסון, "על "ספר הלקט" לר ישעיה די טראני", סיני, סד (תשכ"ט), עמ' קג – קח.43
).16); תא שמע לעיל (הע' 1  עיין מירסקי לעיל (הע' 44



  מאמר חשוב זה מנסה לראשונה לשרטט את המתודולוגיה של הרי"ד45בתוספות הרי"ד.

 46בעבודתו.

 לדעתי, שילוב של שלשה מרכיבים בדמותו של הרי"ד נותנים לבירור המתודולוגיה שלו

משנה חשיבות:

 – משנתו של הרי"ד מעניקה לנו הזדמנות לפתיחתהיותו בן איטליה .1

 צוהר לתוך עולם התורה האיטלקי. כאמור לעיל, מיעוט החומר המצוי

 בידנו מצריך אותנו להתמקד במה שבידנו כדי לשרטט את הקווים

המנחים של עולם זה.

  – הרי"ד היה תלמידם של גדוליקשריו עם בעלי התוספות האשכנזיים.2

 אשכנז במפנה  המאות הי"ב והי"ג. קשר זה השפיע על דרך פרשנותו

 ואף תרם להחדרת המסורת הלימודית כמו גם מסורת הפסיקה

 האשכנזית למרכז הלימוד באיטליה. בספריו אנו מוצאים מוטיבים

 הדומים הן לדרך הפסק של בעלי התוספות האשכנזיים, והן לדרך

 הלימוד של בעלי התוספות הצרפתיים. אמנם יש חוסר בהירות

  אך גם אם אינו47במחקר עד כמה לאפיין אותו כבעל תוספות ממש,

 בעל תוספות קלאסי הרי שיש בו סממנים מובהקים להשפעה זו.

 בירור דרכו הלימודית יכול לתת לנו אמת מידה לבחון את דרכם של

בעלי התוספות האשכנזיים.

  – אף שהרי"דיכולתו המחשבתית: יצירתית מחד וביקורתית מאידך.3

 היה מושפע מצורת הלימוד האשכנזית, הוא לא היה משועבד

  תא שמע תוספות הרי"ד.45
   בכל שלב בעבודה מכאן ואילך אעמוד מול מסקנותיו של פרופסור תא שמע ואשווה את מסקנותיי למה46

שהעלה במאמרו זה.
.26  ראה תא שמע תוספות הרי"ד, עמ' 47



 למסקנותיה. החיבורים השונים של בעלי התוספות הנם בעצם משא

 ומתן מתמשך בדברי רבותיהם,  על כן בקלות ניתן למצוא מקבילות

 בחיבורים השונים של בעלי התוספות, הן מבחינת הנושאים הנידונים,

 הן מבחינת השאלות, והן בתשובות הניתנות לשאלות אלו. הרי"ד

 לעומת זאת, על אף שהשתמש בשיטת הלימוד הדיאלקטית של בעלי

 התוספות, לא היווה צד בדיון בבית המדרש שלהם. במקרים רבים

 השאלות שהוא שואל לא הועלו בעולם בעלי התוספות, ואף במקרים

 בהם הוא מתייחס לשאלה שעלתה בבית מדרש זה תשובתו לא

 בהכרח זהה לתשובתם. שיטת הלימוד הדיאלקטית היוותה מצע לכוח

 החדשנות שלו,  ואנו מוצאים לא אחת שיכולתו לראות את הסוגיה

 כולה מזווית אחרת מצליחה להאיר את כל הדיון באור חדש. כוח

 החידוש שלו בא לידי ביטוי לא רק בפרשנות שונה, אלא גם  בכך

 שהוא יצר מהדורות שונות של פירושיו בהם הוא חוזר בו מפירושים

מוקדמים יותר. 

   קווים ביוגרפים של הרי"ד  1.3

 ככלל הרי"ד ממעט מאוד לתאר פרטים היסטוריים וביוגרפים בכתביו. עובדה זו והעובדה

 שכמעט ואין לנו תיאורים על הקהילה היהודית באיטליה בתקופה זו, מקשות עלינו לתאר

 אפילו בקווים כלליים את העובדות הביוגרפיות הבסיסיות ביותר על חיי הרי"ד. את מעט

 הידיעות אספו כבר החוקרים, ומחקרי לא תרם מאומה מעבר למה שמצאו הם. להלן

מסקנותיהם:



   תולדות הרי"ד  1.3.1

 אין בידנו פרטים מדויקים על שנת לידתו ופטירתו של הרי"ד. ביחס לפטירתו יש בידנו

 שתי עדויות המסייעות לקבוע תאריכים בהם ברור שאין הרי"ד בין החיים. החיד"א

  מעיד שראה כתב יד של פסקי הרי"ד לסדר נשים ונדה ובסופו48בספרו "שם הגדולים"

כתוב:

 אני דוד בן הרב רבנא ישעיה זצ"ל, מודה ביום זה שהוא ב' בשבת יום

 הששי לחדש אב שנת חמשת אלפים ל"ב לבריאת העולם, שקבלתי מיד

 ר' יצחק בר שבתי מעיר קפואה שלש אונקיות זהב עריים מעריים

 טובים של סקיליאה, ומכרתי לו בהם ס' מועד כלו וסדר נשים עם נדה

 מפסקי אבא מרי, וכתבתי פה בידי להיות לו לזכות ולראיה והכל שריר

ובריר וקיים". 

  כבר לא היה הרי"ד בין החיים. ישנה עדות נוספת מקולפון1272מעדות זו עולה שבשנת 

  שם כותב רבי צדקיה ב"ר משה הרופא "ותכל כל מלאכת עבודת49בספר שיבולי הלקט

 שבולי הלקט בחמשת אלפים ועשרים שנה לבריאת עולם בשלישי בשלשה עשר לאחד

 עשר". כתב יד זה מזכיר את הרי"ד בברכת המתים "רבי ישעיה זצ"ל" ולפיכך ניתן לתארך

 1260.50את פטירתו כלא יאוחר משנת 

 ביחס לשנת הולדתו אין בידנו שום עדויות, אם כי פרופסור תא שמע נוטה לקבוע

  קביעה זו נסמכת על העובדה שהרי"ד ביקר בארץ1170.51- 1165את לידתו בין השנים 

  חלק א' אות י' סימן שצ"ג.48
  כתב יד ששון.49
   אמנם פקפק הרב א"י וורטהיימר בתאריך זה (עיין וורטהיימר תשובות, עמ' כד הע' ה'), אך כבר דחה את50

 דבריו י"מ תא שמע במאמרו  "רבי ישעיה די טראני וקשריו עם בזנטיון וארץ ישראל", שלם, ד (תשמ"ד), עמ'

).11 (= תא שמע כנסת מחקרים אטליה עמ' 410
 ואילך.15  תא שמע שם עמ'  51



 . מובן שהסקה זו20, כפי שנזכיר להלן, ולא סביר שהוא נסע לפני גיל 1190ישראל לפני 

סבירה אך לא הכרחית, ועל כן קשה מאוד לקבוע מסמרות בקביעת שנת הולדתו. 

 במהלך חייו ערך הרי"ד כמה מסעות באזור ביזנטיון בין השאר אנו יודעים שהיה

  לא55  כמו"כ ביקר הרי"ד בא"י לכל הפחות פעם אחת.54 במצרים,53 ברומנאיה,52בקושטא,

 56ברור האם זו הייתה נסיעתו היחידה לא"י, שכן  באבן ספיר לרבי אלנתן בן משה קלקיש

 מתואר הרי"ד כעוזב את קושטא כדי ללכת לא"י בסוף ימיו, "כי מלאו ימיו ונתירא מן

 סמאל פן יטרוף כאריה נפשו וישאר בחוצה לארץ ורצה ללכת במקום החיים לכפר עצמו

  לא סביר שנסיעה זו זהה לנסיעה המתוארת57. ולחיות עם החיים הקדושים שם .."

 בתשובותיו שכן הרי"ד מתאר את ביקורו באשקלון וזו נחרבה ע"י צאלח א-דין בשנת

 למרות עדות זו לא ידוע לנו אם אכן הגיע הרי"ד בנסיעה זו אל ארץ ישראל. 1191.58

.12-14  ראה תא שמע שם עמ' 52
   על קשריו הענפים עם בזנטיון אפשר לעמוד מכמה תשובות ותקנות שעשה להם הרי"ד, ראה פירוט53

.38הדברים במאמרים המתארים את הביוגרפיה שלו לעיל הע' 
   על פי עדות עצמו "וכך ראיתי נוהגים באלכסנדריה", ראה ר' אברהם ב"ר עזריאל, ערוגת הבשם, מהדורת54

.230א"א אורבך, ג, ירושלים תשכ"ג, עמ' 
    שו"ת הרי"ד סימן קכ"ג. וורטהימר (עיין וורטהיימר תשובות, עמ' לב- לג), משער שעלייתו של הרי"ד55

 , (אם כי לא מדובר על עלייה של קבוצה1211קשורה לעליית שלוש מאות הרבנים. עלייה זו היא סביב שנת 

 מגובשת כפי שהמסורת האגדתית קובעת). לא רחוק הדבר שהשפעת חכמי אשכנז על הרי"ד הייתה גם

 בנושא זו אך מכלל השערה לא יצאנו ובודאי שאין לקבוע כאן מסמרות.בעניין עלייה זו ואחרים כמותה

 , חיבור לשם קבלת תואר דוקטורעלייה ועלייה לרגל בא"ימקבוצות שונות באירופה עיין א' ריינר, 

 ואילך. 50לפלוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים, תשמ"ח, עמ' 
).50, הביא את הדברים י"מ תא שמע במאמרו הנ"ל (לעיל הע' 727'8 נמצא בכתב יד פריס   56
 , טוען שאין רבי69-70. אמנם ש' חסידה במבואו לספר שיבולי הלקט, חלק ב', עמ' 109-112  כרך ב דפים 57

 ישעיה בן עמנואל המתואר כאן הרי"ד אלא חכם אחר אך אין דבריו משכנעים וכבר עמדו על כך ש"ז הבלין,

 ; י"מ תא שמע, "ידיעות חדשות לתולדות157-158"ספרים ומחקרים חדשים", עלי ספר טו (תשמ"ט), עמ' 

 ; הנ"ל, הספרות הפרשנית לתלמוד4 הע' 206היהודים בפולין במאות הי"ב והי"ג", ציון, נג (תשמ"ח), עמ' 

.1 הע' 175, עמ' 1200-1400
 ; ה242-248  י' פראוור, "אשקלון ורצועת אשקלון במדניות הצלבנים", ארץ-ישראל, ד(תשט"ז) עמ' 58

.234(תשי"ח), עמ' 



   משפחתו  1.3.2

 אין לנו ידיעות ברורות על משפחתו של הרי"ד. אביו מאלי אינו  מוכר לנו ממקורות

  אך ללא ספק זהו59אחרים ואף הרי"ד ממעט להזכיר אותו. רבים תמהו על מקור שם זה,

 . גם על61 והן בחרוזי שירים60שמו, שכן אנו מוצאים את הרי"ד משתמש בו הן בתשובותיו

 שאר משפחתו אין לנו ידיעות מלבד בנו דוד שהוזכר לעיל שמכר את פסקי אביו ונכדו

 רבי ישעיה בן אליה. נכדו זה הלך בדרכיו, ואף הוא כתב פסקים על כל הש"ס והוסיף על

ידם את קונטרס הראיות, ובמקרים רבים הוא הולך במסילה הפרשנית שסלל סבו. 

   רבותיו  1.3.3

 גם בתחום זה רב הסתום על הגלוי. הרי"ד אינו מזכיר היכן למד, ועל אף שהוא מצטט

 פרשנים רבים הן מאיטליה והן מאשכנז, אין הוא אומר האם ציטוט זה הוא מכלי ראשון או

שהיא מסורת שעברה אליו בדרכים אחרות. המעט שידוע לנו הוא: 

 הוא מפנה מספר תשובות לרבי שמחה משפיירא, וחורג ממנהגו ומזכיר את שמו.1

עם סופרלטיבים מרובים: 

 "אבי אבי רכב ישראל ופרשיו אב לתורה ואומן האמונה הישיש היקר

 כלפי מעלה רבנו הגדול הרב ר' שמחה המשמח אלהים ואנשים רבא

 דעמיה מדברנא דאומתיה הכלוא בבית ביסורי אהבה הממרקים עוון

 הדור ובפנים הנראין ואינן רואין תזכה לפנים הרואין ואינן נראין עם

 בני עלייה דעיילין בלא בר. אדני הרב ראיתי דבריך ואורו עיני בהם

 ועמדתי עליהם ואני איני כדיי ששלחתה אלי אבל כמצותך עלי נזדרזתי

.1  ראה לעיל הערה 59
  עיין או"ז ח"א סימנים תשנ"ד – תשנ"ו.60
   בפיוטו פתיחה לשליח צבור חרז את שמו ושם אביו ישעיה בריבי מלי. פיוט זה נדפס ע"י מ"ז חסידה,61

סגולה סו אך הוא עצמו לא אימץ ראיה זו.



 לכתוב לפני כבודך מה שדעת תלמידך נוטה ... ואני איני כמשיב על

 דברי ר' אלא אני מציע את אשר נראה לי בעיני בשר שבי ואדני חכם

 62כמלאך האלהים ומבין דבר לאשורו ויכריע בכף הצדק..."

 על סמך תשובה זו ותשובה נוספת הפונה אף היא לרבנו שמחה עם תארי כבוד מרובים

 שהרי"ד הוא תלמידו של רבנו שמחה. 63קבע וורטהימר

 הרי"ד מתאר דיון עם הרב ליאון בו הוא מפנה אליו שאלה הלכתית ודן מולו.2

כתלמיד היושב לפני רבו:

 ומעשה אירע לידי הנה בשכיב מרע שמימנני לכתוב גט לאשתו ביום

 ראשון ונתעצלתי מלכותבו עד יום שני והיה הנה הר' ליאון ושאלתי לו

 אי זה זמן נכתוב אתמול שנמסר לי הגט [או] לכתבו היום שאני עומד

 בו ואמר לי היום שנמסר לך לכותבו ועשיתי כדבריו וכתבתי זמן

 הראשון ובעוד שהייתי מצפה וממתין את העד שיבוא ויחתום זה בפני

 זה זכרתי המשנה ואמרתי לו אדני אין זה נכתב ביום ונחתם בלילה

64 והודה לדבריו כתבתי אחר זמן שני.

   תלמידיו  1.3.4

 כמעט ואין לנו מידע על תלמידיו של הרי"ד. הבולט בתלמידיו הוא הריא"ז נכדו. בנוסף על

  אזכור של תלמיד בשם שמואל "וכתב אלי שמואל תלמידי65כך יש באחת התשובות

 , שמחברו לא ידוע. העוסק בדין66תשובה על דבריך". כמו כן בספרית טולידו יש כתב יד

  תשובה צ"א.62
  וורטהיימר תשובות, עמ' כו.63
 תשובה נ"א.  64
  תשובה פ"ח.65
.25/3-86-2  הקתדרלה הקאפיטולית 66



 הטמנה בערב יום כיפור. מחבר זה מזכיר את שני רבותיו – רבי ישעיה הזקן ורבי

אביגדור. 

   תחום השפעתו  1.3.5

 מבחינת פועלו של הרי"ד אנו מוצאים עדות בעיקר לפעילות בתחומי ביזנטיון. יש לא

  מעבר לתשובות לשאלות67מספר תשובות הדנות בנושאים העולים מקהילות אלו,

ספציפיות אנו שומעים על כך שהרי"ד תיקן תקנות עבור קהילות אלו:

 הרגלו כל קהילות רומניאה אפילו קהל אחד שיטבלו כי אם בצחנת

 המרחצאות ורובם הם בעלי נדות, ובהיותי בתוכם וידעתי שאינן

 טובלות אחת מהן ואחד מקריטי צורבא מרבנן ובעל נפש נשא שם אשה

 והרגיל להטביל את אשתו וחברו עליה בנות הקהל לאמר כזה המנהג

 [הרע] (הרגו) את מנהג במקומינו כענין שעשו בנות סדום לאשתו של

 לוט וכשומעי ככה חרה אפי עליהם וקינטרתי אותם בחירופים

 ובגידופים ביותר אע"פ שהם גוותנים יותר מדאי, והם היו מפטפטים

 כנגדי כי השאיבה אינה אלא מדרבנן כאשר פירש רבי' הלל בסיפרא

 והנח להן לישראל שיהו שוגגין ואל יהו מזידין, ונשאתי ונתתי עמהם

 עד שהודו וידעו שהיא מן התורה ונתקבצו כולם בכנסת הגדולה וגם

 כל הנשים נתקבצו בחצר בית הכנסת וקיבלו עליהם חרם גדול

68האנשים והנשים שלא יוסיפו עוד לעשות כדבר הרע הזה.

 את עיקר השפעתו אנו רואים בחותם שהוא השאיר בעולם ההלכה והפרשנות. חותם זה

 ניכר בראש ובראשונה אצל חכמי איטליה. הרי"ד מהווה אבן פינה בכל הספרות

  עיין תשובות כ"ב, ל"ז, מ"ז ס"ב וס"ה.67
  שו"ת הרי"ד סימן ס"ב.68



 האיטלקית מימיו ואילך – ספר שיבולי הלקט מזכירו יותר ממאתיים פעם, הריב"ן בפירוש

 לרי"ף מצטט אותו תדיר, בעל תניא רבתי מצטט ממנו פסקים רבים, וכמובן הריא"ז

שכמעט ואין פסק הלכה שהוא אינו עומד מול זקנו. 

 אך השפעתו של הרי"ד אינה מצומצמת לאיטליה והיא פורצת את הגבולות

הגיאוגרפיים:

  –  אנו נרחיב את הדיבור על כך בפרק השמיני, אך לעת עתה נזכיר שהרי"ד היהאשכנז

 מעורה ומקובל בחבורת בני דורו באשכנז. הוא עמד עימהם בחליפת מכתבים, הם שלחו

 לו מהפסקים שלהם לביקורת, והוא הגיב על כל סעיף וסעיף ועל כל תג ותג. מפורסם

 הקשר בינו לבין רבי יצחק אור זרוע, אך הקשר אינו מצומצם רק לשניהם, הרי"ד היווה

 כתובת גם לרבנו שמחה משפיירא, וכתביו משופעים  בתגובות לכתבים שאין אנו יודעים

 מה שורשם אך ניכר מהם שהם יצאו מבתי המדרש של בעלי התוספות. בין שאר החכמים

 70 ותלמידו הרא"ש,69האשכנזיים המושפעים מהרי"ד אפשר למנות את המהר"ם מרוטנבורג

 71המצטטים את פירושי ופסקי הרי"ד בלא מעט מקרים.

  אך הראשון72 – הראשון מחכמי ספרד שראיתי המצטט את הרי"ד הוא הרשב"א,ספרד

 הנותן מקום משמעותי לחידושי הרי"ד הוא הריטב"א, יש לא מעט מובאות מהרי"ד

  אך יותר מכך, מצאתי מקרים בהם הריטב"א מצטט73בציטוט שמו בחידושי הריטב"א,

 דברים מהתוספות או בסתם והם זהים לדברים שנאמרו ברי"ד. אמנם אפשר לומר אך

 מקרה הוא, ובמקביל לרי"ד התחדשו הדברים לעוד בעלי התוספות או לריטב"א אך

 התופעה אומרת דורשני. הטור אף הוא מעניק מקום משמעותי לרבי ישעיה. יתכן שהרי"ד

  עיין למשל תשובות מהר"ם מרוטנבורג ח"ד סימן תתקנ"ז.69
  הרא"ש מצטט מדברי הרי"ד בפסקיו, בעיקר במסכת פסחים וסוכה.70
.154  דוגמא ייחודית לתפוצת הרי"ד ראה לקמן בהערה 71
  בחידושיו למסכת ר"ה דף ד' ע"א, בתשובות מכת"י סימן נ"ב מצטט השואל את דברי הרי"ד.72
   בעיקר על מסכת עירובין וחלקים של מסכת שבת, כל הציטוטים נמצאים בפסקי הרי"ד ויתכן שלא ראה73

את ספר התוספות.



 חדר לספרד דרך צינור הרא"ש שהביא את המסורות עמו מאשכנז לצרפת, אך אין בידי

 לקבוע מסמרות בעניין. בהקשר זה נזכיר את רבי בצלאל אשכנזי ששימר מאות מפירושי

הרי"ד בספריו שיטה מקובצת.

  74   ספרי הרי"ד  1.4

   נימוקי החומש ונ"ך  1.4.1

 הרי"ד כתב ביאור לתורה הנקרא "נימוקי החומש". עיקרו הוא דיון והרחבה בביאור רש"י

  מוכיח שחיבור זו הוא רק חלק75לתורה, ומיעוטו פרשנות עצמית. פרופסור תא שמע

 מפירוש הרי"ד על התורה שהיה רחב היקף הרבה יותר. בספר מוזכרים קבוצה גדולה של

 חכמי אשכנז, ומכך מסיק פרופסור תא שמע שספר זה נכתב סמוך לחזרתו של הרי"ד

מאשכנז. 

 פירוש זה היה בידי רבי צדקיה בן אברהם שכתב עליו השגות והוספות. כת"י

  בשנת תשל"ב נדרש76משולב זה התגלגל לידי החיד"א והוא פרסם אותו בספרו "פני דוד".

  מעבר לכתב77הרב שעוועל לכתב יד זה והוציאו לאור בתוספת הערות ושינויי גרסאות.

  יש עוד מספר כתבי יד לנימוקי החומש, הגדול שבהם הוא בספריית הברון78יד זה

303.79גינצבורג אשר במוסקבה, מס' 

 הרי"ד כתב גם פירוש לנ"ך. פירוש זה מתמקד בביאור המילים, הרי"ד מפרש את הפסוק

 תוך כדי שילוב  ההסבר בתוך הפסוק. הרי"ד מדקדק בפירוש המילים תוך מציאת שורשה

  יש דיון בחוקרים סביב חיבורים נוספים שחלקם טוען שחיבר הרי"ד, לא אאריך לדון בהם כאן ואפנה את  74

הקורא לרוזנפלד המכריע עמ' מג- מה.
.21 –20  תא שמע נימוקי חומש עמ' 75
, ירושלים, תשי"ט.פני דוד  חיד"א, 76
  ח"ד שעוועל, נימוקי חומש לרבינו ישעיה, ירושלים תשל"ב.77
.60  פריס 78
, יוהנוסבורג תשי"ג. עשרה מאורות הגדולים לקט מסוים של נימוקים אלו הוצא לאור בתוך ח"י גד,   79



 וקביעת הטיית הפועל. במקרים רבים הוא עומד על חילוף שורשים כמו "כבש" ו"כשב".

 הוא דן בשינויים מכללי הדקדוק הרגילים, ובחסרות ויתרות. בפירושו השתמש הרי"ד

 בפירושי רש"י, הרד"ק, והאב"ע, אך אינו מזכירם בשמם. פירוש זה יצא לאור ע"י א"י

  ובהקדמה לספר מאריך וורטהיימר לדון במשנת הרי"ד בכלל, ובספר זה80וורטהיימר,

בפרט.  

   הגדה של פסח  1.4.2

 הרי"ד חיבר פירוש על ההגדה של פסח, עדות ראשונה לכך יש בדברי שבולי הלקט

 המצטט קטעים רבים מפירוש זה. בשנת תרנ"ו הודפס בקראקא פירוש להגדה שיוחס

 לרי"ד, על אף שברור כיום שאין פירוש זה לרי"ד, הרי שחלקים נרחבים ממנו מושתתים

 על ביאור הרי"ד להגדה. בשנת תשנ"ח הוציא לאור הרב מרדכי ליב קצנלנבוגן את פירוש

 הרי"ד להגדה על פי כתב יד פרמה דה רוסי.  פירוש זה קצר, עומד בעיקר על פשטם של

דברים ומידי פעם יוצר זיקה לסוגיות התלמוד. 

   תוספות הרי"ד  1.4.3

 הרי"ד כתב פירוש עיוני לתלמוד. אין מטרת פירוש זה לתת ביאור ראשוני לטקסט, אלא

 לבנות קומה נוספת המסייעת ללומד להבין את המסקנות וההשלכות העולות מהסוגיה

  את ספרו תוספות,82 הרי"ד עצמו אינו מכנה, על פי רוב,81ומהשוואתה לסוגיות אחרות.

 במערכת ההפניות שלו הוא מפנה ל"מהדורות", או ל"קונטרסים". יש מקום להתלבט האם

  ח"א י"ל בשנת תשי"ט וח"ב בשנת תשכ"ב.80
   תיאור מפורט יותר של המתודולוגיה בתוספות הרי"ד בפרט ובכתביו בכלל ראה בפרק השני של עבודה81

זו. 
   אמנם יש מספר פעמים בתשובותיו בהם הפנה הרי"ד לתוספותיו (עיין תשובות ד', י"א, נ"ה וס"ה), אך82

דוגמאות אלו בטלות ברוב המקרים בהם הרי"ד אינו משתמש בכינוי זה. 



 ,83שני שמות אלו מתארים את פירושו העיוני, או שאלו שני חיבורים בעלי אופי שונה

  כבר בתקופה סמוכה לכתיבת החיבור הוא התפרסם כ"תוספות84לכלל הכרעה לא הגענו.

 , וכך גם אנו נכנה אותו. הרי"ד כתב את תוספותיו על כל ששת סדרי המשנה85הרי"ד

  הרי"ד כתב86והתלמוד, אולם רק חלק מהם הגיעו לידנו ואף הם בצורה מקוטעת בלבד.

 תוספות אלו בארבע ולעיתים חמש מהדורות, אין מדובר בתיקונים קלים או בתוספת

 קטעים בודדים – מדובר על פירוש חדש העומד בפני עצמו, פירוש המנותק מהמהדורה

  ברבים מהקטעים תוקף הרי"ד את מה שהוא עצמו כתב במהדורה מוקדמת87הקודמת.

יותר ומציע פירוש אלטרנטיבי לסוגיה. 

 לפירוש זה, בניגוד לפירושו לתנ"ך, לפסקיו, ולספרי תשובותיו, שרד רק כתב יד אחד

  ומלבדו אין כתב יד אפילו למסכת שלמה (מלבד מסכת תענית). להשלמת88 רחב היקף,

 התמונה נזכיר שיש בידנו קטעים נוספים מפירושו הן מציטוטים במקורות מאוחרים לרי"ד

  גם כתב יד רחב זה אינו משקף את מלוא ההיקף של תוספות89והן ממה שהתגלה בגניזה.

 הרי"ד ועל רוב המסכתות הוא מכיל רק חלק מהמהדורות של התוספות. בתחילת רוב

  אצל נכדו הריא"ז מצאנו שכתב פסקים וקונטרס הראיות, יתכן שמודל דומה היה גם אצל הרי"ד.83
.29-30  עיין וורטהיימר תשובות, עמ' פא-פב; תא שמע תוספות הרי"ד עמ' 84
   ראה למשל ריטב"א עירובין דף ק"ב ע"א , כמו"כ ראוי להדגיש שהמעתיק קרא אף הוא לחיבור תוספות85

הן בקולפון והן בכמה מקומות בגוף הספר. 
   אנו מודעים לקיום חיבורים ומהדורות אלו מההפניות הרבות שעושה הרי"ד. וורטהימר (עיין וורטהיימר86

 תשובות עמ' נז, ס) אסף את כל ההפניות שיש לפירוש הרי"ד למשנה, תא שמע (תא שמע תוספות הרי"ד

) אסף את האינפורמציה על המהדורות השונות של תוספות הרי"ד שיש לנו עדות על קיומן. 30-35עמ' 
   בעניין מהדורות הרי"ד ראה ש' אברמסון "מהם ובהם", ספר הזיכרון לשלום סיון, עורכים א' אבן שושן,87

.30 –27; תא שמע תוספות הרי"ד עמ' 13-14ב"צ לוריא, ח' רבין, א' תלמי, ירושלים תש"ם, עמ' 
° 5704, כיום שייך כתב היד לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים מספר 557  כתב יד ששון 88

 . בסוף מסכת חגיגה חתום שם המעתיק יהושע כהן ביר' יעקב כהן הבבלי. מעיון בכתב היד ניכר שהוא4

 נכתב בידי סופרים שונים. נראה שמדובר על ארבעה סופרים שונים אך שעבדו בשיתוף פעולה ביניהם, דבר

 שנראה כמוכיח שההעתקה הייתה לצורך מסחרי ולא אישי. רוב התיאורים של כתב היד מזהים אותו ככתב

היקף: " –   176עמ'  1400- 1200יד איטלקי מהמאה הי"ג עיין תא שמע הספרות הפרשנית  רב איטלקי יד  כתב
:           ; " " רשום      הלאומית בספריה יד כתבי ובמחלקת יד כתבי לתצלומי ובמכון ג הי המאה של השנייה המחצית  מן

. " ג,   י מאה איטליה
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 המסכתות מעיד המעתיק מאיזה מהדורה תוספות אלו.  כתב יד זה מכיל את המסכתות

הבאות:

ב"ק – מהדורא תליתאה..1

ב"מ – מהדורא תליתאה..2

ב"ב – מהדורא תליתאה..3

90שבת –  מהדורא תליתאה ורביעאה..4

נדרים – לא מופיע איזו מהדורה..5

נזיר – לא מופיע איזו מהדורה..6

נידה –  לא מופיע איזו מהדורה..7

יומא – מהדורא קמא..8

חגיגה – מהדורא קמא..9

ר"ה – מהדורא תינינא..10

סוכה –  מהדורא תינינא..11

מגילה –  מהדורא תינינא..12

מו"ק  –  מהדורא בתרא..13

תעניות – לא מופיע איזן מהדורה..14

ביצה – לא מופיע איזן מהדורה..15

91עירובין –  מהדורא תליתאה ורביעאה..16

פסחים – מהדורא תליתאה..17

   אמנם בפתח המסכת כתב המעתיק שזו מהדורה תליתאה אך בסוף המכתב כתב "סליקן מהדורא90

תליתאה ומהדורא רביעאה ואני המעתיק העתקתים וחיברתים יחד.
   אמנם בפתח המסכת כתב המעתיק שזו מהדורה תליתאה אך בסוף המכתב כתב "סליק להו  מהדורא91

תליתאה ומהדורא רביעאה ואני המעתיק חיברתי הרביעאה עם התליתאה ועשיתים מהדורא אחת".



92עבודה זרה – מהדורא קמא, תינינא תלתיאה ורביעאה..18

 94 ובחלק הקטעים אינם ממוספרים93בחלק מהמסכתות הקטעים ממוספרים באותיות,

 95ובחלקם המספור חלקי.

 השאלה הזוקקת בירור היא סדר הדברים בו פירש הרי"ד את המסכתות השונות.

 האם סיים את תוספותיו על הש"ס כולו במהדורה אחת ואז פנה לבאר את המסכתות

 מחדש, או שמא אין סדר לדברים וכל מהדורה על כל מסכת נכתבה במנותק מכתיבת

 אותה מהדורה של הפירוש על מסכתות אחרות. המצב הקטוע של הספר מקשה על בירור

 שאלה זו הן בגלל שאין כל החומר בידנו, והן בגלל שהכותרות המאפיינות מהדורה

 כמהדורא קמא או תינינא וכד' יש לפקפק בדיוקן. היטיב לנסח את הדברים פרופסור

אברמסון:

 למשל בשבת רשום מהדורא תליתאה ובדף מג ב הוא מזכיר עיין

 מהדורא רביעאה בפ' בתרא.  ועיין תוס' רי"ד לנידה נד ב שמציין

 למהדורא תליתאה של שבת ואינו במהדורא "תליתאה" זאת הנדפסת!

 ועי' לב"ק סט ב אות טז ציין למהדורא תליתאה של שבת וישנו לפנינו.

   בסוף המהדורה האחרונה כתב המעתיק "סליקו תוספת ע"ז מהדורא קמא ותיניינא ותליתאה ורביעאה92

 ואני המעתיק העתקתי הרביעאה וכתבתי בגליון של תליתאה וחיברתים לאחד". במהדורא תליתאה יש לא

 מעט תוספות בגליון ויתכן שזו כוונת המעתיק "העתקתי הרביעאה וכתבתי בגליון" אם כי לא ברור מה

 הכוונה וחיברתים לאחד !! נוסיף עוד ונאמר שהתוספות לעבודה זרה אינם מוזכרים ברשימת התוכן

המופיעה בתחילת כתב היד ונראה שהיא נוספה בזמן מאוחר יותר על ידי סופר אחר. 
  ב"ק, נדרים.93
  נזיר, נידה, יומא, חגיגה, ר"ה, סוכה, מגילה, מו"ק, תענית, עירובין, ביצה, פסחים.94
   בב"מ בפרקים הראשונים אין מספור כלל ובפרקים ו – ח יש מספור, אם כי בפרק ו-ז המספור אינו95

 מתחיל בתחילת הפרק, בפרק י' שוב אין מספור כלל; ב"ב פרקים ו-ז אינם ממוספרים כלל ואילו בפרקים

 האחרים לא תמיד המספור מתחיל בתחילת הפרק; שבת פרקים ד'-ה',י', ט"ו, ט"ז, יז,  אין מספור. במסכת

 ע"ז הקטעים במהדורא קמא ממסופרים אך הקטעים במהדורות האחרות אינם ממוספרים. נראה שהמספור

 הוא בסוף קטע ולא בתחילתו , ראיה לכך היא העובדה שהקטע הראשון אף פעם אינו ממוספר, ושפעמים

 רבות האות מופיעה בסוף שורה של הקטע המסתיים בעוד שהקטע הבא מתחיל רק בשורה הבאה אם כי

ישנם גם מקרים רבים שהאות בתחילת שורה, כמו כן האות מופיעה בסוף פרק ללא הלכה בעקבותיה.



 וכן בע"ז סו ב (במהדורא "תליתאה") ד"ה תבלין: עיין בקונטרסי

 בשבת בפ' ר"ע במהדורה תליתאה. ועיין שם לדף פט א  שנמצא העניין

 שרמז עליו בע"ז אבל שם כבר מציין למהדורא תליתאה של ע"ז. ומאלף

 ביותר מה שכתוב בתוס' רי"ד לב"ב קסח: העיקר מה שתירצתי  בפ'

 הגוזל במהדורא תינינא ובמהדורא רביעאה בתרא שאין זה עד מפי

 עד...כל זה אינו נראה לי וכו' והנה כל הענין שנזכר כאן בשם מהדורא

 רביעאה בתרא נמצא לפנינו בתוס' רי"ד לב"ק לדף צח ב (ועל מהדורא

 זאת כתוב בראש הספר מהדורא תליתאה!) אלא שיש כאן דבר נוסף:

 בסוף הדיבור בב"ק כתוב עיין במהדורא חמישאה בגט פשוט

 שהוכחתי שם דדוקא להעיד יכולין ולא שהם יעשו לו שטר אחר

 ודברים אלו נמצאים בב"ב הנ"ל (ורשום על מהדורא זאת: מהדורא

 תליתאה ! וכאן רואים שזו מהדורא חמישאה!) משמע שבמהדורא

 רביעאה בתרא של ב"ק הוסיף הרי"ד לבסוף את הציון לבבא בתרא

 לאחר שכתב שם את דבריו וכן יתפרנסו אף שאר הציונים ממקום

96 למקום שהעירונו עליהם ושלא העירונו עליהם.

 נראה שעד שלא נגלה כתבים נוספים מבית מדרשו של הרי"ד בעיית המהדורות לא תוכל

לבא על פתרונה בשלמותה. 

 תוספות הרי"ד מכתב יד זה הודפסו כמה פעמים, ראוי לציין את ההוצאה של הרב

97י"ל זק"ש שהוציא מהדורה עם הערות והשוואות לדברי ראשונים אחרים.

) עמ' קז-קח.43   לעיל (הע' 96
.23  תוספות הרי"ד,מהדורת נ. זק"ש, ירושלים תשנ"ו. עוד בענין הדפוסים השונים ראה לעיל הערה 97



 אסיים תיאור קצר זה של תוספות הרי"ד באמירה שהמסכת המשוכללת מכולן

 מבחינת תוספות הרי"ד היא מסכת עבודה זרה שממנה מצויות לנו ארבע מהדורות של

התוספות. 

   פסקי הרי"ד  1.4.4

 הרי"ד כתב חיבור מסכם לסוגיות הגמרא, וקרא לו פסקים. הרי"ד מצטט את דיוני הגמרא

 בהרחבה תוך כדי הסברים ובאורים, בחלקו חופף החיבור את הנאמר בתוספות ובחלקו

 הוא ביאור עצמאי המתמקד בפשט הסוגיה ברמה בסיסית יותר. חיבור זה מהווה תחליף

 לגמרא בכך שאפשר לקרוא אותו ללא קריאת הגמרא כלל ועיקר, ובכך דומים פסקי

 הרי"ד לחיבור הר"ח. חיבור זה מקיף כמעט את כל סוגיות התלמוד (מלבד האגדות), ואינו

 מדלג גם על דיונים שאינם נראים רלוונטיים להלכה בימיו. דוגמא בולטת לכך הם

 המשניות בפרק ראשון של מגילה מקובץ "אין בין", המסכת מפליגה לכיוונים שונים כגון

 מצורע, הקרבת קורבנות מחוץ לירושלים ומחוץ למשכן שילה, ההבדל בין כהן גדול משוח

 וכהן גדול שהוא רק מרובה בגדים וכן עוד נושאים אזוטריים אחרים. הרי"ד מצטט את

 דיון הגמרא על כל אחד מהנושאים ולעיתים אף מרחיב מעבר לציטוט הפשוט של הגמרא

  נקודה זו בולטת במיוחד לאור שתיקתם של הרי"ף ובעקבותיו98ומסביר את הרקע לדיון.

 הרא"ש שבכל סוגיות אלו לא הזכירו דבר. גישה זו של הרי"ד לא לזנוח דבר אפשר לראות

 גם מעיסוקו בכלל מסכתות הש"ס, כולל כתיבת פסקים על מסכתות זבחים, מנחות

  99ובכורות.

   כדוגמא נזכיר את הסברו המפורט להבדל בין כהן שנמשח למרובה בגדים עיין פסקי הרי"ד מגילה עמ'98

רלז – רלח.
   הפסקים על מסכתות אלו יצאו לאור ע"י מכון התלמוד הישראלי, יש עדות מהרי"ד עצמו שהוא כתב99

פסקים גם על מסכתות נוספות מסדר קדשים, ראה על כך בהקדמה לפסקי הרי"ד על מסכת זבחים.



 מסתבר שלפסקים הייתה תפוצה רחבה יותר מאשר לתוספות של הרי"ד. גם

 כיום, למרות הדלות הרבה שיש לכתבי היד של הרי"ד, יש בידנו כשלושים כתבי יד של

 פסקים שונים. מהם מקיפים סדרים שלמים ומהם מסכתות בודדות או אפילו רק קטעים

 ממסכתות. כבר בתקופות מוקדמות החלו לחבר בין הפסקים והתוספות ואנו מוצאים

 כתבי יד שיש בהם את אלו בצד אלו. כיון שעבודה זו מתמקדת בין השאר בפסקים על

 , כ"י520, כת"י בר"מ 365מסכת ע"ז, נזכיר שלמסכת זו יש כמה כתבי יד, כת"י פריז 

 . הפסקים על ע"ז יצאו לראשונה65/2 וכת"י וינה 63/1, כת"י מונטובה 636אוקספורד

  ולאחרונה במסגרת סדרת פסקי הרי"ד ע"י מערכת מכון התלמוד100במהדורת מ"י בלוי

הישראלי. 

    תשובות הרי"ד  1.4.5

  תשובות של הרי"ד לשאלות שהוא נשאל משואלים שונים124בספר התשובות התקבצו 

  חלקן ביאורים שלמאיטליה, ביזנטיון ואשכנז. אין תשובות אלו עשויות מעור אחד 

 סוגיות שונות שאינן בהכרח הלכתיות, כגון דיון בגמרא במגילה על טומאת שיר

  וכד'; חלקן שאלות הלכתיות עליהן102 או בירור מי היו השוערים במקדש101השירים,

 התבקש הרי"ד לחוות את דעתו; וחלקן תגובות לקונטרסים כתובים בהם ניסחו חכמים

 אחרים את דעתם והרי"ד מתייחס לדבריהם שלב אחר שלב. נדגיש שחלק ניכר מספר

  טוען103התשובות מוקדש לבירור הלכות מקווה ופסול מים שאובין. הרב וורטהיימר

 שהספר בנוי מחטיבות של תשובות שנשלחו כולן לאותו אדם או קבוצת אנשים. דבריו

  ניו יורק תשנ"א.100
  סימן ז'.101
  סימן ט'.102
  וורטהיימר תשובות עמ' סג.103



 מקבלים חיזוק משמעותי מכך שחטיבת התשובות מתשובה ס"ג עד תשובה פ"ד נכתבה

כולה לרבי יצחק אור זרוע ורובם נמצאים בספרו ח"א מסימן תשנ"א ואילך. 

 ). מלבד474ספר התשובות יצא לאור ע"י א"י ורטהיימר על פי כת"י קיימברידג' (מס' 

 104קובץ תשובות אלו יש עדויות לעוד תשובות של הרי"ד שאינם נמצאים בקובץ זה.

   ספר המכריע  1.4.6

 בספר המכריע יש תשעים ושנים ערכים הדנים במגוון נושאים. בניגוד לספר התשובות

 שאין אדם מחפש לו קו מנחה, שכן הנושאים מוכתבים על ידי השואלים ולא ע"י הרי"ד,

 ספר המכריע נערך ע"י הרי"ד ללא קטליזאטור של שואל, ועל כן חשוב למצוא לו קו מנחה

 ומטרה ברורה. אך על אף הרצון להגדיר את הספר קשה מאוד לספק תשובה חד משמעית

 לשאלה זו. הרי"ד עצמו אינו מגדיר בשום מקום לשם מה הוא כתב את הספר, אמנם ניתן

 להסיק משמו של הספר "המכריע" שמטרת הספר היא להכריע בהלכות מסופקות. גישה

 זו מקבלת חיזוק משמעותי מתיאור הספר ע"י הריא"ז "ודברי מורי זקני הרב וגבורתו הלא

 . מה105הם כתובים על ספר מלחמות ה', כי את מלחמות ה' הוא נלחם, הוא ספר המכריע"

שלא ברור הוא כנגד מי נלחם הרי"ד ולמה. מעיון בספר אפשר להגיע לכמה מסקנות:

 כל הערכים בספר מתייחסים לדיונים שכבר עסק בהם הרי"ד בכתביו.1

 האחרים, הוא חוזר ודן בהם כאן לעיתים בדיוק באותה צורה ולעיתים

 בתוספת נופך חדש. בעשרות מקומות בכתבי הרי"ד יש הפניה לעיין

 בספר המכריע. עובדה זו תומכת בתיאוריה שספר המכריע הוא ספרו

האחרון של הרי"ד.

  עיין על כך וורטהיימר הקדמה לשו"ת עמ' סה.104
  פסקי הריא"ז פסחים עמ' קס.105



 כמעט בכל הערכים הרי"ד חולק על מסקנה הלכתית של אחד.2

 מקודמיו. נקודה זו מצביעה על שוני מהותי בין ספר המכריע לשאר

 ספרי הרי"ד. באופן בולט תוספותיו של הרי"ד הם במגמה פרשנית

 ולא במגמה של פסק; כאמור לעיל תשובותיו אינם עשויות מעור אחד

 ויש בהם שבאים להבהיר פרשנות ולא לפסוק כלל ועיקר; כמו כן

 ספרי הפסקים שלו אינם בהכרח באים לחלוק כמו לסכם את פסק

 ההלכה לפי שיטתו. ספר המכריע לעומת זאת שונה לחלוטין בכך שכל

106מהותו הוא לחלוק על פסק של אדם אחר.

 ברוב המכריע של הערכים הרי"ד שם את דברי הגאונים והרי"ף.3

במוקד הדיון, במיעוטם הוא דן רק בשיטת רש"י ובעלי התוספות. 

 לאור מסקנות אלו נראה להציע שספר זה משתלב במגמת הרי"ד לקעקע את הפסיקה על

 פי מסורת הגאונים (ואולי אף בעלי התוספות) ולהכריז שכל נושא צריך לעיין בו כדי

לפסוק בו. בנקודה זו נרחיב יותר בהמשך העבודה.

 שאלת מבנה הספר קשה אף היא. הספר נראה כבנוי מקבצים של דיונים על מסכתות

שונות: 

.מסכת כתובות  –  ערכים מ"ב-מ"ו; מ"ז-מ"ט; נ"א-נ"ב

.מסכת גיטין – ערכים נ"ג-נ"ו

.'מסכת קידושין – ערכים נ"ח-ס

.מסכת ב"ק – ערכים ע"ד-ע"ו; ע"ט-פ"ב

.מסכת בבא בתרא –  ערכים כ'-כ"א; כ"ה-כ"ז

.'מסכת שבועות – ערכים פ"ט-צ

   אמנם גם במכריע יש מספר קטן של ערכים שלא ירדתי לסוף דעתו של הרי"ד למה כללם בספר זה כיון106

שהפולמוס לא ניכר בו אך היוצא מן הכלל על הכלל כולו הוא מלמד. עיין למשל ערכים ל"ד וס'.



.מסכת ע"ז – ערכים ל"ה-ל"ח; מ'-מ"א

.מסכת מנחות – ערכים פ"ד- פ"ח

.מסכת חולין – ערכים י'-י"ט; ס"ה-ע'; ע"ב-ע"ג

 מבנה זה אינו נשמר באופן מלא שכן יש מסכתות שאין להם שום קובץ מסודר. אינני

 מדבר על מסכתות כדוגמת מסכת סנהדרין או מכות שיש להם רק ערך אחד, אני דן

 במסכתות שיש להם כמה וכמה ערכים אך אינם מסודרים כקובץ. דוגמא לכך היא מסכת

 יבמות שדנים בה ערכים ח', ל"ד, ל"ט, מ"ה, ע"ז. כמו כן גם במסכתות שיש להם קבצים

 יש חריגות בקבצים –  הן בערכים ממסכתות אחרות הנכנסות לקובץ של מסכת זו והן

 ערך הדן במסכת אחת המוצא את מקומו מחוץ לקובץ של המסכת. למשל בקובץ של

 מסכת ע"ז חדר ערך ל"ט הדן בביאור הגמרא ביבמות. דיון זה אינו קשור ספרותית

 לערכים של ע"ז הדנים בהלכות כשרות ואינו קשור למסכת הנידונה. כמו כן ערך ס"ב הדן

 בדיני הכשרת כלים המופיעים במסכת ע"ז אינו נמצא בקובץ של דיני מסכת ע"ז אלא

נמצא באוסף ערכים שאינם מקובצים לפי מסכת. 

 מעבר לבעיית סדר הערכים צריך להוסיף בעיות העולות מתוכנן. יש נושאים

 המחולקים לשני ערכים שונים כגון ערך ל' וערך נ"ד, העיסוק הדומה כה קיצוני עד שטען

  שערך ל' הוא חלק מערך נד, גם אם אמת בדבריו הרי שהרי"ד עצמו107פרופסור אברמסון

 חילק את הערכים לשנים שכן הוא מצטט את שני הערכים בכתביו השונים. אין לי פתרון

מלא לתעלומות שמציג ספר זה.

בניגוד לספר התשובות או לתוספות יש לספר המכריע כמה וכמה כתבי יד:

כת"י קמבריג' – כתב היד כולל את כל הסימנים שבספר..1

כת"י מונטפיורי – כתב היד כולל את כל הסימנים שבספר..2

) עמ' קז.  43  במאמרו על ספר הלקט (לעיל הערה 107



כת"י לוס אנג'לס – כתב היד כולל את כל הסימנים שבספר..3

 כת"י אוקספורד – כת"י זה הוא חלק מכת"י המכיל את פסקי הרי"ד.4

 לסדר מועד. המעתיק צירף אליו את הסימנים מספר המכריע

הקשורים לסדר מועד וברכות.

 כת"י סינסנטי – כת"י זה הוא חלק מכת"י המכיל את פסקי הרי"ד.5

 למסכת חולין. המעתיק צירף אליו את הסימנים מספר המכריע

הקשורים למסכת זו.

 דפוס ראשון – דפוס זה מסתמך על כת"י שאינו ברשותנו. בסוף דפוס.6

 ראשון של הרי"ד הדפיסו את הערת מעתיק כתב היד עליו התבסס

הדפוס –

 אמר המעתיק, נשלמה העתקת זה הספר הנכבד הנותן אמרי שפר

 בעזר האלהי הנותן ליעף כח ע"י צעיר המחוקקים. האל יזכני לעשות

 ספרים הרבה עד אין קץ ויגדיל תורה ויאדיר. ותהי השלמתו בכ"ב

 לחודש תמוז שנת שכ"ז לפ"ק לאלף הששי, ה' יראנו נפלאות מתורתו

אכי"ר. 

ספר זה זכה לעלות על מזבח הדפוס כמה פעמים:

  –  ספר המכריע נדפס לראשונה בליוורנו בשנת תקל"טדפוס ראשון.1

 ע"י הרב יעקב בן הרב יצחק נוניס מחבר ספר שיח יצחק על מסכת

  וגדולי רבני איטליה. כתב היד108יומא. הספר נדפס בהסכמת החיד"א

 ממנו הודפס המכריע היה מלא טעויות ושגיאות והמגיה בסוף הספר

מתנצל על כך: 

   החיד"א עצמו מצטט כמה פסקים מספר המכריע ובספרו 'שם הגדולים' מעיד החיד"א שיש ברשותו108

כת"י של ספר המכריע.



 ואקרא בו וראיתי שגיאות הרבה רבו מספור חמרים חמרים, הן מוקדם

 ומאוחר עליונים למטה ותחתונים למעלה, הן חסר פחתת היא, הן יתר

 הוכו בכפולים, אחת הנה אחת הנה, תלויים נקודים וטלואים ככתובים

 ומסורים. ויט משה את ידו לכל המקום אשר ימצא שם בדק להחזיק

 את בדק הבית ובדקתי ובערתי בסדקים ובחורים, ואם נשארו בו

עוללות, מספר יהיו ונער יכתבם שנים שלשה גרגרים..." 

 ואכן ניכרים דברי אמת יש לא מעט פגמים בדפוס ראשון זה, הן טעויות שמקורן

  109בכתב יד והן טעויות שמקורן בשעת העלאת הספר על מזבח הדפוס.

 פעם שנייה נדפס המכריע בלובלין בשנת תרנ"ז עם ביאורדפוס שני – .2

 "זר כבוד ומנחת יהודא" לרבי נח שמואל ליפשיטזץ אב"ד העיר

 טורבין. לספר זה צורפו הסכמות מהמגיד מקאזניץ, רבי עקיבא איגר

 וגדולים אחרים, כמו גם הגהות מרבי צדוק הכהן מלובלין. הוצאה זו

 מתיימרת לתקן את כל הטעויות שנפלו בדפוס הראשון אך התיקונים

נעשו ללא שימוש בכתב יד אחר ועל כן הם לוקים בחסר.

  המכריע הודפס שוב במונקטש בשנת תר"ס אך דפוסדפוס שלישי –.3

זה מבוסס על דפוס ליוורנו על כל החסרונות שמנינו לעיל.

  בשנת תשנ"ח הוציא לאור מחדש ש"א וורטהימר אתדפוס רביעי –.4

 ספר המכריע. דפוס זה השתמש בחמשה כתבי יד תוך השואה לדפוס

 הראשון. נוסח ההדפסה זו הוא איקלטי ואינו מבוסס על כתב יד אחד

 באופו רציף. בהערות משווה המהדיר את דברי הרי"ד בספר המכריע

לשאר כתביו.

  דוגמאות לכך אפשר לראות בהערותיו של ש"א וורטהימר על ספר המכריע (ראה להלן) למשל ערך ג'  109

הערה ה'; ערך כ"ב הערות ה-ו; ערך כ"ט הע' מ"ט ועוד רבים.



   ספר הלקט  1.4.7

 הרי"ד כתב ספר שהוא מכנה אותו בעשרות הפניות "ספר הלקט". לצערנו אבד הספר ואין

 לנו את היכולת לעמוד על טיבו המדויק, באופן כללי נראה שמדובר על ספר הדומה לספר

 התשובות בו דן הרי"ד בסוגיות שונות ומחווה את דעתו בפרשנות הסוגיה ובקביעת

 ההלכה. לפני כארבעים שנה כתב פרופסור אברמסון ז"ל כתב מאמר בעניין ספר הלקט

 , ודומה שמאז כמעט ולא התחדש דבר אודות ספר זה. במאמר זה אוסף110של הרי"ד

 פרופסור אברמסון את ההפניות שמפנה הרי"ד בכתביו השונים אל ספר הלקט. דרך

 הפניות אלו אפשר להסיק על נושאי הספר בסימנים ד'– כ"ה. סימנים אלו עסוקים בענייני

 איסור והתר וגיטין, ואין דיון בדיני ממונות. אם אכן סימנים אלו מהווים את כל הספר או

  מעבר111שאפשר להסיק מהם על אופיו הרי שבכך ניכר ההבדל בינו לבין ספר המכריע.

 לנקודה זו עומד פרופסור אברמסון שדרך ציון הסימנים בספר שונה – בעוד שהסימנים

בספר הלקט קרויים "הלכות" הסימנים במכריע קרויים "ערכים". 

 לא רק לנו אין את הספר, דומה שנעלמו עקבותיו סמוך למותו של הרי"ד. נכדו

 הריא"ז בפסקיו, כמו גם שיבולי הלקט אינם מזכירים ספר זה ועל כן נראה לומר שהספר

לא אבד בצוק העיתים אלא הרי"ד הפסיק לעסוק בו. 
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   בצורה מקומית ניתן להשוות את הלכה ט"ו בספר הלקט (המובא בתוספות הרי"ד מהדו"ק מסכת מגילה111

 דף ל' ע"ב) עם ערך ל"א במכריע, השוואה זו יכולה לשפוך מעט אור על האופי של הספרים אך קשה לגזור

מסקנה מדוגמא בודדת.



   מטרות העבודה, הנחות העומדות בבסיסה, ודרך ביצועה  1.5

 חיבור זה שואף לחשוף את התשתית המתודית לכתבי הרי"ד השונים. אנו נתמקד בעיקר

 בעקרונות הפרשניים של הרי"ד כפי שעולה מכתביו השונים. בבירור מתודה זו נתמקד

בארבע שאלות יסוד:

 עד כמה נאמן הרי"ד לצורת המחשבה הדיאלקטית של בעלי התוספות.1

 על כל הנחותיה, ועד כמה הוא משתמש רק בצורת המחשבה שלהן אך

מבוסס על הנחות יסוד אחרות, ועל כן מסקנותיו אף הן יהיו שונות. 

 מה מאפיין את השאלות העומדות לפניו כאשר הוא בא לפרש סוגיה,.2

 ואת דרכי הפרשנות העומדות לרשותו כאשר הוא עונה על שאלות

אלו. 

 מהי הספרייה העומדת לרשותו, ובאילו חלקים ממנה הוא משתמש.3

בבואו לפרש את הסוגיה הבבלית. 

 מה יחסו לפרשנות העבר אותה הוא הכיר, נתמקד ביחסו לפרשנות.4

 רש"י, הגאונים, פרשני איטליה בדור שלפניו, ופרשנות עולם בעלי

התוספות.

 מובן שגאונות, חדשנות ויצירתיות אינן ניתנות לכימות ולאפיון, עם זאת ניתן לתאר את

הכלים השונים ואת כיווני ההתייחסות העוברים כחוט השני בפרשנות הרי"ד. 

בבסיס מחקרנו הונחו שלוש הנחות עבודה:

 –  השפעות מכיוונים שונים סייעו לעצב אתהרי"ד לא עבד בחלל ריק.1

 דמותו הלמדנית של הרי"ד. המסורת האיטלקית, מסורת הפסק של

 הגאונים, בתי המדרש האשכנזיים והמסורת הצרפתית, כולם נתנו את

 אותותיהם בעולמו הלימודי של הרי"ד. כדי לעמוד על פסיפס



 המתודולוגיה שלו צריך לנסות לבודד את השפעות השונות עליו,

ולחדד את יחסו אל כל אחת מהם.

 –  לא הרי הרי"ד בתחילת דרכויש דינאמיות והתפתחות בתורתו .2

 כאשר יצא מישיבות אשכנז כהרי הרי"ד בסוף דרכו הכותב את ספר

 המכריע. החזרות המרובות מעמדותיו המוקדמות בחלקן הם פרי עיון

 מחודש אך בחלקם הם תוצר של מתודות שהשתכללו עם השנים.

 בחינת עמדותיו המתחלפות מהווה הזדמנות וצוהר לעקוב אחר

שינויים מתודיים אלו.

  –אותם עקרונות מנחים הן את רי"ד הפוסק והן את רי"ד הפרשן.3

 עבודה זו עסוקה בכתבים מאופי שונה, פסקים, תוספות ותשובות.

 הנחת היסוד שלי היא שמהזווית של פרשנות הטקסט אין הבדל בין

 רי"ד הפרשן ורי"ד הפוסק אלא אותם עקרונות מתודולוגיים מנחים

 אותו. כפי שנראה בהמשך העבודה, יש פערים אחרים בין כתבים אלו

אך מבחינת המתודה הפרשנית הנחה זו אומתה על ידי מחקרי.

 בירור שאלות אלו יכול להיעשות רק מתוך היקף חומר רב ככל האפשר. כדי לענות על

 שאלות מתודולוגיות אי אפשר להתמקד בדוגמא אחת או שנים אלא צריך ללמוד מספיק

 קטעים המעניקים פרספקטיבה רחבה דרכה אפשר לראות סגנון ודרך פרשנות. מן הראוי

 לענות על שאלות כגון אלו רק אחר עיון בכל כתבי הרי"ד, אך מסגרת הזמן שהוקצבה

 לעבודה זו לא מאפשרת היקף כה גדול, על כן בחרתי מדגם מייצג מכתביו כדי לתת לכל

 הפחות תשובה חלקית לשאלות אלו. התמקדתי בעבודה זו בספר התשובות, ספר

 . השוונו כל קטע112המכריע, פסקיו למסכת ע"ז ותוספותיו למסכת זו על כל מהדורותיהן

   הסיבה לבחירת מסכת ע"ז היא כפולה, ראשית היא המסכת היחידה שיש בידנו ארבע מהדורות של112

 תוספות הרי"ד, שנית, לשמחתנו, יש לנו יחסית הרבה חומר מבעלי התוספות הצרפתיים והאשכנזיים על



 הן לכתבי הרי"ד האחרים, והן לחידושי ופסקי הגאונים והראשונים האחרים. מתוך עיון

 זה ביררנו עבור כל קטע את תרומתו לשאלות הנ"ל. לאחר שעברנו באופן פרטני על כל

 הקטעים פנינו לאיסוף המסקנות העולות מהם. מסקנות אלו אינם תלויות בקטע זה או

 אחר אלא כוחן הוא מריבוי הנתונים. מובן שבמסגרת כתיבת העבודה קצרה היריעה

 מלפרוש את מכלול המקרים העומדים בבסיס המסקנות, על כן הבאתי את מסקנותיי

 כעובדה מוגמרת, אך כדי שיבין הקורא את דרך עבודתי צרפתי לכל מסקנה מספר קטן

של דוגמאות המראות כיצד מסקנה זו באה לידי ביטוי בכתבי הרי"ד. 

 בשלב זה כדאי להכריז שבכל דוגמא התאמצתי להביא לא רק את דברי הרי"ד

 אלא גם להכניס את הדיון למסגרת פרשנית רחבה יותר כדי שיוכל הקורא לראות את

 דברי הרי"ד בהשוואה לדברי הפרשנים האחרים. אם בבסיס העניין מובא טקסט כלשהו,

 ממשנה תוספתא ירושלמי או בבלי, הבאתי את הטקסט על פי גרסתו של הרי"ד ובהערות

 הבאתי את עיקרי שינויי הנוסחאות. גרסא זו של הרי"ד היא על פי המובאה בפסקיו או

 מציטוט שהוא מביא בתשובותיו או בתוספותיו. אם אין לפנינו את נוסחת הרי"ד ציינתי

זאת בראשית המובאה והשתמשתי בכתב יד אחר כבסיס הקטע. 

מסכת זו והלכותיה, דבר המאפשר להשוות את פרשנות הרי"ד למה שנאמר בעולם בעלי התוספות. 



        " רואה    שהוא או עצמאי באופן סוגיה כל מפרש ד הרי האם שני  פרק

  ?     את הש"ס כקורפוס הרמוני

   מבוא  2.1

 רבות נכתב על ספרות בעלי התוספות, ובראש הדוברים פרופסור א"א אורבך בספרו

 הגדול 'בעלי התוספות בפירוש התלמוד ובפסק ההלכה'. הוא מציב שם מספר מאפיינים

לשיטת הלימוד של בעלי התוספות: 

 החידוש המשמעותי ביותר של עולם בעלי התוספות הוא ההנחה שהתלמוד כולו,.1

 ובעצם ספרות ההלכה החז"לית כולה, הוא קורפוס אחדותי שלא תיתכן בו

 סתירה. בעלי התוספות השתמשו בכל הכלים האינטלקטואלים שעמדו לרשותם

  כדי להגיע להרמוניה זו צריך היה לעבור על כל113כדי להגיע להרמוניה נכספת זו.

שורה בתלמוד תוך כדי השוואה לכל המקורות האחרים הדנים בנושא זה.

 התוספות הם פרי ההוראה והמשא ומתן בבית המדרש, ובכך רואה פרופ' אורבך.2

 את התוספות כהמשך ישיר ליצירת התלמוד. הפירושים והפסקים כוללים הן את

 קושיות התלמידים והן את תירוצי המורים. בדרך כלל מאופיין הדו שיח בצורה

114דיאלקטית "וא"ת .... וי"ל ...". 

 באופן כללי יצאו בעלי התוספות ובראשם ר"ת נגד המגמה המאפשרת שינוי גרסא.3

 ללא מקור אחר המעיד על הגרסא החלופית. בתור מקור הם משתמשים הן

  למיטב ידיעתי הראשון שהגדיר כך את מפעלם של בעלי התוספות הוא המהרש"ל בהקדמה לספרו 'ים113

 , ירושלים, תפרי"ח, עמ'מבוא לראבי"השל שלמה' למסכת חולין, הרחבה בעניין זה עיין א' אופטוביצר, 

 ;  תא שמע הספרות הפרשנית לתלמוד441, ירושלים תשנ"ה, עמ' חכמי צרפת הראשונים;  א' גרוסמן, 357

.  72- 71, עמ' 1200 – 1000
 . בעניין משא ומתן זה והשוואתו לצורת הלימוד באירופה בתקופה679 – 678 אורבך בעלי התוספות עמ' 114

, בהערה זו ביקר אורבך את9 ובהע' 87זו עיין אורבך שם עמ' 

 J. Faur, `The Legal Thinking of The Tosafot - A Historical Approach`, Diné Israel 6 (1975), pp. 23-72. 

.101 – 94, עמ' 1200 – 1000, ותא שמע, הספרות הפרשנית לתלמוד 456 – 450עיין גם  גרוסמן שם עמ' 



 בנוסחאות עתיקות, הן בסוגיות מקבילות, והן בעדויות של חכמים אחרים על

115קיום הגרסא האחרת.

 בניגוד לבעלי התוספות הצרפתים רק מעטים מבעלי התוספות האשכנזיים כתבו תוספות

 לתלמוד. הם, על פי רוב, כתבו חיבורים הנלמדים באופן עצמאי במנותק מהתלמוד, ואין

 הלומד אותם נזקק לקריאת הסוגיה התלמודית מעבר למה שהמחבר מצטט עבורו. ספרים

 אלו הם במקצועות שונים, למשל: מנין המצוות כדוגמת ספר היראים לרבי אליעזר ממיץ,

 או ספרי הלכה כדוגמת ספר אבן העזר לרבי אליעזר בן נתן או ספר הראבי"ה לרבי

 אליעזר ברבי יואל הלוי. אין בעובדה זו כדי להעיד על חוסר עיסוקם בפרשנות התלמוד,

 ההפך הוא הנכון –  עיסוקם בתלמוד היה אינטנסיבי ביותר אלא שהם הביאו את

 מסקנותיהם בעיקר בצורת פסקי הלכה. לעיתים פסקים אלו היו מסודרים על פי נושאים,

 ולעיתים על סדר המסכת אלא שגם אז בפורמט שונה מהערות על מהלך הסוגיה.  בכל

 הספרים הללו, שמספרם אינו מבוטל, מתנהלים דיונים הלכתיים במשא ובמתן משוכלל

 תוך כדי היכרות מעמיקה עם המסורות של בעלי התוספות הצרפתיים בעיקר מבית

 מדרשם של ר"ת, ר"י והר"ש משאנ"ץ. הנטייה בספרים אלו היא לקצץ בהיקף הדיון

 ולהעמידו על עיקרי הדברים וכן לשלב אותו עם מסורות הלכתיות אשכנזיות. כפי

 שמתחייב מנושאי הספרים, יש בהם נטייה חזקה לפסיקת ההלכה דבר שאינו מאפיין את

פירושי התוספות הצרפתיים.

 הבדלים אלו בין המרכזים השונים, אינם מעידים בהכרח על  צורת לימוד שונה, ואכן

 אורבך כלל לא יצר אבחנה בין שתי קבוצות אלו. מסתבר שהוא ראה בעובדה שהקבוצות

 מתבססות על מסורת אחת סיבה מספקת לכרכם יחד לחטיבה אחת. חיזוק לאיחוד זה יש

 למצוא בכינוי "בעלי התוספות" הניתן לשתי הקבוצות כאחד. אך כנגד קביעה זו יצאו

.684 – 682 כמובן שלא תמיד עמדו בעלי התוספות עצמם ביישום כלל זה עיין אורבך שם, עמ' 115



  בשאלה האם אכן אין להפריד בין הדבקים ולחלק בין העולם הצרפתי לבין116המערערים

 אחותה הגרמנית? האם אין לראות בעזיבת הפרשנות הסיסטמתית  של הגמרא ביטוי

 לחוסר הנחת של העולם הגרמני מהשימוש הקיצוני בשיטת הלימוד הדיאלקטית? בנקודה

  אך עוד רבה המלאכה עד117זו, אפשר להצביע על התקדמות מסוימת בעולם המחקר

שנגיע לתמונה מלאה של נושא זה. 

 בפרק זה ברצוני לשרטט את מתודת הלימוד של הרי"ד. בראיה ראשונית מתודה זו

 שייכת לעולם בעלי התוספות. ראיה זו נובעת מהתחושה הכללית של הלומדים שלפניהם

 עומד חיבור של תוספות בהתבסס על הצורה הדיאלקטית של הדיון בחלק ניכר

  לראיה118מהקטעים, נקודה זו מצטרפת לעובדה שהרי"ד עצמו מכנה את ספרו תוספות.

 ראשונית זו יש להוסיף את העובדה המכרעת שהרי"ד למד בבתי מדרש של בעלי

 התוספות האשכנזיים, וספג רבות הן מתורתם והן מדרכי לימודם. לאור מחשבה ראשונית

 זו מפתיעה העובדה שפרופסור אורבך בספרו לא הקדיש מקום משמעותי לרי"ד ולא כלל

 אותו בין החכמים אותם הוא סוקר בספרו. אמנם, לאחר עיון מדוקדק, התמונה העולה

 מכתבי הרי"ד היא אכן שונה מפרשנות בעלי התוספות כפי שיש בידנו מהעולם הצרפתי.

בכל הנקודות אותן ציינו כמאפיינות את עולם בעלי התוספות הצרפתי, שונה מהם הרי"ד:

 ; י' טברסקי, "[ביקורת על] בעלי התוספות",349- 340,ירושלים תשמ"ד, עמ' הלכה וקבלה עיין י' כ"ץ, 116

 ;  י' זוסמן, "מפעלו המדעי של פרופסור אפרים אלימלך אורבך", בתוך227- 215תרביץ, כו (תשי"ז), עמ' 

.47-54, ירושלים (תשנ"ג), עמ' 1אפרים אלימלך אורבך ביו-ביבליוגרפיה מחקרית, מוסף מדעי היהדות, 
;48-54, 63 הע' 30 עיין זוסמן שם עמ' 117

 H. Soloveichik, "Catastrophe and Halakhic Creativity:Ashkenaz - 1096,1242, 1306, and 1298”, Jewish 
History, Volume 12 No. 1 (1988), pp. 71 – 84.      

 . פרופ' סולוביציק מציע לחלק בין28- 26, עמ' 2003, תל אביב יינםדוגמא נוספת לחילוק זה יש בספרו  

 הדורות השונים בחכמי אשכנז, המוקדמים שונים בגישתם מבעלי התוספות הצרפתיים והמאוחרים שבהם

כבר עומדים תחת השפעת בעלי התוספות הצרפתים. 
   עיין תשובות ד', י"א, נ"ה וס"ה, אמנם על פי רוב אין הרי"ד מכנה כך את חיבורו אך די במיעוט כדי118

להראות באיזו  קהילה הוא רואה את עצמו.



 בניגוד לבעלי התוספות העיסוק של הרי"ד הוא במידה מרובה פרשנות מקומית.1

 ולא כזו הנובעת מהשוואת המקורות השיטתית שבה ראה פרופסור אורבך את

עיקר חידושם של בעלי התוספות.

 אין עדות לכך שסגנון הכתיבה הדיאלקטי בה נקט הרי"ד בחלק מהפרשנות שלו.2

הוא פרי משא מתן בית מדרשי ולא כתיבה עצמאית הנכתבת בסגנון דיאלקטי. 

 בעניין יחסו השונה אל שינוי גרסאות התלמוד נעסוק בהרחבה בפרק החמישי.3

של עבודה זו.

 הרי"ד השקיע מאמצים כבירים ביצירת קורפוס הלכתי המבוסס על הסוגיה.4

 ההלכתית. במקביל לעיסוקו האינטנסיבי בתוספותיו הוא יצר את מערכת

  ליצירה כפולה זו יש119הפסקים העוקבת אחר המסקנות ההלכתיות של הסוגיה.

 דוגמאות מעטות בעולם בעלי התוספות, המפורסם והבולט מכולם הוא כמובן

הרא"ש שכתב הן את פסקיו והן את תוספותיו על הש"ס.

 נקודות אלו אינם שוליות, הם יוצרים אפיון שונה, הן במטרה והן בדרכי היישום של

 פרשנות הרי"ד. אמנם יש השפעות רבות של עולם בעלי התוספות על הרי"ד, אך דומה

 שהשפעות אלו הצליחו להעשיר את עולמו של הרי"ד אם כי לא לשנות אותו לגמרי.

 מטרות בעלי התוספות לא חלחלו לעולמו ושיטת הלימוד הדיאלקטית נתנה לרי"ד כלים

 חדשים לפרשנות הסוגיה, ולא הכריחו אותו לקבל את האופק הרחב של יצירת הרמוניה

בכל הקורפוס של עולם חז"ל.

 לאור האמור לעיל בעניין חלוקה אפשרית בין שיטת הלימוד של בתי מדרש שונים

 בעולם בעלי התוספות, יתכן והייחודיות של הרי"ד משקפת מערכת רחבה יותר של

שיטת לימוד בעולם האשכנזי, אם כי ברי"ד עצמו לא מצאתי הדים לעניין זה. 

   יש הטוענים שכל מפעל התוספות של הרי"ד אינו אלא בסיס לפסקים, אך דומני שהצעה זו אינה סבירה119

), עמ' רצח-שא.41לאור הקטעים המרובים בתוספות שאין להם ביטוי בפסקים. עיין  רוזנפלד לעיל (הע' 



 בסעיפים הבאים של פרק זה נדגים את צורת הפרשנות של הרי"ד. נחלק את הדיון

למספר סעיפים:

  –  בסעיף זה נדגיםקטעים פרשניים המתמודדים עם הסוגיה המקומית בלבד.1

 כיצד הרי"ד מתמודד עם קשיים מקומיים בהסבר הסוגיה והשלכותיה. נראה

כיצד הרי"ד כותב פרשנות זו בשני סגנונות שונים: 

 קטעים ביאוריים –  בקטעים אלו מציג הרי"ד•

 את מסקנות הדיון בלי שהוא מסביר לקורא את

)2.2.1הדיון שהוביל למסקנות אלו. (סעיף 

 קטעים דיאלקטיים פרשניים –  בקטעים אלו,•

 המתמקדים אף הם בפרשנות הסוגיה

 המקומית, משתמש הרי"ד בסגנון כתיבה

 דיאלקטי כדי להסביר כיצד הגיע לפרשנות

)2.2.2אותה הוא מציע. (סעיף 

  –  בסעיף זה נדגים אתקטעים דיאלקטיים הדנים במתח שבין סוגיות שונות.2

 קבוצת המקרים בהם הרי"ד שואל שאלות דיאלקטיות שהם קלאסיות לעולם

)2.3בעלי התוספות. (סעיף 

   קטעים פרשניים המתמודדים עם הסוגיה המקומית בלבד  2.2

 כאמור לעיל, כאשר כתב הרי"ד את תוספותיו הוא השקיע את מרב מאמציו בפרשנות

 הסוגיה המקומית. אם ניקח לדוגמא את תוספותיו לע"ז נמצא  שרוב הפירוש מתמקד

 בפרשנות הסוגיה כפי שהיא עומדת לפניו. דבר זה מאפיין את כל מהדורות התוספות על

בין  וככלל  ע"ז,  - 70%מסכת  המקומית ללא80%  הסוגיה  בפרשנות  עוסק  מהחיבור    



 התייחסות לסוגיות אחרות בש"ס. לא מדובר כאן על פרשנות רציפה ומילולית המבארת

ומקצינה את יורדת לעומק הסוגיה  הרי"ד   את הסוגיה ללומד המתחיל, הפרשנות של 

 ההשלכות שלה כדי לבחון את המסקנות העולות ממנה. הנחת היסוד של הרי"ד בפרשנות

 זו, היא שהלומד הבין את הכתוב ברמה הראשונית המילולית, הלומד עקב אחרי השקלא

 וטריא של הסוגיה, הבין את הקושיות והתירוצים, ועבר את כל המשוכות עד שהגיע

 למסקנת הסוגיה. בפרשנותו חושף הרי"ד את ההשלכות של הנאמר בסוגיה, ואת ההנחות

 העומדות בבסיס הנאמר בקושיה או בתשובה. הרי"ד מאיר את החלל הנפער בין חלקים

 שונים של הסוגיה, ומראה לנו כיצד למלא את החלל כדי שהרצף יהיה חלק יותר. לא

 מדובר כאן על השלכות פרשניות של סוגיות אחרות על הסוגיה שלפנינו או על ההשלכות

 שסוגיה זו יוצרת על פרשנות סוגיות אחרות. הדיון כולו תחום בקווי הגבול של הסוגיה

 העומדת לפנינו. פרשנות זו של הרי"ד באה לידי ביטוי בשני סגנונות שונים – ביאור, ודיון

דיאלקטי. 

  –  קטעים אלו חסרים את המתח הדיאלקטי המניע את הפרשנות. הרי"דקטעים ביאוריים

 שוטח בפנינו את מסקנותיו ללא הסבר מה דחף אותו להגיע לפרשנות זו. אמנם, לעיתים

 הוא חושף יותר את מניעיו, אך גם במקרים אלו אין הפרשנות מגיעה כמסקנה העולה

 ממשא ומתן או משאלה ותשובה, אלא הביאור מונח לפנינו כדי שנקבל אותו. הרי"ד נמנע

 בקטעים אלו מפרישת האפשרויות הפרשניות השונות ומתיאור היתרונות והחסרונות של

 כל אחת מהם, ומדלג ישירות למסקנת הדברים. צורת פרשנות זו מלווה את הרי"ד בכל

בעוד זו.  כתיבה  בצורת  השימוש  בהיקף  שינוי  חל  כי  אם  שלו,  התוספות   מהדורות 

 60% מהקטעים נכתבו בצורה זו, במהדורה תינינא יותר מ-35%שבמהדורא קמא רק כ-

זו.  במהדורות תליתאה ורביעאה כבר יותר מ-  75%מהקטעים נכתבו בצורה פרשנית 

מהקטעים נכתבו בצורה ביאורית ללא דיאלקטיקה.



– בקטעים אלו יש משא ומתן המתאפיין בצורה חשיבהקטעים דיאלקטיים פרשניים    

הסוגיה. ביאור  עולה  והתשובות  השאלות  סדרת  ומתוך  ..וי"ל…"  "וא"ת   דיאלקטית 

הסוגיה המקומית בין  הנוצר  נובעות ממתח  אין השאלות או התשובות,   בקטעים אלו 

 ומקורות אחרים, המתח הוא פנימי בתוך הסוגיה והפתרון נעוץ בפרשנות מחודשת של

 הסוגיה. מערכת דיאלקטית זו חושפת את צורת המחשבה שהובילה את הרי"ד למסקנה

 הפרשנית אותה הוא מציע. ניתן לומר שאת אשר הסתיר מאתנו בקטעים הביאוריים הוא

 חושף בקטעים הדיאלקטים פרשניים. יש קטעים דיאלקטיים פרשניים שאינם משפיעים

 ומשנים את פרשנות הסוגיה, אך מתמודדים עם קושיה העולה מהפרשנות שהרי"ד הציע.

היא בהסרת הקושיה ותרומתם  לסוגיה,  ניזונים ממקורות מחוץ  אינם  קטעים אלו   גם 

המערערת את הפרשנות הקיימת.

 בקטעים אלו משתמש הרי"ד בצורת הכתיבה המאפיינת את בעלי התוספות, אך

 בעוד ששם מקובל לומר שהדבר נובע מאופי הלימוד של רב מול תלמידיו, אצל הרי"ד אין

 עדות למערכת לימודית זו. הרי"ד הוא השואל והוא המשיב, וצורת כתיבה זו מאפיינת את

מהלך מחשבתו ואת הצורה בה בחר לכתוב את חידושיו. 

 צורה פרשנית זו הייתה דומיננטית בעולם הפרשנות של הרי"ד בתחילת דרכו.

 20%במהדו"ק יותר מחצי מקטעי הפרשנות נכתבו בצורה דיאלקטית, במהדורא תינינא כ-

מ- פחות  ורביעאה  תליתאה  ובמהדורות  דיאלקטיים  הם  הפרשניים   10%מהקטעים 

 מהקטעים הם דיאלקטיים. העולה מנתונים אלו הוא שהרי"ד עם הזמן התרחק יותר ויותר

 מצורת הפרשנות הדיאלקטית ועבר לצורת הפרשנות הביאורית. אין בידי הסבר ברור מה

גרם לתופעה זו אך ללא ספק הנתונים מורים שאכן התופעה קיימת.

להלן נביא כמה דוגמאות לצורת כתיבה זו בתוספות הרי"ד.



   קטעים ביאוריים  2.2.1

   מסורבלי בשר  2.2.1.1

 הגמרא בע"ז מציעה פרשנות לחזון דניאל, בין שאר הזיהויים שהיא עושה היא

מצטטת את דברי רב יוסף הרואה את הדוב כמשל לפרסיים:

 120ותני רב יוסף אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין בשר

כדוב ומגדלין שער כדוב ואין להם מנוחה כדוב. (ב' ע"ז דף ב' ע"ב)

העוטף את בגד  כנובע מהדימוי של  בשר"  "מסורבלין  הדימוי  ביאר את   רש"י 

האדם.

  ולשון מלבוש הוא כמו121מסורבלין. שמינים כמו קטן המסורבל בבשר

122.123כפיתו בסרבליהון

הרי"ד בתוספותיו ביאר אחרת את שורש הביטוי ומצטט את הערוך:

125  גדלי בשר תרגומינ' מסרבלא בישרא.124 ומסורבלין בשר פי' בערוך

 הרי"ד אינו מסביר למה דחה את פירוש רש"י ומציג את עמדתו, שהיא עמדת הערוך,

כעובדה פרשנית ללא עוררין.

   אין אדם עומד על דברי רבו עד מ' שנה  2.2.1.2

הגמרא בע"ז דנה בדברי המוסר שאמר משה לבני ישראל:

  כן הוא בכת"י ספרדי ומינכן אך חסר בכת"י פריז ופיזרו.120
  שבת דף קל"ז ע"א.121
  דניאל ג:כא.122
  פירוש רש"י על אתר ד"ה מסורבלין.123
  ספר הערוך ערך סרבל.124
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורא תינינא דף ב' ע"ב. 125



  אמר להן משה לישראל כפויי126תנו רבנן מי יתן והיה לבבם זה להם

  הקדוש ברוך הוא לישראל מי127טובה בני כפויי טובה בשעה שאמר

  משה רבינו129 היה להם לומר תן אתה... אף128יתן והיה לבבם זה להם

  לאחר ארבעים שנה שנאמר ואולך אתכם130לא רמזה להן לישראל אלא

  ש"מ132 וגו' אמר רבה131במדבר ארבעים שנה וכתיב ולא נתן ה' לכם לב

לא קאי איניש אדעתיה דרביה עד ארבעין שנין (ב' ע"ז דף ה' ע"א)

 הסקת רבה מדרשה זו תמוהה מאוד, אמנם בברייתא מבואר שמשה אמר להם את דברי

 המוסר לאחר מ' שנים, אך כיצד מסיק  מכך רבה שרק ארבעים שנה אחרי האמירה מבין

התלמיד את דברי רבו ?! רש"י בפירושו מתייחס לנקודה זו ואומר:

 לא רמזה. לתוכחה זו אלא לאחר מ' שנה במשנה תורה בערבות מואב

 אמר להם ולא נתן לכם לב לדעת שתהיו יודעים לשאול מה היה מבקש

מכם [אלמא] אף משה רבינו לא נזכר לתת על לבו דבר זה עד מ' שנה:

 לא קאי איניש אדעתיה דרביה. לדעת סוף דעתו ותבונתו עד מ' שנה

133 שהרי משה לא רמזה לישראל עד מ' שנה.

 רש"י מבאר שרבה אינו מדבר על הבנת בני ישראל את דברי משה רבם, אלא על הבנת

 משה את דברי הקב"ה. משה לא עמד על עומק הפוטנציאל שהיה טמון בדברי הקב"ה עד

  דברים ה:כה.126
  בכת"י פריז נוסף "לכם".127
  בכת"י ספרדי ופריז "לכם".128
  בכת"י פריז "ואף".129
 בכת"י מינכן "עד".  130
  דברים כט:ג-ד. 131
  בכת"י ספרדי ופריז "רבא", הר"ח גרס רבי יוחנן.132
  רש"י על אתר ד"ה לא רמזה וד"ה לא קאי.133



 שעברו ארבעים שנה. בשנת הארבעים הבין משה את דברי הקב"ה ועל כן אמר את דברי

המוסר לישראל.

גם הרי"ד נדרש לבאר סוגיה זו:

 פי' דה"ק להו ולא נתן ד' לכם לב לדעת עד היום הזה שהיום הזה אני

 רואה לכם לב אבל עד היום הזה לא ראיתי לכם לב ומפני שלא ראה

 להם לב לא רצ' להוכיחם כל מ' שנה ש"מ לא עמדו ישראל על דעתו של

 משה עד מ' שנה ומה לב ראה להם משה באותו היום כדפירש המורה

 בהאי קרא בשילהי והיה כי תבאו כשכתב משה את התורה ונתנה

134 לכהנים בני לוי ובאו ישראל ועירערו עליו כו' כדמפרש התם.

 הרי"ד, בניגוד לרש"י, מבאר שמשה מוכן להוכיח את בני ישראל רק אחרי שיש להם "לב"

 להבין את דבריו. לאחר ארבעים שנה תלמיד מבין את מהות דברי רבו, ועל כן בני ישראל

 יצליחו להבין את דברי התוכחה של משה רבם. הרי"ד מוכיח שאכן היה שינוי תודעתי

 אצל בני ישראל בשנת הארבעים בכך שערערו על כך שמשה נתן את התורה לבני לוי ולא

 הפקידה אצל כל ישראל. הרי"ד מצטט את דברי רש"י על התורה המתאר שינוי תודעתי

135זה.

   קלנדא ח' ימים אחר תקופה סטרנורא ח' ימים לפני תקופה  2.2.1.3

המשנה בע"ז מביאה את רשימת ימי אידיהם של נכרים: 

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף ה' ע"א.134
   עיין בתוספות על אתר שפילס לו דרך אחרת בביאור הסוגיה השונה הן מפירוש הרי"ד והן מפירוש135

רש"י.



  ויום140 וקרטסיס,139 וסנטרנליא,138 אידיהן של גוים, קלנדס,137 הן136ואלו

 גנוסיא של מלכים, ויום הלידה, ויום המיתה, דברי רבי מאיר. וחכמ'

 141אומרים, כל מיתה שיש בה שרפה, יש בה עבודה זרה. וכל מיתה 

שאין בה שרפה, אין בה עבודה זרה. (מ' ע"ז א:ג)

 הגמרא בע"ז מרחיבה את הדיון בתיאור ימים אלו ובפתח דבריה מביאה את דברי רב חנן

בר רבא

  ח' ימים142אמר רב חנן בר רבא קלנדס ח' ימים אחר תקופה וסטרנליא

לפני תקופה וסימנך אחור וקדם צרתני וגו' (ב' ע"ז דף ח' ע"א)

הרי"ד מבאר גמרא זו:

 פי' סטרכני' שמונה ימים קודם תקופת טבת בסוף תקופת תשרי הם

 שישב אדם הראשון בתענית שראה שהימים הוקטנו מאוד וקלנדס

 שמנה ימים אחר תקופת טבת בתחלת תקופת ניסן הם שעשה אדם

 הראשון משתה כשראה כשגדלו הימים והושוו כבר ללילות ופי' תקופה

 היא קורא לשלשה חדשי התקופה ואין לפרש תקופות נפילת התקופה

 שא"כ יבואו קלנדרס וסטרנלייה שניהן י"ו ימים רצופים ולעיל אמרו

 בכת"י קאופמן, פרמה  ןפריז "אלו", אך בכת"י ספרדי "ואלו".  136
  בכת"י קאופמן ופרמה  חסר "הן", אך בכת"י פריז נמצא.137
   בכת"י קאופמן "קלנטס", בכת"י פארמה "קלנייס", בכת"י פריז "קלנדא", אך בכת"י ספרדי גורס כמו138

הרי"ד.
   בכת"י קאופמן "סטרלינייה", בכת"י פארמה " סטרלינייא", בכת"י פריז "וסטרנורא", אך בכת"י ספרדי139

גורס כמו הרי"ד.
  וכך גורסים בכת"י קאופמן ופארמה ובכת"י ספרדי ופריז.140
   בכת"י קאופמן ופארמה ובכת"י ספרדי "חסר "וכל מיתה".  141
  כאן הרי"ד גרס אחרת ממה שגרס במשנה.142



 דח' ימים הוו רצופין ותו אמאי איצטריך למיתני תרוויהו אין להן אלא

143 חד אלא ש"מ אינן רצופין.

 הרי"ד פותח בהסבר שמדובר בגמרא על שמונה ימים לפני חודשי תקופת טבת ושמונה

שלו השיקולים  את  לפנינו  פורש  הוא  דבריו  בשולי  טבת.  תקופת  חודשי  אחרי   ימים 

במקרה זה,144בדחיית האפשרות האחרת שמודבר שיום התקופה ולא בחדשי התקופה.   

 בניגוד למקרים הקודמים שציינתי, הרי"ד מרחיב את הדיבור בשיקולי הפרשנות. אך גם

 כאן אין הקטע מנוסח בצורה דיאלקטית של שאלה ותשובה אלא של דחייה חד משמעית

"אין לפרש… שא"כ… ולעיל אמרו…".

   גבינת בית איניקי  2.2.1.4

  מביאה את מחלוקת ר"מ וחכמים האם גבינת בית איניקי אסורה בהנאה145המשנה בע"ז

או רק באכילה. הגמרא מביאה בשם ר"ל את הסבר המחלוקת:

 ארשב"ל מפני מה אסרו גבינת איניקי מפני שרוב עגלים של אותה עיר

  מאי איריא רוב אפילו146נשחטין לשם ע"ז. אמר ליה ר' יוחנן לר"ל

 מיעוט נמי דהא ר"מ חייש למיעוטא דאמ' קטן וקטנה לא חולצין ולא

  אמר147מייבמין קטן שמא ימצט סריס וקטנה שמא תמצא אילונית,

  אי אמרת רוב איכא מיעוט אלא אי אמרת מיעוט כיון דאיכא רוב148ליה

   תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק, דף ח' ע"א, הקטע מופיע כלשונו (פחות או יותר) גם בפסקים. הסבר זה143

מופיע כלשונו בתוספות הר"ש משאנ"ץ בשם "הגהת ה"ר ישעיה הזקן"!!!
   כהשוואה לפירוש הרי"ד ניתן לראות במאירי על אתר שמסביר שמדובר על יום התקופה, כך גם ברבנו144

 אלחנן על אתר. רבנו אלחנן היה מודע לקושי שהטריד את הרי"ד ועל כן מציע שיש הפרש של יום בין

האירועים האלו.
 פ"ב מ"ד.  145
  כן הוא בכת"י פריז אך "אמר ...לר"ל" חסר בכת"י ספרדי ומינכן.146
   "דאמ' … אילונית" חסר בכת"י ספרדי, מינכן ופריז. יתכן ואין כאן גרסא של הרי"ד אלא פרשנות147

שהוסיף הרי"ד לתוך הטקסט.
  חסר בכת"י ספרדי, מינכן ופריז.148



   הוי150 נשחטין לעבודת כוכבים ואיכא נמי שאר בהמות149עגלים דאין

 מיעוטא דמיעוטא ולמיעוטא דמיעוטא לא חייש ר"מ ורבנן לטעמייהו

. (ב' ע"ז דף ל"ד ע"ב) 151דלא חיישי למיעוטי

 ר"ל הסביר אמנם את עמדת רבי מאיר שאוסר בגלל שחושש למיעוט הבהמות הנשחטות

לע"ז אך לא ביאר את עמדת חכמים. הרי"ד ממלא חלל זה ומסביר: 

 מפני מה אסרו גבינת בית אונייקי מפני שרוב עגלים של אותה העיר

 נשחטין לשם ע"ז ורבנן דשרי בהנאה משום דלא חיישינן למיעוטא והאי

 רוב עגלים מיעוטא היא כדמפרש ואזדו רבנן ור"מ לטעמייהו דרבנן לא

 חיישי למיעוטא ור"מ חייש למיעוטא ורבנן משוי לה כשאר גבינ' הגוים

152 שאסור' באכילה ולא בהנאה.

 בדוגמא זו אין הרי"ד רואה לנכון להוכיח שזו אכן עמדת חכמים כמו כן הוא אינו מסביר

מה גרם לו להגיע למסקנה זו. הוא מותיר אותנו עם הביאור שהוא מציע ללא כל דיון בו. 

    שופתת אשה קדירה על גבי כירה ובאת עובדת כוכבים … ואינה  2.2.1.5

חוששת 

הגמרא בע"ז, תוך כדי דיון באיסור בישולי עכו"ם, מביאה ברייתא:

 תניא נמי הכי מניח יש' בשר על גבי הגחלים ובא גוי ומהפך בו עד

 שיבא מבית הכנסת או מבית המדרש ואינו חושש. שופתת אשה

  בכת"י פריז "דאינן".149
  בכת"י ספרדי נוסף "דאין נשחטין לעבודת כוכבים".150
  בכת"י ספרדי חסר "ורבנן… למיעוטי".151
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ל"ד ע"ב.152



  מן המרחץ או עד153קדירה על גבי כירה ובאה גויה ומגיסה עד שתצא

 ואינה חוששת. (ב' ע"ז דף ל"ח ע"א) 154שתבוא מן השוק

הגסת הצלי או   מהקשר הגמרא עולה שהגמרא הבינה את החידוש בברייתא שהיפוך 

התבשיל אינם אוסרים משום בישולי עכו"ם. הרי"ד מוסיף על ביאור זה:

 שופתת אשה קדרה ע"ג כירה ובאת גוי' ומגיסה בה עד שתצא מן

 המרחץ ואינה חוששת ואע"פ שיש לחוש שמא תשליך דברים אסורים

 155 לתוך הקדרה או שמא תחליף אפ"ה לא חיישי'.

 הרי"ד מוסיף שהחידוש בברייתא הוא שלא חוששים שמא הגויה תוסיף דברים אסורים

 לתוך הקדירה. הוספה זו אינה נדרשת מפשט הסוגיה, ואין הרי"ד מבאר למה הוא הוסיף

 פרט זה. אפשר לשער שהוא תולה את הדברים בכך שהברייתא הביאה שתי דוגמאות

 זהות, או מכך שהברייתא משתמשת במילה "חשש" ולא במילים אסור/מותר. הרי"ד לא

 ראה לנכון להסביר את מקור חידושו והשאיר את הדברים כמסקנה חד משמעית. נקודה

העובדה שהר"ח לאור  יותר  והראבי"ה156זו משמעותית  שידאג157  שומר  שצריך  פסקו    

שהנכרי לא יחליף את האוכל.

 בכת"י מינכן "תבוא".  153
   כן גרסת כת"י בניגוד לדפוסים שגרסו מבית הכנסת. בתוספות הרי"ד לא מופיע "עד שתבוא מן השוק"154

אך יתכן וזו השמטה ולא גרסא אחרת.
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ל"ח ע"ב, ובפסקים על אתר.155
  הובא בתוה"ב ב"ג ש"ז.156
  מובא במרדכי ע"ז סיק תק"ל.157



   טרית שאינה טרופה  2.2.1.6

  מציינת את "הטרית הטרופה" כאחד הדברים האסורים ואין איסורן איסור158המשנה בע"ז

הנאה. הגמרא בע"ז מביאה את התוספתא המבארת משנה זו:

  ושדרה ניכר ואיזו ציר159איזו היא טרית שאינה טרופה כל שראשה

 שיש בה דגה כל שכילבית אחת או שתי כילביות שוטטות בו … (ת'

ע"ז ד:יא)

לאחר דיון בברייתא זו מביאה הגמרא מחלוקת רב הונא ורב נחמן:

 רב הונא אמר עד שתהא ראש ושדרה ניכר רב נחמן אמר או ראש או

שדרה. (ב' ע"ז דף מ ע"א)

הרי"ד מבאר את עמדת רב נחמן:

 פי' לא פליג אברייתא אלא הכי מפרש לה דלא בעינן תרווייהו אלא או

 160 ראש או שדרה.

 הרי"ד בעצם מסביר כיצד יתכן שרב נחמן חולק על הנאמר במפורש בברייתא ועונה שרב

 נחמן הוא פרשנות לברייתא. גם במקרה זה הרי"ד אינו מוכיח את דבריו או מסביר מה

דחף אותו לפרש כך, הוא משאיר את הדברים כמסקנה מוחלטת.

   שלוש אשרות הן  2.2.1.7

המשנה בע"ז דנה בסוגי האשרה השונים:

  פ"ב מ"ו.158
  וכ"ה ברי"ף בכת"י ספרדי, מינכן ופריז "שראש".159
   בתוספותיו על אתר מהדו"ק, בפסקיו על אתר מרחיב הרי"ד את העניין ואומר "דהאי וי"ו במקום או160

קאי".



  עבודה זרה, הרי זה161שלש אשרות הן: אילן שנטעו מתחלה לשם

 . גידעו ופסלו לשם עבודה זרה והחליף, נוטל מה שהחליף.162אסור

 העמיד תחתיו עבודה זרה ובטלה, הרי זה מותר. איזו היא אשרה, כל

  אומר, כל שעובדין אותה. (מ'164 עבודה זרה. רבי ישמעאל163שתחתיה

ע"ז ג:ז)

 במשנה זו יש מתח פנימי שכן אחת משלוש האשרות המובאות ברישא של המשנה היא

 "העמיד תחתיו עבודה זרה", ואילו בהמשך המשנה מובאת מחלוקת בין רבי ישמעאל

וחכמים האם אשרה שיש תחתיה ע"ז מותרת או אסורה. הרי"ד פותר מתח זה:

 איזו הוא אשירה כו' ה"ק שלש אשירות הן  –  שתים ד"ה אחת מחלוקת

  וחכמים. פי' אילן שנטעו מתחל' לשם ע"ז וגידעו ופיסלו165ר' שמעון

 לשם ע"ז אפי' כר"ש אתיין וכגון שנתכוין לעבוד האילן אבל העמיד

166 תחתי' ע"ז לא אתיא אלא כרבנן.

 הרי"ד אינו מביא פתרון זה כתשובה לשאלת המתח שהצבענו עליו אלא מביא את

הדברים בצורה מוחלטת.

  בכת"י פריז חסר "לשם", אך בכת"י ספרדי נמצא "לשום".161
  כ"ה בכת"י של המשנה ושל הגמרא, בדפוסים "אסורה". 162
  כ"ה בכת"י של המשנה בכת"י פריז "שיש תחתיה".163
   הרי"ד בפסקים גורס לאורך כל הסוגיה רבי ישמעאל, וכך בחלק מהקטעים בתוספותיו מהדות"ל. בכת"י164

של המשנה והתלמוד וכן במהדו"ק ובחלק מהקטעים במהדות"ל הגרסא היא רבי שמעון.
.164  עיין הערה 165
  בתוספותיו לע"ז דף מ"ח ע"א מהדו"ק.166



   קטעים דיאלקטיים פרשניים  2.2.2

   בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה צריך להכריז "אמה מכרתי"  2.2.2.1

 המשנה בחולין מציינת שיש מועדים בשנה שהמוכר בהמה צריך להכריז אם מכר גם את

אימה כדי שלא יכשלו הקונים באיסור "אותו ואת בנו":

 , אמה167בארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחברו צריך להודיעו

 מכרתי לשחוט, בתה מכרתי לשחוט. ואלו הן, ערב יום טוב האחרון של

  וערב ראש169 יום טוב הראשון של פסח, וערב עצרת,168חג, וערב

 השנה, וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. (מ' חולין

ה:ג)

 הרי"ד ביאר שבארבעה מועדים אלו יש ריבוי סעודות ועל כן מתעורר החשש שמא שני

לקוחות יטבחו את הבהמות שרכשו באותו היום:

 ונ"ל שכל טעם בארבעה פרקים אינו אלא משום שמחה שדרך כל

 ישראל לקנות בשר ולשמוח ביו"ט ומש"ה בערב ר"ה וערב עצרת

 ועיו"ט הראשון של פסח כולם קונים לשחוט ועיו"ט הראשון של חג

 היינו דלא תניי' בהדייהו משום דכיון דאיכא שמיני עצרת קמייהו כל

 עיקר שמחתן התם משהו לה כדאמרי' משל למלך שזימן את בניו וביום

 שמיני עושה משתה גדול כשרוצים להפרד ממנו והילכך כל עיקר

 170 השמחה  ביו"ט ראשון קא עבדי לה.

  בכת"י קאופמן ופארמה "להודיע".167
  בכת"י קאופמן "ערב" אך בכת"י פארמה גרס כמו הרי"ד.168
  בכת"י קאופמן "ערב" אך בכת"י פארמה גרס כמו הרי"ד.169
   בתוספותיו על ע"ז דף ה' ע"ב מהדורא קמא, ביאור זה הוא בניגוד לשיטת רש"י שביאר שמועדים אלו170

מיוחדים בגלל הקורבנות הרבים שמביאים בהם, עיין ברי"ד שם שמקשה על כיוון זה ודוחה אותו.



 לפי הסבר זה עולה שחז"ל לא היו מוטרדים מהקורבנות שמקריבים אנשים אלא רק

מבהמות שהם שוחטים לאכילה. על כן שואל הרי"ד את הקושיה המתבקשת: 

 ומיהו יש עדיין להקשות כיון שכל  ישראל מקריבין פסחי' ושלמי

 חגיגה ועולות ראיי' אמאי לא אחמור רבנן וקצבו זמן ידוע להודיע אמה

 מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט והא אנן עסקי' בהקרבה טפי

171מדידהו 

ומתרץ: 

 ויש לומר אע"פ דאנן עסקי' טפי מנייהו לא אחמור להודיע דיש לומר

 לאכילה זבין ואפי' אם תימצי לומר להקרבה זבן דילמא נדרים ונדבו'

 איכא עלי' או דמי מעשר שני והשתא קבעי למישחטי' מש"ה אין צריך

:172להודיע עיין בקונטרסי בחולין בפ' אותו ואת בנו

 בדוגמה זו המבנה הדיאלקטי אכן קיים. חשוב להדגיש ששאלה זו נובעת מפשט הסוגיה

 על פי הסברו של הרי"ד, אך אינה מקרינה על ביאור הסוגיה באופן ישיר. השאלה

 מערערת את נכונות הפירוש שהציע הרי"ד, והתשובה מוכיחה שהפירוש לא נסתר

 מעצמת הקושיה. הן בשאלה והן בתשובה אין דיון ישיר בביאור הסוגיה אלא רק

בהשלכות שלה. 

   מנין שמחוסר אבר פסול לקרבן בני נח שנאמר מכל החי מכל בשר   2.2.2.2

הגמרא בע"ז מביאה את דרשת רבי אלעזר שמחוסר אבר פסול לקרבן עבור בני נח: 

   מקטע זה ברור שהרי"ד סבור שדין "אוו ואת בנו" אינו מוגבל רק לנקבות אלא גם לזכרים, ואכן כך171

שיטתו גם במכריע סימן ט"ז בניגוד לעמדת הרי"ף.
 עיין בתוספות הרי"ד מהודת"נ שם הרי"ד מרחיב תירוץ זה.  172



 א"ר אלעזר מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח דכתיב ומכל החי מכל

 בשר שנים מכל וגו' אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים

. (ב' ע"ז דף ה' ע"ב; שם נ"א ע"א)173שלה

הרי"ד מקשה על לימוד זה:

 אי קשיא והא שנים מכל כתיב ולא באו שנים אלא בהמה טמאה דלא

174 חזי' להקרבה.

הרי"ד עונה תוך כדי ביאור מחודש בפשט הכתובים:

 תשובה הא דכתב שני' מכל ה"פ אל תפחות משנים וזה הכתוב הוא

 כולל טמאות וטהורות. שבצווי ראשון לא הפריש בין טהורות לטמאות

 כ"א בצווי (ראשון ו)שני  וכך פירש המורה בפרשה ולא כתב מכל החי

175אלא משום בהמה טהורה דחזיא להקרבה.

 לקטע זה אין השלכה ישירה על פשט הסוגיה, אם כי הקושיה הדיאלקטית הנובעת

 176מהסוגיה יצרה קריאה מחודשת בפשטי המקראות בתורה.

   ודלמא נח גופיה טרפה הוה?  2.2.2.3

 הגמרא בע"ז בניסיון למצוא מקור לכך שבהמה המחוסרת אבר פסולה לקרבן עבור בן נח,

מציעה שיש השוואה בין נח לבהמות שהכניס עימו לתיבה:

 אמר קרא: אתך –  בדומין לך. ודלמא נח גופיה טריפה הוה! תמים

כתיב ביה. (ב' ע"ז דף ו' ע"א)

  בכת"י ספרדי חסר "שלה" והוסיפו הסופר בגליון.173
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"נ על דף ה' ע"א.174
  תוספת הרי"ד שם.175
  עיין בתוספות על אתר ובתוספות רבנו אלחנן על אתר הנותנים תשובות אחרות לשאלה זו.176



 הרי"ד מקשה על ההו"א שנח היה טריפה "ואע"ג דחי בתר הכי טובא", ומתרץ "ס"ל

דטרפה חיה" לאור תירוץ זה הוא מציע מחדש את ביאור הגמרא:

 ולפום האי קושיא ס"ל למקשה דמכל החי לשחיין ראשי איברים שלה

 הוא דאתא ולא מצינן למידרשי למעוטי טרפה דהא טרפה חי' ס"ל אלא

 הכי מקשה מכל החי למעוטי מחוסר אבר ואכתי למעוטי טרפה מנלן

 אליבא דמ"ד טרפ' יולדת דלא מצית למעוטי מלהחיות זרע ואליבא

 דמ"ד טרפה חי' לא מצית למעוטי מאתך דדילמא נח גופי' טרפה הוה.
177

 178גם דוגמא זו מראה כיצד הדיון הדיאלקטי מוביל את הרי"ד לפרשנות ייחודית

בסוגיה.

   איסור פת עכו"ם  2.2.2.4

המשנה בע"ז מונה רשימת דברים האסורים באכילה:

 ואילו דברים של גוים אסורין ואין איסורן אסור הנאה, חלב שחלבו

  ... ושלקות ... הרי אלו אסורין180 ואין יש' רואהו, הפת, והשמן179גוי

ואין אסורן אסור הנאה. (מ' ע"ז ב:ו)

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ו' ע"ב.177
   אמנם בתחילת הדיון דברי הרי"ד דומים לדברי רש"י על אתר, אך בביאור ספק הגמרא נפרדו דרכיהם178

הפרשניים. השווה גם לתוספות על אתר ד"ה דלמא הנדרש לסוגיה זו.
  בכת"י קאופמן "גוים".179
   בכת"י פריז נוסף "ר' ובית דינו התירו את השמן", בכת"י קאופמן ופרמה המשפט מופיע אחרי המילה180

 "ושלקות". בכת"י ספרדי המשפט חסר. משפט זה עורר דיונים רבים בעולם הראשונים, רש"י (בביאורו על

 המשנה) העיר "ר' ובית דינו התירו את השמן לא גרסינן דהא לא איהו שרייה אלא ר' יהודה נשיאה בר בריה

 שרייה…". עיין גם ברא"ש בפסקיו על ע"ז  ג:כו, ובחכמי ספרד.  הרי"ד בתוספותיו מהדו"ק על ל"ו ע"א

מוכיח מהגמרא שלא צריך לגרוס משפט זה. 



  מקשה על ניסוח המשנה, "קשיא לי אמאי תני פת בלחוד והא בכלל בישולי גוים181הרי"ד

הוא", ומתרץ שאיסור פת רחב יותר מאיסור בישול:

 ונ"ל שהפת שלהם נאסרה אע"פ שאין בה בישולי גוים כגון שאפאה

 ישראל להם אפ"ה אסרוה משום חתנות ואין טעם הפת משום בישולי

 182גוים דומיא דשמן שלהם שלא נאסר אלא משם חתנות.

הרי"ד מודע שיש להסבר שלו השלכה על פרשנות סוגיה נוספת:

 והאי דאמרי' לקמן גבי פת הילכך האי ריפתא דשגר גוי ואפה אינמי

 שגר יש' ואפה גוי אינמי שגר גוי ואפה גוי ואתא ישראל חתי חתויי

  דוקא בפת ישראל שנתנה לנחתום גוי לאפותה אבל בפת183שפיר דמי

  184גוים אע"פ שנחתום של ישראל אסורה היא.

 דוגמא זו מראה כיצד הקושיה הדיאלקטית על פשט המשנה מובילה לפרשנות מחודשת

185הן במשנה והן בסוגיה הלכתית נוספת.

   קטעים דיאלקטיים הדנים במתח שבין סוגיות שונות  2.3

 על אף האמור לעיל, הרי"ד מתייחס גם לשאלות הנובעות מהשוואת מקורות שונים

 כדרכם של בעלי התוספות. אמנם קטעים אלו תופסים רק כרבע מחיבור התוספות שלו,

 אך בכל זאת דרך קטעים אלו אפשר לראות את ההשפעה הרבה שהיו לבעלי התוספות על

 שיטת לימודו. בקטעים אלו אנו רואים את הרי"ד שואף להגיע להרמוניה בין הסוגיות

 השונות, בדיוק כמו גדולי בעלי התוספות. בחלק מהמקרים השאלות שדן בהם הרי"ד כבר

  בתוספותיו לע"ז מהדו"ק דף ל"ה ע"ב. 181
  תוספות הרי"ד שם.182
  ע"ז דף ל"ח ע"ב.183
  תוספות הרי"ד שם.184
  במהדורות הבאות ובפסקיו חוזר בו רי"ד מקביעה הלכתית זו.185



 נידונו בעולם בעלי התוספות, ובחלקם הוא שואל שאלות שרוח בעלי התוספות מרחפת

 עליהם אך אין בידנו עדות ברורה על כך שהשאלה נשאלה במפורש על ידם. גם בתשובות

 לשאלות אלו מראה הרי"ד עצמאות –  גם כאשר דן בשאלת בעלי התוספות אין הוא

 מחויב לתת את התירוץ שהם הציעו, ובמקרים רבים הוא נותן תירוץ עצמאי משלו. להלן

מספר דוגמאות הממחישות עיקרון זה.

   שכר למי שאינו מצווה –  ועושה  2.3.1

  תוך כדי ביאור אגדי של השכר שמקבלים נוכרים על קיום ז' מצוות בני186הגמרא בע"ז,

 נח, אומרת "לומר לך שאין מקבלין שכר כמצווה ועושה אלא כמי שאינו מצווה ועושה" (ב'

  שיש שכר על עשיית מצווה גם למי שאינו מצווה187ע"ז דף ג' ע"א). מגמרא זו מסיק הרי"ד

בה. על מסקנה זו מצטט הרי"ד קושיה:

 ראיתי מקשים דמשמע מהכא דמי שאינו מצוה ועושה  אית ליה שכר

 קצת והא אמרי' גבי חתן שהוא פטור מק"ש שאם רצה לקרות ולהחמיר

 על עצמו אינו קורא ואמאי יקרא ויקבל שכר כמי שאינו מצווה ועושה

 ותו דאמרי' בפ' המוצא תפילין מיכל בת שאול היתה מנחת תפילין ולא

 מיחו בידה חכמים ואמאי רצו למחות בידה תקבל שכר כמי שאינו

מצווה ועושה. 

הרי"ד אינו מבאר מי המקשה אך בכל זאת נדרש לתרץ את הקושיה:

 ונ"ל לתרץ דלעולם גוי שאינו מצווה ועושה אית ליה שכר קצת וחתן

 מש"ה אינו קורא משום דמיחזי כיוהרא שהוא עסוק במצוה ורוצה לכוון

 את לבו בק"ש ומיכל בת שאול מש"ה רצו למחות בידה משום לאו דלא

  דף ג' ע"א186
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורא קמא דף ג' ע"א.187



 תוסיף עליו והויא פלוגתא ואם רצו לסמוך ממחין בידן משום לאו דלא

 תוסיף ואיכא מאן דאמר נשים סומכות רשות וליכא משום לא תוסיף

 וה"ה דפליגי בכל מ"ע שהז"ג שהנשים פטורות אבל גבי גוים ליכא

למימר הכי דהא לא נצטוו בלא תוסיף עליו כי היכי דנצטוו הנשים.

 הרי"ד עונה שיש שכר בתנאי שאין בעיה אחרת הנוצרת בעקבות עשייה לא מחויבת זו.

 הבעיות יכולות להיות מגוונות כמו יוהרה אצל חתן או בל תוסיף אצל נשים. הצד השווה

 הוא שאם יש בעיה ממילא לא יתכן שיקבל האדם שכר על עשייה זו. רק במקרה, כמו

 קיום מצווה של נכרי, כשאין בעיה כלל אפשר לומר שהוא מקבל שכר על עשייתו על אף

188שאינו מצווה.

 דיון זה הוא דוגמא קלאסית לשאלה דיאלקטית הנובעת מסוגיה אך אינה משפיעה על

פירוש הסוגיה המקומית. 

   מילה על ידי כותי  2.3.2

  מציעה תוך כדי דיון ששיטת רבי מאיר היא שמותר לכותי למול את189הגמרא בע"ז

ישראל. הרי"ד מקשה על הו"א זו:

 אי קשיא היכי מצית למימר לר"מ ימול כותי ואל ימול ארמאי והא

  דר"מ גזר על הכותיים להיות יינן יי"נ מפני190אמרי' בפ"ק דחולין

שמצא להן דמות יונה בהר גריזים.

   הרי"ד נדרש לסוגיה זו גם בספר המכריע בערך ע"ח. שם הוא מעלה אפשרות שאם אין העושה מברך על188

מצווה זו אין בעיה של בל תוסיף ובמקרה זה יהיה לו שכר. דבריו שם הם המשך ושכלול של הנאמר כאן. 
  דף כ"ו ע"ב.189
  דף ו' ע"א.190



 יש לומר דסבר רבי מאיר כרבי יוסי דאמר לא בעינן מילה לשמ' ואע"ג

 דיינם יי"נ לא חשידי אשפיכות דמים אי נמי יש לומר דהא ברייתא

    191 מקמי דגזר עליהן.

 קטע זה הוא דיאלקטי קלאסי, העימות הוא בין שני מקורות שונים, ולאחר התירוץ יצר

 הרי"ד חילוק בין הסוגיות השונות, אך בפועל אין השלכה פרשנית על הסוגיה

192המקומית.

   טעם איסור יין של נוכרים  2.3.3

הגמרא בע"ז נותנת הסבר לאיסור יין של נכרים:

  אמר רבה בר אבוה אמר קרא אשר חלב193יין מנלן אמר רב נחמן

 זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם מה זבח אסור בהנאה אף יין נמי אסור

 בהנאה וזבח גופיה מנלן דכתיב ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים

מה מת אסור בהנאה אף זבח נמי אסור בהנאה. (ב' ע"ז דף כ"ט ע"ב)

  הקשה194מגמרא זו עולה שאיסור יין של נכרים הוא בגלל שהוא התנסך לע"ז. הרי"ד

סתירה בין הסבר זה לנאמר בהמשך המסכת:

 דכי אתא רב אחא בר אדא א"ר יצחק גזרו ... על פיתן ושמנן משום יינן

 ועל יינן משום בנותיהן ועל בנותיהן משום דבר אחר ועל דבר אחר

משום ד"א (ב' ע"ז דף ל"ו ע"ב)

וז"ל הרי"ד:

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף כ"ו ע"ב , הדברים מופיעים בטעות בדף כ"ו ע"א.191
   בפסקיו לחולין, על סוגיה זו, כתב הרי"ד שהכותים אליבא דרבי מאיר הם כגויים לכל דבר, ועל כן נראה192

שאימץ את תשובתו השניה. 
  כ"ה ברי"ף ובכת"י ספרדי, מינכן ופריז.193
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ל"ו ע"ב.194



 קשיא לי כיון דסתם יינם אסור בהנאה דילמה נסכי' ואלו נסכי' יש בו

 איסור תור' כדנפקא לן מיין נסיכם א"כ היאך אמרי' לקמן בפרקין

 דגזרו על יינם משום בנותיהן והא יינם דאורייתא הוא ומשום גזירת

 יי"נ הוא אסור ... עיין התירוץ בקונטריסי בפ' הכל שוחטין דאי לאו

 טעמא משום בנותיהן לא הוה מיתסר סתם יינם דלא אמרי' סתם

195מחשבת נכרי לע"ז ולא הוה חיישינן דילמא נסכי'.

 הרי"ד כאן ובפסקיו לחולין מציע שיש שני איסורים שונים – יין נסך אסור מדין תורה כפי

 שדרש רבה בר אבוה ויין נכרים אסור גזרה משום בנותיהן כפי שביאר רב אחא בר אדא

 בשם רבי יצחק. גזרה זו אמורה לאסור רק בשתייה ולא בהנאה, אך כיון שכבר גזרו על

היין משם בנותיהם "תלו טעמא דידיה וחשו לה דילמא נסכיה ואסרוהו אפילו בהנאה".

 קטע זה הוא דוגמא מצוינת לביאור חדש בגלל סתירה בין סוגיות. לאור תירוץ זה צריך

196לבאר מחדש את דברי רבה בר אבוה כדנים רק ביין נסך ולא בסתם יין של נכרים.

   שאלות ללא מענה  2.4

 מהלך החשיבה הדיאלקטי מבוסס על בירור העניין מתוך סדרה של שאלות ותשובות.

 לעיתים ברור לנו שהשאלות הם כלי, דרכו מוכיח המפרש שהפרשנות אותה הוא מציע

 אכן היא נצרכת. במקרים אלו החידוש הפרשני אותו הוא חידש בא כמענה לבעיה הנובעת

 מתוך הסוגיה או בעימות עם סוגיה אחרת. קשה על פי רוב להכריע האם מהלך הדברים

 הוא כפי שעולה מהטקסט בו קדמה הקושיה לתשובה, או, כפי שנראה במקרים רבים,

 מספר אפשרויות פרשנות עלו בקריאת הטקסט והקושיות בעצם מכריעות איזה כיוון

 פרשני צריך לקבל. הרי"ד פותח צוהר לתוך עולמו הלמדני בכך שהוא מציין לא רק את

  כך תירץ הרי"ד גם בפסקיו על אתר, ובשינוי לשון בפסקיו לחולין דף י"ג ע"א.195
   ראשונים אחרים העלו שאלה זו, חלקם ענו תשובה דומה עיין ריטב"א ורא"ה, וחלקם וענו תשובות196

אחרות, עיין למשל תוספות על אתר ד"ה יין.



 הקושיות להן הוא מצא תשובות פרשניות, אלא במקרים רבים הוא מביא גם קושיות ללא

 תשובות. קושיות אלו בחלקן הם קושיות מסוגיות אחרות ובחלקן קושיות העולות מתוך

 הסוגיה שלפניו אך בכל מקרה הם נותרות ללא מענה. בחלק מהמקרים הוא גם מעלה

 אפשרויות לתירוץ הקושיה אך דוחה אותן ונותר בקושיה. הרי"ד השתמש בסגנון זה

 20% קושיות שנותר בלא פתרון שהם כ-15בצורה מרובה יותר במהדורא קמא, שם יש 

 מכלל החיבור, במהדורות המאוחרות יותר הרי"ד ממעט בסגנון כתיבה זו – במהדורא

 5% מהחיבור הם קושיות ללא מענה, במהדורות תליתאה ורביעאה רק כ- 10%תינינא כ-

 מהחיבור הם קושיות ללא מענה. במהדורות מאוחרות אלו הרי"ד מתאמץ לענות על

הקושיות שנותרו ללא מענה במהדורות קמא ותינינא. להלן כמה דוגמאות לסגנון זה.

   כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה  2.4.1

הגמרא בע"ז מביאה את המימרא של רב הונא: 

 אמר רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר

  מאי ללא אלהי אמת שכל197וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת וגו'

העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. (ב' ע"ז דף י"ז ע"ב) 

  אמנם הרי"ד לא ענה על198הרי"ד מקשה על גמרא זו "לא ידענא היכי משמע הכא הכי".

שאלה זו, אך חשוב לציין שבעולם בעלי התוספות מצאנו התייחסות לשאלה זו: 

 מוכח מדכתיב ללא אלהי אמת והדר כתיב ללא תורה משמע דברישא

199 קאמר אע"פ שיש בו תורה הוא כמי שאין לו אלהים.

  דה"י ב' טו:ג.197
  בתוספותיו מהדו"ק, הקטע מופיע בטעות בדף ט"ז ע"א.198
   על אתר ד"ה כל, מקור הדברים בתוספות רבנו אלחנן. רבנו אלחנן מוסיף "ושמא רבי' שלמה ר"ל זה199

 שכתב בפירושיו ה"ג מאי ללא". האמת היא שלא ברור מה רש"י מנסה לומר בהגהה זו – מעיון בכתבי היד

 עולה שיש שתי גרסאות על מה מוסבת שאלת הגמרא על אלהי אמת או על תורה ונראה שרש"י בגרסתו

רוצה לומר שמדובר על אלהי אמת ועל כן לא ברור לי שהסקתו של רבנו אלחנן היא אכן מחויבת ברש"י.



 קשה לדעת האם הרי"ד הכיר תשובה זו ודחה אותה או שלא ידע עליה, כך או כך במקרה

זה העדיף הרי"ד להישאר בקושיה.

   שותפות עם נכרי   2.4.2

הגמרא בע"ז מצטטת ברייתא המסייגת את היתר שותפות עם נכרי: 

 ישראל וגוי שקיבלו שדה בשותפות לא יאמר יש' לגוי טול אתה חלקך

  מותר ואם באו לחשבון אסור.200בשבת ואני בחול ואם התנו מעיקרא

(ב' ע"ז דף כ"ב ע"א) 

 מברייתא זו עולה שבאופן עקרוני השותפות עם הנכרי מותרת. ברייתא זו עומדת בסתירה

לנאמר במסכת סנהדרין בשם אבוה דשמואל:

 אמר אבוה דשמואל אסור לאדם שיעשה שותפות עם הגוי שמא יתחייב

  בעבודת כוכבים שלו והתורה אמרה לא ישמע על201לו שבועה ונשבע

פיך. (ב' סנהדרין דף ס"ג ע"א)

הרי"ד הקשה סתירה זו:

 קשיא לי דאע"ג דליכא למיחש לאיסור שבת מי שרי האמרינן בפ'

 ארבע מיתות תניא ושם אלהים אחרים לא תזכירו כו' עד ולא יגרום

 לאחרים שידרו בשמו. ויקיימו בשמו מסייע לי' לאבוה דשמואל דאמר

 אבוה דשמואל אסור לאדם שיעשה שותפות עם הגוי שמא יתחייב לו

 202 שבועה ונשבע לו בע"ז והתורה אמרה לא ישמע על פיך.

  בכת"י ספרדי, מינכן, פיזרו ופריז "מתחילה".200
 נוסף "לו".1 בכת"י מינכן ובכת"י יד הרב הרצוג   201
 בתוספות הרי"ד ע"ז מהדות"נ על אתר – הקטע מופיע בטעות על דף כ"א ע"א.   202



 קושיה זו אינה עולה מהסוגיה עצמה, אלא מעימות בין שתי הסוגיות – זו שבסנהדרין וזו

203שבעבודה זרה.

   קיבת העולה  2.4.3

 המשנה בע"ז מביאה את דו השיח בין רבי ישמעאל ורבי יהושע בעניין איסור גבינת

 עכו"ם. אחת הראיות שהביא רבי ישמעאל, שאין האיסור נובע מאיסור הקיבה, הוא

המעמד ההלכתי של קיבת הנבלה:

 אמר לו והלא קיבת העולה חמורה מקיבת הנבילה ואמרו כהן שדעתו

  לא נהנין ולא מועלין.205 לו204יפה שורפה חיה ולא הודו לו אלא אמרו

(מ' ע"ז ב:ג)  

הרי"ד מקשה על הניסוח התמוה של המשנה "אמרו…. ולא הודו לו...":

 והלא קיבת העולה חמורה מקיבת הנבלה ואמר כהן שדעתו יפה שורפו

 חיה ולא הודו לו אלא אמרו לא נהנין ולא מועלין לא ידענא מי הוא זה

206 שאמר שורפה חי' ולא הודו לו והיאך לא נתפרש שמו.

   אין לוקחין ... אלא מן המומחה  2.4.4

הגמרא בע"ז מביאה ברייתא:

   שאלה זו עלתה גם אצל בעלי התוספות (בכורות דף ב' ע"ב ד"ה אסור), אך הם הסיקו שהסוגיות203

 חלוקות. עיין גם באו"ז (פסקי ע"ז סימן קמ"ב, והובאו הדברים בהגהות אושר"י שלהי פ"ק דע"ז) ההולך

בכיוון דומה.
  בתוספותיו הרי"ד גרס "אמר", אך בפסקיו הרי"ד גרס 'אמרו'.204
  בכת"י קאופמן ופארמה חסר "לו".205
  תוספות הרי"ד על ע"ז דף ל"ד ע"ב מהדו"ק.206



 ת"ר אין לוקחין ימ"ח מח"ג בסוריא אלא מן המומחה  לא יין ולא207

  ולא מלח סלקונדרית ולא208מורייס ולא חתיכת דג שאין בה סימן

  וכולן אם נתארח אצל בעל209חילתית ולא גבינה אלא מן המומחה

הבית מותר. (ב' ע"ז דף ל"ט ע"ב) 

  מקשה על רשימה זו "קשיא לי אמאי לא תני נמי פת וכבשין וכל הנך דהני210הרי"ד

 211במתני'".

   שתייה מקנקני יין של נכרי   2.4.5

  מציינת שקנקנים  ונודות אסורים משום יין של נכרי, במשנה נחלקו רבי212המשנה בע"ז

 מאיר וחכמים מה מעמד יין של ישראל השרוי בקנקנים אלו: ר"מ אוסר את היין בהנאה

החמור הדריני  בחרס  דיון  כדי  תוך  בע"ז  הגמרא  בשתייה.  רק  אוסרים  חכמים   ואילו 

מקנקנים רגילים מביאה ברייתא:

 הדרדורין והרוקבאות של גוים יין יש' כנוס בהן אסור בשתיה ומותר

  לפני בנו של רבן גמל' על רבן גמל'213בהנאה העיד שמע' בן גידע

ששתה ממנו בעכו ולא הודו לו. (ב' ע"ז דף ל"ב ע"א)  

  הנוסח על פי כת"י ספרדי.207
  בכת"י פריז ברי"ף וברא"ש כך גרסו, אך בכת"י ספרדי, מינכן ופיזרו גרסו "חלב".208
   בפסקים הביא הרי"ד ברייתא זו בצורה קצת אחרת "אין לוקחין ימ"ח מח"ג אלא מן המומחה, פי' יין,209

 מורייס, חתיכת דג שאין בה סימן, מלח סלקונדרית, חלתית, וגבינה." מדבריו משמע שפתיחת ראשי

 התיבות נעשה על ידיו ולא הייתה במקור שלפניו, אך לא מצאתי עוד מקור המאשש נוסח זו, יתכן שהוא

פשוט עשה פרפרזה לגמרא ועדיין צ""ע.
  בתוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ל"ט ע"ב .210
   הריטב"א, על אתר,ענה על שאלת הרי"ד "עוד נראה כדברי האומרים שאפילו בסוריא להכי פריט ימ"ח211

 מח"ג ללמדנו דוקא בדברים אלו שנחשדו בהם שהיו רגילין ליקח אותם מן הנכרים אבל בשאר דברים שלא

 היו רגילים כל כך ליקח אותן העם מן הנכרים ולמוכרן בחזקת ישראל מותרין מכל אדם ותולין בהם כי

מישראל לקחום וכן דעת הראב"ד וכן הר"ם הלוי" ז"ל והוא דעת רבותי".
 פ"ב מ"ג.  212
  וכ"ה בדפוס פיזרו, אך בכת"י ספרדי ובכת"י פריז "גודא" בכת"י מינכן "גור'".213



הרי"ד לו חכמים.  הודו  ולא  הדריני  עולה שר"ג התיר את השתיה בחרס  זו   מברייתא 

מקשה: 

 קשיא לי מ"ט דקא שרי בשתיי' אפילו רבנן לא שרי במתני' אלא בהנאה

אבל בשתיי' לא דהא בלע מקנקנים דגוי? 

 ויש לומר דקסבר סתם יינם איסורן הוא מדרבנן וכשהוא בעינו גזור

214 רבנן. אבל בנותן טעם דידי' לא גזור רבנן מהדורא תליתאה.

 תשובת הרי"ד שופכת אור חדש על שיטת  ר"ג הנמצא במחלוקת עקרונית עם כל

בסוף הקטע מופיעים215הדעות במשנתנו האם יש איסור נתינת טעם ביין נסך.   

המילים "מהדורא תליתאה". ואכן במהדורא זו התייחס הרי"ד לאותה נקודה: 

 ששתה ממנו בעכו. פי' דקסבר סתם יינן אינו אסור אלא מדרבנן

     216 וכשהיא בעינו גזור רבנן אבל בנ"ט דידי' לא גזור רבנן.

 דבריו שם זהים לנאמר כאן, מלבד העובדה שאין הקטע מנוסח בצורה דיאלקטית.

מספר כבר  שראינו  כפי  בקושיה,  הרי"ד  נשאר  קמא  במהדורא   נראה שבקטע 

 פעמים, הוא נדרש מחדש לשאלה זו בעת כתיבת מהדורא תליתאה ושם תירץ את

 תירוצו. הרי"ד עצמו או לומד מאוחר יותר, חזר למהדו"ק והוסיף את התשובה

לשאלה שנשארה שם, תוך ציון העובדה שהדברים לקוחים ממהדות"ל.

   משום הרויחא או משום לפני עור לא תתן מכשול ?  2.4.6

המשנה הראשונה בע"ז דנה באיסור מו"מ עם הנכרי לפני יום אידו:

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ל"ב ע"א.214
  עיין בריטב"א על אתר שנתן תשובה דומה אך פחות מרחיקת לכת מהרי"ד.215
 תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף ל"ב ע"א, קטע זה מופיע כלשונו גם בפסקים.  216



  עמהן,217לפני אידיהן שלגוים שלשה ימים אסור מלשאת ומלתת

 מלהשאילן ומלשאול מהן, מלהלוותן ומללוות מהן, מלפורען

 219 מהן; רבי יהודה אומר: נפרעין מהן, מפני שהוא מיצר.218ומליפרע

אמרו לו אע"פ שהוא מיצר עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. (מ' ע"ז א:א)

הגמרא בע"ז דנה באופי איסור זה, ומתלבטת בטעמו: 

 , או דלמ' משום ולפני עיור לא221 משום הרווחה אסור220איבעיא להו

 , אי אמרת222תתן מכשול? למאי נפקא מינה? דאית ליה לדידיה בהמה

 , ואי אמרת משום225 מרווח ליה ואסיר224 משום הרווחה, הא223בשלמא

ולפני עיור לא תתן מכשול, הא אית ליה לדידיה. (ב' ע"ז דף ו' ע"א)

  על כן226הרי"ד הבין שהבעיה ב"הרויחא" היא שהנכרי בעקבות רווח זה ילך ויודה לע"ז,

הוא מקשה: 

 קשיא לי והא טעמא דמתני' מוכח דמשום הרויחא הוא ומשום דמודה

 לע"ז ולא משם ולפני עור מדתני אע"פ שהוא מיצר עכשיו שמח הוא

227 לאחר זמן.

הרי"ד דן בסוגיה זו גם במהדורא תינינא וגם שם שאל שאלה ללא מענה:

  כך גורסים גם כ"י קאופמן ופארמה, אך בכתבי היד של התלמוד כל הפעלים ללא מ"ם.217
   בכת"י קאופמן גרס כמו הרי"ד, כת"י פארמה "ומלהיפרע", בכת"י ספרדי ופריז "וליפרע", בכת"י פיזרו218

"ולפרוע".
  כך גם בכת"י של המשנה ובכת"י ספרדי ופריז, בדפוסים נוסף "הוא לו".219
אסור לשא' ולתת עמה'".בכת"י מינכן נוסף " 220
  בכת"י ספרדי חסר "אסור", בכת"י פריז "הוא דאסור".221
  בכת"י ספרדי, מינכן ופריז הסדר הוא "בהמה לדידה".222
 בכת"י מינכן חסר "בשלמא".  223
  בכת"י ספרדי ופריז "הא קא מרווח".224
  בכת"י ספרדי ופריז חסר "ואסיר", יתכן שמילה זו היא תוספת פרשנות של הרי"ד.225
   גישה זו אמנם אינה כתובה במפורש בסוגיה אך מאוד סבירה ממהלך העניינים וכן ביאר רש"י על אתר226

ד"ה משום. 
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ו' ע"א.227



 קשי' לי טובא נהי דלמכור להם מצינן לפרושי משום ולפני עור וכן

 להשאי' שלא ישאל לו דבר הצריך לו להקריבו ... וכן להלוותן ולפרען

 שלא יקנה באותן הדמים קרבן לע"ז אלא לקנות מהן ולשאול וללות

228וליפרע מהן אמאי אסור מאי משום מלפני עור איכא.

 הרי"ד שואל כיצד אפשר לומר שהאסור הוא משום 'לפני עיוור', הרי אין טיעון זה שייך

 בקניה או בשאלה מהנכרי שאף הם נאסרו במשנה. בניגוד לשאלה שהוא שאל במהדו"ק,

 אך דוחה את התירוץ:229כאן הרי"ד מנסה לתרץ את קושייתו

 ואי אמרת משום גזירה כדמפרש אביי לקמן א"כ כי אית לי' נמי אמאי

 לא גזרי' משום דלית לי' השתא לקנות אטו למכור גזרי' כי אית לי' נמי

 אמאי לא גזרי' משום דלית לי' השתא לקנות אטו למכור גזרי' כי אית

230לי' אטו לית לי' לא גזרי'.

במהדורות אלו הרי"ד לא תירץ קושיות זו אך הוא חוזר ונדרש להן שוב במהדות"ל:

 ואי קשיא והא סיפא דר' יהודא מוכח בפירוש (דמשמע) דמשום

 הרויחא דילמא אזיל ומודה הוא תשובה ודאי ר' יהודה הכי קסבר

 דמשום דאזיל ומודה היא ולא קמבעיא לן אלא לת"ק דיש לומר דטעמא

 דת"ק משום ולפני עור הוא וגזר למישקל מני' אטו למיתב לי' ור' יהודא

 פליג עליו ולית לי' גזירה אלא טעמא דמישקל נמי משום דילמא אזיול

 מודה הוא. והילכך לשאת וללות ולשאול דאית לי' שמחה בגווייהו

 אסור. אבל ליפרע ממנו דהוא מיצר שרי דלא אזיל ומודה. ואמרו לו

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"נ דף ו' ע"א.228
 הרי"ד אינו מזכיר זאת אך כבר הציע הצעה זו הר"ש משאנץ בתוספותיו על אתר.  229
  שם מהדות"נ.230



 לפי שיטתו השיבוהו דאף לדידך דלא אסרת אלא היכא דאיכא שמחה

231ה"נ שמחה איכא דאע"פ שהוא מצר עכשיו שמח הוא לאחר זמן.

 במהדורא תליתאה הרי"ד תירץ את שתי הקושיות שהוא העלה, הוא מסביר שהסיפא של

 המשנה אינה בהכרח משקפת את דעת חכמים, ואפשר לומר שחכמים מדברים על פי

 שיטתו של רבי יהודה. כמו כן מסביר הרי"ד שחכמים אסרו הלוואה, על אף שאין שם

 חשש של 'לפני עיוור', גזרה משום שאר מו"מ. במקרה זה אין הרי"ד מציין שהוא מתייחס

לשאלות ממהדורות קודמות, אך ניכר ללומד שכך הם פני הדברים. 

 שאלה דומה באופייה שאל הרי"ד גם על המשך הגמרא, בסוגיה זו נחלקו אביי

ורבא על טעם האיסורים השונים במשנה:

  מעוטי235 לשאול מהן אמאי234, אלא233ליה 232בשלמ' להשאילן דמרווח

 קא ממעט להו! אמ' אביי גזרה לשאול מהן אטו להשאילן. רבא אמ':

… (ב' ע"ז דף ו' ע"ב)236כולה משום דמודה הוא

מקשה הרי"ד על עמדתו של אביי שרק חלק מההלכות במשנה הם משום גזרה:

 קשיא לי והא מתני' מוכח כרבא דכולה משום דמודה הוא תני שמח

237 הוא לאחר זמן. עיין במהדורא בתרא.

 גם במקרה זה במהדורא קמא נשאר הרי"ד בקושיה אך במהדות"נ הוא ענה על

שאלה זו:

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף ו' ע"א, ובשינויים קלים גם בפסקים על אתר. 231
  בכת"י ספרדי ופריז "דקא מרווח".232
  בכת"י ספרדי "להו"233
  וכן בכת"י ספרדי ופריז, בדפוסים "אבל".234
  בכת"י ספרדי ופריז חסר "אמאי".235
   וכ"ה בכת"י ספרדי ופריז, בדפוסים "דאזיל ומודה הוא" – גרסא זו משתלבת בהסבר של חלק236

מהראשונים שהבעיה היא שילך לבית ע"ז ויודה.
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ו' ע"ב.237



 אי קשיא והא מתני' מוכח בפירוש שמח הוא לאחר זמן אלמא משום

דמודה הוא ?

 יש לומר דס"ל לאביי ליכא למיגזר דילמא אזיל ומודה אלא היכא דמטו

 מני' רווחא לגוי אבל הכא דלא מטא לי' רווחא אלא שמח שמחה



 בעלמא לא אזיל ומודה ורב' סבר בכל מידי אזיל ומודה ואע"ג דלא מטי

 238 לי' רווחא.

 הרי"ד מתרץ כיצד הן אביי והן רבא יכולים לסבור ששורש הדין הוא בגלל ההודאה, אך

נחלקו עד כמה הסבר זה מכסה את כל הדינים במשנה. 

 מקרה זה מדגים כיצד הרי"ד במהדורות מאוחרות חוזר ובוחן את השאלות שהוא

שאל ומצליח למצוא להם מענה.

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"נ דף ו' ע"ב.238



פרק שלישי המקורות העומדים בפני הרי"ד בפרשנותו

   מבוא   3.1

 פרק זה עוסק בארון הספרים שעמד לפני הרי"ד, אך יותר מההיכרות  עם הטקסטים

 עומדת בפנינו השאלה מהי רמת העיסוק של הרי"ד בטקסטים אלו. ללא ספק הרי"ד הכיר

  אמנם את מרב המאמצים השקיע239את מדרשי ההלכה, התוספתא והתלמוד הירושלמי,

 בביאור הסוגיה הבבלית, אך הוא הקדיש מאמצים לא מעטים גם לביאור ובירור מקורות

אלו. בפרק זה נבחן שתי שאלות שונות:

מהי רמת ההיכרות והעיסוק של הרי"ד בטקסטים אלו?.1

 מהי מידת השימוש של הרי"ד במקורות מקבילים ומשלימים אלו.2

בביאור הסוגיה הבבלית? 

 שאלות אלו חשובות שכן דרכם ניתן לבחון את מרכזיות התלמוד הבבלי בעולמו של

 הרי"ד ואת האוטונומיה ההלכתית והפרשנית אותה הוא מעניק לבבלי. הרי"ד עצמו ניסח

מענה לשאלות אלו בתשובה המתייחסת לברייתות במסכת שמחות:

  על מדחה מטתו ועל240שכל הברייתות שמביא התלמוד באילו מגלחין,

 ממעט בעסקו ועל מספר ועל הולך לבית השמחה כולן הן שנויות שם

 במסכת שמחות. והן שנויות כולן בשינוי ממה שהן כתובות בתלמוד

 ואין לסמוך עליהם שהספרים נשתבשו מידי סופרים הדיוטות שכתבום

 ולא נכנסו בישיבה לתקנם, ומשום הכי אמרינן כל מתניתא דלא מתניא

  מפני שהיו241ברבי חייה ור' אושעיא לא מותבינן מינה תיובתא

 משובשות ואין לסמוך עליהם. והנה התלמוד שלנו שאנו עסוקין בהן

   אינני מזכיר ברשימה זו את המשנה והתלמוד הבבלי שכן אלו עמדו במוקד העיסוק שלו בפרשנות239

ובפסיקה.
  מו"ק דף כ"ב ע"א – ע"ב.240
  חולין דף קמ"א ע"א.241



 ואפילו תוספתא דר' חייא וסיפרא וספרי אנו רואין שבכמה מקומות

 מביאן בתלמוד ומשנה גרסתן, ומחסר בהן ומייתר בהן, לפיכך אין

 לסמוך על שום בריתא או על הירושלמי אם הם כנגד התלמוד שלנו. כי

 242התלמוד נכתב להוראה כדאמרינן רבינא ורב אשי סוף הוראה,

 ובכמה מקומות חולק הירושלמי עם הבבלי ואין לסמוך אלא על

 התלמוד הבבלי שלנו. אמנם טוב הוא להביא אדם סעד מן הברייתות

 ומן הירושלמי (לדבק) [לבאר] דבר שהוא סתום ונעלם בתלמוד אבל

 לסתור דברי התלמוד אין סומכין לא על הברייתא ולא על הירושלמי,

 דאמרינן או טעות סופר הוא או אפילו תמצא לומר שהן דוקא הויא

 פלוגתא, ועל כיוצא בזה אומרים הרבה בתלמוד ההיא ר' פלוני היא.

 ואילו הובאה בתלמוד שמא היו משבשים אותה או מעמידין אותה

243 כיחידאה לפיכך אין לסמוך כי אם על התלמוד.

 בניסוח זה מעניק  הרי"ד את מעמד הבכורה לבבלי, ובעצם מגדיר שאין כל מקום לעיסוק

 הלכתי במקורות חוץ בבליים אא"כ רוצים להביא "סעד" להסבר הסוגיה הבבלית. מעיון

 בכתבי הרי"ד עולה שאכן כך הוא נוהג ביחסו לתוספתא ולירושלמי, אך נראה שהוא

 מעניק מעמד שונה למדרשי ההלכה. הוא מתעסק רבות בפרשנות מדרשי ההלכה

 ובהיסקים ההלכתיים והפרשניים העולים ממנה, בעוד שלתוספתא הוא ממעט להתייחס.

 אמנם הוא מרבה לדון בירושלמי אך ללא ספק אין הוא נותן לו מעמד מרכזי בעולם

 ההלכה שלו, ובכל התנגשות עם הבבלי הרי"ד מעניק לסוגיה הבבלית (בקריאתה

 הפשוטה) את מעמד הבכורה. קשה לדעת מה גורם ליצירת חיץ זה בין המקורות החוץ

  ב"מ דף פ"ו ע"א.242
  שו"ת הרי"ד סימן ע"ז.243



 בבליים. יתכן שהרי"ד מזהה את עולם התוספתא עם עולם הירושלמי שהשקיע רבות

בפרשנות התוספתא, מכלל סברא לא יצאנו אך העובדה שתיארתי בעינה עומדת. 

נחלק את הדיון לחלקים שונים: 

)3.2התוספתא בעולמו הפרשני של הרי"ד. (סעיף .1

 נדון בשימוש עושה הרי"ד בתוספתא כפרשנות.1

)3.2.1למשנה. (סעיף 

 נדון בשימוש שעשה הרי"ד בתוספתא כדי.2

)3.2.2לברר את נוסח הגמרא. (סעיף 

)3.3מדרשי ההלכה בעולמו הפרשני של הרי"ד. (סעיף .2

 נדון בפרשנות הענפה שהעניק הרי"ד למדרשי.1

)3.3.1ההלכה. (סעיף 

 נדון בשאלת המקום שנתן הרי"ד למדרשי.2

ההלכה כאשר הוא פירש את הסוגיה הבבלית.

)3.3.2(סעיף 

)3.4יחסו של הרי"ד לירושלמי. (סעיף .3

 נפתח במבוא שידון במעמד הירושלמי בעולם.1

 ), ובעולמו3.4.1.1בעלי התוספות בכלל (סעיף 

).3.4.1.2של הרי"ד בפרט (

  נדון ביחס בין הסוגיה הבבלית והסוגיה.2

)3.4.2הירושלמי בעולמו של הרי"ד. (סעיף 

 נדון כיצד הרי"ד נוהג כאשר יש התנגשות בין.3

)3.4.2.1הבבלי והירושלמי. (סעיף 



 נדגים כיצד לעיתים הרי"ד מתמקד אך ורק.4

)3.4.2.2בסוגיה הירושלמית. (סעיף 

 נדון בעובדה שלעיתים מזומנות הרי"ד מצטט.5

 קטע מהירושלמי ללא ביאור מטרת הציטוט.

 נראה כיצד אפשר להראות ברבים ממקרים אלו

 שהרי"ד מציב את הירושלמי כעומד נגד ההסבר

)3.4.2.3שהוא הציע בבבלי. (סעיף 

 נדגים כיצד הרי"ד לעיתים משתמש בירושלמי.6

 כדי להוכיח את הפרשנות שלו בבבלי. (סעיף

3.4.3(

   התוספתא בעולמו הפרשני של הרי"ד  3.2

 בעלי התוספות עשו שימוש רב בתוספתא, הן ככלי ביאור למשנה והן ככלי המכריע את

 גרסתה. גדול הדוברים בנושא זה הוא הר"ש משאנץ בביאורו לסדר זרעים וטהרות, אך

  רבים244כבר מבדיקה ראשונית אפשר להתרשם שאין הוא ייחודי בנוף בעלי התוספות.

 המקומות בהם בעלי התוספות מכניסים את התוספתא לתוך הדיון ההלכתי על המשנה

 245ולעיתים אף מכפיפים את המשנה לתוספתא.

 . אמנם מדברי הרשב"ם (מופיע בתשובות בסוף ספר247-252  עיין על כך באורבך בעלי התוספות עמ' 244

 הראב"ן ד"ה והא דתנן) עולה שאין מקום להכניס את הדיון בתוספתא לתוך הדיון בפרשנות הסוגיה, ואלו

 דבריו "... הרי גם אני הרבה ברייתות מצאתי בתוספתא שמכחישות משניות וברייתות שלנו ואילו הוזכרו

 בבית המדרש כשסידרו את התלמוד היו מקשין מהן, אבל ברייתות אין בקיאין בהן ואין בידינו לתרץ

 ולהיות בודים מלבנו תירוצים שאינם אחרי שאין בעלי התלמוד מקשי אותם יחד". אך בדיקה ראשונית כבר

 מוכיחה שרבים מבעלי התוספות אינם הולכים בכיוון זה ומכניסים את התוספתא לתוך הדיון בפרשנות

הסוגיה הבבלית.
.541  עיין אורבך בעלי התוספות עמ' 245



 246הגאונים לעומת זאת ממעטים להשתמש בתוספתא. אמנם כבר הראה ליברמן

 שאין הדבר מעיד על חוסר ידיעתם את התוספתא,  אך ללא ספק בחיבוריהם הם נותנים

 מקום מועט ושולי לעיסוק בתוספתא. בנקודה זו הולך הרי"ד בעקבות הגאונים וממעט

 להשתמש בתוספתא. בתוספותיו לע"ז, בתוספותיו לע"ז כל המהדורות, יש בסך הכל שני

  אזכורים15אזכורים של התוספתא.  מספר זה מועט יחסית לפסקי הרא"ש לע"ז שם יש 

  האזכורים בתוספות על המסכת. נקודה זו אינה ייחודית24שונים של התוספתא, או ל- 

 לתוספות הרי"ד במסכת ע"ז ואף בשאר המסכתות על כל מהדורותיהן אנו מוצאים שימוש

  דבר זה אינו ייחודי רק לתוספות הרי"ד, גם בפסקיו, בתשובותיו247מועט בתוספתא.

 ובספר המכריע אין שימוש רחב בתוספתא. על פי רוב השימוש בתוספתא הוא במסכתות

  או כתגובה לשימוש שאחרים עשו בתוספתא. הרי"ד במקום אחד248שאין עליהן גמרא

 מגלה לנו את נקודת מבטו על התוספתא "וכך דרך התוספתא לבאר מה שחיסרה

 . ואכן אנו מוצאים בכמה מקומות שהרי"ד לומד מהתוספתא את פשט המשנה.249המשנה"

 שימוש נוסף שעושה הרי"ד הוא הוכחת  הפרשנות בגמרא, או בירור הגרסא הנכונה

 בגמרא לאור דברי התוספתא. להלן נביא מספר דוגמאות לשימוש הרי"ד בתוספתא,

 במקרים אלו אין העיסוק בתוספתא עצמאי אלא הוא נוצר או כפרשנות למשנה או כסיוע

לבירור גרסת הסוגיה הבבלית. 

.15- 7, ירושלים תרצ"ט, עמ' תוספת ראשונים  ש' ליברמן, 246
 , עירובין2, עירובין תינינא – 4  להלן מספר האזכורים בתוספות הרי"ד על המסכתות השונות: שבת – 247

 ,4, קידושין – 3, נזיר – 1, נדרים – 2, חגיגה – 4, מגילה  - 1, תענית – 2, יומא – 9, פסחים – 2תליתאה  - 

.0, ב"ב – 0, ב"מ – 2ב"ק – 
  על כן בתשובותיו על נושא מקוואות וטהרות השימוש בתוספתא רחב מאוד.248
  תוספות הרי"ד נדרים דף מ"ט ע"א ד"ה הנודר. 249



   פרשנות המשנה לאור התוספתא  3.2.1

   טיהור מים שאובים  3.2.1.1

  מקווה של מים שאובים בהשקה למקווה של מים שאינם251 טוען שאפשר לטהר250הרי"ד

שאובים. הוא מוכיח את עמדתו מכמה מקורות, בין השאר הוא מצטט את המשנה: 

  בזה עשרים סאה מים בזה כ' סאה ובזה כ' סאה מים252שלשה מקוות

  וירדו שלשה וטבלו בהן ונתערבו המקואות טהורין253שאובין

והטובלים טהורים (מ' מקואות ו:ג) 

 משנה זו אינה אומרת חד משמעית שהסיבה לכך ששלושת האנשים טהורים היא שהמים

 השאובים "נטהרו". כדי להוכיח שזו אכן הנקודה מצטט הרי"ד את התוספתא המבוססת

על משנה זו:

 שלשה מקואות בזה עשרים ובזה עשרים ובזה עשרים סאה מים

 שאובין ושואב מן הצד ירדו שלשה וטבלו בהן ונתערבו המקואות

טהורין והטובלין טהורין הרי זה אומ' טיהרני וטיהרתיו. (ת' פרה ח:ז)

 תוספתא זו מוסיפה על המשנה את העובדה שהמים השאובין נטהרו ורק אחר כך טיהרו

 את האדם. תהליך ההיטהרות של האדם הוא: קודם האדם "טיהר" את המים השאובים,

 ע"י השקה, ואחר כך "טיהרו" המים אותו. תוספת הביאור של התוספתא היא זו שיוצרת

את ההוכחה לפרשנות של הרי"ד במשנה שאפשר לטהר מים שאובים בהשקה.

.3.2.2.1  שו"ת הרי"ד סימן ט"ו, ראה דיון נרחב בתשובה זו להלן סעיף 250
   הרי"ד שם מאריך להוכיח שפירוש המילה "טיהור" בהקשר זה היא הפיכת המים השאובים למים251

שהטובל בהם נטהר. 
  וכ"ה הוא בכת"י קאופמן ופארמה, בכת"י מינכן "מקוואות".252
   בכת"י קאופמן, פארמה, ומינכן נוסף "והשאובין מן הצד" אך מהמשך הדברים בתשובת הרי"ד ניכר253

שהרי"ד לא גרס זאת.  



   שבועת אלמנה שלא נהנתה מנכסי בעלה  3.2.1.2

המשנה בכתובות אומרת: 

 254הלכה מקבר בעלה לבית אביה או שחזרה לבית חמיה ולא נעשית

  נעשית אפוטרופא255אפוטרופא אין היורשין משביעין אותה ואם

  לבא ואין משביעין אותה על257 אותה על העתיד256היורשין משביעין

. (מ' כתובות ט:ו). 258מה שעבר

 , והרי"ף מפרשים משנה זו גם במקרה שלא פטר260, וביניהם רב צמח גאון259הגאונים

  חלוקים על הסבר זה261הבעל את אשתו משבועה. ראשונים רבים וביניהם הרי"ד

 ומעמידים את המשנה כהמשך למשנה שלפניה, משנה הדנה במקרה שהבעל פטר את

 אשתו משבועה. לדעתם רק במקרה זה אין משביעין אותה על העבר, אך במקרה שלא

  מביא ראיה262פטר אותה הבעל משבועה, ישביעו היורשים גם על העבר. הרי"ד

מהתוספתא לשיטתו:

 כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך אין היורשין יכולין להשביעה

 בדברים שנשתמשה בהן לאחר מיתת בעלה במי דברים אמורי' בזמן

 שהלכה מקבר בעלה לבית אביה אבל אם הלכה מקבר בעלה לבית

 בכת"י קאופמן "עשת".  254
 בכת"י קאפמן "אם".  255
 בכת"י קאפמן "משביעים".  256
 בכת"י קאופמן "לעתיד" במקום "על העתיד".  257
 בכת"י קאופמן "לשעבר".  258
.275  מובא באוצר הגאונים כתובות חלק התשובות עמ' 259
 ובספר המכריע ערך מ"ח.280  מובא באוצר הגאונים שם עמ' 260
  במכריע שם. 261
.331 -330  וכך גם ראשונים נוספים עיין על כך תוספתא כפשוטה כתובות עמ' 262



 חמיה אפלו כתב לה נדר ושבועה אין לי עליך היורשין יכולין להשביעה

  (ת' כתובות ט:ג) 263בדברים שנשתמשה בהן לאחר מיתת בעלה.

גם במקרה זה הרי"ד מביא ראיה לפרשנות המשנה מהתוספתא.

   בירור נוסח הגמרא לאור התוספתא  3.2.2

   עיון בגרסת הגמרא בגיטין בעניין המטמא והמנסך  3.2.2.1

  על סתירה בגרסאות הגמרא בין מסכת ב"ק ומסכת גיטין –  בשתי264הרי"ד נשאל

 הסוגיות מובאת ברייתא בניסוח של אבוה דרבי אבין אך הניסוח שונה בשני המקומות.

בב"ק מובאת ברייתא בשני ניסוחים:

 דתניא: בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך, חזרו לומר אף

המדמע; ...

 , בראשונה היו אומרים המטמא והמדמע, חזרו265 תני אבוה דרבי אבין

לומר אף המנסך…(ב' ב"ק קיז ע"ב) 

ואילו בגיטין הנוסחה של אבוה דרבי אבין היא:

 ולהא דתני אבוה דר' אבין, בראשונה היו אומרים המטמא והמנסך,

חזרו לומר אף המדמע… (ב' גיטין נ"ג ע"ב) 

 גרסא זו זהה לברייתא הראשונה בב"ק ולא כמו שמובא שם בשם אבוה דרבי אבין. הרי"ד

רצה להציע:

  בראשונים יש גרסאות שונות על מילים אלו אך אין זה מעניינו כאן ועיין בתוספתא כפשוטה שם.263
  שו"ת הרי"ד סימן ה'.264
 בכת"י אסקוריאל והמבורג הגרסא היא "רבי אבהו" ולפי גרסתם שאלת הרי"ד אינה מתחילה.  265



 עלה בליבי לומר דלא גרסי' הכא בפרק הניזקין וליתני אבוה דר' אבין

 אלא ולמאי דתני'. והיא הברייתא שהביא בפרק הגוזל ומאכיל, וסתם

מתני' דתני מנסך בסיפא אתיא כדתני אבוה דר' אבין.

 בעצם רצה הרי"ד למחוק מהגמרא בגיטין את הייחוס של הברייתא לאווה דרבי אבין.

הרי"ד בסופו של דבר לא אימץ כיוון זה: 

  וכתב בה הכי: בראשונה היו אומרים266אבל חיפשתי בתוספת גיטין

המטמא והמדמע חזרו לומר אף המנסך. 

 הרי"ד מצא את נוסחת התוספתא שהיא מקבילה לנוסח המופיע בב"ק בשם רבי אבין. לא

 היה סביר בעיני הרי"ד לומר שהתוספתא זהה לגרסת אבוה דרב אבין, שכן הוא מצפה

 שהתוספתא תשקף את המצב לפני התיקון של אבוה דרב אבין. על כן מחליט הרי"ד

 לשנות את הגרסא בב"ק כך שהברייתא הסתמית תגרוס כמו התוספתא, רבי אבין הן

בב"ק והן בגיטין ישקף את השינוי והתוספת "באחרונה" תהיה  במנסך.

בדוגמא זו אנו רואים כיצד הרי"ד בוחר את הגרסא בבבלי על פי התוספתא. 

   כבד ששלקו אותו  3.2.2.2

הגמרא דנה בשאלה האם כבד מבושל מותר או אסור, ומסיקה שיש בכך מחלוקת תנאים:

 כתנאי, ר' אליעזר אומר: הכבד אוסרת ואינה נאסרת, מפני שפולטת

 ואינה בולעת, ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אומר: מתובלת –

 (ב' חולין קיא ע"ב). 267אוסרת ונאסרת, שלוקה –  אוסרת ונאסרת.

  פ"ד, ה"ה וכך הגרסא גם בכתבי היד של התוספתא.266
  הנוסח הוא169. בכת"י המבורג 1489, סנסינו 122 גרסה זו עמדה לפני הרי"ד וכך מופיע בכת"י ותיקן   267

  אלא שתיקנו את121בכת"י ותיקן "מתובלת אוסרת [ו]נאסרת שלוקה אוסרת ואינה נאסרת" מעין זה יש גם 

הנוסח והקיפו את המילה "ואינה" בסוגרים. בכת"י מינכן הנוסח הוא "מתובלת אינה אוסרת ונאסרת".



 מהגמרא כפי שהיא לפנינו עולה שיש בסוגיה זו מחלוקת תנאים, שכן לדעת ר"א הכבד

 אינו נאסר ואילו לרבי ישמעאל בנו של ריב"ב הכבד אסור בין אם מתובל בין שלוק.

 מודע לגרסא זו אך דוחה אותה:268הרי"ד

 דאם איתא דבשלוקה נמי פליג אמאי לא ערבינהו ותנינהו רבי ישמעאל

 נאסרת.269אומר מתובלת ושלוקה אוסרת ואינה

ועל כן גורס הרי"ד אחרת: 

 אלא הכי גרסינן שלוקה אוסרת ואינה נאסרת ולא פליג רבי ישמעאל

270אלא במתובלת מפני שהתבלין מרככין אותה.

הרי"ד מגבה את שינוי הגרסה שלו משני מקורות: 

 ובמקצת ספרים וגם בתוספתא דתרומות מצאתי כתוב שלוקה אוסרת

ואינה נאסרת.

    מדרשי ההלכה בעולמו הפרשני של הרי"ד  3.3

 בעלי התוספות עסקו לא מעט במדרשי ההלכה. כבר ראשוני חכמי בעלי התוספות

  ואף בפירוש הר"ש למשניות271באשכנז עסקו בפרשנות סיסטמאתית למדרשי ההלכה,

 אפשר לראות את ההשוואות המרובות שהוא עורך בין המשניות, התוספתא ומדרשי

 ההלכה. עיסוק זה אינו מאפיין רק את בעלי התוספות בצרפת, גם החכמים הסובבים את

 זמנו ומקומו של הרי"ד עסקו לא מעט במדרשי ההלכה. רבנו ברוך מיון מזוהה ע"י אורבך

  ספר המכריע ערך ע"ב. 268
  המילה ואינה מיותרת.269
 שמצאנו גרסא זו בכת"י המבורג.267 עיין לעיל בהערה   270
.165  עיין אורבך בעלי התוספות בדבריו על רבינו שמעיה עמ' 271



  רבנו שמחה, רבו של הרי"ד, כתב272כמחבר הפירוש לספרא המיוחס לר"ש  משאנץ.

274 ורבנו הלל פירש את הסיפרא ואת הספרי.273פירוש לסיפרא,

 על רקע זה אין זה מפתיע שבפרשנות הרי"ד אנו מוצאים שימוש רחב במדרשי

 ההלכה. כטבעם של דברים אנו מוצאים שימוש רב יותר בנושאי סדר טהרות, עליהם

 התלמוד אינו מרחיב דיבורו, אך באופן כללי אנו מוצאים לא מעט אזכורים של מדרשי

 ההלכה השונים הן בתוספותיו והן בתשובותיו. את הזיקה החזקה שיש לו לעולם מדרשי

 ההלכה אפשר לראות במיוחד במספר תשובות בהם משלב הרי"ד פרשנות על קטע

 ממדרש הלכה, גם כאשר פרשנות זו אינה נצרכת באופן ישיר כדי לענות על שאלת

 השואל. לעיתים אנו מוצאים שאלות שכל מטרתם היא בירור קטע ממדרש הלכה. שאלות

 אלו מוכיחות הן את העיסוק הרווח במדרשי ההלכה בעולם הסובב את הרי"ד, והן את

 העובדה שהרי"ד שימש ככתובת ברורה שיכולה להתמודד עם שאלות אלו.  היחס של

 הרי"ד למדרשי ההלכה אינו מתמצה בפרשנות אקראית, נראה שניתן גם להוכיח שהרי"ד

275עצמו כתב ביאור סיסטמאתי למדרשי הלכה שונים.

 העולה מכתבי הרי"ד הוא שמדרשי ההלכה הם בעלי סמכות זהה לחומר התנאי

 הנמצא בתלמוד. סמכות זו שמעניק הרי"ד היא ייחודית למדרשי ההלכה, והיא שונה

. 260-263  אורבך בעלי התוספות עמ' 272
   עיין או"ז ח"א סימנים של"ג, של"ו, של"ז אות ח'. ביחס לשאלה האם הוא ביאר גם חלקים אחרים של273

.45 הע' 346מדרשי ההלכה עיין אורבך שם עמ' 
   הרי"ד היה מודע לפירוש של רבנו הלל ואף מצטט ממנו במספר מקומות – לעיתים מסכים עם פירושו274

 אך על פי רוב דוחה אותו. עיין למשל תוספות רי"ד מסכת עבודה זרה מהדורה תינינא דף ע"ו ע"ב  ד"ה

תניא;  שו"ת הרי"ד סימן ט"ו; שם סימן ס"ב.
   הרי"ד בתוספותיו לפסחים דף צ"ו ע"ב מהדורא תליתאה מזכיר "כדכתבית בספרא" וכן בתוספותיו275

 לנדה דף ל"ב ע"ב הוא כותב "עיין בערך ק"א בקונטרס השני דסיפרא". קשה להכריע האם פירוש זה הוא

 רק על הספרא או גם על מדרשי ההלכה האחרים. עיין וורטהימר תשובות הרי"ד פרק ט"ז המציע שכל

הציטוטים שמצטט רבי אליהו מזרחי מפירוש הרי"ד על ספר ויקרא מקורם בפירושו על הסיפרא.



 מיחסו של הרי"ד למקורות תנאיים אחרים, הן אלו הנמצאים בתוספתא והן אלו המובאים

בירושלמי. אמנם הרי"ד אמר:

 אמנם טוב הוא להביא אדם סעד מן הבריתות ומן הירושלמי (לדבר)

 [לבאר] דבר שהוא סתום ונעלם בתלמוד, אבל לסתור דברי התלמוד

 אין סומכין לא על הבריתא ולא על הירושלמי דאמרינן או טעות סופר

276 הוא או אפילו אם תימצי לומר שהן דוקא הויא פלוגתא.

 אך העולה מבחינת המקורות שאין כוונתו בביטוי "ברייתות" לנאמר במדרשי ההלכה.

 לאלו הוא נותן סמכות יתר ולהם הוא מוכן להכפיף גם מקורות בבליים מובהקים. להלן

מספר דוגמאות המוכיחות על מקום מדרשי ההלכה בעולמו של הרי"ד.

3.3.1     " ההלכה  מדרשי כפרשן ד   הרי

   דיני הגעלת כלים  3.3.1.1

 מצטט את הספרי:277הרי"ד

 תניא בספרי כל דבר אשר יבא באש תעבורו באש כגון הלוכסין

 והסכינין והקדרות והשפודין והאסכלאות מפני גיות גוים וכל אשר לא

 יבא באש תעבירו במים כגון הברבנאות והכוסות והקיתונות

והקומקומין והיורות מפני גיות הגוים. (ספרי במדבר פיסקה קנח). 

בהקשר לברייתא זו דן הרי"ד בשני עניינים – בירור פירוש הברייתא ופסיקת ההלכה.

בירור הפרשנות

בברייתא יש  שתי רשימות: 

  שו"ת הרי"ד סימן ע"ז.276
  בתוספותיו מסכת עבודה זרה מהדורה תינינא דף ע"ד ע"ב  ד"ה תניא.277



 כל אשר יבא באש: הלוכסין והסכינין והקדרות והשפודין והאסכלאות♦

–  הדין הוא "תעבירו באש" מפני גיות גוים. 

 כל אשר לא יעבור באש: הברבנאות והכוסות והקיתונות והקומקומין♦

והיורות  –   הדין הוא "תעבירו במים" מפני גיות הגוים. 

 הברייתא אינה מבארת מה הכוונה בביטוי "יבא/יעבור באש", ועל כן לא ברור מהו

 הקריטריון המבדיל בין שתי הרשימות. כמו כן לא ברור מהי הכוונה בביטוי "תעבירו

 במים", האם מדובר על טבילה או על הגעלה. מעבר לכך יש ברשימות אלו סתירה

 פנימית, בפשטות יורה וקדרה הם אותו דבר ועל כן שניהם צריכים להיות או ברשימה

הראשונה או שניהם ברשימה השניה. בעצם עומדים בפנינו שתי אפשרויות פרשניות:

 הכלים המופיעים ברשימה הראשונה צריכים הכשר ממאכלות אסורות.1

 ועל כן צריכים הגעלה או ליבון, לעומת זאת הכלים ברשימה השנייה

 אינם צריכים הכשר ממאכלות אסורות ועל כן די להם בטבילה במים

 מפני גיות הגוים. לפי כיוון זה הן היורה והן הקדירה יופיעו ברשימה

הראשונה.

 הכלים המופיעים ברשימה הראשונה הם אלו שצריכים ליבון, לאור זה.2

הן היורה והן הקדרה יהיו ברשימה השנייה.

כדי לפתור בעיה זו מביא הרי"ד את פירוש רבנו הלל:

ופי' רבי' הלל מסלווידי זצוק"ל 

 הלכוסין והסכינין והקדרות, דהיינו קדרות של מתכות, והשפודין

 והאסכלאות מלבנן באש מפני גיות גוים שצולין ומבשלין בהם גוים

ובלעו מבישוליה' 



 והקרבנאות והכוסות כו' איכא מהני שנשתמש בהן ע"י צונן כגון כוסות

278וקותנות ואיכא מהני שנשתמש בהן ע"י חמין כגון קומקומין ויורות.

 רבנו הלל הולך בכיוון השני ומבאר שהרשימה הראשונה מציינת דברים שצלו בהם. על כן

 הוא מסביר את המונח "קדירה" כקדירות של מתכות המשמשים לצלייה, בניגוד ליורות

 שמשמשים לבישול. הרשימה השנייה מורכבת משתי רשימות שונות, כלים שבושל בהם

 הרי"ד דוחה הסבר זה של רבנו הלל:279וכלים שרק השתמשו בהם בצונן.

  ואינו נראה לי פתרון זה כלל שיהא קדרות של מתכת צריכות ליבון

 שהרי אין דרכן לצלות בהן אלא לבשל בהן ובהגעלה ברותחין סגי להו

ולא בעי ליבון. 

הרי"ד מציע הסבר אלטרנטיבי לברייתא זו:

 ונ"ל דבבבא דרישא כייל התנא שני ענינים בין אותן שדרכן ללבן ובין

 אותן שדרכן להגעיל ולתרווייהו קרי באש מפני שגם ההגעלה ברותחין

 על גבי האש היא והלוכסין והסכינין והקדירות צריכין הגעלה

 והשפודין והאסכלאות צריכין ליבון ובבבא דסיפא תנא כל אותן

 שתשמישן ע"י צונן שמדיחן במים ודי להם ואע"ג דתני בסיפא יורות

נ"ל דמשבשתא היא או שמא יש לומר שאינן יורות של בישול. 

 הרי"ד מציע שהרשימה הראשונה מורכבת מדברים הצריכים ליבון או הגעלה, המכנה

 המשותף שלהם הוא שהם צריכים הכשר. הרשימה השנייה מורכבת מדברים שאינם

 צריכים הכשר ורק צריכים טבילה. לפי ההסבר שלו "קדרות" הם כלים שמבשלים בהם.

    הדברים מצוטטים מתוספות הרי"ד, מקורם בפירוש רבינו הלל על ספרי דברים (פיסקה קנ"ח) שם נוסף278

 קטע "וכולהן טעונין טבילה בארבעים סאה דכתיב תעבירו במים מפני גיאות גוים תרי כדי לטהרן

מטומאת[ן] שנטמאו על ידי אחרים גוים".
   אין רבנו הלל מבאר למה שילבו רשימות אלו ביחד שכן אין דינם שווה – אלו צריכים הגעלה ואלו אינם279

 צריכים הגעלה. אי אפשר לומר שהמכנה המשותף הוא שהרשימה השניה צריכה טבילה שכן מסתבר שאף

הרשימה הראשונה צריכה טבילה וכך משמע מדבריו של רבנו הלל המובאים בהערה הקודמת.



 לגבי היורות ברשימה השנייה הוא מציע שתי אלטרנטיבות או שהמילה מיותרת או שלא

מדובר ביורות של בישול. 

השלכות הלכתיות

 לדיון זה יש השלכות הלכתיות – לדעת רבנו הלל הרשימה הראשונה כולה צריכה ליבון,

 ועל כן ברור לדעתו שסכינים צריכים ליבון. הרי"ד לעומתו סובר שהרשימה הראשונה

 מורכבת גם מדברים שדי להם בהגעלה ועל כן סכינם דינם בהגעלה ולא בליבון. ז"ל

הרי"ד:

 ומזו הברייתא מוכיח הסכינין לא בעי ליבון אלא ברותחין סגי להו

 כדפרישית בפ' כל שעה במהדורא בתרא מדתני לסכינין בהדי קדרות

ולא תני להו בהדי שפודין ואסכלאו' 

בסוף הקטע מביא הרי"ד סימוכים לדעתו מהספרא זוטא:

  כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש וטהר280ובספרי זוטא תניא

שדרכו להבליע באור יבליע באור זו האסכלה והשפוד 

 וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים כלים שהן מחוסרין הגעלה אלו

הדודים והיורות 

 וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים כלים שהן מחוסרין שטיפה אלו

הקיתוניות והדליות והסיטליות 

 ד"א וכל אשר לא יבא באש תעבירו במים כלים שאינן עשוין לקבלה

 אילו הפשוטין אילו הסכינין והסייפין והרמחין וכל אשר לא יבא באש

 תעבירו במים כלים שאינן עשוין למלאכה אבל עשוין לנוי אלו קטליו'

ונזמים וטבעת כו'. 

  פיסקא ל"א.280



ומעיר הרי"ד על דרשה זו:

 גם מזו מוכיח דסכינין לא צריכי ליבון דמדתני סכינין בסיפא ולא תני

 להו ברישא גבי שפודין ואסכלאות ש"מ דלא בעי ליבון בשפודין

 ואסכלאות ואע"ג דבסיפא לא מיירי בענין גיעול אלא בענין טומאה

 וטהרה מ"מ איכא לדיוקא מדאדכר להו הכא ולא אדכר להו לעיל גבי

שפודין ואסכלאות ש"מ דאין דינן שוה. 

 בשולי הדברים אומר הרי"ד "עיין במהדורא תליתאה בשילהי מסכת ע"ז". כוונתו למה

  בין סוגי סכינים שונים, חלקם צריכים הגעלה וחלקם צריכים ליבון. באמירה זו281שחילק

 הוא חוזר בו מהאמירה החד משמעית שאמר כאן "דסכינין לא צריכי ליבון". אך נראה

שגם לאחר חילוק זה פרשנות הספרי במקומה עומדת. 

 מקרה זה הוא דוגמה טובה למדרש הלכה הנמצא במוקד הדיון הן מבחינה

 פרשנית והן מבחינה הלכתית. לא מדובר כאן על סוגיה בבבלי הנמצאת ב"דיון" מול

 מדרש ההלכה, הכל מתחיל ונגמר בדיון במדרש, ובכל זאת אין בעובדה זו בכדי להחליש

את הסמכות ההלכתית שמעניק הרי"ד למקור זה. 

בשולי הדיון אעיר  –  

 נראה לי שההפניה בסוף דברי הרי"ד " עיין במהדורא תליתאה בשילהי מסכת ע"ז" מעידה

 שאין המקום המקורי של הקטע בתוספותיו של הרי"ד. הקטע בו אנו דנים נמצא בתוספות

 הרי"ד מהדורא תינינא על דף ע"ד במסכת ע"ז. דף זה עצמו הוא "בשלהי מסכת ע"ז", ועל

 כן די היה בהפניה לעיין במהדורא תליתאה ללא תוספת אמירה "בשלהי ע"ז".  כמו כן

 הדיון בפרשנות רבנו הלל מאוד חריגה בנוף של תוספות הרי"ד. לאור זאת נראה לי

 שהקטע במקורו נמצא בפירוש הרי"ד לספרי, ושם אכן סביר להפנות למהדורא תליתאה

.3.4.3.6  בתוספותיו לע"ז מהדות"ל דף ע"ו ע"ב ד"ה והסכין, ראה דיון בקטע זה להלן בסעיף 281



 בשלהי ע"ז. משם העתיק אותו הרי"ד אל תוספותיו. תופעת העתקת קטע מספר לספר

 שכיחה מאוד בכתבי הרי"ד. אם כנים הדברים הרי לנו ראיה נוספת לכך שהרי"ד ביאר את

הספרי.

   "אדם כי יקריב" –  לרבות את הגרים  3.3.1.2

הרי"ד התבקש לבאר את מאמר הספרא:

 אדם, לרבות את הגרים, מכם, להוציא את המשומדים (סיפרא דבורא

דנדבא פרשתא ב) 

 מדרש זה קשה שכן מה החידוש שגרים יכולים להביא קרבן עולה הרי גם גוים יכולים

להקריב קרבן זה? ועל כך ענה הרי"ד:

 מאי דמרבה גרים מאדם לאו לקבולי קרבן מיניהו דאפילו מגוים נמי

 מקבלין, אלא שיהא דינם כישראל, שקרבן גוים אין טיעון סמיכה

 282כדתני ברישא בני ישראל וסמך בני ישראל סומכין ואין הגרים

 סומכין, ומאדם ריבה שקרבן גרים יהא טעון סמיכה כקרבן ישראל

  284  מיעט המשומדים שלא נקבל מהם כלל.283(ומהם) [ומכם]

בתשובה זו אנו רואים כיצד הרי"ד משמש ככתובת לשואלים המקשים במדרשים.

   ביאור בספרא בעניין נר התמיד  3.3.1.3

  נשאל על סתירה בין הספרא והמשנה בתמיד. בספרא על הפסוק  "... שמן זית זך285הרי"ד

כתית למאור להעלות נר תמיד" (שמות כז:כ) מבואר:

  צ"ל: הגוים.282
 כ"ה באו"ז וכצ"ל.  283
  שו"ת סימן פ"ד, תשובה זו נעתקה באו"ז סימן תשנ"ד. השווה דברי הרי"ד לפירוש הראב"ד על אתר.284
  שו"ת הרי"ד סימן צ"ה.285



 להעלות נר שתהא נר המערבי תדיר שממנו יהיה מתחיל ובו יהיה

 מסיים ובשעה שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות הוא היה מקדם

  דולקים מדשן את286לפניהם, כיצד נכנס ומצא שתי נרות מערביים

 המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו מדליקים את המנורה בין

 הערבים, מצאו שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה. (ספרא פרשתא

יג:ז)

 העולה מכאן שהנרות הדולקים הם הנרות המערביים. לעומת זאת במשנה במסכת תמיד

מבואר: 

  דולקים287מי שזכה בדישון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מזרחיות

  במקומן מצאן שכבו מדשנן288מדשן את השאר ומניח את אלו דולקים

ומדליקן מן הדולקים ואחר כך מדשן את השאר. (מ' תמיד ג:ט) 

 ממשנה זו מבואר שהנרות המזרחיים הם אלו שדולקים בכניסת הכהן. הרי"ד מוסיף עוד

מקורות לסבך זה:

  מחוץ לפרכת העדות מאי289ובמנחות פר' כל קרבנות הציבור אמרינן

   חברותיה291 זה נר מערבי שנותן בה שמן במדת290עדות אמר רבה

   לפנינו בספרא "מזרחיים" וכך גרס גם הרי"ד, הגרסא "מערביים" היא גרסתו של השואל. ראה להלן286

 שהרי"ד משנה את הגרסא במשנה ל"מערביים", בתוספותיו ליומא הוא אומר שצריך לשנות גם את גרסת

הספרא ל"מערביים".
 בכת"י קאופמן ופארמא "מזרחיים".  287
 בכת"י קאופמן ופארמא חסר "דולקים".  288
 מנחות דף פ"ו ע"ב.   289
  ברוב כתבי היד "רבא" בכת"י מינכן "רב".290
 בכת"י מינכן "כנגד".120 וותיקן 118  כ"ה בכת"י פריז, ותיקן 291



 292וממנה היה מתחיל ובה היה מסיים. והכי נמי אמרינן בסיפרי

 294 אל מול פני המנורה שיהו כולן פונות לצד האמצעי.293ומיתינן במגלה

 ממקורות אלו עולה שנר התמיד היה הנר האמצעי. כדי לפתור סבך זה אומר הרי"ד שני

דברים:

 הוא עצמו סבור שהגרסא הנכונה במסכת תמיד היא "מערביים" ועל.1

 כן הוא שינה את הנוסח במשנה, ללא שום כתב יד. הרי"ד מוסיף

 שהיה שמח אילו הגרסא בסיפרא אכן הייתה "מערביים" כפי שאמר

 השואל שאז הייתה לו הוכחה לשינוי הגרסא שלו אך הוא מעיד

  גירסות של סיפרא חיפשתי בפרשת אמור אל הכהנים295"שיבשתי

 ומצאתי כתוב מזרחיים". על אף שהוא לא מצא אסמכתא לדבריו אין

הרי"ד חוזר בו משינוי הגרסא.

 הרי"ד מצטט את מה שכתב בתוספותיו למסכת יומא כדי לפתור סבך.2

 296זה "והנני כותב לכבודך מה שכתבתי על זה בפרק טרף בקלפי

 ומשם יתבררו כל הקושיות והספיקות. בריש פרק טרף בקלפי אמרינן

והיה נר מערבי דולק כו' עד גימגומים".  

  בהעלותך פיסקא נ"ט.292
  דף כ"א ע"ב.293
   לפנינו במגילה שם הגירסא: "אל פני המנורה יאירו מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי ונר מערבי294

 כלפי שכינה". ומפרש שם רש"י "נר מערבי הוא נר האמצעי למ"ד נרות צפון ודרום מונחים הוי אמצעי משוך

 קמעא כלפי מערב חוץ משאר נרות". ונראה דגרסת הרי"ד במגילה כמו שהיא לפנינו במנחות דף צ"ח ע"ב,

 "אל פני המנורה יאירו שבעת הנרות מלמד שהיו מצדדין פניהם כלפי נר אמצעי", וכגירסא זו משמע בספרי

 בהעלותך שם מביאו הרי"ד בתוספותיו יומא דף ל"ט ע"א, "אל מול פני המנורה שיהיו נרות מקבילין את

 המנורה ומנורה את הנרות הא כיצד שלשה כלפי מזרח ושלשה כלפי מערב ואחת באמצע, נמצאו כולן

מקבילין את האמצעי, מיכן אמר ר' נתן האמצעי מכובד". 
  צ"ל: "שבשתי".295
 בבלי יומא לט ע"א.  296



 בפועל לפנינו אין בתשובה את הציטוט, אך נביא את תורף דבריו בתוספות: יש מחלוקת

  האם המנורה עמדה ממזרח למערב או מצפון לדרום. למ"ד שעמדה297תנאים במנחות

 מצפון לדרום כל הנרות הם גם מערביים וגם מזרחיים ועל כן לא שייך לדבר על נר מערבי

 אחד. לשיטתו מעמידים את הנר המערבי כנר האמצעי שפתילתו מכוונת למערב בעוד

 ששאר הפתילות מכוונת אל הנר האמצעי. על פי שיטה זו נאמרו הדברים במסכת מגילה.

 התנא שסובר שהמנורה עמדה ממזרח למערב סובר שהנר המערבי הוא הנר הקיצוני בצד

 מערב. לשיטתו אכן אפשר לדבר על נרות מערביים כנר התמיד אך לא שייך לקרוא להם

  הרי"ד מאריך גם לסתור את הסבר של298 נרות מזרחיים ועל כן שינה הרי"ד את הגרסא.

 רבנו הלל שניסה להעמיד את כל המקורות אליבא דכו"ע. הרי"ד מסיק "ואינם נראים לי

אלא דברי הבאי". 

 גם דיון זה מראה את העיסוק האינטנסיבי של הרי"ד במדרשי ההלכה, וכיצד הוא

 אורג מקורות אלו לתוך הדיון במשניות ובסוגיה הבבלית. מקרה זה ייחודי כיון שהוא

 שופך אור על נקודה נוספת. השואל כלל לא התלבט בשאלה בה התעסק הרי"ד. שאלתו

 הייתה ממוקדת הרבה יותר –  כיצד לפתור את בעיית הגרסא בין המשנה והספרא. מוקד

 שאלה זו הוא בעצם הספרא וכלל אינו מתמודד עם הדיון בסוגיות התלמוד השונות.

 מטרת השואל הייתה בהבנת הקטע בספרא מתוך לימוד סיסטמתי של הספרא. דבר זה

 מעיד הן על תפוצת לימוד הספרא כחומר עצמאי, והן על מעמדו של הרי"ד כמשיב

 בתחום זה. כמו כן חשוב לציין שיש לרי"ד שני כתבי יד של הספרא המשמשים בידו

לקבוע את הגרסא הנכונה בטקסט. 

  שם.297
  הרי"ד חוזר לנושא זה מזווית אחרת גם בתשובתו האחרונה בקובץ, סימן קכ"ד.298



   אמירה לעכו"ם שבות  3.3.1.4

  מאריך להוכיח שאמירה לעכו"ם, גם באיסורי תורה, אסורה רק מדרבנן. השואל299הרי"ד

ניסה להוכיח שהאיסור הוא מדאורייתא מהמכילתא: 

כל מלאכה לא יעשה בהם. 

לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה הגוי מלאכתך 

 אתה אומר כן או אינו אלא לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ויעשה גוי

 מלאכתך ת"ל ששת ימים תעשה מלאכה וגו' (שמות לה:ב) הא למדת

 וכל מלאכה לא יעשה בהם לא תעשה אתה ולא יעשה חברך ולא יעשה

גוי מלאכתך דברי רבי יאשיה 

 ר' יונתן אומר אין צריך והלא כבר נאמר זכור את יום השבת לקדשו

 והלא דברים ק"ו ומה אם שבת חמורה אין אתה מוזהר על מלאכת הגוי

 במלאכתך יו"ט הקל דין הוא שלא תהא מוזהר על מלאכת הגוי

במלאכתך ת"ל כל מלאכה לא יעשה בהם.

 אין לי אלא יום טוב שאתה מוזהר על מלאכת חברך במלאכתך שבת

 מנין ק"ו ומה אם יו"ט הקל אתה מוזהר על מלאכת חברך במלאכתך

 [שבת חמורה דין הוא שתהא מוזהר על מלאכת חברך במלאכתך].

300(מכילתא מסכתא דפסחא פרשה ט)

 ממכילתא זו עולה במפורש שאסור לנכרי לעשות במלאכת ישראל. איסור זה נלמד מפסוק

 302 והביא דבריו שיבולי הלקט.301ועל כן בפשטות הוא איסור תורה. כך פסק היראים,

  שו"ת סימן מ"ה.299
  הנוסח הוא כפי המובא אצל הרוויץ אם כי בכתבי היד יש שינויים ובחלקם ידון הרי"ד להלן.300
  סימן ש"ד.301
  סדר עצרת סימן רמ"א.302



 מסקנה זו סותרת את התיזה של הרי"ד, ועל כן מסביר הרי"ד את המכילתא כולה כדי

להוכיח שאין המצב כן. ראשית כל מעיד הרי"ד: 

 ומפני שראיתי הברייתא הזו משובשת בספרים הוזקקתי לכתוב

גירסתה ופירושה כפי מה שנראה לי. 

 הרי"ד מצטט חלקים נרחבים מהמכילתא ומבארם – אני אביא את דברי המכילתא בפונט

שונה מדברי הרי"ד:

  לא תעשה אתה ולא יעשה חבירך303ה"ג כל מלאכה לא יעשה בהם,

לאסור,        304אבל יעשה גוי מלאכתך בא לא יעשה לא דהאי  פירוש

הוא            אם יאמר שלא מלאכתו לעשות חבירו יניח שלא אלא הגוי  מלאכת

   [ ] ( אבל       (  כך על להזהיר ולהזהיר להו בא לו זקוק אני אין לעבוד  רוצה

מותרת    הגוי מלאכת  , ת"ל ששת ימים תעשה מלאכה וגו' הא לאלעולם

 תעשה אתה ולא יעשה חבירך ולא יעשה גוי מלאכתך דברי ר' יאשיה.

     ' '  "  ' דששת  '  תעשה מה ימים דששת תעשה מ ט די יעשה לא למדנו  פירוש

    "    " לא         אף מותר גוי י ע בין חבירו י ע בין הוא בין אלא בו חלקת לא  ימים

  "    "         " אסור  גוי י ע בין חבירו י ע בין הוא בין אלא בו תחלק לא ט די  .יעשה

 ר' יונתן אומר אינו צריך והלא כבר נאמר זכור את יום השבת ששת

 ימים והלא דברים קל וחומר ומה שבת חמורה אין אתה מוזהר על

 מלאכת הגוי כמלאכתך י"ט הקל דין הוא שלא תהא מוזהר על מלאכת

לאסור       הגוי כמלאכתך,  יעשה לא דכתיב הכתוב הוצרך לא  פירוש

כל           ועשית תעבוד ימים ששת כתיב חמורה בשבת שהרי הגוי  מלאכת

       ' ובנך     אתה מלאכה כל תעשה לא אלהיך ליי שבת השביעי ויום  מלאכתך

  הרי"ד אינו מצטט את כל המכילתא ושלב זה הוא ציטוט מההו"א שמלאכת גוי מותרת גם עבור ישראל.303
  כך גרסו גם כתבי היד שלפנינו וכן מופיע בדפוס ראשון, הרמב"ן בחומש (שמות יב, טז) גרס במכילתא  304

 ", בכת"י אוקספורד שילבו בין הגרסאות "ולא יעשה הגוי מלאכתך אבל עושה הגויתו"ולא יעשה הגוי מלאכ

 את מלאכתו". לפי גרסת הרמב"ן אסור לומר לגוי לעשות מלאכתו של ישראל בין לר' יאשיה ובין לר' יונתן

 ולפיכך משיג הרמב"ן על רש"י שכתב: "לא יעשה אפילו ע"י אחרים" עיי"ש, ועיין רא"ם שמיישב שכוונת

רש"י לדעת ר' יונתן כמ"ש הרי"ד.



וגר        דוקא בשעריך אשר וגרך ובהמתך ועבדך גוי    305ובתך אבל  אסורין

        ,  " לא    בהם יעשה לא מלאכה כל דכתיב והאי הקל ט י שכן כל  מותר

    . להזהירו        בא נמי אי הכי לאישתעויי הוא דקרא אורחיה אלא לכך  הוצרך

לעשות           יניחנו שלא לו שומע ואינו לעבוד רוצה שאם חבירו  על

 .במלאכתו

 לאור פרשנות זו עולה שרבי יאשיה ורבי יונתן נחלקו האם מהתורה אסור לנכרי לעשות

 את מלאכת ישראל. ומסיק הרי"ד "נמצא שר' יאשיה ור' יונתן חלקו בדבר זה וכל סוגיא

דתלמודין כר' יונתן אזלא".

 בקטע זה יש לנו דוגמא טובה לפרשנות מלאה של הרי"ד תוך כדי העלאת כמה אפשרויות

 פרשנות. הרי"ד מודע לבעיות הגרסא והפרשנות של הקטע ועל כן הוא מבאר אותו. נדמה

 שאין העיסוק במכילתא נובע רק מהשאלה אותה הוא נשאל אלא שיש לו רקע בעיסוק

 בקטע זה. דבר זה ניכר גם מכך שהרי"ד מרחיב ומבאר קטעים מהמכילתא על אף שאינם

 נצרכים לנקודה אותה הוא מנסה להוכיח. יתכן שגם כאן אפשר לראות רמז לעיסוק בלעדי

במדרשי ההלכה מעבר לפרשנות שלו על הסיפרא. 

   מקווה מים שאובים  3.3.1.5

 הרי"ד מקדיש מאמצים רבים לדיון האם פסול מקווה מים שאובים הוא דאורייתא או

  הרי"ד נמצא במשא ומתן מתמשך מול מי שהוא מכנה "אדוני הרב רבנא פלוני306מדרבנן.

  בין שאר הראיות הוא307בן כבוד רבנא פלוני זצ"ל שאין הדור יתום שאתה שרוי בתוכו".

 בספרא:308דן

  מלת וגר נראית מיותרת.  305
  עיין שו"ת סימן א' וסימן ס"ב.306
  מלשון הבבלי חגיגה ג: ע"ב "אין הדור יתום שרבי אלעזר בן עזריה שרוי בתוכו", מהשוואת הכבוד  307

שהרי"ד מעניק לרבנו שמחה במקומות אחרים יש מקום רב לטענה שאף תשובה זו מופנית אליו.
  בסימן ס"ב.308



 אילו אמר מקווה מים יהיה טהור יכול אפילו מילא בכתיפו ועשה מקוה

 בתחילה יהיה טהור תלמוד לומר מעין מה מעין בידי שמים אף מקוה

 בידי שמים ... או מה מעין מטהר בכל שהו אף מקוה מטהר בכל שהוא

 תלמוד לומר אך מעין, המעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים

סאה. (ספרא, שמיני, פרשה ט). 

 ממדרש זה עולה שמקווה מדאורייתא צריך להיות עשוי בידי שמים – כלומר ממים שאינם

 שאובים. זו ראיה חזקה לשיטת הרי"ד ועל כן בר הפלוגתא שלו, שטוען שגם מקווה

 שעשוי כולו ממים שאובים מטהר מהתורה, מעמיד את הספרא כאסמכתא. הראיה

 שהספרא היא אסמכתא היא מהסיפא של המדרש האומרת שמקווה מטהר רק במ' סאה.

 דין זה הוא דרבנן לכו"ע שכן מדאורייתא מקווה בשיעור של רביעית כשר לטהר מחטים.

 השואל מוכיח מכך שהסיפא היא דין דרבנן באסמכתא, שגם הרישא של הקטע בספרא,

 הפוסל מקווה העשוי ממים שאובים, אף הוא אסמכתא מדרבנן. הרי"ד בשני מקומות

בתשובה מתמודד עם טענה זו של השואל ומעלה כמה נקודות:

א. הסיפא אינה בדיוק אסמכתא,

 אדוני הרב אין סיפא אסמכתא אלא דרשה עיקרית דנפקא לן ממיעוטא

 דאך, וכבר כתבתי לכבודך שזה היה קשה לי כל הימים מפני שהייתי

 מדמה בדעתי דרביעית דמקוה הינו כל שהוא ונמצא שאין חילוק בין

  אורו עיני שכתב כך: היה309מקוה למעין, אבל בתשובות רבינו תם

  והמעין מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה והלא כבר310ראוי לומר

 כתבנו כי רביעית מים ראוי לומר והמעין מטהר בכל שהוא והמקוה

 ) שכתבי ר"ת8.3.2 סעיף 8  ספר הישר חלק התשובות סימן מ"ח, מכאן ראיה לטענה שאטען להלן (פרק 309

הגיעו לרי"ד בשלב מאוחר יותר של לימודו.
המשפט "והמעיין מטהר בכל שהוא.. ראוי לומר" נראה מיותר.   310



 311ברביעית, וזהו החילוק שיש ביניהם שהמעין אין לו שיעור אלא

 בפחות מרביעית למחטין וצינורות והוא שיכולין לעלות בו והמקוה

  לרביעית תנא מ' סאה אפילו312צריך רביעית אלא משום דטבולוה

 למחטין וצינורות, ולעולם מאי דדריש מאך מעין ובור ודוקא הוא ולא

אסמכתא. 

 ר"ת מסביר שהחילוק בין מעין ומקווה המופיע בסיפא הוא אכן תקף גם במישור

 דאורייתא. מעין מטהר מחטים בכלשהו לעומת מקווה המטהר רק משיעור רביעית.

 חכמים שימרו חילוק זה אלא שתיקנו שמקווה תמיד יטהר רק במ' סאה. המדרש בספרא

 משקף את החילוק דאורייתא עם התיקון שעשו חכמים לדין. לאור זאת, אומר הרי"ד, אי

 אפשר לומר שהסיפא הוא דין דרבנן באסמכתא, ועל כן לא נוכל להוכיח מכאן שאף

הרישא הוא רק מדרבנן.

ב. הרישא היא דאורייתא 

 הרי"ד מדייק מהרישא של הדרשה שמדובר בדין דאורייתא. אם המדרש היה מדבר על

 דינים דרבנן להם הוא רוצה לתת אסמכתא, היה עליו להביא את הדין דרבנן הקיצוני יותר

  מכך שהברייתא אינה דנה בפסול מים313– פסול המקווה בג' לוגין של מים שאובים.

 שאובים המשלים את המקווה אלא בפסול מקווה העשוי כולו ממים שאובין,  סימן

שמדובר באיסור דאורייתא. 

  נראה דצ"ל: אפילו.311
  צ"ל: "דבטלוה". 312
   ג' לוגין אלו, אם נפלו למקווה חסר מ' סאה, פוסלים את המקווה גם אם אחר כך ממלאים אותו במים313

שאינם שאובים. 



 בדוגמא זו אנו רואים כיצד דן הרי"ד במדרש ההלכה בצורה אינטנסיבית לא רק

 כדי להביא ראיה לדין אלא הוא דן בו כמקור בו צריך לדייק ולדקדק ממש כמו בדברי

המשנה.

   סמכות מדרשי ההלכה בדיון על הסוגיה הבבלית  3.3.2

   האם "למען ינוח שורך" הוא מצות עשה?  3.3.2.1

 מצטט את קושיית ר"י הזקן:314הרי"ד

  אלא דקיימא לן315ומה שהקשה ר"י על מאי דאמרינן בפ"ק דיבמות

 בעלמא דעשה דחי את לא תעשה לילף משבת דלא דחי. דהיינו לאו

 דמחמר, והא לאו דמחמר לאו ועשה הוא, ועשה דידיה מלמען ינוח

  והיכי סליק אדעתין למילף מיניה ללאו גרידא. 316שורך וחמורך

 ר"י מניח שהפסוק "למען ינוח שורך" מתאר מצות עשה על מנוחת בעלי החיים שברשות

 ישראל. לאור הנחה זו עולה שיש בשימוש בבהמה איסור כפול, לאו של מחמר ואיסור

 עשה של שביתת הבהמה. על כן שואל ר"י למה הגמרא ביבמות אומרת שיש שם רק לאו

בלבד ?

 הרי"ד חולק עליו ואומר שהפסוק נצרך ללימוד אחר ועל כן אינו מלמד על מצוות עשה,

 ואכן, כפי שאמרה הגמרא, יש בשביתת בהמה רק לאו. כדי להוכיח את טענתו מצטט

הרי"ד מכילתא:

 למען ינוח שורך וחמורך הוסיף לו הכתוב נייח אחר להיות תולש מן

 הקרקע ואוכל, אתה אומר לכך בא או לא בא אלא יחבשנו בתוך ביתו

 אתה אומר [כן] אין זה נייחא אלא צער הא מה אני מקיים למען ינוח

  בשו"ת סימן מ"ד.314
  דף ו ע"א.315
 שמות כ"ג:י"ב.  316



 שורך וחמורך הוסיף לו הכתוב נייחא אחר להיות תולש ואוכל.

 317(מכילתא משפטים מסכת כספא פרשה ג).

 הרי"ד מסיק מברייתא זו שהפסוק "למען ינוח" מלמד אותנו התר עבור הבהמה לעשות

 מלאכה עבור עצמה, למשל תלישת עשבים. התלישה של הבהמה בשבת. על כן פסוק זה

אינו פנוי ללמדנו חיוב עשה על שביתת הבהמה. 

 וכיון שמצינו במכילתא שלדרשה זו בא אין לנו (אלא) לומר לעשה בא

ולא נשאר על המחמר אלא לאו גרידא.

 מקור הדברים שמצטט הרי"ד הוא המכילתא, על אף שאין מקור בבבלי המלמד על התר

 זה בכל זאת אומר הרי"ד שאף הבבלי מאמץ עניין זה ומבוסס עליו, ועל כן אין הפסוק

מופנה ללמדנו מצוות עשה על מנוחת בעלי החיים. 

   חומרת עונש ה"כרת"  3.3.2.2

בספרי מובא:

  ולא ימותו318תניא אשר יטמא ולא יתחטא ונכרתה, ולהלן הוא אומר

 בטומאתם בטמאם את מקדשי אשר בתוכם, ללמדך שהמיתה היא כרת

וכרת הוא מיתה. (ספרי חקת פיסקא קכ"ה)

  נשאל לפתור סתירה319העולה מדברים אלו שעונשי מיתה וכרת זהים בחומרתם. הרי"ד

  שם עולה שעונש כרת חמור מעונש מיתה שכן321 וחולין320בין דברי הספרי לגמרות יבמות

   הנוסח שהבאתי הוא הנוסח של הרי"ד, בכתבי היד יש שינוי אחד משמעותי במקום לגרוס "אתה אומר317

 כן אין זה נייחא אלא צער הא מה אני מקיים למען ינוח שורך וחמורך .." הם גורסים " אמרתה אין זה נייח

אלא צער ת'ל למען ינוח שורך וחמורך", גרסת הרי"ד נוחה יותר.
  ויקרא ט"ו:ל"א.318
  שו"ת הרי"ד סימן צ"ו.319
  דף עג ע"ב.320
  דף ל"ב ע"א.321



 זרעו נכרת. הרי"ד עונה שמטרת הספרי אינה להשוות בין מיתה וכרת בחומרתם אלא כדי

לומר לנו שגם בכרת יש אלמנט של מיתה כיון שימיו נכרתים:

 ולא אתא תנא דסיפרי להשוות המיתה לכרת שלא יהא כרת חמור

ממנה אלא רצה ללמד על הכרת שהיא מיתה.  

 גם כאן יש דוגמא ללמידה סיסטמאתית של מדרשי ההלכה, וראיית הרי"ד ככתובת

 לבירור הספקות בעניין. אך מעבר לכך יש כאן השוואת מעמד הספרי לזו של הבבלי ועל

 כן שואלים סתירה ממקור אחד לשני. הרי"ד אינו מגיב בביטול המקור מהספרי אלא

מסביר למה הסתירה היא מדומה.

   דיון בסיפרא בעניין שזירת חוטי הציצית  3.3.2.3

  נשאל בעניין הדרשה בספרי האומרת שחוטים של ציצית צריכים להיות שזורים.322הרי"ד

  מה להלן שזורין אף כאן323הספרי דרש זאת בהיקש "תכלת תכלת גזירה שוה ממשכן

).  שזורין" (ספרי שלח פיסקא קטו

 השואל הקשה לאור דרשה זו למה אין אנו שוזרים את הציצית בששה חוטים כמו שעשו

 עונה לו הרי"ד: 324בחוטי המשכן.

  והאי גדילים לשיעורא הוא דאתא גדיל שנים325הא אמרינן בריש יבמות

  עשה גדיל ופותליהו מתוכו. פירוש הני326גדילים ד', אמרה תורה

  שו"ת הרי"ד סימן צ"ח.322
   לפנינו בספרי הגירסא: "פתיל תכלת טווי ושזור ולא נזכר גזרה שוה ממשכן", ומפרש רבינו הלל דפתיל323

 משמע טווי ושזור.  הדרשה שהרי"ד מצטט הייתה בידי עוד ראשונים מלבד הרי"ד, עיין ראב"ד על הרמב"ם

 הלכות ציצית פ"א ה"י, שאלת חכמי לוניל לרמב"ם, מובא בשו"ת הרמב"ם מהדורת פרימאן סימן א; מהדורת

בלאו ח"ב סימן רפו, ובתשובתו אליהם.
   אף הרמב"ם שם בתשובתו העלה אפשרות זו ועל כן דחה את ההקש למשכן מההלכה. עיין בב"י או"ח324

סימן י' המקשה על הערה זו של הרמב"ם.
  יבמות דף ה' ע"ב.325
 אין את הביטוי "אמרה תורה".248 ברוב כת"י מלבד כת"י אוקספורד 326



 ארבעה חוטין וכשמכניסן בנקב הכנף ומשולשין מיכן ומיכן יהיו שמנה

וכיון דמקרא ילפינן שמנה היכי מצינן למילף גזירה שוה שיהיו ששה. 

 הרי"ד עונה שאי אפשר ללמוד מגז"ש את מנין החוטים כיון שהגמרא כבר מצאה מקור

 אחר למניין זה. חשוב להדגיש שאין הרי"ד סובר שהבבלי חלוק על הספרי בשאלה האם

 יש גז"ש, הבבלי רק מצמצם את ההיקף של הגז"ש שיצר הספרי. במקום לכלול גם את

מספר החוטים בגז"ש אנו מסתפקים בכך שלמדנו את חיוב השזירה. 

 תשובה זו של הרי"ד קשה מאוד – דין השזירה בו דן הספרי מתמקד במבנה של

 כל חוט וחוט. הגמרא ביבמות לעומת זאת דנה במבנה ציצית הכנף. אין שום בעיה לשזור

 כל חוט מששה חלקים כפי שדורש הספרי, ולעשות בציצית שמנה חוטים כפי שדורשת

  מפאת הדוחק ניתן להציע שהרי"ד, בניגוד להבנת הרמב"ם, הראב"ד327הגמרא ביבמות.

 וחכמי לוניל, מבין את ציווי השזירה לא ביצירת החוטים כמו במשכן אלא בתהליך קשירת

 חוטי הציצית עצמה. צורת הקשירה של הציציות צריכה להיות בצורה השוזרת אותם

 להיות אחד. כדי לומר זאת צריך לפרש את המילה תכלת לא כעל פתיל התכלת הבודד

 אלא על הציצית כולה. ואכן מצאנו כעין זאת במספר מקומות בש"ס עיין למשל "תכלת

  "פי' כל הציצית קורא תכלת" וכן328שכרך רובה", (ב' מנחות לט ע"ב), שם ביאר הרי"ד

 בעוד מקומות. הקושי בפירוש זה הוא לא בדברי הרי"ד אלא בדברי המביאים אותו

  שנראה מהם שהבינו את דבריו על שזירה ממש ועל כן עדיין329להלכה כגון ספר האגור

צ"ע. 

 דוגמא זו מדגישה מאוד את מרכזיות הספרי. הדרשה משמשת כמקור הלכתי שאי

 אפשר לבטלו וצריך להתחשב בו עד לסוף פרטי פרטיו. ואמנם גם כאשר מסיק הרי"ד

  עיין בהערות המהדיר לתשובות שאף הוא הקשה כן.327
  בפסקיו, מקור הדברים בפירוש רש"י.328
  הלכות ציצית סעיף י"ג.329



  חוטים בשזירה אין הוא מסיק שיש כאן מחלוקת בבלי וספרי, אלא הוא8שהבבלי מצריך 

אומר שהבבלי מאלץ אותנו להסביר שהגזרה שווה בספרי מצומצמת יותר.

   יחסו של הרי"ד לירושלמי  3.4

   מבוא  3.4.1

   הירושלמי בעולם בעלי התוספות  3.4.1.1

 רבות דנו בשאלת מקום הירושלמי בעולם בעלי התוספות. החל מהזוויות ההיסטוריות  –

  וכלה331 מה היה הקיפה,330מתי החל השימוש בירושלמי לפרוח, מה גרם לפריחה זו,

 במתודות של בעלי התוספות בלימוד הירושלמי. אין כאן המקום להיכנס לדיון זה על כל

 גווניו, ואזכיר כאן רק את המסקנות המתודולוגיות של לימוד הירושלמי בעולם בעלי

:332התוספות. הדברים מבוססים בעיקרם על ספרו של פרופסור אורבך

 עיקר מגמתם של בעלי התוספות היא להסתייע בירושלמי לפירושה.1

 333ולבירורה של הסוגיה בבבלי.

 לעיתים ההשוואה לירושלמי היא כדי להראות על מה הירושלמי,.2

מדבר ואילו הבבלי דרך אחרת לו. 

 מלימוד בתוספות עולה התחושה שהירושלמי אינו כספר פתוח.3

 לפניהם. במקומות רבים מוצאים ביטויים כמו "מצא ר"י.." או

   עיין על כך ל' גינצבורג, פירושים וחידושים בירושלמי, ניו יורק, תש"א, ח"א עמ' קי"ב; א' אופטוביצר,330

.  544; אורבך בעלי התוספות, עמ' 91מבוא לראבי"ה, ירושלים, תפרי"ח, עמ' 
   עיין י' זוסמן, "מסורת-לימוד ומסורת-נוסח", מחקרים בספרות התלמודית ספר ליברמן, ירושלים331

.13-14תשמ"ג, עמ' 
   השווה לצרור המאמרים של י' זוסמן בנושא: "'ירושלמי כת"י אשכנז' ו'ספר ירושלמי'", תרביץ, סה, א332

 ; "שרידי ירושלמי – כת"י283 – 220; "פרקי ירושלמי", מחקרי תלמוד, ב (תשנ"ג), עמ' 63- 37( תשנ"ו), עמ' 

.120- 1אשכנזי: לקראת פתרון חידת "ספר ירושלמי"", קובץ על יד, יב ( תשנ"ד), עמ' 
. 545  אורבך בעלי התוספות עמ' 333



 "חיפשתי בירושלמי ומצאתי.." המעידים שצריך היו להתאמץ כדי

 למצוא, וכן מצאנו מקומות שבעלי התוספות מביאים ראיה לרש"י או

 334לר"ת מהירושלמי ומשמע שהם לא הכירו סוגיה זו.

 בעלי התוספות תרמו לא מעט לפירוש הירושלמי. ובפירושם הם.4

נשענים על הבבלי. 

 בבואם לפסוק הלכה נקטו בעלי התוספות את הכלל שטבע רב האי.5

  "ומילתא דפסיק בתלמודא דילנא לא סמכינן בה על תלמוד335גאון

 דבני ארץ ישראל... אבל מילתא דלית עלה פלוגתא בתלמוד דילנה

 חזיננא מה דאיתמר התם אי נמי לגילויי טעמא דמילתא כגון פירושא

336דאיירוח ביה מסברא התם והכא קוטא...".

 כאשר הירושלמי סותר את הבבלי, מסיקים, על פי רוב, בעלי.6

 התוספות שיש כאן מחלוקת, אך לעיתים הם שואפים להגיע

 337להרמוניה בין המקורות.

    הירושלמי בכתביו של הרי"ד  3.4.1.2

  שהרי"ד הרבה להשתמש בירושלמי.338כבר קבע י"מ תא שמע במאמרו המקיף על הרי"ד,

 אך שומה עלינו לנסות לברר את המתודולוגיה של שימוש זה. אנו נעסוק בכמה שאלות

שונות:

.546  אורבך בעלי התוספות עמ' 334
.126 – 125  שו"ת הגאונים הוצאת ש' אסף תרפ"ט עמ' 335
. 548  אורבך בעלי התוספות עמ' 336
.550  אורבך בעלי התוספות עמ' 337
.936  תא-שמע תוספות הרי"ד, עמ' 338



 339היחס בין הסוגיה הבבלית לזו הירושלמית בעולמו של הרי"ד..1

 בבירור שאלה זו נתמקד הן בשאלת פסק ההלכה, והן בשאלה

 הפרשנית. האם הרי"ד משתמש בירושלמי כדי לבאר את הבבלי? מה

 הוא עושה כאשר יש מחלוקת פרשנית בין הירושלמי והבבלי, האם

 הוא מנסה לפשר בין המקורות או שהוא מפרש כל מקור באופן

עצמאי?  

 מהי מטרת הבאת הקטע מהירושלמי – סביב שאלה זו נדון הן במקרים.2

 בהם שם הרי"ד את הירושלמי במוקד הדיון, והן במקרים בהם הוא

 משתמש בירושלמי כגורם מעצב בהסבר הבבלי. כמו כן נדון במקרים

 בהם מצטט הרי"ד קטעים מהירושלמי ללא סיבה ניכרת לעין. לסיום

נעסוק במחלוקות שיש לרי"ד עם פרשנים אחרים שעסקו בירושלמי.

נפתח בתיאור הנתונים הבסיסיים, סה"כ בחומר הנידון בעבודה זו מצאתי: 

 340 קטעים המאזכרים את הירושלמי בתוספות על ע"ז מהדו"ק.25

 341 קטעים המאזכרים את הירושלמי בתוספות על ע"ז מהדורה תינינא.6

   שאלה זו מרתקת וצריכה ליבון נפרד אצל כל אחד מהראשונים שכן יש שינויים דקים ביניהם. אנו כאן339

 נתמקד רק בעולמו של הרי"ד, ביחס לשאר הראשונים עיין לעת עתה י' זוסמן, "פרקי ירושלמי – נספח

. 282 – 278לחסרונות הירושלמי", מחקרי תלמוד, ב (תשנ"ג), עמ' 
   דף ה' ע"ב ד"ה ירושלמי רב חמא בר עוקבא; דף ו' ע"ב ד"ה איבעיא להו; דף ז' ע"ב ד"ה פיסקא ר'340

 ישמעאל; שם ד"ה גוי שעשה; דף י"ב עמוד ב' ד"ה פיסקא; שם ד"ה פסיקתא ואלו דברים; דף י"ד עמוד ב'

 ד"ה ובכל מקום; דף כ"ה ע"א ד"ה פיסקא לא תתייחד; דף כ"ח עמוד א‘ ד"ה דרבי אבהו; דף כ"ט עמוד א'

 ד"ה פיסקא ואין מסתפרין; דף ל"א ע"א ד"ה ר' יוחנן; דף ל"ג עמוד א‘ ד"ה פיסקא נודות הגוים; . דף ל"ד

 עמוד ב' פיסקא וגבינות; דף  ל"ד ע"ב ד"ה והלא קיבת; דף ל"ה ע"א ד"ה גזירה חדשה; שם ד"ה לפי; דף לה

 עמוד ב' ד"ה פיסקא הפת והשמן; דף ל"ח ע"ב ד"ה ואחד; דף מ' ע"ב ד"ה מקל; דף מ"ד עמוד ב ד"ה פיסקא

 אמר לו; דף מ"ח עמוד ב ד"ה ירושלמי; דף נ"א ד"ה ע"ז שהי' לה; דף נ"ג ע"א ד"ה ירושלמי זעירי בר חנינא;

 .דף עד עמוד א‘  ד"ה פיסקא אלו אסורין
 ו' ע"ב ד"ה ההוא מינא; דף י"ג ע"ב ד"ה  ירושלמי ר' חייא בר בא; דף י"ד ע"ב ד"ה בן בתירא; דף כ"בדף  341

עמוד א ד"ה אין מעמידין; דף ל' עמוד א ד"ה אימת ישראל; דף ל"ה ע"ב ד"ה מכלל דאיכא למאן דשרי; 



  קטעים המאזכרים את הירושלמי בתוספות על ע"ז מהדורה תליתאה4

 342ורביעאה.

343 אזכורים של הירושלמי בספר הפסקים על מסכת ע"ז.12

 בספר התשובות המאזכרות את הירושלמי. 344 תשובות19

 בספר המכריע המאזכרים את הירושלמי.345 ערכים14

 כבר נתונים יבשים אלו מעידים על שינוי בין המהדורות השונות ביחס לשימוש בירושלמי

 ככל שהרי"ד מתקדם במהדורותיו כך השימוש בירושלמי הולך ופוחת. אמנם יתכן ומצב

 מצאתי מצב דומה:346זה הוא מקרי אך מחיפוש קל בתוספות האחרים של הרי"ד

 8במסכת עירובין (שבידנו יש את מהדות"נ ומהדות"ל) במהדות"נ 

 24. נתון זה מפתיע במיוחד לאור 9מופעים של הירושלמי ובמהדות"ל 

האזכורים המופיעים בפסקי הרי"ד למסכת זו. 

 המופעים של הירושלמי הם במהדו"ק לעומת11במסכת מגילה כל  

מהדורה תינינא שאין בה אף לא אזכור אחד של הירושלמי. 

במסכת קידושין (שבידנו שילוב של מהדורות תינינא, תליתאה 

 אזכורים של הירושלמי. 7ורביעאה.) יש סה"כ 

   דף מ' ע"ב ד"ה ר' יוסי אומר השלחין אסורין; דף מ"ח ע"ב ד"ה פיסקא ר' יוסי; דף ע"ב עמוד א ד"ה342

 פיסקא נטל את המשפך; דף ע"ו ע"ב ד"ה והסכין. מעניין שכל הקטעים האלו נמצאים רק בשליש האחרון

של המסכת.
  דף י"ג ע"ב; דף ל' ע"א ד"ה אמר רבא; דף ל"ב ע"א  ד"ה ועורות; דף ל"ד ע"ב ד"ה הביצה; דף  ל"ה ע"ב  343

 ד"ה כסבורין;  דף ל"ו ע"א ד"ה מיסתמיך; דף מ' ע"א ד"ה וכל; דף מ"א ע"א ד"ה וחכ'; דף מ"ד ע"ב ד"ה אמ'

 לו; דף מ"ח ע"ב ד"ה לא ישב; דף נ"א ע"א ד"ה בי ינאי. מעניין לציין שקטעים אינם דנים בחלק האחרון של

המסכת.
  סימנים א', ד', ט"ו, כ"ב, ל"ב, מ"ג, מ"ה, נ"ד, נ"ו, ס"ב, ס"ג, ס"ה, ע"ה, ע"ו, ע"ז, פ"ט, צ"א, צ"ז, קט"ז.344
  ערכים ב', ו', כ"ג, כ"ד, ל"א, מ"א, מ"ב, ס"ג, ס"ז, ע"ז, פ"ב, פ"ד, פ"ה, פ"ז. 345
 עשיתי חיפוש זה רק במסכתות שיש בידנו יותר ממהדורה אחת.  346



 נתון נוסף שכדאי להזכיר הוא, שמבין כל המובאות של הירושלמי אצל הרי"ד יש חלוקה

 ברורה בין קטעים שהרי"ד מצטט שכבר עלו על שולחן הדיונים לפניו, לבין סוגיות

  באופן בולט ומובהק הקטעים המופיעים בספר347מהירושלמי שהוא הראשון שדן בהם.

 המכריע רובם ככולם כבר נידונו על ידי גאונים וראשונים שקדמו לרי"ד. התמונה פחות

  אחוזים מהמובאות כבר60חריפה אך בכל זאת בולטת בספר התשובות –   יותר מ-

 הופיעו אצל אחרים. לעומת זאת המצב במובאות בתוספות אחר לחלוטין יותר משתי

 שליש מהמובאות מופיעות לראשונה אצל הרי"ד. נקודה זו מסמנת חלוקה בין שימוש

פרשני בירושלמי לבין השימוש בו לשם פסיקת ההלכה.

   היחס בין הסוגיה הבבלית לזו הירושלמית בעולמו של הרי"ד  3.4.2

 הרי"ד בכמה מקומות יוצר היררכיה בין הבבלי לירושלמי, לדעתו הטקסט הבסיסי אליו

 צריך להתייחס הוא הבבלי, ההתייחסות לירושלמי היא רק דרך פריזמה זו. בקשר לשאלת

 הפסק אומר הרי"ד  "וכיון דפליגי תלמודא דידן עם תלמוד ירושלמי היאך נוכל להניח

348תלמוד שלנו ונסמוך על ירושלמי".

הרי"ד במקום אחר מרחיב גישה זו ואומר: 

 …לפיכך אין לסמוך על שום בריתא או על הירושלמי אם הם כנגד

  רבינא ורב אשי349התלמוד שלנו כי התלמוד נכתב להוראה כדאמרינן

 סוף הוראה, ובכמה מקומות חולק הירושלמי עם הבבלי ואין לסמוך

 אלא על התלמוד בבלי שלנו, אמנם טוב הוא להביא אדם סעד מן

  כמובן שגם בקטעים אלו יתכן שהם כבר נידונו, אלא שלא הגיעו הדים מהדיונים אלינו. 347
  שו"ת הרי"ד סימן ס"ה, וספר המכריע סימן מ"ז. במשפט זה דוחה הרי"ד את טענת הר"ח שיש לפסוק  348

 הלכה לאור קטע מסוים בירושלמי. הרי"ד מוכיח שנקודה זו נמצאת במוקד המחלוקת בין הבבלי והירושלמי

ועל כן אין מקום לפסוק כירושלמי. 
 בבא מציעא דף פ"ו ע"א.  349



 הבריתות ומן הירושלמי (לדבר) [לבאר] דבר שהוא סתום ונעלם

 בתלמוד, אבל לסתור דברי התלמוד אין סומכין לא על הבריתא ולא על

 הירושלמי דאמרינן או טעות סופר הוא או אפילו אם תימצי לומר שהן

 דוקא הויא פלוגתא ועל כיוצא בזה אומרים הרבה בתלמוד ההיא ר'

 פלוני היא ואילו הובאה בתלמוד שמא כי היו משבשים אותה או

350 מעמידין אותה כיחידאה, לפיכך אין לסמוך כי אם על התלמוד…

 העולה מדבריו הוא שאפשר לבאר את הבבלי לאור דברי הירושלמי אך אם הדברים

 סותרים צריכים לאמץ את הבבלי. קביעה זו נובעת מאחת משתי סיבות: או שהקטע

 בירושלמי שלפנינו בטעות יסודו; או שיש בנקודה זו מחלוקת בין הירושלמי והבבלי וצריך

 לפסוק כבבלי. קביעה זו מזלזלת בכל מקור שהוא חוץ לבבלי ועל כן גם אם המקור

   עם351הבבלי יכול לסבול בקלות את הפירוש הירושלמי אין הרי"ד רואה בכך כל צורך.

 זאת, הרי"ד משאיר מרחב פתוח שמאפשר להעמיד את הבבלי לאור דברי הירושלמי

 בצורה שהמקורות לא יסתרו אחד את השני. אכן הרי"ד עצמו עשה כך מספר פעמים אך

 הוא מוסיף אמירה נוספת הדורשת מהלומד לא "לדחוק" את הבבלי יותר מידי רק כדי

להסתדר עם הירושלמי:

 וכל היכא דפליגי הירושלמי עם תלמוד בבלי שלנו על הבבלי אנו

  רבינא ורב אשי סוף352סומכין שהוא נכתב להוראה כדאמרינן

 איןהוראה, .... גם בירושלמי אם חולקים האמוראים עם התלמוד שלנו 

 שו"ת הרי"ד סימן ע"ז.  350
   הדוגמה שם היא ביחס לאבלות, העולה מהירושלמי הוא ש"עד שיגערו בו חבריו" הוא תנאי אחר351

מ"שיגדל פרע". הרי"ד סובר שבבבלי הם תנאי אחד. 
 ב"מ שם.  352



ולהוליכו         משמועתו ולהוציאו שלנו התלמוד ולדחוק עליו לסמוך  לנו

 353.אחריו

 להלן נביא מספר דוגמאות בהם הרי"ד השתמש בסוגיה הירושלמית כדי לבאר את

 הסוגיה הבבלית או לחילופין העמיד אותה כנגד הביאור הבבלי ועל כן דחה אותה

מהלכה.

   מחלוקת פרשנית בין הבבלי והירושלמי  3.4.2.1

354להלן מקומות שהרי"ד במפורש העמיד את הירושלמי כחולק על הבבלי.

    עסוקין באותו עניין   3.4.2.1.1

המשנה במעשר שני אומרת: 

  אומר דיו, רבי יהודה אומר355הפודה מעשר שני ולא קרא שם, רבי יוסי

  לה356צריך לפרש. היה מדבר עם האשה על עסקי גיטה וקדושיה ונתן

 גיטה וקדושיה ולא פירש, רבי יוסי אומר דיו, רבי יהודה אומר צריך

לפרש. (מ' מע"ש ד:ז). 

 שיטת רבי יוסי מפתיעה – כיצד ניתן להסיק ממעשה ללא אמירה שהוא מעשה של

  בשם שמואל, ורבי358 ושם מציעים רב יהודה357קידושין? שאלה זו עולה בסוגיה בקידושין

 תשובת הרי"ד שם,  ההדגשות אינם במקור.  353
 3.4.2.3.7; 3.4.2.3.6; 3.4.2.3.5; 3.4.2.3.4; 3.4.2.3.2; 3.4.2.3.1  ראה בסעיף ציטוט ללא דיון סעיפים 354

דוגמאות לקטעים מהירושלמי שהרי"ד מציב מול הבבלי אך ללא דיון מפורש במחלוקתם.
 בכת"י קאופמן ופארמה "יוסה".  355
 בכת"י קאופמן ופארמה "נתן".  356
 בבלי קידושין דף ו' ע"א.  357
  בדפוס ספרדי המסורת היא של רב הונא בשם שמואל. 358



 אלעזר בשם רבי אושעיא פתרון "והוא שעסוקין באותו ענין", עיסוק זה מהווה תחליף

 לאמירת המקדש כיון שניתן להסיק מההקשר את כוונת הנותן.  הסוגיה ממשיכה ואומרת:

 , ר' אלעזר בר ר"ש359כתנאי; רבי אומר: והוא שעסוקין באותו ענין

אומר: אע"פ שאין עסוקין באותו ענין. 

ואי לאו דעסוקין באותו ענין, מנא ידעה מאי קאמר לה? 

אמר אביי: מענין לענין באותו ענין. 

אמר רב הונא אמר שמואל: הלכה כר' יוסי. (ב' קידושין דף ו' ע"ב)

נחלקו הראשונים בהבנת האמירה "כתנאי"  ועלו שני כיוונים: 

  –  האמירה מוסבת על דברי האמוראים361 ובעל העיטור360גישת הרי"ד.1

 שמעמידים את שיטת רבי יוסי ב"עסוקין באותו עניין", ואומרת הגמרא

 שנקודה זו היא מחלוקת תנאים. תנאים אלו חלוקים בהבנת שיטת רבי יוסי –

 רבי מסכים עם העמדת דברי רבי יוסי בעסוקין באותו עניין, ואילו רבי אלעזר

 בר רבי שמעון סובר שרבי יוסי מתיר  גם ב"מענין לענין באותו ענין" ולא רק

בעסוקין באותו ענין ממש. 

  –  הגמרא מצאה מחלוקת תנאים מאוחרים המקבילה362גישת הרשב"א.2

 למחלוקת התנאים המוקדמים יותר – רבי המצריך "עסוקין באותו עניין" סובר

 כשיטת רבי יהודה האומר ש"צריך לפרש" ואילו רבי אלעזר בר רבי שמעון

 סובר כרבי יוסי שאין צריך לפרש ועל כן הקידושין כשרים גם אם עסוקין

מענין לענין באותו ענין. 

 בכ"י אוקספורד חסר המשפט "כתנאי..." עד סוף דברי רבי.359
  שו"ת הרי"ד סימן כ"ב.360
  העיטור ח"א אות ק'.361
  בחידושיו על קידושין דף ו' ע"א ד"ה אמר אביי.362



 מעבר לנפ"מ הפרשנית יש כאן גם נפ"מ גדולה להלכה – כיון שאנו פוסקים כשיטת רבי

  אם נאמץ את הסברו של הרי"ד, הרי שיש מחלוקת תנאים האם רבי יוסי מתיר רק363יוסי

 בעסוקין באותו עניין או גם מעניין לעניין באותו עניין. להלכה אנו נפסוק כשיטת רבי

 המתיר רק בעסוקין באותו עניין. אך אם נאמץ את גישת הרשב"א, הרי שרבי יוסי, על פי

 פרשנותו הבלעדית של  רבי אליעזר בר רבי שמעון, סובר שגם ב"מענין לענין באותו ענין"

מותר. הירושלמי מעיר על המשנה במעשר שני:

 אמר רב הושעיא מחלוקת בשהפליגו דעתם לעניינים אחרים אבל

עסוקים לאותו ענין גט הוא. (י' מע"ש א:ד; גיטין ו:א)

 רב הושעיא אומר שבין רבי יהודה ובין רבי יוסי מתירים בעסוקים באותו עניין ונחלקו רק

  ועל כן מהווה364באין עסוקים באותו עניין. גישה זו מקבילה בדיוק להסברו של הרשב"א

קושיה על פרשנות הרי"ד לסוגיה. הרי"ד פוטר בעיה זו במילים ספורות: 

ופליגי בהא תלמודא עם תלמודא דבני מערבא.  

 הרי"ד אינו מתעלם מהסוגיה הירושלמית, אך אין הוא מוכן לשנות את הפירוש בבבלי

 לאור העמדה הירושלמית והוא מעדיף ליצור מחלוקת בין התלמודים. דוגמא זו ממחישה

 יפה את העיקרון שהרי"ד אינו מוכן לדחוק את הבבלי כדי שיסתדר עם הירושלמי. פירושו

 של הרשב"א בבבלי אפשרי אך כיון שהרי"ד אינו חושב שהוא פשוט, אינו מאמץ אותו גם

במחיר שהוא יוצר מחלוקת בין הבבלי והירושלמי.

    קניה בחנויות מעוטרות  3.4.2.1.2

המשנה בע"ז אומרת:

  עיין בדברי רב הונא אמר שמואל.363
  ואכן הרשב"א מוכיח את עמדתו, ובצדק, מירושלמי זה.364



 עיר שיש בה ע"ז חוצה לה מותר היה חוצה לה ע"ז תוכה מותר. מהו

 לילך לשם, בזמן שהדרך מיוחדת לאותו מקום אסור, ואם היה יכול

 להלך בה למקום אחר מותר. עיר שיש בה ע"ז והיו בה חנויות

 מעוטרות ושאינן מעוטרות זה היה מעשה בבית שאן ואמרו חכמים

המעוטרות אסורות ושאינן מעוטרות מותרות. (מ' ע"ז א:ד)  

 המשנה אינה מבארת האם היא מדברת דווקא ביום אידם או שאיסור זה הוא איסור על כל

  ביאר שמדובר דווקא ביום365השנה כולה. בשאלה זו נחלקו הראשונים – רש"י על המשנה

  מבאר שמדובר בכל ימות השנה וביריד המעלה מכס366אידם, ולעומת זאת התוספות

 מביא דיון זה ותוך כדי הדברים מצטט את הירושלמי:367לע"ז. הרי"ד

 עיר שיש בה עבודה זרה כו' הא תוכה אסור, מפני שיש בה צלם אחד

יהא תוכה אסור? ריש לקיש אמר ביריד שנו. (י' ע"ז א:ד) 

 הרי"ד מבאר שירושלמי זה מניח שהמשנה אינה מדברת ביום אידם. הראיה שלו היא שאם

 מדובר ביום אידם אין מקום לשאלה "מפני שיש בה צלם אחד יהיה תוכה אסור?" שכן

 האיסור נובע מיום אידם ולא מהצלם. עולה שירושלמי זה מהווה ראיה חד משמעית

 לתוספות בניגוד לשיטת רש"י. על אף שהירושלמי מוכיח כשיטת החולקים על רש"י

 מסיים הרי"ד דבריו באמירה "ופתרון המורה נראה לי עיקר". הרי"ד אינו מרגיש צורך

 לדחות את פרשנות הירושלמי  כדי להצדיק את רש"י, ועל אף שאין לו ראיה חד משמעית

 הוא מכריז שפירוש רש"י נראה לו יותר. זו דוגמא קלאסית368לכיוון הפירוש של רש"י, 

369לכך שהירושלמי אינו מעלה ואינו מוריד בשאלה מה הכיוון של הבבלי.

  ע"ז דף י"א ע"ב.365
  על אתר ד"ה עיר.366
  בתוספותיו על ע"ז דף י"א ע"ב מהדורה קמא.367
  ונזכיר כאן את העובדה שבמהדורה השלישית מבאר הרי"ד כשיטת בעלי התוספות בניגוד לרש"י!!.368
  הרי"ד חוזר על גישתו זו גם בתשובותיו סימן מ"ה. 369



    ע"ז שהיה לה גינה  3.4.2.1.3

המשנה בע"ז אומרת:

  נהנין מהן שלא בטובה ואין נהנין מהן370ע"ז שהיה לה גינה ומרחץ

  בטובה. (מ' ע"ז371בטובה היה שלה ושל אחרים נהנין מהן בטובה ושלא

ד:ג).

  ביאר "שכר לכומרין", לעומת ראשונים372נחלקו ראשונים בהגדרת המונח "טובה". רש"י

  ובאופן עקרוני נוטה374 שהסבירו "להחזיק טובה". הרי"ד אף הוא נזקק לשאלה זו373אחרים

 לפרש שלא כרש"י ומפנה לתוספות ולריבמ"ץ שביארו אחרת. במהלך הדברים אומר

הרי"ד:

 אבל הירושלמי מוכיח כדברי המורה דגרסי' התם כיני מתניתה בטובת

  ואם375הכומרי' ושלא בטובת הכומרי' חלילים של ע"ז אסור לשוכרם

 377 מותר לשוכרם376היו מעלי' שכר למדינה אע"פ שעושין בהן צורך ע"ז

 חנות של ע"ז אסור לשוכרה ואם היתה מעלה שכר למדינה אע"פ

שעושין בה צורך ע"ז מותר לשוכרה. 

  זו גרסת הרי"ד וגרסת רוב כתה"י, בכת"י מינכן "או מרחץ". 370
   כך הגרסא גם בכת"י היד של המשנה, בכת"י ספרדי של מסכת ע"ז מופיע הגרסא "בין שלא בטובה" אך371

היא נמחקה ע"י מתקן. 
 בביאורו למשנה ב' ע"ז דף נ"א ע"ב.  372
   עיין למשל שיטת ר"ת המובאת בתוס' ע"ז דף מ"ד ע"ב ד"ה נהנין, וריבמ"ץ בביאורו על שביעית פ"ד373

מ"א. מעניין לצין שרש"י עצמו בע"ז מ"ד ע"ב ביאר כשיטת הראשונים האחרים.
  בתוספותיו לע"ז מהדורה קמא דף נ"א ע"א ד"ה ע"ז.374
  בכת"י ליידן "למכרן", כמובן שגרסת הרי"ד נוחה יותר.375
  בכת"י ליידן "לע"ז".376
  בכת"י ליידן "למכרן".377



 עצם העובדה שהירושלמי מורה כרש"י אין בכוחו לשנות את עמדת הרי"ד שפשט המשנה

 והבבלי אינו כזה, ועל כן הוא דוחה את ביאורו של רש"י. שוב מצאנו דוגמא שפרשנות

הירושלמי אינה מכריחה את הרי"ד לפרש כך את הבבלי על אף שכיוון זה אפשרי בבבלי.

    אם מתה ירשנה שהתנה על מה שכתוב בתורה  3.4.2.1.4

 המקשה סתירה בין שני פסקי הלכה:379 מצטט את הר"ח378הרי"ד

 וקשיא לן הילכתא אהילכתא, דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בדבר

 שבממון אפילו בדאוריתא תנאו קיים והוא דידע , והכא בירושת הבעל

אע"ג דידע ומחל אסיקנא הילכתא דתנאו בטל!!

ותירץ הר"ח:

 ופרקינן בסוף זכה בהם כפירוקא דרב אשי דאמר ברישא דמתניתין אם

 מתה יירשנה מאי טעמא בנכסים ולא לאחר מיתה ש"מ שכל תנאים

 שמתנה עמה בחייה בין שאם מכרה ונתנה קיים אבל ירושה דלאחר

 מיתה לא, .. לפיכך התנאתו בטלה בדבר שלא בא לידו, דזכות הבעל

בנכסי אשתו בגוף אחר מיתתה היא.

הר"ח הביא ראיה לפירושו מהירושלמי:

 רבי ירמיה בשם רב הילכתא כרשב"ג שאם מתה יירשנה אבל לא לענין

  והמתנה על הכתוב בתורה תנאו380דברים שהתנה על הכתוב בתורה

   במכריע ערך מ"ז ובתשובות סימן ס"ה. הניסוח בתשובות מאוד קצר וקשה לעמוד על דבריו ולולי ספר378

המכריע המקביל לו היה קשה לפלס נתיב בתשובה.
  המביא מקורות נוספים שדנו בדברי הר"ח, צריך להוסיף61  עיין באוצה"ג כתובות ליקוטי פיר"ח עמ' 379

לרשימתו את דברי המכריע. 
  בכת"י ליידן הנוסח כפול ומשובש, הנוסח שמביא הרי"ד נמנע משיבושים אלו. 380



 381בטל בתנאי גוף אבל בתנאי ממון תנאו קיים וזה תנאי ממון היא

 זכה בהם. (י' כתובות ט:א).382ולמה אמרו תנאו בטל שבסוף

 הרי"ד דוחה את דברי הר"ח מכל וכל, ואומר שמהירושלמי אין להביא ראיה כיון

ש"התלמוד שלנו מוכיח בפירוש דלא אזיל כתלמוד ירושלמי ולית ליה האי סברא כלל".

    מיגו להוציא  3.4.2.1.5

לפני רבנו שמחה הובא מקרה:

 מעשה באחד שאמר לחבירו תן לי החפץ שיש לי בידך, והלה אומר

383 אתה חייב לי מנה תן לי המנה וקח החפץ.

 הוא הכריע שצריכים לפצל את הדיון לשנים. ראשית כל יחזיר האדם את החפץ שהרי הוא

 מודה שהחפץ שייך לתובע ואחר כך ידונו על המנה. רבנו שמחה מביא מספר ראיות

לדבריו, ובין השאר הוא מביא ירושלמי:

  הב לי קיתונא דאית לי גבך,384חד בר נש קם עם חבריה בשוקא, אמר

  לך385אמר ליה הב לי דינר דאית לי גבך, אמר ליה הב לי קיתונא וסבר

 דינר, אתא עובדא קומי ר' מנא ואמר ליה את אודיתא ליה בדינר והוא

לא אודי ליה בקיתונא איזיל והב לי דינר. (י' קידושין ג:ד) 

ומסיק רבנו שמחה מהירושלמי: 

 בכת"י ליידן "הוא".  381
  בכת"י ליידן נוסף "הוא".382
   הדברים מובאים בתשובות הרי"ד סימן צ"א ובמרדכי ריש בבא מציעא סימן רכ"ה בשם יש פוסקין,383

 ובפרק המקבל סימן ת"ז בשם רבינו שמחה. המרדכי כתב שם דרבינו יצחק ב"ר אברהם השיב לרבינו

 שמחה ודחה כל ראיותיו ותשובותיו, ונראה דרבינו שמחה שלח שאלתו לכמה גדולי דורו. שאלה זו נזכרת

.גם בהגהות מרדכי סימן תי"ט עיי"ש
  בכת"י ליידן נוסף "ליה".384
  בכת"י ליידן "וסב". 385



 ש"מ דמנה כנגד החפץ מפקינן ליה למנה מיד המודה ולא הוי נאמן האי

 דתפיש לדינר בקיתונא, ואע"ג דאיכא מיגו דאיבעי אמר האי דתפיש

 לא היו דברים מעולם, דאחרי שהוא מנה כנגד החפץ או החפץ כנגד

 המנה לא הוי נאמן בדבר התפוש בו למימר אין מודינא לך דדידך הוא

אלא מחייבת לי כך וכך אחרי שלא בא לידו בתורת משכון.

  מאריך לחלוק על כל ראיותיו של רבנו שמחה. אך כאשר הוא בא לדון בראיה386הרי"ד

מהירושלמי הוא אינו חולק על הפרשנות אלא אומר:

 והירושלמי בפירוש מוכיח שהוא חולק עם התלמוד בבלי שלנו, וזאת

 היא סברת הירושלמי דקסבר מיגו להחזיק אמרינן מיגו להוציא לא

 אמרינן ... אבל להאמינו על ידי מיגו להוציא מטבע מיד חבירו לא

 אמרינן, ותלמודא דידן סבר דאפילו להוציא אמרינן וכל היכא דפליגי

 הירושלמי עם תלמוד בבלי שלנו על הבבלי אנו סומכין שהוא נכתב

להוראה.

 אין הרי"ד חולק עם רבנו שמחה בפרשנות הירושלמי אך הוא סבור שזו מחלוקת בבלי

ירושלמי ועל כן אין מקום להביא ראיה מהירושלמי להלכה.  

  שו"ת הרי"ד סימן צ"א.386



    בשר שנתעלם מן העין  3.4.2.1.6

  היא שבשר שנתעלם מן העין אסור. ונחלקו ראשונים האם לפסוק כמותו:387שיטת רב

 390 פוסקים שאין הלכה כדברי רב, ולעומתם ראשונים רבים ביניהם הרי"ד389 ור"ת388רש"י

פסקו כשיטת רב. אחת מהראיות בדיון היא הגמרא בב"מ:

 דבי בר מריון 391ההוא דיו דשקיל בשרא ושדא בי צינייתא.1

אתא לקמיה דאביי.2

אמר ליה: זיל שקול לנפשך....3

והא אמר רב: בשר שנתעלם מן העין אסור! .4

. (ב' ב"מ דף כ"ד ע"ב)392בעומד ורואהו.5

 ) מדברי רב על פסקו של אביי. הרי"ד מעיר "וקיימא לן אין4הגמרא מקשה (שורה 

  ועל כן ברור שההלכה נפסקה כרב. ר"ת היה ער393התלמוד מקשה אלא מהלכה פסוקה",

  ל"אתא לקמיה דרב". ע"י שינוי2לקושיה זו על שיטתו, ועל כן שינה את הגרסא בשורה 

 זה ר"ת שינה את מהות השאלה לסתירה פנימית בדברי רב עצמו ועל כן אין להוכיח מכאן

שהלכה כרב. הצידוק שמביא ר"ת לשינוי הגרסא הוא הסוגיה בירושלמי:

  מובא בבבלי חולין דף צ"ה ע"ב.387
  רש"י שם ד"ה רב הונא.388
   מובא בתשובות הרי"ד סימן ד', במכריע סימן ס"ז, ובפסקים לחולין צ"ה ע"ב וב"מ כ"ד ע"ב; ברא"ש ב"מ389

 פ"ב סי' ז'; בספר התרומה סי' מ"ז. גישה זו מובאת גם בתוספות ב"מ כ"ג ע"ב ד"ה מחרוזות בלי ייחוסה

לר"ת.
  עיין במקורות בהערה הקודמת.390
 בכת"י אסקוריאל "צינונייתא", בכת"י פירנצה "צינתה", בכת"י המבורג "צינויתא", בכת"י מינכן "ציבת'".  391
 בכת"י אסקוריאל "ורואה".  392
   כך אומר הרי"ד שם, וכן מובא בראשונים אחרים אך עיין בבעל המאור בחולין שאמר "ואע"ג דבהיא393

עובדא דההוא דיו כו' טרחינ' לאוקמא אליבא דרב, לא דהלכתא כרב, ויש לנו הרבה בתלמוד כיוצא בזה".



  אתת דייתא וחטפתא מן394חד בר נש הוה טעין קופד מהלך בשוקא

  בעי מיסביניה אמר ליה רב אסיר לך דנא396 אתר תותיה אזל395ידיה

  (י' שקלים398 ונסיבת דין תחותוי397אמר דנבילה הות טעינה ואתר תתה

ז:ב; ע"ז ב:ו)

 מקרה זה הוא דומה למקרה בבבלי ב"מ, ובירושלמי הדין הוכרע ע"י רב. אומר ר"ת

 שהמקרים אינם שני מקרים אלא שני תיעודים לאותו מקרה, ועל כן הגרסא בבבלי צריכה

 להיות רב ולא אביי. הרי"ד חולק על ר"ת ואומר "ואינו נראה לשבש כל הספרים  ולגרוס

כרצונו" ומכריע שהירושלמי מדבר על מקרה אחר והדיוק מהבבלי ב"מ במקומו עומד.

 מקרה זה שונה במעט מהמקרים הקודמים שכן אין כאן ויכוח פרשני בין הבבלי

 והירושלמי, אך מקרה זה שייך לדיון הכללי שלנו בכך שהרי"ד, בניגוד לר"ת, אינו שואף

להגיע להרמוניה בין התלמודים.

   הירושלמי כמרכז הדיון  3.4.2.2

 על פי רוב הסוגיה הירושלמית אינה מציתה את הדיון בעולם הראשונים. גם כאשר הם

  כך399נזקקים לירושלמי הוא משמש ככלי פרשני לבבלי או ככלי המסייע בפסיקת ההלכה.

 המצב הכללי גם בשימוש בירושלמי בעולמו של הרי"ד. אך עם זאת, יש והרי"ד שם במרכז

 הדיון את הקטע בירושלמי. בקטע זה הוא דן על פי אותם כללים מתודולוגיים בהם הוא

 דן בסוגיה הבבלית. בחומר המחקר שלי מצאתי שלוש דוגמאות מובהקות לדיון מסוג זה

בכת"י ליידן במסכת שקלים "הוה מהלך בשוקא טעין קופדא"   394
 בכת"י ליידן במסכת שקלים "מיניה".  395
 בכת"י ליידן במסכת שקלים "חזר בעי".  396
 בכת"י ליידן במסכת שקלים "וטלקתיה".  397
 בכת"י ליידן במסכת שקלים "ההןא אוחרא".  398
  ראה לעיל במבוא לפרק זה.399



 והיוצאים מהכלל יעידו על הכלל שבשאר המקומות אין הדיון של הרי"ד בירושלמי באותה

 רמה של מחויבות. אביא כאן שנים מהדיונים, והדיון השלישי בעניין שירי פתילה שכבו

 400בשבת שחלה בעיו"ט אדחה לפרק השמיני.

   משא בהמות בשבת   3.4.2.2.1

המשנה בע"ז אומרת:

 מקום שנהגו למכור בהמה דקה לעכו"ם מוכרין מקום שנהגו שלא

  בכל מקום אין401למכור אינן מוכרין אל ישנה אדם מפני המחלוקת

 מוכרין להם בהמה גסה עגלים וסייחים שלמים ושבורין רבי יהודה

מתיר בשבורה ובן בתירה מתיר בסוס. (מ' ע"ז א:ה).  

וביארו האמוראים שהאיסור נובע מהחשש  משנה זו אוסרת למכור לנכרי בהמה גסה, 

  על פי הסבר זה המחלוקת ביחס לסוס היא402שמא ישתמשו בה לעשיית מלאכה בשבת.

 האם יש חשש שיעשו עמו מלאכה. ת"ק אוסר כיון שיש חשש שיוציא חיות אחרות על גב

הסוס ואילו בן בתירא מתיר. על כך אומרת הסוגיה בירושלמי: 

 ר' יוסי בר בון בשם ר' חונא: בן בתירא ור' נתן שניהם אמרו דבר אחד

 דתני הוציא מן הבהמה ומן החי' ומן העופות בין חיים בין מתים חייב

  אית להון חיוב חטאת403ר' נתן אומר מתים חייב חיים פטור. רבנן

 ואינון מתיבין ליה אכן בשיטתו השיבוהו בשיטתך שאתה אומר משום

 (י' ע"ז א:ו).404שבות כן אוף אנא אית לי לכשיזקין כודנו ברחיים.

.8.2.2.3  סעיף 400
   כך גרסת הרי"ד וכן הגרסא בכת"י של המשנה בכת"י מינכן וברי"ף, בכת"י ספרדי ובכת"י פריז לא401

מופיע המשפט "אל ישנה האדם מפני המחלוקת".
 ע"ז דף ט"ו ע"א.  402
 בכ"י ליידן "ורבנן".  403
 בכת"י ליידן "לרחיים".  404



 הסוגיה בירושלמי מזהה בין שתי שיטות –  בן בתירא האומר שאין איסור למכור לנכרי

הזיהוי ועוף חיים בשבת. בפשטות  נתן האומר שאין איסור להוציא בהמה  ורבי   סוס, 

 בירושלמי נובע מההנחה שבן בתירא מתיר כיון שאין איסור הוצאה על בעלי החיים כיון

 שהם נושאים את עצמם ועל כן אין איסור בפעולת הסוס המוציא אותם על גבו. כך גם

 405מתבארת שיטת רבי נתן שאינו מחייב הוצאת בע"ח כיון שחי נושא את עצמו. הרי"ד

מסיק מירושלמי זה: 

 מיכן מוכיח שאף המשוי חשוב מלאכה אצל בהמה ולא כמו שפירשתי

406בפ' מי שהחשיך במהדורא בתרא.

לאור מסקנה זו מקשה הרי"ד על הירושלמי:

 ואי קשיא כיון שהמשוי חשוב מלאכה אצל בהמה בלאו מחמר נמי

 ליתסר דהא קא עביד בה גוי מלאכה בשבת דומיא דשאלה ושכירות

מה צורך לומר דשמעי' לי' לקליה. 

 שאלת הרי"ד מורכבת מהמסקנה העולה מהירושלמי שיש איסור לבעלים להוציא על גבי

שהאיסור למכור בהמה גסה לנכרי407הבהמה שלו בשבת, בשילוב עם האמירה בבבלי   

 נובע מהחשש שמא הישראל יחמר אחרי הבהמה בשבת ויעבור על איסור תורה. ועל כן

 שואל הרי"ד למה לא אמרה הגמרא שהחשש הוא שמא בהמת  ישראל תוציא בשבת?

ועונה הרי"ד:

 נ"ל שכך מוכחת השיטה שכל מלאכה שהתחילה בה הבהמה מערב

 שבת מותר להניחה לעשות כל השבת ואין בכך כלום ולא הוזהרנו אלא

  בתוספותיו במהדורה תינינא דף י"ד ע"ב ד"ה בן בתירא.405
  לפנינו במהדורא תליתאה של תוספות שבת חוזר בו הרי"ד מפירוש זה, ועל כן נראה שהכוונה כאן  406

 בביטוי "מהדורא בתרא"  היא למהדורא תינינא. ומכך מוכח שבשלב זה הרי"ד עדיין לא כתב את מהדורא

תליתאה למסכת שבת ועל כן מתייחס למהדורה תינינא כמהדורה בתרא.
 ע"ז דף ט"ו ע"א.  407



 שלא תתחיל במלאכה בשבת הילכך גבי שאלה ושכירות שמתחלת

 לעשות המלאכה בשבת בלאו מחמר נמי קא עבר אבל גבי נסיוני וגבי

 נתינת כיס שמתחלת לעשות המלאכה מבעוד יום אינו עובר עד שיחמר

 אחריה ואין בידי ליתן טעם לדבר עיין בפ' מי שהחשיך במהדורא

תליתאה.

 הרי"ד  עונה שאם התחילה הבהמה את מלאכתה בערב שבת, על אף שהיא ממשיכה

 במלאכה בשבת, אין לבעליה איסור על פעולתה. רק אם הבעלים יוצר את הרקע

  (למשל אם הוא מניח עליה משא בשבת והיא מוציאה אותו), הדברבשבת,למלאכתה 

 אסור עליו. על כן אי אפשר לתרץ תירוץ זה בסוגיה בע"ז כיון שמדובר על משא שנמצא

 על הבהמה "בהיתר", (כיון שהנכרי שם את זה עליה בעודה שלו, ועל כן גם כשהיא

 עוברת לרשות הישראל אין בכך איסור). החריג היחיד לנקודה זו הוא המחמר –  פעולה זו

 408נחשבת לפעולת האדם, ועל כן אסורה גם אם המשא על הבהמה ב"היתר".

אנו כאן  הירושלמי.  של  לקביעה  וכפוף  מסכים  מודע,  מניח שהבבלי  זה   דיון 

נקודת את  מהווה  אלא  הבבלי  להבנת  כראיה  משמש  הירושלמי  שאין  מקום   מוצאים 

לזו הבבלית  הסוגיה  בין  סינתזה  המאפשר  חידוש  הרי"ד,  שמחדש  לחידוש   הפתיחה 

הירושלמית.

   נאמנות היבם להתיר את היבמה לשוק  3.4.2.2.2

  מעלה ספק מי כשר להעיד לאישה שמת בעלה. כידוע  חמותה ובת409הרי"ד בתשובה

  ומתלבט הרי"ד מה ביחס לבן חמותה הלא הוא היבם, "אבל מיהו410חמותה וכד' פסולות,

  הרי"ד מרחיב כיוון זה בתוספותיו לשבת מהדורא תליתאה דף קנ"ג ע"ב ד"ה והא. שם הוא אף מפנה  408

לדיון שלו כאן אך ללא איזכור הירושלמי.
  שו"ת הרי"ד סימן נ"ו.409
  הרשימה המלאה נמצאת במשנה יבמות פט"ו משנה ד'.410



 היבם יש לדקדק אם הוא נאמן עליה כשאר כל בני אדם ואם לאו". לפתרון בעיה זו מפנה

הרי"ד את הזרקור אל הסוגיה הירושלמית ביבמות הדנה בפסול: 

 תני כשם שאינן נאמנות עליה כך אינה.1

 נאמנת עליהן, בן חמותה כבת חמותה בן

  יבמתה אפילו411בעלה כבת בעלה,

אחותה.

 אמר רבי יוסי מתניתא אמרה כן שלא עשו.2

 זכרים כנקיבות. דתנינן תמן שאין האשה

 נאמנת לומ' מת יבמי שתינשא ולא מתה

  שתיכנס לביתה, וכך אין האיש412אחותי

 413נאמן לומר מת אחי אייבם את אשתו

 מפני שאין לה בנים (מפני שאין לה בנים)

 (י' יבמות טו:ד).414 היו לה בנים נאמן.

  שהיבם אינו נאמן, אך אומר שדברים אלו1הרי"ד רצה לדייק מהברייתא בשורה 

 "נסתרים" מדברי רבי יוסי הדוחה טענה זו באמירה "שלא עשו הזכרים כנקבות". הבסיס

  ממשנה זו משמע שהבעיה בעדות היבם415לדברי רבי יוסי הוא המשנה בהמשך הפרק.

 היא רק החשש שהוא רוצה לשאת אותה. אך אם יש לה בנים, ועל כן האישה אסורה על

 היבם, מקבלים את עדותו. אחרי שהרי"ד הוכיח את הדברים מהירושלמי הוא מוסיף

ואומר:  

  בכת"י ליידן הוסיף המגיה "צרתה אפילו נשואה".411
  בכת"י ליידן "אחותו".412
  המשפט "וכך אין האיש… את אשתו" חסר בכת"י ליידן.413
  בכת"י ליידן אבל אם יש לה בנים נאמנת".414
 יבמות פט"ו משנה י'.   415



  וגם מן התלמוד שלנו יש לדקדק שלא עשו זכרים כנקיבות דאמרינן

 בגמרא: איבעיא להו בת חמיה מהו טעמא דבת חמותה משום דאיכא

 אימה דסניא (ליה) [לה] והיא נמי סניא לה והכא ליכא אימא דסניא לה

 או דילמא טעמא דבת חמותה דקא אמרה קא אכלה לגירסנא דאם הכא

 נמי אמרה קא אכלה לגירסנא דבי נשא, ואם איתא דעשו זכרים

 כנקבות היכי לא פשיט דבת חמיה נאמנת מדתני אין האיש נאמן לומר

 מת אחי שאייבם את אשתו דמשמע טעמא דאין לה בנים דבעי ליבמה

 לא מהימן הא אם יש לה בנים נאמן להתירה לעולם אלמא בן חמיה

 אלא ודאי פשיטאנאמן וכמו שהוא נאמן גם בת חמיה תהיה נאמנת 

 ומשום הכי לא פשיט416ליה לתלמודא דידן דלא עשו זכרים כנקיבות 

בת חמיה מבן חמיה. 

 ראיה זו מהבבלי משנית לראיה מהירושלמי, הן בגלל שהיא ראיה עקיפה ממה שהגמרא

 אינה אומרת שלא כמו הירושלמי שהיא ראיה חד משמעית, והן כי היא מושתת על הדיוק

 שעשה הירושלמי. הרי לנו מקרה ברור שכל הדיון מושתת כמעט באופן מוחלט על הדיון

הירושלמי.

   ציטוט הירושלמי ללא דיון  3  .   2  .   4  .   3

 בלא מעט מקומות מצטט הרי"ד ירושלמי ללא סיבה שנראית מיד. לעיתים הציטוט הוא

 בשולי קטע הדן בבבלי, ולעיתים הציטוט מהווה את כל הקטע כולו. הרי"ד אינו מסביר

 על מה ולמה הוא הביא קטע זה. אין הוא מראה כיצד הירושלמי חולק או לחילופין תומך

  ההדגשה אינה במקור.416



 בסוגיה הבבלית כפי שהוא עושה במקומות אחרים, פשוט מצטט ו"סתם ולא פירש".

 אמנם תופעה זו אינה ייחודית לרי"ד ואנו מוצאים שכמותה אצל הר"ח בלא מעט

  אך הרי"ד שונה מהר"ח בכך שהוא אינו418 ולעיתים אף אצל בעלי התוספות,417מקומות

 מביא את הירושלמי כחלק מהביאור התלמודי אלא בתור ציטוט עצמאי. והוא שונה

 מבעלי התוספות בכך שהוא מרחיב את התופעה הרבה מעבר למה שבעלי התוספות עשו.

 כמעט שני שליש מהציטוטים של הירושלמי בתוספות הרי"ד ובפסקים מובאים ללא הסבר

 – תופעה שבהחלט אומרת דרשני. התופעה, אינה נמצאת  בתשובות ובספר המכריע, אך

היא רווחת בפסקים ובתוספות על כל מהדורותיהן. 

 לעיתים ניתן לעמוד ממקורות אחרים, הן של הרי"ד והן מראשונים אחרים, מדוע

 הביא הרי"ד קטע זה מהירושלמי. במקרים אחרים ניתן לשער מהי כוונתו של הרי"ד

 בהבאת קטע זה, ועל אף הסבירות הגבוהה שזה אכן ההסבר מגדר ספקולציה לא יצאנו.

ישנם גם מקרים שפשוט לא ירדתי לסוף דעתו והעניין נותר כחידה. 

 ככלל, מצאתי שהבאת הירושלמי באה כדי להעמיד את פרשנות הירושלמי

 המצוטט מול מה שהבבלי אמר. במיעוט מקומות הירושלמי תמך בביאור הבבלי כפי מה

 שסובר הרי"ד, אך ברוב המקומות הירושלמי עומד בניגוד להסבר של הבבלי. לעיתים

 הירושלמי נוגד את פשט הבבלי, ולעיתים הוא נוגד את הפרשנות של הרי"ד בבבלי.

 ממקרים אלו מוכח שמטרת הבאת הירושלמי היא כדי לחזק את האמירה שיש מחלוקת

 בין הבבלי והירושלמי ובכך לנטרל את השפעת הירושלמי. לאור עיקרון זה שומה עלינו

 בכל מקום בו הרי"ד מצטט ירושלמי ללא הסבר לברר מה רצה הרי"ד מהירושלמי

המצוטט. להלן דוגמאות לקטעים שבמקור הם ללא הסבר, אך הצעתי להם הסבר.

 

. 71-72, ירושלים, תשנ"ה, עמ' פירוש רבנו חננאל לתלמוד עיין על כך ש' אברמסון,   417
 עיין למשל ע"ז דף ג' ע"ב ד"ה מניחין; שם דף כ' ע"א ד"ה הרואה וכן עוד רבים.   418



   הנאה מתוצר של משא ומתן ב"ביום אידם"  3.4.2.3.1

 המשנה הראשונה בע"ז אוסרת את המשא ומתן שלשה ימים לפני יום אידם של עובדי ע"ז.

 בבבלי מובאת מחלוקת בין ר"ל ורבי יוחנן מה הדין אם עבר אדם על תקנת חכמים ונשא

ונתן עימהם בימים אלו:

 איבעיא להו: נשא ונתן, מאי? ר' יוחנן אמר: נשא ונתן –  אסור, ר"ל

 אמר: נשא ונתן –  מותר. איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש: אידיהן של

 עובדי כוכבים נשא ונתן אסור מאי לאו הוא הדין לפני אידיהן! לא,

 אידיהן דוקא ... ההוא מינאה דשדר ליה דינרא קיסרנאה לרבי יהודה

 נשיאה ביום אידו, הוה יתיב ריש לקיש קמיה, אמר: היכי איעביד?

 אישקליה, אזיל ומודה! לא אישקליה, הויא ליה איבה! א"ל ריש לקיש:

 טול וזרוקו לפניו בבור בפניו. אמר ליה: כל שכן דהויא ליה איבה! אמר

 כלאחר יד. (ב' ע"ז דף ו' ע"ב).419ליה

 סוגיה זו מתארת את שיטת רבי יוחנן האוסר את תוצאות המשא ומתן ביום אידם ובימים

 שלפניו, לעומת ר"ל המתיר הנאה מתוצאות המשא ומתן בימים שלפני יום אידם, על אף

 שאוסר את ההנאה ממה שעשה ביום אידם ממש. הגמרא מגבה את הבנתה בשיטת ר"ל

 מסיפור שר"ל אסר על רבי יהודה נשיאה ליהנות ממה שהנכרי שלח לו ביום אידו. על

סוגיה זו מצטט הרי"ד את דברי הירושלמי,  וזה לשונו:

איבעיא להו נשא ונתן מה ר' יוחנן אומר אסור וריש לקיש אמר מותר 

 ירושלמי תני עבר ונשא ונתן עמו מותר. ר' יעקב בר אחא ור' יוסי בשם

  כן בד"א בגוי שאינו מכירו אבל420ר' יוחנן ואפילו ביום אידו. ותניא

 בכת"י ספרדי ופיזרו חסר "ליה".  419
 בכת"י ליידן "ותני".  420



  תני נכנס לעיר422 מותר שאינו אלא כמחניף לו.421בגוי שהוא מכירו

  חד דוקינר423ומצאן שמחים שמח עמהם שאינו אלא כמחניף להם.

  מלא דינרים נסב חד מנהון ושלח425 לר' יודן נשיאה חד דיסקי'424שלח

  שאל לר' שמעון בן לקיש אמר יוליך הנאת לים426לי' שארא שלח

 427המלח. הרי כמכירו והרי לשעבר ורשב"ל יוליך הנאה לים המלח כו'

 עד רבי יהודא נשיאה אדם גדול וביקש ר' שמעון בן לקיש לגדור את

428 הדבר.

 בירושלמי זה יש מסורת שונה לגמרי במחלוקת רבי יוחנן וחכמים. לכו"ע אין איסור גורף

 על התוצר ממשא ומתן של הימים לפני יום אידם, ויותר מכך רבי יוחנן אף מתיר את

 המשא ומתן ביום אידו ממש, (דבר שבבבלי אפילו ר"ל לא התיר). ר"ל אינו חולק על רבי

 יוחנן באופן עקרוני והסיבה שהורה לרבי יהודה נשיאה להוליך הנאה לים המלח אינה

משורת הדין אלא שרצה לגדור זאת כיון שרבי יהודה אדם גדול.

 הרי"ד אינו מבאר למה הוא מביא ירושלמי זה. נראה לומר שהוא מציב את

 המסורת הירושלמית כסותרת את המסורת הבבלית ועל כן לפי דרכו אין לה מקום בעולם

 429ההלכה שאין אנו מכפיפים את הבבלי אל המסורת הירושלמית. ואכן מצאנו באו"ז

  בכת"י ליידן "המכירו".421
  בכת"י ליידן "להן" וגרסת הרי"ד נוחה יותר.422
  בכת"י ליידן משפט זה חסר אך הוסיפו המגיה.423
 בכת"י ליידן "אוקיר".  424
 בכת"י ליידן דיסקוס.  425
 בכת"י ליידן אין מילה זו.  426
  הרי"ד אינו מצטט את כל הירושלמי ומסמל את הדילוג במילה "וכו'", הקטע החסר הוא: "אמר רבי אבהו  427

 ואני לא שאלני רבן גמליאל בר' מהו לילך ליריד ואסרתי לו והתני הולכין ליריד ולוקחין משם עבדי' ושפחות

 ר"ל אמר לא סוף דבר עבדי' ישראל אלא אפי' גוים מפני שמקרבן תחת כנפי השכינה מאי כדון ר"ג אדם קטן

היה וביקש ר' אבהו לגודרו אבל".
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף ו' ע"ב.428
 הלכות ע"ז סימן צ"ו.   429



 מסורת בשם הרשב"ם הרואה בירושלמי זה מקור להיתר משא ומתן ביום אידם משום

 איבה, שכן ר"ל אמר להוליך מעות לים המלח רק משום תקנה מיוחדת לרבי יהודה נשיאה

   נראה בעיני שבדיוק בניגוד לגישה זו מביא הרי"ד את הירושלמי כדי430ולא משורת הדין.

לומר שהירושלמי סותר את הבבלי ועל כן אינו יכול להוות מקור להיתר. 

   איסור יחוד של אשה עם עובד כוכבים  3.4.2.3.2

 המשנה בעבודה זרה קובעת, "ולא תתיחד אשה עמהן מפני שחשודין על העריות" (מ' ע"ז

ב:ז), ועל כך מעירה הסוגיה הבבלית:

ותיפוק ליה משום שפיכות דמים! 

 431א"ר ירמיה: באשה חשובה עסקינן,

רב אידי אמר: אשה כלי זיינה עליה. 

מאי בינייהו? 

איכא בינייהו: אשה חשובה בין אנשים ושאינה חשובה בין הנשים. 

 תניא כוותיה דרב אידי בר אבין: האשה אע"פ שהשלום עמה –  לא

432 תתייחד עמהן, מפני שחשודין על העריות. (ב' ע"ז דף כ"ה ע"ב)

  ועיקרי דבריו הם:434 מאריך בביאור סוגיה זו,433הרי"ד

 יש שני קריטריונים המונעים את המיתה – הקירבה למלכות והרצון.1

לביאה. 

  הראיה כשלעצמה קשה בעיני, שכן ירושלמי זה דן בדיעבד אחרי שאדם כבר נמצא במציאות שיש בידיו  430

תוצר של ההנאה מיום אידם, ואילו הרשב"ם רוצה להתיר משא ומתן לכתחילה משום איבה.
 בדפוסים נוסף "דמירתתי מיניה".  431
 מובא על פי כת"י ספרדי.  432
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף כ"ה ע"ב.433
  באופן כללי הרי"ד הולך בעקבות רש"י בביאור סוגיה זו. אמנם יש חילוק פרשני אחד ביניהם – לדעת  434

 רש"י הביטוי אישה חשובה בדברי רבי ירמיה מוסב על חשובה בין האנשים ועל כן הם פוחדים להרגה ואילו

לדעת הרי"ד נקודת הפחד התעוררה רק בשלב מאוחר יותר כאשר הגמרא מציבה את האיכא בינייהו. 



 נחלקו רבי ירמיה ורב אידי מתי נוצר הרצון לביאה – לשיטת רבי.2

 ירמיה רק באישה יפה שהיא חשובה בין הנשים, ואילו לדעת רב אידי

תמיד. למחלוקתם יש שתי השלכות:

 איזו אישה אין לה סכנת מוות בהתייחדות,.1

 (בהנחה שאינה חשובה אצל האנשים כלומר

 קרובה למלכות) – לרבי ירמיה רק לאישה יפה

 ואילו לרב אידי כל אישה כלי זינה עליה ועל כן

אין לה סכנת מות.

 אישה שיש לנכרי רצון לבעול אותה יחול עליה.2

 איסור ייחוד משום חשש עריות. על כן לרבי

 ירמיה רק לאישה יפה יש איסור יחוד משום

 עריות ואילו לרב אידי לכל אישה יש איסור

יחוד. 

בשלהי דבריו מצטט הרי"ד את הירושלמי:

 ואין האשה בכלל שפיכות דמים? אמר ר' אמי תיפתר בבריאה. אמר

  יכולה אשה להטמין את עצמה ולומר גויה אני435רבי אבין ואפילו תימר

ואין האיש יכול להטמין עצמו ולומר גוי הוא. (י' ע"ז ב:א).

 כהרגלו אין הרי"ד מבאר למה הוא הביא ירושלמי זה. נראה לומר שהוא רומז

  שהחשיבות המדוברת אינה יופי אלא436לאלטרנטיבה הפרשנית שהציעו בעלי התוספות,

 יכולת תמרון שלא יהרגו אותה –  אם מפאת חולשת האישה, או שיש לאישה יכולת

 להסתיר את זהותה וכך להינצל. בעלי התוספות הביאו ירושלמי זה כתימוכין בשיטה

  זו הגרסא גם בכת"י ליידן אך נראה שצריך להוסיף "בתשה" כפי שיש בקטע גניזה.435
 הדברים מובאים בתוספות רבנו אלחנן על אתר, וכן בבעלי התוספות המאוחרים יותר.   436



 הפרשנית שלהם. נראה לי שהרי"ד מביא את הירושלמי ומציבו מול הבבלי כדי לרמז

שהוא חולק עם הבבלי ועל כן אין מקום להתחשב בדבריו בפרשנות הבבלי. 

   איסור התרפאות מהמינים   3.4.2.3.3

 הגמרא בע"ז מספרת על רבי יוחנן שחלה ופנה למטרוניתא אחת כדי לקבל סיוע רפואי.

בהמשך הסוגיה מקשה הגמרא:

 ורבי יוחנן היכי עביד הכי? והאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כל

מכה שמחללין עליה את השבת –  אין מתרפאין מהן! 

אדם חשוב שאני. 

 והא רבי אבהו דאדם חשוב הוה, ורמא ליה יעקב מינאה סמא אשקיה,

ואי לא רבי אמי ורבי אסי דלחכוהו לשקיה, פסקיה לשקיה! 

דרבי יוחנן רופא מומחה הוה. 

דרבי אבהו נמי רופא מומחה הוה! 

 שאני רבי אבהו, דמוקמי ביה מיני בנפשייהו תמות נפשי עם פלשתים.

(ב' ע"ז דף כ"ח ע"א).

 מסוגיה  זו עולה שיש חשש סכנת מות בהיזקקות לעזרה רפואית מהנכרים. חשש זה יכול

 להיפתר באחד משני גורמים – החולה הוא אדם חשוב, או שהרופא הוא רופא מומחה.

 בסוגיה זו אין חילוק בין נכרים שונים ורבי אבהו אף פנה לעזרה ליעקב מינאה על אף

שהוא מין. 

  עמדו על הסתירה ממסקנה זו למה שעולה מתחילת הסוגיה שם437ראשונים רבים

 נאמר בפירוש שאסור להתרפאות ממינים כיון שיש חשש נוסף שהמתרפא ימשך אחר

המינות. אף הרי"ד התמודד עם קושיא זו ואמר:

  עיין למשל תוספות כ"ז ע"ב ד"ה שאני וריטב"א על אתר. 437



 נ"ל דמשום דהו' מומחה מש"ה הי' מתרפא ממנו כדאמרן לעיל אם הי'

 מומחה לרבים מותר ואפילו במינים בע"ז ומאי דתניא לעיל אין

 438 מתרפאין המינים בע"ז ואפילו לחיי שעה כשאינו מומחה לרבים.

 הרי"ד מאמץ את מסקנת הסוגיה שלנו באופן מוחלט ומתיר כל פניה לרופא מומחה גם אם

הוא מין. את הסוגיה האוסרת להתרפאות ממינים הוא מעמיד ברופא שאינו מומחה. 

 מביא הרי"ד שני קטעים מהירושלמי:439בשולי דבריו

ירושלמי 

  הו"ל בלע אתא חד בר נש ולחש לי'440בר ברי' דרב יהושע בן לוי

משמיה דישו בר פנטרי' ואנשם. מי נפק, אמר לי' מה אמר עילוי 

אמר לי' למילת פלון 

 441אמר ניח הוה ליה מיית ולא שמע דא מילתא

 כשגגה שיוצא מלפני השליט (י' ע"ז ע"ז ב:ב)442והו"ל

 מעשה באלעזר בן דמה שנשכו נחש ובא יעקב איש כפר סמא

  משום ישו בר פנדירה אמר לו ר' ישמעאל אין את רשאי ...443לרפאותו

(י' ע"ז ע"ז ב:ב)

 כדרכו הרי"ד אינו מבאר למה הוא מביא קטעים אלו מהירושלמי. נראה שהרי"ד רואה

 בירושלמי פרשנות אלטרנטיבית לאיסור ההתרפאות מהמינים. אכן אנו מוצאים שר"י

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף כ"ח ע"א.438
   בכתב היד של תוספות הרי"ד,  הירושלמי נמצא כקטע עצמאי עם מספור חדש, אך נראה לי שאין מכך439

ראיה שאין זה ההמשך הטבעי של הקטע הקודם. 
  בכת"י ליידן חסר "רבי יהושע בן לוי", מההקשר ללא ספק שמדובר על נכדו של ריב"ל ויתכן שדברי  440

הרי"ד אינם משקפים גרסא אחרת אלא מהווים פרשנות.
 בכת"י ליידן "מה הוה ליה אילו מית ולא שמע הדא מילתא".  441
 בכת"י ליידן נוסף "כן".  442
 בכת"י ליידן נוסף "אמ' לו נימא לך" במקום "משום".  443



  בניגוד לרי"ד, נתן תשובה אחרת "לא אסרו אלא ברפואה שמזכיר בה שם עבודת444 הזקן,

 כוכבים ואומר שהעבודת כוכבים מועלת לכך". ר"י אף מביא ראיה לדבריו מהירושלמי

 הנ"ל שאכן מצביע על המילים כמקור הבעיה, הירושלמי מזכיר במפורש את המלים

 שאמר יעקב איש כפר סמא בתהליך הריפוי: "מילת פלון", "משום ישו פנדירא". מסתבר

 שהרי"ד מצטט כאן את הירושלמי כדי להעמידו בניגוד לבבלי. אמנם הירושלמי רואה

 בדיבור את מקור הבעיה אך הבבלי שלא הסביר כך את המעשה של רבי אבהו ויעקב

מינאה חלוק על הירושלמי ואנו מאמצים את כיוון הבבלי. 

    עורות לבובין  3.4.2.3.4

  מונה את העורות הלבובין כאחד הדברים האסורים איסור הנאה. הרי"ד445המשנה בע"ז

 מצטט את הירושלמי:446בתוספותיו

 כיצד הוא עושה קורעה עד שהיא בחיים ומוציא את לבה לע"ז כיצד

 447הוא יודע רב הונא אמר בשעה שהוא קורעה עד שהוא בחיים נצלל

ונעגל לאחר שחיטה הוא נמשך. (י' ע"ז ב:ג)

 הוא מסביר את הקטע ואומר: 448הרי"ד בתוספות אינו מבאר את הירושלמי אך בפסקיו

 פירוש וכיון שמוליכין כל הבהמה בחיים לפני ע"ז ומקריבין ממנה את

 ליבה כל הנותר בין הבשר בין העור יתקרי תקרובת ע"ז ואם היו

 מוליכין אותה שחוטה ומקריבין ממנה קצת היה נאסר הבשר והעור

  מובא בתוספות שם. 444
  פ"ב מ"ג.445
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף ל"א ע"ב.446
 בכת"י ליידן "נסלל".  447
  דף ל"א ע"ב.448



 היה מותר אבל עכשיו שמוליכין אותה לפניה חיה נאסר גם העור שכל

מה שמוליכין לפני ע"ז ומקריבין ממנו קצת הנותן ייקרא זבחי מתים.

 הרי"ד מסביר את מקור ההתלבטות בירושלמי אך גם עכשיו אין אנו יודעים למה ראה

צורך להזכירו בתוספות על הבבלי. 

   השיאו לדבר אחר  3.4.2.3.5

המשנה בע"ז אומרת:

 אמר רבי יהודה שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך

 אמר לו מפני מה אסרו גבינות הגוים ... השיאו לדבר אחר אמר לו

  או כי טובים449ישמעאל אחי היאך אתה קורא כי טובים דודיך מיין

 דודיך אמר לו כי טובים דודייך אמר לו אין הדבר כן שהרי חבירו

 עליו לריח שמניך טובים: (מ' ע"ז ב:ה)450מוכיח

הגמרא בבבלי מסבירה למה לא רצה רבי יהושע לענות לרבי ישמעאל:

 אמר עולא, ואיתימא רב שמואל בר אבא: גזרה חדשה היתה ואין

  כי גזרי גזירתא במערבא לא מגלו451מפקפקין בה, כדעולא דאמ' עולא

  איניש דלא סבירא453 עד תריסר ירחי שתא דילמא איכא452ליה טעמ'

ליה ואתי לזלזולי בה.  (ב' ע"ז דף ל"ה ע"ב)

 לאור גמרא זו הסיבה שלא ענה רבי יהושע לרבי ישמעאל היא כיון שהגזרה חדשה מידי.

 מצטט את הירושלמי:454הרי"ד בתוספותיו

 שיר השירים א:ב.  449
 בכת"י קאופמן "מלמד".  450
 בכת"י ספרדי נוסף "אמ' רבא".  451
 בכת"י ספרדי "לטעמא".  452
 בכת"י ספרדי נוסף "איניש".  453
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף ל"ה ע"ב. 454



  ור' ישמעאל455מפני מה לא גילה לו, אמר ר' יוחנן מפני שבקרוב אסרוה

הוה קטן 

כו' עד כבשים ללבושיך

  קטנים כבוש לפניהם דברי456כבשים כתיב הא כיצד בשעה שתלמודיך

 גלה להן רזי תורה 457תורה הגדילו נעשו כבשים

 ודא מסייע לי' דתני ר"ש בן יוחאי ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם

 מה שימה זאת אינה נגלות לכל ברי' כך אין לך רשות לשקע א"ע בדברי

תורה אלא לפני בני אדם כשרים. (י' ע"ז ב:ה)

 נראה שהרי"ד הבין מהירושלמי שהסיבה לאי גילוי הטעם אינה הגזרה, אלא חוסר

  ולא עוד458בשלותו של רבי ישמעאל להבין את הטעם. ואכן כך נמצא לפנינו בתוספות,

 אלא שתוספות טוען "ונראה כי זהו טעם תלמוד שלנו דקאמר בסמוך כי גזרי גזירתא

 במערבא כו' אלא שאינו מפרשו כאן היטב". נ"ל שבניגוד לעמדה זו יוצא הרי"ד ומעמיד

את הירושלמי כעומד בסתירה לבבלי.

   איסור חלב נכרי  3.4.2.3.6

 אסרה גבינת נכרי. האמוראים בבבלי העלו מספר סיבות לגזרה זו:459המשנה בע"ז

מאי גזירתא? 

אר"ש בן פזי אמר ריב"ל: משום ניקור....

  בכת"י ליידן "אסרום".455
  בכת"י ליידן "תלמידין".456
 צ"ל "עתודין" וכך היא הגרסא בכת"י ליידן.   457
  על אתר ד"ה מאי. 458
  פ"ב מ"ו.459



 מגדף בה ר' ירמיה, אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי! דא"ר

חנינא: יבש –  מותר, אין מניחו ליבש, ישן –  מותר, אין מניחו לישן! 

: לפי שא"א לה בלא צחצוחי חלב, 460א"ר ירמיה

ושמואל אמר: מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה....

רב חסדא אמר: מפני שמעמידין אותה בחומץ. 

 רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה... (ב' ע"ז

דף ל"ה ע"א)

 נחלקו ראשונים בהסבר שיטת רב חנינא:

  הסבירו שרב חנינא מציע פתרון חדש – מחשש שמא462 והרי"ד461רש"י.1

עירבו בחלב חלב של בהמה אסורה.

 ר"ת ביאר שרב חנינא ממשיך את הכיוון של ר"ש בן פזי בשם ריב"ל.2

שאסור משום גילוי, אלא שהוא מתרץ את קושיית רבי ירמיה. 

בשולי הדברים מצטט הרי"ד את הירושלמי האומר:

 חלב הגוי למה הוא אסור רבי בא בר רב יהודה רבי סימון בשם רבי

 יהושע בן לוי חלב הגוי למה הוא אסור משום גילוי ויעמיד א"ר שמואל

 בר רב יצחק מפני האירס הנתון בין הנקבים. (י' תרומות ח:ג; שבת

א:ד; ע"ז ב:ט)

 כך גם בכת"י אך בדפוסים "רבי חנינה" .  460
 על אתר.  461
.5.2.2.2 במהדורה קמא על אתר, המשך דיון בדברי הרי"ד האלו יהיה בפרק חמישי סעיף   462



  נראה464 ואכן ר"י הזקן בתוספות מביא ראיה זו.463ירושלמי זה תומך לחלוטין בעמדת ר"ת,

 שהרי"ד מביא ירושלמי זה כדי לומר שעל אף שמפורש אחרת בירושלמי אין זה מקרין על

פרשנות הסוגיה בבבלי. 

    פת עכו"ם   3.4.2.3.7

  שואל למה יש גזרה נפרדת על פת עכו"ם ? הרי היא כבר כלולה465הרי"ד במהדורה קמא

 בתוך גזרת בישול עכו"ם? הרי"ד עונה שפת נאסרה גם אם לא בושלה ע"י נכרי אלא

 ישראל אפה אותה בתנאי שהיא שייכת לנכרי. בשולי הקטע מביא הרי"ד ירושלמי

וכהרגלו ללא הערה:

  גוים הוא כך אנו אומרי' מקום שאין תבשילי466ופת לא מתבשילי

 ישראל מצויין בדין הוא שיהו תבשילי גוים מותרים אלא כיני מקו'

 שאין פת ישראל מצויה בדין הוא שתהא פת גוים אסורה ועימעמו

עליה והתירוה מפני חיי נפש. (י' ע"ז ב:ח; מע"ש ג:א; שבת ג:ד)

  ירושלמי זה עומד בניגוד מוחלט לשיטתו, שכן מהירושלמי עולה שאכן פת היא בדיוק

 כמו בישולי עכו"ם אלא שהציבור עמעם את האיסור עד שהתירו אותו חכמים מפני חיי

 נפש. ואף כאן אנו רואים את הירושלמי עומד בניגוד לשיטת הרי"ד בביאור הבבלי, אך

הרי"ד אינו נסוג בביאורו רק בגלל שהירושלמי אומר אחרת. 

   הרב זק"ש בהערותיו על קטע זה בתוספות רי"ד מנסה להוכיח שהירושלמי מגבה את דברי הרי"ד ולא463

את דברי ר"ת, אך לא ירדתי לסוף דעתו.
   אם כי הוא נחלק עם בנו רבנו אלחנן בפירוש נושא הירושלמי -  האם מדובר על חלב או על גבינה אך464

אין זה מעניינו כאן. 
 תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף ל"ה ע"א.  465
   בכת"י מינכן הגרסא "כתבשילי", הרב זק"ש בהערותיו על תוספות הרי"ד טוען שהירושלמי נוגד את466

 עמדת  הרי"ד רק אם גורסים "מתבשילי", אך אם גורסים "כתבשילי" אין הירושלמי מהווה קושיה על הרי"ד.

אינני משוכנע שכך הם פני הדברים, אך גם לו יהי כדבריו בסופו של עניין הרי"ד גרס "מתבשילי".



  ובתוספות מהדורה תינינא הרי"ד מביא את הירושלמי467חשוב לציין שבפסקים

 ומבאר אותו. מכך משמע שהוא מאמץ את שיטת הירושלמי וחזר בו מהחילוק בין פת

  הדבר מוכח יותר מדבריו468לבישול אלא הוא מזהה בין שיטת הבבלי לזו של הירושלמי.

  שם הוא טוען שגזרות הפת ותבשיל לא נעשו כאחד אלא בזה אחר זה469בהמשך המסכת

ומימלא נפתרה השאלה למה יש שתי גזרות שונות בצורה אחרת.

   שימוש בירושלמי כהוכחה לפרשנות הרי"ד  3.4.3

 לעיתים הרי"ד משתמש בירושלמי בדיוק למטרה ההפוכה מזו שדברנו עליה עד כה. אין

 הירושלמי נמצא כאלטרנטיבה פרשנית לזו של הבבלית אלא הירושלמי מהווה הוכחה

 שהפרשנות בבבלי היא אכן נכונה. על פי רוב הרי"ד מביא את הירושלמי כהוכחה

 לפרשנות שהוא כבר הציע, והוא מסביר כיצד ראיה זו מהירושלמי אכן תומכת בדעתו.

 בכיוון זה אין הרי"ד ייחודי ואנו מוצאים גישה זו לעשרות בראשונים. להלן חלק מהמקרים

שמצאתי בהם הרי"ד הולך בכיוון זה.

  כלאי בהמה     3.4.3.1

  העוסקת בכלאי בהמה הביא השואל מקבץ ראיות שאין אנו פוסקים כאיסי בן470בתשובה

 יהודה בעניין איסור שימוש בפרד, (שהוא תוצר של כלאים בין סוס וחמור). באופן עקרוני

 מסכים הרי"ד עם פסק זה, ועם רוב הראיות שהביא השואל. אך ביחס לראיה אחת חולק

 הרי"ד. השואל הביא ראיה מהמשנה בכלאים "כלאי בהמה מותרים לגדל ולקיים ואינם

  על דף ל"ה ע"א. 467
   הרי"ד מביא ירושלמי זה גם בתשובותיו סימן קטז כמקור לכך שלעיתים הציבור משפיע על חכמים468

לשנות דין, ועל כן הרוצה להחמיר לדין המקורי טוב עושה. 
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורה קמא דף ס"ה ע"ב ד"ה הדר.469
  שו"ת הרי"ד סימן מ"ג. 470



 " (מ' כלאים ח:א). הוא דייק מהמשנה שרק הרבעה אסורה אך471אסורין אלא להרביע

 רכיבה מותרת, ועל כן סתם משנה זו היא בניגוד לשיטת איסי בן יהודה. דיוק זה מניח

 שהמושג "כלאי בהמה" מתייחס לבהמה שנולדה מהרבעת כלאי בהמה, ואותה התירה

 הרי"ד דוחה קריאה זו ואומר:472המשנה לגדל ולקיים ולרכב עליה.

  כלום ... ומתני' דתני ואינן אסורין אלא להרביע לאו על473זו אינם

 הנולדים מהם קאי אלא אמולידים קאי והכי קאמר כלאי בהמה דהיינו

 סוס וחמור מותרים לגדלן ולקיימם יחד ולא חיישינן שמא יעלו זה על

זה שלא אסרה תורה אלא להרביע. 

 הרי"ד אינו מוכיח את קריאתו במשנה מהמשנה עצמה, אך מביא סימוכין לפרשנות שלו

מהירושלמי:

  יהא מעמיד זכרים אצל נקבות ונקבות474וה"ג עלה בירושלמי יכול לא

  ת"ל בהמתך לא תרביע כלאים אינו475אצל זכרים מין בשאינו מינו

אסור אלא מלהרביע. (י' כלאים ח:ב) 

  שביאר כך את המשנה אך ללא הראיה476הרי"ד אינו בודד בפרשנות זו, וכבר קדמו הר"ש

  מצטט את הירושלמי אך ללא ביאור המשנה אך מסתבר שאף477מהירושלמי. הריבמ"ץ

הוא הבין את המשנה כמו הרי"ד.

 כת"י קאופמן ופארמה "מלהרביע".  471
   קריאה זו במשנה נמצאת גם אצל פרשנים אחרים למשנה עי' למשל רדב"ז וכס"מ על הרמב"ם (הלכות472

כלאים פ"ט, ה"ג) המסבירים שהרמב"ם כך ביאר את המשנה, וכן ביאר הגר"א בשנות אליהו על אתר. 
  צ"ל אינה.473
 בכת"י ליידן חסר "לא" אך הוסיפו המגיה בגליון.  474
  בכת"י ליידן חסר "מין בשאינו מינו".475
  בביאורו על משנה זו.476
  בביאורו על משנה זו.477



  מים שאובין נקראים  טמאין     3.4.3.2

  הדנה בביאור קטע קשה בספרא טוען ש"מים שאובין" נקראים בלשון478הרי"ד בתשובתו

חכמים –   טמאים. הוא מביא לכך ראיה: 

  ארץ הכותים טהורה ומקוותיה טהורים, פי' דמסתמא לא479ותניא

  ר' אליעזר בשם ר'480מחזקי'. וגרסי' עלה בירושלמי בע"ז בפר' השוכר

 פנחס דכפר אגין הדא דתמ' להאמינן שאינן שאובין הא למדת מ' סאה

  אך מעין ובור מקוה יהיה טהור מה מעין מטהר בכל481לא  דינון דרשין

 שהוא אף המקוה מטהר בכל שהוא. אלמא למים שאינן שאובין קרי

482טהורים ולשאובין קרי טמאין.

כיון שכבר ציטט הרי"ד את הירושלמי הוא לומד ממנו נקודה נוספת:

  וגם יש ללמוד מדברי הירושלמי דאיסור שאיבה הוא מן התורה ולא

 מדרבנן דהא במדת מ' סאה לא קפדי כותים משום דאינה מן התורה

 ולא סמכינן, אבל בשאובין קפדי וסמכינן עליהו ואי לא הוה פסוליהו

 מדאורייתא אבל בדרבנן היכי סמכינן עליהו אלא לאו ש"מ פסול

 483שאיבה מדרבנן הוא.

.3.2.1.1  שו"ת הרי"ד סימן ט"ו, עיין בעניין תשובה זו בהרחבה בדיון על הספרא 478
  תוספתא מקוואות פ"ו ה"א. 479
  פ"ה ה"ד.480
   בכת"י ליידן "רבי לעזר ביר' יוסי בש' ר' תנחום דכפר גון הדא דת מר להאמין שאינן שאובין הא למידת481

 מ' לא דרשי", ובר"ש בריש פ"ח דמקואות גרס בירושלמי: ר"י ב"ר יוסף בשם ר' תנחום בריה דר' חייא דכפר

אגרן כו' כמו גרסת הרי"ד.
 הרי"ד חוזר לנושא זה שוב בתשובה ס"ב, וחוזר ומוכיח ביתר הרחבה את אותו העיקרון.  482
  צ"ל מדאורייתא.483



  הצורך בפת ותבשיל לעירוב תבשילין     3.4.3.3

  דן בשיטת ר"ת, המצריך עירוב תבשילין של פת להתיר אפיה, ועירוב תבשילין484הרי"ד

 של תבשיל להתיר את הבישול. הרי"ד מאריך לדחות את שיטת ר"ת מראיות שונות

בבבלי. בסוף דבריו הוא מביא את הירושלמי:

 כתיב את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו רבי  אליעזר אומר

 אופין על האפוי ומבשלין על המבושל ר' יהושע אומר אופין ומבשלין

 על המבושל מאי טעמא דר' אליעזר את אשר תאפו אפו ואת אשר

  אשר485תבשלו בשלו מאי טעמא דר' יהושע את אשר תאפו אפו באת

תבשלו בשלו. (י' ביצה ב:א) 

 הרי"ד אומר שבירושלמי מצאנו שנושא זה נתון במחלוקת התנאים, אך כיון שר"א הוא

 שמותי אין פוסקים כמותו, על כן ההלכה כרבי יהושע שדי בתבשיל כדי להתיר הן את

האפייה והן את הבישול. 

   בורר ביד בשבת      3.4.3.4

  ידוע בשיטתו הייחודית בהלכות בורר. הוא מחייב בבורר ביד אם בורר על מנת486הרי"ד

 להניח לאחר זמן. נקודת החידוש בעמדה זו היא שעל אף שברירה ביד היא לעיתים

 מותרת לכתחילה כיון שהיא מוגדרת כשינוי בכל זאת יש בה מצב של חיוב חטאת. כדי

 לומר טענה זאת על הרי"ד להוכיח שברירה ביד לאחר זמן היא אינה שינוי אלא דרך

העולם. מקור לכך מצא הרי"ד בירושלמי:

  בספר המכריע ערך ב'. 484
 בכת"י ליידן "ואת".  485
  ספר המכריע ערך כ"ג.486



 אמר רבי יודן יש שהוא בורר צרורות כל היום ואינו מתחייב ויש שהוא

 נוטל כגרוגרת ומיד מתחייב היך עבידה היה יושב על גבי כרי וברר

 צרורות כל היום אינו מתחייב נטל לתוך ידו כגרוגרת ובירר חייב. (י'

שבת ז:ב) 

 , ומעניין שהוא מביא487חשוב להזכיר שהרי"ד מביא ראיה נוספת ממסכת ביצה בבבלי

קודם את הראיה מהירושלמי ורק אחר כך את הראיה מהבבלי.

   מה מברכים על יין מבושל     3.4.3.5

 488השאלה מה מברכים על יין מבושל עוררה הרבה תשומת לב בעולם הגאונים

  מאריך להוכיח שמברכים בפה"ג. ראייתו הראשונה היא490. הרי"ד489והראשונים

מהירושלמי:

 מהו לצאת ביין מבושל רבי יהודה אומר יוצאין ביין מבושל רבי יודה

 כדעתיה דר' יודה שתי ארבעתי כסי דלילי פסחא וחזיק רישיה עד

עצרתא. (י' שבת ח:א; שקלים ג:ב; פסחים י:א)

 הראיה מתבססת על ההנחה שאם יוצאים ידי ארבע כוסות ביין מבושל סימן שמשקה זה

 הראיה השנייה של הרי"ד היא מהמשנה בתרומות:491הוא יין, ואם הוא יין ברכתו בפה"ג.

  דף י"ג ע"ב.487
   עיין תשובות הגאונים שערי תשובה סי' ד'; הרי"ד בספר המכריע ערך כ"ד מצטט את תשובת רב פלטאוי488

 גאון;  וברי"ץ גיאות ח"א עמ' ג', ובספר העיטור ח"ג עמ' קל"ד ובספר המנהיג עמ' תס"ח הביאו את תשובת

רב האי גאון.
 עי' בראשונים בהערה הקודמת. מעבר לדיון זה יש מקור מעניין בראבי"ה מסכת ברכות סימן קכ"ג.  489

 הראבי"ה מצטט ירושלמי האומר "ירושלמי יין מבושל מברך עליו שהכל נהיה בדברו". לפנינו אין ירושלמי

כזה, אופטיבצר בהערות שם רואה בזה דוגמה לספר הירושלמי שלו – הרי"ד אינו מצטט ירושלמי זה !!!
  במכריע שם. 490
 ראיה זו מופיעה אצל מספר ראשונים עיין התוספות ב"ב צ"ז ע"א ד"ה אילימא רא"ש ב"ב פ"ו ה"י.  491



 ... אין מבשלים יין של תרומה מפני שהוא ממעיטו רבי יהודה מתיר

מפני שהוא משביחו.  (מ' תרומות יא:א)

 ממשנה זו עולה שיין מבושל משובח יותר מיין שאינו מבושל, ועל כן ברור שברכתו

 תישאר בפה"ג. הרי"ד עומד על כך שמשנה זו לכאורה סותרת את משנה אחרת בתרומות,

שם כתוב:

 ותורמין זיתי שמן על זיתי כבש אבל לא זיתי כבש על זיתי שמן ויין

 שאינו מבושל על המבושל אבל לא מן המבושל על שאינו מבושל. זה

 הכלל כל שהוא כלאים בחברו לא יתרום מזה על זה אפילו מן היפה על

 הרע וכל שאינו כלאים בחברו תורם מן היפה על הרע אבל לא מן הרע

על היפה ... (מ' תרומות ב:ו)

 בפשטות עולה ממשנה זו שיין שאינו מבושל הוא יפה מיין מבושל, ובניגוד לנאמר

 בפי"א !! אם נאמץ את הנאמר בפ"ב הרי שאין הכרח שיין מבושל הוא אכן יין ויתכן

שברכתו אינה בפה"ג ??!!

  שם כבר נידונה שאלה זו. הרי"ד אינו מצטט את הירושלמי492הרי"ד מפנה אותנו לירושלמי

 אלא משלב ציטוט (לעיתים בפרפראזה) עם ההסבר שלו אני אשלב את הסברו של הרי"ד

בתוך ציטוט הירושלמי כפי שהוא לפנינו.

 דאמר לעולם הואכולה מתניתין רבי יהודה היא   אמר רבי יוחנן דרבי יודה היא

 תורם מן היפה ולא כרבנן דאמרי מן המתקיים והילכך תורמין זיתי שמן שהן יפין ואינן

 מתקיימין על זיתי כבש שהן מתקיימין ואינן יפין שמפני שאין דרכן לעשות שמן מהן כובשין

  דרבי יודה מתיר מפניאותן לאכילה וכן יין שאינו מבושל שהוא יפה ואינו מתקיים

שהוא משביחו 

  תרומות פ"ב ה"ג.492



 ואמר רבי יוחנן מחלפה שיטתיה דר' יודה וקשיא דרבי יהודה אדרבי

 יהודה הכא אמר המבושל רע ותמן תנינן רבי יהודה מתיר לבשל יין של

תרומה מפני שמשביחו אלמא מבושל יפה.

 רבי לעזר אמר אינה מוחלפה תמן בכהן וכאן בבעלים ופריק רבי

 אלעזר לעולם שאינו מבושל יפה הוא דהא שתו ליה כולי עלמא אבל

 המבושל לא שתו ליה כולי עלמא והתם דמתיר רבי יהודה לבשלו בכהן

  פירוש בודאי ישראל שיש לו מבושל ושאינו מבושל493עסקינן ומשביחו

 יתרום משאינו מבושל שהוא טוב וראוי לשתייה לכל העולם שהמבושל

 מעטים הם בעולם השותים אותו והילכך לא יתרום אלא דבר הראוי

 לשתייה אבל אחר שנתן התרומה לכהן אם רוצה הכהן לבשלו

 ולשתותו מותר שכיון שהוא אוהב לשתות את המבושל אדרבה יותר

 ויותר משביחו כשמבשלו שמה שאמרנו שהמבושל אינו יפה זהו לסתם

 בני אדם שאינם שותים אותו אבל מי שאוהב לשתותו יותר ויותר הוא

משתבח בבישולו 

  ומסיים הרי"ד "הנה למדנו מכאן עוד שהיין המבושל יותר הוא משובח ממי שאינו מבושל

מהלך העניין הוא: והילכך מברכין עליו בורא פרי הגפן". 

 הכרעת רבי יוחנן שהמשנה בפ"ב היא משנת רבי יהודה האומר.1

 שתורמין מהיפה ולא מהמתקיים, ועל כן אין תורמין ממבושל על

   הרב וורטהימר בהערות למכריע מעיר על מילה זו "גי' רבינו שונה מהירושלמי שלפנינו וכגי' רבינו כ"ה493

 בריבמ"ץ ובראבי"ה ... וברא"ש... ובחידושי הרמב"ן". כוונתו היא שבירושלמי שלפני הרי"ד ושאר

 הראשונים מופיע בטקסט המילה "ומשביחו". אני אינני בטוח שאכן זה המצב, כל הקטע ברי"ד, ובראשונים

 האחרים, אינו ציטוט ישיר אלא פרפרזה של הירושלמי עם הסבר. אמנם יש מקום להתלבט כיון שהרי"ד

 מוסיף את המילה "פירוש" אחר המילה "ומשביחו" המעיד לכאורה שהוא מבאר מילה מהטקסט אך בהמשך

הדברים אין הסבר ישיר לביטוי זה ועל כן אין לדעתי בעניין זה הכרעה. 



שאינו מבושל, כי אינו מבושל הוא יפה מהמבושל !!

 קושיה – הרי רבי יהודה עצמו סובר שמותר לבשל יין כיון.2

שמשביחו !! 

 בשלב זה מופיע המשפט בשם רבי יוחנן "מוחלפת שיטת רבי יהודה".3

  משמע494– ברי"ד משמע שזו הגדרת הקושיה ואילו בראשונים אחרים

 שזה אופציה להתמודדות – יש כאן הכרזה על סתירה בלי צורך לפתור

 אותה. הנפ"מ בין השיטות היא האם למסקנה רבי יוחנן מאמץ את

 תשובתו של רבי אלעזר –  לדעת הרי"ד הוא יאמץ את דברי רבי

495אלעזר ואילו לדעת הראשונים האחרים הוא יישאר בקושיה.

 תשובת רבי אלעזר שלבעלים אסור לבשל כיון שהוא ממעיט את.4

 מספר האנשים שירצו להשתמש ביין. לכהן, לעומת זאת, מותר לבשל

כיון שעבור טעמו האישי יש כאן שבח. 

 הרי"ד , שרוצה להביא מירושלמי זה ראיה לשיטתו, או לכל הפחות לטעון שאין כאן

 סתירה לדעתו, חייב להסביר את הביטוי "מוחלפת השיטה" כקושיה. רק כך יעלה

 למסקנה שלכו"ע יין מבושל הוא אכן משובח יותר. לדעת הראשונים האחרים

 שמוצאים פה מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן, אין אנו יוצאים עם תמונה ברורה מה

496מעמד היין המבושל וממילא אי אפשר להוכיח על ברכתו.

 

  עיין ראבי"ה פסחים סימן תכ"ג, ורמב"ן ב"ב צ"ז ע"ב ד"ה למעוטי. 494
   כדי להכריע עניין זה צריך להגדיר את המונח "מוחלפת השיטה" אך אין זה מעניינו כאן, מה עוד שכאן495

 יש אינטרס מובהק לרי"ד להגדיר את זה כקושיה ותירוץ, עיין על כך בהמשך הדברים,  ועל כן אי אפשר

להסיק מכאן על שיטתו באופן כללי. 
   חשוב להזכיר כאן שהפרשנות של הרי"ד, על אף שבעיקרה מוסכמת על רוב הראשונים לפחות ביחס496

 לשיטת רבי אלעזר, נדחית לחלוטין ע"י האו"ז, ח"א סימן קס"ב, המציע פירוש אלטרנטיבי לירושלמי

שבמסקנתו לכו"ע יין מבושל אינו משובח.



  סכין נטהרת בשיפה     3.4.3.6

המשנה האחרונה במסכת ע"ז  אומרת:

 הלוקח כלי תשמיש מן הגוים את שדרכו להטביל יטביל להגעיל יגעיל

 ללבן באור ילבן השפוד והאסכלה מלבנן באור והסכין שפה והיא

טהורה (מ' ע"ז ה:יב) 

הגמרא בבבלי מעירה על נושא הסכין:

הסכין –  שפה והיא טהורה. .1

  עשרה פעמים498: נועצה497אמר רב הונא.2

בקרקע. 

: ובקרקע שאינה עבודה. 499אמר רבא.3

א"ר כהנא: ובסכין יפה שאין בה גומות. .4

 תניא נמי הכי: סכין יפה שאין בה גומות,.5

נועצה עשרה פעמים בקרקע. 

 אמר רב הונא בריה דרב יהושע: לאכול בה.6

צונן. 

כי הא דמר יהודה ...  (ע"ז דף ע"ו ע"ב).7

  מבאר שכל הסוגיה מוסבת על המשנה ועל כן כאשר המשנה התירה להשתמש500רש"י

  פעמים (דברי רב הונא10בסכין ששפה אותה היא כשרה רק אם נעץ אותה בקרקע 

 ), ובסכין לא היו פגימות3), ובתנאי שקרקע זו אינה עבודה (דברי רבא בשורה 2בשורה 

  כך גרסת כתבי היד, בדפוסים רב עוקבא בר חמא.497
 בכת"י פריז "ונועצה" אך נמחקה הו"ו, בכת"י מינכן "או נועצה".  498
  בדפוסים הונא בריה דרב יהושע.499
  שם ד"ה ונועצה.500



 ) ולאחר כל תהליך זה מותר להשתמש בסכין רק בצונן (דברי רב4(דברי רב כהנא בשורה 

  דוחה את פירוש רש"י ופוסק שאחר השיפה501). הרי"ד6הונא בריה דרב יהושע בשורה 

מותר להשתמש בסכין גם ברותחין. לרש"י יש ראיה חזקה ממסכת פסחים שם מבואר: 

אמר ליה רבינא לרב אשי: הני סכיני בפסחא היכי עבדינן להו? .... 

 אמר ליה: ... קתייהו בטינא, ופרזלייהו בנורא, והדר מעיילנא לקתייהו

 502ברותחין.

והלכתא: אידי ואידי ברותחין, ובכלי ראשון. (ב' פסחים דף ל' ע"ב)

 הרי"ד מתרץ ראיה זו שמדובר בפסחים בסכינים שדרך שימושם היא בצליה ואילו המשנה

 בע"ז דנה בסכינים שדרך שימושם בצונן. הרי"ד מביא ראיה לשינויים בין הסכינים

השונים מהירושלמי:

 רבי אבא בשם רב יהודה הדא דתימר בסכין קטנה אבל בסכין גדולה

צריכה ליבון והליבון שאמרו שיהא מתיז ניצוצות. (י' ע"ז ה:טו)

ומבאר הרי"ד: 

 פירוש רבי אבא  אמתניתין קאי דהאי דתנן שפה והיא טהורה דוקא

 בסכין קטנה דלא חזיא אלא למחתך בה ולא חזיא לצלות בה ההיא היא

 דנטהרת על ידי שיפה אבל בסכין גדולה שפעמים צולין בה בשר כמו

 שיפוד אינה נטהרת אלא על ידי ליבון כמו שפוד ואסכלה והכי תניא

הסכינין והשפודין והאסכלאות מלבנן באור והן טהורין. 503בתוספתא 

  בספר המכריע כרך מ"א ובתוספות לע"ז שם מהדות"ל, דברים דומים מאוד יש בתוספות על אתר בשם  501

ר"ת.
 בכת"י מינכן "כעין חדתא קתייהו קטינא ופרזלייהו בנורא והדר מקפל להו לטינא ומעייל לקתייהו   502

 ברותחין".
  ע"ז ח:ב.503



 מעניין לציין שהרי"ד אינו מביא את הירושלמי כראיה נגד רש"י באופן ישיר אלא רק מביא

 את זה כתגובה לראיה שיש לשיטת רש"י מפסחים. נראה שהרי"ד סבור שכדי לדחות את

 שיטת רש"י בע"ז אין הוא נזקק לירושלמי כיון שיש לו ראיות מקומיות מתוך המשנה

עצמה. 



  " גרסאות     לשינויי ד הרי של יחסו רביעי פרק

  מבוא   4.1

 אחד ההבדלים הבולטים בין עולם הפרשנות הספרדית לזו האשכנזית-צרפתית הוא יחסם

 אל הטקסט. חכמי אשכנז ראו את עצמם "שותפים פעילים בהתהוותו של נוסח

  ולא היססו לשנות מהכתוב לפניהם כדי להתאים את הדברים לפרשנות504הטקסט",

 שנראתה בעיניהם נכונה. המוטיבציה לשינוי יכולה להיות קושיה ברצף הסוגיה, ויכולה

 להיות גם סתירה בין סוגיות שונות. נוהג זה היה ידוע ומקובל כבר לפני תקופת רגמ"ה

 שניסה בכל כוחו להתנגד למתודה זו אך לא עלתה בידו. רש"י בעשרות מקומות "מתקן"

 את גרסת התלמוד, ובעלי התוספות אף הרחיבו את השימוש בכלי פרשני זה. לא מדובר

 כאן על צורך בבירור הגרסה והתלבטות בין אפשרויות שונות ובחירת האופציה הטובה

 ביותר –  מדובר כאן על כלי פרשני. כדי לפתור בעיות וקושיות משנים פרשנים אלו את

המילים –  מסברה –  כדי שיתאימו למסקנה העולה מהמקורות ככלל. 

 חכמי ספרד, לעומת זאת, התייחסו לנוסחאות התלמוד שבידם בחרדת קודש.

 הנוסחאות שבידם נמסרו ממסורת הגאונים, וחכמי ספרד התאמצו בכל כוחם לשמר

  אך בעיקר חיפשו505מסורת זו. אמנם לעיתים גם הם התעסקו בבירור הנוסחאות,

 פתרונות במסורות עתיקות אחרות ומיעטו לשנות הדברים מדעתם. תופעה זו ידועה

  מעבר לתיאור הכללי הושקעו מאמצים ניכרים506משכבר, וכבר נסקרה ותוארה במחקר.

.42 עיין י' זוסמן, 'מסורת לימוד ומסורת נוסח', ספר ליברמן,עמ'   504
   ואכן בירור הנוסחאות הוא נושא שהתעסקו בו מימות התלמוד דרך הגאונים ועל כן אין כאן חידוש של505

חכמי ספרד. 
 1000-1200; תא שמע הספרות הפרשנית 688 – 680 ראה תיאור ממצה אצל אורבך בעלי התוספות עמ'   506

 . לגורם אפשרי לתופעה ראה א"ש רוזנטל, "תולדות הנוסח ובעיות עריכה בחקר התלמוד46-48עמ' 

:  ; י"מ תא שמע, 7-9 ובמיוחד עמ' 36- 1הבבלי", תרביץ, נז (תשמ"ח), עמ'  ועיון   חקר הקדמון אשכנז  ,מנהג

 . למקבילות חיצוניות בנסיבות התרבותיות של התקופה ראה י"מ תא שמע,83-85 עמ' ירושלים תשנ"ב,

 ; י' זוסמן, "'ירושלמי כת"י אשכנז'32-33עמ'  , ירושלים תשנ"ו,1000-1350 הלכה, מנהג ומציאות באשכנז :

.60-63ו'ספר ירושלמי'", תרביץ, סה, א ( תשנ"ו), עמ'  

javascript:open_window(%22http://aleph500.huji.ac.il:80/F/MU46GR5HXDIJ77XCJG6UKRHD2GRLGQ1R7XM2GLJCG79MGBXXCV-04639?func=service&doc_number=001369828&line_number=0011&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph500.huji.ac.il:80/F/MU46GR5HXDIJ77XCJG6UKRHD2GRLGQ1R7XM2GLJCG79MGBXXCV-04639?func=service&doc_number=001369828&line_number=0011&service_type=TAG%22);


 בבירור היקף החדשנות של המסורת האשכנזית בבבלי, בירושלמי, בעיבודים אשכנזיים

 507במשניות, בענפי נוסח מסוימים של התוספתא ומדרשי ההלכה ועוד.

 לאחרונה החלו לבחון מחדש שתי נקודות שונות, האחת היא האם הענף האשכנזי

 לתלמוד שונה מהענף הספרדי רק בעקבות שינויי הגרסאות שערכו בו המחברים

  הנקודה השנייה היא, בחינה508 שינויים אלו.לפניהאשכנזיים או שענף זה היה עצמאי גם 

 מחדש עד כמה שינוייו של רש"י נעשו מסברא ועד כמה מקורם בנוסחאות אחרות שעמדו

 509לפניו.

 במסגרת עבודה זו אנו מתמקדים בתורת הרי"ד, ועל כן לא נמצה את הדיון

 בשינויי גרסאות בעולם הפרשני בכלל, ונפנה מבטנו אל תורת הרי"ד. השאלה המרכזית

  הנקודה הראשונה510 של פרק זה היא מתי וכיצד עורך הרי"ד שינויים בנוסח התלמוד?

  שינויי60הבולטת לעין היא שהרי"ד ממעט בשינויי גרסאות. רש"י במסכת ע"ז ערך כ-

 גרסאות בטקסט התלמוד, בעלי התוספות שלפנינו אף הם עשו מספר דומה של שינויים

  מקרים. נקודה30(ברובם מקרים שלא דן בהם רש"י), הרי"ד לעומת זאת דן רק בכ- 

 שנייה הבוקעת ועולה כמעט מיד היא שהשינויים שערך הרי"ד אינם חופפים, ברובם,

 לשינויים שעשו רש"י ובעלי התוספות. רוב המקרים שדן בהם הרי"ד לא הוזכרו ע"י רש"י

  ראה תא שמע ספרייתם וההפניות שם.507
 תלמוד בבלי, מסכת פסחים, כתב יד ששון – לונצר ומקומו;  א"ש רוזנטל, 10  ראה רוזנטל שם עמ' 508

 , ניו יורקתלמוד ערוך, השוכר את האומנין, הנוסח; ש"י פרידמן, 5, לונדון תשמ"ה, עמ' במסורת הנוסח

   ,  ומקומו במסורת הנוסח     כתב-יד תימני למסכת סנהדרין (בבלי) : ; מ' סבתו,42-45וירושלים תשנ"ז, עמ' 

 ושם הפניות לדיוניו בגוף העבודה.337עמ' ירושלים תשנ"ו, 
  –109  ראה מאמרה של ו' נעם, "מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י לתלמוד", סידרא, יז (תשס"א), עמ' 509

  ובהפניות הנזכרות שם. חשוב לציין שלמיטב ידיעתי והבנתי שאלה זו נשאלת רק ביחס לשינויי הגרסא150

של רש"י, ביחס לבעלי התוספות האחרים אין, כרגע, ספק שהם שינו את הגרסאות מדעתם. 
  שם ליקט את התארים שמעניק הרי"ד לקבוצות הגרסאות938-939  עיין תא שמע תוספות רי"ד,עמ' 510

 השונות: 'מקצת הספרים', 'יש ספרים', 'רוב הספרים', 'כך כתוב בספרים', בכל הספרים', 'ספרים ישנים'.

 בחומר שאני חקרתי לא מצאתי אפיון מיוחד לקבוצות אלו. הממצאים שלי, כפי שמובא בגוף העבודה,

מורים על השוואת הנוסחאות השונות כגורם בקבלת נוסחה אחת ללא דיון בשאלה מה מקור הנוסחה הזו.



 ובעלי התוספות, וכך גם רוב המקרים בהם דנו רש"י ותוספות לא זכו לדיון על ידי הרי"ד.

 אמנם במיעוט מהמקרים שיש חפיפה בדיונים, בחלק ממקרים אלו הרי"ד מאמץ את

   ובחלקם הוא דוחה את הגרסא המוצעת. לעיתים אנו מוצאים דיון ישיר511השינוי המוצע,

 של הרי"ד בעניין ולעיתים אנו מסיקים את הסכמתו או אי הסכמתו לגרסא המוצעת ע"י

 הגרסא של הגמרא שהוא מביא בפסקים. נקודה זו מפתיעה מאוד – הרי"ד בודאי היה

 מודע לשינויים שנערכו ע"י רש"י ובכל זאת הוא בחר להתעלם מהם, והדבר אומר דרשני.

 העובדה שהרי"ד עצמו אינו ממהר לשנות גרסאות ללא הוכחה טקסטואלית אחרת

 מגבירה את הסתברות שהרי"ד לא אימץ את שינויי הגרסאות. אך מכלל השערה לכדי

הכרעה לא הגעתי.

  דוגמאות של עיסוק ישיר בגרסת הגמרא.30בתוספות הרי"ד על ע"ז מצאתי כ-

  דוגמאות.10 דוגמאות של עיסוק בגרסאות ובספר המכריע כ-15בתשובותיו יותר מ-

 ברוב רובם של המקרים שינה הרי"ד את הגרסא לאור מקור אחר שהיה לפניו. לעיתים

 הרי"ד עושה דיון מפורט ומשווה בין הנוסחאות השונות לפני שהוא מכריע, לעיתים הוא

 רק מצביע על הבעיה בנוסחה שלפניו ומציע לשנות אותה למה שמופיע בספרים אחרים.

 אמנם יש מספר מקרים שהרי"ד אינו מעיר על כך שהשינוי נעשה על פי נוסחה אחרת

 שלפניו אך גם במקרים אלו אין זה אומר שלא הייתה לפניו הנוסחה החלופית. ואכן,

 בחלק מהמקרים שאין בידנו עדות ישירה של הרי"ד, מצאתי עדויות לנוסחה זו במקורות

 אחרים. כמו כן בחלק מהמקרים הרי"ד עצמו רומז על כך שיש בסיס לשינוי הגרסא שהוא

 מציע אם כי אינו אומר זאת במפורש. בעצם, מצאתי רק מספר מצומצם מאוד של מקרים

שאין לי שום בסיס להניח שהרי"ד שינה על פי נוסחה קיימת. 

 מקרים.10  בתוספותיו לע"ז מדובר על פחות מ-511



 המקורות לשינוי הגרסא אינם רק כתבי יד לתלמוד הבבלי, הרי"ד משתמש

 במקבילות במדרשי ההלכה, בתוספתא ובירושלמי כדי לברר את הנוסחה שלפניו. כאשר

 ערכנו את הדיון ביחסו של הרי"ד למקורות אלו הדגשנו שהרי"ד מוכן לשנות את נוסחת

 הבבלי לאור מקורות אלו רק כאשר יש צורך פרשני לעשות כן. אם הסוגיה הבבלית

 ברורה הרי"ד לא ישנה את הנוסח רק בגלל המקבילה, אך אם מתעוררת בעיה פרשנית

 בסוגיה ושינוי הגרסא יסייע בפתרון הבעיה הרי"ד ישתמש במקורות אלו כבסיס לשינוי

 512המוצע.

 העולה מכך היא ששיטתו של הרי"ד היא לשנות נוסחאות על פי נוסחה קיימת,

 בדומה יותר לעולם הפרשנות הספרדי. יתכן שגישה זו ייחודית לרי"ד ויתכן שהיא מרמזת

 על קיום זרם זה בעולם בעלי התוספות. כאמור לעיל יש כבר רמזים לכך שאף רש"י לא

 שינה מדעתו ועל כן יתכן שהרי"ד מצטרף בזה לאסכולה שהייתה קיימת גם בעולם בעלי

 התוספות. להלן אביא מספר מצומצם של דוגמאות לביסוס מסקנות אלו. אחלק את

הדוגמאות לשלוש קבוצות:

  – קבוצה זו תדגים את המקומותהרי"ד עורך דיון בין גרסאות שונות.1

 בהם הרי"ד חושף בפנינו את השיקולים שלו בבחירת גרסא אחת מעל

 פני רעותה. לא מדובר כאן על שינוי גרסא אלא על בחירת הגרסא

)4.2הטובה יותר. (סעיף 

  – הדוגמאות בקבוצה זו ידגימו את המאמץשימור שתי הגרסאות.2

 שעושה הרי"ד לשמר את הנוסחאות שבפניו והוא מסביר כיצד הסוגיה

)4.3תתפרש על פי כל אחת מהגרסאות. (סעיף 

 ; 3 . 1. 2. 4. 3; סעיף 4. 1. 3.3;  סעיף 3. 1. 3.3; סעיף 2.2.2. 3; סעיף 1. 2.2. 3 סעיף 3  עיין לעיל פרק 512

 ; סעיף3 . 4. 2. 4. 3; סעיף 9 .3. 2. 4. 3; סעיף  8 .3. 2. 4. 3; סעיף 3 .3. 2. 4. 3 סעיף;   6 . 1. 2. 4. 3סעיף 

3.4.3 .1  ;



  – בדוגמאות אלו אדגיםשינוי ללא גיבוי מפורש ממקורות אחרים.3

 כיצד גם במקומות שהרי"ד אינו חושף את המקור לגרסא החדשה,

 אפשר במקרים רבים לזהות את מקורה ובכך להכריע שאין לדובר כאן

)4.4על שינוי מדעתו. (סעיף 

    הרי"ד עורך דיון בין גרסאות שונות  4.2

 כאמור לעיל, על פי רוב הרי"ד משנה את הגרסא לאור מקורות אחרים שעמדו לפניו. יש

 מספר לא מבוטל של מקרים שהרי"ד משתף אותנו ביתרונות והחסרונות של הגרסאות

 השונות ואנו עדים לתהליך הבחירה של הגרסא המדויקת יותר לדעתו. להלן מספר קטן

של דוגמאות לתהליך זה.

   איסור גבינות עכו"ם  4.2.1

המשנה בע"ז אומרת:

  אסורין ואיסורן איסור הנאה דברי513... המורייס וגבינות בית איניקי

 רבי מאיר וחכמים אומרים אין איסורן איסור הנאה. אמר רבי יהודה

 שאל רבי ישמעאל את רבי יהושע כשהיו מהלכין בדרך אמר לו מפני

מה אסרו גבינות הגוים .... (מ' ע"ז ב:ד-ה)

 515 היו שתי גרסאות למשנה זו – האחת "וגבינות בית אונייקי של עכו"ם"514בפני הרי"ד

 . לפי הגרסא הראשונה רק גבינות של נכרים מבית516והשנייה "הגבינות ותינייקי של גוים"

   בכת"י קאופמן ופארמה ובכת"י ספרדי ופריז נוסף "של גוים", אך בכת"י מינכן ובגרסת הרי"ף הרא"ש513

 והמאירי חסר. במשנה שמביא הרי"ד בפסקים (ומובאת בגוף העבודה) הביטוי חסר אך כאשר הרי"ד דן

בגרסאות המשנה בתוספותיו (ראה להלן) הוא גורס "של גוים".  
  תוספות רי"ד מסכת עבודה זרה מהדורא קמא דף ל"ד ע"ב.514
  כך הגרסא בכת"י ספרדי בכת"י מינכן ובכת"י פריז.515
  כך הגרסא בשינויים קלים בכת"י קאופמן ופארמה.516



 אונייקי נאסרו אך אין כאן גזרה כללית על כל הגבינות. גרסא זו קצת קשה לאור המשך

 המשנה שם שואל רבי יהודה "מפני מה אסרו גבינות העכו"ם" ומשמע שאסרו את כל

  על כל גבינות עכו"ם ועלאכילההגבינות. אפשר לפתור בעיה זו ולומר שאכן יש איסור 

 .הנאהאיסור זה דן רבי יהודה, אך הרישא של המשנה אינה דנה באיסור זה אלא באיסור 

 ביחס לאיסור ההנאה נחלקו חכמים ור"מ –   ר"מ סובר שיש איסור הנאה בגבינות בית

 אונייקי ואילו חכמים סבורים שגם בגבינות אלו אין איסור הנאה. לפי הגרסא השנייה

 ברישא מתוארים שני איסורים שונים – כל גבינות העכו"ם נאסרו וכמו כן יש איסור נוסף

 . בשני מאכלים אלו נחלקו חכמים ורבי מאיר האם איסורם איסור אכילה או517על תונייקי

 איסור הנאה. הרי"ד מבאר שמחלוקת זו בגרסאות מוקדמת ואינה תלויה בטעות במסירה

אחרי תקופת התלמוד, הבדלים אלו נובעים ממחלוקת בין הבבלי והירושלמי:

 פיסקא וגבינות [בית] אונייקי כו' במקצ' ספרים מצאתי כתו' הגבינ'

 ותינייקי של גוים וכן כתוב בירושלמי. אבל לפי דברי הגמ' שלנו

 דגרסי' מפני שרוב עגלים של אותה העיר נשחטין לשם ע"ז משמע

 518דבית אינייקי גרסי' והוא שם מקום.

לאור ההבנה שהבין הרי"ד את הגרסאות השונות הוא מקשה על פירוש רש"י:

 מפני מה אסרו גבינ' הגוים פי' המורה לרבנן קא בעי לה דאסרי לה

 באכילה ולא בהנאה ואינו נ"ל דכיון דהמורה גורס בית אונייקי אשתכח

 דאפילו ר"מ לא אסר בהנא' אלא גבינת בית אונייקי אבל שאר גבינת

הגוים לא אסר אלא באכילה והילכך בין לר"מ בין לרבנן קא בעי לה.

 במקרה זה אין הרי"ד מכריע איזו גרסה היא המדויקת יותר, הוא מפרש את שתי

 הגרסאות ומסיק את המסקנות מכל גרסא. הקושיה שהוא מקשה על רש"י נובעת מכך

  סוג של מאכל שנוצר ממי החלב. 517
  דברים דומים אמר הרי"ד גם בפסקים על אתר.518



שרש"י, לדעת הרי"ד, אינו עקבי באימוץ ההשלכות של הגרסא אותה הוא גורס. 

   שברי ע"ז  4.2.2

הגמרא בע"ז דנה בשברי ע"ז בשתי סוגיות האחת בתחילת פרק שלישי:

 519מתני'. המוצא שברי צלמים הרי אלו מותרין. מצא תבנית יד ותבנית

רגל הרי אלו אסורין, מפני שכיוצא בהן נעבד. (מ' ע"ז ג:ב) 

גמ'. אמר שמואל: אפי' שברי עבודת כוכבים. (ב' ע"ז דף מ"א ע"א)

 והשנייה בסוף הפרק:

  אמר רב צריכה לבטל כל520איתמר: עבודת כוכבים שנשתברה מאיליה

 קיסם וקיסם, ושמואל אמר... אין עבודת כוכבים צריכה לבטל אלא

דרך גדילתה. 

לימא בהא קמיפלגי, דמ"ס: עובדין לשברין, ומ"ס: אין עובדין לשברין! 

 לא, דכ"ע עובדין לשברין, והכא בשברי שברים קמיפלגי, מ"ס: שברי

שברים אסורין, ומ"ס: שברי שברים מותרין. 

 , והכא בעבודת כוכבי' של522: דכ"ע אין עובדין לשברין521ואיבע"א

 חליות והדיוט יכול להחזירה קמיפלגי, מ"ס: כיון דהדיוט יכול להחזירה

 לא בטלה; ומ"ס: אין עבודת כוכבים בטלה אלא דרך גדילתה דהיינו

 . (ב' ע"ז דף מ"ט ע"ב)523אורחיה, הא לאו גדילתה היא לאו היינו אורחה

  בכת"י קאופמן "תבנית רגל", ובכת"י פארמה "או תבנית רגל".519
  בכת"י פריז נוסף "היא מאליה".520
 בכת"י מינכן "ואי תי'".  521
  בגליון של כת"י ספרדי כתוב "רש"י שברי שברין מותרין והכא", וכך הגרסא גם בכת"י מינכן.522
 בכת"י מינכן "אינ' צריכ' לבטל".   523



 מסוגיה זו עולה שלכו"ע, בשתי הלשונות, שברי ע"ז אסורים. דבר זה עומד בסתירה

 מוחלטת לנאמר בסוגיה הראשונה שם עולה שלדעת שמואל שברי ע"ז מותרים. רבים דנו

:524בשאלה זו אציין רק את פירוש רש"י

 לא דכ"ע עובדין לשברים –  שנשתברו מאליהן והא דאמר שמואל

 בריש פירקין אפי' שברי עבודת כוכבים מותרין בהנאה למוצאן התם

 הוא דלא חזינן לה דנשתברה מאיליה דאמרינן עובד כוכבים שברן

ואזלינן בתר רובא דהא עבודת כוכבים דנשתברה מאיליה לא שכיחא.

 והכא –  דקאמר רב כל קיסם וקיסם לשון שברי שברים כגון דנשתברו

שברים לשברים ובשברי שברים הוא דפליג שמואל עילויה.

 ה"ג –  ואיבעית אימא דכ"ע אין עובדין לשברי שברים והכא בעבודת

 כוכבים שהיתה של חוליות דקין והרי הן כשברי שברים ונפלה

ונתפרקו חליותיה עסקינן. 

 רש"י עשה אוקימתא –  דברי שמואל בתחילת הפרק דנים כאשר יש ספק שמא הנכרי

 עצמו שבר את הע"ז, ובפעולה זו ביטל את הע"ז, לעומת זאת בסוף הפרק דנה הגמרא

 במצב שאני יודע שהע"ז נשברה מאיליה ועל כן עדיין אסורים. כמו כן רש"י הסביר את

 ה"איבעית אימא" השני – רב ושמואל נחלקו בע"ז של חוליות כיון שיש לה נקודת דמיון

  הרי"ד חולק על גישה זו וסובר שאי אפשר להעמיד את הסוגיה בתחילת525לשברי שברים.

 הפרק כמתירה בגלל הספק שמא נכרי ביטל את הע"ז. על כן מבאר הרי"ד את הסוגיה

אחרת:

  על אתר בדף מ"ט ע"ב.524
   תוספות על אתר מסביר את הסוגיה כרש"י אם כי יש הבדלי ניואנס ביניהם מה בדיוק החילוק בין525

הסוגיות השונות.



 והנכון בעיני לפר' דכעין רבותא קאמר שאני יכול להעמיד חלוקתם

 בכך אבל העיקר הוא מה שמעלה לבסוף איבעית אימא דכ"ע אין

 עובדין לשברים והכא בע"ז של חליות כו' וזה הלשון היא עיקר ומש"ה

 אמר שמואל ואפילו שברי ע"ז וכך מצאתי כתובה גירסא זו במקצת

 526 ספרים.

 הרי"ד מבאר את "איבעית אימא" השני –  לכו"ע אין עובדין לשברי ע"ז, בדיוק כמו

 ששמואל טען בתחילת הפרק, אך נחלקו האם ע"ז של חוליות דומה לע"ז שבורה. לאור

 ביאור זה אין מקום לחילוק בין שברים ושברי שברים, על כן מצטט הרי"ד את הגרסא

החילופית שאינה דנה בהם באיב"ע. הרי"ד גם מגבה את הדברים מסברא:

 אבל המורה גריס הכי דכ"ע שברי שברים מותרים שברים אסורין וע"ז

 של חליות עושה כשברי שברים וזה הוא דוחק גדול דכיון דהדיוט יכול

 להחזירן עדיפי משברים והיאך נעשה אותן שברי שברים א"ו הסברא

 מוכחת דה"ג דכ"ע אין עובדין לשברים ומפני שנתפרקו לחליות והדיוט

 יכול להחזירן קאסר רב דלא דמיא לע"ז שנשתברה מאילי' ושמואל

 סבר גם זו נמי מותרת היא ולא תמצא שברי ע"ז שאסורין כ"א כדרך

 גדילתה דאורחה בהכי אבל ע"ז של חליות כיון דלאו אורחא

 לאיתפרוקי ונתפרקה מותרת היא וכ"ש אם נשבר' לגמרי וזה נ"ל עיקר

…527

 גם בדוגמא זו אנו מוצאים את הדיון בשתי הגרסאות הרי"ד בוחר באחת על פני השנייה

בגלל הסברא המקומית ובגלל הסתירה בין הסוגיות השונות.

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף מ"ט ע"ב.526
   הסבר זה של הרי"ד שונה ממה שהזכיר על אותה סוגיה במהדו"ק אך אין זה מעניינו כאן להשוות בין527

הדברים. 



קמה  4.2.3    המשתחווה לחיטה/

 הגמרא בע"ז, בתוך סדרת התלבטויות לגבי איסור ע"ז, מביאה את ההתלבטות הבאה

 "בעי רמי בר חמא המשתחוה לקמת חטים, מהו למנחות? יש שינוי בנעבד, או אין שינוי

בנעבד". (ב' ע"ז דף מ"ו ע"ב)

 ומסביר רש"י:528כך הגרסא לפנינו

 המשתחוה לקמת חטים מה הן למנחות –  להדיוט מישרא שרי דאין

 מחובר נאסר להדיוט וכי קמיבעיא ליה לגבוה אם תמצי לומר יש נעבד

 במחובר אצל גבוה הכא מאי כיון דהדר טחין להו יש שינוי בנעבד דלא

529 מיתסר לגבוה אלא בעיניה אבל היכא דאישתני שפיר דמי.

 ההתלבטות לפי גרסא זו נובעת מהעובדה שהקמה מחוברת, אם היה האדם משתחווה

 לחיטה קצורה היא הייתה אסורה גם להדיוט ולא רק לגבוה, וברור שאין להסתפק

במעמדה למנחות.

: 531 הייתה גרסא אחרת530לפני הרי"ד

בעי רמי בר חמא המשתחוה לחטים קמחן מהו כך כתוב בגמרות.

הרי"ד בראשית דבריו מצטט את רש"י: 

 בעי רמי בר חמא המשתחוה לחטים קמחן מהו למנחות אבל המורה

  מה הן למנחות ומוקים טעמא דבעי532גריס המשתחוה לקמה חוטין

   מעבר לכך שזו גרסת רש"י והדפוסים שלפנינו גם מראשוני ספרד ניכר שזו הייתה גרסתם, עיין528

 בריטב"א על אתר וברשב"א ב"ק דף ס"ו ע"א ד"ה הם, וכך בשינויים קלים נמצא גם בכת"י ספרדי ופריז.

בכת"י מינכן הגרסא דומה אם כי חסרה המילה "המשתחווה".
  רש"י ע"ז דף מ"ו ע"ב  ד"ה המשתחווה.529
  מובא בתוספותיו ע"ז מהדו"ק דף מ"ו ע"ב.530
   גרסא זו נמצאת אצל הר"ח, ואצל בעלי התוספות, עיין תוספות ב"ק דף ס"ו ע"א ד"ה הם; תמורה דף ל'531

ע"ב ד"ה ניחא.
  זו הגרסא המופיעה בכת"י של התלמוד, אם כי רש"י תיקן זאת "לקמת חיטין".532



 משום מחובר דבהדיוט שרי ואמר אית דגרסי המשתחוה לחטים קמחן

 מהו למנחות וא"א לומר כן דכיון דתלוש נינהו נאסרו בהנאה להדיוט

וכל שכן לגבוה וכיון דנעשו ע"ז תו לא מהני להו שינוי. 

 לפנינו אין קטע זה ברש"י אך דבריו מאירים את העובדה שרש"י בחר בגרסא אחת  מתוך

 שתים שהיו לפניו בגלל הקושי שראה באחת מהם. הרי"ד לעומת זאת מעדיף את הגרסא

המצויה ב"ספרים" ומתרץ את הקושי שהציב רש"י:

 ונ"ל דגירסת הספרים עיקר דאלו להדיוט כיוון דנטחנו נתבטלו מדין

  ולגבי גבוה מבעיא לן533ע"ז דהוו להו ע"ז ששיברה גוי וביטלה מותרת

אי מהני שינוי להתירן אי לא. 

 הרי"ד אינו מסביר למה גרסת רש"י לא נראית לו, ומסתבר שההעדפה היא בגלל שזה מה

שהיה כתוב "בספרים", והוא ראה את דברי רש"י כשינוי מהגרסא המקובלת.

   ריתך כלי לע"ז  4.2.4

 הגמרא בע"ז מביאה את ההתלבטות של רב המנונא "ריתך כלי לעבודת כוכבים מהו?" (ב'

 ע"ז דף נ"ב ע"א) הגמרא מנסה להבין את שורש ההתלבטות שלו ומעמידה את דבריו

 אליבא דרבי ישמעאל הסובר שע"ז של ישראל נאסרת מיד ומסתפק רב המנונא האם דין

זה נכון גם לגבי משמשי ע"ז. הגמרא מקשה על הסבר זה:

 מאי איריא דקא מיבעיא ליה ריתך כלי?.1

תיבעי ליה עשה! 

 רב המנונא משום טומאה ישנה קמיבעיא.2

 ליה, דתנן: כלי מתכות –  פשוטיהן

   במהדורה תליתאה הרי"ד ממשיך כיוון זה ומוסיף שלהדיוט מותר רק אם נכרי טחן את החיטים אך אם533

טחנן ישראל גם להדיוט אסור. 



 ומקבליהן טמאין, נשתברו –  טהרו, חזר

 ועשאן כלים –  יחזרו לטומאה ישנה, והכי

 קמיבעיא ליה: כי הדרא טומאה –  ה"מ

 לטומאה דאורייתא, אבל טומאה דרבנן לא,

או דלמא ל"ש? ... (שם)

 . הרי"ד534 הוסיפה את המילים אין הכי נמי1בפני הרי"ד עמדה גרסה שבסוף שורה 

מתבטא במילים חריפות על גרסא זו:

 אלא רב המנונ' משום טומאה ישנה קמבעיא לי' כך כתוב במקצת

 ספרים וברוב ספרים מצאתי כתוב אה"נ ורב המנונא טומאה ישנה

 535 קמבעיא ליה ול"ג לי' כלל וטעות הוא האי אין ה"נ.

 הרי"ד אינו מסביר מה מפריע לו בגרסא זו, אך נראה שהבין שאם נגרוס אה"נ הרי שיש

מקום להתלבטות בשתי השאלות:

עשה כלי האם אסור מרגע העשייה ?.1

ריתך כלי טמא האם טומאה ישנה חוזרת?.2

 הרי"ד היה סבור שהגמרא כבר ידעה שעשה כלי לע"ז הכלי מותר עד השימוש גם אליבא

דרבי ישמעאל:

 פי' אבל עשה כלי לע"ז לא איצטריך למבעי' דודאי אינה אסורה עד

 שיעבד דע"ז דישראל דוקא אשכחן מקרא דאסורה מיד ולא משמשי'

536 ותו הא ע"ז דנכרי אליבא דר"ע דאסורה מיד ומשמשי' עד שיעבדו.

  כך גם גרסת הר"ח וכן מצאנו בכתב היד הספרדי ובכ"י פריז, בכת"י מינכן אין הביטוי מופיע.534
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף נ"ב ע"ב.535
  בתוספותיו ע"ז במהדורא תינינא שם. 536



 ועל כן אין מקום לספק הראשון, הרי"ד בוחר בגרסא השנייה כדי שספק הגמרא לא יהיה

על שני הנושאים אלא רק על הנושא השני. 

 בדוגמא זו אנו מוצאים את המוטיבציה לשינוי הגרסא במהדות"נ אך בפועל הרי"ד

 דן בגרסא רק במהדות"ל. כמו כן חשוב להדגיש שהרי"ד אינו משנה את הגרסא, הוא

 בוחר בגרסת מיעוט הספרים על פני רוב הספרים כיון שמבחינת הסוגיה הגרסא הזו

מתאימה יותר. 

    שימור שתי הגרסאות  4.3

 מצאתי מספר מקרים שהרי"ד העומד מול קושיה מציע שתי אלטרנטיבות לפתרון הבעיה

 – שינוי הגרסא ותירוץ פרשני. נקודה זו מפתיעה שכן אם יש תירוץ סביר מדוע להיזקק

 לאלטרנטיבה השנייה שהיא שינוי הגרסא. נקודה זו מובילה אותנו לאחת משתי

אפשרויות:

 שינוי הגרסא הוא פתרון כל כך פשוט ולגיטימי שאין עדיפות לתירוץ.1

 המשמר את הטקסט הקיים. גישה זו מרחיקה לכת מאוד, גם אצל

 הראשונים המוכנים יחסית בקלות לשנות גרסאות לא מצאנו שהם

 משנים גרסאות גם כאשר יש תירוץ אחר בידם. על כן אפשרות זו

נראית רחוקה בעיני.

 בפני הרי"ד עמדו שתי גרסאות. שתיהן לגיטימיות בעיניו והוא צריך.2

לבחור את המדויקת יותר. 

 כאשר יש על גרסא אחת קושיה הוא מציע לנו שתי אלטרנטיבות –  לאמץ את הגרסא

 השניה או לתרץ את זו הקיימת. בצורה זו הוא מצליח לשמר את שתי הגרסאות בלי

 להיזקק לבחור ביניהם. רק כאשר אין לו ברירה הוא נאלץ לבחור באחת מעל פני רעותה,



 אך כל עוד יש לו תירוץ לקושיה הוא מצליח לשמר את שתי הגרסאות כאחד. להלן כמה

דוגמאות לתופעה זו אצל הרי"ד.

לנכרי       4.3.1 פטם שור   מכירת

 הגמרא בע"ז מנסה להוכיח האם איסור מכירת בהמה לנכרי חל גם על שור פטם העומד

לשחיטה, תוך כדי דיון מביאה הגמרא את הראיה הבאה: 

 ת"ש, דאמר רב יהודה אמר שמואל: של בית רבי היו מקריבין שור של

 פטם ביום אידם, חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו היום אלא למחר,

 חסר ד' ריבבן שאין מקריבין אותו חי אלא שחוט, חסר ד' ריבבן שאין

, מ"ט? לאו משום דלמא אתי לשהויי. 537מקריבין אותו כל עיקר

 וליטעמיך, שאין מקריבין אותו היום אלא למחר –  מאי טעמא? אלא,

 רבי מיעקר מילתא בעי, וסבר: יעקר ואתי פורתא פורתא. ...(ב' ע"ז דף

ט"ו ע"ב)

  מוטרד מהשאלה "וליטעמיך, שאין מקריבין אותו היום אלא למחר" הרי יש סיבה538הרי"ד

 מצוינת לא להקריב היום כיון שזה יום אידם. אמנם גם למחרת יש איסור אבל ביום אידם

יש איסור כפול – גם איסור המכירה וגם סיוע בהקרבה ביום אידם !!

הרי"ד מציע שתי אלטרנטיבות לפתור את הבעיה:

 נ"ל דל"ג לי' משום דביום איד שמודו לע"ז ולמחר לא מודו. אלא ה"ג

בלחוד לא התם מיעקר מילתא פורתא פורתא הוא דאתי 

 ואי גרסי' ולטעמיך ה"ג ולטעמיך שאין מקריבין אותו כל עיקר למה לי

 כיון שאין מקריבין אותו אלא שחוט ואין מקריבין אותו אלא למחר

 בכת"י מינכן הנוסח משובש.  537
  בתוספותיו על אתר מהדו"ק וכן הקשו ראשונים רבים, ראה שם על אתר.538



 למה לי' להוציא עוד שלא יקריבנו כל עיקר והלא לא נשאר איסור

 בדבר אלא נתכוין לעקור מעט מעט שלא יחזור הדבר לכמות שהיה

להקריבו ביום אידם. 

 האלטרנטיבה הראשונה מציעה למחוק את השורה. הרי"ד אינו מביא ביסוס מספרים

 אחרים שהוא מצא לשינוי זה ואף אני לא מצאתי לכיוון זה תיעוד. כיוון זה מפתיע במיוחד

 כיון שיש בידו את האלטרנטיבה השנייה שהיא פותרת את הבעיה ללא צורך בשינוי

 הגרסא, על כן נראה, כפי שתיארתי לעיל, ששתי הגרסאות היו לפני הרי"ד והוא מבסס

את הכיוון הפרשני לאור כל אחת מהם.

    הכשר דגים ללא סימנים  4.3.2

הגמרא בע"ז דנה בהכשר דגים ללא סימנים על פי המיקום שלהם:

 : קירבי דגים ועוברן ניקחין מכל אדם,540 רבי אבהו בקיסרי539התיר

 . כי הא דאמר אביי: האי541חזקתן אינן באים אלא מפילוסא ומאספמיא

 צחנתא דבב נהרא שריא; מ"ט? אילימא משום דרדיפי מיא, והאי דג

 טמא כיון דלית ליה חוט השדרה, בדוכתא דרדיפי מיא לא מצי קאי,

 ! אלא משום דמליחי מיא,542והא קא חזינן דוכתא דרדיפי מיא דקאי

 והאי דג טמא כיון דלית ליה קלפי, בדוכתא דמליחי מיא לא מצי קאי

 ! אלא משום דלא543במליחי מיא, והא קחזינן דוכתא דמליחי מיא דקאי

מרבה טינא דג טמא. (ב' ע"ז דף ל"ט ע"א)

  בפסקים "מכריז" וכ"ה בכת"י פריז.539
  בפסקים "קיסרין".540
  בפסקים "ומאספמיא".541
 בכת"י מינכן ופריז "ומשתכח".542
  בכת"י מינכן ופריז "ומשתכח".543



  מקשה על אנלוגיה544הגמרא יוצרת אנלוגיה בין דינו של רבי אבהו לדינו של אביי. הרי"ד

זו:

 קשיא לי דלא דמיא הא דר' אבהו לדאביי דאביי לא שרי אלא בפום

 נהרא דמישתכחא התם ומשום דלא מרבי ההוא טינא דג טמא אבל ר'

 אבהו שרי בקיסרי דמישתכחי התם דגים טמאים די"ל מהנהו דגים

 טמאים נינהו אי נמי מעלמא קאתי ואפ"ה סמך אחזקה דאינן באים אלא

מפלוסא ומאספמיא. 

הרי"ד מציע שתי פתרונות לקושיא זו:

. ונ"ל דל"ג כי הא אלא אמר אביי ומילתא באנפי נפשה היא 1

 . וי"ל דגרסי' לי' ומייתי ראי' על טינא דפליטא ומספמיא דסמכינן2

545עליהו דלא מרבה דג טמא

 הפתרון הראשון הוא שינוי גרסא. הרי"ד אינו מביא מקור לשינוי גרסא זו וגם כאן מפתיע

 שהרי"ד משנה את הגרסא על אף שיש לו תירוץ אחר לבעיה. ונראה, כמו שהזכרתי לעיל,

 ששתי הגרסאות עמדו לפניו והוא מסביר את הסוגיה לאור שתיהן. חשוב להדגיש

 שבפסקיו הוא מצטט את הגמרא ללא שינוי הגרסא ומסתבר שזו הגרסא העיקרית

שלפניו.

   מימרות בשם רבי יוסי  4.3.3

הגמרא בע"ז מביאה מעשה:

 דאמר רב כהנא: כשחלה רבי ישמעאל בר יוסי, שלחו ליה: רבי, אמור

 לנו שנים וג' דברים שאמרת לנו משום אביך. אמר להו: מאה ושמנים

  בתוספותיו ע"ז מהדו"ק דף ל"ט ע"א.544
  וכ"כ הר"ח "מיכן שרא ר' אבהו דסבר טינא דפילוס ואספמיא נמי לא מרבי דג טמא".545



 שנה קודם שנחרב הבית –  פשטה מלכות הרשעה על ישראל, פ' שנה

 עד לא חרב הבית –  גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי זכוכית, מ'

 שנה עד לא חרב הבית –  גלתה סנהדרין וישבה לה בחנות. (ב' דף ח'

ע"ב)

  עומד על כך שיש בעיה במשפט " דברים שאמרת לנו משום אביך" אם הם כבר546הרי"ד

יודעים את הדברים בשביל מה הם רוצים שיחזור עליהם רבי ישמעאל ברבי יוסי? 

הרי"ד מציע שתי פתרונות:

ה"ג ולא שאמרתה לנו 

 ואי גרסי ליה לא על אלו שאמר עכשיו עונה אלא כלומר כמו שהיית

רגיל לומר לנו הלכות וחידושים משמו אמור לנו גם עתה. 

 הפתרון הראשון הוא שינוי הגרסא ומחיקת המילים "שאמרת לנו", הפתרון האחר הוא

פרשנות המשפט – אמור לנו דברים כמו שכבר אמרת לנו בעבר משם אביך. 

  וגם כאן מפתיע שהרי"ד משנה את547הרי"ד אינו מביא מקור לשינוי גרסא זו

 הגרסא על אף שיש לו תירוץ אחר לבעיה. ונראה, כמו שהזכרתי לעיל, ששתי הגרסאות

עמדו לפניו והוא מסביר את הסוגיה לאור שתיהן.

   שינוי ללא גיבוי ממקורות אחרים  4.4

 על אף האמור לעיל יש מקרים בהם הרי"ד משנה את הגרסה רק מעוצמת הקושיה שלפניו

 ללא תיעוד ממקורות אחרים. שינויים אלו נראים כשינויים שנעשו מסברה ללא גיבוי

 מספרים אחרים אם כי יתכן שעמדו לפניו ספרים אחרים ונוסחאות אחרות ואין הוא מפנה

  בתוספותיו ע"ז מהדות"ל דף ח' ע"ב.546
   סוגיה זו מופעה גם במסכת שבת ושם בדפוס וילנא יש שינוי גרסא אחר הפותר את בעיית הרי"ד "אמור547

לנו שנים וג' דברים שאמרת משום אביך" בלי המילה לנו.



 את תשומת ליבנו לכך, ואכן במספר מקרים מצאתי מקורות אחרים המתעדים נוסחה זו,

 אך מכלל הספק לא יצאנו. להלן כמה דוגמאות בהן הרי"ד שינה גרסא ללא אזכור ספרים

אחרים.

   איסור שביעית בדבר שאין לו עיקר  4.4.1

:548הגמרא בע"ז מנסה לברר את זהות ה"איצטרבולין" המופיעים במשנה

 מאי איצטרובלין? תורניתא. ורמינהו, הוסיפו עליהן: אלכסין

 ואיצטרובלין, מוכססין ובנות שוח; ואי סלקא דעתך איצטרובלין –

 תורניתא, תורניתא מי איתא בשביעית, והתנן זה הכלל: כל שיש לו

 עיקר יש לו שביעית, וכל שאין לו עיקר אין לו שביעית! אלא אמר רב

ספרא: פירי דארזא. (ב' ע"ז דף י"ד ע"א)

 הגמרא דוחה את הזיהוי של איצטרבולין כתורניתא לאור משנה במסכת שביעית האומרת

ש"זה הכלל כל שאין לו עיקר אין לו שביעית". משנה זו מעוררת שתי בעיות שונות:

 מה פירוש הביטוי "אין לו עיקר" – הרי במשניות שביעית מצאנו שגם.1

ירקות אסורים באיסור שביעית על אף שאין להם שורשים.

לא מצאנו משנה כזו במסכת שביעית. .2

לא נפרוש את כל הדיון בסוגיה נאמר רק שהרי"ד לאור קושיות אלו מסיק:

 ונ"ל דלא גרסי' זה הכלל כל שיש לו עיקר כו' אלא ה"ג ואי ס"ד

 תורניתא מי אית לה שביעית פי' דתורנייתא היא שטה עץ בעלמא. ועץ

 אין בו תורת שביעית דלא נאסר בשביעית אלא אוכלי אדם ואוכלי

  ע"ז פ"א מ"ה.548



 בהמה ומיני צבעים שהנאתן וביעורן שוה לאפוקי עצים שהנאתן אחר

549ביעורן.

 הרי"ד מציע לשנות את הגרסא ולמחוק את המשנה הזאת לגמרי. במקום זאת הוא גורס

 את הסוגיה בצורה אחרת  –  כיון שתורניתא אינו בר אכילה רוצה הגמרא לפטור אותו

  מה עוד שפתרון זה550מדיני השביעית. לא מצאתי אחרים שתרצו את הסוגיה בצורה זו,

 551מסביר רק את הסוגיה בע"ז ומתעלם מכך ש"משנה" זו מופיעה בעוד מקומות בש"ס,

והרי"ד אינו מסביר כיצד הוא מתמודד עימם.

 

   קניה מנכרי שהלך ליריד  4.4.2

הגמרא בע"ז אומרת:

 אמר שמואל: עובד כוכבים ההולך לתרפות –  בהליכה אסור, דאזיל

ומודי קמי עבודת כוכבים, בחזרה מותר, מאי דהוה הוה; 

 ישראל ההולך לתרפות –  בהליכה מותר, דלמא הדר ביה ולא אזיל,

בחזרה אסור, כיון דאביק בה מהדר הדר אזיל….

 ת"ר: עובד כוכבים ההולך ליריד, בין בהליכה בין בחזרה –  מותר;

 ישראל ההולך ליריד, בהליכה –  מותר, בחזרה –  אסור. (ב' ע"ז דף

ל"ב ע"ב)

 בפני הרי"ד הייתה גרסא "ישראל ההולך ליריד, בהליכה – מותר , בחזרה – אסור,

 הרי"ד  דוחה גרסא זו: 552בהליכה מותר דלמא הדר ביה."

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף י"ד ע"ב.549
   עיין למשל בחידושי הרמב"ן, שבת דף צ' ע"א ד"ה והא, שהציע ש"תנן" אינו ביטוי רק למשנה אלא גם550

לעיקרון העולה מתוך המשנה.  
  שבת דף צ' ע"א; נידה דף ס"ב ע"א.551
  מצאתי כדוגמת גרסא זו גם בכתבי הרי"ף, אך לא מצאתי לה הדים נוספים.552



 וה"ג גוי ההולך ליריד בין בהליכה בין בחזרה מותר וישראל ההולך

 ליריד של גוים בהליכה מותר בחזרה אסור ומאי דכתוב בספרים

 בהליכה מותר דילמא הדר בי' אינו נראה לי דלאו למיפלח לע"ז קא

553 אזיל איצטריכינן להאי טעמא ונרא' לי דל"ג לי' כלל.

 הראיה שלו היא טקסטואלית – מבנה הסוגיה מתחלק לשנים: תחילת הסוגיה דנה

 בישראל ההולך לתרפות ועל כן יש חשד סביר שהוא יעבוד ע"ז ובכל זאת בדרך לשם אנו

 מתירים לקנות ממנו שמא יחזור בו ולא יעבוד. הסיפא דנה בישראל ההולך ליריד ואינו

 מתכנן לעבוד ע"ז, החשש היחיד הוא שהכסף והסחורה שבידו נבעו מע"ז. ברור שאין

 מקום לחשש זה כל עוד לא הגיע האדם ליריד. הרי"ד אינו מתעד שינוי זה מספרים אחרים

 ונראה שעושה כן מדעתו. אך מעיון בכתבי היד נראה שהגרסא אותה הוא מציעה היא

הגרסא הרווחת והרי"ד בעצם משנה לגרסא קיימת ואינו יוצר גרסא יש מאין.

   ניצוק חיבור  4.4.3

המשנה בע"ז אומרת: 

 לוקחין גת בעוטה מן העכו"ם אף על פי שהוא נוטל בידו ונותן לתפוח

 ואינו נעשה יין נסך עד שירד לבור ירד לבור מה שבבור אסור והשאר

מותר. (מ' ע"ז ד:ח) 

הגמרא מביאה את הערת רב הונא על כך:

 מה שבבור אסור והשאר מותר. אמר רב הונא: לא שנו אלא שלא החזיר

 גרגותני לגת, אבל החזיר גרגותני לגת –  אסור. גרגותני גופה במאי

 קא מיתסרא? בנצוק, ש"מ: נצוק חיבור! כדתני ר' חייא: שפחסתו

צלוחיתו, ה"נ שפחסתו בורו. (ב' ע"ז דף נ"ו ע"ב). 

 על אתר בתוספותיו ע"ז מהדות"נ דף ל"ב ע"ב.553



 ראשונים רבים, ובתוכם הרי"ד, הקשו על גמרא זו כיון שרב הונא עצמו סבור שניצוק

 למה היה צורך להעמיד את המשנה ש"פסחתו בורו"?554חיבור

  מעוצמת קושיה זו, טען שרב הונא חזר בו ממה שסבר שניצוק חיבור,555ר"ת,

 הסוגיה שלנו משקפת את עמדת רב הונא לאחר החזרה. חידוש זה השתלב בפסק של ר"ת

 שאין איסור ניצוק ביין נסך. הרי"ד חלוק על ר"ת בדין זה ועל כן נאלץ למצוא פתרון אחר

לקושיה:

 ונ"ל דה"ג תניא נמי הכי לא שנו אלא שלא החזיר גרגותני לגת אבל

 החזיר גרגותני לגת אסור ועלה הוא דאמרי' שמעת מינה ניצוק חיבור.
556

 הפתרון שמציע הרי"ד הוא הוספת ברייתא שאף היא אומרת כדברי רב הונא שאם לא

 החזיר לגרגותני אסור. הרווח הפרשני בהוספת הברייתא הוא בכך שעל הברייתא אכן

 ניתן לדון האם היא עושה זאת כיון שסבורה שניצוק הוא חיבור (כפי שסבר רב הונא

 עצמו), או מסיבה אחרת כפי שמציעה הגמרא. הרי"ד אינו מזכיר כל בסיס טקסטואלי

לשינוי זה ובפשטות נראה שמשנה כן מדעתו.

   דאיתמר או דתניא  4.4.4

הגמרא בע"ז מנסה ליצור היררכיה בין דיני טהרה לדיני יין נסך:

 למימרא, דטהרות אלימי מיין נסך? אין, דאיתמר: חצר שחלקה

 במסיפס –  אמר רב: טהרותיו טמאות, ובעובד כוכבים אינו עושה יין

נסך; ורבי יוחנן אמר: אף טהרותיו טהורות. (ב' ע"ז דף ע' ע"ב)

 ההוכחה שמביאה הגמרא היא ממחלוקת רב ורבי יוחנן. המילה הפותחת מחלוקת זו היא

"דאיתמר" אך לפני הרי"ד הגרסא הייתה דתניא. על כן מעיר הרי"ד:

  עיין ע"ז דף ע"ב ע"א.554
  ספר הישר חלק החידושים סימן תשי"ט, הדברים מופיעים בקיצור גם בתוספות על אתר.555
  דבריו מופעים בקיצור בתוספותיו על אתר מהדו"ק וביתר הרחבה במכריע ערך ל"ז.556



 למימרא דטהרות אלומי מיי"נ אין דתניא חצר החלוקה במפספס כו' נ"ל

 דלא גרסי' דתניא אלא דאיתמ' דאפלוגתא דרב ור' יוחנן לא אמרי'

 557 דתניא.

 הרי"ד אינו מוכיח את השינוי מספרים אחרים ונראה שעושה כן מדעתו. ברור שאין הרי"ד

 בודד בתיקון זה שכן בגמרא לפנינו מופיע "דאיתמר". גם בכתב היד הספרדי המצב דומה

בגוף הכתב יד כתוב "דתניא" ובגליון תקנו זאת ל"דאיתמר". 

  בתוספותיו ע"ז  מהדו"ק דף ע' ע"ב.557



"  " י     לרש ד הרי של יחסו חמישי פרק

  מבוא   5.1

  הרי"ד עצמו ניסח את הערצתו לרש"י558הרי"ד רואה ברש"י את פרשן היסוד והבסיס.

 בתשובותיו, קטע זה הוא הקדמה למחלוקת חריפה שהרי"ד חולק על רש"י אך מתוך

הקדמה זו עולה הכבוד הרב שהוא רוחש לרש"י:

 ואודיעך כי מצאתי בדבר זה כתוב למורה רש"י ז"ל דברים שאין ראויים

בכל"    נפש מלהשיב עליהן, ... לבעללהתאפק  מופלא שהמורה פ  ואע

 הדורות ומימיו אנו שותים והוא אשר נתן בנו רוח כמעט לדעת

, אין חכמה ואין תבונה לנגד השם559ולהבחין מאומה
560

   ואין חכם

 בעולם שינקה מן השגיאות, כי החכמה אינה תמימה כי אם ליי' לבדו

 וכפי מעלת החכם גדולה כך תעלה על ידו שגיאה גדולה כמו שאמרו

רז"ל
561

 562  לפום חורפא שבשתא.

 אך גם ללא ניסוח מפורש הדברים ניכרים כמעט בכל דף ודף של כתבי הרי"ד. הרי"ד

  כאשר הוא563מתחיל כמעט כל דיון מנקודת הפרשנות של רש"י, צודק פרופסור תא שמע

 אומר "מקומו של פירוש המורה בתוספות הרי"ד הוא כמקומו של הקונטרס בתוספות

 שלנו".  ביטוי להערצה זו אפשר למצוא בכך שהרי"ד מכנה את רש"י "המורה", כינוי זה

 מלמד על הסמכות המרובה שיש לפרשנות רש"י בעיני הרי"ד. אמנם כבר מצאנו שימוש

א'  558 ייחודי, על מעמדו של רש"י הן בתקופתו והן לאחר מותו עיין  מובן שבכך אין הרי"ד    

.250-250, 181- 175גרוסמן, חכמי  צרפת הראשונים, ירושלים תשנ"ה, עמ' 
  ההדגשה אינה במקור.559
לשון הכתוב משלי פרק כ"א פסוק ל', ושם "ואין תבונה ואין עצה".   560
בבא מציעא דף צ"ו ע"ב.   561
  שו"ת הרי"ד סימן מ"ז.562
.36-37  תא שמע תוספות רי"ד, עמ' 563



  ואף565 רש"י עצמו משתמש בביטוי זה ביחס לרבו,564בכינוי זה אצל קדמונים אחרים,

  אך הרי"ד הוא הראשון, ולמיטב ידעתי566ביחס לרש"י נמצא ביטוי זה במספר מקומות,

 היחיד, המשתמש בביטוי זה בצורה עקבית וסיסטמתית. כשם שהכינוי של רש"י אצל

 בעלי התוספות הוא "הקונטרס" כך אצל הרי"ד כינויו הוא "המורה". הרי"ד בתוספותיו

  פעמים בעוד שבשם רש"י או ה"קונטרס" אינו משתמש כמעט650משתמש בכינוי זה כ-

בכלל.  

 ההערצה של הרי"ד לפרשנות רש"י יצרה מצב שחלק ניכר מהקטעים בתוספות של

 הרי"ד נמצאים במשא ומתן מול פרשנות רש"י. לעיתים הוא מאמץ את פירוש רש"י

 ולעיתים הוא דוחה אותו אך הדיון שעורך הרי"ד אינו נעשה מול הסוגיה או מול פרשן

 אחר שלה אלא מול פרשנות רש"י. רבים מכותבי הביוגרפיה של הרי"ד עמדו על כך

  אכן כך הם פני הדברים אך הם567שהרי"ד חולק על רש"י לעיתים בביטויים חריפים,

 בטלים בשישים מול עשרות הפעמים שהרי"ד מאמץ את פרשנות רש"י. דומה שפרשנות

 רש"י כמעט הפכה אצל הרי"ד לחלק מהתלמוד, ורק אחר מאמץ אפשר להפריד בין

 הדבקים וליצור פרשנות חדשה. כבר הרחבנו, בפרק שעסק במתודה הפרשנית של הרי"ד,

 על כך שהרי"ד אינו מתמקד בשלב הראשוני של הפרשנות – ביאור המילים ומהלך

 הסוגיה – שלב זה הוא לוקח כיחידה מוגמרת מתוך ביאור רש"י, וברוב המקרים פירושו

  עיין תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קמא;  או"ז ח"א סי' תי"א וסי' תט"ז שם  564

 מצטט האו"ז מדברי רבינו ששון המורה;רבנו ברוך, מובא באו"ז ב"ב סי' מ"ט, אומר "ואמר לי

המורה..".
  ביטוי זה מופיע בכמה מקומות ברש"י עיין למשל שבת דף פ' ע"ב ד"ה עד; פסחים דף קי"א565

 ע"א ד"ה חיק; יבמות דף נ"ז ע"א ד"ה או, וכן עוד. בחלק מהמקרים יש חוסר בהירות האם הציטוט

 הוא אכן מלשון מורו של רש"י או שזו הערת תלמיד של רש"י בשמו וההערה נכנסה מהגליון אל

 רש"יגוף הטקסט. דוגמא לדיון זה ראה ש"י פרידמן, "פירושי רש"י לתלמוד – הגהות ומהדורות", 

.161- 159, צ"א שטיינפלד (עורך), רמת גן תשנ"ג עמ' עיונים ביצירתו
  עיין למשל ספר הישר לר"ת (חלק החידושים) סימן תו; שם סימן תפז; מחזור ויטרי סימן נ"ז;  566

שם סימן תע"ד וכן עוד.
 ראה למשל תא שמע תוספות הרי"ד שם.   567



 של רש"י הפך להיות הפירוש המקובל בעיניו מבחינת קריאת פשט הסוגיה. גם בפסקים,

 שם מתעסק הרי"ד יותר בפרשנות ראשונית זו, הוא מוסיף על פירוש רש"י אך אינו יוצר

 תחליף לביאורו. על כן טבעי שהרי"ד בפסקיו משתמש הרבה בפרשנות רש"י, ומצטט

  בחלק ניכר מהמקרים הפרשנות של הרי"ד מבוססת על568קטעים נרחבים מפירושו.

 פירוש רש"י ולעיתים מזומנות הרי"ד משתמש בניסוח של רש"י בפרשנותו כבסיס

 להוספת ביאור נוסף. פרשנות רש"י תופסת מקום כל כך משמעותי בעולמו של הרי"ד עד

 שלעיתים הוא מפרש אותה כטקסט יסוד. הרי"ד מפלפל בניסיון להבין את כוונת רש"י

 בדבריו ומעלה אפשרויות שונות עד שמכריע בהם. דיון זה מעיד על קנוניזציה של דברי

רש"י. 

אנו נחלק את הדיון בפרק זה לשני חלקים:

  –  בחלק זה נדגים אתדיון ביחסו של הרי"ד אל פרשנות רש"י.1

 ההתייחסויות השונות של הרי"ד לפרשנותו של רש"י לסוגיה. כאמור

 לעיל כמעט מכל קטע שכתב הרי"ד אפשר לראות את יחסו המיוחד אל

 "המורה", אך חשוב לפרוט את היחס לפרוטות. על כן חילקנו את

הדוגמאות שלנו לשלש קטיגוריות 

 פרשנות רש"י כפרשנות בסיס בעולמו של)1

  – בסעיף זה נדגים כיצד דברי הרי"דהרי"ד

 מבוססים על פרשנות רש"י, וגם כאשר הרי"ד

 חורג מגבולות דברי רש"י עדיין ניתן למצוא

)5.2.1קשר וזיקה אל פרשנות רש"י. (סעיף 

ימי568 כי ברוב רובם של המקרים בעילום שמו של רש"י, כפי שהיה מקובל בפרשנות     אם 

הביניים, הרי"ד מזכיר את שמו של רש"י בפסקים בעיקר כאשר הוא חולק עליו.



 –  בסעיף זה נדגיםמשא ומתן בדברי רש"י  )2

 את העובדה שפרשנות רש"י הפכה מרכזית כל

 כך עד שהרי"ד דן בה כאילו היא הסוגיה

)5.2.2התלמודית. (סעיף 

  –  על אף יחסהרי"ד חולק על פרשנות רש"י)3

 הכבוד וההערצה שמרגיש הרי"ד כלפי רש"י

 ופירושו, לעיתים קרובות הוא בוחר דרך אחרת

 בפרשנות. בסעיף זה נדגים מספר מקרים בהם

)5.2.3הרי"ד סולל לעצמו דרך אחרת. (סעיף 

   – בסעיף זהדיון ביחסו של הרי"ד לכתבי רש"י ולסמכותו ההלכתית.2

 נעסוק ביחסו של  הרי"ד אל פסקי ההלכה של רש"י. נחלק דיון זה

לשני חלקים

)5.3.1היכרות עם כתבי רש"י  השונים (סעיף)1

 הסמכות שמעניק הרי"ד לפסקי רש"י (סעיף)2

5.3.2(

   יחסו של הרי"ד לרש"י כפרשן  5.2

   פרשנות רש"י כפרשנות בסיס בעולמו של הרי"ד  5.2.1

   יום אידם בגולה  5.2.1.1

 הגמרא בע"ז דנה במימרא של שמואל –   "בגולה אינו אסור אל יום אידם בלבד"  –  בשני

 מקומות. באזכור הראשון (דף ז' ע"ב) אמרה הגמרא שיש מחלוקת תנאים האם דינו של

שמואל נכון. רש"י הסביר את ההגיון העומד בבסיס דינו של שמואל:



 בגולה אין העובדי כוכבים אדוקין כל כך בעבודת כוכבים כדאמרינן

 (לקמן) עובדי כוכבים שבחוצה לארץ לאו עובדי עבודת כוכבים נינהו

569כו' ועוד דמסתפינן מינייהו.

הרי"ד בפסקיו הביא דין זה ואמר:

 אמר שמואל בגולה אינו אסור אלא יום איד בלבד פירוש חדא שאינן

 אדוקין כל כך עכשיו לע"ז כדאמרינן גוים שבחוצה לארץ לאו עובדי

 ע"ז הן אלא מנהג אבותיהן בידיהן ועוד שאנו כבושין ביניהן ומתייראין

570 מהן.

דבריו הם כמעט מילה במילה דברי רש"י, אם כי הרי"ד שינה מעט את הסגנון של רש"י. 

המקום השני שמביאה הגמרא את דברי שמואל הוא בהמשך הסוגיה:

  בלבד. ויום אידם נמי571אמר שמואל בגולה אינו אסור אלא יום אידם

 מי אסיר, והא רב יהודה שרא ליה לרב ברונא לזבוני חמרא ולרב גידל

 לזבוני חיטין בחגתא דטייעי, שאני חגתא דטייעי דלא קביעא. (ב' ע"ז

דף י"א ע"ב)

רש"י ביאר:

 בגולה. אין אנו יכולים להעמיד עצמנו מלישא וליתן עמהם שביניהם

 אנו יושבין ופרנסתנו מהן ועוד משום יראה.

 בחגתא דטייעי. יום לשנה מתקבצין כל סוחרי העיר לאכול ולשתות

ולחוג לשם עבודת כוכבים פלונית וכאן קורין קופנדרי"א.

572 דלא קביעא. אין חוששין לה כל כך אם אין עושין לה בכל שנה.

  רש"י ע"ז דף ז' ע"ב ד"ה הגולה.569
   פסקי הרי"ד ע"ז דף ז' ע"ב.570
 בכת"י פריז "אידן".571
  רש"י ע"ז דף י"א ע"ב ד"ה בגולה; ד"ה בחגתא; ד"ה דלא.572



 הרי"ד ביאר את דברי שמואל בהופעה הראשונה שלהם, ועל כן לא היה צריך לבארם

 את המשך דברי הגמרא הוא ציטט והסביר:573שוב.

 אמר שמואל: בגולה אינו אסור אלא יום אידם בלבד. ויום אידם מי

 אסיר? והא רב יהודה שרא ליה לרב ברונא לזבוני חמרא, ולרב גידל

 לזבוני חיטין בחגתא דטייעי! פי' יום אחד בשנה מתקבצין כל סוחרי

 העיר לאכול ולשתות ולצחק לשם עבודת כוכבים פלונית ומתרץ שאני

 חגתא דטייעי, דלא קביעא. פירוש אין חוששין כל כך אם אין עושין

 574אותה בכל שנה. 

 לשונו של הרי"ד כמעט זהה לפירוש רש"י, אמנם יש שינוי זעיר שרש"י כתב "לחוג לשם

 ע"ז", והרי"ד כתב "לצחק לשם עבודת כוכבים" אך למרות תיקון לשוני זה ברור שמקור

דברי הרי"ד הוא פירוש רש"י.

 

מלכות   ?       5.2.1.2    רומי בה שתפסה יום קרטיס   מאי

  הוא קרטיס. הגמרא בע"ז מנסה575אחד מימי אידם של הנכרים המוזכרים במשנה בע"ז

לברר מהו יום זה:

  יום שתפסה בו רומי מלכות. והתניא576מאי קרטסים? אמר רב יהודה

 קרטסים ויום שתפסה בו רומי מלכות? אמר רב יוסף שתי תפיסות

 תפסה רומי  –  אחת בימי קלפטרא מלכתא ואחת שתפסה בימי יונים.

(ב' ע"ז דף ח' ע"ב)

   ואכן צ"ע למה חזר רש"י וביאר שוב את המימרא, מה עוד שהוא שינה את טעמו והשמיט את ההסבר573

שהגוים אינם אדוקים והוסיף את ההסבר שאין אנו יכולים להמנע מלהתפרנס. 
  פסקי הרי"ד ע"ז דף י"א ע"ב.574
 מ' ע"ז א:ב.  575
  כ"ה בכת"י מינכן, בכת"י ספרדי ופריז נוסף אמר שמואל.576



רש"י ביאר: 

 יום שתפסה בו רומי מלכות. שנלחמו עם יונים ונצחום ומלכו בכל

577 העולם.

הרי"ד בפסקיו מצטט גמרא זו עם תוספת ביאור:

 וקרטסים וכו'. מאי קרטסים? אמר רב יהודה יום שתפסה בו רומי

578 ונצחום ומלכו עליהם.יוניםמלכות פירוש שנלחמו עם 

 ללא ספק מקור דבריו של הרי"ד הם ביאורו של רש"י. אמנם יש הבדל בין דברי רש"י

 האומר שהרומאים "מלכו בכל העולם", לבין דברי הרי"ד האומר שהם "מלכו עליהם".

 קשה לדעת מה דחף את הרי"ד לדחות את פירוש רש"י בנקודה זו. אך על אף עמימות זו,

ברור שדברי רש"י הם הבסיס הפרשני והניסוחי לדבריו של הרי"ד.

   מכירת סוס לנכרי  5.2.1.3

המשנה בע"ז מביאה מחלוקת אילו בהמות מותר למכור לנכרי:

 מקום שנהגו למכור בהמה דקה לגוים  מוכרין מקום שנהגו שלא למכור

  ובכל מקום אין מוכרין579אין מוכרין, אל ישנה אדם מפני המחלוקת

 להם בהמה גסה עגלים וסייחים שלמין ושבורין ר' יהודה מתיר

בשבורה ובן בתירא מתיר בסוס. (מ' ע"ז א:ה)

 בהסבר המחלוקת בין בן בתירא המתיר מכירת סוס לת"ק האוסר הביאה הגמרא ברייתא

שהרחיבה דיון זה:

  רש"י ע"ז דף ח' ע"ב ד"ה יום.577
  פסקי הרי"ד ע"ז דף ח' ע"ב.578
  כ"ה בכתבי היד של המשנה ובכת"י מינכן, בכת"י ספרדי חסר "אל ישנה מפני המחלוקת".579



 תניא בן בתירא מתיר בסוס מפני שהוא עושה בו מלאכה שאין חייבין

  אוסר מפני ב' דברים אחד משום תורת כלי580עליה חטאת ורבי יהודה

זיין ואחד משום תורת בהמה גסה. (ב' ע"ז דף ט"ז ע"א)

רש"י על המשנה ביאר:

 מתיר בסוס. שאין מלאכתו אלא לרכיבה ורכיבה שבות היא ולאו

 מלאכה משום דחי נושא את עצמו לא איכפת לן אי אתי להשאילו

581ולהשכירו.

הרי"ד בפסקים אומר:

 בן בתירא מתיר בסוס. תניא: בן בתירא מתיר בסוס, מפני שהוא עושה

 בו מלאכה שאין חייבין עליה חטאת פירוש שאין עשוי אלא לרכיבה

 וסבירא ליה דרכיבה היא שבות שהחי נושא את עצמו ורבי יהודה

 אוסרו מפני ב' דברים, אחד משום תורת כלי זיין, ואחד משום תורת

 582בהמה גסה.

 גם במקרה זה ללא ספק הרי"ד משתמש בביאורו של רש"י, אם כי במקרה זה רש"י ביאר

 יותר. הסיבה לכך היא דידקטית –  רש"י ביאר את הדברים על המשנה ועל כן ראה צורך

 להקדים את עיקרי הסוגיה המבארת את שורש איסור מכירת בהמה לנכרי. הרי"ד לעומת

 זאת מבאר את דברי בן בתירא אחרי שכבר הסביר את עיקרי הסוגיה ועל כן אין צורך

לחזור שוב על פרשנות זו. 

 בכת"י מינכן חסר "יהודה".  580
 רש"י ע"ז דף ט"ז ע"א ד"ה מתיר. 581
 פסקי הרי"ד ע"ז דף ט"ז ע"א. 582



   אין מוכרין להן דובין  5.2.1.4

המשנה בע"ז אומרת:

  ואריות וכל דבר שיש בו נזק לרבים אין בוניןדוביןאין מוכרין להם 

 584 ואסטדייא ובימא אבל בונין עמהם דימוסיות583עמהם בסילקי וגרדון

  עבודת כוכבים אסור586 לכיפה שמעמידין בה585ומרחצאות הגיעו

. (מ' ע"ז א:ו)587מלבנותה

רש"י ביאר:

  לשכת הגזית588בסילקי. לשון טירה גבוהה היא כדאמר בסדר יומא

כמין בסילקי גדולה היתה ושם דנין בני אדם ומפילין אותו ומת.

 בימה. נמי כעין מגדל קצר הוא וגבוה כדאמר במס' סוטה (דף מא.)

 בימה של עץ עושים לו בעזרה ואנו קורין אותו אלמבר"א והיו עושין

 אותו לדחוף משם איש להמיתו ובכל אלה יש נזק לרבים וכדי שלא

 יתפש ישראל שם אסור לבנות עמהם.

".גרודוס בכת"י ספרדי "  583
ואמר584 זו  גרסא  שינה  בימוסיאות)  ד"ה  ע"א  ט"ז  (דף  רש"י  "בימוסיאות";  ספרדי  בכת"י     

 "בימוסיאות גרסינן בנין שאינו לצורך עבודת כוכבים ומפרש לקמן בפרק רבי ישמעאל (דף נ"ג

 ע"ב) וקורין לו אלט"ר דקתני בימוסיאות של עובדי כוכבים מותרין ומאי בימוס בימה של אבן אחת

 ומקריב זבחים דהוי תשמיש דתשמיש לעבודת כוכבים". ר"י (מובא בתוספות דף ט"ז ע"ב ד"ה

 בימוסיאות) חולק על רש"י ואינו מאמץ את שינוי הגרסא, על כן הוא מאמץ את הסבר הערוך

 ש"דימוסיאות" הוא סוג של בית מרחץ. הרי"ד, ללא דיון, אימץ אף הוא את גישת הערוך והר"י.

 שהרי"ד ממעט לדון בענייני גרסאות. 4דוגמא זו נותנת חיזוק נוסף לטענתי בפרק 
  כ"ה בכל כתבי היד – לפנינו "הגיע".585
 בכת"י ספרדי "בו".  586
  בכת"י קאופמן  ובפארמה "לבנותה", בכת"י ספרדי "לבנות".587
  דף כ"ה ע"א.588



  בביתדמות אפרודיטאכיפה. אריוולד"י דרך עובדי כוכבים להעמיד 

589 המרחץ שלהן.

הרי"ד בפסקיו אף הוא מבאר משנה זו:

 פירוש בנינים הם שהם עשויין למושב ערכאות שלהן ודנין ועונשין

  את הנידון מלמעלה למטה וכל דבר שמגיע בו נזק לישראלומפילין

  שאינן עשויין לנזק בוניןומרחצאותאסור לבנות עמהם אבל דימוסיות 

  ואותה הכיפה אסורשמעמידין בה ע"זעמהן. ועושין במרחץ כיפה 

590לבנות עמהן.

 הניסוחים של הרי"ד דומים מאוד לניסוח של רש"י. שניהם מדברים על "הפלת הנידון",

 שניהם רואים את הבעיה בכיפת המרחץ בכך שמעמידין שם ע"ז. אמנם יש הבדלים בין

 רש"י והרי"ד – רש"י מסביר את איסור בניית בתי הדין בגלל שתי סיבות שונות  "ובכל

 אלה יש נזק לרבים, וכדי שלא יתפש ישראל שם", הרי"ד לעומת זאת איחד את שתי

 הסיבות לסיבה אחת "וכל דבר שמגיע בו נזק לישראל אסור לבנות עמהם" –  אך ללא

ספק מקור הפירוש של הרי"ד הוא בדברי רש"י.

   חרס אדרייני  5.2.1.5

  הגמרא בע"ז591המשנה בע"ז מונה את "חרס אדרייני" ברשימת הדברים האסורים בהנאה.

מנסה לברר את הייחוד של חרס זה:

 מאי חרש אדרייני? אמר רב יהודה אמר שמואל חרס של אדריאנוס

 קיסר. כי אתא רב דימי אמר קרקע בתולה היתה שלא היתה עבודה

 רש"י ע"ז דף ט"ז ע"א ד"ה בסילקי; ד"ה בימה; ד"ה כיפה.589
  פסקי הרי"ד ע"ז דף ט"ז ע"א.590
  מ' ע"ז ב:ב.591



  ומייצי להו לחמרא592מעולם ונטעה ורמי ליה לחמרא בגולפי חדתי

 ומתברי להו בחספי ודרו בהדיהו וכל היכא דמטו תרו להו ושתו. (ב'

ע"ז דף ל"ב ע"א)

רש"י ביאר את שיטת שמואל:

593 של אדריינוס קיסר. כשיוצא בגייסות מוליכן עמו.

הרי"ד בפסקיו אף הוא מסביר את שיטת שמואל:

 מאי חרש אדרייני? אמר רב יהודה אמר שמואל: חרס של אדריאנוס

 594קיסר כשהיה יוצא במלחמה היה מוליכן עמו.

 דברי הרי"ד כמעט זהים לביאור רש"י, אם כי גם כאן יש שינוי קל בין דברי רש"י "כשיוצא

 בגייסות" לדברי הרי"ד "כשהיה יוצא במלחמה", אך ללא ספק מקור דברי הרי"ד הוא

פירוש רש"י.

   כלי קוניא  5.2.1.6

 הגמרא בע"ז דנה ברמת הבליעה של כלים שונים. בין השאר היא מביאה את המימרא של

רבי זירא:

  –  שרי, ירוקי –  אסור, משום596 חיורי ואוכמי595א"ר זביד: קוניא

דמיצריף; ואי אית בהו קרטופני –  כולהו אסירי. (ב' ע"ז דף ל"ג ע"ב)

רש"י ביאר:

קוניא –  כלי חרס מצופה באבר וקורין פולמי"ד.

  כ"ה בכת"י ספרדי בין השיטין, וכ"ה בר"ן על הרי"ף, בכת"י פריז ומינכן "חיורי" ועיין רש"י על  592

אתר ד"ה חיורי שאמר "חדשי ם דמייצי" וקשה להכריע הא הוא גרס בגמרא "חיורי" או "חדתי".
  רש"י ע"ז דף ל"ב ע"א ד"ה של.593
  פסקי הרי"ד ע"ז דף ל"ב ע"א.594
  בכת"י ספרדי מינכן ופריז "האי מאני דקוניא".595
  בכת"י ספרדי ומינכן "חיורא", "ואכמא", "ירוקא".596



 ירוקא אסור –  דמשום דמצריף שיש בו קרקע מחפורת של צריף ובלעי

טפי.

597 קרטופני –  בקעים וסדקים.

הרי"ד בפסקיו פסק את דברי רב זביד:

 א"ר זביד: קוניא חיורי ואוכמי –  שרי, ירוקי –  אסור, משום דמיצריף;

  אבל בירוקיומתוך כך אינן בולעיןפירוש כלי חרס שמצופין באבר 

  צריף  והצריף בולע ואי אית בהו קרטופני –  כולהו אסירי.משימין

 598פירוש אם יש סדקין בציפוי אסירי שדרך הסדקין בולעין.

 כהרגלו הרי"ד מבוסס על פרשנות רש"י הן בביאור כלי הקוניא והן בהסבר הבעיה

 בקרטופני. אם כי גם במקרה זה יש כמה שינויים והוספות שהרי"ד מבליע בפרשנותו –

 רש"י תיאר את כלי הקוניא ככלים מצופים אבר, הרי"ד מוסיף "ומתוך כך אינן בולעין".

 רש"י ביאר ש"ירוקא" הם כלים העשויים מקרקע של צריף, הרי"ד ביאר שהם כלי חרש

 ש"משימין" בם צריף ומשמע שהם כלים העשויים מתערובת של עפר ממקומות שונים.

שינוי זה מבוסס על דברי רש"י בכתובות:

 חיורי שרו. לפי שהעופרת מחליק את החרס ואינו מניחו לבלוע אבל

 הירוקים מעורב צריף שקורין אלו"ם בתוך העופרת והוא עז ומחלחל

את החרס ובולע 

599 והכי אמרי' במסכת ע"ז (דף לג:) דמצרפי ובלעי.

הרי שגם במקום שהרי"ד חורג מפירוש של רש"י יש לו קשר אמיץ עם תורתו של רש"י.

 רש"י ע"ז דף ל"ג ע"ב ד"ה קוניא; ירוקא; קרטופני.  597
  פסקי הרי"ד ע"ז דף ל"ג ע"ב.598
  רש"י כתובות דף ק"ז ע"ב ד"ה חיורי.599



   תענית שעות  5.2.1.7

  מתארת סדרה של שאלות ששאלו את רבי עקיבא בגינזק, אחת השאלות600הגמרא בע"ז

היא "מתענין לשעות או אין מתענין לשעות". רש"י ביאר את השאלה:

 לשעות. כגון שקיבל עליו תענית משש שעות ולמעלה ומיהו לא טעם

601 כלום מתחלה כל היום אבל לא לשם תענית נתכוין בראשונה.

הרי"ד בפסקים שומר על כוונת הדברים אך אינו מצטט את רש"י:

 פירוש אדם שלא היה בדעתו להתענות ועבר עליו חצי היום ואמר כיון

 שעד עכשיו לא אכלתי אשלים היום בתענית נמצא שאינו מתענה לשם

 602תענית אלא חצי היום אפילו הכי הוי תענית ואומר ענינו בתפילתו.

  וכן הריא"ז דוחים את דברי רש"י והרי"ד603אין הסבר זה מובן מאליו שכן בעלי התוספות

ואומרים שצריך קבלת תענית מיום קודם גם עבור תענית שעות.

   משא ומתן בדברי רש"י  5.2.2

   איסור עיקור בהמה  5.2.2.1

 הגמרא בע"ז, תוך כדי דיון בשאלה מה שורפים כאות אבלות על מות המלך, מביאה

ברייתא המתארת איזה בהמות מותר לעקר כאות אבלות על המלך: 

 והתניא עיקור שיש בה טריפה אסור ושאין בה טריפה מותר ואיזהו

  פרסותיה מן הארכובה ולמטה. (ב'604עיקור שאין בה טריפה המנשר

  ע"ז דף ל"ד ע"ב.600
  רש"י ע"ז דף ל"ד ע"ב.601
  פסקי הרי"ד ע"ז דף ל"ד ע"ב.602
  על אתר ד"ה מתענין.603
 בכת"י פריז "מנשיר".  604



ע"ז דף י"א ע"א)

רש"י ביאר מה שורש האיסור לעקר בהמה טהורה:

 עיקור שיש בה טריפה. שהבהמה נטרפת בו אסור לעשותו ואף על פי

605 שאין סופו ליהנות ממנה אסור לגרום לבהמה טריפות בידים.

תוספות הקשה על ביאור זה של רש"י:

 ותימה וכי קדשים הם שיהא אסור לגרום להם טריפות ואי משום בל

 תשחית הוא אם כן היכי מוכח מהכא דמיירי בבהמה טהורה אפילו

 בבהמה טמאה נמי שייך איסור בל תשחית ועוד קשיא דבתוספתא

 606 משמע דאסור ומותר אאכילה קאי.

 לאור קושיה זו הסבירו התוספות שהברייתא אינה דנה באיסור והיתר של פעולת העיקור

 אלא דנה האם מותר ליהנות מבהמה שעיקרו אותה. הרי"ד בפסקיו אינו מרחיב את הדיון

 על השאלה, אך בביאור הגמרא אימץ את גישת רש"י ופתר את השאלה שעלתה על

פירושו.

 פירוש שאסור לנשר מארכובה ולמעלה דילמא אתו למעבד הכי

607בבהמה דקיימא לאכילה.

    דמי ע"ז  5.2.2.2

 המשנה בע"ז פסקה  "עיר שיש בה ע"ז חוצה לה מותר היה חוצה לה ע"ז תוכה מותר". (מ'

 ע"ז א:ו). הגמרא בע"ז מתלבטת במהות היתר זה של "חוצה לה" וממשילה משל מדיני

כשרות לדיני הנאה מע"ז:

  רש"י ע"ז דף י"א ע"א ד"ה עיקור.605
  תוספות ע"ז דף י"א ע"א ד"ה עיקר.606
  פסקי הרי"ד ע"ז דף י"א ע"ב.607



: עטלוזא של עזה, מהו? 608בעא מיניה רשב"ל מרבי יוחנן

 א"ל: לא הלכת לצור מימיך, וראית ישראל וגוי ששפתו שתי קדירות על

גבי כירה אחת, ולא חשו להם חכמים? 

מאי לא חשו להם חכמים? 

 אמר אביי: משום בשר נבילה, ולא אמרינן: דלמא מהדר אפיה ישראל

  נבילה בקדירה, דכוותה ה"נ לא חשו חכמים609לאחוריה ושדי ליה גוי

משום דמי עבודה זרה ביד גוי. (ב' ע"ז דף י"א ע"ב)

 רש"י ביאר שאנאלוגיה זו מוסבת על דמי עבודת כוכבים האסורים מדין תורה, לאור זאת,

 הדיון בגמרא הוא האם אנו חוששים שדמים אלו עברו מתוך העיר אל מחוץ לעיר. רש"י

אף מרחיב ומבאר כיצד נעשו דמים אלו דמי ע"ז:

 שדמים הללו שהוא מקבל מהן מחמת בהמה זו דמי עבודת כוכבים הן

  לעבודת כוכבים610שהבהמה היום לצורך בני תוכה היא ונקרבים היום

' 611והוא איסור דאורייתא מלא ידבק בידך מאומה וגו

 רש"י ביאר שהדמים הם דמי ע"ז כיון שהנכרי קונה בהם בהמה שהוא עומד היום

  הרי"ד מצטט פרשנות זו של רש"י ומקשה עליה שאי אפשר להקדיש מעות612להקריב.

לע"ז ועל כן המעות אינם "דמי ע"ז":

 וקשיא לי טובא היכי דמי הני דמי ע"ז שיהו אסורין אי שהקצום לצורך

  האומר בית זה613ע"ז לקנות לה בהמה לזבוח לה והאמרי' לקמן בפ' כל

  כן גרס גם הר"ח, לפנינו "ר"ח".608
 כ"ה בכת"י מינכן ופריז, אך בכת"י ספרדי חסר "גוי".  609
   נראה שצריך לומר "ונקרבת היא", כך הגרסא באו"ז הלכות ע"ז סימן קכ"ג שהביא את דברי רש"י610

בעילום שם.
  רש"י ע"ז דף י"א ע"ב ד"ה הכא נמי.611
  עיין בתוספות על אתר ד"ה דכוותה שכך פירש את דברי רש"י.612
  דף מ"ד ע"ב.613



 לע"ז כיס זה לע"ז לא אמר כלום שאין הקדש לע"ז. ואי דמי ע"ז שמכרו

 או דמי תקרובת ע"ז שמכרו תקרובת ע"ז באילו הדמי' הא אמרי' לקמן

 בפ' השוכר דמי ע"ז ביד גוי מותרין לא שנא דמי ע"ז ול"ש דמי תקרובת

 ע"ז דאין ע"ז תופסת דמי' אלא כשמכרה ישראל אבל כשמכר' גוי דמי'

 מותרין ואי שהקריבו אותן הדמים ממש לע"ז על איזה דעת הקריבום

 כ"א לקנות מהם זבחים לע"ז והא אמרן אין הקדש לע"ז ואפי' אם עבדו

 ע"ז בתקרובת זו הא אמרן לקמן בפ' ר' ישמעאל ע"ז שעובדין אותה

 במקל זרק מקל לפני' חייב ואינה נאסרת דאין תקרובת ע"ז אלא כעין

614זריקה המשתברת.

 הרי"ד, מאמץ את הכיוון אותו הציע רש"י שמדובר בדמי ע"ז שאסורים לפני תהליך

 אך מציע אלטרנטיבה שונה כדי לתאר את תהליך הפיכת הכסף ל"דמי ע"ז":615המכירה,

 ולא מצינא לאוקמי אלא במעות שהושמו לפני ע"ז לנוי שהן אסורין

 בהנאה כדתנן בפ' ר' ישמעאל מצא בראשו מעו' כסות או כלים הרי אלו

 מותרין ואמרי' עלה בגמרא מעות דבר של נוי הוא אמרי דבי ר' ינאי

 בכיס קשור ותלוי לו בצווארו אלמא אם הושמו לפניו מפוזרות לנוי

 616אסורות בהנאה עיין במהדורא בתרא.

 בסוף הקטע יש הפניה למהדורא בתרא, ואכן במהדורא תינינא הרי"ד מציע עוד מספר

אלטרנטיבות להסבר הסוגיה: 

 יש לומר דמי ע"ז הן שרוצין לקנות מהן בהמה לע"ז ולא מפני שהן

 אסורין בהנאה אלא משום דקעבר אלפני עור לא תתן מכשול. שהוא

  בתוספותיו הרי"ד ע"ז  מהדו"ק דף י"א ע"ב. 614
  ובזה חורג הרי"ד מהפרשנות החילופית שהציעו בעלי התוספות.615
  תוספות הרי"ד שם.616



 איסור תורה. אבל לשאת ולתת עמו ביום אידו אינו אסור אלא מדרבנן

 דקרא דלא ישמע על פיך לאו הכי הוא דאתי אלא כפשטי' אי נמי יש

 לפרש הני דמי ע"ז שמכר הגוי צלמים ואע"ג דפשטינן בהילכתא

 קמייתא דפרק השוכר דדמי ע"ז ביד גוי מותרין אכתי לא הוו קים להו

 והוו סברי דהן אסורין והכא מוכח לקמן נמי בפ' אין מעמידין דדמי ע"ז

 ביד גוי אסורין ובפ' השוכר אמרי' דאיבעיא להו ופשטו להיתרא ויש

617לומר שלא הי' נודע לרבים זה ההיתר.

  וקטע במהדות"נ הוא בהצמדות להצעת רש"י. במהדו"קקההבדל בין הקטע בהמדו"

 הרי"ד ממשיך את חוט מחשבתו של רש"י. הוא מציע תיקון הפותר את הקושיה של רש"י

 אך שומר על המסגרת הפרשנית, בעוד שבקטע במהדו"ת הרי"ד חורג מהכיוון שהתווה

רש"י.

   איסור חלב נכרי  5.2.2.3

  האוסרת גבינת נכרי. שם הזכרנו את619 דנו במשנה בע"ז618לעיל בפרק על הירושלמי

  בירושלמי כדי להכריע את עמדתו. בפרק זה נחזורדהסוגיה מהזווית של שימוש הרי"

ונדון בדברים מנקודת המבט של יחסו של הרי"ד לפרשנות רש"י.

  העלו מספר סיבות לגזרה האוסרת גבינת נכרי. בין הטעמים שהועלו620האמוראים בבבלי

יש את הדיון הבא:

מאי גזירתא? 

אר"ש בן פזי אמר ריב"ל: משום ניקור....

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורא תינינא דף י"א ע"ב.617
.3.4.2.3.6  פרק שלישי סעיף 618
  פ"ב מ"ו.619
  דף ל"ה ע"א.620



 מגדף בה ר' ירמיה, אלא מעתה, יבשה תשתרי, ישן תשתרי! דא"ר

חנינא: יבש –  מותר, אין מניחו ליבש, ישן –  מותר, אין מניחו לישן! 

: לפי שא"א לה בלא צחצוחי חלב, 621א"ר ירמיה

ושמואל אמר: מפני שמעמידין אותה בעור קיבת נבילה....

רב חסדא אמר: מפני שמעמידין אותה בחומץ. 

 רב נחמן בר יצחק אמר: מפני שמעמידין אותה בשרף הערלה. (ב' ע"ז

דף ל"ה ע"א)

רש"י ביאר שרב חנינא מציע פתרון חדש: 

 בין גומא של גבינה נשאר מן החלב וחלב שחלבו עובד כוכבים ואין

 ישראל רואהו אסור דלמא עריב ביה חלב טמא וחלב טמא אינו עומד

 ואם עירב טמא בטהור הטמא נשאר עם נסיובי דחלבא הטהור שקורין

 מישג"א וחלב טמא אסור מן התורה ובבכורות ילפינן לה ויש לחוש

622 שבגומות נשאר ממנו.

 מצטט מדברי מי שהקשה מספר קושיות על שיטת רש"י:623הרי"ד

 וכתב ומה שבקונטרס המורה אינו דאין העברי נכון ומיושב דמאי האי

 דקאמר לפי שא"א כו' אפשר ואפשר וכי אין עושין שום גבינה אא"כ

 מערבין בו חלב טמא והי' לו לומר משום חלב טמא ועוד באותו חלב

 שרוצין להעמיד ולעשות ממנה גבינה אין מערבין בו חלב טמא לפי

שאינו עומד. 

הרי"ד מגיב לטענות אלו אחת לאחת:

  כ"ה גרסת הר"ח וכך ברוב כתבי היד ובראשונים.621
 רש"י ע"ז דף ל"ה ע"א ד"ה לפי.  622
 תוספות הרי"ד מהדו"ק דף ל"ה ע"א.  623



 ופתרון המורה נ"ל עיקר ותפישתו אינה כלום דכיון דא"א לה בלא

 צחצוחי חלב אע"פ שהעמידו אותו כלום יש להתיר אותו חלב באכילה

 וכי יש לחלק בחלב של גוים בין חלב הנמכר לחלב שרוצים להעמידו

 ומאן לימא לן שלא עירבו בו חלב טמא כדי למוכרו ואחרי כן נמלכו

להעמידו הילכך אותו חלב דביני איטיפי אסור משום חלב טמא.

הרי"ד מצטט גם את האלטרנטיבה הפרשנית אותה הציע החולק על רש"י, ודוחה אותה:

  שנתן אינו נראה לי דאע"ג דקאי ארס ביני איטיפי אין624וטעם הארס

 הגבינה מתייבשת שהרי הארס אינו עומד אלא במקום אחד ואפ"ה כל

 הגבינה אינה מתייבשת ומה לי בגבינה עצמה ומה לי ביני איטיפי

הילכך טעם המורה הוא עיקר. 

 קטע זה אינו מנוסח כקטע פרשני על הסוגיה התלמודית, נושא הדיון הוא הלגיטימיות של

 פרשנות רש"י לסוגיה. הרי"ד מגן על רש"י מפני ההתקפות נגדו, ולכן קטע זה משקף יותר

את הכבוד הרב שמעניק הרי"ד לרש"י מאשר הפרשנות לסוגיה.

בכלים      5.2.2.4    פגום   טעם

הגמרא בע"ז דנה בדיני הכשר הכלים השונים:

  הסבר זה מובא בכמה מקומות בשם ר"ת, עיין למשל תוספות על אתר ד"ה לפי. האו"ז (הלכות  624

 ע"ז סי' קפ"ה) מביא בשם ר"ת שאלות דומות לשאלות של השואל כסיבה לכך שהוא דחה את

 פירוש רש"י. הרב זק"ש בהערות לקטע זה הציע שגם הקונטרס אותו מצטט הרי"ד הוא מר"ת,

 חיזוק לטענתו הוא מביא מכך שהקושיות מובאות בשם ר"ת באו"ז ובתוספות רבנו אלחנן. הוא

 מציע שיש שיבוש בקטע ובמקום לגרוס "ראיתי כותבים" הוא מציע לגרוס  ורי"ת כתב  (=ורבינו

 יעקב תם). אינני משוכנע שתיקון זה אפשרי שכן הרי"ד בכל תוספותיו או תשובותיו אינו מזכיר

 את השם יעקב תם, על כן נראה בעיני שבעל קונטרס זה הוא מתלמידי בית מדרשו של ר"ת והוא

הפיץ את פסיקתו, כנגד פסיקת רש"י.



  של גוים שהוחמו חמין ביורה גדולה –  אסור, ביורה625ת"ר: הכוספן

 קטנה –  מותר. ואיזו היא יורה קטנה? כל שאין צפור דרור יכול ליכנס

 בתוכה. ודלמא אדמויי אדמוה ועיילוה! אלא, כל שאין ראש צפור דרור

 יכול ליכנס בתוכה. והתניא: אחת יורה גדולה ואחת יורה קטנה –

 מותר! לא קשיא, הא כמ"ד: נותן טעם לפגם מותר, הא כמ"ד: נותן טעם

. (ב' ע"ז דף ל"ח ע"ב)626לפגם אסור

רש"י ביאר את הסוגיא:

 פלוגתא היא בפ' בתרא, וכל גיעולי עובדי כוכבים נותן טעם לפגם

 שהרי נתבשל האיסור אתמול וכבר הופג טעמו ונפסל בלינה חוץ

627מקדירה בת יומא דנותן טעם לשבח הוא ואסור.

 רש"י מתאר שהכלים אינן בני יומן ועל כן הם נותנים טעם פגום, המחלוקת היא האם טעם

פגום אסור או מותר. הרי"ד מקשה על כיוון זה:

 ואינו נראה לי דהא כל כלי הגוים משום קדירה בת יומא אסרינן להו

 וגזרי' בכולהו אטו קדירה בת יומא וה"נ אם איתא דקדרה בת יומא נ"ט

 628 לשבח הוא אמאי לא אסרינן לההוא כוספן.

 על כן מציע הרי"ד פרשנות אחרת בגמרא – הפגימה אינה נובעת מכך שהכלים אינם בני

יומן אלא מכך שגיעולי נכרים טעמם פגום:

 ונ"ל דאפילו קדרה בת יומא פגמה גבי כוספן דכל פליטת איסור פגימה

היא 

   רש"י - פסולת של תמרים שעשו מהן שכר וחולטין אותן. כדרכו הרי"ד מבסס את פרשנותו על625

 דברי רש"י וז"ל בפסקים "פי' כוספן הוא פסולת של תמרים שעשו מהם שכר, וחולטין אותן בחמין

ואוכלין אותן".
  בכת"י ספרדי ופריז סדר הדעות הוא הפוך.626
  רש"י ע"ז דף ל"ח ע"ב.627
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ל"ח ע"ב.628



629לגבי' ...

 הרי"ד שב ומעיין בפרוש רש"י ומוצא שההסבר שהעניק רש"י אינו קשה ומשנה בעקבות

פרשנותו את ההלכה הרווחת:

 אחרי כן התבוננתי בפתרון המורה ונ"ל פתרונו נאה וכך מצאתי כתוב

  דאין לנו להחזיק הכלים בקדרה בת יומא לפי שבכל יום630בתוספת

 אין משתמשים ברוב כלים רותחים הילכך מסתמא מחזיקין כליהם

 כקדרה שאינה בת יומא והילכך הוי נטל"פ ומותר וראי' לדבר מדאמרי'

 לקמן קורט של חלתית מ"ט משום דמפסקי לה בסכינא. ואע"ג דאמרי'

 נטל"פ מותר שהרי אין אנו מחזיקין כליהם בבני יומן אלא בשאינן בן

 יומן אפ"ה אגב חורפי' דחילתית הוי נ"ט לשבח דאע"ג דלא נשתמש בו

 631גוי מב' ימים אפ"ה אסור.

 קטע זה מוכיח עד כמה לא נוח לרי"ד המצב שבו הוא נשאר בקושיה על רש"י ועל כן הוא

 חוזר ומנסה למצוא מזור לקושיה עליו. ואכן בסופו של עניין הוא מכריע ש"פתרונו נאה".

 הרי"ד אינו מסתפק בכך שהוא מאמץ את פרשנות רש"י אלא הוא מדוע גם להשלכות

ההלכתיות של קביעת רש"י שסתם כלי נכרים אינם בני יומן:

  גיעולי גוים של פת שאין לנו להחזיק כליהן כבני632ולהכי מתיר ר'

 יומן.... ומטעם זה אנו מתירין השמן ומישחא שליקא והדבש כדאמרי'

 בכולהו נטל"פ הוא משום דמחזיקינן כל הכלים של גוים מסתמא שאינן

  תוספות הרי"ד שם.629
  יתכן וכוונתו לדברי ר"ת בספר הישר סימן תשי"ח, הרי"ד מאריך לצטט את דבריו בפסקים. 630
  תוספות הרי"ד שם.631
   לא ברור לי אם הכוונה כאן לרש"י או לרבו אחר של הרי"ד. אם אכן מדובר על פוסק אחר יש632

לנו ראיה על שימוש במסקנות רש"י על ידי חכמים אחרים באיטליה.



 ב"י ולא גזרינן משום קדירה בת יומא. ונמצא שכל כלי הגוים אינן

633אסורין אלא הברורין לנו שהן בני יומן.

   בית נמרוד  5.2.2.5

  קבעה שע"ז שהניחוה עובדיה בשעת שלום מותרת, אך אם הניחוה בשעת634המשנה בע"ז

מלחמה אסורה. הגמרא מביאה את יישומו של רב לעניין:

 אמר רבי ירמיה בר אבא אמר רב בית נמרוד הרי היא כעבודת כוכבים

  רחמנא635שהניחוה עובדיה בשעת שלום ומותר אע"ג דכי בדרינהו

  למיהדר הדור מדלא הדור בטולי636כשעת מלחמה דמי אי בעיא

. (ב' ע"ז דף נ"ג ע"ב)637בטלה

רש"י ביאר את הדוגמא:

 . מגדל שבנו דור הפלגה לעבודת כוכבים ונמרוד היה מלךבית נמרוד

עליהם:

638. שנאמר ויפץ ה' אותם.דכי בדרינהו רחמנא

הרי"ד מצטט קושיות על הסבר זה של רש"י ומתרץ אותם:

 וראיתי מקשים ממאי דאמרי' בפ' חלק אמר ר' ירמיה בן אלע' באותה

 שעה נחלקו לשלש כתות אחת אומרת נעלה ונעשה מלחמה ואחת

 אומרת נעלה ונשב שם ואחת אומרת נעלה ונעבוד ע"ז אותה שאומרת

 נעלה נעשה מלחמה משם נעשו שדין משם נעשו קופין רוחין ולולין

  תוספות הרי"ד שם.633
  מ' ע"ז ד:ו.634
  בכת"י ספרדי "ואע"ג דבדרינהו רחמנא וכשעת מלחמה דאמי".635
  בכת"י ספרדי ופריז "כיון דאי בעו".636
 בכת"י ספרדי, מינכן ופריז "בטלוה".637
  רש"י ע"ז דף נ"ג ע"ב ד"ה בית; ד"ה דכי.638



 ואותה שאומרת נעלה ונשב בשם משם הפיצם ד'. ואותה שאומרת

 נעלה ונעבוד ע"ז משם בלל ד' את שפתם אלמא מוכיח משם דאותם

שעבדוהו לע"ז לא הפיצום כ"א בלל את לשונם.

 ונראה לי לתרץ דרב פליג אדרב ירמיה וקסבר דכולם עשו אותו לשם

 ע"ז וכולם הפיצם אי נמי יש לומר דאותם שעשו אותו לשם ע"ז הופצו

 ובלל את לשונם. ואותם שאמרו נעלה ונשב שם הופצו לבד ולא בלל

לשונם. 

 עוד מקשים דאמרי' התם אמר ר' יוחנן מגדל שלישו נשרף שלישו נבלע

שלישו קיים ותיהוי כע"ז שנשתברה. 

  ודמי639ונ"ל לומר דאין זה ביטול שאותו שקיים ראוי הוא לדידה

 לאשרה שאע"פ שהפילה הרוח ענפי' ונופי' הנשאר אסור שעיקר ע"ז

 קיימת והה"נ המגדל ולא הוי ביטול עד שיעש' פרצות שלא יהא ראוי

 640.641לדידה

 אמנם הרי"ד מצליח לתרץ את כל הקושיות על רש"י אך הוא עושה את זה כמגן על

 המורה, על אף שהוא עצמו אינו מזדהה עם הפירוש. על כן בסוף הקטע הוא פורש את

הפירוש שנראה לו יותר:

 והנכון בעיני לומר דבית נמרוד אינו המגדל אלא בית ע"ז שלו שהיה לו

 בבבל כדכתיב ותהי ראשית ממלכתו בבל והוא היה עובד ע"ז כדכתיב

  צ"ל לדירה.639
  צ"ל לדירה.640
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף נ"ג ע"ב.641



  את הבריות וממרידן642הוא היה גבור ציד לפני ד' ודרשו חכמים שהיה

643לבורא.

   שטר שהחתימו העדים על ידי הסופר.   5.2.2.6

הגמרא בגיטין דנה בפתרונות עבור עדים שאינם יודעים לחתום את שמותם:

 איתמר עדים שאין יודעים לחתום רב אמר מקרעין להם נייר חלק

וממלאים את הקרעים דיו 

ושמואל אמר באבר ...

רבי אבהו אמר במי מילין ...

רב פפא אמר ברוק ...

 וה"מ בגיטין אבל בשטרות לא דההוא דעבד עובדא בשאר שטרות

ונגדיה רב כהנא (ב' גיטין דף י"ט ע"א)

 פשטות הסוגיה היא שההוא "דעבד עובדא בשאר שטרות" עשה את אחד מהפתרונות

שהוצעו לעיל. השואל של הרי"ד
644

  הביא מסורת מפירוש רש"י שביאר "ופירש רש"י

  מזה רצה השואל להסיק ששטר שחתמו בו עדים על ידי645שחתם עדים על ידי סופר",

סופר כשר. הרי"ד נזעק להגן על כבודו של רש"י:

 כלך מלשון הרע הזה שפה קדוש יאמר כדברים האלה, ואם ראיתה

 אותם בחלום לא ניתנו לפיתרון. ואילו הדברים אינם כתובים לנו

 בפירוש רש"י, ואפילו אם איתה כמו שכתבתה זהו פירושו על ידי

 סופר, שהסופר קורא להם השטר והם יחתמו בידיהם ולא שהסופר

  צריך להוסיף "צד".642
  תוספות הרי"ד שם.643
  מובא בשו"ת סי' ק"ה.644
 פירוש שהעדים לא ידעו לחתום שמם וחתם הסופר שם העדים.  645



 יחתום אותם, כדאמרינן בגמרא רב נחמן קרו קמיה ספרי דייני וחתים.

  ולא ראה סוגיית ההלכה דמיירא646אטו רש"י קטיל קני באגמא הוה

 בעדים שאין יודעין לקרוא שקוראין לפניהם וחותמין, אבל לחתום

  וכל פתרון647הסופר העדים בידיו אין זכר לדבר הזה בכולה שמעתא

648סוגיא דשמעתא הוא כאשר כתבתה, וכך הולך גם פתרון רש"י.

   הרי"ד חולק על פרשנות רש"י  5.2.3

 על אף כל האמור לעל בעניין מרכזיות פרשנות רש"י בעולמו של הרי"ד, לא אחת חולק

 הרי"ד על פרשנות רש"י. הרי"ד מרשה לעצמו לבקר את פרשנות "המורה" כאשר פשטות

 הסוגיה מורה אחרת. לעיתים, כפי שראינו, הוא מתפלמס ומתפלפל בגישת רש"י ובסופו

 של עניין מכריע כמותו, אך במקרים רבים הוא בסופו של עניין דוחה את דבריו, ולעיתים

 אף במילים חריפות. ייחודו של פירוש רש"י בעולמו של הרי"ד אינו בעובדה שהרי"ד הולך

 בעקבותיו בכל מחיר, אלא בעובדה שהרי"ד מתחיל את ביאור הסוגיה על פי גישתו של

 רש"י, ורק אחר כך בוחן לראות האם גישה זו אכן עולה בקנה אחד עם מסקנות הסוגיה

  מחלוקות עם פירוש רש"י.35לדעתו. בכל מהדורות תוספות הרי"ד לע"ז יש בערך כ-

 מספר המחלוקות אינו שווה בכל אחת מהמדורות, עיבוד הנתונים מראה שאחוז

 המחלוקות על פירוש רש"י עולה ככל שהמהדורה מאוחרת יותר. נתון זה מקבל חיזוק

 מכך שמספר הקטעים בהם הרי"ד ממשיך את הסברו של רש"י ומגבה אותו נמצא בירידה

 5 קטעים כאלו בעוד שבמהדות"ל יש רק כ – 15במהדורות השונות. במהדו"ק יש כ-

 לשון הגמרא שבת דף צ"ה ע"א: אמרי ליה רבך קטיל קני באגמא הוה.  646
  גם גבי גט כתב הרי"ד בתשובה נ"ה דאין הסופר יכול לחתום עבור העדים, ועיין שם הערה טז  647

שהביא המגיה את דעת רבינו שמחה המתיר בגט.
  תשובת הרי"ד שם.648



 קטעים. להלן מספר דוגמאות למחלוקת הרי"ד עם רש"י. להלן כמה דוגמאות בהן חולק

הרי"ד על פירוש רש"י.

    עיסת כלבים  5.2.3.1

המשנה בחלה אומרת ביחס לעיסת כלבים:  

 עסת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלין ממנה, חיבת בחלה, ומערבין בה,

 , ונעשית ביום טוב,649ומשתתפין בה, ומזמנין עליה, ומברכין עליה

ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח... (מ' חלה א:ח)

רש"י ביאר: 

מברכין עליה המוציא 

650 מזמנין עליה שלשה שאכלו כאחד.

הרי"ד  מקשה שתי קושיות על פירוש זה:

דסתם מברכין ברהמ"ז משמע מדלא פירש מברכין עליה המוציא.

 ועוד דקא תני מזמנין תחלה והדר מברכין שמע מינה  דהאי מברכין

651 ברכת המזון הוא.

 על כן ביאר הרי"ד שהברכה היא ברכת המזון. קושיית הרי"ד השנייה נובעת מכך שהוא

 גרס במשנה מזמנין, ומברכין. רש"י, וכן כל הגרסאות האחרות שראיתי הן בראשונים והן

בכת"י, גורסים "מברכין ומזמנין" ומימלא הקושיה נופלת.

  זה סדר הדברים במשנה שעמדה לפני הרי"ד, בכתבי היד הנוסח הוא "ומברכין עליה ומזמנין עליה"  649

וראה להלן.
  רש"י ביצה דף כ"א ע"א ד"ה ומברכין; ד"ה מזמנין.650
  מכריע ערך ב'651



   בשר היוצא מן התרפים  5.2.3.2

 המשנה בע"ז מתארת את רשימת האסורים באיסור הנאה. בין השאר היא מונה את הבשר

 ומביאה את שיטת רבי עקיבא "בשר הנכנס לעבודה זרה, מתר. והיוצא, אסור. מפני שהוא

כזבחי מתים, דברי רבי עקיבא". (מ' ע"ז ב:ג)

הגמרא מעירה על משנה זו:

 היוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים –  מ"ט אי אפשר דליכא תקרובת

 עבודת כוכבים. מני? רבי יהודה בן בתירא היא, דתניא רבי יהודה בן

 בתירא אומר מנין לתקרובת עבודת כוכבים שמטמא באהל שנאמר

 ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים מה מת מטמא באהל אף

תקרובת עבודת כוכבים מטמאה באהל. (ב' ע"ז דף ל"ב ע"ב)

רש"י ביאר: 

 מה מת מטמא באהל כו'. ומינה מה מת אסור בהנאה כדגמרינן

  ותמת שם מרים שם שם מעגלה ערופה אף תקרובת652בסנהדרין

653 עבודת כוכבים אסורה בהנאה.

 מביאור רש"י עולה שהבין שהגמרא מחפשת מקור לאיסור ההנאה, מקור זה נמצא לדעתו

מההקש למת. על הבנה זו מקשה הרי"ד בתוספותיו במהדו"ת:

 מה מת מטמא באהל כו' מה שפרש המור' ומינה מה מת אסור בהנאה

 כו' אינו נ"ל דלגבי אסור בהנאה לא פליגי רבנן עלי' דהא לעיל גבי יין

 נסך דילפי' לה מזבח דאסור בהנאה לא אמרן ומני ר' יהודה היא ש"מ

654 דמודו רבנן דתקרובת ע"ז אסורה בהנאה.

  דף מ"ז ע"ב.652
 רש"י ע"ז דף ל"ב ע"ב ד"ה מה.  653
 תוספות הרי"ד ע"ז מהדורא תינינא דף ל"ב ע"ב.  654



 הרי"ד מקשה על מסקנת רש"י שאיסור ההנאה היא רק לשיטת ריב"ב, מדוע לא זיהתה

 את ריב"ב כתנא שאסר בהנאה את יין הנסך. הרי"ד במהדורה זו אינו נותן הסבר חלופי

לגמרא אלא מפנה אותנו למה שאמר במהדו"ק:

 פיסקא והיוצא אסור מפני שהוא כזבחי מתים מני ר' יהודה הוא דתניא

 ר' יהודא בן בתירא אומר מנין לתקרובת ע"ז שמטמא באהל כו' פי'

 הו"ל למיתני והיוצ' אסור לחוד וה"א אסור בהנאה הוא דהא באיסורי

 הנאה מיירינין למה לי למיתני מפני שהוא כזבחי מתים אלא

 לאשמועינן דמטמא באהל. ומש"ה אמרינן מני ר' יהודא הוא דמטמא

 באהל אבל רבנן פליגי עלי' דאינה מטמא באהל אבל מודו רבנן

655 דאסרוה בהנאה.

 הרי"ד מסביר שהדיון בגמרא אינו על איסור ההנאה אלא על העובדה שזבח של ע"ז מטמא

 באוהל. הוא מביא ראיה לדבריו מכך שהמשנה אמרה "אסור מפני שהוא כזבחי מתים"

 במקום פשוט לומר את הדין – אסור, כפי שעשתה ביין נסך. ההבדל בין המהדורות

 השונות במקרה זה אינו בהסבר אחר של הסוגיה אלא בכך שהרי"ד במהדו"ת ראה צורך

 להסביר למה במהדו"ק ביאר את הגמרא בצורה שאינה מאמצת את פירוש רש"י. גם ר"י

  ביאר כך את הסוגיה אך עשה זאת בעימות מול ר"ת ולא מסביר שהוא גם דוחה656הזקן

את פירוש רש"י.

   אני לא באתי בגבולה היא באה בגבולי  5.2.3.3

המשנה בע"ז מתארת את ההסברים ששנתן ר"ג להיתר לרחוץ במרחץ שיש בה אפרודיטי:

   תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק הקטע מופיע בטעות על דף ל"א ע"ב. 655
  מובא בתוספות ע"ז דף ל"ב ע"ב ד"ה והיוצא.656



 שאל פרוקלוס בן פלוספוס את רבן גמליאל בעכו שהיה רוחץ במרחץ

 של אפרודיטי אמר לו כתוב בתורתכם ולא ידבק בידך מאומה מן

 החרם מפני מה אתה רוחץ במרחץ של אפרודיטי אמר לו אין משיבין

 במרחץ וכשיצא אמר לו אני לא באתי בגבולה היא באתה בגבולי אין

 אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי אלא אומרים נעשה אפרודיטי נוי

 למרחץ דבר אחר אם נותנין לך ממון הרבה אי אתה נכנס לע"ז שלך

 ערום ובעל קרי ומשתין בפניה וזו עומדת על פי הביב וכל העם

 משתינין לפניה לא נאמר אלא אלהיהם את שנוהג בו משום אלוה אסור

ואת שאינו נוהג בו משום אלוה מותר. (מ' ע"ז ג:ד)

רש"י ביאר: 

 היא באה בגבולי –  שהמרחץ קודם לה והמרחץ נעשה לכל הבא

למרחץ ולא כל הימנה שתהא גוזלת את הרבים.

 ועוד תשובה אחרת –  אין אנו אומרים נעשה מרחץ נוי לאפרודיטי

 דמרחץ לאו דבר נוי הוא אלא נעשה אפרודיטי נוי למרחץ נמצא שהיא

657 משמשתו והיא טפלה והוא עיקר.

מדברי רש"י עולה שר"ג נתן שלשה הסברים:

אני לא באתי בגבולה היא באתה בגבולי..1

  אין אומרים נעשה מרחץ לאפרודיטי נוי אלא אומרים נעשה אפרודיטי.2

נוי למרחץ.

 רש"י ע"ז דף מ"ד ע"ב ד"ה היא; ד"ה ועוד.  657



 דבר אחר אם נותנין לך ממון הרבה אי אתה נכנס לע"ז שלך ערום.3

 ובעל קרי ומשתין בפניה וזו עומדת על פי הביב וכל העם משתינין

לפניה.

הרי"ד דוחה את ביאור רש"י:

ואינו נ"ל דמנלן דמרחץ קדם 

 ותו אפי' אם קדם אין זה גוזלת את הרבים שבחצר ע"ז נעשה ואין

המקום הפקר לרבים 

 ותו אם טענה אחרת הוא זה שאמר אין אומר נעשה מרחץ כו' אמאי לא

658אמר ד"א כדאמרי' בסיפא. 

הרי"ד מציע ביאור אחר למשנה:

 מש"ה נ"ל לומר שהכל היא טענה אחת שמפרש היאך לא באתי בגבולה

 והיא באת בגבולי שאלו היו עושין המרחץ נוי לאפרודיטי הייתי בא אני

 בגבולה והייתי אסור לרחוץ בה אבל עכשיו שהיא נעשית נוי למרחץ

 היא באה בגבולי והילכך אני מותר לרחוץ בה ד"א אם נותנין לך ממון

 הרבה כו' פי' עד עתה התיר המרחץ בהנאה ועכשיו מתיר גוף ע"ז

 659 עצמה מפני שאין נוהגין בה משום אלוה.

660לאור ההסבר שלו עולה שיש רק שני הסברים ולא שלשה.

 תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"ל דף מ"ד ע"ב.  658
 תוספות הרי"ד שם.  659
 עיין במאירי ובריטב"א על אתר שהאריכו בביאור משנה זו.  660



   השפעת כתבי רש"י על הרי"ד  5.3

   היכרות עם כתבי רש"י  5.3.1

 לאור האמור לעיל, בעניין המרכזיות של פירוש רש"י בעולמו של הרי"ד, אין זה מפתיע

 שיש לרי"ד היכרות טובה עם פרשנות רש"י לתורה ולתלמוד. הכירות זו היא ברמה גבוהה

 כל כך עד שהוא משווה את שיטת רש"י בנושאים שונים ממספר מקומות כדי ליצור את

 שיטת רש"י למסקנה. מתוך השוואות אלו הוא עומד על מספר מקומות שרש"י חזר בו

 מדבריו או עומד על כך שרש"י סותר את עצמו. הרי"ד לא הצטמצם להיכרות רק עם

 פרשנות רש"י ומכיר גם את הספרות של דבי רש"י, אם כי לא ברור עד כמה הוא מכיר את

  המקור מדבי רש"י שהוא מצטט באופן ישיר הוא661הספרות בעריכה הנמצאת לפנינו.

 ספר הפרדס, יתכן שבעיני הרי"ד מעמד ספר זה שונה כיון שהרי"ד היה סבור שרש"י

  פעמים בחומר10 הרי"ד מצטט מפסקי רש"י מספר הפרדס כ-662עצמו כתב ספר זה.

  כל הציטוטים מספר הפרדס נמצאים בתשובות ובמכריע ואילו663הנחקר בעבודה זו,

 בתוספות אין אפילו ציטוט אחד של ספרות דבי רש"י. להלן כמה דוגמאות המורות על

השליטה של הרי"ד בספרות רש"י.

    האם אב יכול לקבל גט בתו קטנה אחר הנישואין  5.3.1.1

 בפתיחת פרק זה הזכרתי את התשובה בה דן הרי"ד בנושא זה וכאן אביא את הדברים

בהרחבה. המשנה ביבמות אומרת:

  ראה למשל תשובה כ"ה שם הוא מצטט מדברי רש"י בהלכות נידה.661
   בעניין השאלה מי חיבר את ספרי דבי רש"י בכלל וספר הפרדס בפרט ראה א' עפשטיין,662

 , ירושלים תשנ"ה,עמ'חכמי צרפת הראשונים, א',  ירושלים תש"י, עמ' רסט – ש; א' גרוסמן כתבים

236 – 239.
  מכריע ערכים י"א, קס"ד, שפ"ו, תמ"ו; תשובות סימנים ב', כ"ח, מ"א, קי"ג.663



 המגרש את האישה והחזירה מותרת ליבם ורבי אליעזר אוסר וכן

 המגרש את היתומה והחזירה מותרת ליבם ור' אליעזר אוסר קטנה

 665 דברי הכל664שהשיאה אביה ונתגרשה כיתומה בחיי האב החזירה

אסורה ליבם. (מ' יבמות יג:ו)

ובאר רש"י:

 קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה –  בקטנותה וקבל אביה גיטה כדאמר

בפרק נערה שנתפתתה (כתובות מו:) ומקבל את גיטה 

 הרי היא כיתומה בחיי האב אע"פ שאביה חי הוא היא כיתומה לענין

 קידושין דשוב אין לו כח לקבל קידושיה כדאמר התם אם משהשיאה

אין לאביה רשות בה.
 

666

 מביאור רש"י עולה שיש סמכות לאב לקבל את גט בתו על אף שהיא כבר נשואה. וכך

  שקטנה יכולה להתייבם, ואחר כך יכולה להתגרש רק אם667העיר רש"י על המשנה בנידה

 אביה מקבל את גיטה, וזאת על אף שמעמדה אחר הייבום הוא כנשואה. כגיבוי לדבריו

מביא רש"י את המשנה בכתובות: 

 670 ובביאה וזכאי669 בבתו בקדושיה בכסף בשטר668האב זכאי

  ואינו אוכל672 נדריה ומקבל גיטה671במציאתה ובמעשה ידיה ובהפר

 בכת"י קאופמן "והחזירה".664
 בכת"י קאופמן ופארמה חסר "דברי הכל".665
  רש"י יבמות דף ק"ט ע"ב ד"ה קטנה; ד"ה הרי.666
  פ"ה מ"ד, ביאור רש"י על המשנה הוא במסכת סנהדרין דף ס"ט ע"א ד"ה קנאה.667
 בכת"י פארמה "זכיי" וכן בהמשך, בכת"י קאופמן כאן "זכאי" ובהמשך "זכיי".  668
 "ובשטר".130 בכת"י קאופמן ופארמה ובכת"י ותיקן   669
 "זכאי".113  בכת"י ותיקן   670
 "בהפרת".130  בכת"י ותיקן   671
  בכת"י פארמה ובכל כתבי היד של הבבלי "את גיטה".  672



  עליו הבעל שאוכל פירות בחייה וחייב673פירות בחייה נשאת יתר

 במזונותיה ובפרקונה ובקבורתה רבי יהודה אומר אפילו עני שבישראל

לא יפחות משני חלילים ומקוננת. (מ' כתובות ד:ד)

 אמנם משנה זו אינה מהווה ראיה מלאה לדבריו שכן משנה זו דנה בנערה מאורסת ולא

בקטנה נשואה, ואכן רש"י עצמו שם במשנה ביאר אחרת ואמר: 

 ומקבל את גיטה –  אם נתגרשה מן האירוסין וקודם שבגרה אבל בגרה

  674או ניסת שוב אין לו רשות בה.

הרי"ד עמד על סתירה זו בדברי רש"י והאריך לתקוף את עמדת רש"י ביבמות: 

 ואודיעך כי מצאתי בדבר זה כתוב למורה רש"י ז"ל דברים שאין ראויים

 להתאפק לבעל נפש מלהשיב עליהן, מפני שהדבר איסור תורה והתרת

 אשת איש, ואע"פ שהמורה מופלא בכל הדורות ומימיו אנו שותים והוא

 אשר נתן בנו רוח כמעט לדעת ולהבחין מאומה, אין חכמה ואין תבונה

לנגד השם
675

  ואין חכם בעולם שינקה מן השגיאות, כי החכמה אינה

 תמימה כי אם ליי' לבדו וכפי מעלת החכם גדולה כך תעלה על ידו

שגיאה גדולה כמו שאמרו רז"ל
676

  לפום חורפא שבשתא. פירש המורה

רש"י ביבמות בפרק ב"ש
677

  במאי דתנן התם קטנה שהשיאה אביה

 בכת"י קאופמן "יותר".  673
 רש"י כתובות דף מ"ו ע"ב ד"ה מקבל.  674
לשון הכתוב משלי כ"א:ל' ושם "ואין תבונה ואין עצה".   675
בבא מציעא צ"ו ע"ב.   676
ק"ט ע"א. דף   677



ונתגרשה יתומה
678

  בחיי האב אע"פ שאבי' [חי] הויא כיתומה לענין

 קידושין דשוב אין לו כח לקבל קידושין כדאמר התם אם משהשיאה

 אין לאביה בה רשות. הנה כתב המורה שאביה מקבל אע"פ שהשיאה

וכ"כ נמי בפ"ד מיתות
679

  על קטנה מבת ג' שנים ויום אחד דתנן

בנדה
680

 אם בא עליה יבם קנאה, כדכתבית התם
681

  ברמיז' ומקבל

 את גיטה וה"מ דלא אינסיב' דעדיין ברשותיה דאב קיימא אבל אינסיב'

 לא דכיון שנישאת שוב אין לאביה בה רשות, גם המורה פי' שם ומקבל

 גיטה אם נתגרשה מן [האירוסין] וקודם שבגרה אבל בגרה או שנשאת

שוב אין לו בה רשות. ובפ"ק דקידו'
682

 בהלכו' ובביא'
683

  מביאה

 בגררא ופי' שם המורה ומקבל את גיט' אם גירשה בעלה מן האירוסין

בעודה נערה
684

  ודבר זה לא יתכן בשום ענין שבעולם שיהא אדם

 מקבל גט בתו קטנה אחר שהשיאה דמאי דתנן בפרק נערה

 לפנינו שם ברש"י: "ונתגרשה [בקטנותה וקבל אביה גיטה כדאמר בפ' נערה שנתפתתה (מו, ב)   678

ומקבל את גיטה הרי היא] כיתומה", וכצ"ל גם בדברי הרי"ד.
סנהדרין דף ס"ט ע"א ד"ה קנאה.   679
דף מ"ד ע"ב.   680
 נרגש כאן חסרון וצ"ל "ואינו נראה לי כדכתבית התם". הרי"ד מפנה למה שכתב בכתובות דף   681

 מ"ו ע"ב ואכן בפסקיו מצאנו: "ומקבל את גיטה פירוש אם נתגרשה מן האירוסין בעודה קטנה או

נערה".
י' ע"א. דף   682
צ"ל: "ביאה נשואין".   683
 הרי"ד כתב שם בתוספותיו על דברי רש"י אלו: "וזה הוא פירוש יפה דמשמע שאם השיאה שוב   684

 אינו יכול לקבל גיטה ואע"פ שהיא קטנה ולא כמו שפירש בפרק ב"ש בהלכות קטנה שהשיאה

מה ועיין  נשאת,  ואפילו  קטנה  בעודה  גיטה  מקבל  בחיי האב שהאב  יתומה  ונתגרשה   אביה 

שכתבתי עליו בתשובת יז", ההפניה שלו היא לתשובה זו שאנו עסוקים בה אם כי המספור שונה.



שנתפתתה
685

 : האב זכאי בבתו בקידושיה [בכסף] בשטר ובביאה

 וזכאי במציאתה ובמעשה ידיה ובהפרת נדריה ומקבל גיטה דוקא

 כשקידשה שעדיין היא ברשותו וכולהו ילפינן התם מקראי, וגיטה

 ילפינן מויצאה והיתה דאיתקש להויה דכל זמן דזכאי בקידושיה זכאי

 לקבל גיטה אבל כיון שהשיאה ויצאה מרשות אביה ואם נתאלמנה או

נתגרשה שוב אינו יכול לקדשה כדתנן התם
686

 : אם משהשיאה אין

 לאביה רשות בה הם הכי נמי דאינו יכול לקבל גיטה דהא גט מקידושין

 ילפינן וכי היכי דאינו זכאי בקידושיה הכי נמי אין זכאי בגיטה ואיני

 יודע מה היתה סברת המורה דלגבי קידושין כתב שאין כח באב

 לקדשה כיון שהשיאה אין כח לאב בשום ענין עליה ואם קבל גיטה

 [מגורשת] כדבעי' לפרו' לקמן. וכך מצאתי כתוב בפרוש בשאלתות

דרב אחאי בפרשת ואלה המשפטים
687

  אלא דאע"ג דהיא קטנה יש לה

 יד לקבל גיטה עד שתהא יודעת בין גיטה לדבר אחר או דילמא עד

שתגדיל ותביא שתי שערות כדין חולצת.
688
 

 הרי"ד מלקט בנושא זה את כל בדלי הראיות לשיטת רש"י ובסופו של עניין נשאר בקושיה

 כיצד לפתור את הסתירה ומה חשב רש"י באותם מקומות בהם אמר שיש לאב זכות קבלת

הגירושין !!

כתובות דף מ"א ע"ב.   685
.שם דף מ"ו ע"ב   686
שאילתא נ"ט.   687
. שו"ת הרי"ד סימן מ"ז  688



   אמירת צידוק הדין בחנוכה  5.3.1.2

  האם אפשר לומר צידוק הדין בחנוכה. הרי"ד פוסק שאין לאומרו בחנוכה689הרי"ד נשאל

ומתמודד עם הנאמר בספר הפרדס שאין מניעה לומר צידוק הדין אפילו בשבת וביו"ט:

   על ענין צידוק הדין אם מותר לאומרו בימי חנוכה690מה שכתבת אלי

 692  כי רבו691אם לאו, כך נראה בעיני, אע"פ שרש"י ז"ל כתב בפרדס

 עשה מעשה ואמר צידוק הדין בחולו של מועד מפני שאין זה לא הספד

 ולא קינה ואין כאן חילול מועד אלא הודאה וקבלת דין שמים והורה

 לאומרו אפילו בשבת וי"ט אינו נכון לאומרו, מפני שאם לא היה בו

 אלא הודאה וקבלת דין שמים בלבד בודאי כי היה מותר אבל כמה

 דברים של עוגמת נפש אנו אומרים בו שאין קינה בעולם גדולה מהן

 וכולו הוא מלא דברים המעציבים לבו של אדם, ועיקר הצדקת הדין

   בפרק הרואה. אבל כל693אינו אלא לברך ברוך דיין האמת כדתנן

 הפסוקים והחיזונים שאנו מאריכין בצידוק הדין אינו אלא לשבר לבו

 של אדם ולהזכיר יום המיתה לפניו להכניע את יצרו והילכך אין ראוי

לאומרו משום יום שאסרו חכמים להספיד בו.

הרי"ד חוזר ומסביר שגם רש"י עצמו אינו פוסק את דעתו להלכה במקום המנהג:

 שו"ת כ"ח.   689
 תשובה זו בשלימותה נעתקה בשבלי הלקט סימן קצ"ב, וחלק ממנה בהלכות שמחות סימן י"ג.  690
  הלכות אבילות (עמוד רסה, הוצאת ערנרייך).691
   בפרדס שם כתוב: "פעם אחת קברו מת בחוש"מ כו' ועמד רבי ואמר צידוק הדין", מלשון692

רבו" משמע דרבינו מיחס ספר הפרדס "וגם רש"י שהתיר משם  וכן מלשונו להלן   הרי"ד כאן 

 לרש".לעומת זאת הרא"ש במו"ק פ"ג סימן פז כתב: "כי תלמידי רש"י כתבו בשמו שאומר על המת

צדוק הדין וקדיש בחולו של מועד", ונראה כי הרא"ש יחס ספר הפרדס לתלמידי רש"י.
  ברכות דף נ"ד ע"א.693



  ומנהגם שלמדו מאבותיהם כתורה694וגם רש"י שהתיר משם רבו אמר

היא שאין להוסיף עליו ולא לגרוע.

ועל כן מכריע הרי"ד שאין לומר את צידוק הדין בחנוכה. 

   פסקי רש"י  5.3.2

 כידוע רש"י התמקד בעיקר בפרשנות ומיעט לפסוק. אם כי פה ושם מפוזרים בכתביו גם

 פסקי הלכה, עיקר המסורת הפסיקה שלו הועברת על ידי תלמידיו ורובה הוכנסה על ידם

 לספרים שונים כדוגמת מחזור ויטרי וספר האורה.  כאמור לעיל, הרי"ד מצטט לא מעט

 מפסקי רש"י. בחומר שחקרתי לעבודה זו רוב ההתעסקות עם פסקי רש"י היה בספרי

 התשובות של הרי"ד, קרי המכריע וספר התשובות. על אף היחס המיוחד שיש לרי"ד

 כלפי רש"י הפרשן, יחסו של הרי"ד לרש"י הפוסק אינו שונה מיחסו לכל פוסק אחר.

 לעיתים הוא מאמץ את פסקיו ולעיתים הוא דוחה אותם אך בכל מקרה אין ההכרעה

 ההלכתית נובעת מסמכות רש"י אלא מכך שהרי"ד מזדהה עם הפסיקה. גישה עצמאית זו

 לעולם ההלכה ניסח הרי"ד בכמה מקומות, ועיקרה הוא באמירה "אך זה יש כי כל דבר

  תפישת עצמאות695שאינו נראה לי מתוך הספר אי אמרה יהושע בן נון לא צייתנא ליה".

 הפסיקה חייבה אותו לבדוק כל פרט כדי להגיע להכרעה אישית, ולא נתנה לו את היכולת

  דיונים בפסקיו של רש"י, בשני שליש35 בפועל מצאתי כ-696לסמוך על פסקם של אחרים.

  פרדס שם.694
 שו"ת הרי"ד סימן א'.  695
  החוקרים אכן הכירו בעצמאות הרי"ד בפסיקתו, והוא היווה עבורם מודל בדיון של עצמאות מול כפיפות  696

בעולם הפסק  כיון שניסח את הדברים בצורה כל כך ברורה וחד משמעית. עיין למשל 
R.K. Merton, On the Shoulders of Giants, New York 1965, pp. 240-242; H. Levine, "Dwarfs on the 
Shoulders of Giants: A Case study in the impact of Modernization on the Social Epistemology of 
Judaisim", JSS, 40 (1978), p. 64.; 

 ד' זלוטניק "על מקור המשל 'הננס והענק' וגלגוליו", סיני, עז (תשל"ה), עמ' קפו - קפט; ש"ק מירסקי, "רבי

 ; י"מ תא שמע "'הלכה כבתראי':42-53ישעיה מטראני ובעל שבולי הלקט", תלפיות, ט (תשכ"ה ), עמ' 

 ; י' יובל,417-423בחינות הסטוריות של כלל משפטי", שנתון המשפט העברי, ז/ז (תשל"ט- תש"ם), עמ' 

 . היחיד381 - 380"ראשונים ואחרונים, תודעת זמן ותודעה עצמית באשכנז", ציון, נז (תשנ"ב), עמ' 



 מהמקרים הרי"ד דוחה את פסקו של רש"י, ובשליש מהם הוא מאמץ את הפסיקה. להלן

 מספר דוגמאות של התמודדות עם פסק רש"י המראות כיצד הרי"ד אינו מאמץ את הפסק

אלא פותח את הדיון מחדש.

   קריאת שמע לפני צאת הכוכבים  5.3.2.1

  מצטט תשובה של אחרים שטענו שיוצאים ידי חובת ק"ש גם אם נאמרה697הרי"ד בתשובה

 לפני צה"כ. הרי"ד מתנגד לפסיקה זו ופותח באמירה שהרי"ף ורש"י שניהם סוברים שזמן

ק"ש של ערבית הוא אחרי צאת הכוכבים:

 כי סוגית ההלכה מוכחת שאין קורין אותה אלא מיציאת הכוכבים,

 ... וגם המורה כך הוא סובר698כאשר כתב רבינו יצחק אלפס בהלכותיו

 מדכתב בתחלת פירושו: לפיכך לא יצא ידי חובתו הקורא קודם לכן,

 א"כ למה קורין בבית הכנסת כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה,

 והכי תניא בברכות ירושלמי, ולפיכך חובה עלינו לקרותה משתחשך,

 ובקריאת שמע פרק ראשון שאדם קורא על מטתו יצא. הנה מוכיחים

 דברי המורה שאין האדם יוצא ידי חובתו אם קראה מבעוד יום, ונותן

תקנה שיקרא אדם קריאת שמע על מטתו ויצא. 

 על אף שהרי"ד מצא גיבוי לשיטתו מדברי רש"י הוא אינו מקבל את דבריו בשלמותם

ומשיג:

 שמפקפק על עצמאות זו של הרי"ד הוא ב"ז בנדיקט, "מתורתם של חכמי פרובאנס", סיני, מא ( תשי"ז), עמ'

 . לאחרונה יא לאור מחקרו המקיף של א' מלמד על נושא עצמאות מול כפיפות בפסיקת הלכה31רלב הע' 

 על כתפי ענקים - תולדות הפולמוס ביןובמספר מקומות הוא דן גם בשיטת הרי"ד לעניין, ראה א' מלמד, 

 -177, רמת גן תשס"ד, בעיקר עמ' אחרונים לראשנים בהגות היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה

181.
 סימן קט"ז.  697
 ברכות סימן א.  698



 ובודאי לצאת אדם ידי חובתו יפה אמר שאדם יוצא בפרק ראשון של

 מטה, ואע"פ שקורא אותה בלא ברכות לפניה ולאחריה, דעיקר קריאת

 שמע פרק ראשון הוא, וברכות נמי אינן מעכבות את המצות. אבל אינו

 נראה לי לעשות כן, שכיון שאין מצותה אלא לאחר צאת הכוכבים מי

 הביאנו לקרותה מקודם לכן ולברך עליה לפניה ולאחריה, ולסמוך על

 אותה של מטה שהיא פרק אחד בלא ברכות שלא נתקנה אלא מפני

 699המזיקין, ולעמי הארץ, וצורבא מרבנן סגי ליה בחד פסוקי דרחמי

 אלא הנכון הוא לאחר עד צאת הכוכבים ולקרוא קריאת שמע

 בברכותיה ולהתפלל, ועל מטתו יאמר מה שהוא רוצה, והעושה כן

 יוצא ידי כולם ומקיים מצות קריאת שמע בעונתה וסומך גאולה

לתפלה.

 הרי דוגמא המוכיחה שהרי"ד מכיר את פסיקת רש"י וגם כאשר הוא מסכים עימה הוא

אינו כפוף לה. 

  חנ"ן     5.3.2.2

  אם יש בה בנותן טעם באותה700המשנה בחולין אומרת "טיפת חלב שנפלה על החתיכה

". (מ' חולין ח:ג) הגמרא בחולין מביאה את המימרא של רב: 701חתיכה – אסור

  –  חתיכה עצמה נעשית נבלה,702אמר רב: כיון שנתן טעם בחתיכה

 ואוסרת כל החתיכות כולן מפני שהן מינה. אמר ליה מר זוטרא בריה

  שם דף ה' ע"א.  699
 בכת"י קאופמן "לחתיכה".  700
 בכת"י קאופמן ופארמה ובכת"י מינכן חסר "אסור".  701
  בכת"י מינכן "באותה חתיכה".  702



 דרב מרי לרבינא: מכדי רב כמאן אמר לשמעתיה –  כרבי יהודה, דאמר

מין במינו לא בטיל... (ב' חולין דף ק"ח ע"א)

רש"י בביאורו למסקנת הסוגיה אף הביא את פסק ההלכה:

 .. ועבדינן כרבי יהודה בין בטיפת חלב שנפל על החתיכה ולא ניער

 ויש בה כדי ליתן טעם באותה חתיכה ובין בחלב הדבוק בחתיכת בשר

 ויש בו ליתן טעם בה ואפילו אין בו כזית דהוי חצי שיעור אסור מן

 התורה והחתיכה עצמה נעשית נבלה ואין מועילין שאר החתיכות

 לבטלה דכולן נאסרות ואפילו הן אלף דבהא נמי קיימא לן כרבי יהודה

 דמין במינו לא בטיל דהא קם ליה רבי בשיטתיה ורב ושמואל נמי

 בשיטתיה קיימי דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה

 במינו במשהו ותניא כותייהו במסכת עבודה זרה (דף עג:) ואע"ג

 דאיפלוג עלייהו רבי יוחנן ור"ל התם ותניא נמי כוותייהו שמעינן לאביי

 ורבא דבתראי הוו דקמו כרב ושמואל דאיתמר חלא לגו חמרא כו'

 במסכת עבודה זרה (דף סו) ובפסחים (דף ל) נמי פסק רבא הלכתא

 כרב דמין במינו במשהו דאמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין

 שלא במינו במשהו ומפרשינן טעמא במינו במשהו רב לטעמיה דאמר

 כל איסורין שבתורה במינו במשהו ובשלא במינו גזר רב בחמץ אטו

 מינו משום דלא בדילי אינשי מיניה ואתו לזלזולי ביה שמע מינה

 בתרוייהו הלכה כר' יהודה בין באפשר לסוחטו אסור וכולה נעשית

 נבלה בין במין במינו לא בטיל אבל אם יש ברוטב לבדו יותר מששים

 בכל החתיכה שקבלה את הטעם הרוטב מבטלה ומשליכה וכולן

 מותרות דבהא אפי' רבי יהודה מודי דכל מין ומינו ודבר אחר סלק את



 מינו כמי שאינו ושאינו מינו רבה עליו ומבטלו ואית ספרים דמתניא

 בהו איפכא אמר רבי נראין דברי רבי יהודה בשניער וכסה כו' ולא

 אפשר לאוקמא דא"כ כולהו מודו בקמייתא דאסירא דכיון דמוקי

 פלוגתייהו נמי בשלא ניער כלל א"כ על כרחך לרבנן נמי קמייתא

 אסורה דהא בלע ולא פלט ואין כאן מחלוקת אלא באחרונות ולא איירי

703 באפשר לסוחטו מידי הילכך לא גרסינן לה.

מדבריו של רש"י בתחילת הקטע עולים שלשה חידושים:

הלכה כרבי יהודה שמין במינו אינו בטל..1

חֵלב ובשר זה מין במינו..2

אומרים חנ"ן גם בשאר איסורים ולא רק בבשר וחלב..3

 הרי"ד חולק על שלוש נקודות אלו. ביחס לשאלה האם חֵלב ובשר הם מין אחד אומר

הרי"ד:

  דחלב704וקשיא דידיה אדידיה דבפסחים בפרק כל שעה כתב המורה

 שנפל בקדירה אוסר במשהו דהוי מין במינו. וכך נראה לי עיקר דמין

 במינו הוא דהכי אמרינן בפרק גיד הנשה מין במינו דליכא למיקם

 אטעמא כגון שמנונית דגיד הנשה אלמא החֵלב מין במינו הוי, ואע"ג

 דהוא מין במינו בטל בשישים דאין הלכה כרבי יהודה אלא כדפסקי

 רבי יוחנן וריש לקיש בפרק בתרא דע"ז כרבנן דאמרי דאפילו מין

 705 במינו בטל בששים חוץ מטבל ויין נסך וכך הלכה כדכתבית התם.

 רש"י חולין דף ק"ט ע"א ד"ה ותו.  703
 פסחים דף ל' ע"א ד"ה אמר רבא.  704
  ספר המכריע ערך ס"ח.  705



 הרי"ד מוכיח נגד שיטת רש"י הן מכך שרש"י עצמו סותר את דבריו, והן מכך שהגמרא

 רואה את גיד הנשה והשמנונית שלו כמין אחד. בפועל אין הרי"ד חולק על רש"י בדין של

תערובת בשר וחֵלב כיון שהוא סבור שמין במינו בטל בששים.

 ביחס לפסיקה שאומרים חנ"ן בשאר איסורים, מביא הרי"ד ראיה נגד שיטת רש"י

  מגמרא זו עולה שעיסה שחומצה על ידי שאור של תרומה לא706מהגמרא בתמורה.

   707אומרים שכל העיסה היא תרומה אלא מחשבים את כמות התרומה בעיסה.

   חומץ של ישראל ביד נכרי  5.3.2.3

 המשנה בע"ז מונה את רשימת האסורים בהנאה, בין השאר היא מזכירה את "והחומץ של

גוים שהיה מתחלתו יין" (מ' ע"ז ב:ג) על דין זה שואלת הגמרא:

? 708פשיטא, משום דאחמיץ פקע ליה איסוריה

 אמר רב אשי, הא אתא לאשמועינן: חומץ שלנו ביד עובד כוכבים אין

 צריך חותם בתוך חותם, אי משום אינסוכי –  לא מנסכי, ואי משום

איחלופי –  כיון דאיכא חותם לא טרח ומזייף. (ב' ע"ז דף כ"ט ע"ב)

הרי"ד מציע תשובה אלטרנטיבית לתשובת הגמרא:

 ה"ה נמי דהיה מצי למימר דאתא לאשמעי' דחומץ שלנו שנגע בו הגוי

709 מותר דליכא למיחש שמא ניסכו.

 משפט זה לקוח מעולם בעלי התוספות ונמצא כמעט מילה במילה בתוספות שלפנינו

  כל בעלי התוספות הנ"ל וכן הרא"ש ופוסקים אשכנזיים710ובווריאציה בתוס' רבנו אלחנן.

 דף ט"ו ע"א.  706
  ראיה זו הובאה אף על ידי ראשונים אחרים אך עיין ברשב"א חולין דף ק"ח ע"א הדוחה את  707

הראיה על אף שבדין הוא מסכים עם הרי"ד.
 בכת"י ספרדי נוסף "מניה", בכת"י פריז נוסף "מיניה".  708
 תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"נ דף כ"ט ע"ב.  709
  שניהם על ע"ז דף כ"ט ע"ב.710



  שאחד מנקודותיו היה711נוספים מצטטים אחר אמירה זו את פולמוס ר"ת ורבנו משולם

 היתר חומץ שנגע בו נכרי. רבנו משולם התיר את החומץ ור"ת חלק עליו בתקיפות מרובה

 והסביר את המנהג האוסר בכך שאין אנו מבדילים בין חומץ ויין. באו"ז בין ההסקה

מהגמרא הנ"ל והבאת הפולמוס הוא אומר:

 כתב רבינו שמואל זצ"ל ומהכא שמעי' דחומץ של ישראל אינו נאסר

 במגע גוי. דכי האי גוונא נמי אמרינן בסמוך (וכי) יין מבושל. וקתני

 לקמן בהדיא דאינו נאסר במגע גוי והכי הילכתא מפי' ר' עכ"ל. הרי

 פסק בשם רבינו שלמה זצ"ל דחומץ שלנו אינו נאסר במגע גוי. וכן היה

 נוהג רבינו משלם זצ"ל מנרבונא שלא היה חושש על מגע עכו"ם בחומץ

712 שלנו.

 לאור דבריו עולה שרש"י אף הוא התיר חומץ בניגוד למנהג שרווח בצרפת. יתכן

 שהשמטת הפולמוס מכתבי הרי"ד, על אף שרגלים לדבר שהוא הכיר את הפולמוס הן

 מהיכרות עם כתבי ר"ת והן מכך שהקטע שלפנינו הוא ציטוט מעולם בעלי התוספות,

 נובע מהרצון להמשיך את גישת רש"י ופסיקתו !!! מקרה זה מראה כיצד השפעת עולם

 הפסיקה של רש"י משפיע על עולם הרי"ד, ועל אף שהוא שואב את האינפורמציה מעולם

 בעלי התוספות הוא מעביר את הדברים הביקורתיים על רש"י דרך חוש הביקורת שלו

ומכריע כפי שהוא רואה לנכון ללא השפעת המקורות.

  בעניין הפולמוס עיין ר' ריינרפולמוס זה מובא בספר הישר חלק התשובות סימנים מ"ג עד נ'.   711

 "פרשנות והלכה: עיון מחודש בפולמוס רבנו תם ור' משולם", שנתון המשפט העברי, כרך כא

.239 – 207(תשנ"ח – תשנ"ט) עמ' 
 ח"ד פסקי ע"ז סימן קנ"ב.712



  .  פרק שישי יחסו של הרי"ד למסורת הגאונים

    הקדמה  6.1

 הרי"ד הכיר חומר גאוני רב ומקיף, החל מכתבי הגאונים המוקדמים ועד כתבים מאוחרים

  שאילתות, כתביו המגוונים של713שלהם. הוא מכיר על בוריים את ספרי הלכות גדולות,

 716 פסקות של גאונים,715, כללי הפסק של הגאונים,714רב האי גאון, הלכות פסוקות

  הדיון שעורך הרי"ד בדברי הגאונים אינו נשען רק על מה שהם717ותשובות רבות שלהם.

  הכרות זו של הרי"ד הייתה ברמה718אמרו אלא הוא מעיר גם על ההעדר שיש בחיבוריהם.

 מאוד גבוהה עד שהתעסק גם בשאלות זיהוי חומר שאינו מהמחבר שנכנס על ידי

המעתיקים לתוך הספר. בגלל הכרות זו יכול הרי"ד להעיד על עצמו: 

 ואיני מאמין שבעל הלכות גדולות אמר הדברים הללו כי יש בידי

 הלכות גדולות וחיפשתי כל סדר נשים מראש ועד סוף ולא מצאתי

  719 כתוב בהן את הדברים הללו.

.160 הערה 226 דיון בשאלה איזו מהדורת ה"ג הכיר הרי"ד ראה דנציג הלכות פסוקות, עמ'   713
.44 הע' 49 אותם הוא מכנה הלכות קצובות, ראה דנציג הלכות פסוקות, עמ'   714
  ראה למשל בספר המכריע ערך ל"א שם הרי"ד מצטט כלל מספר 'מפתחות התלמוד' (אינני מכיר ספר זה  715

 ויתכן שכוונתו לספר המפתח לרב ניסים גאון) "כללא רבה בתנויי כל אמוראה דמותבין ליה תיובתא ולבר

פלוגתיה לא מותבינן הלכתא כותיה דמותבין ליה".
  הרי"ד מצטט חיבור זה כמה פעמים, אם כי לא ברור שהוא מדבר על חיבור אחד ספציפי או שזה שם  716

 כולל להלכות גאונים, מה שברור הוא שאין כוונתו להלכות פסוקות, שלהם הוא קורא הלכות קצובות. עיין

 . לא כל החומר שהרי"ד מצטט בשם הלכות פסוקות נמצא50 – 49דיון על כך דניציג הלכות פסוקות, עמ' 

 בידנו ממקורות אחרים עיין דוגמא לכך בשאלה מהם הקרובים הפסולים לעדות מהתורה – הרי"ד בתשובה

 ל"ט מצטט את הבה"ג ואת פסקי הגאונים האומרים שכל הקרובים פסולים מהתורה חוץ מגיסו וחורגו. עיין

.6.5.4דיון על כך ש' אברמסון, "פסקים קדומים", סיני, מט (תשי"ט), עמ' רי"ד – רי"ח, ולהלן סעיף 
  ביחס לשימוש הרי"ד בתשובות הגאונים בכלל ובקובץ חמדה גנוזה בפרט ראה ש"ז הבלין, "על כתב יד  717

 ; שם, ב81-90אחד שנחלק: גלגולי קובץ תשובות גאונים ותשובות רי"ד הזקן", עלי ספר, א (תשל"ה), עמ' 

. 65-78(תשל"ו), עמ' 
  ראה למשל בתוספותיו לע"ז מהדו"ק דף ע"ב ע"א, שם מעיר הרי"ד שלא מצא דיון בהלכות גדולות על  718

 ניצוק כחיבור ביין נסך. דוגמא נוספת יש בהמשך הדברים בעניין חלב הקיבה, שם מסיק הרי"ד מכך

שהבה"ג לא ציטט את פסק ההלכה שהיא לא היתה קיימת בנוסחאות הגמרא שלפניו. 
  שו"ת הרי"ד סימן ס"ד.719



דוגמא מאלפת לכך היא הדיון שעורך הרי"ד ב"סדר קריאת הפרשיות" המופיע בבה"ג:

 נראה לי שאינו דברי בה"ג ששתי נוסחאות ראיתי מהן, בנוסח אחד

720 ראיתיו כתוב ובנוסח אחר לא ראיתיו כתוב.

 הרי"ד אינו מסתפק רק בציטוט דברי הגאון, הוא משווה בין כתבי היד של הבה"ג כדי

 להכריע מהו הנוסח המדויק לדבריו. הרי"ד בסופו של דבר מכריע שהקטע אינו מדברי

 הבה"ג כיון שהוא סותר את דברי הבה"ג במקום אחר. הרי"ד גם השקיע מאמצים להסביר

 כיצד הגיעו הגאונים לפרשנות שלהם, ומהן ההשלכות הפרשניות וההלכתיות של

  על אף שתורת הגאונים הייתה פרושה לפני הרי"ד מדגיש פרופסור תא שמע,721דבריהם.

במאמרו הגדול על תוספות הרי"ד, שהרי"ד מיעט להשתמש בתורת הגאונים:

 ידו של רי"ד ממשמשת הייתה גם בתורת גאוני בבל, אלא שמלבד

 הזכרות כלליות אחדות של תקנות גאונים שונות ... מיעט בהזכרת

  – לאורך כל722חומר גאוני ספציפי – כתריסר פעמים בסך הכל

723 החיבור.

 תמונה זו נכונה בתוספותיו, ועל אף שבפסקיו הוא מצטט את הגאונים מעט יותר אין בכך

 שינוי מהותי. לאור זאת קשה לומר שהגאונים היוו אבן פינה בתוספותיו או בפסקיו.

 לעומת זאת בספר התשובות ובספר המכריע התמונה שונה לחלוטין, כרבע מהתשובות

 וכארבעים אחוז מהערכים בספר המכריע מביאים מתורת הגאונים. בשני ספרים אלו

 הרי"ד דן בצורה רחבה יותר בעולם הגאונים, הן בהבאת ראיות משיטתם, הן בדחיית

 ספר המכריע ערך ל"א.  720
  מספר דוגמאות לכך יעלו בהמשך הדברים, כאן אביא רק אחת: רב פלטואי גאון (אוצה"ג גיטין חלק  721

 ) אומר שכל דבר שבקדושה צריך שרטוט חוץ מתפילין כיון שאין קוראים בהם. הרי"ד12התשובות עמ' 

 (ספר המכריע ערך פ"ה) מיישם סברא זו של רב פלטואי גאון ומסביר לאורה את המחלוקת האם מזוזה

צריכה שרטוט כמחלוקת האם קוראים במזוזה.
 מספר זה קטן מהמספר שאני מצאתי, אך גם אני לא מצאתי יותר מכמה עשרות בודדות של מקומות.  722
.929 תא שמע תוספות הרי"ד עמ' 723



 פסקי ההלכה שלהם והן בעיסוק ישיר בדבריהם כנושא עצמאי לדיון. ריבוי הציטוטים

 והדיונים מסייעים בידנו לשפוך מעט אור על יחסו של הרי"ד לתורת הגאונים בכלל ואף

 למקד במקצת את הדיון ביחס לספר הלכות גדולות, פירוש הר"ח לתלמוד ופסקי הרי"ף.

 את יחסו של הרי"ד לגאונים אפשר לחלק לשלשה מרכיבים שונים ועל פי מרכיבים אלו

נחלק את הדיון שלנו:

)6.2יחסו לתקנות הגאונים. (סעיף .1

)6.3יחסו לגרסאות הגאונים.(סעיף .2

 ) סעיף זה נחלק לתתי6.4יחסו לפרשנות הגאונים ולפסיקתם. (סעיף .3

נושאים:

i.דוגמאות שהרי"ד חלוק על הגאונים. (סעיף 

6.4.1(

ii.דוגמאות שהרי"ד מוכיח את דבריו מפסקי 

)6.4.2הגאונים. (סעיף 
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iii.הרי"ד מכריע במחלוקת גאונים (סעיף 

6.4.3(

נוסיף לדיון הכללי דיון ממוקד בשלש דמויות:

)6.5יחסו של הרי"ד לספר הלכות גדולות (סעיף .1

)6.6יחסו של הרי"ד לפירוש רבנו חננאל לתלמוד (סעיף .2

)6.7יחסו של הרי"ד לפסקי הרי"ף (סעיף .3

  724   הגאונים כיוצרי ההלכה ומתקני תקנות  6.2

 הרי"ד מקבל לחלוטין את סמכות הגאונים בתקנת תקנות. הדבר מנוסח על ידו בצורה

מפורשת כאשר הוא דן בתקנת הגאונים שכופים על הבעל לתת גט לאשה מורדת: 

 כיון שתקנו ראשי ישיבות ז"ל ... מצוה לשמוע דברי חכמים הוא,

 שהישיבות לנו היום הזה במקום סנהדרין גדולה ואין לזוז מתקנתם...
725

 ואכן, אנו מוצאים מספר תקנות שהרי"ד מקבל ללא ביסוס מהתלמוד אך ורק בגלל

סמכותם של הגאונים, להלן כמה דוגמאות לעניין זה:

  לא אאריך להפנות למקורות בגאונים ובראשונים הדנים בתקנות אלו שכן הכל ערוך ומסודר בספרו של  724

י' שיצפנסקי על התקנות, אני אפנה לספרו ושם תמצא את המקורות דבר דבור על אופניו.
 שו"ת הרי"ד סימן כ"ב.  725



   איסור הפרת נדרים  6.2.1

:726הרי"ד נמנע להפר נדרים כיון שראה את דברי רב יהודאי גאון

 ... שאף בנדרים איני נזקק להתיר, מפני שראיתי שהשיב רב יהודאי

 גאון שאין בדור הזה שיהא יודע לפתוח פתח להתיר שבועות ונדרים,

 728 אמר רבה בר בר חנה אמר ר' יוחנן מאי פתח ליה רבנן727דקאמרינן

 גמליאל בההיא שעתא "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים

  עכשיו אין בנו חכמים יודעים לרפאות, וכל שכן שאין אנו729מרפא",

  ואין אנו יודעים לעמוד על הלכות מחילת730שונים במשנה דנדרים

731 שבועה.

 

   קריאת המוספים ביו"ט  6.2.2

הרי"ד לא מצא ביסוס בתלמוד לקריאת פרשת המוספים בשבתות ויו"ט ועל כן מסיק: 

 וקריאת המוספין אינה נזכרת בשום מקום לא בבבלי ולא בירושלמי

  שתקנו732ונראה לי שאינו אלא תיקון הגאונים וראשי הישיבות ז"ל

  ראה דיון על תקנה זו שציפנסקי תקנות עמ' קפה – קצא. חשוב לציין שרבים הראשונים, הן מאשכנז והן  726

 מספרד, שלא קבלו על עצמם תקנה זו אלא הכריעו שהגאונים תקנו אותה רק לזמנם, ראה שציפנסקי עמ'

קפח ואילך.
 נדרים דף כ"ב ע"א.  727
 צ"ל רבן.  728
 משלי פרק י"ב, פסוק י"ח.  729
עיין בפתיחת המאירי לביאורו למסכת אבות עמ' נ"ד, שאף שם מובא שלא למדו את מסכת נדרים.  730
 שו"ת הרי"ד סימן קכ"א.  731
  בעניין תקנה זו ראה שציפנסקי תקנות שם עמ' קיג – קיד, הוא דן גם בשאלה האם הרי"ד ראה תקנה זו  732

כמחייבת ראה שם עמ' כ"ח. 



 שיקרא במוספין כדי לגרסם שליח ציבור ויאמר אותם בתוך התפילה...
733

    מנהג הגאונים בדיני קנסות  6.2.3

  בראשית דבריו מצטט את הר"ח735 הרי"ד734הלכה פסוקה שאין דנין דיני קנסות בבבל.

 הפוסק גמרא זו להלכה, ובהמשך הדברים מצטט  את תשובת רב צמח גאון האומר שמנהג

 שתי הישיבות הוא לנדות את מי שחבל עד שיפייס את הנחבל, כמו כן הוא מצטט את

 תשובת רב חנניה גאון המזכיר מנהג זה ביחס לקנס בועל נערה בתולה וקנס על החובל

  הרי"ד כאן אינו מחווה דעה אישית אלא רק מצטט, אך מסתבר שהוא פוסק736בחבירו.

 בשמו.737הלכה כמנהג הגאונים ואכן כך הביא הריא"ז

   תקנת הסוחרים  6.2.4

  האומר שיש תקנת הסוחרים "לשלוח זה אל זה739 מביא את תשובת רב האי גאון,738הרי"ד

בכתבים ועל ידי שליחו". הוא מסיק שמנהג זה מחייב כיון שכך נהגו התגרים. 

  ספר הספר המכריע ערך ל"א. הדברים מובאים בשיבולי הלקט סי' ע"ט ובקיצור בפסקי הרי"ד מגילה  733

עמ' רצח – רצט.
 עיין ב"ק דף פ"ד ע"ב.  734
 ספר המכריע ערך ע"ו ובפסקיו ב"ק עמ' קנג.  735
 בעניין תקנה זו עיין שציפנסקי תקנות עמ' קצו - רו.  736
 בפסקיו לב"ק שם.  737
 ספר המכריע ערך פ'.  738
 מופיע גם באו"ז סימן תכ"א בשינויים, וברי"ף בעילום שם.  739



   אשה מורדת ויבמה מורדת  6.2.5

  לכפות בעל לגרש אישה741 מזכיר את תקנת הסבוראים740הרי"ד במספר מקומות

  חשוב לציין שבעלי התוספות וראשונים אחרים בני דורו של הרי"ד כבר החלו742מורדת.

743לפקפק בתוקף התקנה, ואילו הרי"ד עדיין פוסק אותה בלשונה ואף מרחיב אותה.

   גרסאות הגאונים  6.3

 הרי"ד נותן משקל רב לנוסחאות הגאונים. כאשר הרי"ד רוצה לבדוק אמינות של גרסא

 הוא בודק אם היא קיימת בכתבי הגאונים שלפניו. אמנם גם בעולם הגאונים יש לעיתים

 גרסאות שונות, במקרים אלו הרי"ד משתמש במקורות שלפניו ובסברות כדי להכריע מהי

 הגרסא המדויקת. הרי"ד היה מודע שלעיתים משתרבב לתוך הטקסט התלמודי משפטים

 מתקופת הגאונים. בבואו להפריד בין אלו לאלו הוא משתמש בנוסחאות הגאונים כדי

לברר את הטקסט המקורי. להלן כמה דוגמאות המשקפות עקרונות אלו.

   חלב הקיבה   6.3.1

  דן בשאלת הכשר חלב הקיבה. תוך כדי דיון הוא מתמודד עם קביעת הגמרא744הרי"ד

 "והלכתא: אין מעמידין בעור קבת נבלה, אבל מעמידין בקבת נבלה ובקבת שחיטת עובד

 תוספות ופסקי הרי"ד כתובות ס"ג ע"ב; תשובות הרי"ד סימנים כ"ב,נ"ט וע"ט.  740
 בשאלה האם התקנה נתקנה ע"י הסבוראים או ע"י הגאונים עיין שציפנסקי תקנות שם עמ' שלה- שלו.   741
  בעניין תקנה זו עיין שיצפנסקי תקנות עמ' שלה – שסז; י' ברודי "כלום היו הגאונים מחוקקים?", שנתון  742

. 290-304המשפט העברי, יא-יב (תשמ"ד – תשמ"ו), עמ' 
 .6.4.1.1 ראה להלן בסעיף   743
 שו"ת סימן ג', ספר המכריע ערך ל"ג ובתוספותיו לע"ז מהדורה קמא דף ל"ד ע"ב ד"ה בית.  744



  (ב' חולין דף קט"ז ע"ב). הרי"ד סבור שמשפט זה הוא תוספת של גאונים ואינו745כוכבים"

 ומאריך להביא מספר ראיות לקביעה זו. בין שאר ראיותיו הוא אומר:746מגוף הסוגיה,

  "היכא דהוה ליה עיזא747ומצאתי בהלכות גדולות בהלכות גיד הנשה

 או תורתא וחלב מינה חלבא ועבד מינה כמכה ושחטה ואישתכח

 טריפה אסיר למיכל מההוא כמכה, ודוקא דידעינן דמקמי דחלב ההוא

   אם הוגלד פי המכה בידוע דקודם748חלבא הויא טריפה כדאמרי'

 ואילו היה זה הפסק כתוב בגמרות היאך היה עולה על לב 749שחיטה"

  בימי הישיבות שהיו750אלה החכמים לחלוק עליו וגם ה"ג שניתק

 אלא כתבו בלשון משנה 751קרובים לבוראה היאך לא כתבו זה הפסק

 ש"מ שזה הפסק אינודתנן כשירה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה 

 , שטעו במאי דאמרי' בפרקלשון בעל הגמרא אלא לשון אחרונים הוא

752 אין מעמידין דקיבה פירשא בעלמא היא.

   גרסא זו מופיעה כבר בתשובות הגאונים שערי תשובה סימן יב וברי"ף, וכן מעידים בעלי התוספות  745

חולין שם שהיא גרסת רוב הספרים.
   חשוב להדגיש שבתוספותיו הרי"ד פשוט מצטט קטע זה ואומר שהרי"ף פסק אותו ואינו מרחיב את  746

 הדיון על כך כפי שעושה במכריע. קביעת הרי"ד שמשפט זה הוא תוספת, נאמרה גם על ידי הרמב"ן

 "ולא נתברר לי אם הגרסא הזאת עיקר בספריםבמלחמות ובחידושיו על הסוגיה בחולין, וכך מסיק הרמב"ן 

 או מלשון בעלי הלכות ראשונות הוא, ושוב מצאתי בנוסחאות בדוקות שאינו עיקר גמרא אלא לשון מר רב

יהודאי גאון הנכתב בהם בכמה מקומות".
סימן ס"ז עמ' תרנג בשינויים קלים.  747
חולין דף נ"א ע"ב.   748
 דברי בה"ג אלו שמביא הרי"ד בראיה ראשונה אין להם שום קשר לדין חלב הקיבה שאנו עסוקים בו,   749

 שכן הם דנים בחלב שחלבו מן הטרפה. אכן בשבלי הלקט שם עמוד נג מעתיק דברי בה"ג אלו ומוסיף

 בדבריו: "כדתנן כשרה שינקה מן הטריפה קיבתה אסורה". נראה כי לפני הרי"ד ושבלי הלקט היה כתוב כן

 בבה"ג. אם אכן זו הגרסה בדברי הבה"ג אפשר לומר שהוא פוסק את פשט המשנה שהקיבה אסורה ועל כן

אינו פוסק כ"הלכתא" המובאת בגמרא.
 צ"ל שניתקן.  750
  ההדגשה איננה במקור.751
 שו"ת הרי"ד סימן ג', ספר המכריע ערך ל"ג ובתוספותיו לע"ז מהדורה קמא דף ל"ד ע"ב ד"ה בית.  752



 הרי שיש בידנו מקרה מובהק של קביעת הגרסא בגמרא על פי נוסח הבה"ג עם הוספת

 הרציונל שגרסתו טובה כיון ש"ניתקן בימי הישיבות שהיו קרובות לבוראה". חשוב לציין

שעל אף שהרי"ד מבסס את בירור הגרסא על הבה"ג אין הוא מבסס את פסקו על הבה"ג.

   אמירה לנכרי בשבת   6.3.2

 הבה"ג מתיר אמירה לנכרי לצורך מצווה גם אם הנכרי יעשה מלאכה האסורה לישראל מן

התורה. הבה"ג מנסח היתר זה בהקשר למצוות מילה ואומר:

 והיכא דאייתי איזמל מערב שבת, ואיפגים או דאיגניב מקמי מילה,

 753שרי למימר לגוי לצבותיה או לאיתויי איזמל אחרינא, דגמרינן לה

 מההוא ינוקא דאישתפיך חמימיה, אמר להו רבא לייתו ליה מגו ביתאי,

 אמר ליה אביי והא לא עריבו, נסמוך אשיתוף, והא לא שתיפו ליה,

 לימרו ליה לגוי לייתי ליה, אמר אביי בעאי לאותובי למר ולא שבקן רב

 יוסף, דאמר רב כהנא כי הוינן בי רב יהודה אמר לן בדאורייתא

 מותבינן תיובתא והדר עבדינן מעשה, בדרבנן עבדינן מעשה והדר

 מותבינן תיובתא. בתר הכי אמר ליה מאי בעית לאותוביה, דתניא

 הזאה שבות ואמירה לגוי שבות, מה הזאה שבות ואינה דוחה את

 השבת [אף אמירה לגוי שבות ואינה דוחה את השבת], אמר ליה ולא

754 שני לך בין שבות דאית בה מעשה לשבות דלית בה מעשה.

הרי"ף התנגד מאוד לפסק זה של הבה"ג. בין שאר טענותיו הוא אמר:

 ... ואטעו לכולהו נוסחאי דגמרא דקסברי דליכא בגמרא "דהא מר לא

 א"ל זיל אחים לי" אלא טעותא דנוסחי הוא. ולא כדקא סברי הוא

  בבלי עירובין דף ס"ז ע"ב.753
 סימן ח' הלכות מילה עמ' קמו.  754



 ונוסחי לית בהו טעותא, אלא נוסחי מעלייא נינהו ולא פירושי' כדקא

 755 סברי להו.

 הרי"ף גרס בגמרא משפט נוסף "דהא מר לא א"ל זיל אחים לי" והעולה ממשפט זה שאסור

 לומר לנכרי לחמם את המים כיון שזו מלאכה עבור הישראל. הרי"ף טוען שרבותיו מחקו

משפט זה כיון שאינו מתאים למסקנת הסוגיה לדעתם, שכל אמירה לנכרי מותרת.

 הרי"ד במספר מקומות דן במחלוקת זו ופוסק כשיטת הבה"ג בניגוד לרי"ף. כאשר

:756הוא דן בשאלת הגרסא הוא מסביר איך הגרסא המוטעית נוצרה

  בתר ההיא757ונראה לי שלא נשתבשו בגירסא זו אלא מדאמרינן התם

  לשיילוה לאימיה758עובדא: ההוא ינוקא דאישתפיך חמימיה אמר רבה

 759דינוקא אי צריכא לחים עליה גוי אגב אימיה, אמר ליה רב שרביא

 לרבא והא קא אכלה תמרי ההוא תונבא הוא דנקיט לה, משמע השתא

 דלא הוו חמין בההוא חצר או בחצר אחרת הסמוכה לה שיביאם הגוי

 והיו צריכין לחמם ואמר רבא שיחממו על ידי גוי, ודוקא אי צריכא

 אימיה דינוקא שכל צורכי חולה נעשין על ידי גוי בשבת ואע"פ שאין בו

 סכנה אגב אימיה יחממו לתינוק אבל בלא אימיה לא, אלמא אסיר

 למימר לגוי להחם חמין בשבת בעבור התינוק, דדוקא להביא לו חמין

 היתרנו בחצר שאינה מעורבת שהוא איסור דרבנן אבל להחם שהוא

 מסכת שבת דף נ"ו ע"א.  755
 הסבר דומה מעלים הר"י בתוס' גיטין דף ח' ע"ב ד"ה אע"ג ובב"ק דף פ' ע"ב ד"ה אומר; הראבי"ה חלק   756

שני סימן פ"ה; הרמב"ן בחידושיו שבת דף ק"ל, אם כי, בניגוד לרי"ד, הם מאמצים הסבר זה גם למסקנה.
עירובין דף ס"ח ע"א.   757
לפנינו בגמרא רבא וכ"ג הרי"ד בפסקיו ובספר המכריע.   758
כ"ג כת"י מינכן, ועיין דק"ס אות ה.   759



 איסור [תורה לא] (לה), וההיא גירסא דהא מר לא אמר ליה זיל אחים

  760 ליה דיקא...

 על אף שהרי"ד מודע שיש הגיון מסוים בגרסא זו הוא דוחה אותה. כדי לדחות את הראיה

הרי"ד מציע פירוש אלטרנטיבי לסוגיא כך שלא תהווה שיקול בשאלה הכללית:

 ורבא שאמר לישיילוה לאימיה דינוקא שרצה לעשות הדבר בהיתר,

 והוא הדין נמי שאם לא היתה צריכא אמו שהיה מתיר להחם גוי לצורך

 המילה, ורבא שאמר לעיל אמרו ליה לגוי וליזיל ולייתי כגון שלא היתה

 אמו צריכא [לחמין אבל אם היתה אמו צריכה יותר טוב שנעשה על ידי

 אמו ולא נדחה שום שבות דרבנן ולעולם גם אם לא היתה אמו

762  היה מתיר רבא לחמם לצורך המילה.761צריכה]

 לאור הסבר זה הרי"ד מאמץ את נוסחת הגאונים ללא המשפט הנוסף. חשוב להדגיש

 שהרי"ף סבר שהמשפט היה בטקסט שלפני הגאונים והם מחקו אותו כיון שסברו שהוא

 מוטעה, הרי"ד, לעומת זאת, סבור שהגרסא המקורית היא ללא משפט זה והוא נוצר

בטעות לאור המשך הסוגיה.

   האם קידוש על יין הוא מהתורה?  6.3.3

  דן בשאלה האם קידוש על היין הוא חיוב מהתורה או לא. במסגרת דיון זה הוא763הרי"ד

דן בסוגיא בנזיר האומרת: 

  תשובות הרי"ד סימן פ"ח, ספר הספר המכריע ערך נ"ז, פסקי הרי"ד עירובין עמ' קכ"ב, פסקיו לגיטין  760

על גיטין דף ח' ע"ב.
השלמתי ע"פ ספר הספר המכריע.   761
  רי"ד שם.762
  ספר המכריע ערך ע"א; תוספות הרי"ד מהדורה תניינא פסחים דף ק"ו ע"א; פסקים: מסכת ברכות עמ'  763

מ"ח, מסכת פסחים עמ' שס"ד.



 ור' שמעון נמי הכתיב: מיין ושכר יזיר. ההוא מיבעי ליה: לאסור יין

 מצוה כיין הרשות. מאי היא? קדושתא ואבדלתא, הרי מושבע ועומד

עליו מהר סיני. אלא כי הא דאמר רבא... (ב' נזיר דף ג' ע"ב)

 מגמרא זו עולה שחיוב קידוש הוא מדין תורה. הרי"ד מקשה על הגמרא –  גם אם נקבל

 את העובדה שקידוש הוא מדאורייתא, הרי בגמרא מבואר שגם הבדלה היא מהתורה, וזה

 דבר שמעולם לא שמענו. הרי"ד מנסה מספר דרכים להתמודד עם גמרא זו, ובין השאר

 שאכן עולה ממנה שאף חיוב הבדלה הוא מהתורה:764הוא מביא גרסא אחרת

 הרי מושבע ועומד מהר סיני הוא דכתיב זכור את יום השבת זכרהו על

 היין בכניסתו, ואין לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין? תלמוד לומר את

 765יום.

הרי"ד מעיר: 

 וזו הגירסא מצאתי כתובה גם בשאלתות דרב אחאי בפרשת והי' כי

  בהלכות גדולות767 אבל בגמרות אינה כתובה גירסא זו אלא766תבוא

 ולא בפסקות של רבינו יצחק מפאס זצוק"ל אלא כך כתובה בספרים

 זוכרהו על היין אין לי אלא ביום בלילה מנין כו' ולא יתכן לקיים אותה

הגירסא. 

 על אף שברור שכך גרס השאילתות דוחה הרי"ד את הגרסה כלא אמינה כיון שאין לה

תיעוד נוסף בגמרא או אצל הבה"ג והרי"ף. 

 נראה שהמפרש למסכת נזיר גרס מעין דרשה זו בבבלי פסחים דף ק"ו ע"א.  764
  רי"ד שם.765
 לפנינו בשאילתות הקטע מובא בפרשת ברכה שאילתא קס"ו.  766
 צ"ל ולא.  767



   ביאור בגמרא בחולין השוחט בשנים ושלשה מקומות  6.3.4

הגמרא בחולין דנה בשחיטה בשנים שלשה מקומות:  

 אמר רב יהודה אמר רב: השוחט בשנים ושלשה מקומות –  שחיטתו

 כשרה, כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר לי: בעינן שחיטה מפורעת

וליכא. ואף ר"ש בן לקיש סבר: בעינן שחיטה מפורעת..

 מתיב רבי אלעזר: ב' אוחזין בסכין ושוחטין, אפילו אחד מלמעלה ואחד

 מלמטה שחיטתו כשרה; אמאי? והא ליכא שחיטה מפורעת. אמר ליה

ר' ירמיה: משנתינו בסכין אחד ושני בני אדם....

 ההוא תורא דאישחט בשנים ושלשה מקומות, על רב יצחק בר שמואל

 בר מרתא שקל משופרי שופרי, א"ל רבי זירא: למדתנו רבינו, משנתינו

בשני סכינין וב' בני אדם. (ב' חולין דף ל' ע"א)

  אומר שלפי גרסא זו רבי זירא מסיק כשיטת רב שהשוחט בשנים שלשה מקומות768הרי"ד

 . לעומתם רב עמרם גאון גרס "משנתנו בסכין770 והבה"ג769כשר, ומעיר שכך פסקו הרי"ף

 אחד" ועל כן פסק כשמואל המצריך שחיטה מפורעת. הרי"ד דוחה את דבריו בגלל שתי

סיבות:

 ואינו נראה לי דמשבש כולהו סיפרי, וגם הסברא אינה נותנת שתהיה

771טריפה כיון דשחט רובא.

 גם בדוגמא זו הרי"ד מכריע את הגרסא על פי רוב הספרים – הבה"ג והרי"ף – ועל פי

הסברא. 

 ספר הספר המכריע ערך ד'.   768
 חולין דף ו' ע"א.  769
 סימן ס - הלכות שחיטת חולין עמוד תרי"ח.  770
  רי"ד שם.771



   יחסו לפרשנות הגאונים ולפסיקתם  6.4

 בניגוד לתחומי התקנות והגרסאות בהם הרי"ד מעניק סמכות רבה לגאונים, בתחום

 הפרשנות והפסיקה יחסו שונה לחלוטין. הרי"ד מעמיד את עצמו כפרשן בעל סמכות זהה

 לזו של הגאונים. לעיתים הוא מסכים עם הפרשנות שלהם –  ולאחר שפרש את משנתו

 הוא יזכיר שכך מצא גם אצל הגאונים, ולעיתים הוא חלוק על הפרשנות שלהם. כך או כך

 אין הוא מקבל את מרות הגאונים עליו. אין הוא פוסק כמותם כיון שכך הם אמרו, אלא

 הוא פוסק כמותם כיון שהכריע שכך עולה מהסוגיה. המרות היחידה אותה מקבל הרי"ד

 היא מרות האמת העולה מהסוגיה, ובבירור אמת זו אין מעמד הגאונים חשוב ממעמד

 הרי"ד עצמו. גישה זו משתלבת יפה בעולם הפרשנות של הרי"ד כפי שהוא הציג אותה

 בתשובותיו שתפקידו כפרשן הוא לפרש את הסוגיה ללא משוא פנים לאלו שפירשו אותה

לפניו:

 אני מה שנראה לי להוכיח מתוך הספר אני כותב, ואל תחזיקוני בזה

 כזחוחי הלב כי מכיר אני בעצמי שצפורנן של אותם הרבנים הראשונים

 הקדושים יפה מכרסן ולא לשומרי פתח בית מדרשם, אך זה יש כי כל

 דבר שאינו נראה לי מתוך הספר אי אמרה יהושע בן נון לא צייתנא

 ליה. ואיני נמנע מלכתוב מה שנראה לי כי כך דרך התלמוד לא נמנעו

 דרך אחרוני האמוראים מלדבר על הראשונים וגם על התנאים וכמה

 משניות סתרו מעיקרם וכמה דברי רבים בטלו ופסקו הלכה כיחיד כל

 שכן שבדבר זה חולקים רבנים גדולים ויש לנו לתור ולחקור מתוך

 הספר הראיות ברורות  ולראות כמי ההלכה נוטה, ואין בנו כח ודעת



 לשקול בפלס הרים מי גדול מחבירו הילכ' נניח הרבנים ההמה עליה'

772 השלום בכבודם ונחזור לבינת הספרים לראות להיכן הדיון נוטה.

 גישת הרי"ד שונה מגישתו של בן דורו האשכנזי האו"ז, שפסק כמו הגאונים בנושא מעמדו

 כיון שטען:773של המשומד

 זו היא התשובה שמצאנו בה מן הגאונים אע"ג שלא הרבו בראיות

 ידענו שתשובתם נכונה והגונה וכדי הם לסמוך עליהם שמהם תורה

 יוצאה לכל ישראל ואף אנו ראינו לקיים בעצמינו ישמע חכם ויוסיף

 774 לקח.

  תגובתו של הרי"ד לדברי האו"ז היא אולי הניסוח החריף ביותר לעיקרון העצמאות של

הרי"ד: 

 אין לסמוך על הדברים הללו להניח דברי התלמוד ולתפוש מדברי

 הגאונים כי בכמה מקומות היו מחמירין ומקילין שאין העולם סומכין

 עליהן באותם הדברים כאשר מצאנו שאסרו הים לטבילה לנדות בזמן

   וכאלה רבים....  אבל כנגד776 וחצר הכבד שניקב טריפה775הזה

  לסתור דבריו, והיאך נניח777התלמוד מאן חשיב מאן ספון מאן רקוע

778דברי התלמוד ונתפוש דברי הגאונים… 

.696 הע' 5  שו"ת הרי"ד סימן א'. מחקרים הדנים בעצמאותו של הרי"ד בפסיקת הלכה ראה פרק 772
.6.4.1.1 ראה על כך להלן סעיף   773
 ח"א סימן תר"ה.  774
 יש לרי"ד תשובה ארוכה על נושא זה והיא מופיעה בספר שבלי הלקט ח"ב.  775
  הרי"ד בפסקיו חולין מו, א חולק על בעל הלכות גדולות וז"ל שם: כתב בה"ג אינקיב טרפשא דכבדא  776

 טריפה, ועוד כתב יבשה הכבד שלה טריפה, ותימה בעיני אנה מצא סמך לדברים הללו ניקבה הריאה ויבשה

 הריאה אמרינן אבל יבש הכבד או ניקבה הטרפשא אנה הוזכרו בתלמוד, ועל כאלה יש לומר וכי להוסיף על

הטרפות יש אין לך אלא מה שמנו חכמים וא"ל להטריף לא בניקבא הטרפשא ולא ביבשה הכבד.
 לשון הגמרא מועד קטן דף כ"ח ע"א777
  שו"ת הרי"ד סימן ס"ד.778



 כמובן, דברים כלליים אלו אין כוחם יפה להעיד על יחסו של הרי"ד, ועל כן אפרוט

לפרוטות כללים אלו בדוגמאות שלהלן.

   דוגמאות שהרי"ד חלוק על הגאונים  6.4.1

   יבמה שנפלה לפני יבם מומר צריכה חליצה   6.4.1.1

 הגאונים נחלקו ביחסם למומר, יש בהם שסברו שהוא נעקר מכלל ישראל ויש שסברו

  רצה להתיר אשה שיבמה מומר על סמך דברי הבה"ג780 האו"ז779שדינו כישראל גמור.

שפסק שמומר מופקע מעם ישראל. וז"ל הבה"ג:

 שומרת יבם דנפלה קמי יבם משומד לא משתריא לעלמא עד דחליץ

 לה, אבל אי כדנסבה בעל הוה משומד ההוא יבם קודם לכן לא צריכא

781 ממנו חליצה, ולא נתנו טעם לדבריהם.

 מקטע זה עולה שהבה"ג חילק בין מקרים שונים – אם המומר השתמד אחרי נישואי

 האישה היא חייבת ביבום, אך אם הוא השתמד לפני נישואיה היא פטורה מייבום. הבה"ג

 בקטע זה לא מפרט את סיבת החילוק אך האו"ז אומר שמצא קטע של רב נחשון גאון

שהסביר חילוק זה:

 אבל רב נחשון גאון  זצ"ל נתן טעם לדבריו וזהו לשונו: בר ישראל

 דקדיש איתתא והוה ליה אח משומד בשעת קידושין ומת ההוא בר

  את עיקר החומר כינס ב"מ לוין באוצה"ג, ראה למשל אוצה"ג ליבמות חלק התשובות סי' עז ואילך;779

 אוצה"ג לכתובות חלק התשובות סי' תשפ"ט – תש"ץ; אוצה"ג לגיטין חלק התשובות סי' תפ"ז – תפ"ח. כמו

  (= הלכה217 – 203כן עיין במאמריהם של י' כ"ץ, "אף על פי שחטא ישראל הוא", תרביץ, כז (תשי"ח), עמ' 

 ); ע' עיר-שי, "מומר כיורש בתשובות הגאונים,יסודותיה של פסיקה ומקבילות269 – 255וקבלה עמ' 

 ; דנציג הלכות פסוקות עמ'436- 435במשפט הנכרי", שנתון המשפט העברי, יא-יב (תשמ"ד – תשמ"ו), עמ' 

483 – 485.
  האו"ז דן בנושא זה בהלכות יבום סימן תר"ה, אם כי הקטעים שהרי"ד מצטט מהאו"ז אינם לפנינו והקטע  780

 המופיע באור זרוע עצמו הוא התגובה שהגיב האו"ז לדברי הרי"ד בתשובה. עיי"ש שאומר האו"ז "ושכתב

ידידי" ומגיב לדברי הר"יד.
 סוף הלכות יבמות.  781



  מאי טעמא נישואין הראשונים782ישראל אשתו פטורה מן החליצה

  783.784מפילין

 האו"ז ביאר את הדברים: 

 שסברת הגאון כך היא שכיון שקדמה שמדותו של זה לנישואין של זה

 כאילו לא היתה להן ישיבה אחת בעולם. בין למאן דאמר (מתה מפלת)

 נישואין הראשונים מפילין בין למאן דאמר מיתה מפלת, הרי לא

 נישואין הראשונים הפילוה עליו שהרי לא היה ראוי לה, ולא מיתה

 הפילתה דכתיב כי ישבו אחים יחדיו שהיתה להן ישיבה בעולם וילפינן

  785אחוה אחוה מבני יעקב וכל העדה כלם קדושים וכשרים.

 מגיב בחריפות רבה לדברי האו"ז האלו ובעצם טוען שלוש טענות:786הרי"ד

  – ישראל שהמיר את דתו דינו לגמרי. הלכה זו של הגאונים בטעות יסודה1

כישראל. הרי"ד מאריך להוכיח נקודה זו ממספר מקומות בבבלי.

. הבה"ג מעולם לא אמר דבר זה 2

 ומאי דכתיב מר שמצאתה כתוב בהלכות גדולות שהיא פטורה, חס

 ושלום אין לסמוך על הדברים הללו ואיני מאמין שבעל הלכות גדולות

  באו"ז שם נוסף: "ומן היבום כיון דקדים שמדותי' דאח לקידושין ומת ההוא בר ישראל אשתו פטורה מן  782

החליצה ומן היבום," וכצ"ל בתשובת הרי"ד אלא שנשמט ע"י הדומות =החליצה=.
 יבמות דף י"ג ע"א.  783
  או"ז שם.784
  או"ז שם. מעין טעם זה בשיטת הגאונים יש בתשובות הגאונים (שערי צדק דף ד, ב סימן כ"ט) לר' יוסף  785

 בן אביתור שכתב שם: "הוי יודעים דיבום ודאי אינה צריכה דרחמנא אמר יקום על שם אחיו המת והאי לאו

 אחיו הוא כו' דכיון דבעא למימר מאן יבמי להקים לאחיו שם בישראל והאי לאו אחיו הוא", וכ"כ המאירי

 ביבמות דף כ"ב ע"א. בתשובות מימונית הלכות אישות סימן כ"ט מביא לשון רש"י ומפרש שם טעם

 הגאונים משום דאדעתא דהכי לא קידשה עצמה, וכ"כ המאירי ספ"ק דיבמות ועיי"ש מ"ש ע"ז, וכ"כ המרדכי

 בפרק החולץ סימן כ"ט בטעם הגאונים ומסייע לדעת הגאונים מהא דאמרינן בבבא קמא (קי, ב): "אלא

 מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק בלא חליצה דאדעתא דהכי לא קידשה כו', ולגבי מומר אנן

סהדי דלא ניחא לה".
 שו"ת הרי"ד סימן ס"ד.   786



 אמר הדברים הללו כי יש בידי הלכות גדולות וחיפשתי כל סדר נשים

 מראש ועד סוף ולא מצאתי כתוב בהן את הדברים הללו, ואומר אני

 ששום תלמיד טועה כתבו לחוץ בגיליון והמעתיקים העתיקוהו בפנים

 787."וסוברים העולם כי בעל ספרם אמרם

 – הרי"ד מוסיף ואומר: . אין לסמוך על פסקם של גאונים3

 אין לסמוך על הדברים הללו להניח דברי התלמוד ולתפוש מדברי

 הגאונים כי בכמה מקומות היו מחמירין ומקילין שאין העולם סומכין

 עליהן באותם הדברים כאשר מצאנו שאסרו הים לטבילה לנדות בזמן

   וכאלה רבים....  אבל כנגד789 וחצר הכבד שניקב טריפה788הזה 

   לסתור דבריו, והיאך נניח790התלמוד מאן חשיב מאן ספון מאן רקוע

דברי התלמוד ונתפוש דברי הגאונים...

 הרי"ד נחרץ באמירה שאין מקום לפסיקת גאונים בניגוד למה שכתוב בגמרא, ועל כן יש

 לדחות את פסיקת הגאונים הזאת לגמרי כי היא סותרת את הגמרא. המפתיע הוא שהוא

 מנסה "להציל" את הבה"ג מלהיות שותף לדעה מוטעית זו. הדבר מפתיע כי אין הרי"ד

 טוען שדעה כזו אינה קיימת, אין הוא חולק שרב נחשון גאון סבור כך, או שיש לבה"ג

 תלמיד שסבור כך. על אף זאת הרי"ד מנסה בכל כוחו לומר שהבה"ג אינו שותף לדעה זו.

  צריך להדגיש שאכן בבה"ג לפנינו אין קטע זה מופיע, אם כי בעל העיטור, ח"ב אות גט - חליצה (דף ו, ב  787

 מהדורת ר"מ יונה), מצטט את הבה"ג כמו שציטט האו"ז וממנו הביאו אותו ראשונים רבים למשל הרשב"א

 יבמות כ"ב ע"ב והטור אה"ע סימן קנ"ז. התיאוריה שמציע הרי"ד שיש כאן הוספה מהגיליון סבירה מאוד,

 שכן מצאנו סיומת זו בתשובות הגאונים שערי צדק סימן נ"ג (דף ח, ע"א) בצרור תשובותיו של מר רב הילאי

גאון, ועל כן רגלים לדבר שלא מידי רב יהודאי גאון יצא זה אלא ע"י תלמידיו הוכנס לבה"ג כמ"ש הרי"ד.
.775 ראה הערה   788
.776 ראה הערה   789
 לשון הגמרא מועד קטן דף כ"ח ע"א.  790



 מסתבר שהדבר נובע מהסמכותיות הרבה לה זכה הבה"ג. חלק מניסיון קעקוע פסיקת

הלכה זו הוא בקביעה שהפסיקה נמצאת בשוליים גם בעולם הגאונים.

   ביאור הגמרא "הוא אמר מינה ואיהי אמרה מיניה" – היא נאמנת  6.4.1.2

הגמרא ביבמות אומרת:

 הוא אמר מינה, והיא אמרה מיניה? אמר רבי אמי: דברים שבינו לבינה

–  נאמנת; 

  ביורה791וטעמא מאי? היא קיימא לה ביורה כחץ, הוא לא קים ליה

כחץ. (ב' יבמות דף ס"ה ע"ב)

 דן בביאור גמרא זו ומביא מספר פרשנויות המבארות אותה:792הרי"ד

  –  הגמרא דנה באישה שנישאה לבעל שלישי לאחר שלא793רבנו ברוך♦

 ילדה לשנים הראשונים. אחרי ששהתה עמו עשר שנים ולא ילדה

 הבעל מגרשה. האישה טוענת שהיא לא ילדה עקב בעיה בבעל ועל כן

 היא תובעת את כתובתה –  רבי אמי פוסק לטובת האישה. הרי"ד

 דוחה פירוש זה כיון שכבר הוחזקה כאינה יולדת ועל כן אינה נאמנת

לומר "מיניה".

  –  הגמרא דנה על המשנה796, רבנו גרשום ורש"י795, ר"ח794רי"ף♦

 הפוסקת שמי ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה יוציא וייתן

 חסר "ליה".1017 בכת"י מוסקבה 791
 ספר הספר המכריע ערך מ"ה.  792
  כן הביא התוספות שם בשם הריב"ם; וכן שיטת הראב"ד, עיין בהשגותיו על הרמב"ם אישות פט"ו ה"ח,  793

 ובחידושי הרמב"ן והרשב"א בשמו. בעניין יחסו של הרי"ד אל רבנו ברוך ראה להלן בפרק יחסו של הרי"ד

.7.3.4לחכמי איטליה סעיף 
 על אתר.  794
.317 אוצה"ג יבמות עמ'   795
 רש"י לא אמר הדברים במפורש אך גם הרמב"ן הבין אותו כך.  796



 כתובה. רבי אמי דן בשאלה מה הדין אם הבעל טוען שמחמת האישה

 לא נולדו לו ילדים ועל כן אינו רוצה לתת כתובה. רבי אמי פוסק, כיון

 שהאישה נאמנת בדברים שבינו לבינה ועל כן מקבלת את כתובתה.

 הרי"ד מדייק מכך שאילו היינו משוכנעים שהבעל "יורה כחץ" האישה

 לא הייתה מקבלת את כתובתה. הרי"ד דוחה פירוש זה ומוכיח שגם

 במקרה שאנו יודעים שהבעל "יורה כחץ" עדיין משלם את כתובתה

שמא "לא זכה להיבנות ממנה".

 רי"ד – הגמרא דנה בזוג המתגרש לפני סוף העשר שנים, ואין עדיין♦

 חיוב על הבעל לגרש אלא שהאישה בוחרת להתגרש כי אין לה

797בנים.

לאחר שהרי"ד מביא את שיטתו הוא אומר:

 ובדקתי ומצאתי כל סברתי בשאלתות דרב אחאי גאון זצוק"ל דכתב

 ... הנה כל דברי רב אחאי הולכים798הכי בפרשת ואלה תולדות יצחק

כדברי.

בהמשך הדברים הרי"ד דן באמירה אחרת של השאילתות בהקשר זה: 

 והיכא דהוא אית ליה בני מאיתתא אחריתי והיא לית לה בני ואמר'

 שהאי בהדיה עשר שנין ובעינא למיפק למינסב גברא אחרינא דליהוו

 לי בני מיניה תצא בלא כתובה מאי טעמא דהיא לא מיפקדה על פריה

 ורביה ודאי באת' מחמת טענה ואמרה לאו משום פריה ורביה עבידנא

 אלא משום דבעינא חוטרא לידא ומרא לקבורה טענתה טענה ומפקה

 הרי"ד מוכיח מהסוגיות שאכן יש לה זכות כזו.  797
  שאילתא י"ח.798



 כתובתה והוא דשהאי עשר שנין אי נמי אפילה וחזרה והפילה וחזרה

והפילה. 

הרי"ד דוחה את הדברים ואומר: 

 כיון שיש לו בנים אינה יכולה לטעון עליו שאינו יורה כחץ וגם אין בית

דין כופין אותו להוציא ...אי תבעה גירושין תצא שלא בכתובה.

 הרי לנו שהרי"ד שמח במוצאו ראיה מדברי השאילתות לדבריו אך אינו חש כפוף לדברי

השאילתות בכל דבריו.

   דין סכנה בתינוק הנימול  6.4.1.3

  דן בשאלה האם מותר לישראל לחמם מים לתינוק בשבת. מקור הדברים בדברי799הרי"ד

ראב"ע המובאים במשנה:

  את הקטן, בין לפני המילה ובין לאחר המילה. ומזלפין עליו800מרחיצין

 ביד, אבל לא בכלי. רבי אלעזר בן עזריה אומר: מרחיצין את הקטן

 ביום השלישי שחל להיות בשבת, שנאמר ויהי ביום השלישי בהיותם

כאבים. (מ' שבת יט:ג) 

ובפסיקת ההלכה של הגמרא:

 , כי אתא רבין אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר, ואמרי לה801איתמר נמי

 אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, בין בחמין

 בספר המכריע ערך נ' ובתוספותיו לשבת קל"ד ע"ב.   799
 בכת"י קאופמן ופארמה "מרחיצים".  800
  יש כמה שינויים בנוסח קטע זה, אך השינויים אינם משנים מהותית את1337-1338 בכת"י מוסקבה   801

התמונה. 



 שהוחמו בשבת בין בחמין שהוחמו מערב שבת, בין הרחצת כל גופו,

 מילה –  מפני שסכנה היא לו. (ב' שבת דף קל"ד ע"ב)802בין הרחצת

המסקנה העולה מסוגיה זו היא: 

 יש סכנה לקטן – לכל הפחות אחר המילה, ונקבעה הלכה כרבי אלעזר.1

שסכנה זו היא עד היום השלישי.

 כיון שיש סכנה מותר לרחוץ אפילו במים שהוחמו בשבת. הסוגיה.2

אינה מבארת כיצד הוחמו מים אלו !!!

  סבורים שמותר אף לישראל לחמם מים עבור הקטן,805 והרי"ף804, הבה"ג803השאילתות

  לעומתם סבור שאין מדובר על סכנה ממש806כיון שקבעה הגמרא ש"סכנה היא לו". הרי"ד

 ועל כן אין הוא מתיר לישראל עצמו לחמם מים אלא הוא מתיר לרחוץ את התינוק במים

שהוחמו ע"י נכרי לצורך עצמו. 

   מוכרת והולכת עד כדי כתובתה  6.4.1.4

 הגמרא תוך כדי דיון על זכויות האלמנה למזונות מביאה ברייתא "מוכרת והולכת עד כדי

כתובתה, וסמך לה שתגבה כתובתה מן השאר". (ב' כתובות דף צ"ז ע"ב)

 רש"י על אתר ביאר: 

שלא יותר קרקע ליורשים אלא שיעור כתובתה. עד – 

807ואותו השאר יהא סמך לה לגבות משם כתובתה. וסמך לה – 

 בכת"י מינכן "הרחצ' את המילה".  802
 שאילתא י'.   803
 סימן ח' - הלכות מילה עמ' קמה.  804
 יומא דף ד' ע"ב.  805
  הרי"ד עצמו היה סבור בתחילה כשיטת הגאונים והרי"ף בנושא זה אך חזר בו. עיין בתוספותיו לשבת  806

שם שהוא מתעד חזרה זו עם סיבותיה. 
  רש"י כתובות דף צ"ז ע"ב ד"ה עד וד"ה וסמך.807



 העולה מדבריו שבברייתא יש דין אחד –  מותר לאלמנה למכור מנכסי היתומים עבור

 מזונותיה כל עוד לאחר המכירה יוותרו די מהנכסים כדי לתת לה את כתובתה. הנותר

 הזה הוא  ה"סמך" ממנו היא תגבה את כתובתה. הגאונים לעומת זאת ביארו את הגמרא

בצורה אחרת, והסבירו שיש כאן שני דינים שונים:

 זכויות האלמנה במזונות הם עד לגובה כתובתה, אם אכלה מזונות.1

בגובה זה אין לה יותר זכויות למזונות.

 מותר לאלמנה למכור נכסים עבור מזונותיה, רק אם יש בנכסי הבעל.2

יותר מכדי כתובתה.

  ובדברי809, בדברי רבינו חננאל808ביאור זה מובא בספר המקח והממכר לרב האי גאון

 . רבנו חננאל והרי"ף מקשים סתירה מגמרא זו המגבילה את מזונות האלמנה810הרי"ף

  שם עולה שאין שיעור למזונות האלמנה. הרי"ף והר"ח תירצו שהגבלה811לגמרא בהמשך

 חלה רק על מכירת נכסים לצורך המזונות אך אם האישה יכולה להתפרנס מפירות

 הנכסים אין מגבלה על כמות המזונות. רב האי והר"ח אף קבעו שאם האישה מכרה

 קרקעות  עבור מזונות יותר מכדי כתובתה או לחילופין מכרה כאשר לא היו בנכסים יותר

812מכדי כתובתה מכרה בטל.

 ח"א שער ו דינים ז'- ח', דברים דומים אנו מוצאים בספר המקח חלק ב' שער ה' דין ג'.  808
 , ובספר המכריע ערך נ"א.76 מובאים בליקוטי פירוש רבינו חננאל בסוף אוצר הגאונים לכתובות עמ'   809

  המציע18עיין י' פרנצוס, "עיונים בהלכות הרי"ף", סיני, פ"ג (תשל"ח), חוברת ג-ד, עמ' צט ובהערה 

שהדברים מופיעים גם בעיטור.
  בפסקיו לכתובות על סוגיה זו פי"א סוף סימן שס"ח, ובתשובותיו מהדורת לייטר סי' ס"ב. בעל העיטור  810

 ח"ב אות כ' כתובות מהדורת רמ"י ל"ה ע"ב, טוען שהרי"ף חזר בו, ראה דיון בעניין זה פרנצוס שם עמ' צז –

 קד. אמנם ברי"ף לא מוזכר החידוש השני באופן מפורש אך כיון שהרי"ף הסביר את הרישא של הברייתא

כמו רב האי ורבנו חננאל סביר שיסביר כמותם גם את הסיפא.
 כתובות ק"ז ע"ב.  811
  הרי"ף לא הביע עמדה בשאלה זו, פרנצוס, שם,  סבור שהרי"ף מודה לגבי מכרה יותר מכדי כתובתה  812

 שהמכר בטל אך מתלבט מה דעת הרי"ף במכרה כאשר אין בנכסים יותר מכדי כתובתה. לא ברור לי על

 סמך מה מחלק פרנצוס בין שני הדינים. חשוב להדגיש שהרי"ד, בספר המכריע, כאשר הוא דן בנקודה זו

הוא דן על עמדת הר"ח ורב האי ואינו מזכיר שהרי"ף שותף לעמדתם.



  מצטט את כל הנ"ל כולל פרפרזה של דברי רב האי גאון מספר המקח וממכר.813הרי"ד

 הרי"ד מציע פתרון לסתירה שהקשו הר"ח והרי"ף, אם נבאר את הגמרא אחרת  –   שאין

 שני דיונים שונים אלא רק אחד –  לא תהיה מסקנת הגמרא שיש מגבלה על גובה המזונות

  כמו כן הוא תוקף את עמדת רב האי גאון והר"ח שאין814וממילא גם לא תהיה סתירה.

 סיבה לבטל את המקח אלא זה סה"כ נוגד את העצה טובה שהציעו חז"ל. בשורה

 התחתונה הרי"ד עומד מול סוללת הגאונים ומציע אלטרנטיבה פרשנית והלכתית

לדבריהם.

   אמנה היו דברינו  6.4.1.5

  המחלק בין עדים החתומים על שטר חוב816 מצטט תשובה של רב צמח גאון815הרי"ד

 האומרים שהמלווה הודה בפניהם אח"כ שהשטר הוא שטר אמנה שאינם נאמנים, לבין

אותם עדים שכתבו את עדותם זו בשטר ובמקרה זה עדותם בשטר מתקבלת.

 הרי"ד דוחה את הדברים "ונפלאתי מאד על דברי הגאון והוקשו לי דבריו ביותר .. היכא

מצינו בכל התורה כולה שעדות בשטר חזקה יותר מעדות בעל פה". 

   מכירת עצים ביום אידן  6.4.1.6

המשנה בע"ז קובעת:

 אילו דברים אסורים למכור לגוים אצטרובילין, ובנות שוח,

, ותרנגול הלבן... (מ' ע"ז א:ג)818, ולבונה817ופטוטרות

 ספר המכריע ערך נ"א.  813
 גישה זו היא בעצם ביאורו של רש"י לגמרא, אם כי הרי"ד אינו מזכיר זאת.  814
 ספר המכריע ערך מ"ג.  815
.65 פרופסור לוין הביא תשובה זאת בציטוט מספר המכריע באוצר הגאונים כתובות חלק התשובות עמ'   816
 בכת"י קאופמן "בפוטרותיהן", בכת"י פארמה "בפטוטרותיהם", כגרסת רבי יוחנן בבבלי עיין להלן.  817
 בכת"י קאופמן "ולבינה".  818



ועל כך מעירה הגמרא:

 בנות שוח. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: תאיני חיורתא.

 ופטוטרות. אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: בפטוטרותיהן שנינו.

(ב' ע"ז דף י"ד ע"א)

 האומר: 820 מצטט את רב האי מספר המקח וממכר819הרי"ד

 ואלו שאסור למכור לגוי ביום איד שלהן דאמר רבב"ח א"ר יוחנן כולן

בפטוטרותיהן שנינו.

 הרי"ד הבין בדברי רב האי שפטוטרותיהן הם יום אידם ורבי יוחנן בא לצמצם את דין

821".והדבר רחוק מן הדעת מאוד "המשנה רק ליום אידם ועל כך מסיק הרי"ד

   דין יין שנגע בו ישמעאל  6.4.1.7

  הפוסק שישמעאלים שאין דרכם לנסך אין823 מצטט את תשובת רב צמח גאון,822הרי"ד

 מגען אוסר את היין בהנאה, והיין אסור רק בשתייה. רב צמח גאון פסק זאת בגלל

 אנלוגיה לקטן בן יומו שמגעו אוסר בשתייה אך לא בהנאה. הרי"ד חולק על האנלוגיה

 ואומר שבקטן גזרו כיון שכאשר יגדל הוא ינסך וחשש זה אינו קיים בישמעאלים ועל כן

 בתוספותיו לע"ז מהדותנ"נ על אתר.  819
 שער י'.  820
 ספר יובל עיין ש' אברמסון, "חמשה שערים מן ספר המקח והממכר לרב האיי גאון ושלושה תרגומים",   821

 עורך י' ישראלי ואחרים, ירושלים תשמ"ד, עמ' תתקי"ט ,לכבוד מורנו הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולובייצ‘יק

 ) המציע שהרי"ד השתמש בתרגום של דברי רב האי39תורתן של גאונים, ח"ה,ירושלים תשנ"ב, עמ' (= 

 מערבית. במקור היה כתוב ואילו שאסורים לגוים באמיר שלהם – כלומר בענף שלהם אך מסתבר

שבהעתקת הרי"ד היה כתוב באיד שלהם ועל כן הוא מקשה על רב האי בצדק.
 בתוספות רי"ד ע"ז מהדו"ק דף נ"ז ע"א ד"ה תינוק.822
  עי' תשובות גאונים קדמוניות סוס"י מו ותשובות הגאונים חמדה גנוזה סי' קיד. תשובה זו היתה ידועה823

  ואילך. כאשר הרי"ד דוחה55כבר מתקופת רש"י שעשה בה שימוש, עיין דיון על כך בסולוביצ'יק יינם עמ' 

את דברי רב צמח גאון הוא דוחה יחד עימו את פסק כל עולם בעלי התוספות שאימץ אותו.



 הוא מתיר את היין גם בשתייה. הרי"ד מעיר שכל הדיון הוא רק לגבי מגע נכרי אך יינו

אסור בכל מקרה בגלל חתנות. 

   דוגמאות שהרי"ד מגבה את דבריו מפסקי הגאונים  6.4.2

כאשר הרי"ד מצטט מקור מהגאונים כגיבוי לעמדתו הוא עושה זאת באחת משתי צורות:

 שימוש בכתבי הגאונים להוכיח מה היה המנהג הרווח. לא מדובר♦

 כאן באימוץ פרשנות לסוגיה תלמודית אלא מעין יישום של הכלל

  אם מתשובות הגאונים עולה824התלמודי "פוק חזי מאי עמא דבר".

 שכך נהגו בפועל, הרי"ד יצטט את הגאונים על אף שבפרשנות יש

ביניהם מחלוקת ולעיתים אף נפ"מ בהלכה. 

הוכחה מפרשנות הגאונים שפרשנות הרי"ד נכונה.♦

   נטילת ידיים לפני קידוש  6.4.2.1

  נשאל האם צריך ליטול ידיים לפני קידוש. בתשובתו מפנה הרי"ד לסוגיה825הרי"ד

בפסחים:

 אמר רב ברונא אמר רב: הנוטל ידיו לא יקדש. וכן אמר רב אדא בר

  בר שמואל בר827 נטל ידיו לא יקדש אמר להו רב יצחק826אהבה אמ' רב

  לא נח נפשיה דרב ושכחינן לשמעתתיה. זמנין סגיאין828מרתא: אכתי

  דחביבא עליה ריפתא –  מקדש829הוה קאימנא קמיה דרב, אימת

  כלל זה מופיע במספר מקומות עיין למשל ברכות דף מ"ה ע"א.824
 שו"ת סימן מ"ב.  825
 בכת"י מינכן "רב אדא בר מתנא הנוטל".  826
 בכת"י מינכן "רב חסדא ורב יצחק".  827
 בכת"י מינכן "עד כאן".  828
 בכת"י  מינכן "וזימנין" אך הר"ח גרס "אימת".    829



 אריפתא, אימת דחביבא ליה חמרא –  מקדש אחמרא. (ב' פסחים דף

ק"א ע"א)

 הרי"ד מבין במסקנת הסוגיה שרב יצחק בר שמואל דוחה את דברי רב ברונא ואומר שאם

 כבר נטל שיקדש על הלחם. בכל מקרה כל הדיון הוא רק בדיעבד אך בודאי אין מקום

ליטול לפני קידוש לכתחילה.

  הפוסק שמי830כדי להוכיח את דבריו מביא הרי"ד את תשובת רב עמרם גאון

  מתשובתו ברור שאינו מצריך ליטול ובכך מוכיח831שנטל ידיו לפני קידוש לא יקדש כלל.

 הרי"ד את עמדתו כלפי השואל. אמנם הרי"ד מקשה על רב עמרם ואומר שפסק זה סביר

 רק אם נפסוק כדברי רב ברונא אך כאמור רב יצחק בר שמואל דחה אותו מהלכה. הרי"ד

 מגבה את דבריו מכך שהרי"ף אף הוא פסק את דברי  רב יצחק בר שמואל הדוחה את רב

ברונא.

 בדוגמא זו יש לנו שימוש בשיטת הגאונים על אף שבעיני הרי"ד עצמו השיטה

 דחויה. מסתבר שהוא מביא מכאן ראיה שהמנהג הרווח היה שלא ליטול ידיים ואין הוא

מוכיח את פרשנות הסוגיה. 

   הפטרה בשבת במנחה  6.4.2.2

 סבור שהמפטיר עולה למניין שבעה, והוכיח את טענתו מכך שבתשעה באב832ר"ת

 וביוה"כ במנחה עולים שלשה ומפטירים. הרי"ד דוחה ראיה זו וטוען שבזמנים אלו אין

 תשובות הגאונים ליק סימן נז; שערי תשובה סימן קי; סידור רב עמרם גאון השלם דף יז, ב.  830
  הערה ד – המביא את הצעתו של פרופסור אפשטין שרב עמרם אינו פוסק108 עיין באוצה"ג פסחים עמ'   831

 כרב ברונא אלא מבאר אותו, אך פרופסור לוין דוחה את הצעתו לאור הביטוי כאן "והלכתא נטל". (פרופסור

 לוין מצטט את הדברים משיבולי הלקט ולא מתשובות הרי"ד אך מקור הדברים הוא בבירור תשובות

הרי"ד.)
 ספר הישר סימן מ"ח.  832



 חיוב להפטיר, ועל כן אין צורך בעליה נפרדת עבור המפטיר. מקרים אלו אינם יכולים

ללמד על השאלה מה הדין בשבת בבוקר שאז יש חיוב הפטרה. 

  שאמר שבשבתות במנחה833הרי"ד מוכיח את עמדתו מתשובת רב נטרונאי גאון

 היו מפטירים מספר ישעיהו מפרקי הנחמה אך כשנגזרה גזרה הפסיקו ולא חידשו את

 הקריאה. מכך מסיק הרי"ד שאין חיוב כי אחרת למה לא חידשו את הקריאה אחרי

הגזרה !!

   אמירת צידוק הדין ביום שלא מספידים בו  6.4.2.3

  נשאל בעניין אמירת צידוק הדין ביום שאין מספידין בו, ומצטט מסורת מרש"י834הרי"ד

 שמותר לומר צידוק הדין כיון שאין זה הספד. הרי"ד מתנגד לעניין זה כיון שיש חלק

 מצידוק הדין שאינו רק הברכה ועל כן אוסר. הרי"ד מגבה את דבריו בתשובה של רבי

משולם ממגנצא ושל רב נטרונאי גאון.

   מינוי שליחות  6.4.2.4

  מצטט פסיקת הלכה שאין מינוי שליחות ללא מעשה קניין. הרי"ד מגיב בחריפות835הרי"ד

 "נפלא אנכי ביותר אם מפי חכם נפלו יצאו הדברים הללו, אין אלו אלא דברי הבאי" ומסיק

  שאף836שאין צורך במעשה קניין. כראיה לדבריו הוא מביא גם תשובה של רב צמח גאון

הוא אומר שאין צורך במעשה קניין על השליחות.

 אוצר הגאונים שבת חלק התשובות על דף כ"ד ע"א.  833
  שו"ת תשובה כ"ח.834
 תשובה ל"ה.  835
   תשובות הגאונים חמדה גנוזה בצרור תשובות של רב צמח גאון סימן נ"ח, שו"ת שערי צדק עמוד יד, ב836

סימן כ"ד.



   קריאת שמע לפני צאת הכוכבים  6.4.2.5

  המתיר לקרות ק"ש לפני צה"כ. אחת הראיות שהביא838 מצטט את שיטת ר"ת837הרי"ד

 ר"ת היא העובדה ש"רב צלי של שבת בערב שבת..." (ב' ברכות דף כ"ז ע"א) ומסיק ר"ת

 "מכלל דמההיא שעתא ערבית היא לק"ש ולתפלה", הרי"ד חולק על הדין ועל הראיה,

:וטוען שרב אמנם התפלל אך לא קרא ק"ש. הרי"ד מגבה את דבריו מהגאונים

  דהאי דאמרינן רב צלי של שבת839וכך ראיתי כתוב לגאוני הישיבות

 בערב שבת דוקא תפלה ולא קריאת שמע, ... ורב דעבד הכי יש לומר

  דלא היה840בשעת הדחק עשה, כאשר ראיתי שפירש רב פלטוי גאון

יין מצוי בעיר שהיה צריך לילך בה והקדים והתפלל וקידש מבעוד יום

   אונא הסרוכה באומא  6.4.2.6

  מספר שדן לפני רבו, רבי יהודה בן יקר, על אונא הסרוכה באומא. רבו התיר841רש"י

 והסביר מדוע אינו מסכים עם האוסרים. רש"י בסוף דבריו אומר "וסייג מצאתי לדבריו

 בתשובת הגאונים וניכרים דברי אמת". רש"י מודע לכך שפסק רבו נסתר מדברי הגאונים

 אך מכריע ש"ניכרים דברי אמת". בניגוד לרש"י ר"ת מכריע לאיסור ומגבה את דבריו

מתשובת הגאונים האוסרות: 

 שו"ת סימן קט"ז.  837
  ר"ת אלו הם חלק מתשובת ר"ת מביאה המאירי בספרו מגן אבות עמוד נג בשלימותו, וכן נדפסהדברי  838

 תשובה זו בתרש"ר לרח"ם הורביץ ח"א עמוד נא סי' כ, וחלק ממנה גם בס' ערוגת הבושם לר"א ב"ר עזריאל

ח"ב עמוד ד.
  מביאו ריצ"ג ח"א עמוד יח, וכ"ה דעת רב האי גאון תשובות הגאונים שערי תשובהגאון  רב נטרונאי 839

סימן ע"ו מובא בכל הראשונים.
  חמדה גנוזה בצרור תשובותיו לרב פלטוי גאון סימן קג, וברי"ץ גיאת ח"א עמוד יחהגאונים  תשובות 840

 מביא זה בשם הלכות, ובעל העתים עמוד לט מביא זה בשם פסוקות גדולות ונמצא לפנינו בהלכות גדולות

הלכות קידוש.
 חולין מ"ו ע"ב ד"ה שלא.  841



 וכן מורין בבי מדרשא תשובות הגאונ' והלכו' גדולות ותשובת הרב ר'

 משה מפביאה והוא נזכר בערוך כשאר הגאונים. וכן נוהגין לאסור בכל

 מקום חוץ מאותן מקומות שפשט היתר רבינו שלמה. וכל רבותיו של

 רבינו שוין לאיסור חוץ מרבו הזקן שפלפל מדעתו כן. ומצינו באבות

 העולם שלא עמדו בשמועתם וגם לא עמדו אילו השיבום בפניהם. ועוד

842 יש טעמים לאיסור שפירש רבינו ודחאם על לא דבר.

הרי"ד מכריע כרבו של רש"י לאור דיון בסוגיה, ובסוף דבריו אומר:

 הילכך כדברי המורה שהכשיר מסתבר, וכך מצאתי שהשיב רב צמח

843גאון צוק"ל....

 העולה מכאן שיש גם בעולם הגאונים מחלוקת בכך, אך גם לולא זה האמת תורה את

דרכה.

   הרי"ד מכריע במחלוקת גאונים  6.4.3

 אחת הראיות החזקות ביותר לעצמאות הפוסק היא היכולת לחוות דעה ולהכריע

 במחלוקות בין הקודמים לו. כאשר פוסק משתמש בכללי פסיקה, הוא בעצם אומר שאינו

 יכול להכריע בשאלה מצד האמת של הנושא אלא רק על פי כלל שאינו מתייחס למהות

 הנושא. כך מצאנו בהכרעת מחלוקות בין אמוראים –  הגאונים והראשונים רק נדרשים

 לבירור הדעות השונות ואינם שותפים לדיון בין האמוראים עצמם. מחלוקות אלו

 מוכרעות על פי צרור כללים כגון הלכה כבתראי וכד'. בסעיף הקודם עמדנו על כך

 שהרי"ד מתייחס לדברי הגאונים כראיה לדבריו, או לחילופין הוא דוחה את דבריהם מכל

 ספר הישר חלק החידושים סימן תמ"ט.  842
 ספר המכריע ערך י"א.  843



 וכל.  בסעיף זה נראה שהרי"ד מוכן אף לקחת חלק בדיון של עולם הגאונים ולהכריע את

מחלוקתם כשווה בין שווים ללא צורך בהכרע על פי כללי פסק. 

   האם אותיות נקנות במסירה  6.4.3.1

  דן ארוכות בפסיקת ההלכה במחלוקת התנאים האם אותיות נקנות במסירה.844הרי"ד

 בבסיס העניין עומד משפט של אמימר המכריע בשאלה זו ויש שינויי גרסא בדבריו,

  גורס "אותיות נקנות במסירה". הרי"ד מוכיח פסיקה זו מעוד מספר מקומות845הרי"ד 

 ודוחה את הראיות שיש נגד הפסיקה. לאחר הדיון בראיות התלמודיות פונה הרי"ד בדיון

במסורות הגאונים:

  ומביא ראיה לדבריו מכך847 –הבה"ג פסק שאותיות נקנות במסירה,846בה"ג•

 שהלכה כר"א שאמר עידי מסירה כרתי בגיטין. הרי"ד מגיב על דבריו "הפסק

שלו נראה לי נכון אבל מה שמסתייע מרבי אלעזר אינו נראה לי".

  – לא הזכיר את אמימר, אך הזכיר את הכלל שאותיות נקנות848הלכות קצובות•

 במסירה, הרי"ד מסיק שהוא גרס בדברי אמימר שאותיות אינן נקנות במסירה

אך לא פסקו כמוהו. 

  – רב האי גורס בדברי אמימר שאותיות אינן נקנות במסירה, וכך849רב האי•

 פוסק הלכה. רב האי מסיק "ואם יראה לך בתלמוד שאותיות נקנות במסירה אל

 מכריע ערך כ"א, ובתוספותיו לב"ב דף ע"ז ע"א.  844
 כמו גם הרשב"ם שם.  845
 סימן מ"ו.  846
 וזאת על אף שלא גרס כך בדברי אמימר.  847
  מפשט לשונו של הרי"ד משמע שהוא מתכוון להלכות פסוקות אותן הוא מכנה הלכות קצובות, אך עיין  848

 המתלבט האם ההפניה היא אכן להלכות פסוקות או לחיבור אחר.44 הערה 49דנציג הלכות פסוקות, עמ' 
.53 בספר המקח וממכר דף כ"ח ע"ב בדפוס ווין ובאוצה"ג קידושין עמ'   849



 תסמוך בהם שכבר נחתכה ההלכה כדברי אמימר ורב אשי ושאר הראיות כולן

בטלות הן". הרי"ד מאריך לדחות את כל דבריו של רב האי גאון.

  –  הר"ח נוטה לפסוק שאותיות נקנות במסירה אך מודע לכך שקבלת850ר"ח•

 הגאונים היא שאין אותיות נקנות במסירה, ועל כן מכריע "לולי הקבלה לפי

 עניותן הכי הוינן פסקי שכך דעתינו נוטה מיהו לא סמכינן אלא אקבלה דידן".

כך פסקו גם הרי"ף והר"י מיגש על אתר.

 הרי"ד, כאמור, מכריע שאותיות נקנות במסירה ומוסיף שאין הוא משנה את פסקו למרות

הקבלה:

 ואינו נראה לי להורות ולעשות מעשה כי אם כאשר כתבתי וכך סברת

 בעל ההלכות גדולות והגאונים הקדמונים ואחרי כן נתחדשה לאחרונים

סברא זו ואין לסמוך אלא על הספר כאשר מוכיחות השיטות

   בית דין של שנים   6.4.3.2

  האם יש מעמד של בית דין לשנים שדנו. שמואל סובר851יש מחלוקת שמואל ורבי אבהו

 שהם בית דין, ועל כן אם קיבלו בעלי הדין את הדיינים עליהם אינם יכולים לחזור בהם,

ואילו רבי אבהו סובר שיכולים לחזור בהם. נחלקו הגאונים כיצד לפסוק:

 פסק כשמואל והביא ראיה לדבריו.852בה"ג♦

 הזכירו העיטור ח"א כ"ה ע"ג, או"ז סנהדרין אות ע' רשב"ם ב"ב קס"ט ע"ב ד"ה רשב"ג.  850
 סנהדרין דף ל"ב ע"א.  851
 ספר הלכות גדולות סימן נ - הלכות הדיינין עמוד תקסב:  852

 אמר שמואל (שם ה ב) שנים שדנו דיניהם דין אלא שנקראו בית דין

 חצוף. (גיטין לב ב) בראשונה היה עושה בית דין במקום אחר ומבטלו,

 בפני כמה היה מבטלו, רב נחמן אמר בפני שנים, רב ששת אמר בפני

 שלשה, רב נחמן אמר בפני שנים תרי נמי בית דין מיקרו, וקיימא לן

הילכתא כרב נחמן, אלמא תרין נמי בית דין מיקרו, למימר כשמואל.



  פסקו כרבי אבהו, הרי"ף אף הביא ראיה854 והרי"ף853רבינו נחשון♦

לדבריו.

הרי"ד פוסק כרי"ף ודוחה את ראיית הבה"ג.

   תקנת אושא  6.4.3.3

 תקנת אושא היא שהבעל גובה מהלקוחות נכסים שמכרה להם אשתו. נחלקו הגאונים

  רב עמרם גאון, רב נחשון גאון ורב נטרונאי גאון855האם הבעל צריך לשלם ללקוחות.

  מחייבים תשלום.856פוטרים מתשלום, ואילו רב מתתיה גאון רב צמח גאון ורב האי גאון

מביא מחלוקת זו ומכריע כדעת הפוטרים מתשלום.857הרי"ד 

   נוסח חתימת ברכה מעין שלוש  6.4.3.4

  דן בחתימה הראויה לברכה מעין שלוש, הוא מביא שלוש גישות858הרי"ד בתשובה

מהקדמונים:

  – בכל שבעת המינים ובחמשת מיני דגן חותם בחו"ל "על859שאילתות.1

הארץ ועל הפירות", ובא"י "על הארץ ועל פירותיה".

 אוצה"ג סנהדרין עמ' י"ט סי' ל"ד.  853
 סנהדרין דף ח' ע"ב.  854
  וראה דיון על כך אצל שציפנסקי תקנות, ח"א עמ' שצח; י' כהן,132-137 ראה אוצה"ג כתובות חה"ת עמ'   855

.509-520, הוצאת המשפחה, תשנ"ז, עמ' תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני הזוג
  אמנם המגיד משנה הלכת אישות פכ"ב ה"ז אומר שרב האי גאון פטר מתשלום, אך פה הבאתי את  856

 המסורת שמתעד הרי"ד בספרו. יתכן ששורש הבלבול הוא בכך שאחת מהדעות היא של רב הילאי גאון עי'

 בעיטור אות כ' כתובות דף לו עמוד ב המביא את המסורת שחייב דמים בשם רב הילאי גאון, ובתשובות

 הגאונים שערי צדק חלק ד' שער ו' סימן כ', שהרכבי ייחס לרב האי גאון, פטר מדמים. על כל העניין ראה

.8 ו-4כהן הנ"ל הערות 
 ספר המכריע ערך ל"ו.  857
 שו"ת הרי"ד סימן מ"א.  858
  שאילתא נ"א.859



  – על חמשת מיני דגן חותם "על המחיה", על חמשת861 ורי"ף860ר"ח.2

 המינים האחרים משבעת המינים מברך "על הארץ ועל הפירות", על

 היין מברך "על הגפן ועל פרי הגפן". בין ביין בין בשאר פירות חוץ

862מחמשת המינים חותם על הארץ ועל הפירות.

 שיטת הבה"ג ורש"י בספר הפרדס – על חמשת מיני דגן חותם על.3

 המחיה, על חמשת המינים האחרים משבעת המינים מברך וחותם על

הארץ ועל הפירות. על היין מברך וחותם על הגפן ועל פרי הגפן.

 הרי"ד עצמו נוטה לפסוק כשאילתות אך אומר שאין למחות במי שפוסק אחרת כי יש לו

 863סמך מרש"י והבה"ג.

   דין מלוה על המשכון  6.4.3.5

  מצטט מחלוקת גאונים מה מעמדו של מלוה על המשכון. הוא מצטט באריכות864הרי"ד

  המחלק בין משכון בשעת הלוואה שדינו כשומר חינם865את רב האי במשפטי שבועה

 למשכון שלא בשעת הלוה שדינו כשומר שכר. הרי"ד דוחה את דבריו. הרי"ד עובר לצטט

  בשמו באור זרוע הלכות סעודה סימן קפ"א; שבלי הלקט שם; ותוכן דבריו בראבי"המובא דברי ר"ח   860

סימן קכ"ב.
 ברכות פרק ו סימן קס"ב.  861
  הבאתי את הדברים כפי שהביאם הרי"ד אם כי מהראבי"ה שם  עולה שהר"ח חילק בין ברכת הגפן  862

 "וכן על היין חותם על הארץ ועל פרי: לברכת שאר הפירות משבעת המינים. כמו כן ברי"ף לפנינו נוסף

 הגפן", וכ"ג תר"י; הרשב"א בתשובה ח"ב סימן שצ"ח; הרא"ש ברכות שם. בסמ"ג עשין כ"ז כתב כדעת

הרי"ד בשיטת הרי"ף.
   אחר כל הדיון הוא מוסיף "וגם רב האי גאון ז"ל כך כתב... עוד כתב משם רב יהודאי גאון.." הדיון863

 בדברי רב האי גאון אינו במרכז הדיון כמו הדיון בשיטת רש"י והבה"ג, יתכן שמעצם העניין אין להם מעמד

שווה ויתכן שפשוט הוא מצא את הדברים מאוחר יותר.
 ספר המכריע ערך צ"א.  864
 ח"ב שער י"ז.  865



  הסוברים  שדינו תמיד כשומר868 הר"ח וגאונים אחרים867, הרמב"ם,866את שיטת הרי"ף

 שכר. הרי"ד באופן בסיסי מסכים עמם ופוסק שמלוה הוא כשומר שכר, אם כי גם  פה

הוא חולק ואומר שמשכון שלא בשעת הלוואה דינו שחייב גם באונס.

   יחסו של הרי"ד לספר הלכות גדולות   6.5

 הדיון בשימוש הרי"ד בספר הלכות גדולות קובע ברכה לעצמו. כבר הזכרתי בפתיחת

 פרק זה שהרי"ד השתמש רבות בספר הבה"ג. הרי"ד מעיד על עצמו שהיו לו שני עותקים

 שונים אותם הוא משווה אחד לשני בבירור הגרסא המדויקת של הספר, ובבירור

 ההוספות שנכנסו לספר ע"י מחברים אחרים. כמו כן ראינו שספר הלכות גדולות שימש

 את הרי"ד רבות בבירור הגרסאות המדויקות לתלמוד, והרי"ד אף קבע שמשפט בסוגיה

 הוא תוספת מאוחרת כיון שהיה חסר מספר הלכות גדולות. ואכן כבר עמד על כך

 פרופסור תא שמע, במאמרו על תוספות הרי"ד, על חשיבותו של הבה"ג בעולמו של

הרי"ד:

 לצדו של רש"י כפרשן בה"א הידיעה תופסים מקום של כבוד בתוספות

 רי"ד ספרי הלכות גדולות, רבנו חננאל והרי"ף בתחום הפסיקה. בכל

 מקום שהאריך בו הרי"ד את הדיבור וביקש למצות פסק הלכה נסב

 דיונו על עמדותיהם של שלשה ספרים אלו, אולם גם כאן –  תוך חירות

 מלאה –  פעמים דוחה ופעמים מקרב. גם בתחום זה לא היסס להביע

869 ...הערכות שונות ביחס לחומר קדום זה

 שבועות דף כ"ה ע"א.  866
 הלכות שכירות פ"י ה"א. מקרה זה הוא אחד מהמקרים הבודדים שהרי"ד מצטט את הרמב"ם.  867
 תשובות הגאונים שע"צ ח"ד שער ב'.  868
.927 תא שמע תוספות הרי"ד עמ'   869



 גם הממצאים בחומר הנחקר בעבודה זו מתאימים למסקנה זו, מצאתי יותר מארבעים

 הפניות לבה"ג ודיונים בדבריו, מספר החורג בהרבה משימוש בכל מקור אחר מתקופת

 הגאונים. חשיבות זו משתלבת היטב במגמה שהתפתחה בעולם בעלי התוספות בו תפס

  אמנם חשוב להזכיר שבתוספות הרי"ד בסך הכל870ספר הלכות גדולות מקום של כבוד.

 נמצאים רק כעשרים ציטוטים של הבה"ג, ורובם המכריע הם בנושאים הלכתיים שגם

 נדונו בספר המכריע ובתשובות. על כן מדויקים דברי פרופסור תא שמע שתרומת הבה"ג

בעולמו של הרי"ד היא בעיקר בתחום ההלכה ולא בתחום הפרשנות. 

 ההתעסקות עם הבה"ג דווקא בתחום ההשלכות לעולם ההלכה למעשה ולא

 בתחום הפרשנות גרידא, מעמידה במוקד הדיון את שאלת הסמכות של הגאונים בכלל

 והבה"ג בפרט. על כן אנו צריכים לבדוק לא רק כמה פעמים דן הרי"ד בדברי הבה"ג, אלא

 גם עד כמה הוא מאמץ את מסקנותיו ההלכתיים. מבדיקת המקורות שלפני עולה שחלק

 ניכר של המובאות הרבות של ספר הלכות גדולות בתשובות הרי"ד ובתוספותיו נדחה על

  דוגמאות שבחנתי בחומר הנחקר בעבודה זו יותר ממחצית הפסקים45ידי הרי"ד. מבין 

 של הבה"ג נדחו. הפסקים של הבה"ג אותם אימץ הרי"ד אף הם אינם עשויים מעור אחד.

 בחלק ניכר מהמקרים מדובר על פסק שרווח והסכימו עם הבה"ג הרי"ף, הר"ח או גאונים

 אחרים. רק בחלק קטן מהמקרים שמצאתי מאמץ הרי"ד את דברי הבה"ג בניגוד לפוסקים

האחרים. 

 תופעה זו אומרת דרשני, יתכן לתאר אותה באופן מצומצם ולומר שהכל הוא

 ביטוי לעצמאות של הרי"ד ואין להסיק מכך יותר מזאת. אפשר להפליג ולומר שתופעה זו

 , ירושלים תשמ"ט עמ'חכמי אשכנז הראשונים על תיאור תהליך זה וניסיון הסברתו ראה א' גרוסמן,   870

 ; א' גרוסמן, "יחסם של חכמי אשכנז וצרפת במאות הי"ב-הי"ג אל ספרי ההלכה של הרי"ף428-429

 קליטתם של ספרי הרי"ף, הר"ח ו"הלכות גדולות""; י"מ תא שמע, 14-3 (תשנ"ט) עמ' 80והרמב"ם", פעמים, 

 כנסת מחקרים אשכנז עמ'(=  191-201נה,א (תש"ם), עמ'  בצרפת ובאשכנז במאות הי"א-י"ב", קרית ספר

43-61.(



 משתלבת בתמונה הרחבה יותר העולה מספר המכריע והתשובות ובו ביסוס צורת פסיקה

 חדשה המתעלמת במוצהר ובמופגן מסמכותיות העבר. יש לרי"ד רצון ומגמה להתנתק

  ועל כן הוא מרבה לדון בו כדי להעניק מתודה חדשה871מהפסיקות שעלו מספר הבה"ג,

 ללומדי הספר, מתודה שאינה משתעבדת לספר אלא משתמשת בו כנקודת הפריה להמשך

  לא אאריך להביא את כל הדיונים של הרי"ד בספר הבה"ג ואסתפק במספר872הדיון.

דוגמאות המוכיחות את היחס האמביוולנטי כלפיו.

873   האם קידוש על היין דאורייתא ?  6.5.1

  דן בשאלה האם מצוות קידוש על היין היא מדאורייתא או מדרבנן. במסגרת זו874הרי"ד

 הוא דן בשתי שאלות – האם מצוות קידוש היא מדאורייתא או מדרבנן; האם מצוות קידוש

 על היין היא מדאורייתא או מדרבנן. הרי"ד עצמו לאור דיון ממצה בסוגיות התלמודיות

מסיק שמצוות קידוש היא מדאורייתא אך מצוות קידוש על היין הוא מדרבנן. 

בשולי הדיון מצטט הרי"ד את הבה"ג שעולה ממנו שלא כדבריו:

  בתשובת חכמי אשכנז "ובהלכות148 ספר שהיווה אבן פינה בעולם אשכנז, עיין שיבולי הלקט ח"ב עמ'   871

קטועות ובהלכות גדולות ובהלכות קצובות של מר יהודאי גאון ז"ל אשר כל ישראל נוהגין בהם".
  כיוון זה מצביע על שינוי דרסטי מיחסם של בעלי התוספות לספר הבה"ג, דבר זה מודגש ביתר שאת  872

 לדעת תא שמע במאמרו הנ"ל שבעלי התוספות אמצו את הבה"ג בגלל הרצון להיצמד למסורת איטליה.

 לאחרונה התפרסם מאמרו של רמי ריינר הבוחן מחדש את תהליך התקבלות ספר הלכות גדולות באשכנז

 וצרפת. הוא מחלק בין תהליך הקבלה בצרפת שהעניק לספר סמכות הלכתית, לעומת אשכנז שם הצטרף

 הספר כמקור הלכתי נוסף בתוך הדיון. ריינר עומד על כך שרש"י הרחיב את השימוש בהלכות גדולות גם

 למקור פרשני וכמקור לנוסחת התלמוד אך לא שינה באופן משמעותי את מעמדו ההלכתי ממה שקיבל

 מרבותיו באשכנז. מסקנות מחקרי על הרי"ד מעידות שעל אף פער הזמן ומהפכות בעלי התוספות שחלו בו

 משמר הרי"ד את יחסו של רש"י אל הבה"ג. עיין ר' ריינר, "להתקבלותו של ספר 'הלכות גדולות' באשכנז",

.95-121, עורך ח' קריסל, באר שבע תשס"ו עמ' לימוד ודעת במחשבה יהודית
.6.3.3  ראה דיון על נושא זה גם לעיל סעיף 873
  ספר המכריע ערך ע"א, מובא גם תוספותיו פסחים ק"ו ע"ט מהדורא תניינא, העיקרון מוזכר גם בפסקיו  874

לברכות עמ' מח ובפסקיו פסחים עמ' שסד. 



 875ואע"פ שמצאתי כתוב בהלכות גדולות בהלכות קידוש והבדלה

 ואע"ג דמדכר בקידושא צריך לאדכורי בצלותא מ"ט זכור וזכרתם תרי

 קראי כתיבי ואתו מועדים ילפי משבת מה שבת בתפלת ועל הכוס אף

 876יו"ט בתפלה ועל הכוס.

 מדברי הבה"ג עולה שיש שני חיובים בקידוש – בתפילה ועל היין – ושניהם נלמדים

 מפסוק ועל כן שניהם מדאורייתא, שלא כדברי הרי"ד. הרי"ד מגיב לדברים בחריפות

רבה:

 אלא מלבו אמר הדברים הללו ליתןנ"ל שאין זה כתוב בשום מקום 

  ואת"ל877טעם לדברי חכמינו ז"ל שהצריכו לקדש בין בתפלה בין בכוס.

 מן התורה הוא לקדש על היין או על הפת אבל מיהו הכי אגמרי'

 רחמנא למשה היכא דאיכא סעודה מחייב והיכא דליכא סעודה לא

 מחייב ומש"ה לא מקדשינן בלילי יוה"כ שחל להיות בשבת א"נ היכא

 ולא נתיישב לבי יפהדלא סעיד. אכתי קשיא לי כל מאי דכתבית לעיל 

בדבר.

הרי"ד מעלה שתי אפשרויות להתמודד עם בעיה זו:

 דחיית דברי הבה"ג מכל וכל "מלבו אמר הדברים האלו" ובכך לערער.1

את הסמכותיות שלהם.

 הסברת דברי הבה"ג שלא על פי פשוטם – הרי"ד מציע שיש שתי.2

 אלטרנטיבות למצווה, אם יש לאדם סעודה הוא מקדש פעמיים ומקיים

 שתי מצוות מהתורה אך אם אין לו סעודה כגון ביוה"כ הרי שדי לו

 סימן ב' עמ' צ"א.  875
  רי"ד שם.876
  ההדגשות אינם במקור.877



 בקידוש אחד בלבד. (הצעה זו בעצם זהה למה שהרי"ד עצמו סובר

 אלא שהרי"ד מעניק למצווה השנייה מעמד דרבנן ואילו הבה"ג בהצעה

זו סובר שיש בה קיום מצווה מדאורייתא).

 גם לאחר דיון זה מסיק הרי"ד " ולא נתיישב לבי יפה בדבר".  בדברים אלו יש דוגמא

 טובה ליחסו של הרי"ד לבה"ג – הוא אינו מוכן לקבל את הדברים כפשוטם ועל כן או

שהוא דוחה אותם או שהוא משנה אותם.

   תינוק בן יומו עושה יין נסך ?  6.5.2

 הגמרא בע"ז מביאה את דינו של רב "תינוק בן יומו עושה יין נסך"(ב' ע"ז דף נ"ז ע"ב).

 מהגמרא שם, אליבא דמ"ד אחד, עולה ששמואל חולק על רב וסובר שאין קטן עושה יין

  שפסק כשמואל. הרי"ד מסיק "ואינו נ"ל דקיי"ל879 מצטט את פסק הבה"ג878נסך. הרי"ד

  כרב". הרי"ד אינו מרחיב את הדיבור על נושא880הילכתא כרב באיסור וכן פסק רבי' יצחק

 זה אך ידוע לנו על ר"ת שנאמר עליו שאף הוא פסק כשמואל, הדבר עורר סערה גדולה,

 כיון שפסיקה זו יחד עם הפסיקה הרווחת מימי הגאונים שמגע נכרים כיום דומה למגע

 תינוק בן יומו מובילים למסקנה שיין נכרים מותר. ר"ת בתגובה לשמועה זו אמר שלא היו

  בסופו של עניין מסתבר881דברים מעולם והוא אכן פוסק כרב כפי שאמר הרי"ד כאן.

 שהרי"ד חזר בו ופסק כשיטת הבה"ג, וכך פסק בפסקיו. חזרה זו עולה בקנה אחד עם

 882הרמז שלו שיין שנגע בו נכרי צריך להיות מותר לגמרי.

 בתוספותיו מהדות"נ על אתר.  878
 סימן נה - הלכות יין נסך עמוד תקצד.   879
 מסתבר שכוונתו לר"י בעל התוספות שאכן פסק כרב כיון שהרי"ף פסק כשמואל.   880
.104-108 ראה דיון על כך בהרחבה בסולביצ'יק יינם עמ'   881
 עיין בתוספות רי"ד ע"ז מהדו"ק דף נ"ז ע"א ד"ה תינוק; תשובות הרי"ד סימן ק"כ.  882



   האם האישה עושה שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה ?  6.5.3

 בשאלה האם אישה יכולה לעשות שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה נחלקו רב ורבי

  רבי חנינא מתיר ואילו רב אוסר. הגמרא מעלה שתי אפשרויות להסביר את883חנינא,

שיטת רב: 

אסור מפני ביזיון הבעל..1

אסור כיון ש"חצא האישה" (השליח) נוצר אחר מתן הגט..2

 הגמרא מעלה נפ"מ בין שני הפירושים – אם האישה מינתה את השליח שלה לפני שהבעל

 מינה את השליח שלו. בגמרא אין הכרעה מפורשת במחלוקת זו, אך הגמרא מביאה שני

מעשים כהמשך לדיון:

 ההוא גברא דשדר לה גיטא לדביתהו, אזל שליחא אשכחה כי יתבה

  בידך; אמר רב885 גיטך, אמרה ליה: ליהוי884וקא לישא, אמר לה: הילך

 :887 בה עובדא. אמר ליה רבא886נחמן: אם איתא לדרבי חנינא, עבדי

 ואם איתא לדר' חנינא, עבדת בה עובדא? הא לא חזרה שליחות אצל

 , שלח להו: לא חזרה שליחות אצל888הבעל! שלחוה לקמיה דר' אמי

 , ור' חייא בר אבא אמר: נתיישב בדבר. הדור שלחוה קמיה דר'889הבעל

  שלחו לה ואזלי! כי היכי דמספקא להו890חייא בר אבא, אמר: כל הני

 לדידהו, הכי נמי מספקא לן לדידן–   הוי דבר שבערוה, ודבר שבערוה

 גיטין ס"ג ע"ב.  883
 "הי".187 בכת"י מינכן, ופטרסבורג   884
 וכן בחלק מהדפוסים "להוו פיקדון".187 בכת"יפרסבורג   885
 בכת"י מינכן "עבדינ'".  886
 בכת"י מינכן חסר "אמר ליה רבא ... עובדא".  887
 "זירא".140 בכת"י ותיקן   888
 בכת"י מינכן חסר "שלחוה קמיה ... הבעל".  889
 בכת"י מינכן וותיקן "הכי".  890



 חולצת. הוה עובדא, ואצרכה רב יצחק בר שמואל בר מרתא גט

וחליצה. תרתי? גט מחיים, וחליצה לאחר . (ב' גיטין דף ס"ג ע"ב)

 המעשה הראשון הוא מקרה מורכב יותר מהמקרה עליו נחלקו רב ורבי חנינא – לא מדובר

  לקבל את הגט מיד שליח בעלה, אלא האישה מינתהאחרבמקרה שהאישה מינתה שליח 

  שיהיה גם שליח קבלה. כיון שמקרה זה מורכב יותר מסתפקיםשליח בעלהאת 

 האמוראים האם רבי חנינא יודה במקרה זה שהשליחות של האישה לא חלה, כיון שלא

 חזרה השליחות אצל הבעל, או שמא גם כאן יחלוק ויכשיר את הגט. שאלו את רבי חייא

בר אבא, והוא לא ידע כיצד להכריע ועל כן החמיר והצריך את האישה חליצה.

 המקרה השני בא לפני רב יצחק בר שמואל בר מרתא  והוא הצריך גט נוסף.

 מהגמרא לא ברור לחלוטין מה המקרה שבא לפני רב יצחק בר שמואל בר מרתא  האם זה

 המקרה הבסיסי שעליו דנו רב ורבי חנינא, או שמא זה המקרה המורכב יותר עליו דנו

האמוראים האחרים.

 כאמור בגמרא עצמה אין דיון מפורש בשאלה כמי ההלכה בשאלת היסוד של רב ורבי

 בבירור שאלה זו עלו שני שיקולים: 891חנינא, וכבר בתקופת הגאונים נחלקו כיצד לפסוק.

892באופן כללי במחלוקת רב ורבי חנינא כמי ההלכה?.1

 האם העובדה שהאמוראים שקלו וטרו בדברי רבי חנינא היא ראיה.2

 893שהלכה כמותו?

הבה"ג לאחר ציטוט המחלוקת בין רב ורבי חנינא אומר:

 עיין רי"ף על הסוגיה שם שמתעד מחלוקת זו.  891
  בשאלה זו יש בתקופת הגאונים מחלוקת - הר"ח, (מובא בתשובות הרי"ד סימן כ"ט ובחידושי הרמב"ן  892

 גיטין שם), פסק כרבי חנינא כיון שרב הוא תלמידו ואין פוסקים כתלמיד במקום הרב, ולעומתו בספר

  הערה141המתיבות פסק כרב. הרמב"ן מעיר על פסק זה "ולא ידענא טעמא", אך עיין אוצה"ג גיטין שם עמ' 

 ט' שם מעיר פרופסור לוין ששאלה זו נתונה במחלוקת גאונים רחבה יותר ושגאוני סורא באופן כללי פסקו

במחלוקות רב ורבי חנינא כרב. 
 עיין ברי"ף שם שמביא ראיה זו בשם רב האי גאון ובעקבותיו גם חכמי ספרד אחרים הביאו ראיה זו.  893



 והילכתא כרב משום דהוה דבר בערוה ודבר בערוה חולצת, הוה

 עובדא ואצרכה רב יצחק בר שמואל בר מרתא גט וחליצה, תרתי, הכי

894 קאמר גט מחיים וחליצה לאחר מיתה.

בדבריו יש שתי נקודות שונות:

 האמירה שמקרה זה הוא "דבר שבערוה" ועל כן חולצת. ציטוט זה הוא.1

 מדברי רבי חייא בר אבא שכאמור לעיל פוסק לחומרא כיון שאינו

 יודע כיצד להכריע. הבה"ג שמצטט את המשפט הזה ביחס למחלוקת

 רב ורבי חנינא בעצם אומר שגם במחלוקת זו אין הוא יודע כיצד

 להכריע ועל כן מחמיר. אין כאן הכרעה שהלכה כרב יש כאן הימנעות

895מהכרעה ופסיקה מספק.

 ציטוט המקרה השני של הגמרא ללא ציטוט המקרה הראשון. מכך.2

 שהבה"ג הביא רק מקרה זה ברור שהבין שהמעשה היה שאשה עשתה

 שליח לקבל מיד שליח בעלה זהה למקרה עליו דנו רב ורבי חנינא.

  פסק למעשהרב יצחק בר שמואל בר מרתאלאור קריאה זו ברור ש

כדברי רב. 

 הרי"ד מביא דיון זה ומכריע כדעת והר"ח הרי"ף שהלכה כרבי חנינא ולא כרב, ותוקף את

רב יצחק בר שמואל בר מרתא:ראיית הבה"ג מדברי 

 אבל אין השיטה מוכחת כן דאילו כן ה"ל לתלמוד למיכתב הכי ההיא

 896איתתא דעבדא שליח לקבל גיטה מיד שליח בעלה ואצרכה רב נחמן

 גט וחליצה, אי נמי ה"ל לתלמודא למיכתב הוה עובדא דההיא איתתא

 סימן ל"ט, הלכות גיטין עמוד תט"ז.  894
  בהסבר זה יש מתח עם האמירה החדה של הבה"ג "והילכתא כרב" ואכן בדברי שאר הפוסקים ההולכים  895

בעקבות הבה"ג ופוסקים כרב אין אנו מוצאים מתח זה. 
 צ"ל: רב יצחק בר שמואל בר מרתא, וכן העתיק הרי"ד לפני כן בתשובה.    896



 דעבדא שליח לקבל גיטא בתר פלוגתא דרב ור' חנינא מיד והוה משמע

 דהתם קאי, השתא דכתביה בתר ההוא גברא דשדר ליה גיטא לדביתהו

 כו' דלא חזרה שליחות אצל הבעל ש"מ דהאי הוה עובדא כו' נמי הכי

 הוה עובדא דלא חזרה שליחות אצל הבעל והתם אצרכה רב יצחק גט

 וחליצה הא אילו חזרה שליחות אצל הבעל לא היה מצריך לה מידי

  מעליא כר' חנינא, וכך פי' גם המורה רש"י ז"ל הוה897דהוה ליה אגיטה

898 עובדא כה"ג ואצרכה גט אחר משום דלא חזרה שליחות.

 הרי"ד טוען שאילו המקרה השני היה אכן מוסב על מחלוקת רב ורבי חנינא, כדברי

 הבה"ג, על התלמוד היה לציין זאת או להביא את המקרה ישר אחרי המחלוקת שלהם ולא

 זאת דוחה הרי"ד את פסקאחרי המקרה הראשון כפי שעשה התלמוד בפועל. לאור 

899הבה"ג.

 הרי לנו שוב דוגמא שהרי"ד חלוק על הבה"ג בפסק, ונקודת המחלוקת סובבת

 סביב פסיקה לאור ניתוח סוגיית הגמרא בניגוד לפסיקה לאור מסורת כללי הפסק. חשוב

  פסקו כרב כפי שפסק הבה"ג. אמנם900בהקשר זה לציין שראשוני בעלי התוספות ככלל

 לא מצאתי ראיה מפורשת לכך שהם עשו זאת בהשפעת הבה"ג, אך בין כך ובין כך ברור

שהרי"ד בתשובה זו יוצא לא רק נגד הבה"ג אלא גם נגד עולם בעלי התוספות.

 צ"ל גיטה.  897
 תשובות הרי"ד סימן כ"ט וספר המכריע ערך נ"ה.  898
 חשוב לציין שהרי"ד לא התייחס לכך שהבה"ג פסק לחומרא כיון שזה "דבר שבערוה". כמו כן צריך   899

 להדגיש שהרי"ד מגבה את מחלוקתו הפרשנית עם הבה"ג בכך שאומר שגם רש"י ביאר כך את הגמרא, אך

 אין תחושה שלולא רש"י הרי"ד היה נכנע לפירוש הבה"ג.
 ראה ספר הישר לר"ת חלק החידושים סימן קל"ט, ראב"ן גיטין ד"ה ואין האשה וכן עוד.  900



   איזה פסולי עדות הם מהתורה?  6.5.4

  נשאל האם פסולים אלו902 מונה את הקרובים הפסולים לעדות. הרי"ד901המשנה בסנהדרין

 הם מהתורה או מדרבנן. הרי"ד סבור שכל הפסולים, הן אלו המוזכרים במשנה והן אלו

 שאינם מוזכרים במשנה אלא נלמדים מאלו הנזכרים במשנה, פסולים מהתורה. לעומת

 זאת הוא סבור ש"שני בשני" כמו חתן אחי חמיו אינם אסורים אפילו מדרבנן. תוך כדי

דבריו מצטט הרי"ד את הבה"ג האומר:

 שכל קרובין השנויין במתני' פסולין מן התורה בר מגיסו וחורגו שאין

 פסולן אלא מדברי סופרים, וכך ראיתי כתוב זה הלשון גם בפסקות של

 903גאונים.

הרי"ד חלוק על הבה"ג ואומר:

  כי היכי904,דמהיכא תיתי לו דלא פסילי הני אלא מדרבנןואינו נ"ל 

 דילפינן הני מקרא דלא יומתו אבות על בנים הם הכי נמי ילפינן להני

מבעל כאשתו וכיון דמקרא ילפינן להו ש"מ פסילות' מדאורייתא הוא.  

 הרי"ד אינו מאריך לדחות את פסק הבה"ג ומסתפק באמירה שאין מקור לחילוק זה

מהגמרא. 

הרי"ד מצטט נקודה שנייה מבה"ג:

 פ"ג מ"ד.  901
 בתשובה ל"ט, ובפסקי הרי"ד סנהדרין שם הוא מביא את עיקרי הדברים.   902
  דברי הבה"ג מובאים ברי"ד שם, לפנינו בבה"ג אין קטע זה, אמנם מצאנו בגאונים מסורות הרואות את  903

 כל פסול הקרובים הנלמד מדרשה כאסור רק מדרבנן, אך לא מצאנו בגאונים מסורת כפי שמביא הרי"ד

 המחלקת בין סוגי הקרובים לעניין השאלה האם הם פסולים מהתורה או מדרבנן. עיין על נושא זה ש'

אברמסון, "פסקים קדומים", סיני,  מט (תשי"ט), עמ' רי"ד – רי"ח.
  ההדגשה אינה במקור.   904



   ראשון905וגם ראיתי גם שם כתוב: תפוס גמרא בידך כל היכא דאיכא 

 בראשון ושני בראשון וראשון בשני ושני בשני פסול מדאורייתא,

 907   שלישי בשני כשר ואפילו מדרבנן.906שלישי בראשון פסול מדרבנן 

הרי"ד דוחה גם נקודה זו:

  שלח ליה ר' אבא לר'908גם זה אינו נ"ל דהא הכי קאמר בפרק יש נוחלין

 יוסף בר חמא הלכה שלישי בשני כשר רבא אמר אף בראשון והיכי מצו

 לפלוגי ביניהו ולמימר דשלישי בשני כשר אפילו מדרבנן ושלישי

 בראשון כשר מדאורייתא ופסול מדרבנן הילכך גם שלישי בראשון

כשר אפילו מדרבנן.

 הרי לנו שני פסקים של הבה"ג שאת שניהם דוחה הרי"ד אחד כי אין מקור והשני כי הוא

סותר את הגמרא במסכת בבא בתרא. 

   ריאה שניקבה ודופן סותמה  6.5.5

 מביאה דיון בריאה שניקבה ודופן סותמתה:909הגמרא בחולין

  ריאה שנקבה ודופן סותמתה910אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן

  בבשרא. אמר ליה רב יוסף911–  כשרה. אמר רבינא: והוא דסביך

  טרפה, אלמא, אמרינן נקובה היא, אי הכי,912לרבינא: ואי לא סביך מאי

 שם נוסף: אחים.  905
  הסמ"ג לאוין סימן רטו כתב: "וכן פסק בה"ג דג' בראשון פסול מדרבנן, ונראה מדרבנן טעות סופר הוא  906

אלא כתוב היה שם מדרב שדורש מיתורא דוי"ו ובניו לרבות דור שלישי לפסול על הראשון".
 סימן נ"א הלכות עדות עמ' תקס"א.  907
 בבא בתרא דף קכ"ח ע"א.  908
 חולין דף מ"ח ע"א.  909
 בכת"י מינכן חסר "אמר רב נחמן".  910
 "דסכין".121 בכת"י ותיקן   911
 בכת"י מינכן נוסף "א"ל".  912



  תניא ניקב פסול, מפני שהוא שותת, נסתם כשר,913כי סביך נמי , דהא

 מפני שהוא מוליד, וזהו פסול שחוזר להכשירו. וזהו למעוטי מאי לאו

 למעוטי כה"ג לא, למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה –  דאינו

קרום. (ב' חולין דף מ"ח ע"א)

  ועל רב צמח915 "מן הדין לפסוק כרבינא". על כן הוא תמה על הבה"ג914הרי"ד מכריע

 שפסקו כדברי רב נחמן ללא ההסתייגות של רבינא. מסקנת הרי"ד היא: 916גאון

 ואין אלו אלא דברי נביאות לעקור שיטת התלמוד וסוגיא דשמעתא בלי שום ראיה

917שבעולם.

   קביעת זמן הגט   6.5.6

  דן בגט שיש פער בין זמן ציווי הבעל ליישום ע"י הסופר והעדים, וקובע שיש918הרי"ד

 לכתוב בגט את זמן ומקום הכתיבה ולא את זמן ומקום הציווי. הוא מביא את המשנה

 בגיטין האומרת ש"נכתב... ביום ונחתם בלילה פסול רבי שמעון מכשיר". (מ' גיטין ב:ב)

  הרי שגט שהתאריך שבו מוקדם לתאריך יום החתימה919כיון שאנו פוסקים הלכה כת"ק,

  נראה שלראיה זו אין תשובה ואכן לא מצאתי ראשונים החלוקים על דין זה.920פסול.

לאחר דיון זה מוסיף הרי"ד: 

 בכת"י מינכן " נקב הוא אי נקב הוא אפי' סביך בבישרא נמי מי לא".  913
 ספר המכריע ערך י"ד.  914
 בבה"ג שלפנינו לא מצאתי פסק זה אך הוא מופיע בתשובות הגאונים חמדה גנוזה סי' קכ"א.  915
 תשובות הגאונים שם.  916
  חשוב לציין שבשיבולי הלקט הלכות טריפות דין ח' יש מסורת שהרי"ד עצמו הקל בעניין זה כשיטת  917

הגאונים. בהסבר שיטת הגאונים עיין מגיד משנה הלכות טרפות פ"ז ה"ג.
 שו"ת סימן נ"א.  918
  יש שפוסקים כמו ת"ק לכתחילה אך בשעת הדחק פוסקים כר"ש - עיין רב האי גאון בשם איכא מאן  919

 ויש הפוסקים כת"ק לגמרי עיין ר"ה גאון בשם איכא דאמר,  הרא"ש פ"ב סי' ט, והגמ"י גרושין פ"א הכ"ה;

מ"ד ברא"ש והגמ"י שם; פהמ"ש להרמב"ם שם; תוס' רי"ד גיטין שם; טור שם בשם הרמ"ה.
 גם אם נפסוק הלכה כר"ש בדיעבד, הרי שבמישור לכתחילה צריך לכתוב את תאריך הכתיבה.   920



  אע"ג דקרא פסוקי דגיטא מן כמה יומי ולא איכתיב921וכך כתב בה"ג

 גיטא ההוא יומא דכתיב ליה לגיטא הוא זמן דיליה ואי איכתיב גיטא

בההוא יומא דקרא הוה (לי) [ליה] נכתב ביום ונחתם בלילה ופסול.

 במקרה זה הבה"ג משמש ראיה לדברי הרי"ד אך אין תחושה שהוא מהווה מקור כיון

שהרי"ד משוכנע שמקרה זה הוא פשוט לחלוטין.

   דין יבמה מורדת  6.5.7

  דן בשאלת יבמה שמורדת ומסרבת להתייבם ליבם. במהלך הדברים הוא דן בשני922הרי"ד

 מישורים שונים. ראשית הוא מסיק, בניגוד לרש"י, שהעולה מהתלמוד הוא שאין כופין על

 היבם לחלוץ בשום מצב. בשלב שני הוא דן בתקנת הגאונים שכופין בעל לגרש אישה

  לאור תקנה זו מסיק הרי"ד שהדין יהיה זהה גם ביבמה שמרדה ואף עליה חלה923שמרדה.

 925 כסיוע לדבריו מצטט הרי"ד את דברי הבה"ג924תקנת הגאונים שכופין את בעלה לגרש.

 שאם אין האישה רוצה להתייבם כופים על היבם לחלוץ. אמנם מדברי הבה"ג אין ראיה

 שכפיה זו נובעת מתקנת הגאונים, שזו הנקודה המרכזית בדברי הרי"ד, ואכן ראשונים

926אחרים שציטטו את הבה"ג הבינו בדבריו שהוא פוסק שכופין יבם לחלוץ משורת הדין.

 בדוגמה זו הרי"ד אכן מביא סיוע מדברי הבה"ג לשיטתו, אך חריגה זו מוסברת

בכך שהרי"ד דן בתקנת הגאונים ולא בפרשנות הסוגיה. 

 הלכות גירושין.  921
 שו"ת הרי"ד סימן נ"ט.  922
  תקנה זו מופיעה בכתבי הגאונים בכמה מקומות, עיין תשו' הגאונים חמדה גנוזה סימן קמ בצרור  923

 תשובותיו של רב שרירא גאון; תשובות הגאונים שערי צדק סימן קכט. הרי"ד, בתשובה ע"ט אומר שאף

 הבה"ג מצטט תקנה זו אך אני לא מצאתי כן בבה"ג שלפנינו. הרי"ד מייחס תקנה זו לסבוראים וכך מובא גם

 בעיטור ערך מרד מהדורת רמ"י דס"ח ע"ד, אך בנוסחאות אחרות של תשובת רב שרירא גאון התקנה

 מיוחסת לגאונים - עיין על כך שציפנסקי תקנות עמ' שלו - שלז.
. 31 עיין לעיל הערה   924
 בתחילת הלכות יבום.  925
 ראה למשל רמב"ן יבמות ל"ט ע"ב ושו"ת הרשב"א ח"א הסימן אלף ר"מ.   926



   יחסו של הרי"ד לפירוש רבנו חננאל  6.6

 פירושו של רבנו חננאל היווה אבן פינה בפרשנות התלמוד באיטליה כבר בתקופה

 927שקדמה לרי"ד. מן המפורסמות הוא המקום המרכזי של פירושי הר"ח בספר הערוך,

  על כך שפירושי רבנו ברוך מבוססים בצורה נרחבת על928וכבר העיר פרופסור אברמסון

  על פירושי רבי שלמה בן היתום929פירושי הר"ח. בדומה לכך מעיד גם פרופסור תא שמע

 שאף הם מושתתים על פירושי רבנו חננאל. רבנו חננאל היווה מוקד חשוב גם בפרשנות

  לאור רקע זה930בעלי התוספות בכלל ואצל תלמידי רבנו שמחה, רבו של הרי"ד, בפרט.

 אנו מצפים שגם ביצירתו של הרי"ד יהיה מעמד חשוב לפרשנות הר"ח. אך שאלה זו

 צריכה בדיקה זהירה, שכן אם נשתמש באותם כלים שהשתמשנו בהם עד כה להעריך את

 מקום פרשנות הר"ח בפרשנות הרי"ד נגיע למסקנה שהרי"ד נתן לר"ח מקום דומה לזה

 שנתן לספר הלכות גדולות. פחות או יותר עולה אותה תמונה בה הוא מצטט אותו לעיתים

 רחוקות בתוספותיו ובמידה מרובה יותר בתשובותיו ובספר המכריע. לעיתים פרשנות

 הר"ח ופסקיו מהווים את מוקד הדיון ולעיתים מהווים נספח לדיון אחר, לעיתים הם

 מובאים כראיה לפסיקת הרי"ד, ולעיתים כתוספת לסוללה של פרשנים עליהם חלוק

הרי"ד. 

 אך דומני שכלים אלו לא יצליחו להכיל את ההשפעה האמיתית שהית לפרשנות הר"ח

 על הרי"ד. השפעה זו ניכרת בתחומים החורגים מהפרשנות של סוגיה ספציפית זו או

 ואילך.218, עמ' 1000-1200  ראה על כך תא שמע הספרות הפרשנית 927
.17-116  ש' אברמסון , "רבנו ברוך ב"ר שמואל הספרדי", שנתון בר אילן, כו-כז (תשנ"ה), עמ' 928
. 225, עמ' 1400 – 1200  תא שמע הספרות הפרשנית 929
 קליטתם של ספרי הרי"ף, הר"ח ו"הלכות גדולות" בצרפת ובאשכנז, "  ראה דיון מפורט י"מ תא שמע930

 ).59-60 (=כנסת מחקרים אשכנז עמ' 206, 196נה,א (תש"ם), עמ'  במאות הי"א-י"ב", קרית ספר,



  ובמקרים רבים אפשר931אחרת. פרופסור תא שמע תיאר את מרכיבי הפרשנות של הר"ח,

לראות מרכיבים אלו בצורה רבה גם בפרשנות הרי"ד:

  – כבר עמדנו בפירוט רב על מקומו שלמקום הירושלמי בפרשנות.1

 התלמוד הירושלמי בפרשנות הרי"ד, ועל כך שבדומה לר"ח בסיכומי

 סוגיה מביא הרי"ד קטעים מהירושלמי גם כאשר אינם מסייעים

 ישירות לפרשנות הסוגיה בבבלי. העלנו שאצל הרי"ד מובאות אלו

משמשים כהשלמה או כהנגדה לפרשנות העולה מהסוגיה הבבלית.

 – תא שמע מתאר את פרשנות הר"ח:צורת כתיבת הפרשנות.2

 פירוש רבנו חננאל הוא פירוש קורסורי שוטף ומיוסד על רצף הסוגיות

 בתלמוד אולם נוטה להתרכז בעיקר בנקודות המפנה של המשא ומתן

 ההלכתי שלאורך הסוגיא ולמקד את העיון במהלכיה העיקריים, ...

 לעומת זאת שונה פירוש רבנו חננאל תכלית שינוי פירושו רש"י –

 המיוסד על שימוש מינימאלי במילות הסוגיא, ואף מעט זה לשם

 אוריינטציה בלבד. הלומד בפירושו של רב ניסים אפשר לו לדעת

 ולהבין בנקל את מהלך הסוגיא כולה בצורה טובה מבלי לעיין בגוף

 הסוגיא ומבלי לפותחה כלל, דבר שקשה לאומרו ביחס לפירוש רבנו

 חננאל, עם זאת, ניתן להפיק מושג כללי ומסכם על עיקר הסוגיא מן

 העיון בפירוש רבנו חננאל לבדו בעוד שמפירוש רש"י לבדו לא ניתן

932 להבין אפילו שורה אחת מן הסוגיא מבלי לעיין בגופה.

 תיאור זה היה יכול להיכתב כמעט מילה במילה על פסקי הרי"ד. גם הרי"ד מביא את

 עיקר הסוגיה עם הסברים מינימאליים תוך כדי הציטוט. ללא ספק צורה זו של כתיבת

.139 – 125, עמ' 1200 -1000  תא שמע הספרות הפרשנית 931
.128 שם עמ'   932



 הפסקים מושפעת ממבנה פירוש רבנו חננאל לתלמוד. כמובן, צורה זו מוגבלת רק

 לפסקים בעוד שבתוספותיו הרי"ד אימץ מבנה ספרותי אחר, אך בכל זאת ראה הרי"ד

צורך לחבר פרשנות משלימה לזו שכבר יצר הר"ח.

  – אחד מהדברים הבולטים בפרשנותשילוב בין הפרשנות והפסק.3

 הר"ח היא הנטייה להגיע למסקנה הלכתית בסוף כל סוגיה. בחיבור

 זה יש איזון בין שתי מגמות אלו, הפרשנית והפסיקתית. גם בפסקי

 הרי"ד, על אף שם הספר, יש איזון בין הפרשנות הרציפה לבין פסיקת

ההלכה בסוף הסוגיה.

  –  הר"ח בפרשנות שלו בדרך כלל מתעלםדילוג על אגדות התלמוד.4

 מהאגדות בתלמוד. כך גם הרי"ד, בניגוד לרש"י ולתוספות, בספר

 הפסקים אינו מבאר את אגדות התלמוד. אמנם בספר התוספות הרי"ד

מתעסק גם באגדות אך כנובע מאופי הספר אין זו פרשנות רציפה. 

 נקודות אלו מראות עד כמה הרי"ד אימץ כמודל את פרשנות הר"ח. אמנם בבדיקה רציפה

 של תכני הפרשנות נוטה הרי"ד יותר לפרשנות רש"י, אך אין בכך להקהות את העובדה

 שמבחינה מתודולוגית הרי"ד הוא תלמיד נאמן למורשת הר"ח הן מבחינת צורת הפרשנות

והן מבחינת נושאי הדיון. 

 על אף האמור צריך להדגיש שהרי"ד אינו מעניק יותר חשיבות למסורת הפסק של

 הר"ח מאשר לכל מקור אחר. כפי שנהג עם שאר הגאונים כך נוהג גם עם הר"ח, לעיתים

 מסכים ולעיתים חולק אך תמיד מעביר את הדברים תחת שבט הביקורת. יתר על כן

 הרי"ד מתמודד עם פסקי הר"ח, בעיקר בספר התשובות ובספר המכריע, וממעט

 להתייחס לר"ח בתוספות ובפסקים. נקודה זו משתלבת, כפי שהזכרנו לעיל, במגמת

 ספרים אלו המנסה לקעקע את מעמד העל שהיה לגאונים בפסיקת ההלכה. נקודה זו אינה



 ייחודית ליחסו של הרי"ד לר"ח, וכפי שכבר ראינו כך נהג גם בכתבי הגאונים בכלל

 ובספר הלכות גדולות בפרט. אנו נרחיב יותר בנקודה זו בסעיף הבא הדן ביחסו של

הרי"ד לספר האלפס.

   יחסו של הרי"ד לספר פסקי אלפס  6.7

כבר הזכרתי את דברי פרופסור תא שמע על חשיבותו של הרי"ף בעולמו של הרי"ד:

 לצדו של רש"י כפרשן בה"א הידיעה תופסים מקום של כבוד בתוספות

 רי"ד ספרי הלכות גדולות, רבנו חננאל והרי"ף בתחום הפסיקה. בכל

 מקום שהאריך בו הרי"ד את הדיבור וביקש למצות פסק הלכה נסב

 דיונו על עמדותיהם של שלשה ספרים אלו, אולם גם כאן – תוך חירות

 מלאה –  פעמים דוחה ופעמים מקרב. גם בתחום זה לא היסס להביע

933 הערכות שונות ביחס לחומר קדום זה...

 אין להסיק ממשפטים אלו שהעיסוק של הרי"ד בתורת הרי"ף הצטמצם לקבלת או דחיית

 השורה התחתונה של הפסק. ההפך הוא הנכון, הרי"ד מאריך לברר את עמדת הרי"ף

 בפרשנות הסוגיה. הוא דן בראיותיו המפורשות, ובהנחותיו הסמויות. בכל מקרה הרי"ד

 דן בהתאמת דברי הרי"ף כפרשן לסוגיה ולאור התאמה זו הוא דוחה או מקבל את פסקו.

 יתכן, כפי שאמר תא שמע, שהמוטיבציה לעיסוק ברי"ף הוא הרצון להגיע להכרעה

 הלכתית, אך ברגע שעלה הפסק של הרי"ד על שולחן הדיונים המתודה להכרעה היא

מתודה פרשנית טהורה. 

 על אף שפרופסור תא שמע שם בקטגוריה אחת את הבה"ג, הר"ח והרי"ף הרי

 שממצאי מראים על שוני מסוים ביחס של הרי"ד אל ספרים אלו. השוני אינו בא לידי

.927 תא שמע תוספות הרי"ד עמ'   933



 ביטוי בצורת ההתייחסות או ברמת ההיכרות עם הספרים האלו אלא בתדירות הציטוט

 מהם ובמספר המקומות בהם הרי"ד מעלה את תוכן דבריהם על שולחן הדיונים. בעוד

 שבחומר הנסקר בעבודה זו מביא הרי"ד מתורת הבה"ג והר"ח כארבעים פעמים, מתורת

 הרי"ף הוא מביא יותר מפי שניים. אמנם הבדל זה הוא כמותי ולא איכותי, שכן העיסוק

 בספרים אלו דומה מאוד, אך בכל זאת יש בה כדי ללמדנו על המקום החשוב של כתבי

הרי"ף בעולם הרי"ד. 

 בהקשר זה חשוב להדגיש שאין עיסוק הרי"ד בתורת הרי"ף זהה בכל חיבוריו.

 בעוד שבתוספות הרי"ד לע"ז ובפסקיו למסכת זו מצטט הרי"ד מדברי הרי"ף פחות מעשר

  פעמים ובספר המכריע דן הרי"ד בדברי25 בתשובות מביא הרי"ד את הרי"ף כ-934פעמים,

  הערכים שבספר. המרכזיות של הרי"ף בספרים אלו אינו רק91 מתוך 52הרי"ף ב-

 מבחינה כמותית אלא גם מבחינה איכותית, שכן בלא מעט מהמקרים כל הדיון סובב

 סביב פסק הרי"ף ללא אזכור של כל מקור אחר. פער זה בין הספרים השונים אינו מקרי,

 אין מיעוט הדיון בתוספות ובפסקים נובע מחוסר היכרות עם פסקי הרי"ף – הרי"ד הכיר

 פסקים אלו על בוריין כפי שנדגים להלן – יש כאן בחירה לא להתייחס לפרשנות הרי"ף

 על אף ההיכרות עימה. מסתבר שהתעלמות זו נובעת מבחירה מתודולוגית לפרש את

 הסוגיה על פי הבנתו ללא התייחסות לקודמיו. לאור זה לא ברור למה נוהג הרי"ד אחרת

בתשובות ובספר המכריע מאשר בתוספותיו ובפסקיו.

 דומני שהסיבה לשינוי זה נעוצה לא ביחסו של הרי"ד אל הרי"ף, אלא דווקא

 במעמדו של הרי"ף בעולם בו פועל הרי"ד. ספר המכריע מנסה לגבש עמדה הלכתית

 . הרי"ד מנסה לערער את המסורת הרואה אתבניגוד לעמדה הרווחתומתודה פסיקתית 

  פעמים, בפסקים הרי"ף מובא40  וכך המצב גם בתוספותיו לשאר הש"ס בו מובאים דברי הרי"ד בערך כ-934

בתדירות יותר גבוהה אך גם שם מדובר על עשרות בודדות של ציטוטים.



  בתור הסמכות הבלעדית לפסיקת ההלכה. הרי"ד טוען שיש לנו, הלומדים, את935הרי"ף

 הסמכות לפתוח מחדש את הדיון ולהכריע מחדש. כאשר דן הרי"ד מול מסורת זו הוא אכן

 שם את הרי"ף במרכז הדיון, אך תמיד הוא יעביר את דבריו תחת שבט הביקורת. המסר

 המחלחל מכך הוא שאין אדם שהוא חסין מפני שבט הביקורת ולא כפוף לתבונת הלומד.

 בספרים אלו, הן בספר התשובות ויותר מכך בספר המכריע, תופס הרי"ף מקום רחב

 הרבה יותר מאשר בתוספות כיון שספרים אלו מופנים כלפי בני דורו החלוקים על שיטת

 הלימוד והפסק של הרי"ד. דווקא מול לומדים אלו מנסה הרי"ד להוכיח שגם הרי"ף אינו

 סוף פסוק, לעיתים הוא טועה ואפשר להוכיח זאת, ולעיתים הוא צודק ואפשר להביא לו

 הוכחות נוספות. לעומת זאת כאשר עורך הרי"ד את פירושיו ופסקיו אין הוא רואה מקום

 להביא מסורות פרשנות ופסיקה של הגאונים והרי"ף שאינם עולים בקנה אחד עם

הפרשנות שלו ועל כן הוא על פי רוב פשוט מתעלם מדבריהם. 

  על ההתעלמות של הרי"ד מכתבי936תיאוריה דומה מציע פרופסור תא שמע

 הרמב"ם. תא שמע טוען שהרי"ד היה ער להשפעת הרמב"ם וניסה להילחם בה כיון שרצה

 להימנע מהדוגמאטיות של ספר פסק מובנה אליו כפופים כולם. נראה שכך פני הדברים

 גם ביחס לרי"ף. אמנם מטרת המאבק זהה אך המתודה של המאבק שונה. ביחס לספר

 משנה תורה השתמש הרי"ד בכלי ההתעלמות בתקווה שכך השפעת הספר תיעלם, אך

ביחס לרי"ף כלי זה לא היה יעיל. הרי"ף כבר נקלט בצורה רחבה הן בעולם האשכנזי-

 , ועל כן נקט הרי"ף מתודה אחרת. הרי"ד מקעקע את938, והן בעולם האיטלקי937צרפתי

הסמכותיות של דברי הרי"ף כפי שהסברנו.

  וכן את הגאונים כפי שהערנו לעיל.935
.37  ראה לעיל הע' 936
 .204 - 191 עמ' 930  על תהליך זה ראה י"מ תא שמע, לעיל הע' 937
   עדויות על קליטת הרי"ף באיטליה  בתקופת הרי"ד, אפשר לראות בציטוטים הרבים של פסקי הרי"ף938

בספר שיבולי הלקט ובכך שהריבב"ן כתב פירוש מקיף על פסקי הרי"ף.



 בהקשר זה לא ארבה בדוגמאות שכן עיקר העניין הוא לא בדוגמא זו או אחרת אלא

בריבוי הנתונים. אך פטור בלא כלום אי אפשר ועל כן אדגים שני דברים:

  הרי"ד מצטט בנושא939ההיקף והשליטה שיש לרי"ד בהלכות הרי"ף..1

 אחד את דברי הרי"ף ממקומות שונים ומנסה לעמוד על שיטתו תוך

כדי השוואתם.

 הפרשנות הצמודה שמעניק הרי"ד לדברי הרי"ף. הרי"ד אינו מסתפק.2

 בציטוט דברי הרי"ף אלא עובר שלב שלב בדבריו בוחן את ראיותיו

ואת מסקנותיו.

   האם למסקנה אסור להשהות תבשיל בע"ש ?  6.7.1

 נחלקו תנאים, חנניה וחכמים, האם מותר להשהות תבשיל בע"ש על כירה שאינה גרופה

 , מפאת אורכם אביא רק את עיקרי דברי941 מצטט את דברי הרי"ף940וקטומה. הרי"ד

הרי"ף: 

 הרי"ף מסיק שהלכה כדברי חכמים שאסור להשהות תבשיל מע"ש.1

אא"כ בושל כל צרכו. הרי"ף מביא מספר ראיות לשיטתו וז"ל:

 דהא בתר דשקלינן וטרינן איבעיא להו מהו לסמוך לה תוכה וגבה הוא

 דאסור אבל לסמוך שפיר דמי או דלמא לא שנא ומדאמרינן תוכה וגבה

 הוא דאסיר שמעינן דאסור לשהות על גבי כירה שאינה גרופה וקטומה.

 ועוד דהא עסקינן לבעיין מאי הוי עלה ת"ש כירה שהסיקוה בגפת

 ובעצים סומכין לה ואין משהין על גבה אלא א"כ גרופה וקטומה

   רמה זו אינה מפתיעה לאור העובדה שהן רבותיו של הרי"ד שלטו בדברי הרי"ף - עיין דוגמא מצוינת939

לכך בשאלה ששלח רבנו שמחה לרי"ד על אודות פסק הרי"ף (שו"ת סימן צ').
  ספר המכריע ערך כ"ב.940
  שבת דף ט"ו ע"ב.941



 וגחלים שעממו או שנתנו עליהן נעורת של פשתן דקה הרי היא

כקטומה אלמא דהכין היא הלכתא. 

ור' אושעיא נמי הכי סבירא ליה. 

ורבה בר בר חנה א"ר יוחנן נמי הכי סבירא ליה. 

 ועוד הא אמרינן לקמן לענין תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא סבר רב

 יוסף למימר תוכו תוכו ממש על גביו על גביו ממש אבל לסמוך שפיר

 דמי ואותביה אביי כיפה שהסיקוה בקש ובגבבא הרי היא ככירים

 בגפת ובעצים הרי היא כתנור הרי היא כתנור דאסור הא ככירה שרי

 במאי עסקינן אילימא על גבה ובמאי אילימא בשאינה גרופה ואינה

 קטומה אלא כירה שאינה גרופה וקטומה על גבה מי שרי אלמא דהכין

הלכתא דכירה כי אינה גרופה ואינה קטומה על גבה אסור.

 הרי"ף מתמודד עם מספר ראיות מהגמרא הנראות כחלוקות על.2

פסיקה זו:

 והא דאמר רב ששת א"ר יוחנן דמתניתין להחזיר תנן אבל לשהות

משהין ואע"ג שאינו גרוף וקטום לית הלכתא כוותיה. 

 ואע"ג דסייעיה רבא ואמר תרוייהו תננהו ההוא סיועא לאו דוקא הוא

ולא גמרינן מיניה דעל מסקנא דגמרא סמכינן. 

הרי"ד חולק עליו וקודם כל מביא ראיות לעמדתו שהלכה כחנניה:

  האומרת שמותר לתת942יש סתם משנה בשבת)1

 פת לתנור אם קרמו פניה לפני חשיכה. כדי

 שלא תחלוק סתמא אסתמא צ"ל שמשנתנו דנה

  משנה שבת א:ג.942



 בחזרה ולא בשהיה כשיטת חנניה. אמנם יש

 מחלוקת תנאים בעניין אך סתם משנה

ומחלוקת בברייתא הלכה כסתם משנה.

 במחלוקת רב, שמואל ורבי יוחנן הלכה כרבי)2

יוחנן – ובסוגייתנו פסק רבי יוחנן כחנניה. 

רבא שהוא בתרא פסק כחנניה. )3

 רב אשי בפרק ראשון אסר רק בבשיל ולא)4

 בשיל סימן שהוא פוסק כחנניה – רב אשי הוא

"בתראי דבתראי".

הרי"ד גם דוחה את הראיות של הרי"ף:

 ספק הגמרא יכול להיות בין אשהיה בין אחזרה.1

 כל אחד על פי דעתו. וגם אם נאמר שזה דווקא

 אשהיה יכול להיות ששאולים זאת דווקא אליבא

דרבי יהודה.

 ) אפשר להעמיד4גם את דברי רב יוסף (ראיה .2

בחזרה ולא בשהיה.

בסיום דבריו מביא הרי"ד גיבוי לדבריו מפסקי רבנו ברוך ורש"י. ומסיים הרי"ד:

 וגם רבנו יצחק מפאס כתב בפירקין קמא דהלכתא כרבי ירמיה דאסר

 ברחא ולא שריק ודוקא ברחא ולא שריק אבל ברחא ושריק אי נמי

 דגשיא בין שריק בין לא שריק ואע"ג דהוא בשיל ולא בשיל וכל שכן



 כמאכל בן דרוסאי שרי. והכא כתב דאסיר אפילו כמאכל בן דרוסאי

 הילכך מה שכתבתי נראה לי עיקר. 943קשיא דידיה אדידיה

   האומר לשנים אביו של אחד מכם הפקיד אצלי ואיני יודע איזה  6.7.2

הגמרא בבא מציעא מביאה סתירה בין משניות בנושא גזל ובנושא פיקדון:

 :944ורמי פקדון אפקדון, ורמי גזל אגזל. פקדון אפקדון –  דקתני רישא

 או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה, ואיני יודע איזה הוא –  נותן

 לזה מנה ולזה מנה. ורמינהי: שנים שהפקידו וכו'. אמר רבא: רישא

 נעשה כמי שהפקידו לו בשתי כריכות, דהוה ליה למידק. סיפא –

 נעשה כמי שהפקידו לו בכרך אחד, דלא הוה ליה למידק...  ורמי גזל

 אגזל –  קתני הכא: אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה

 מכם, או אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה ואיני יודע איזה הוא –  נותן

 לזה מנה ולזה מנה. ורמינהי: גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן

 גזל, זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל –  מניח גזילה ביניהם

 ומסתלק, דברי רבי טרפון. אלמא: מספקא לא מפקינן ממונא, ומתניתין

 דהכא ממאי דרבי טרפון היא –  דקתני עלה דההיא: מודה רבי טרפון

 באומר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם –  שנותן

  התם דקא תבעי ליה, הכא –  בבא לצאת945לזה מנה ולזה מנה. אלא

   ההדגשה אינה במקור. קושיה זו מניחה שדין הצלי כדין התבשיל, ואכן חכמי ספרד כאשר הם מתרצים943

את דברי הרי"ד מחלקים בין שתי הלכות אלו. 
 חסר בכל כתבי היד.944
  מילה זו חסרה בכתבי היד, הרי"ד בפסקיו על ב"מ שם הוסיף אותה. ראה בריא"ז בקונטרס הראיות על945

 אתר ראיה ה' שדחה שינוי גרסא זה. הריא"ז טוען ששינוי הגרסא שורשו בדחייה שדוחה הרי"ד את דברי

הרי"ף, ראה להלן. 



 ידי שמים. דיקא נמי, דקתני שהודה מפי עצמו –  שמע מינה. (ב' ב"מ

דף ל"ז ע"א)

 כאשר פוסק את העולה מסוגיה זו אומר:946הרי"ף

 דייקינן מדקתני שהודה מפי עצמו מכלל דאינהו לא קא תבעי ליה אלא

 בבא לצאת ידי שמים עסקינן ומשום הכי נותן לזה מנה ולזה מנה

 דמדינא ליכא עליה לשלומי אלא חד מנה אבל היכא דקא תבעי ליה

 אינהו וכל חד מינייהו אמר לדידי גזל משתבע כל חד מינייהו בגזליה

 דגזליה לדידיה ושקיל מיניה מנה דתנן גזל אחד מה' בני אדם ואינו

 יודע איזה מהן גזל וכל אחד ואחד אומר אותי גזל מניח גזילה ביניהן

 ומסתלק דברי ר' טרפון רע"א לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה עד

 שישלם גזלה לכל אחד ואחד וקיי"ל הלכה כר"ע מחבירו ואע"ג דקיי"ל

 מספיקא לא מפקינן ממונא אלא אמרינן אוקי ממונא בחזקת מאריה

 כדאמרינן מנה לי בידך והלה אומר איני יודע רב נחמן ור' יוחנן אמרי

 פטור וקיי"ל כוותייהו הכא היינו טעמא דחייב דקנסא קנסוה רבנן

 משום דעבד איסורא ... וההיא דקתני הכא אביו של אחד מכם הפקיד

 אצלי מנה ואיני יודע איזה הוא נותן לזה מנה ולזה מנה ... ופריק רבא

 האי דקתני רישא נותן לזה מנה ולזה מנה שנמצא מפסיד מנה משלו

 משום פשיעותא דיליה הוא דהוה ליה למכתב שמא דגברא דאפקיד

 גביה כי היכי דלא ליחליף ליה וסיפא דקתני אינו מפסיד כלום אלא

 נותן לזה מנה ולזה מנה והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו כגון

 שהפקידו שניהם אצלו בכרך אחר זה מנה וזה מאתים דלא הוה ליה

  דף כ' ע"ב.946



 למידק דכיון דאפקידו תרוייהו בהדי הדדי בחד זימנא בכרך אחד אמר

 להו אתון גופייכו לא קפדיתו אהדדי [אנא אקפיד] הלכך לא מיחייב

 לשלומי מדידיה כלום דאינהו קא פשעי בדידהו איהו לא קא פשע וכן

הלכה. 

 העולה מדבריו הוא שמשנתנו היא משנת רבי טרפון. ועל כן במקרה של גזל אם תבעו

 אותו מניח המנה ביניהם והולך אך אם רוצה לצאת ידי שמים נותן מנה לכל אחד ואחד, אך

 בפיקדון גם רבי טרפון מודה שנותן לכל אחד ואחד כיון שפשע. בפועל הרי"ף פוסק כרבי

 עקיבא שבמקום איסור משלם תמיד. מסתבר שהרי"ף הבין שהגמרא לא חזרה בה

 מתשובתו של רבא אלא שהיא מאמצת תירוץ אחר לגבי שאלת הגזל ושני התירוצים

בסופן של דבר מתקבלים.

 חולק על הרי"ף משתי סיבות:947הרי"ד

 מבנה הסוגיה מוכיח שדברי רבא דחויים –.1

 הרי"ד מוכיח זאת משתי מקורות שונים במבנה

הסוגיה. 

 מסברא – אפילו ר"ע המצריך בגזל שישלם לכל.2

 אחד ואחד, מודה שבמקח מניח את המקח

 באמצע והולך, ולא סביר שבפיקדון יחמירו

יותר מאשר במקח.

 כיון שהרי"ד לא רואה חילוק בין מקח ופיקדון הוא גם דוחה את הפסק של הרי"ף שמחד

 פוסק כר"ע שבגזל משלם לכאו"א אבל במקח לא, ומאידך פוסק כרבא שבפיקדון משלם

948לכאו"א.

  מכריע ערך פ"ג.947
  הריא"ז בקונטרס הראיות לב"מ עמ' ע"ט, מציע פתרון אחר לסוגיה אך אכמ"ל.948



  פרק שביעי יחסו של הרי"ד למסורת הפרשנית האיטלקית   

   מבוא  7.1

 פרופסור תא שמע במאמרו על תוספות הרי"ד מתאר את יחסו של הרי"ד למסורת

האיטלקית:

 לצד מסורת ההלכה הקלסית, הספרדית והצרפתית, המיוצגת בספר

 על ידי דובריה הנזכרים לעיל, בולטת לעין קבוצה שלישית של חכמים,

 המייצגת את מסורת ההלכה הדרום איטלקית – הביזנטית, שהיא

 מסורת מולדתו של הרי"ד וערש תרבותו. לקבוצה זו משתייכים: רבי

 יצחק ב"ר מלכיצדק מסיפונט, ר' ברוך ב"ר שמואל, ר' שלמה בן היתום,

 ר' הלל מסאלווידי, ר' משה כהן צדק ובאופן עקיף–  רבנו גרשם מאור

949הגולה.

 מסורת איטלקית זו באה לידי ביטוי בשתי צורות שונות, האחת ביצירת מסורת הלכה

 איטלקית שנוצרה עם השנים והיוותה את המנהג המקומי הרווח. לא כל פסיקה יחידה של

 פרשן או פוסק הופכת להיות מסורת מקומית, אך יש בכל זאת מקרים רבים אותם ניתן

 לראות כמנהג הרווח. במקרים אלו אפשר לראות פרשנים שונים נותנים בסיס לוגי אחר

 בהסבר ההלכה אך המכנה המשותף הוא אימוץ אותה השורה התחתונה. גם באיטליה יש

 מספר מקומות שמצאתי שאפשר להגדיר כמנהג רווח, ושם הרי"ד מחווה את דעתו

בהסבר ההלכה אם כי אינו יוצר אותה.

 הביטוי השני למסורת האיטלקית הוא היצירה הספרותית שנוצרה שם. קשה מאוד

 למצוא קווים ברורים המאחדים את כל היצירה למקשה אחת, ובעיקר ניתן לראות את

 ההשפעה של דמויות מסוימות על תורת הרי"ד. כבר תיארנו בעבר דוגמא להשפעה כזו

 .42  תא שמע תוספות הרי"ד עמ' 949



  ובפרק זה נראה כיצד דמויות איטלקיות נוספות הותירו את חותמם950מעולם הר"ח,

 המובהק על צורת הלימוד והפרשנות של הרי"ד. בניגוד לאלו, יש דמויות אחרות, אותם

 הכיר הרי"ד היטב מתוך החיבורים שלהם, אשר היוו מקור סמכות ואינפורמציה עבור

הרי"ד, אך לא מצאתי חותם ברור של צורת הלימוד או המתודולוגיה שלהם בכתבי הרי"ד.

לאור דברים אלו נחלק את הדיון בפרק זה לשני חלקים:

 הוכחת מציאות "מסורת הלכה" איטלקית. כדי להוכיח קיום מסורת זו.1

 נדגים כמה מקרים בהם עומדים הפרשנים האיטלקיים מול פסיקה

)7.2רווחת, על אף שהם מטעימים אותה בצורות שונות. (סעיף 

 דיון בהשפעת דמויות מהעולם האיטלקי על הרי"ד. נמקד את הדיון.2

בארבע דמויות:

 רבי יחיאל מרומי בעל ספר הערוך. (סעיף.1

7.3.1(

)7.3.2רבי יצחק ב"ר מלכיצדק, (סעיף .2

)7.3.3רבי שלמה בן היתום. (סעיף .3

) 7.3.4רבנו ברוך ב"ר שמואל הספרדי.( סעיף .4

   מסורת הלכה איטלקית - יוונית  7.2

 הרי"ד הכיר את עולם ההלכה ואת המסורת ההלכתית באזורו – איטליה ביזנטיון.

 המסורת ההלכתית נוצרה בעבר הקרוב ולה חש הרי"ד מחיוב, וכטבעם של דברים

 מסורות הלכתיות המשיכו והתגבשו גם בתקופתו, הן על ידו והן על ידי רבני דורו. הוא

 ראה את אחד מתפקידיו להביע עמדה ביחס למסורות המתגבשות, גם כאשר לא נשאל על

.6.6  לעיל פרק שישי סעיף 950



 כך, כדי לבצר את חומות הדת במקומות שנראו פרוצים בעיניו. את יחסו לחכמי הדורות

שקדמו לו נראה להלן, לעת עתה אצטט את מה שהוא אומר על בני דורו: 

 ואין לי נחמה בדבר זה היאך שתקו עליו חכמי קהילות רומניאה

 הקדושים אשר חכמה ותבונה בהמה, ויש שבח לאל כח בידם לישא

 וליתן בעומקה של הלכה ומשיבי מלחמה שערה שמשם תצא הוראה

 בישראל... ואם רואים התר בדבר זה הודיעני ראיותיהן על יד המקדים

 כי תורה היא וללמוד אני צריך, ואת כל תוקף הנעשה בדבר זה (מה)

 951 [מהר] להודיעני אל נא תאחר.

 לא כל חכמי דורו זכו לאותו יחס של כבוד, לעיתים הרי"ד חולק על פסיקת אחד מהרבנים

 ובמילים חריפות מבטל את דעת האומר. באותה תשובה שהזכרתי הרי"ד תוקף בחריפות

את המיקל שלא כדין:

  וחכם הוא להרע952כמה דמה אותו החכם לנפל איש בל חזו שמש

 ולהיטיב לא ידע, ועל כיוצא בו אני קורא הוי חכמים בעיניהם ונגד

  והם הם קוצים המבערים את הכרם יבוא בעל הכרם953פניהם נבונים

 ויכלה את קוציו. היאך לא שם אל לבו לא דעת ולא תבונה ולא ידע כי

  על המורין955... קינים והגא והי954רפאים שם בעמקי שאול הרוגיה

956בתורה שלא כהלכה.

 בסעיף זה אינני דן ביחסו של הרי"ד לחכמים בדורו אלא למסורת ההלכתית שנוצרה –

 המנהג המקומי. מנהג זה הוא תוצר של פסיקת הלכה שהתקבלה ובדורות האחרונים לא

  שו"ת הרי"ד סימן כ"ב.951
 מלשון הכתוב תהלים פרק נ"ח פסוק  ט'.  952
  ישעיהו פ"ה פסוק כ"א.953
  משלי פ"ט פסוק י"ח, ושם: קראיה.954
  מלשון הכתוב יחזקאל פ"ב פסוק י'.955
  תשובות הרי"ד שם.956



 יצא עליה ערער. להלן כמה דוגמאות של מסורת הלכה איטלקית, מקורה בדברי פוסקים

 בדור שלפני הרי"ד ובשורה התחתונה הרי"ד מאמץ את המסקנות שלהם. לעיתים הוא

 מקבל את כל החבילה, כולל הפרשנות, ולעיתים הוא מציע פרשנות חלופית אך בשורה

 להלן כמה דוגמאות לדיונים אלו:957התחתונה ההלכה אינה זזה ממקומה.

   סדר הפרשיות בתפילין  7.2.1

 בדיון בשאלת סדר פרשיות התפילין מכריע הרי"ד כרש"י ששמים את הפרשיות כסדר

שהם כתובם בתורה. את הדיון מסכם הרי"ד באומרו:  

 וכך כתב גם רבינו יצחק בר מלכי צדק זצקו"ל בפרק י"ח דכלים בית

 ראשון קדש לי בית שני והיה כי יביאך בית שלישי שמע בית רביעי

958 והיה אם שמוע.

 סיכום זה הוא רלוונטי רק בגלל שהוא משקף את המסורת שכן אין כאן שום אמירה

 פרשנית המוכיחה את הדברים, ואין בראיה הכוללת לריבמ"ץ סמכות יותר מאשר לרש"י

 שכבר הובא בדיון עוד בפתיחתו. הסיבה היחידה להזכיר את הריבמ"ץ היא בגלל סמכותו

ההלכתית בתוך מסגרת מסורת איטליה. 

   במחקר מיעטו לדון במסורת הלכה איטלקית עצמאית, המעט הנידון טוען שאין מסורת עצמאית אלא957

 חכמי איטליה היו כפופים למרכזי הלכה שונים. כאמור בגוף העבודה המימצאים שלי מורים על כיוון אחר.

עיין לעת עתה 

 , סידרא, ח"מ' רפלד, ""הלכתא כבתראי" אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז: מקורות וספיחין

 ; מ' רפלד,57-59; י' וולף, "האומנם מסורת הלכה איטלקית?", סידרא, י (תשנ"ד), 140 – 119(תשנ"ב), עמ' 

.145-146"איטליה-אשכנז והמהרי"ק; תוספת-תגובה למאמרו של ד"ר יוסף וולף", סידרא יב (תשנו) 
  מכריע ערך פ"ו.958
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   פסול מים שאובים מן התורה ?  7.2.2

  דעתו היא שמקווה מים שאובים פסול959בנושא זה האריך הרי"ד במספר מקומות,

 960מהתורה, בניגוד לשיטת ר"י הזקן ורבו רבנו שמחה הסוברים שהפסול הוא מדרבנן.

 במסגרת פרק זה אינני רוצה להאריך במחלוקת זו שחובקת סוגיות רבות ורבים הנחלקים

בה, ברצוני לעמוד על ההקשר של המנהג האיטלקי – יווני בעניין זה. 

 הרי"ד מצטט את דעתו של הריבמ"ץ שמקווה מים שאובים פסול מהתורה, לעומת

  שהפסול הוא דרבנן. המנהג הרווח היה כשיטת961זאת רבנו הלל כתב בפירושו לספרא

רבנו הלל ועל כן הקלו לטבול במים שאובים: 

  ובעבור962ואדוני כמלאך השם יודע שהדור פרוץ ומקלו יגיד לו

 הדברים הללו שכתב רבינו הלל זצ"ל בפירוש סיפרא   שהשאיבה היא

 מדרבנן הרגלו כל קהילות רומניאה אפילו קהל אחד שיטבלו כי אם

 בצחנת המרחצאות ורובם הם בעלי נדות, ובהיותי בתוכם וידעתי

 שאינן טובלות אחת מהן ואחד מקריטי צורבא מרבנן ובעל נפש נשא

 שם אשה והרגיל להטביל את אשתו וחברו עליה בנות הקהל לאמר כזה

 המנהג [הרע] (הרגו) את מנהג במקומינו כענין שעשו בנות סדום

 לאשתו של לוט וכשומעי ככה חרה אפי עליהם וקינטרתי אותם

 בחירופים ובגידופים ביותר אע"פ שהם גוותנים יותר מדאי, והם היו

 מפטפטים כנגדי כי השאיבה אינה אלא מדרבנן כאשר פירש רבי' הלל

  עיין שו"ת סימן א' וסימן ס"ב.959
  ראה בתשובות הנ"ל.960
  לפנינו בפירוש רבינו הלל (הוצאת ר"ש קלדצקי) דף פ"ו ע"ב.961
  הושע פ"ד פסוק י"ב.962



 בסיפרא והנח להן לישראל שיהו שוגגין ואל יהו מזידין, ונשאתי ונתתי

 עמהם עד שהודו וידעו שהיא מן התורה ונתקבצו כולם בכנסת הגדולה

 וגם כל הנשים נתקבצו בחצר בית הכנסת וקיבלו עליהם חרם גדול

 האנשים והנשים שלא יוסיפו עוד לעשות כדבר הרע הזה. ובקהילות

 אחרות הייתי ובכל מה שדרשתי לא רצו לקבל ולא יכולתי מונעם

 ונתרבה האיסור הזה והותרה להם עבירה זו בכל קהילות רומניאה, על

963כן לא נכון לשום חכם לפקפק בדברים.

 בדוגמא זו הרי"ד אינו מקבל את המסורת האיטלקית – יוונית  שנהגה לטבול במים

 שאובים ויוצא נגדה באופן חריף. גם כאשר הוא יוצא נגדה הרי הוא מבסס את דבריו גם

 על מסורת איטלקית מוקדמת יותר של הריבמ"ץ אך נראה מדבריו שגם ללא מסורת זו

הוא היה מכריע שמנהג זה בטעות יסודו. 

   הגעלת כלי שיש  7.2.3

בעניין הכשרת הכלים השונים פסק הבה"ג בהלכות פסח: 

 ובורמא דגללא דאשתמש בה בחמץ, עביד לה גדנפא ומפליט לה ככלי

 מתכות, ואף על גב דמיתברא ומיצבתא, לא דמיא ככלי חרש אלא ככלי

  גת של964מתכות דמיא, וסגי לה בפליטה ומשתמש בה בפסחא, דתנן

 אבן שזפתה גוי, מנגבה והיא טהורה, וקתני סיפא ושל חרש, אף על פי

 שקלף את הזפת אסורה, מדקמשני בין של אבן לשל חרש, מכלל דהני

965 בורמי דגללא ככלי מתכות דמיאן ושריאן.

  שו"ת הרי"ד סימן ס"ב.963
  ע"ז דף ע"ד ע"ב.964
  סימן י"א.965



מדבריו עולה שיש שתי קטגוריות של כלים: 

כלים הצריכים הגעלה –  כלי מתכות, כלי אבן (בלשונו כלי בורמא 

דגללא).

 .כלים שאין הגעלה מועילה להם –  כלי החרס

 פסיקה זו של הבה"ג ממשיכה את פסיקת רב יהודאי גאון, אך היא עומדת בניגוד

 למסורות מגאונים מוקדמים יותר שנתנו לכלי האבן דין של כלי חרס שאין הגעלה מועילה

  שבורמי דגללי צריך הגעלה כמו כלי מתכת.967 בעקבות פסיקה זו גם פסק הרי"ף966בהם.

 חכמי איטליה הכירו מסורת זו שבורמי דגללא צריכים הגעלה אך הסבו את המסורת לכלי

 גללים במקום כלי אבן. כדי להסביר את השתלשלות הדברים ארחיב מעט. המשנה בכלים

אומרת: 

  פשוטיהן טהורים ומקבליהן968כלי עץ וכלי עור וכלי עצם וכלי זכוכית

 טמאים נשברו טהרו חזר ועשה מהם כלים מקבלין טומאה מיכן

 971 מיתטמאין ומטמאין970 כלי חרס וכלי נתר טומאתן שוה969ולהבא

  ומיטמאין מאחוריהן ואינן מיטמאין מגביהן ושבירתן היא972באויר

 טהרתן. (מ' כלים ב:א)

והעיר הריבמ"ץ בפירושו למשנה זו: 

   עיין בשערי תשובה סימן רפ"ג תיעוד מחלוקת זו. דעה זו מופיעה גם בשם רב הילאי בהלכות פסוקות966

  בשם הגאון; טור סי' תנא בשם רב האי בתשובה,141מן הגאונים סי' קסב; באשכול הוצ' רצב"א ח"ג עמ' 

וכן בשלטי הגבורים פסחים פ"ב בשמו.
  פסחים דף ח' ע"ב.967
  בכת"י קאופמן חסרים ו"ו החיבור. 968
  בכת"י קאופמן ופארמא "ולבא".969
  בכת"י קאופמן "שווא".970
  בכת"י קאופמן "מיטמין ומטמין" וכן להלן.971
  בכת"י קאופמן "באוור".972



 ובע"ז בפרק אין מעמידין אמרינן מאי כלי נתר אמר ר' יוסי בר אבין כל

 מחפורת של צריף ויש לומר הן האילפסין הנחפרין מן ההר קרוב לרומי

 וכל רומי וכל סביבותיה נקרא צריף כדאמרינן בספרי בסוף פרשת

 והיה עקב שני צריפין ברומא צריף גדול של רומי ס"א אחר צריף גדול

 של איטליא ולפי זה הפירוש אין לטהר האילפסין בפסח כמו הקדירות

 ואם כן מאי בורמי דגללי דאמרינן ויש לומר כי הם כלי גללים והדבר

 צריך עיון גדול ולענין בישול קדשים אמרינן דכלי נתר טעונין שבירה

 ככלי חרש ותניא בתוספות דזבחים בפרק כל התדיר כלי גללים כלי

 אבנים כלי אדמה אין טעונין מריקה ושטיפה אלא הדחה בלבד נמצא

973 דבורמי דגללי הם כלי גללים והם כלי צפיעי הבקר.

העולה מדבריו הוא שיש שלוש קטגוריות בהכשר כלים: 

 .כלי אבן  –  אינם צריכים דבר חוץ מהדחה

כלי חרס  וכלי שיש (כלים אלו נקראים "כלי נתר") – אין דבר מועיל 

בהם. 

כלי גללים – צריכים הגעלה ככלי מתכות (אלו "כלי בורמי" עליהן 

דיברו הגאונים).

הריבמ"ץ מוכיח את דעתו מהשוואת שלושה מקורות: 

 המשנה בכלים האומרת שכלי נתר דינם ככלי חרס. הגמרא בע"ז.1

 הסבירה שכלי נתר אלו כלים הנחפרים בסביבות הצריף. הריבמ"ץ

 מסביר לאור הספרי ש"הצריף" זה רומי, ועל כן אלו אבני שיש

הנחפרים בסביבות רומי. 

   לצערנו אין לנו את הפירוש בשלמותו אך הדברים הובאו באריכות במכריע ערך ס"ב, ובשיבולי הלקט973

(סימן ר"ז), ובקיצור בראבי"ה (פסחים סימן תס"ד) ובאו"ז (ע"ז סימן רצ"ו).



 הברייתא בתו"כ האומרת שכלי נתר שבושל בהם קודש צריכים.2

שבירה. 

  האומרת שכלי גללים וכלי אבנים אינם צריכים974התוספתא בזבחים.3

דבר חוץ מהגעלה. 

כך גם ביאר הערוך בערך חפר:

 גפרית ומחפורת של צריף ר' מאיר אומר קרן וחכמים אומרים פירות

 אמר רב שר שלום גאון זצ"ל יש חכמים ששמעו מפי הראשונים יורות

 של אבנים שנפסלין מן ההר שאין להם טהרה עד שנכנסין לכבשן ויש

 חכמים ששמעו כלים הבאים מן הזרניך וכן פי' רבינו האיי גאון זצ"ל

 דגרסינן בפרק אין מעמידין בגמרא דנודות הנכרים וקנקנים כלי

975 מחפורת של צריף.

 מתנגד לפרשנות זו מכמה סיבות:976הרי"ד

במציאות ניכר שכלי חרס בולעים וכלי שיש אינם בולעים..1

 הבה"ג עצמו אומר שכלי אבנים הם כמו כלי מתכת ואי אפשר להעמיד.2

את דבריו רק בכלי גללים. 

 בלשון ישמעאל – בורמי הוא אלפס ועל כן דברי הבה"ג בעצם דנים.3

ב"אלפסים שלנו" שעשויים מאבן שיש.

 , ירושלים תרצ"ח, תוספת ראשונים  פ"י הי"ב. תוספתא זו אינה נמצאת בכל כתבי היד ועיין ש' ליברמן,974

 המביא את כל הראשונים המצטטים תוספתא זו. 213עמ' 
   צריך להדגיש שבערוך בערך צריף הוא אומר שכלי נתר הם כלי אדמה ולא כמו שעולה מדבריו כאן. גם975

הרי"ד היה מודע לסתירה זו.  
  מכריע ערך ס"ב.976



 על כן אינו מקבל הרי"ד את החלוקה לשלוש קבוצות שהציעו הריבמ"ץ והערוך. מעבר

 למחלוקת עם חכמי איטליה על הסבר הבה"ג, חולק הרי"ד גם על פסק הבה"ג והרי"ף

שצריך להגעיל כלי אבנים, ומביא לדבריו כמה ראיות:

  אומרת שגת של אבן אינה צריכה אפילו אפר אלא די977הגמרא בע"ז.1

 פסק זאת להלכה.978בהדחה. רש"י שם

  אומרת שכלי אבן אינם צריכים מריקה ושטיפה979התוספתא בזבחים.2

ודי להם בהדחה. 

 פסק שאבן מלח אינה צריכה הגעלה.980רש"י בספר הפרדס.3

  פייט "להגעיל ברותחין יורות המרותחות ובורמי דגללי981הפייטן.4

מדיחין ומאני דקוניא כפחרא דוחין".

 בשלב זה היינו מצפים שהרי"ד יפסוק שכלי שיש מותרים בהדחה –  שכן אינו מחלק בין

 כלי שיש לכלי אבן, וכאמור הוא סבור שכלי אבן, בניגוד לבה"ג ולרי"ף, מותרים בהדחה.

אך מסיים הרי"ד את דבריו ואומר:

 כרב שר שלום גאון וכרבינווהנכון בעיני לאוסרם לגמרי ככלי חרש 

  שעושין אותם כלי מחפורת982יצחק ביר' מלכי צדק אבל לא מטעמם

 של צריף כי בבירור אין זה מחפורות של צריף אלא מפני שאני רואה

 שחכמים השוו את האילפסין לכלי חרס לעניין טומאה לכל דבר

   דף ע"ה ע"ב, הרי"ד מצטט את פרשנות רש"י לגמרא זו על אף שגם ללא הפרשנות פשטות הסוגיה עולה977

  שרש"י נתפס אצל הרי"ד כפרשן יסוד שטבעי5.2.1 סעיף 5כדבריו, דבר המוכיח שוב את טענתי בפרק 

להביא את פרשנותו יחד עם ציטוט הגמרא.
  ד"ה העדשין וד"ה מדיחן.978
  ראה לעיל. 979
 , הרי"ד ייחס את ספר הפרדס692  דיני הגעלה סימן קכ"ד, כאמור, בפרק על יחסו של הרי"ד לרש"י הע' 980

לרש"י עצמו.
  לא ברור לי למי בכוונה. 981
  ההדגשה אינה במקור.982



 שמקבלין טומאה מאוירן ולא מגבן ככלי חרש ושיעור טהרתן ככלי

  דכלים הלפס והקדירה שיעורן בזיתים אלמא983חרש כדתנן בפרק ג'

  אילפסין זו984דין האילפס כדין הקדירה ותנן נמי בפרק עשירי דכלים

 בתוך זו ושפתותיהן שוות השרץ בעליונה או בתחתונה היא טמאה

 וכולן טהורות היו בכונס משקה השרץ בעליונה כולן טמאות בתחתונה

 היא טמאה וכולן טהורות השרץ בעליונה והתחתונה עודפת היא

 והתחתונה טמאה בעליונה והתחתונה (טמאה) עודפת כל שיש בה

 משקה טופח טמאה וכיון שאנו רואין שהשוו אותן חכמים לענין טומאה

 הוא הדין לענין הטבילה ואין לטהרם בהדחה בעלמא ככלי אבנים וגם

לא בהגעלה ברותחין ככלי מתכות. 

 ואע"ג דאמרינן כלי אבנים אין מקבלין טומאה יש לומר דווקא שאר

 אבנים שאין דרך העולם לעשות מהן כלים אבל אלה אבני שיש שדרך

 העולם לעשות מהן כלים ומלאכתם נאים ודקה הם חשובים ומקבלין

 טומאה וכך יש לומר בכלי אדמה דדוקא טיט המיוחד ליוצרים לעשות

 ממנו כלי חרש אותן הכלים מקבלין טומאה אבל עפר אחר שאינו

 מיוחד לכך אם גיבלו ועושה ממנה כלים אע"פ שהסיקן בכבשן הן כלי

985אדמה שאינן מקבלין טומאה מפני שאינן חשובין.

 הרי"ד אוסר את האלפסין העשויים משיש כיון שהמשנה השוותה אותם לכלי חרס בדיני

  אמנם כלי אבן שאין דרך העולם986טומאה על כן צריך להשוות אותם גם לעניין הכשר.

  מ' כלים ג:י. 983
  מ' כלים י:ב.984
  רי"ד שם.985
   בפסקיו לפסחים מוסיף הרי"ד טעם נוסף לדמיון לכלי חרס – "והרי מעשים בכל יום כשתדליק שברי986

 אלפסין כך הם דולקין כעץ מפני הבליעה שבלעו ואינה נפלטת ואם תרחץ האילפס יפה ותגעיל אותו

 ברותחין לעולם הוא מזיע, לפיכך הוא ככלי חרס שאינו יוצא מידי דופנו לעולם" טעם זה דומה לכיוון



 לעשות מהם כלים דינם כמו שנאמר לעיל שאינם צריכים דבר אלא כשרים בהדחה

987בלבד.

 המעניין בתשובה זו שעל אף שהרי"ד דוחה את הבסיס הטקסטואלי לדברי

הריבמ"ץ והערוך, בפועל הוא פוסק כמותם מטעם אחר. 

   שיעור טומאת משקין  7.2.4

  דן מה הכמות המינימאלית של משקה המטמא אחרים. הרי"ד988הרי"ד במספר מקומות

  הראיה החזקה ביותר989קובע נחרצות לאור ראיות מרובות ששיעור זה הוא כלשהו.

  היא מברייתא המופיעה במספר מקומות990לטובת הסוברים שהשיעור הוא רביעית

בש"ס:

  הזיעה, וליחה סרוחה, והריעי טהורין991נמצאת אומר תשעת משקין הן

 מכלום. דמעת עינו, ודם מגיפתו, וחלב שבאשה מטמאין טומאת משקין

 המחשבה של הריבמ"ץ והערוך הרואים דמיון פיזי בין כלי שיש לכלי חרס, ומסתבר שהרי"ד סבר כך בשלב

אחר של חייו.
   שיבולי הלקט מקשה בשם אחיו רבי בנימין על גישה זו "ותימה לאחי ר' בנימן נר"ו על דברי הרב זצ"ל987

 איך לא השווה את מדתו שלא למד מתוספתא דזבחים וממתניתין דיין נסך הדומה לו בענין פליטה והגעלה

 ללמדינו היאך טהרתן ממה שבלעו בין בקדשים בין ביין נסך דחמיר איסורייהו והביא ראיה מטומאה שאינו

 דומה לו וכי מה ענין איסור בליעה אצל טומאה הרי כלי זכוכית שמקבלין טומאה ככלי חרס וטהרתן ככלי

 מתכות הילכך אין נראה כלל ללמוד איסור מטומאה ואיך נדחה משניות סדורות שהן הלכה על ידי הקישות

 ודמיונות מכל מקום טוב להחמיר בהן". וכן הריא"ז בפסקיו לפסחים דף קע"ב דוחה למסקנה את פסק

הרי"ד אך אין מטרתנו כאן למצות נושא זה ורק מראה מקום אני לך.
   שו"ת סימן ל"ד, בתוספותיו שבת דף י"ד ע"א ד"ה אוכלין; פסחים דף ל"ג ע"ב ד"ה טמא מת; ע"ז ל"א988

ע"א.
   הרי"ד אינו בודד בגישה זו עיין רש"י פסחים דף י"ז ע"ב ד"ה אבל; רש"י פסחים דף ל"ג ע"ב; תוספות989

ע"ז דף ל' ע"ב ד"ה ומטמא; ר"ש מסכת מכשירין פ"ו מ"ז; רמב"ם הלכות טו"א פ"ד ה"ב. 

.רש"י ע"ז לא א ד"ה ומטמא   990
  בכל כת"י נוסף "בזוב".991



 ברביעית רוקו זובו ומימי רגליו –  מטמאין טומאה חמורה בכל

. (ב' כריתות דף י"ג ע"ב; נידה דף נ"ה ע"ב) 992שהוא

 בברייתא זו מוזכר במפורש שכל משקים אלו מטמאים ברביעית. הרי"ד פותר בעיה זו

בשתי צורות וז"ל:

 רבי' הלל ז"ל, ור"ב ז"ל, ור"י ב"ר מ"צ ז"ל כולם הביאו ברייתא זו.1

  טהרות שחיברו ואין אחד מהם גורס ברביעית אלא מטמאין993בחבורי

טומאת משקין בלבד. 

 ואני איני צריך להדחק לכך אפילו אי גרסינן ברביעית לא קשיא ולא.2

 מידי דהא דתני ברביעית לאו לטמויי אוכלין ומשקין קתני לה אלא

  ומשום דקתני סיפא רוקו וזובו ומימי רגליו994לפסול את הגויה

 מטמאין טומאה חמורה בכל שהן שהיא אפילו טומאת הגוף מפני שהן

 אב הטומאה משום הכי נקט ברישא דדמעת עינו ודם מגפתו וחלב אינן

 מטמאין הגוף טומאה חמורה אלא טומאה קלה וגם אינן מטמאין בכל

 שהן אלא ברביעית, אבל לעולם אוכלין ומשקין וכלים מטמאין בכל

שהן. 

  שהמשקים מטמאים בכל שהו995הרי"ד מסכים עם המסקנה ההלכתית של מסורת איטליה

 אם כי הוא פותר את העניין הטקסטואלי בצורה שונה מהם. הם, כקבוצה, שינו את

  בכת"י פירנצה, לונדון "שהן".992
  המדפיס כתב "בחבור" אך כבר העיר אפשטיין שבכתב היד כתוב "בחיבורי". 993
   כך פירש גם הריב"א בתוספות פסחים דף י"ד ע"א ד"ה דאיכא. הר"י לעומת זאת, שם ובתוספות994

כריתות שם ובע"ז שם, מתרץ אחרת.
   על אף שהזכרתי כבר שגם בעלי התוספות סברו כך להלכה אני דן כאן על מסורת איטלקית כיון שכך995

 הציג הרי"ד את הדברים בהתייחסו לשלישיה – " רבי' הלל ז"ל, ור"ב ז"ל, ור"י ב"ר מ"צ ז"ל" ואילו את בעלי

התוספות לא הזכיר כלל.



 הגרסא ומחקו את המילה "רביעית" ואילו הוא מצא לבעיה פתרון אחר, אך ההלכה לא זזה

ממקומה. 

   אמירת שבע ברכות פעמיים  7.2.5

 מנהג קהילות רומנאיה בימי הרי"ד היה לקדש את הנערה ולומר, מלבד ברכת אירוסין,

 שבע ברכות. לאחר זמן כאשר נכנסה הנערה לבית בעלה העמידו חופה ואמרו שוב את

 996שבע הברכות.

הבסיס התלמודי למנהג זה נמצא במסכת כתובות:

 תנו רבנן: מברכין ברכת חתנים בבית חתנים, ר' יהודה אומר: אף בבית

 האירוסין מברכין אותה. אמר אביי: וביהודה שנו, מפני שמתייחד

עמה. (ב' כתובות דף ז' ע"ב)

 אביי מעמיד את שיטת רבי יהודה כפותר את הבעיה הייחודית שיש ביהודה שם מתייחדין

 עם הכלה בבית אביה. כדי שלא יעבור על הנאמר "כלה בלא ברכה אסורה

 לבעלה" (מסכת כלה א:א) תיקן רבי יהודה שתיאמר ברכת חתנים בבית אביה ביהודה.

 במקוםדברי רבי יהודה קצת מעורפלים –   ניתן להבין שלעיתים בבית האירוסין מברכין 

 בבית והן בבית האירוסיןהן לברך בבית החתנים, וניתן להבין שלעיתים מברכים 

 החתנים.

 נראה שמנהג זה ותיק היה, וכבר נשאל עליו רש"י ראה שו"ת רש"י סימן קצא: 996

ששאל אם אומרים שבע ברכות בשעת אירוסין. 

 ראיתי במקום הגאונים שאין אומרים אותם בשעת אירוסין. וטעם לא שאלתי, כי

 מפורש הוא, ששנינו מברכין את החתנים בבית החתנים. ר' יהודה אומר אף ברכת

 האירוסין מברכין אותה. ור' יהודה לא אמר אלא ביהודה הואיל ומתייחד עמה,

 כדמפרש אביי. ואעפ"י כן חלוקין עליו חביריו, והלכה כמרובין. וכן נוהגין בכל

מקום.

אך לא מצאתי מקורות נוספים הדנים במנהג זה.



 מסתבר שהמנהג ברומנאיה, אותו מתאר הרי"ד, נוצר מתוך הבנה בדברי רבי

 יהודה שצריך לברך פעמיים. כמו כן מניחים חכמי רומניא שאין העניין מוגבל רק ליהודה

 אלא אפשרות זו פתוחה לכל מי שרוצה לברך פעמיים. הד לקריאה זו אפשר למצוא

בחידושי הריטב"א:

 פי' לא סוף דבר ביהודה אלא ה"ה כל שנוהגין להתייחד עמה כאנשי

 יהודה, והיינו דנקט וביהודה סתם, וי"א שצריך לחזור ולברך בשעת

 הנישואין מפני אותן שלא היו באירוסין שלא יתמהו כיצד נכנסת כלה

 לחופה בלא ברכה, ועוד דשעת נישואין דמיא למילתא אחריתי ולא

997 גריעא מפנים חדשות כל ז'.

 אם אכן הבנה זו בסוגיה היא הבסיס למנהג הרי שצריך לברך פעמיים פעם כדי להתיר

 את בעילת האישה ופעם בתור ברכת הנישואין. כך הבין הרי"ד את המנהג ועל כן מסיק

 שהאישה אינה נשואה מהשלב הראשון אלא רק מותרת בביאה, שלב הנישואין הוא בעת

:998הכניסה לבית בעלה

 נראין הדברים שכיון שמנהגם הוא עוד לעשות חופה אחר שכבר עשו ז'

 ברכות שאין האשה קנויה לבעל באותן ז' ברכות ואינו חייב במזונותיה

 כדין כל בעל שחייב במזונות אשתו, גם האשה אינה חייבת במלאכות

 שהאשה עושה לבעלה ואם הבעל רוצה לכופה במעשה ידיה ושתעמוד

 בביתו תמיד שלא תהיה בבית אביה אינו רשאי עד זמן החופה וגם

 האשה אינה יכולה לכוף את בעלה לדור עמה ולפרנסה עד זמן החופה

  חידושי הריטב"א כתובות דף ז' ע"ב ד"ה בבית.997
   כך אומר בתמציתיות הרי"ד בפסקיו על מסכת כתובות וביתר אריכות בתשובה מ"ז. אם כי הרי"ד מעלה998

 בתשובה אפשרות שהנישואים כבר חלים בבית האירוסין במקרה שכבר מחילים את ההשלכות הממוניות

משלב זה, אך הוא סבור שאין זו המציאות. 



  וזה שעשו ז' ברכות999ובזמן ההוא נגמרת לו להיות כאשתו לכל דבר....

 אינו אלא להתירה לו מפני שמתייחד עמה וזהו מנהג שהיו עושין

 ביהודה שהיו מיחדין הארוסה עם הארוס וכדי שלא ישכב עמה

 באיסור היו עושין להם ז' ברכות ...וכל מנהג בני רומניאה נ"ל שהוא

 כמנהג יהודה שאע"פ שאתם מיחדים ועושים ז' ברכות אין אתם עושין

 אלא שלא יבוא עליה באיסור ולא שתהא גמורה לו מיד כאשה גמורה

להתחייב במזונותיה ולזכות במעשה ידיה ולכל ענייני אישות... 

 בתקופת הרי"ד קמו מערערים על מנהג זה, או לכל הפחות על האפשרות לברך פעמיים,

 והרי"ד בעצמו נראה כחוזר בו ממה שסבר בתשובה שהבאתי, וזה לשון הרי"ד בתשובה

אחרת:

 ומה שכתבתם אלי על דבר ההוה תמיד ברומניאה שסמוך לאירוסין

 כונסין ליחד ארוסה בשבע ברכות עם הבעל לזמן מרובה נהוגין לעשות

 הילולים גדולים וקורין להם איש –  טיפנומטא ובידוע שהוא עיקר

 שמחתם, ויש מחכמי הקהלות שמורין להזכיר שם ומלכות בברכות כמי

 שלא כנס מעולם ויש שאוסרים ואומרים ברוך שהכל ברא לכבודו ברוך

1000 יוצר האדם וכו'. טעם האוסרים נ"ל שכיון שכנס אדם את אשתו כו'.

 חכמי הקהילות המורים לברך פעמיים הבינו כמו שכתבנו לעיל, האוסרים ואומרים את

 הברכות ללא שם ומלכות בעצם סבורים שצריך לברך רק פעם אחת, הברכה בפעם

 השנייה אינה מהדין ויש רק ניסיון לשמר את המנהג. אם אכן נסבור שיש רק אפשרות

 אחת לברך הרי שפשטות הסוגיה מורה שיברך בבית האירוסין. וכך גם עולה מהתשובה

  תשובת הרי"ד שם.999
  שו"ת הרי"ד סימן ל'.1000



 שהזכרתי "שכיון שכנס אדם את אשתו אין מקום לברך זו". אם כן מתשובה זו עולה

שהרי"ד היה סבור שאין מנהג זה משקף את הדין האמיתי. 

 בניגוד לשני מקורות אלו בהם הרי"ד מאמץ את המנהג לברך פעמיים, אם בפה

 מלא באומרו שהנישואין חלים רק בפעם השנייה ועל כן בבירור שיש מקום לברך בשם

 ובמלכות, ואם בהיסוס מה באומרו שצריך לברך בלא שם ומלכות הרי שבתשובה

שלישית בנושא זה הרי"ד נחרץ שאסור לברך כלל: 

 : ת"ר1001ושמא יעלה בלב אדם להתיר דבר זה מדגר' בפ"ק דכתובות

 מברכין ברכת חתנים בבית חתנים ר' יהודה אומר אף בבית האירוסין

 מברכין אותם, דמדקאמר אף משמע שמברכין אותן בבית האירוסין

 ועוד חוזרין ומברכין אותן בשעה שירצו לכנוס, אין הדבר כן דכיון

 דברכום ז' ברכות שוב אין חוזרין ומברכין אותן פעם שנייה כי אם בז'

 ימי חתונתם והאי דקאמר אף קאי אמאי דקאמר ת"ק מברכין ברכת

 חתנים בבית חתנים דהיינו כשמוסרין אותה ומוליכה בביתו  אבל כל

 זמן שהכלה עומדת בבית אביה אין מברכין אותו ור' יהודה אומר אף

 בבית האירוסין מברכין אותן וכמפרש אביי דביהודה שנו מפני

 שמתיחד עמה ומפני שכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה היה מנהגן

 לכונסם מיד ולברכם ז' ברכות ואע"פ שלא הוליך עדיין הכלה בביתו,

1002 אבל מיהו כיון שבירכום מאז ז' ברכות שוב אינן חוזרין ומברכים.

 קשה להכריע בתיארוך שלוש התשובות האלו וברור שיש כאן שינוי בדעתו של הרי"ד, אך

 לכל הפחות ניתן לומר שבשתי התשובות הראשונות שהזכרתי יש הכרה בחשיבות המנהג

וניסיון לבסס אותו לאור מקורות התלמוד. 

  כתובות דף ז' ע"ב.1001
  שו"ת הרי"ד סימן ל'.1002



   השימוש שעשה הרי"ד בספרי פרשנות איטלקיים  7.3

 שאלת מידת השימוש של הרי"ד במקורות איטלקיים היא קשה מאוד להכרעה,בעיקר

 משום שהרי"ד ממעט מאוד להזכיר את מקורותיו. גם בתשובות שהוא מרבה יותר לחשוף

 את מושאי דיונו, ממעט הוא להזכיר את חכמי איטליה. הדרך האחרת לחשוף את השימוש

 בפרשנות היא בהשוואה בין המקורות האחרים לספרי הרי"ד עצמו, דא עקא שרוב רובם

 של ספרי הפרשנות האיטלקיים נעלמו מן העולם ואינם תחת ידנו כדי להשוות אותם אל

 הרי"ד. כיון שאנו ניזונים מפירורי מידע, קשה מאוד להשתמש בכלי השוואתי בבירור

 השימוש שעשה הרי"ד בספרי קודמיו, אך פטורים מהמלאכה אין אנו, ועל כן נתאר את

המעט שמצאנו. 

    ספר הערוך  7.3.1

 ראש וראשון לחכמי איטליה המוכרים לנו הוא רבי נתן ב"ר יחיאל מרומי בעל ספר

  מן המפורסמות שבעלי התוספות הרבו בשימוש בספר זה והוא היווה מקור1003הערוך,

 לפרשנות בכלל ולמקורות גאוניים בפרט. לאור זה מפתיע מאוד מיעוט השימוש שעשה

  פעמים6הרי"ד בערוך. בתשובותיו הרי"ד אינו מביא מהערוך כלל ובספר המכריע הביאו 

 בלבד. גם בתוספותיו ובפסקים המצב דומה ויש מיעוט שימוש בספר זה, בתוספות

  אין להסיק ממיעוט המובאות על חוסר1004 מובאות של הערוך.5ובפסקים לע"ז יש כ- 

 ההיכרות עם הספר, נהפוך הוא הרי"ד הכיר את הספר על בוריו. ראיה לכך אפשר לראות

   אודותיו ראה ש' אברמסון, "ספר הערוך לרב נתן ב"ר יחיאל מרומי", סיני, צה (תשמ"ד), עמ' כז- מב;1003

 הנ"ל, לחקר הערוך, ארבעה פרקים בחקר הערוך, האקדמיה ללשון עברית ירושלים תשל"ד; ג'

 רובנר,"עיונים ביחסו של ר‘ נתן מרומי בעל "הערוך" אל פירוש רבינו חננאל לתלמוד הבבלי", הקונגרס

  עמ'1200- ,1000תא שמע הספרות הפרשנית    ;191-197 (תשנ"ד), עמ' 1, ג 11 העולמי למדעי היהדות,

 ; י"מ תא שמע, "הרקע האיטלקי של ספר "הערוך" לרבי נתן ב"ר יחיאל מרומי", לשוננו לעם, נג, ג221- 217

).3-9(= תא שמע כנסת מחקרים אטליה עמ' 115-121(תשס"ב), עמ' 
 ציטוטים מהערוך שמביא התוספות למסכת.12  וזאת מול 1004



   מציין שהערוך בערך חפר1005מהערת הרי"ד בנושא כלי הנתר שהזכרתי לעיל – הרי"ד

 מסביר שכלי נתר הם כלי שיש, ואילו בערך צריף הוא הסביר שהם כלי אדמה. על אף

 ההיכרות זו, קשה לומר שספר הערוך השאיר חותם על תורת הרי"ד. מיעוט הדוגמאות

 אינו מאפשר אפילו לאפיין את צורת ההתייחסות של הרי"ד אל ספר הערוך. בדוגמאות

 שמצאתי יש הן מקרה שהוא מתרץ את עמדת הערוך מקושיה העולה כנגדו, הן מקרה של

 דחיית פרשנות הערוך, הן מקרה של אימוץ הערוך בניגוד לפרשנות אחרת והן גיבוי

 פרשנות הרי"ד עצמו ע"י אמירה שכך נמצא גם בערוך.  בעצם ההתייחסות לדברי הערוך

 דומה להתייחסות הרי"ד לפרשנות הגאונים ואין אני רואה ייחוד ביחס כלפיו בגלל

 הקרבה הגיאוגרפית במקום מגוריהם. אולי כדאי לסכם קטע זה באמירה שצדק פרופסור

 תא שמע בקטע שהבאתי בתחילת הפרק שתיאר את המסורת האיטלקית ממנה שאב

הרי"ד ללא התייחסות כלל לערוך. 

   רבי יצחק ב"ר מלכיצדק  7.3.2

  חיבר פירוש למשניות לסדר זרעים וטהרות. לדאבוננו יש בידנו רק1006הר"י בן מלכיצדק

 את הפירוש לזרעים ואילו הפירוש לסדר טהרות אבד. לאחרונה החלו בליקוט פרשנות

  והרי"ד משמש מקור חשוב לציטוטים אלו. להלן תמצית דברי1007הריבמ"ץ לסדר טהרות,

פרופסור תא שמע אודותיו:

 הפירוש קצר ותמציתי, מתרגם ראליה ללעז יווני, ערב ואיטלקי,

 מבוסס על – ולמעשה מוסר את – עיקר תוכנן של סוגיות התלמוד

 הירושלמי על אתר, אולם במקום שהמשנה נזכרת ונידונה גם בתלמוד

  מכריע ערך ס"ב.1005
  ראה אודותיו י' גוטליב "פירוש הריבמ"ץ",סיני, עו (תשל"ה), עמ' צז – קט; תא שמע הספרות הפרשנית  1006

.223- 221,  עמ' 1200 - 1000
   בתוך סדרת הספרים, משנה עם פירוש הר"ש השלם, היוצא לאור ע"י המפעל להוצאת רבינו שמשון1007

השלם בניו יורק. 



 הבבלי מפנה המפרש למקום זה ופוטר עצמו מלפרט דברים. ריבמ"ץ

 אינו מתעסק בהכרעת ההלכה ... כמה גדולה הייתה השפעתו על חכמי

 אשכנז במאות הי"ב והי"ג, במיוחד על הר"ש משאנץ .. כמותו היו

 תלויים בו גם רבי אליעזר מוורמייזא בעל ה'רוקח', הראבי"ה ואף

 הראב"ד בעל ההשגות על הרמב"ם. מלבד זאת חיבר ריבמ"ץ פירוש

  שמהם1008לכמה וכמה מסכתות מן התלמוד, מהן נדה, חולין ונזיר

 ציטט הרי"ד בתוספות ושיבח את פירושיו מאוד; כמו כן ציטט ר'

 1009ישעיה מפירושו של הריבמ"ץ לספרא על תורת כהנים.

 הממצאים שלי אינם מוסיפים רבות לתיאור זה של הריבמ"ץ, ואני אתמקד בעיקר בדרך

השימוש שעושה הרי"ד בכתבי הריבמ"ץ.

 יש מספר תשובות בהם הרי"ד דן בהלכות מקוואות ובכל הזדמנות הוא דן

 בפרשנות המשנה על פי דרכו של הריבמ"ץ. לא בכל מקרה הוא מקבל את הפרשנות, אך

 פירוש הריבמ"ץ היא נקודת פתיחה לדיון. ראיה לטענה זו היא העובדה שכמעט בכל פעם

 שהרי"ד ציטט משנה ממסכת מקוואות, (כתריסר פעמים), הוא ציטט את פירוש הריבמ"ץ

 למשנה זו. הרי"ד משתמש בריבמ"ץ כמקור פרשני ולא כסמכות הלכתית. הסיבה

 המרכזית לכך היא שהרי"ד רואה את עולם פסיקת ההלכה כדבר המוטל על כתפי הלומד

 עצמו ואין מקום להכרעה מהמסורת. דבר זה נכון, כפי שכבר ראינו, ביחסו למסורת

 הגאונים, לבעלי התוספות ואף למסורת האיטלקית. ביחס לריבמ"ץ הרי"ד ניסח את

 הדברים בצורה ברורה אך אין זה אלא מקרה שהדברים נוסחו ביחס אליו כיון שהם נכונים

 ביחס הרי"ד לחכמים כולם. הרי"ד העלה נקודה זו בתשובה הדנה בפסול מים שאובים.

   נראה לי שאפשר להוסיף לרשימה זו אף את מסכת בבא בתרא לאור הציטוט שהרי"ד (מכריע ערכים ל',1008

נ"ד) מצטט מדברי הריבמ"ץ על דברי אמימר המופיעים בדף קנ"ה ע"ב.
 שם.1200 – 1000  תא שמע הספרות הפרשנית 1009



 הרי"ד סבור שפסול זה הוא מדאורייתא, בניגוד לעמדת ר"י. כאשר הרי"ד הותקף בעניין

זה הוא הגיב באומרו שגם הריבמ"ץ כך סבור:

 גם רבינו יצחק ברבינו מ"צ זצ"ל הכי סבירא ליה דשאיבה פסולה

 מדאורייתא דתניא אך מעין ובור מקווה מים יהיה טהור כו' ...  וכל זה

  אלא מפניידעתי כי אין זו רבותא למיחשב גברישכתבתי לפני אדוני 

 אך הסמך שלי אינו אלאשאתה מגלגל עלי הה"ר הגדול רבינו הקדוש, 

1010על מה שנ"ל להוכיח מתוך הספר

 להלן כמה דוגמאות הממחישות את העובדה שהרי"ד משתמש בפרשנות הריבמ"ץ כמקור

ראשוני.

    טיהור מים שאובים ע"י המשכה  7.3.2.1

   התיר טבילה במים שאובים אם יש בהם חיבור כשפופרת הנוד1011השואל של הרי"ד

למקווה כשר. כראיה לטענה זו הביא השואל שני מקורות: 

 משנה ממסכת מקוואות "השידה והתיבה שבים אין מטבילין בהם אלא אם כן היו.1

נקובין כשפופרת הנוד". (מ' מקוואות ו:ה) 

 דברי רבא המופיעים בגמרא בהסבר המשנה בחגיגה האומרת שטבילת כלים.2

בתוך כלים אינה מטהרת בקדשים:

 היינו טעמא: גזירה שלא יטביל מחטין וצינורות בכלי שאין בפיו

 כשפופרת הנוד. כדתנן: עירוב מקוואות כשפופרת הנוד, כעוביה

 בשתי אצבעות חוזרות למקומן. (ב' חגיגה דף כ"א ע"ב)וכחללה

  שו"ת הרי"ד סימן ס"ב, ההדגשות אינן במקור.1010
  שו"ת הרי"ד סימן ט"ו.1011



 השואל מניח שהבעיה בטבילה בכלים היא שהמים שבתוך הכלי הם שאובים, ועל כן אינם

 מטהרים את הנטבל בהם. אם יהיה חור כשפופרת הנוד בכלי המים שבכלי יטהרו ע"י מי

המקווה, ועל כן יוכלו גם לטהר את הנטבל בהם.

 הרי"ד דוחה הסבר זה ואומר שהסיבה שהמים בכלי מטהרים אינו בגלל הקשר

 למי המקווה אלא בגלל שהמים בכלי מלכתחילה אינם שאובים. אם הכלי היה שואב את

 המים דרך פיו הוא אכן לא היה מטהר כלל, במקרה זה המים נכנסו לכלי דרך שוליו ועל

 כן אין הם מוגדרים כמים שאובים. הרי"ד מוכיח את פירושו מדברי הריבמ"ץ במשניות

טהרות:

  כלי שהטבילו דרך פיו כאילו לא1012דהכי תנן בפרק בתרא דמקוות

 דרך שוליו, 1013טבל, ופיר' ר"י בי רבי' מ"צ דהמים נשאבין לתוכו, אלא

  הכר והכסת של עור צריכין שיבואו בהן1014וכך פי' נמי במאי דתנן

  1015המים והטבלתן דרך שוליהן כאשר אמרנו לעיל. 

 העולה מדברי הריבמ"ץ הוא שבכלי יש מים שאובים ועל כן אינו נטהר. רק אם מטבילים

 אותו דרך שוליו, שאין זו דרך שאיבה, אין המים שאובים ועל כן הכלי טהור. הריבמ"ץ

 במשניות אלו לא הסביר למה אם יש כשפופרת הנוד הטבילה עולה, ולדאבוננו אין בידנו

 את פירושו למשניות שהוזכרו לעיל שדנו במצב שיש בכלי כשפופרת הנוד. הרי"ד מפתח

 את דברי הריבמ"ץ ומסביר גם למה שפופרת הנוד מועילה. בקטע זה של תשובת הרי"ד

יש חוסר בהירות, על כן  אצטט את הקטע הבעייתי ואציע את הפתרון לדעתי:

1קטע 

  מקוואות פ"י מ"א.1012
  צריך להיות "ולא".1013
  מקוואות פ"י מ"ב.1014
  רי"ד שם.1015



 אלמא אע"פ שהכלי טמא ופיו רחב הרבה הטבילו דרך פיו דהויא דרך

 שאיבה בכך המים שבתוכו שאובין הן ואינה עולה לו טבילה מפני

 המים שאובין שבתוכו ואע"פ שנישוקין במי המקווה אין להן תקנה כל

 זמן שהן בכלי. כ"ש אם הכלי טהור ומילא כלים בתוכו טמאים ורוצה

 להטבילן בתוכו שאינו רשאי (להנאת הלב) [להטביל] הכלי דרך פיו

 1016אלא דרך שוליו ויכנסו המים בו שלא כדרך שאיבה.

 מקטע זה עולה שהסיבה שהמים אינם מטהרים את הכלים הוא כיון שהם שאובים, אך אם

 הטבילם דרך שולי הכלי אין זו דרך שאיבה, הסבר זה הוא בדיוק כפי שהסביר גם

 הריבמ"ץ. כיון שאין המים שאובים אין שום סיבה שהם לא יטהרו את הכלי שבתוכם ועל

 ואפי' הכיכן לא ברור למה צריך כשפופרת הנוד. בשלב זה אומר הרי"ד משפט סתום "

.2ופותח את הדיון בקטע בעינן שיהא פי הכלי כשפופרת הנוד." 

21017קטע 

 לאו וטעמא דמילתא ואפי' הכי בעינן שיהא פי הכלי כשפופרת הנוד.

 אלאמשום דחשיבי המים שבתוכו כשאובין דהא לא דרך פיו נכנסו 

 מפני שנבדלו המים שבתוך הכלי והופרשו מן המקווה ונראה כאילו

 עומדין לבדן ונמצא שבאותן המים המועטין שבתוך הכלי הוטבלו

 הכלים ולא במי מקווה הילכך אי איכא בפי הכלי כשפופרת הנוד כדין

 עירוב המקוואות עלתה להן טבילה דכאילו הוטבלו בתוך המים לבדן

 1018דמי.

  רי"ד שם.1016
  ההדגשות אינן במקור.1017
  רי"ד שם. 1018



 משוםבקטע זה אומר הרי"ד שהסיבה שהמים בכלי אינם מטהרים את הנטבל בהם אינו "

 " מים אלו אינם שאובים אךדחשיבי המים שבתוכו כשאובין  –  דהא לא דרך פיו נכנסו

 בכל זאת אינם מטהרים כיון שהם נפרדים מהמקווה ואין בהם ארבעים סאה. אם יש בהם

כשפופרת הנוד הרי הם נחשבים מעורבים במקווה ועל כן הטבילה כשרה. 

3קטע 

 : השידה והתיבה שבים אין מטבילין1019וההיא דתנן בפר' ו' דמקוואות

 בהן אלא אם כן היו נקובין כשפופרת הנוד. אין להוכיח משם דמים

 שאובין נכשרין בהשקת שפופרת הנוד, דכיון דהוו נקובין כשפופרת

 הנוד אין בהן דין שאיבה דבטלו מתורת כלי ... ויש לדקדק על זו

 המשנה אמאי בעינן שיהו נקובין כשפופרת הנוד דהרי פיהן רחב

 הרבה יותר משפופרת הנוד ומאי שנא ממטבילין כלי בתוך כלי

 דאמרינן בחגיגה שאע"פ שלא היה נקוב לבד שפי החיצון רחב

 כשפופרת הנוד מטבילין לתוכו והכא בשידה תיבה ומגדל שפיהן רחב

 הרבה אמאי בעינן שיהו נקובין כשפופרת הנוד. ופתרון הדבר הוא כך

 התם במטבילין כלים בתוך כלים דבטבילה קא עסיק הדבר ידוע שלא

 הטביל החיצון דרך פיו דאפי' לדידיה אם היה טמא לא עלתה לו טבילה

 כדפרישית לעיל כ"ש לכלים שבתוכו אלא ודאי הדבר ידוע שהטבילו

 דרך שוליו ואין שם שום דין שאיבה כלל משום הכי סגיא לן בפי רחב

 כשפופרת הנוד ואע"פ שהכלי שלם ואינו נקוב אבל הכא שידה ותיבה

 מונחין היו שם ושמא שם אותן דרך פיהן והמים שבתוכן הוו להו

 שאובין, או אע"פ שהכניסן דרך שוליהן שאין זו דרך שאיבה שמא

  מקוואות פ"ו מ"ה.1019



 הגביה שפתותיהן מן הים ואין המים צפין עליהן שאילו הגביה

  ... 1020שפתותיהן מן הים באותה שעה נעשו המים שבתוכן שאובין 

 קטע זה מסביר כיצד מועיל כשפופרת הנוד – בכלים שמטבילים אותם דרך פיהם, (או

 לכל הפחות יש חשש שעושה כן), אם יש בהם חור כשפופרת הנוד בטלו מתורת כלי ואין

 המים בהם שאובים כלל ויכולים לטבול בהם. אך אם מלכתחילה לא טבלו אותם מפיהם

 אלא משולי הכלי, אין המים שאובים מלכתחילה, ועל כן אין צורך בחור לבטל את שם

הכלי עליהם. 

יש בדברי הרי"ד שתי אלטרנטיבות להסבר הצורך בשפופרת הנוד:

 מדובר על כלים שאין בהם מים שאובים כיון שהטבילום דרך שוליהם,.1

 אך המים בכלי אינם נחשבים חלק מהמקווה – אם יש בכלי חור

 כשפופרת הנוד אפשר להחשיב את המים שבו כמעורבים במקווה

והטבילה בו עולה. 

 מדובר על כלי שהטבילו אותם דרך פיהם ועל כן המים שבתוכם.2

 נשאבו כדרכם, אם יש בכלי חור כשפופרת הנוד אין חפץ זה נחשב

"כלי" ועל כן אין המים שבו מוגדרים כ"מים שאובים".

 שני פתרונות אלו יפים אך אינם זהים, ומוזר הוא שהקטעים נקראים ברצף זה אחר זה!

 דומני שפתרון תעלומה זו נעוץ בכך שהרי"ד חזר בו ממה שכתב בתשובה זו. בחידושיו

 למסכת חגיגה מביא הרי"ד מספר ראיות שהשקה מועילה לטהר מים שאובים שבכלי.

בסוף דבריו מעיר:

 וכל מה שכתבתי בתשובות שאין המים נישוקין בכלי הכל הבל. והראי'

 שהבאתי שם ממה דתנן בפ' בתרא דמקוואות כלי שהטבילו דרך פיו

   כן פירש גם המאירי שם במשנה "וכן אע"פ ששפת הכלי למעלה מן המים עד שאין המים צפין עליו1020

הואיל ומ"מ המים מתערבין דרך הנקב".



 כאילו לא טבל אינה כלום שאין פתרונם כדפירש רבי יצחק ב"ר מלכי

 צדק זצוק"ל מפני שהמים נשאבין בתוכו שאפילו אם נשאבין הרי הן

 נטהרין בהשקה ודומין כשאר מי המקווה אלא זו פירושו הטבילו דרך

 פיו שכפה פיו למטה ושיקעו במקווה כאלו לא טבל שלעולם אין הכלי

 יכול להתמלאות מן המים אם לא יהיו פיו למעלה אבל אם תשקע הכלי

 ופיו למטה לעולם אין כל אויר הכלי מתמלא ממי המקווה ומש"ה כאלו

1021 לא טבל ולא מפני טעם שאובין.

 הרי שחזר בו הרי"ד ממה שכתב בתשובה. יתכן שבתשובה המקורית הדיון אכן היה על

 פסול מים שאובין וההיתר של כשפופרת הנוד יצר מציאות שהמים מעולם לא נשאבו, כפי

 . בצידי הגיליון הוסיף הוא או מעתיק אחר, את הפירוש החדש3שהרי"ד הסביר בקטע 

 למשניות. חוסר שפופרת הנוד אינו מהווה בעיה בגלל שהמים שאובים שכן הם נטהרים

 בהשקה למקווה, הבעיה היא בגלל ההפרדה שיש במים שבכלי משאר מי המקווה. העולה

 מכאן שגם אחרי שחזר בו הרי"ד והודה לדעת השואלים שהמים נטהרים בהשקה לא

 פירש כמותם את המשניות – הם ביארו ששפופרת הנוד מועילה מדין השקה והוא ביאר

 שהיא מועילה בגלל עירוב המים עם מי המקווה. קטע דומה השתרבב שוב בהמשך

התשובה:

 עיין מה שכתבתי בפר' חומר בקדש שסתרתי כל זו הסברא והוכחתי

1022שהמים השאובין נישוקין אפי' בכלי וכל מה שכתב' כאן הוא הבל.

 קטע זה אינו רציף עם הנאמר לפניו או אחריו, על פי רוב כאשר יש הערות כאלו הם

 ועל כן נראה שגם כאן יש חדירה מהגיליון אל גוף הטקסט.1023נמצאים בסוף

  תוספות הרי"ד חגיגה דף כ"ב ע"א ד"ה והני.1021
  תשובת הרי"ד שם.1022
  עיין למשל בתשובה י"א ובתשובה כ"ה.1023



 העולה מדברים אלו הוא, שבראשית דרכו אימץ הרי"ד את פרשנות הריבמ"ץ

 למשנה, הפסול של המים בתוך הכלים הוא פסול שאובים. כך גם סברו השואלים של

 הרי"ד אלא שהם נחלקו כיצד מועיל החור בגודל של שפופרת הנוד. השואלים סברו שהוא

 יוצר חיבור עם מי המקווה ועל כן נטהרים המים השאובים ויכולים לטהר את הכלים

 שבתוכם. הרי"ד לעומת זאת סבר שהחור מבטל את "שם הכלי" ועל כן אין כאן מים

 כמושלא שאובים כל עיקר. עם הזמן חזר בו הרי"ד מפרשנות זו, והסביר את המשניות 

 הריבמ"ץ, והסביר שהפסול במשנה אינו נובע מכך שהמים שאובים אלא מכך שהמים

אינם חלק מהמקווה. אם יש חור כשפופרת הנוד הרי שהמים נחשבים חלק מהמקווה. 

 בשתי הפרשנויות של הרי"ד הוא עומד מול הריבמ"ץ, בתחילת דרכו הוא מוכיח

 את דבריו מפירוש הריבמ"ץ, ואילו כשחזר בו הוא מעיר "שאין פתרונם כדפירש רבי יצחק

ב"ר מלכי צדק זצוק"ל".

   גשמים ומי שופכין  7.3.2.2

המשנה במכשירין אומרת: 

 מי שפיכות שירדו עליהן מי גשמים אם רוב מן הטמא טמא ואם רוב מן

 הטהור טהור מחצה למחצה טמא אימתי בזמן שקדמו מי שפיכות אבל

אם קדמו מי גשמי' אפי' כל שהן למי שפיכו' טמא. (מ' מכשירין ב:ג)

 משנה זו עוררה דיון רב אצל כל המפרשים. פשט המשנה היא שאם קדמו מי שפיכות

 הולכים אחרי הרוב, ואם קדמו מי גשמים מי השפיכות תמיד מטמאים אותם. מהמשנה לא

  מביא שלוש פרשנויות שונות1024ברור מה ההבדל בין שני המקרים. הרי"ד בתשובתו

1025למשנה זו ודוחה את כולם:

 שו"ת הרי"ד סימן ט"ו.1024



  –  העיקרון ההלכתי שמציע ר"י הזקן הוא שאם קדמו מיפרשנות ר"י הזקן.1

 הגשמים הכל טהור כי אני אומר "קמא קמא בטל". אם קדמו מי שפיכות אינני

 אומר "קמא קמא בטל" כיון שעיקרון זה נאמר רק על הנעשה בידי אדם ואילו

 גשמים נעשים בידי שמים. כיון שאין המים בטלים מיד בנפילתם המעמד שלהם

נקבע על פי הרוב.

 בפשטות פרשנות זו היא נגד הסיפא של המשנה האומרת "אבל אם קדמו מי גשמים אפי'

כל שהן למי שפיכות טמא". ר"י מסביר את המשפט אחרת: 

 אפי' כל שהן מי שפיכות, כל מה שהן רבים בטילין ראשון ראשון במי

1026גשמים.

 במילים אחרות כוונת המשנה היא –  אם קדמו מי גשמים אפילו [נפל לתוכם] כל שיעור

 מי שפכים טמאים [התערובת מותרת]. לדעתו המילה "טמא" במשנה אינה קביעת הלכה

אלא תיאור המים. 

ר"י אומר שדין זה מסביר גם את המשנה במקוואות: 

 הזוחלין כמעין והנוטפים כמקווה העיד רבי צדוק על הזוחלין שרבו על

הנוטפים שהם כשרים (מ' מקוואות ה:ה)

 גם במשנה זו אנו מגדירים את המים על פי הרוב, ואיננו אומרים "קמא קמא בטל",

ומסביר ר"י שהדבר נובע מכך שהזרימה היא בידי שמים.

הרי"ד דוחה את דבריו מכמה סיבות:

  הרי"ד אינו מסביר למה הוא דן בפרשנות משנה זו בתשובה הדנה בהשקה – יתכן שהמניע אינו משנה זו1025

 אלא המשנה שידונו בה כדרך אגב האומרת "הזוחלין כמעין והנוטפים כמקוה העיד רבי צדוק על הזוחלין

 שרבו על הנוטפים שהם כשרים". ממשנה זו מוכח שלא נותנים למים את דין הזוחלין על אף שיש השקה

בינם לבין המים הנוטפים.  
  הדברים מובאים בתשובת הרי"ד הנ"ל.1026



i.הפירוש לא נראה לו במשנה –  הן בכך שביאר שהשיעור 

 כלשהו כוונתו לריבוי ולא למיעוט, והן בכך שהמילה

 "טמא" היא מילה תיאורית בעוד שהמשנה לא השתמשה

 בה כתיאור מי שפיכות קודם לכן על אף שהיא דנה בהם

 גם קודם לכן. כמו כן מצביע הרי"ד על כך שהמילה "טמא"

בהקשר זה היא מטעה כיון שמשמעה דין ולא תיאור. 

ii.,"גם ללא ההסבר שמחלק בין "בידי שמים" ל"בידי אדם 

 לא היינו אומרים "ראשון ראשון בטל" במקרה של מי

 גשמים שנופלים לתוך מי שופכין, כיון שאומרים כלל זה

 רק לקולא ולא לחומרא ועל כן לא היינו מטמאים את מי

הגשמים בגלל המגע עם מי שפיכות. 

iii.הרי"ד מסביר את המשנה לגבי מים נוטפין אחרת – אין 

 הם זוחלים כיון שבמציאות אינם זוחלים, בניגוד לדין

 טהרת המקווה שהשקה מועילה הרי דין הזחילה אינו יכול

לעבור במגע. 

  – השואלים הסבירו שאומרים ראשון ראשון בטל רק כאשרפירוש השואלים.2

 מדובר על נפילת טיפות. הם מעמידים את הרישא שלא נפלו טיפות ועל כן

 הולכים בתר הרוב. את הסיפא הם העמידו שנפלו טיפות ועל כן תמיד טמא. כך

 גם ביארו את המשנה של זוחלין שלא אומרים שם ראשון ראשון בטל כיון שנשפכו

בבת אחת. 



 הרי"ד דוחה את הפירוש שלהם  שהרי בסיפא הדין הוא טמא על אף שהרוב הם מי

 כמו כן הוא דוחה את הקישור לנוטפין.1027גשמים.

 – הרי"ד מצטט את פירוש הריבמ"ץ:פירוש הריבמ"ץ.3

 מי שפיכות המונחין בכלי שירדו עליהן מי גשמים אם מי שפיכות הרוב

 טמא ואם מי גשמים הרוב טהור מחצה על מחצה כו'. פי' אימתי

 מתבטלין מי שפיכות ברוב גשמים שקדמו הן לגשמים ובאו הגשמים

 ורבו עלי' וטיהרום אבל כשקדמו מי גשמים אפי' במשהו מי שפיכות

 נפלו עליהם טמא שטמאו מי שפיכות את הגשמים וראשון ראשון שירד

 1028טמא

 הריבמ"ץ מצמצם את דין ראשון ראשון בטל רק למקרה בו מי השופכין נופלים למי

 גשמים. אם נפלו מי הגשמים לתוך מי השופכין לא אומרים ראשון ראשון בטל אלא

 הולכים בתר הרוב, אך אם נטמאו כבר מי גשמים הרי שנאמר ראשון ראשון בטל ביחס

 לשאר מי הגשמים. הסיבה שמי הגשמים הראשונים נטמאו היא שנפלו עליהם מי שופין,

ומסתבר שבשלב זה היו מי השופכין מרובין ממי הגשמים, ועל כן נטמאו מי הגשמים.

 הרי"ד דוחה פרשנות זו כיון שלא משמע במשנה שיש שני שלבים של ירידת מי

 הגשמים – מעט לפני מי שפיכות וריבוי אחרי מי שפיכות  –   בפשטות כל מי הגשמים

 המרובים היו בכלי לפני מי השפיכות ובכל זאת טמאים על אף שאי אפשר לומר ראשון

ראשון בטל. 

הרי"ד בסופו של דיון נכנע ואומר

   שאלה זו של הרי"ד מניחה שהשואלים הסבירו הן את הרישא והן את הסיפא שאין ראשון ראשון בטל.1027

 אני הבנתי מתוך הציטוט שאת הסיפא הסבירו בגלל ראשון ראשון בטל ועל כן אין מקום לקושיית הרי"ד,

 אם כי קשה מכיוון אחר – ניפלוג וניתני בדידה למה את הרישא העמידו בתחילתו מי שפיכות את הסיפא

בתחילתו מי גשמים הרי החילוק ביניהן הוא צורת השפיכה !!
  הדברים מובאים בתשובת הרי"ד הנ"ל.1028



  1029  ולא יכולתי לעמוד בפתרון משנה זו.

 הרי"ד במקרה זה, כהרגלו, מצטט את פרשנות הריבמ"ץ אך אינו מאמץ אותה ללא דיון

ואף בסוף הדיון הוא דוחה את הדברים על אף שנותר בקושיה.

   טומאת בית הפרס  7.3.2.3

אמוראים הציעו שתי אלטרנטיבות להיתר הליכה בבית הפרס:

אמר רב יהודה אמר רב: מנפח אדם בית הפרס והולך 

ורב יהודה בר אמי משמיה דרב יהודה אמר: בית הפרס שנידש טהור

 מימרות אלו מופיעים בכמה מקומות בש"ס, אם כי בסוגיות השונות עולה היקף אחר

 להיתרים אלו. הגמרא בבכורות דנה במשנה הקובעת שיש לפצות כהן שדן דין אם

 בעקבות דין זה נטמא הכהן ואינו יכול לאכול תרומה. שואלת הגמרא על משנה זו כיצד

הלך לשם הכהן מלכתחילה הרי אסור לו להיטמא?

איהו גופה היכי אזיל? 

לבית הפרס דרבנן, 

 : מנפח אדם בית הפרס והולך ורב יהודה1030דאמר רב יהודה אמר רב

בר אמי משמיה דרב יהודה אמר: בית הפרס שנידש טהור; 

א"נ: בשאר טומאות דלא מזהר עלייהו. (ב' בכורות דף כ"ט ע"א)

 מתשובת הגמרא משמע שלכהן מותר לכתחילה ללכת לבית הפרס אם הוא מנפח או

 שבית הפרס כבר נידש. אין בגמרא מגבלה כלשהי על הליכה זו. כך גם בגמרא

  המוכיחה שבית הפרס הוא דין דרבנן מכך שהאמוראים הנ"ל הקלו בבדיקה1031בברכות

  תשובת הרי"ד הנ"ל.1029
  בכת"י פירנצה, לונדון ומינכן "שמואל" בכת"י ותיקן וונציה כלפנינו.1030
  דף י"ט ע"ב.1031



 מועטת זו. הגמרא שם אינה מזכירה כל סייג לקולא זו. לעומת זאת בגמרא בפסחים המצב

 כדי לפרש את דברי רבא:1032הוא הפוך. הגמרא שם מביאה את המשנה באהלות

 אמר רבא: ערל הזאה ואיזמל –  העמידו דבריהן במקום כרת. אונן

 ומצורע ובית הפרס –  לא העמידו דבריהן במקום כרת. ... בית הפרס

 –  דתנן: ושוין בית שמאי ובית הלל שבודקין לעושי פסח, ואין בודקין

לאוכלי תרומה. (ב' פסחים דף צ"ב ע"א) 

על משנה זו שואלת הגמרא:

מאי בודקין? 

 אמר רב יהודה אמר שמואל: מנפח בית הפרס והולך. רב יהודה בר

אביי משמיה דרב יהודה אמר: בית הפרס שנידש טהור. (שם)

 מגמרא זו עולה שהניפוח והדישה מועילים רק במקרה שאם האדם לא יעבור שם לא יוכל

 להקריב קרבן פסח, היתר זה לא מועיל לדברים אחרים כגון ללכת ולאכול תרומה. וכך

 ונחלקו הראשונים כיצד לגשר בין גמרות אלו:1033ביתר הרחבה בסוגיה בחגיגה.

  – באופן סיסטמתי כל פעם שגמרא זו מופיעה מוסיף רש"י את המגבלה שהתר זהרש"י

 1034הוא רק לפסח ולא לתרומה.

  –  ניפוח ודישה מועילים לכל דבר. לעומתם הבדיקה שתיארה המשנה באהלות1035ר"ת

 מועילה רק לפסח ולא לתרומה. כדי ליישב את הגמרא הוא אומר שבין כך גמרא זו קשה

שכן על השאלה ""מאי בודקין" כבר ענתה המשנה עצמה:

  פי"ח מ"ד.1032
  דף כ"ה ע"ב.1033
  עיין רש"י ברכות שם ד"ה מנפח.1034
  מופיע בשמו בתוספות בכורות, שם ובעילום שמו בפירוש הר"ש על המשנה באהלות שם.1035



 כיצד הוא בודק מביא את העפר שהוא יכול להסיטו ונותן לתוך כברה

 שנקביה דקים וממחה אם נמצא שם עצם כשעורה טמא. (מ' אהלות

יח:ד)

 בעקבות קושיה זו משנה ר"ת את הגרסא ואומר שאין בגמרא את השאלה "מאי בודקין",

 אלא דברי האמוראים עומדים כיחידה עצמאית, על כן אין שום סיבה לצמצם את האמירה

 שלהם רק לפסח. רק הבדיקה המופיעה במשנה מפורש בה שהיא טובה רק לפסח ולא

לתרומה מה שאין כן בניפוח ודישה. 

  –  ניפוח ודישה אינם מועילים בתרומה כפי שאומרת הגמרא בפסחים,1036ר"ש משאנץ

 לעומת זאת הבדיקה המופיעה במשנה מועילה תמיד. הוא מציע שצריך לקרוא את

המשנה בפרשנות הבאה: 

 ומודים בית שמאי ובית הלל שבודקים לעושה פסח ואין בודקין

  מביא את העפר[כדי שהבדיקה תועיל גם לתרומה]לתרומה. כיצד הוא בודק 

 שהוא יכול להסיטו ונותן לתוך כברה שנקביה דקים וממחה אם נמצא

שם עצם כשעורה טמא. 

 לדבריו המשנה לא תיארה כלל את הבדיקה שמועילה לפסחים ולא לתרומה. כדי למלא

חלל זה אמרו האמוראים את דברם.

  –  כל הבדיקות נאמרו רק בפסח אך שתי הבדיקות שנאמרו ע"י האמוראים הם1037ר"י

לכתחילה ואילו הבדיקה של המשנה היא בדיעבד. 

  על המשנה שם.1036
  מובא בשמו בשו"ת הרי"ד סימן מ"ד ובתוספות פסחים דף צ"ב ע"ב ד"ה בודקין.1037



  נדרש לשאלה זו בעקבות השואל ששאל אותו על שיטת ר"י. הרי"ד עצמו1038גם הרי"ד

 סבור שנפיחה ודישה מותרים תמיד, אם כי אינו מתמודד ישירות עם הגמרא בפסחים.

כדי להוכיח את דעתו הוא מצטט את דברי הריבמ"ץ בפירושו על המשנה באהלות:

  שלשה בית1039וכך פירש ריבמ"ץ על מאי דתנן בפרק בתרא דאהילות

  כיצד מטהרין בית הפרס1040הפרס הן החורש את הקבר כו', ותנן נמי

  בית1042 המהלך בית הפרס כו', וכתב: ובגמרא גרסינן1041כו', ותנן נמי

 הפרס שנידש טהור. פירוש שנידש כגון דרך כבושה שאין ניזוז משם

   מנפח אדם בית הפרס1043עפר מרוב דישת רגלי בני אדם, ועוד אמרינן

 והולך. נמצא זה בית הפרס הראשון מטהר בשלשה פנים מן המשנה

 ואחד מדברי התלמוד, ובלא טהרה מתהלך בג' פנים מן המשנה ואחד

 מן התלמוד. מטהר בג' פנים מן המשנה כדתנן כיצד מטהרין בית הפרס

 כו' הרי נוטל א', או נותן ב', או רוצפו באבנים הרי ג', ואחד מן התלמוד

 הוא מה שאמרנו בית הפרס שנידש טהור. ומתהלך בג' פנים אבנים,

 אדם, ובהמה שכחן יפה, ואחד מן התלמוד מנפח אדם בית הפרס

  יכול ללכת שם בזה הדרך לנפח ולילך, או על אבנים1044והולך כו'. ובכל

 שאינם ניסוטות, או על אדם ובהמה שכחן יפה אלא שבית הפרס עומד

1045בטומאתו ע"כ דבריו.

  תשובת הרי"ד שם. 1038
  אהלות פי"ח מ"ב.1039
 אהלות פי"ח מ"ה.  1040
  אהלות פי"ח מ"ו.1041
 פסחים דף צ"ב ע"ב.  1042
 שם.  1043
  צ"ל: בכל דבר, וכ"ה לשונו להלן, ופירושו בין לפסח ובין לתרומה וקדשים כמו שאמר לעיל.1044
  מובא בתשובת הרי"ד שם.1045



 העולה מדבריו הוא שניפוח ודישה מועילים לכתחילה לעומת זאת הבדיקה המופיעה

 במשנה אינה מטהרת או מתירה את בית הפרס ומסתבר שהוא אינו מזכיר אותה כי היא

 מוגבלת לפסחים. בעצם זו בדיוק שיטת ר"ת שהזכרתי לעיל. הרי"ד מביא את הדברים

 מפירוש הריבמ"ץ כיון פירוש זה הוא הפירוש הראשוני אותו הוא לומד על המשנה. וכיון

 1046שהוא מאמץ את דבריו אין כבר מקום להזכיר שגם ר"ת אמר כך.

   רבי שלמה בן היתום  7.3.3

 מעט מאוד יודעים אנו על חכם זה. אפילו ארץ מוצאו לוט בערפל, אנו מסיקים שהוא פעל

 , מצוטטים לועזים איטלקיים,1047באיטליה מכך שבספרו היחידי שבידנו, חידושיו על מו"ק

 ומכך שבעיקר חכמי איטליה מזכירים אותו. מול רמזים אלו עומדת העובדה שהרי"ד קורא

לו "רבי שלמה הספרדי", אין ביכולתי לפתור תעלומה זו. 

 הממצאים שלי על צורת השימוש של הרי"ד בפרשנות ובפסקים של הר"ש בן

היתום זהים לדברים שכתב פרופסור תא שמע בתארו את ר' שלמה בן היתום: 

 החכם הראשון המזכירו בשמו ואת תורתו, הוא ר' ישעיה די טראני,

 והאחרון הוא ר' צדקיהו בעל שיבולי הלקט, שניהם איטלקיים בני

 המאה הי"ג. הוא עצמו אינו מזכרי בספרו שום חכם בשמו פרט לרבנו

 גרשם מאור הגולה ור' נתן בעל ספר הערוך, ושניהם פעם אחת

 בלבד.... יודעים אנו כי פירושו הקיף מסכתות רבות נוספות מן

 התלמוד הבבלי וממנו הביא וציטט ר' ישעיה די טראני בתוספות הרי"ד

 שלו ... מתוך המובאות הללו למדים אנו כי רגיל היה ר"ש בן היתום

   יתכן שמסורת זו של ר"ת לא הגיעה אל הרי"ד, כך או כך פירוש הריבמ"ץ הוא המרכזי יותר בעולמו של1046

הרי"ד.
  חידושי רבי שלמה בן היתום על מסכת מו"ק, ברלין מקיצי נרדמים תרע"א.1047



 לצטט 'הרבה מפרשים' בהם הרבה מתוך פירושי רבנו חננאל ורגמ"ה,

 רגיל היה הרי"ד לחפש בפירושו כדי לדלות דעה חדשה שחיפש

 אחריה, שמא אמרה אדם קודם לו. כמו כן יש לציין כי בניגוד לריבמ"ץ

1048 מועתקים אצל הרי"ד גם פסקים של בן היתום.

  פעמים. הציטוטים הם15במקורות שחקרתי הרי"ד ציטט מתורת הר"ש בן היתום כ-

 ,1054 סנהדרין,1053 ב"ב,1052 ב"מ,1051 ב"ק,1050 גיטין,1049מחיבור הר"ש למסכתות כתובות,

 . בחלק ניכר מהמקרים הרי"ד משתמש בר"ש כמקור אינפורמציה.1056 מנחות1055ע"ז,

  אך ברוב המקרים1057אינפורמציה זו יכולה להיות גרסה ייחודית הנמצאת בכתבי הר"ש,

 . לאור ההיכרות שלנו עם כתבי1059 או מסורת מרגמ"ה1058אלו ציטוטים של מסורת גאונית

 הרי"ד אין זה מפתיע שציטוטים אלו נמצאים בעיקר בספר המכריע ולא בתוספות שכן

 ספר זה  מוקדש לבירור המסורות ועל כן יש בדיונים אלו חשיבות רבה יותר למציאת

 המקרות העתיקים יותר. בתוספות הרי"ד, לעומת זאת, העוסקים בפרשנות יש מקום

 מצומצם יותר למסורות העבר גם אם הם נובעים מדברי ר"ח ורבנו גרשום. במקרים

 אחרים אנו פוגשים את הציטוטים של הר"ש כמקור הלכתי. בשני המקרים שמצאתי לא

 משמש הר"ש סמכות הלכתית שאין לערער עליה, ההפך הוא הנכון, פעם אחת הרי"ד

. 223-224 עמ' 1200 - 1000  הספרות הפרשנית לתלמוד 1048
  ראה מכריע ערך מ"ג.1049
  ראה מכריע ערך נ"ט. 1050
 ראה שו"ת הרי"ד סימן ו'.   1051
  ראה שו"ת הרי"ד סימן ד' וספר המכריע ערך ס"ז.1052
 ראה תוספות הרי"ד לע"ז דף ס"ו ע"א מהדו"ק ד"ה חמרא, שו"ת הרי"ד סימן צ"ב ספר המכריע ערך ס"ד.1053
  ראה מכריע ערך כ"ה וערך ל"ב.1054
  ראה תוספות רי"ד לע"ז מהדות"נ דף נ"ז ע"ב.1055
  ראה בספר המכריע סימן פ"ז, ובתשובות הרי"ד סימן ס"ג.1056
  למשל הציטוט הנמצא בתשובה ו'.1057
  למשל בתשובה ו' ובערכים מספר המכריע כ"ה, נ"ט. 1058
  מכריע ערך כ"ה ומ"ג.1059



  הרי"ד אמר את דברו והעיר שאף הר"ש1061 ופעם שניה1060חולק על דברי הר"ש מכל וכל

פסק כך אך אין הדיון מתחיל ונגמר בדברי הר"ש. 

 עיקר השימוש בפרשנות הר"ש היא להשמיע לנו את פרשנות הר"ש עצמו לסוגיה

 . המכנה1062בה הרי"ד דן, הרי"ד לעיתים מאמץ פרשנות זו גם בניגוד לפרשנות רש"י

 המשותף לכל הפרשנויות שמצטט הרי"ד מהר"ש בן היתום הוא העובדה שהרי"ד אינו

 חלוק עליהם. דבר זה הוא חריג בנוף הפרשנים עימם מתעסק הרי"ד. רובם ככולם זוכים

 לעבור תחת שבט הביקורת של הרי"ד וכמובן לעיתים הוא מאמץ אותם ולעיתים הוא

 דוחה אותם. לעומת זאת במקומות שמצטט הרי"ד את הר"ש כפרשן, ואני מדגיש לא

 כפוסק או כמוסר אינפורמציה מוקדמת יותר, הרי"ד מאמץ את דבריו. נראה לי שאין יד

 המקרה כאן – הרי"ד בעצם אינו משתמש בפרשנות הר"ש, הוא אינו נמצא במשא ומתן

 מול הפרשנות הזו כפי שהוא עושה מול רש"י הר"ח ואחרים. בנקודה שהוא מוצא גיבוי

 לדבריו בתורת הר"ש הוא מביא אותה אך אם הוא אינו מוצא שם שיקוף של מחשבותיו

 אין הוא טורח להתפלמס עם שיטה זו והוא פשוט מניח אותה בצד. כדי להסביר תופעה זו

 בצורה מלאה יותר אנו צריכים מקומות רבים יותר של שימוש בתורת הר"ש בן היתום הן

 בעולמו של הרי"ד והן אצל אחרים. לדאבונינו אין מקורות אלו תחת ידנו ועל כן נשאיר

נקודה זו ברמת הסברה המסתברת.

  בתוספותיו ע"ז דף ס"ו ע"א במהדו"ק.1060
  שו"ת הרי"ד סימן ד'.1061
   עיין למשל בתוספות הרי"ד דף נ"ז ע"ב מהדות"נ ד"ה רוקן שם הוא מסיק שפירוש הן היתום הוא1062

"עיקר".



   רבנו ברוך ב"ר שמואל הספרדי  7.3.4

 , על אף הכינוי הספרדי, חי ופעל בדרום איטליה במחצית השניה של המאה1063רבנו ברוך

 הי"ב. פירושיו הקיפו הרבה ממסכתות התלמוד הבבלי, ולפחות את הסדרים מועד, נשים,

 נזיקין ומסכת ברכות. גם מתורתו לא שרד לנו במקור אלא מעט ועיקרה במאות מובאות

 מכלי שני. פרשנותו מאופיינת משחזור של הסוגיה כולה, כולל מובאות נוספות כדי

 להבהיר את הדברים, ובסופה קטע של הכרעה הלכתית. לפני שאגש לבירור השימוש

שעשה הרי"ד בפרשנות רבנו ברוך אאיר נקודה אחת שעוררה עניין במחקר אודותיו.

   חיבור הטהרות לרבנו ברוך  7.3.4.1

  דן ארוכות בשאלת חיבורין לטומאה. הרי"ד עומד1064תוספות הרי"ד במהדורה תליתאה

 על כך שיש סתירה בין מה שנאמר במסכת ע"ז לנאמר במסכת נזיר. הרי"ד פותר את

 הסתירה ואומר שעל אף שמשמע מהגמרא בע"ז שמדובר בדין תורה בעצם מדובר רק

בדין דרבנן. הרי"ד מוכיח את הדברים מהסוגיה עצמה. בשולי הדברים אומר הרי"ד:

 ורבי' ברוך זצוק"ל כתב בחיבור טהרות שחיבר בהלכות וטמא מת

 שטומאת חיבורין הוא מדאורייתא ופירש השיטה של נזיר בפתרון

1065שאין לה פנים     כלל. 

 קטע זה ברי"ד עורר עניין במחקר שכן הרי"ד מצטט חיבור של רבנו ברוך על סדר טהרות.

  אין לנו מקור נוסף המעיד על חיבור זה. על כן1066מלבד הרי"ד כאן ובאחת מתשובותיו

 י"נ אפשטיין, "להקים שם, רבינו ברוך מארץ יון", הוצאה שניה, חיפה תרפ"ח; הנ"ל "רבינו ברוך מחלב",  1063

 ; הנ"ל, "לרבינו ברוך מארץ יון", תרביץ, שנה ט"ז (תש"ו), עמ'62 – 27תרביץ, שנה א' ספר ד (תר"ץ), עמ' 

.116 -17; ש' אברמסון, "רבנו ברוך ב"ר שמואל הספרדי", שנתון בר אילן, כו – כז (תשנ"ה), עמ' 53 – 49
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדורא תליתאה דף ל"א ע"ב.1064
  דף ל"א ע"ב.1065
  סימן ל"ד.1066



 ראוי לדקדק היטב בראיות אלו. הציטוט לעיל  "בהלכות וטמא מת" אינו ברור,

  הציע לתקן את הביטוי ולגרוס "בהלכות נזיר וטמא מת". לדעת אפשטיין1067אפשטיין

  לעומת1068חיבור זה אכן קיים אם כי יש מקום להתלבט מהו היקפו. פרופסור אברמסון

 זאת אומר "נראה לי ברור שרב ברוך לא חיבר חיבור טהרות". ראייתו העיקרית היא מכך

 שכיון שידוע לנו שרבנו ברוך חיבר חיבור פרשני על נזיר, על כן מה ראה רבנו ברוך

לדחות את העיסוק בסוגיה זו עד לחיבור על טהרות במקום לדון בה בפירושו על נזיר. 

 כיון שפרופסור אברמסון סבור שאין חיבור על טהרות הוא נאלץ לקרוא מחדש את

 הקטע ברי"ד. הפרשנות שהוא מציע היא שמדובר בקובץ הלכות שכתב רבנו ברוך בסוף

 פרשנות הסוגיה בנזיר. לקובץ זה קורא הרי"ד "חיבור טהרות שחיבר בהילכת 'וטמא מת'"

 החיבור הוא קובץ הלכות ונושא הקובץ הוא 'וטמא מת' על שם המילים הפותחות את

הפיסקא. 

אני מפקפק בקריאה זו מכמה סיבות:

 אם אכן מדובר על פסיקת הלכה בסוף קטע פרשני הרי שאין שם.1

 המקום לפסוק את כל דיני טהרות אלא את אלו הנוגעות ישירות

לסוגיה זו, ולמה קורא הרי"ד לחיבור זה חיבור טהרות. 

 מדברי הרי"ד משמע שרבנו ברוך ביאר את "השיטה בנזיר" בחיבור.2

 הטהרות, ואילו לפי פרופסור אברסמון העניין הוא הפוך, מטרת

 החיבור היא לפרש את מסכת נזיר והעניין ההלכתי הוא שם בעקבות

העניין הפרשני. 

   י"נ אפשטיין, "רבינו ברוך מחלב", מחקרים בספרות התלמודית ובלשונות השמיות, ח"ב, ירושלים1067

.44תשמ"ח עמ' 
. 62-63  במאמרו הנ"ל עמ' 1068



 פרופסור אברמסון מודע לכך שיש עוד הפניה שמפנה הרי"ד לחיבור.3

  לא סביר בעיני1069טהרות בעניין אחר לגמרי –   שיעור טומאת משקין.

שמישהו יכניס דיון זה לתוך סוגיה מקרית במסכת נזיר.

 על כן נראה שיש באמת הפניה לחיבור טהרות, ביחס לשאלה ששאל פרופסור אברמסון

 ניתן להעלות כמה אפשרויות – יתכן ורבנו ברוך ביאר עניין זה פעמיים, והרי"ד ראה רק

 את הנאמר בסדר טהרות. יתכן גם שרבנו ברוך ביאר את הדברים לא כסדר הש"ס וביאר

 את הלכות טהרות תחילה. העניין עדיין דורש ליבון אך כל עוד החומר על רבנו ברוך כל

כך מצומצם קשה להכריע בעניין זה.

   יחסו של הרי"ד לרבנו ברוך ב"ר שמואל  7.3.4.2

 רבנו ברוך היווה מקור חשוב מאוד בעולמו של הרי"ד. דבר זה ניכר מכמה נקודות שונות.

 ראשית כל נזכיר את העובדה שהרי"ד מדקדק ומדייק בדברי רבנו ברוך, ודן לא רק

 בדבריו אלא גם בהשלכות הפרשניות וההלכתיות שלהן. דוגמה טובה לכך היא הדיון

רי"ד מצטט את דברי רבנו ברוך: שערך הרי"ד באדרכתא דמטלטלי. ה

 לא כתבינן אדרכתא אמטלטלי פירוש אם יש לראובן אצל שמעון כסף

 או כלים או בהמה או שאר מטלטלין חוב או הלואה או גזילה או גניבה

1070וכו'

 הרי"ד מדייק מדברי רבנו ברוך שהדיון של אדרכתא הוא גם על הלוואה, על כן במקרה

שהאדרכתא מועילה כגון אם לא כפר היא תועיל גם במקרים אלו. על כך מעיר הרי"ד:

  כפי שהזכרתי לעיל זו תשובה ל"ד.1069
   מכריע ערך פ"א, בחידושי רבנו ברוך על ב"ק, בתוך ספר שיטת הקדמונים על ב"ק (מהדורת בלוי) עמ'1070

ק"א הדברים מובאים ביתר הרחבה.



 ודבר זה אינו נראה לי כלל דמה קנין שייך בדבר שאינו בעין בין על ידי

 חליפין בין על ידי זיכוי קרקע אינו חל אלא על דבר המסומן ועומד

 בעינו אבל החוב שאינו מסומן ואינו עומד בעין היאך יתכן שיקנהו

 1071אדם לחבירו בשום פנים שבעולם או שיקדישהו.

 רמת דיוק זו אינה קשורה לפרשנות רבנו ברוך לסוגיה , הרי"ד עושה קנוניזציה לספרו של

 רבנו ברוך ועל כן מרשה לעצמו לדייק מכל פרט שכתב. תהליך דומה אנו מוצאים אצל

 חכמי ספרד ביחס אל הרי"ף והרמב"ם והדבר מוכיח על החשיבות הרבה שהם מעניקים

לספר. 

 ראייה שנייה לחשיבות זו היא העובדה שרי"ד דן בדברי רבנו ברוך בהקשר של

 הרי"ף והגאונים. למשל בספר המכריע ערך נ"ז מצטט הרי"ד את רבנו ברוך יחד עם הר"ח

 בניגוד לשיטת הרי"ף. בעצם אין צורך להביא את דברי רבנו ברוך שכן הרי"ד כבר תיעד

 את המחלוקת כמחלוקת בין הר"ח והרי"ף, העובדה שציטט הרי"ד גם את דעתו של רבנו

 ברוך מעידה על חשיבותו העצמאית גם מול הר"ח והרי"ף. כך גם בעניין כתובה דרבנן

  "וכך פוסקים רבינו חננאל ורבינו יצחק ורבינו ברוך זכרונם לברכה". אין1072שמסכם הרי"ד

 בדברים אלו בכדי לומר שהרי"ד מאמץ את דברי רבנו ברוך ללא סייג. גם מול רבנו ברוך,

 כפי שנהג הרי"ד בכל אחד מהפרשנים שקדמו לו, הוא מעביר את הדברים תחת שבט

 הביקורת ולעיתים הוא דוחה אותם. בהקשר זה ראוי לצטט תשובה אחת שיש בה מן

העמימות אך עולה מתוכה צורת השימוש של הרי"ד בכתבי רבנו ברוך.

  מכריע שם. 1071
  מכריע ערך מ"ב.1072



   דין מיצרנות בבתים  7.3.4.2.1

 הרי"ד טוען שיש דין מיצרנות בבתים. בסיום דבריו הוא מגבה את פסקו מכמה מקורות

ראשונים לאחר שהביא את פירוש רש"י הוא אומר:

  דטעמא1073וכן מצאתי כתוב בפסקות של גאונים רבינו משה גאון ז"ל

 דמילתא דמרי בתי לא מצי מעכב אמרי ארעא משום דאין לו קניין גמור

שם דמצי למימר ליה עקור בניינך שקול וזיל. 

 וגם ר"ב ז"ל הביא בתוך פי' דבריו ומכאן אתה למד שאם מקום הבית

 קנוי לו קנין עולם שיכול לעכב אמרי ארעא. וזה מצאתי כתוב בפסקות

  שאלו מקמי מר רבי' משה גאון בית וחצר הסמוכה לחצר1074הגאונים

 חבירו וכותל או בית מפסיק מהו, ואמר, ההוא דסמיך דינא דבר מצרא

 דיליה הוא, ואי ההוא דסמיך ליה לא קא בעי למיזבן ולא אית ליה מן

 בני מצרני אחריני דקא בעו למיזבן הדין שכן קודם לאחרים נוכראי

 וקרינן ביה ועשית הישר והטוב בעיני יי' טפי מן אחרים רחוקים. מיהו

 כיון דלאו בר מצרא הוא אי קדים אחר וזבן לא נפקינן מיניה דלאו

 בדינא דבר מצרא הוא הא לך בפירוש שסובר הגאון שיש דין מצרנות

1075 בבתים.

   בתשובתו הידועה של רבינו משה גאון בדיני דבר מצרא, נדפסה בתשובות גאונים קדמונים סימן ט'1073

 חסרה פיסקה זו, והעיטור באות מ' מכירת קרקעות כתב בשם הגאונים בזה הלשון: "מרי ארעא מעכב אמרי

 בתי דאמר ליה עקור בנינך ושקול מארעאי". אמנם העיטור מסיים שם: "ודוקא מרי ארעא מעכב אמרי בתי

 אבל מרי בתי לא מעכב אמרי בתי כגון שהקרקע הוא למלך כו', ורבינו שרירא השיב בתשובה לא אשכחו

 /אשכחן/ דמרי בתי מעכב אמרי בתי ומספק ליה מחובר לקרקע אם הוא כקרקע או לא עכ"ל", מסיום זה

נראה דעת רבינו שרירא דאין מצרנות בבתים.
  תשובות גאונים קדמונים סימן ט.1074
  תשובה ל"ח.1075



 קטע זה כמות שהוא לפנינו קשה –  הרי"ד פותח בראיה מדברי רב משה גאון עובר לראיה

מדברי רבינו ברוך וחוזר לראיה מדברי רב משה גאון. יש כמה דרכים לקרוא קטע זה: 

אין ציטוט ישיר של דברי רבנו ברוך אלא כוונת הדברים היא כזו:.1

 : וכן מצאתי כתוב בפסקות של גאונים רבינו משההרי"ד אומר שמצא תשובה של הגאון

גאון ז"ל דטעמא דמילתא...

 : וגם ר"ב ז"ל   הביא בתוך פי'מעיר הרי"ד שדברי הגאון מצוטטים גם בדברי רבנו ברוך

 : ומכאן אתה למד שאם מקוםמסיק הרי"ד מדברי הגאון את המסקנה ההלכתיתדבריו 

הבית קנוי לו קנין עולם שיכול לעכב אמרי ארעא. 

 וזה מצאתי כתובמביא הרי"ד תשובה נוספת של רב משה גאון שגם ממנה עולה דין זה: 

 1077 : שאלו מקמי מר רבי' משה גאון בית.1076בפסקות הגאונים 

 אם נאמץ קריאה זו הרי שהרי"ד משתמש ברבנו ברוך כהוכחה לכך שדברי רב משה גאון

הם ראויים לסמוך עליהם.

 הקטע החל ממשפט "וגם ר"ב ז"ל.." ועד סוף הפסקה הוא מדברי רבנו.2

 ברוך. והרי"ד פותח בציטוט עצמי של דברי רב משה גאון ומסיים

 בציטוט שמביא רבנו ברוך מדברי אותו הגאון שאף הם מאששים את

 1078הפסק שיש דין בר מצרא בבתים.

 אם נאמץ קריאה זו יעלה שהרי"ד משתמש בכתבי רבנו ברוך כמקור לתשובה של רב

 משה גאון שלא הייתה לפניו. כדוגמה השימוש שהוא עושה בתורת רב שלמה בן

  שם.1076
 . אברמסון מעיר שאין כוונת הרי"ד שרבנו ברוך67  מעין הסבר זה מביא אברמסון במאמרו הנ"ל עמ' 1077

מביא את דברי רב משה גאון אלא שדעה זו מופיעה ברבנו ברוך אם כי שם היא בשם רב עמרם גאון. 
   נראה שכך הבין המהדיר לתשובות הרי"ד שכן הוא שם נקודותים באמצע המשפט  "וגם ר"ב ז"ל   הביא1078

בתוך פי' דבריו" "ומכאן אתה למד" לסמל שהוא רואה כאן ציטוט ישיר של דברי רבנו ברוך. 



 היתום. אם כי חשוב לציין שדוגמא זו תהיה יחידאית בשימוש ברבנו ברוך למטרת

ציטוט בלבד.

 אחד מהקטעים מיוחס בטעות לרב משה גאון, ואכן בתשובה לרב.3

משה גאון לא מצאנו את הקטע הראשון. 

 אם פתרון זה אמיתי הרי שהרי"ד מצטט את רבנו ברוך בין שני ציטוטים של גאונים

דבר המעיד על החשיבות המרובה שהוא מעניק לו. 



פרק שמיני יחסו של הרי"ד לעולם בעלי התוספות המוקדמים

   מבוא  8.1

פרופסור תא שמע במאמרו על הרי"ד מעיר:

 בבואנו לתור אחר מידת היכרותו את ספרות התוספות שעד לזמנו [של

 הרי"ד], נמצא כי חומר מרובה מאוד מספרות התוספות מצוטט

 ב"תוספות רי"ד". ואולם מעט מאוד מספרות זו לקוח מתורתם של

 בעלי התוספות האשכנזיים, שלא הגיעה לידיעתו של הרי"ד, על אף

 לימודו בחוג תלמידי רבנו שמחה משפיירא בשליש האחרון של המאה

 הי"ב. כמעט כל מה שהיה בידו מספרות בעלי התוספות ממוצא צרפתי

 היה, משל ר"ת עצמו או מחוג תלמידיו הקרובים, ובני אשכנז בכלל זה.

 "תוספות" שונות יש בספרו, כמפורט להלן, אך נר עיקרי לנתיבתו,

 בכל חלקי הספר, ובשאר ספריו בהלכה, הוא "ספר הישר" של רבנו

 תם, שאותו הביא כחמישים פעם, מתוך כבוד גדול... השפעתו של רבנו

 תם על מחברנו מעמיקה מאוד, אף שלא מעט חלק עליו בכללים

 ובפרטים ... כמו כן הגיעו לידיו תוספות ר' יצחק ב"ר מרדכי – הריב"ם

 – למסכתות שבת ובבא בתרא... הן היו נפוצות בעיקר באשכנז, לצד

 "ספר הישר" של רבנו תם שנפוץ בכל מקום. רי"ד הרבה מאוד לשאת

 ולתת בתוספות אלו לבבא בתרא (לרוב הזכירו מתוך דחיית דבריו), ...

 לצד "ספר הישר" לרבנו תם, זהו קובץ התוספות הממשי היחיד שהיה

 בידו... בכמה מסכתות מצטט הרי"ד מעט.. .מדברי "תוספות" סתם...

 אפשר כי סתם "תוספות" שציטט הרי"ד תוספות ר"י הזקן הן, אך יותר

 נראה שהדברים לקוחים מתוספות רבנו אלחנן בנו של ר"י הזקן... ניתן



 לשייך את כל ספרות התוספות שמזכיר הרי"ד, כאמור אל רבנו תם

 וחוג תלמידיו הקרובים, נעדרת לגמרי הזכרתם של גדולי בעלי

 התוספות האשכנזיים שלא ראו פני רבנו תם, כגון ר' יצחק ב"ר אשר

 הראשון ורבנו שמחה משפיירא מורו של הרי"ד, הראב"ן, ר' יואל הלוי

1079וראבי"ה בנו וחבריהם.

בסקירה קצרה זו פרופסור תא שמע טוען טענה מרכזית אחת המחולקת לשני חלקים – 

תורת בעלי התוספות הנמצא אצל הרי"ד הגיע מבית מדרשו של ר"ת. .1

אין הרי"ד מזכיר את תורת חכמי אשכנז שלא היו מתלמידיו של ר"ת. .2

 הקטע בו דן פרופסור תא שמע קצר מידי, ועל כן רב הסתום על המגולה. נותרו לא מעט

דברים הזוקקים דיון נוסף: 

 המידע שבידנו על קשריו של הרי"ד עם בעלי התוספות.1

 מצביע רק על קשרים עם בעלי התוספות באשכנז. יתרה

 מכך אין ספק שקשרים אלו הניבו תוצר לימודי מובהק

 אצל הרי"ד, ואכן בספר "נימוקי חומש" של הרי"ד הוא

 מרבה לצטט חכמים אשכנזיים מחוגו של הרב שמחה

 משפיירא רבו. ההשפעה האשכנזית בספר זה היא כה רבה

  אומר1080עד שפרופסור תא שמע במאמרו על חיבור זה

 "ואין ספק בעיני כי כתבו בצעירותו, עוד לפני כתיבת

 חידושיו לתלמוד על מהדורותיו המרובות, ואפשר שכתבו

 סמוך מאוד לחזרתו מגרמניה לאיטליה". לא סביר בעיני

 לטעון שהיכרות זו לא הניבה פירות גם בתחום פרשנות

.40  תא שמע תוספות רי"ד עמ' 1079
.751-753  תא שמע נימוקי חומש עמ' 1080



 התלמוד. על כן סביר יותר בעיני להציע שהרי"ד הכיר

 מקרוב גם את מסורות הלימוד האשכנזיות אלא שאינו

 מתייחס אליהן. כיוון מחשבה זה סביר מאוד על פי

 ההכרות שלנו עם ספרות בעלי התוספות האשכנזיים. כפי

  כתבים אלו משלבים את מסקנות1081שתיארו החוקרים,

 עולם הלימוד הצרפתי עם המסורות ההלכתיות

 האשכנזיות. על פי תמונה זו נראה שהרי"ד, בהיותו בעל

  קולט את המסורת הלימוד1082מסורת הלכה אחרת,

 הצרפתית אך זונח את השילוב שלה עם המסורות

1083ההלכתיות האשכנזיות.

 פרופסור תא שמע רומז לכך שיש לרי"ד היכרות עם עולם.2

  אכן המחקר שלי1084ההלכה של תלמידי ר"ת האשכנזיים.

 מראה שיש מספר מקומות בהם הרי"ד מתייחס ישירות

 לטקסטים אשכנזיים והוא דן בהם בצורה דומה לדיון שלו

 בפסקי ר"ת, אם כי לא מצאתי עדות שהרי"ד הכיר ספרים

.6  ראה מקורות לעיל פ"ב הע' 1081
  ראה לעיל בפרק על השפעת חכמי איטליה על הרי"ד.1082
  ניתן להציע הצעות חילופיות 1083

 שבית המדרש האשכנזי לא הרחיבו את הדיבור על מסורות אשכנזיות. יותר ממה.1

 שדבר זה, אם אכן נכון הוא, מלמד על הרי"ד הוא מלמד על תוכנית הלימוד בבית

המדרש האשכנזי. הצעה זו מרחיקת לכת מאוד ואינה סבירה בעיני.

 תורת בעלי התוספות הצרפתיים קיבלה תפוצה רחבה ועצמאית המנותקת מעולם.2

 בתי המדרש. דרך תפוצה זו הכיר הרי"ד את הדברים גם ללא המפגש הישיר עם

מעבירי המסורת. הצעה זו אפשרית אם כי לא מצאתי לה ביסוס בחומר שחקרתי. 
   לא ברורה לי חלוקה זו בין תלמידי ר"ת האשכנזיים לבין אלו שלא זכו לראותו, בספרות ההלכה1084

 האשכנזית לא ראיתי חילוק בין השניים, ואף במחקר לא ראיתי שמחלקים את העולם האשכנזי לקבוצות

אלו. 



 אלו מכלי ראשון. כל הציטוטים של הספרות האשכנזית

 בספר התשובות של הרי"ד מקורו בדברי השואל, וכפי

 שנראה הרי"ד לא תמיד ידע על המקור המדויק של

הדברים. 

 במחקר שלי עולים לא מעט מקרים העולים על שולחנו של.3

 הרי"ד מהעולם האשכנזי עליהם הוא נשאל במקביל

 לשאלות שהופנו לפוסקים בעולם האשכנזי. מעורבות זו

 אינה מוגבלת רק לבית מדרשו של ר"ת, הרי"ד מגיב על

 כתביו של רבו רבנו שמחה, של האו"ז ועל קונטרסים

 שונים המושפעים מעולם ההלכה של בעלי התוספות.

 אמנם דוגמאות אלו אינם מוכיחות את היכרותו עם עולם

 הפסיקה האשכנזי של החכמים לפני דורו אך הם מעידות

על מעורבותו בעולם זה.

 פרופסור תא שמע מתאר את ההשפעה העמוקה שהייתה.4

 לר"ת על עולמו הלמדני של הרי"ד. הוא ממקד את

 ההשפעה בהיכרות עם "ספר הישר" של ר"ת. מהחומר

 אותו חקרתי התמונה קצת שונה. ניכר שהרי"ד קיבל את

 ספר הישר בשלב מאוחר יותר של יצירתו. אמנם הוא

 העריך והוקיר את הספר מאוד, ובעקבותיו אישש או שינה

 חלק ממסקנותיו, אך ההיכרות עם "ספר הישר"  אינו גורם

 מעצב ביצירתו של הרי"ד. לא כך פני הדברים ביחס

 לתורת ר"ת באופן כללי, הרי"ד מכיר מסורות רבות מר"ת,



 הוא דן בהם וכדרכו לעיתים מאמצם ולעיתים דוחה אותם.

 מסתבר שמסורות אלו הגיעו לידיו דרך העולם האשכנזי

 בו הוא למד, אך אין בכך כדי להוכיח על היכרות עם

תורתו של ר"ת מכלי ראשון. 

בפרק זה נעסוק ביחסו של הרי"ד לעולם בעלי התוספות, דרך בירור שלוש סוגיות: 

)8.2מידת הזיקה שלו לעולם בעלי התוספות האשכנזי. (סעיף .1

)8.3היכרותו עם תורת ר"ת בכלל ועם ספר הישר בפרט. (סעיף .2

)8.4הסמכות ההלכתית שהעניק הרי"ד לעולם בעלי התוספות. (סעיף .3

    מידת הזיקה שלו לעולם בעלי התוספות האשכנזי  8.2

 בפרקים הקודמים עמדנו על כך שהרי"ד למד אצל רבי שמחה משפירא. כמו כן הזכרנו את

 קשריו הענפים עם רבי יצחק מוינה בעל האו"ז. כאמור לעיל, יותר סביר בעיני לטעון

 שהרי"ד הכיר את עולם הפרשנות וההלכה האשכנזי. כדי להוכיח טענה זו אני רוצה להעמיק

 את הסקירה ולהראות את  העיסוק הספציפי של הרי"ד בספרים ובנושאים שהעסיקו את

 עולם הפסיקה באשכנזי. בתוך המכלול של הראיות נייחד מקום ליחסו של הרי"ד לספר

 ), אך רוב הדיון יוקדש להראות את השותפות בין8.2.1היראים הקובע ברכה לעצמו (סעיף 

).8.2.2הרי"ד לעולם ההלכה האשכנזי (סעיף 

   מקומו של ספר היראים בעולמו של הרי"ד  8.2.1

 הרי"ד מיעט לצטט מספר היראים, בספר הפסקים ובתוספות לא מצאתי אפילו אזכור

 אחד של ספר היראים או של רבי אליעזר ממי"ץ, אמנם בספר התשובות ובמכריע יש

 שימוש בו אך גם הוא יחסית מועט. מניתוח התשובות נראה שבשלב מאוחר יחסית הגיע

 ספר היראים לידי הרי"ד שכן בחלק מהתשובות הוא מצטט מסורות בשם היראים ללא



 התייחסות לספר , ובתשובות אחרות יש התייחסות ברורה לספר עצמו. גם כאשר

 משתמש הרי"ד בספר היראים הוא אינו מוקד הדיון, אלא מופיע כסניף לדיון שעורך

 הרי"ד דבר המעיד על מקומו המשני בעולמו של הרי"ד. להלן כמה מקרים שיעידו על רמת

ההיכרות של הרי"ד עם ספר היראים.

   סדר הפרשיות בתפילין של ראש  8.2.1.1

 נחלקו הגאונים לאור הסוגיה במנחות (דף ל"ו ע"ב) האם תפילין של ראש זוקקים ברכה

  מצטט את דברי1085בפני עצמה גם אם לא שח בין תפילין של יד לתפילין של ראש. הרי"ף

  נשאל ע"י האו"ז כיצד לפסוק1087 המצריך שתי ברכות ודוחה את דבריו. הרי"ד1086הבה"ג

 בשאלה זו. חשוב להדגיש שהזווית ממנה שואל האו"ז את השאלה אינה המחלוקת של

 הבה"ג והרי"ף אלא מהעובדה שרבי יהודה החסיד באשכנז פסק שצריך שתי ברכות,

 נקודה זו מוכיחה את טענתי הכללית שהרי"ד שותף לדיון ההלכתי האשכנזי. הרי"ד כבר

 בפתח דבריו מעביר את הדיון למגרש של הבה"ג והרי"ף, הוא מאריך לדחות את דברי

 הרי"ף ולהוכיח הן מהבבלי והן מהירושלמי שהלכה כדברי הבה"ג. בשולי התשובה מביא

הרי"ד שלשה חיזוקים לעמדתו:

 ודקית ואשכחית שגם רבינו שלמה בן היתום זצ"ל משום רבינו גרשום

 זצ"ל פירש כדבריי... וגם רבינו אליעזר כתב בספר יראים... וכך

 מצאתי כתוב בתשובות רב עמרם גאון.. על הדברים הללו אני סומך

1088וכך נ"ל עיקר

 הלכות תפילין.1085
 סימן כח.1086
 בספר המכריע סימן פ"ז, ובתשובות סימן ס"ג.1087
 ספר המכריע סימן פ"ז, ובתשובות סימן ס"ג.1088



 ברור מתשובה זו שספר היראים כבר נמצא בידו של הרי"ד אך אין הוא נקודה מרכזית

בדיון אלא בא בסופן של עניין לחיזוק דבריו.

   המשכת מים שאובים  8.2.1.2

 הגמרא בתמורה מביאה מימרא של רבי יוחנן "כי אתא רבין א"ר יוחנן שאובה שהמשיכוה

 כולה טהורה" (ב' תמורה דף י"ב ע"ב) הגמרא אינה מבארת על גבי מה ממשיכים את

המים והרי"ד נדרש לעניין זה:

  שאינה1089ועל ענין שאיבה שהמשיכה שכתב לכם החבר רבי' יצחק

 מתבטלת אלא כשנמשכת לתוך מקוה של מ' סאה, וגם פי' משם הר'

   שאין השאיבה מתבטלת אלא על מקום שהמים1090אליעזר ממיץ ז"ל

ראויין להבלע, ...

 ומה שכתב ר"י משם רבי' אליעזר ממיץ ז"ל [דלא] אמ' ר' יוחנן אלא

 שהמשיכה על גבי קרקע מקום שהמים ראויין להיבלע וטעמא כיון

 דראויין להיבלע נתבטלו אגב קרקע ובזוחלים לגומא נעשין כאילו באו

  נתבטלה מהם תורת1091מתמצית ליחלוחית הקרקע כי (כתבתנו)

 שאובין אבל המשיכן על גבי רצפת אבנים או נסרים שאינן ראויין

  כמונחין בכלי ולא מבטיל שם שאובין מיניהו שהרי1092להיבלע הא

   נראה לי שמדובר כאן על רבי יצחק או"ז שכן הוא מרבה לצטט מסורות אשכנזיות, כמו כן בהמשך1089

 הדברים הרי"ד אומר "וגם החבר ר"י כתב לי כל הדברים שהיו ביניכם" ויש לנו תיעוד על תכתובת רבה בין

הרי"ד והאו"ז. 
  ספר יראים עמוד עריות, ומובא גם ברקח סימן שע"ז; מרדכי שבועות סימן תשמ"ה.1090
  ליתא ביראים שם.1091
  צ"ל "הוו", וכ"ה במרדכי שם.1092



 (שאינו) [אינו] יכול לדונם כאילו באו מתמצית מקום שהומשכו דרך

עליו שהרי אינן ראויין לבליעה ולתמצית. 

 נרא' לי שהקדוש ע"ה מפני חסידותו ויראתו המרובה חומרא בעלמא

 הוא דאחמר ע"ה וסברא דנפשיה קאמ' בלי שום ראיה שהדעת מכרעת

 דבכל מקום מיבטלא תורת שאיבה ואפי' על גבי אבנים ועצים, דבודאי

 אילו לא היה המקוה כשר אלא על גבי מקום (לא) לח הראוי לבליעת

 מים אז היינו אומ' שלא תבטל השאיבה אלא לכשתישפך ותמשך על

 מקום לח. אבל כיון שכשר המקוה אפי' על רצפת אבנים גם השאיבה

 מתבטלת שם, דטעמ' דשאיבה המתבטלת במשיכה אינו משום דנראה

 כאילו בא מתמצית ליחלוחית הארץ שהרי בכל המקוה לא בעינן

 שיבואו מתמצית ליחלוחית הארץ שהרי מי גשמים הנקוים על הרצפה

 מה ליחלוח ותמצית קרקע יש בהן וכיון דבכל מי המקוה לא בעינן

 ליחלוח ותמצית קרקע גם בשאיבה שהמשיכה לא בעינן, וטעמ'

 דביטול שאיבה הוא כדי שיתבטל מהן דין שאיבה בכלי וכיון דשפכן

 על גבי הרצפה הרי נתבטלה מהן תורות שאיבה וכדפריש ר"י בר' מ"צ

 ז"ל כיון דעבד בהו מעשה ששפכן לארץ נפקו להו מתורת שאובין

דמעשה מבטל מידי מעשה...

מדיון זה אפשר ללמוד שני דברים:

 הרי"ד אינו מכיר את דברי היראים מכלי ראשון אלא.1

 מסתמך על מה שמצטט האו"ז מדבריו " ומה שכתב

1093ר"י משם רבי' אליעזר ממיץ ז"ל".

   כך ניכר גם בהמשך התשובה בנושא משיק, וגם שם אמר הרי"ד "ועל מה שכתב לכם משום רבינו1093

אליעזר ממיץ זצ"ל שהלכה כראב"י....".



 הוא אינו מאמץ את דבריו לא רק בגלל שהוא מוצא.2

 ראיה אחרת אלא גם בגלל שהוא מזהה אצל היראים

 גישה לחומרא בגלל חסידות - דבר שיכול לאפיין

 חלקים רחבים יותר מפוסקי אשכנז השייכים

לחסידות אשכנז.

   המקדש בעד אחד  8.2.1.3

הגמרא בקידושין דנה בשאלת המקדש בעד אחד כאשר שני בני הזוג מודים שהתקדשו:

  המקדש בעד אחד אין חוששין1094אמר רב יהודה אמר שמואל

לקידושיו 

 שניהם מודים מאי אין ולא ורפיא בידיה 1095בעו מיניה מרב יהודה

  אמר שמואל המקדש בעד אחד אין חוששין1096איתמר אמר רב נחמן

לקידושיו ואפי' שניהם מודים ...

 אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב המקדש בעד אחד אין

חוששין לקידושיו ואפילו שניהם מודים 

 אמר רבה בר רב הונא המקדש בעד אחד בי דינא רבה אמרי אין

  איכא דאמרי אמר רבה בר1097חוששין לקידושיו ומאי בי דינא רבה רב

 רב הונא אמר רב המקדש בעד אחד בי דינא רבה אמרי אין חוששין

לקידושיו מאן בי דינא רבה רבי ...

 בדפוס ספרדי חסר "שמואל".248, אוקספורד 111  כ"ה בכת"י מינכן,  ותיקן 1094
 חסר "יהודה".248  בכת"י אוקספורד 1095
 "רב נחמיה".248  בכת"י אוקספורד 1096
 חש השצטה עפ"י הדומות.248  בכת"י אוקספורד 1097



  אמר1098מאי הוי עלה רב כהנא אמר אין חוששין לקידושיו רב פפא

חוששין לקדושיו 

  לרב כהנא מאי דעתיך דילפת דבר דבר מממון אי1099אמר ליה רב אשי

 מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי אף כאן הודאת בעל דין

 כמאה עדים דמי א"ל התם לא קא חייב לאחריני הכא קא חייב לאחריני

(ב' קידושין דף ס"ב ע"א) 

   נשאל כיצד לפסוק למסקנת הסוגיה. הרי"ד בתחילת דבריו יוצר תשתית1100הרי"ד

משכנעת לפסוק לחומרא:

 אמנם רב ושמואל סוברים שאין חשש לקידושין בעד אחד, אך.1

 מחלוקת רב פפא ורב כהנא, שהם אמוראים מאוחרים, דוחה את

הכרעתם ופותחת את השאלה מחדש. 

 מחלוקת רב כהנא ורב פפא לא הוכרעה, ועל כן צריך לחשוש.2

לקידושין שמא הלכה כרב פפא. 

 רב אשי מקשה על רב כהנא סימן שגם הוא סבור כדעת רב פפא.3

 1101שחוששים לקידושין.

 הרי"ד מצטט מסורות הן מהר"ח והן מהרי"ף שפסקו כדעת רב כהנא שאין חוששין

 לקידושין ועל כן מסיק בסופו של דבר "וכיון דכל הני רבוואתי פסקי הכי ולא מצאתי מי

 שיחלוק עליהם גם אני נוטה לדבריהם". הרי"ד נדרש שוב לסוגיה זו ושם השואל מעביר לו

יותר אינפורמציה:

 "רב פפי".248  בכת"י אוקספורד 1098
   "רב אסי".248  בכת"י אוקספורד 1099
  סימן מ'.1100
   בהגהות מיימוניות (הלכות אישות פ"ד הלכה ו' אות ד') מובאים דברי רבנו חננאל המסיק מכך שרב1101

אשי דן בדברי רב כהנא שהלכה כמותו. 



 ומאי דכתב מר שבמקדש בעד אחד פסקו רבינו יעקב ורבינו אליעזר

 שהלכה כרב פפא דאמר המקדש בעד אחד חוששין לקידושיו לא

 מיבעיא שכל הגאונים פוסקין שאין חוששין לקידושיו  אלא אפילו אם

 איתה דרבינו תם ורבינו אליעזר דחוששין לקידושיו הני מילי שלא

1102 נתירנה לינשא בלא גט ..

 ניכר מהדברים שהרי"ד אינו מכיר מכלי ראשון מסורות אלו והוא שומע עליהם לראשונה

 משואל זה, ויותר מכך הוא עדיין מפקפק באמיתותן ועל כן אומר "אפילו אם איתה..".

האמת היא שהדברים מפורשים בספר היראים:

 המקדש בעד אחד אמרינן בקידושין פ' האומר אמר רב כהנא אין

 חוששין לקידושיו רב פפא אמר חוששין לקידושיו וקימ"ל  כרב פפא

 אעפ"י שמתוך דברי רב יהודאי גאון יש ללמוד דפסק דאין חוששין

.1103כרב פפא עבדינן דאמר חוששין, וכן שמעתי מפי אדם גדול

מכך ברור שבראשית דרכו לא הכיר הרי"ד את ספר היראים. 

   הרי"ד כשותף בדיונים בעולם ההלכה האשכנזי  8.2.2

 אחד הדברים המאפיינים את חכמי עולם ההלכה האשכנזי בשלהי המאה השתים עשרה

 וראשית המאה השלוש עשרה, הוא ריבוי ההתכתבות ביניהם. יש בידנו עשרות תשובות

 30ששלחו חכמי גרמניה איש לרעהו, ודי לנו להזכיר את הראבי"ה שהתכתב עם כ-

 חכמים, רבנו שמחה ששלח את שאלותיו לחכמי דורו, ועשרות השאלות שמביא האו"ז

  ככלל משא ומתן זה התקיים בקבוצה הסגורה של חכמי אשכנז, חריג בנוף זה1104בספרו.

  שו"ת הרי"ד סימן צ"ז.1102
   עמוד העריות סוף סימן ו'. היראים אינו מזכיר ששמע פסק זה מר"ת, אך השואל של הרי"ד וכן מובא1103

בהגמ"י בשם הראבי"ה מייחסים פסק זה גם לר"ת.
 מפתח  בעניין חליפת מכתבים זו עיין י"מ תא שמע, "מבוא לספרות השו"ת של ראשוני אשכנז וצרפת", 1104

 , בעריכת ב' ליפשיץ וא' שוחטמן, ירושלים תשנ"ז, עמ'השאלות והתשובות של חכמי אשכנז צרפת ואיטליה



 הוא הרי"ד! אנו מוצאים הן את רבנו שמחה והן את האו"ז מפנים אליו שאלות ומצטטים

 את תשובותיו בתוך כתביהם. יותר מכך אנו מוצאים את הרי"ד מקבל קונטרסים מצד

 שלישי, שכבר קיבל את תגובות האו"ז לדבריו, הרי"ד מגיב הן על דברי הקונטרס המקורי

  שיתוף זה ניכר מכמה מקומות בספר התשובות של הרי"ד אביא1105והן על דברי האו"ז.

כאן רק דוגמא אחת:

 ועל ענין שאיבה שהמשיכה שכתב לכם החבר רבי' יצחק ... אודיע

 לכבודכם כי כל כך ראיתי דבריכם רבים ומעורבים זה עם זה. וגם

החבר ר"י כתב לי כל 

 הדברי' שהיו ביניכם מראש ועד סוף ונלאיתי לחבר דבר אצל דבר

 כאשר היה ראוי. וגם שלוחכם היו דוחקים ואצים בי ביותר, לפיכך אני

 כותב כאשר מצאתי הדברים מפוזרים בכתביכם דבר אחרי דבר וכל

מה שאוכל לחבר אחבר. 

להלן מספר דוגמאות בהם ניכר שיתוף הרי"ד בתוך הדיון של חכמי אשכנז. 

    אומן ואישה בנכסי בעלה אין להם חזקה   8.2.2.1

הרי"ד פותח את תשובתו בעניין חזקת אישה בנכסי בעלה בקטע הבא:

 שמחה לאיש במענה פי' הרב ר' שמחה אורה ושמחה וששון ויקר

 ישיגוך (ויכלו) [ויבלו] שנותיך בנעימים בשיבה טובה, אחרי מי יצא

 ) ; ש' עמנואל, "'ואיש על מקומו מבואר שמו": לתולדותיו של ר'117-125יב-יג (=כנסת מחקרים אשכנז עמ' 

.427 -426ברוך בר' יצחק", תרביץ, ס"ט חוברת ג (תש"ס), עמ'  
  דוגמא מצויינת לתיאור זה היא התשובה הראשונה של הרי"ד. 1105



  ולפי שאין מסרבין לגדול1106מלך ישראל אחרי פרעש אחד כתרגומו

 1107 חרדתי לדבריך [ואציע] לפניך דיעי בעיני בשר אשר בנו.

 מהקדמה זו נראה שהוא מפנה את תשובתו לרבנו שמחה משפירא. השאלה עליה נשאל

היא:

 כתב מר מעשה באחד שנפטר וחיים לכל ישראל הניח, והיה אומד

 בנכסים הרבה והיו לו שתי נשים אחת מתה בחייו ואחת במותו, לאחר

 פטירתו תבעו בני הראשונה מן השניה נכסי אביהן, אמרה אביכם נתן

 לי כל נכסיו במתנת שכיב מרע אבל אין עדים בדבר (והדנים)

 [והדיינים] שבעירך דנים לומר דנאמנת משום מיגו דהויא מציא למימר

 לא היו דברים מעולם דאומן אין לו חזקה, הא אחר יש לו חזקה. הנה

 מחלקים אלה הדיינים בין אומן לאחר בטענת לא היו דברים מעולם.

 ומר נמי כתב עד שמדמין אותו לאחר ידמו אותו לאומן דלא מהימן

1108למימר לקוח הוא בידי במיגו דלא היו דברים מעולם.

 אין פה רק את סיפור המעשה אלא יש גם את הכרעת הדיינים המקומיים, בהמשך

 התשובה מצטט הרי"ד גם את עמדת רבנו שמחה עצמו. הרי"ד עצמו מאריך לסקור את

 עמדת ר"ת, הרשב"ם, הר"ח הרי"ף ור"י מיגש לפני שהוא מכריע את ההלכה לדעתו. בסוף

התשובה הוא חוזר לדון בעמדת רבנו שמחה עצמו: 

 ומי יתן לי אבר כיונה ואהיה דן לפניך על כל הדברים האלה, כי כל

 דיבור ודיבור צריך סילסול ומשא ומתן ומי יוכל לכתוב כל מחקרי

 שמואל א' כד, טו, ותרגומו: בתר מן נפק מלכא דישראל בתר מן את רדיף בתר חלש חד בתר הדיוט חד.1106
  שו"ת הרי"ד סימן צ'. 1107
  תשובת הרי"ד שם.1108



 לבבו, על זה לא ניתנו דברים שבפה ליכתב כי אין להם חקר ואין אדם

 1109 יכול להשיגם.

 מפאת אריכות הדברים אביא רק את ראשי הציטוטים מהם ניכר שהוא עובר על כל קטע

בדברי רבנו שמחה ומגיב עליו:

ומאי דכתב מר בנסכה דר' אבא...

   דלא אמרינן מיגו1110ומאי דאיסתייע מר מעובדא דרבה בר שרשו 

היכא דאיכא קלא, נראה לי שאין זו הוכחה יפה...

ומאי דאיסתייע מר מההיא דשלח ליה רבא לרב יוסף...

 וכתב מר מדקא טעין שלי הן שנפלו לי מבית אבי אמי ש"מ שהוא

תפוש בהן כו'. ואינו נראה לי ...

 ומאי דכתב מר דמתנה בלא שהדי לית בה מששא ואפילו שניהן מודין,

והסכמתה לדברי רבינו יצחק בירבי מרדכי זצ"ל אינו נראה לי כלל, ... 

 ומאי דכתב מר ועוד אומ' על אלמנה אחת .... הדברים האלה

סתומים ...

 ממשא ומתן זה ברור שרבנו שמחה משתף את הרי"ד בדיון, יתרה מכך הרי"ד מקבל את

 תשובת רבנו שמחה ועובר עליה פסקה פסקה ומחווה את דעתו. אין כאן פניה לקבלת

 1111תשובה אלא יש כאן דיון ולימוד משותפים.

   העברת המת לעיר אחרת כדי לקוברו שם  8.2.2.2

האו"ז מצטט תשובה שהוא שלח לרבותיו לקבל חוות דעת:

  תשובת הרי"ד שם.1109
 בבא בתרא דף ל"ה ע"ב, ושם רבא בר שרשום, ועיין דקדוקי סופרים שם אות כ.1110
דוגמא נוספת למשא ומתן כזה מול רבנו שמחה יש בתשובה צ"א.   1111



 ועל ענין הולכת המת מעיר לעיר פרשתי אני המחבר ושאלתי מרבותי

 על מעשה שנעשה באחד שהתיר ביו"ט שני להוליך את המת מעיר

 לעיר אחרת ע"י היהודים והמת לא צוה ובעיר שמת בה הי' בית

 הקברות ולעיר שהוליכוהו שם לא נקברו אבותיו של מת ודבר זה נראה

 בעיני אפי' בחול אסור כי בזיון המת הוא וגם צער הוא שמטלטלים

 אותו מעיר לעיר צא ולמד ממת מצוה דאמור רבנן דקנה מקומו ואין

 בעל השדה יכול לעכב עליו מלקוברו בשדהו מפני שצער הוא לו

 שמטלטלים אותו ואינו נקבר מהרה במקום שמת וכאילו שופך דמים

 דכל המוליך את המת כאילו שופך דמים וכל שכן המוליך את המת

 ממקום שיש בה בית הקברות ... ואפי' את"ל שבחול מותר ביו"ט שני

 ודאי אסור דאמר רבא מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממין [מת ביו"ט

 שני יתעסקו בו ישראל] ופי' בשאלתות דרב אחאי גאון דלא שרי רבא

 לאיעסוקי בו ישראל אפי' ביו"ט שני אלא היכא דלא שכיחא עכו"ם ...

 ומעשה היה בצרפת שהוליכו מת ביום טוב שני אל עיר אחרת לקברו

 וכעס עליהם רבי' תם זצ"ל אף על גב שבאותה עיר לא היה בית

 הקברות שאמר שהיה להם לקוברו באותה העיר ולאחר יום טוב

 1112 להוציאו ולהוליכו אל עיר אחרת יצחק בר' משה נב"ה.

  תשובת הרי"ד מובאת הן1113אחד מהרבנים אליהם שלח האו"ז את שאלתו הוא הרי"ד,

בתשובותיו והן באור זרוע:

 מאי דכתב מר שהתירו להוליך את המת ביו"ט שני מעיר לעיר כל מה

 שכתבת נראה לי יפה כפתור ופרח ואע"ג דאמור רבנן יו"ט שני לגבי

  הלכות אבלות סימן תי"ט.1112
  תשובות הרי"ד סימן ע"ה. 1113



 מת כחול שויוה רבנן הני מילי לצורך המת אבל שלא לצורך כולי האי

 1114לא שרו רבנן להקל ביו"ט שני ישעיה בר רבנא [מלי] זכור לטוב.

    שירי פתילה שכבו בשבת שחלה בעיו"ט  8.2.2.3

  מוקד הדיון הוא1116 על דברי רבנו ברוך בספר התרומה.1115האו"ז שלח קושיה לרי"ד

הירושלמי בביצה: 

 רב חסדא בעי מחלפה שטתיה דרב, תמן הוא עבד לה שתי קדושות

 והכא הוא עבד לה קדושה אחת דאיתפלגון שירי פתילה שירי מדורה

 שירי שמן שכבו בשבת מהו להדליקם ביום טוב רב ורבי חנינה תריהון

אמרין אסור ור' יוחנן אמר מותר (י' ביצה א:א)

 רב חסדא עומד על סתירה בדברי רב - מחד הוא פוסק כארבעה זקנים בשם ר"א ששבת

  ומאידך ביחס לפתילה שכבתה בשבת הוא1117ולאחריה יו"ט הם שתי קדושות שונות,

 אוסר את שימושה ביו"ט שלאחר השבת כיון שהם קדושה אחת. בירושלמי אין רב חסדא

מציע פתרון לסתירה זו.

 קטע זה בירושלמי נידון בהרחבה ע"י רבנו ברוך בספר התרומה המציע תשובה לשאלת

רב חסדא בירושלמי:  

  או"ז שם.1114
  תשובה ע"ו.1115
   שאלת מוצאו של רבנו ברוך זכתה לאחרונה בדיון מחדש ע"י פרופסור שמחה עמנואל, (ראה לעיל הע'1116

 ), הוא מכריע שרבנו ברוך אינו חכם אשכנזי אלא צרפתי, מסקנה הדורשת ליבון מחדש של כל הדיון1104

 בעניין החלוקה בין אשכנז וצרפת שכן רבנו ברוך כתב תוספות וספר הלכה. לעניינו שאלת מוצאו אינה

 רלוונטית שכן אין אנו דנים ביחסו של הרי"ד לספר התרומה, אלא בשותפות הרי"ד בדיון באשכנז שנוצר

סביב קטע זה בספר התרומה. 
  פסק זה של רב מופיע בכמה מקומות בירושלמי ובבבלי עיין למשל עירובין דף ל"ח ע"ב; ביצה דף ד'1117

ע"א.



 ואו' אני לפי האמת א"צ להחליף פלוגתייהו ולא תקשי מרב לרב

 דטעמא דרב דאסר שירי פתילה משבת לי"ט לא הוי משום דקדושה

 אחת הן אלא משום הכנה דרבה דכבוי קרי הכנה שיותר הן טובות

 להדליק כשנדלקות וכבויות תחלה אבל רב חסדא דמחליף ואפיך דברי

 רב משום דסבר דטעמא דרב דאסר הוי משום קדושה אחת הן ורב

 חסדא לטעמיה דלית ליה הכנה דרבה פרק בכל מערבין ודוגמת פירש

 שירי פתילה כבר פריך רב חסדא פרק בכל מערבין רב חסדא רמי דרב

 אדרב מי אמר רב הלכה כארבעה זקנים ואליבא דר"א דשתי קדושות

 הן והא אמר רב שבת וי"ט ביצה שנולדה בזה אסורה בזה ומתרץ רבא

 טעמא דרב משום הכנה הכי נמי מתירין משירי פתילה ולא ניפוך ולא

1118 נחליף הדברים.

 רבנו ברוך מציע שאכן רב סובר ששבת ויו"ט הם שתי קדושות אך בכל זאת אסר רב את

הפתילות. כדי להסביר איסור זה רבנו ברוך טוען שתי טענות:

 פתילות שכבו מוכנות טוב יותר להדלקה, ועל כן ניתן לראות את.1

כיבוי הפתילות בשבת כהכנה לקראת הדלקתן ביו"ט.

 רב אוסר בגלל הכנה דרבה – הכנת הפתילות נעשתה בשבת עבור.2

יו"ט דבר האוסר את החפץ עד מוצאי יו"ט. 

 רבנו ברוך מסביר שרב חסדא בירושלמי לא הציע תירוץ זה כיון שהוא חלוק על איסור

   אנו מוצאים דו שיח בין רבא ורב חסדא סביב1119"הכנה דרבה". ואכן במסכת עירובין

 שאלה זו, רב חסדא מקשה סתירה בדברי רב האוסר ביצה שנולדה בשבת גם ביו"ט

 הלכות שבת סימן רנ"ג, ומשם נלקח לקובץ הלכות שבת במחזור ויטרי סדר הלכות שבת סי' מ"ו.1118
 דף ל"ח ע"ב.1119



 שלאחריה על אף שסובר שתי קדושות, ורבא עונה ששורש איסור הביצה אינו נעוץ בדין

קדושה אחת אלא בדין הכנה דרבה. 

 תקף את רבנו ברוך על פתרון זה וטוען כנגדו שלשה טיעונים:1120האו"ז

 רבה עצמו לא תירץ את קושיית רב חסדא (בירושלמי)באמירה•

 שאיסור הפתילות נובע  מאיסור "הכנה", סימן שהוא מודה לו

שסתירה זו קיימת גם אם נאמר את דין "הכנה דרבה".

אין כיבוי נקרא הכנה אא"כ ממש מהבהב את הפתילות.•

 בסוגיה המקבילה בירושלמי עירובין משמע במפורש שטעמו של רב•

 הוא מדין קדושה אחת ותוך כדי הסוגיה שם מביאים אף את דברי רב

1121חסדא.

 לאור טענות אלו דוחה האו"ז את פסק רבנו ברוך וסובר שהפתילות אכן מותרות כ"דעת

 רבותי". האו"ז שלח את השגותיו על רבנו ברוך לרי"ד, ומצטט בהרחבה את התשובה

שקיבל ממנו. עיקר הערותיו של הרי"ד הם:

 הוא סומך את ידיו על השגות האו"ז "ואלה הדברים נכוחים נראים•

לי".

 אין שום אמורא שסובר כשיטת רבנו ברוך שכיבוי פתילות נחשב•

כהכנה "ואנן ניקום ונימא מילתא מה דלא אסתבר לאמוראי".

 לאחר דחיית פסקו של רבנו ברוך פונה הרי"ד להבין את הירושלמי עצמו. הרי"ד מקשה

על הירושלמי - 

  ח"א סימן תשנ"ו וח"ב סימן ל"ח.1120
  קושיה זו תמוהה בעיני שכן אף רבינו ברוך אינו חולק שהסוגיה הירושלמית מסבירה את דברי רב בגלל1121

 קדושה אחת אלא שהוא מציע פתרון חלופי לאור הבבלי שרבא חולק על רב חסדא ומסביר את רב בגלל דין

ההכנה דבר שאין לו זכר בירושלמי. 



 וקשיא לי לפי דברי הירושלמי שאוסר אותם ביום טוב מפני שהוקצו

 בשבת מחמת איסור, א"כ אילו היו דולקין בין השמשות של מוצאי

 שבת אסורין ביום טוב אפילו אליבא למאן דאמר שתי קדושות הן ולאו

  לבין1122כיומא אריכא דמו דהא איתקצו (לכולי יומא וכדאמר)

 השמשות משום דהוי ספק שבת וקימא לן דכל דאיתקצו לבין השמשות

  גבי נויי סוכה שהן אסורין עד מוצאי1123איתקצו לכולי יומא וכדאמרינן

 יום טוב האחרון דמיגו דאיתקצו לבין השמשות משום דהוי עדין ספק

 שביעי איתקצו לכולי יומא, וא"כ יום טוב שחל להיות אחר שבת אל

 נשחוט בהמה חיה ועוף שהרי הוקצו בין השמשות מחמת איסור שהוא

 ספק שבת ואסורין לשחוט ויהיו אסורין כל היום לשחוט כיון שהוקצו

לבין השמשות. 

 שאלת הרי"ד חודרת לעומק העניין- בין אם נניח שיש כאן קדושה אחת בין אם נניח שיש

 שתי קדושות ממה נובע האיסור? חייבים לומר שהירושלמי סובר שאיסור הכיבוי יוצר

  לאור הנחה זו מקשה הרי"ד: גם מי שסובר שתי קדושות, כפי שאנו1124איסור על החפץ.

 פוסקים, ייאלץ לאסור את הדלקת הנר ושחיטת בהמה  - דברים האסורים בשבת - גם

 ביו"ט כיון שבין השמשות פעולה זו אסורה , ומגו דאתקצאי לבין השמשות איתקצאי

 לכולה יומא.  על שאלה זו מתרץ הרי"ד שאיסור המוקצה ממשיך משבת ליו"ט (בהנחה

 שאומרים קדושה אחת) רק אם איסור המוקצה של החפץ נובע מאיסור מלאכה שרלוונטי

 הן בשבת והן ביו"ט, כמו כיבוי האסור אף ביו"ט. אך אם איסור המוקצה נובע מאיסור

 באו"ז בשני המקומות לא מופיע מה שבסוגריים ואכן הוא נראה מיותר.1122
 שבת דף כ"ב ע"א.1123
 מה שבעולם ההלכה ייקרא "מוקצה מחמת איסור".1124



 השייך רק בשבת, כגון שחיטה המותרת ביו"ט, לא נאמר על איסור כזה שחל עליו הכלל

1125של קדושה אחת, כיון שביחס לאיסור זה יו"ט הרי הוא כחול.

 בדוגמא זו אנו רואים את העיסוק של הרי"ד בפסיקתו של ספר התרומה, אם כי

 אין כאן ראיה שהוא ראה את הדברים במקורם וסביר מאוד שהוא מגיב רק לקונטרס של

 האו"ז בעניין. דבר זה מוכיח הן את מיעוט החומר האשכנזי שנמצא בידי הרי"ד מחד,

 ומאידך את העובדה שהרי"ד משמש ככתובת לבירור הדיונים ההלכתיים בעולם

 האשכנזי. כמו כן אנו רואים כאן דוגמא לעיסוק הרי"ד בסוגיה מהתלמוד הירושלמי כיון

  הבאנו עוד מספר קטן של1126שעלתה על שולחן הדיונים. לעיל בפרק על הירושלמי

דוגמאות לתופעה חריגה זו. 

   משקין שנתערבו עם משקין שזבו בשבת   8.2.2.4

ספר התרומה פסק:

 גיגית מלאה ענבים ובועטין אותן במקלות ושוהה שם היין קרוב לחדש

 עם הענבים בגיגית זהו מחוסרי' דיכה שאינן בעוטין רק מעט לא ברגל

 ולא בקורה ונראה דאסור למשוך מהם דרך ברזא בשבת והיין היוצא מן

 הענבים בשבת אסור אפי' לר' ישמעאל משום משקין שזבו. אמנם גם

 מאותן גיגיות מותר למשוך בברזא בשבת לשתות שהרי משקין הרבה

 צלולין יש כבר מע"ש חוץ לענבים בתוך הגיגית ואפילו יוצא בשבת

 משקה מתוך הענבים מתבטל הוא במשקה של היתר שכבר יצאו ולא

  על תשובה זו מציע הרב ורטהיימר לזהות בין גישת הרי"ד לדברי התוספות ביצה דף ד' ע"א18 בהערה 1125

 ד"ה נימא האומר שאין אומרים מיגו דאתקצאי על איסור מיום שעבר רק על איסור הנובע מהיום הבא.

 לדעתי אין זהות בין הדברים שכן התוספות מדברים לפי מ"ד שתי קדושות ואילו הרי"ד מדבר למ"ד קדושה

אחת ולענ"ד תשובתו היא כפי שהסברתי  בגוף העבודה. 
.3.4.2.2  סעיף 1126



 דמי לדבר שיש לו מתירין שיכול להמתי' עד לאחר השבת ואפי' באלף

 לא בטיל דהני מילי כשאיסור בעין מתחלה ואח"כ נתערב במינו בהיתר

 אבל הני לא ניתרו מעולם אלא מעט מעט שיוצאין ומתערבין עם

 המשקין של היתר שיצאו מאתמול ואפילו עצי' שנשרו מן הדקל בי"ט

 מתיר ביצה (ד' ע"א) על ידי מרב' עליהם עצים מוכנין ומבטלן כיון

 דליכא איסורא בעיניה ואע"ג שהעצים מוקצין הן בעין וכי אסרינן

 במחוסרין דיכה היינו כי נתן אבנים או קורה על ענבים שנדוכין קצת

 והן במקום מדרון בכלי או בגת או בלא כובד אם הענבים במקום

 משופע שכל המשקה היוצא הוי בעין וניכר קוד' שיתערב עם המשקי'

 1127 שיצא כבר מאתמול.

 דברי בעל התרומה קצת עמומים אך כוונתו ברורה, אם הגיגית ריקה המשקה הזב

 מענבים מחוסרי דיכה אסור, אך אם יש בגיגית משקה מע"ש המשקה הזב לתוך הגיגית

  פסיקה זו של רבנו ברוך עוררה1128מותר כי הוא בטל ברוב ואין אומרים שהוא דשיל"מ.

  אנו נדון כאן בדברי האו"ז והרי"ד. האו"ז מרחיב את1129דיון רחב בראשונים ובאחרונים,

ההסבר למה אומרים כאן שהיין הזב בטל ביין שהיה שם קודם:

 כשדורכין יין בימי בציר ופעמים מניחים גיגית מלאה ענבים דרוכים

 ובשבת הוא זב מן הענבים. עתה הוא משמע שאותו היין שבגיגית הוא

 אסור בשתייה דהא בזתים וענבים לכ"ע אם יצאו מעצמן אסורין מיהו

 אפ"ה נראה בעיני [דשרי] כל היין שבגיגית בשתיה בשבת. דאפי' את"ל

  הלכות שבת סימן רכ"ג.1127
   כך מובאים הדברים בתוכן העניינים של הספר ומשם ציטטו את הדברים מחברים אחרים ראה מחזור1128

 ויטרי סדר הלכות שבת סימן י"ד, הגהות מיימוניות הלכות שבת פ"ח' הלכה י' אות ו', סמ"ק מצוה רפ"ב,

מרדכי שבת סימן רנ"ט, שיבולי הלקט ענין שבת אות צ'. 
  עיין  טור וב"י או"ח סי' ש"ך, ט"ז ס"ק ג' ומג"א ס"ק ה'; שו"ת ונו"ב יו"ד מהדורא בתרא תשובה נ"ד .1129



 דגם בדרבנן מין במינו לא בטל אפ"ה י"ל סלק את מינו כמי שאינו

 1130 ושאינו מינו דהיינו הזגין וחרצנין מבטלן כו'.

 האו"ז משלים את דברי התרומה, ואומר שהסיבה שהיין בטל הוא כיון שיש חרצנים וזגים

 שאינם ממין היין. מדבריו משמע שאלו היה שם רק יין הוא היה אסור כי מין במינו אינו

 בטל. את דבריו אלו שלח האו"ז לרי"ד לשמוע את תגובתו, הרי"ד דוחה את הסבר ההיתר

אם כי אינו חולק שהיין מותר. ראשית כל חולק הרי"ד על דרך הצגת הבעיה:  

 למה ליה למר למימר דהא בזתים וענבים לכ"ע אם יצאו מעצמן אסורין

 והא לא פליגי אלא היכא דהכניסן לאוכלין אבל הכניסן למשקין גם ר'

 יהודה מודה שאם יצאו מעצמן אסורין דתנן בפ' חבית שנשברה אין

 סוחטין [פירות] להוציא מהן משקין ואם יצאו מעצמן אסורין ר"י אומר

 אם לאוכלין היוצא מהן מותר ואם למשקין היוצא מהן אסור וענבים

 שבגיגית למשקין נדרכו וליכא מאן דפליג כשהכניסן למשקין ומאי

 דאמר שמואל מודה היה ר"י לחכמים בזתים וענבים ורב אמר חולק

 היה ר"י אף בזתים וענבים דוקא כשהכניסן לאכיל' אבל שהכניסן

למשקין ליכא מאן דפליג דאם יצאו מעצמן אסורין. 

 כיון שאין בידנו את נוסח הדברים המלא של האו"ז קשה לדעת האם הרי"ד פה תוקף את

 דברי האו"ז או את דברי רבנו ברוך, כך או כך אין כאן ויכוח הלכתי או פרשני. הרי"ד

 מעיר הערות סגנוניות לאו"ז דבר המעיד יותר מכל על יחסי קרבה ביניהם, כמעט יחסי רב

 תלמיד. הרי"ד ממשיך את הדיון ועכשיו פונה לסיבת ההיתר שהציע האו"ז. הרי"ד טוען

 שאין כח ביד החרצנים לבטל את כל היין כי אין להם השפעה על מה שלא נבלע בתוכם.

  שו"ת או"ז סימן תשנ"ו ד"ה ומאי, מקור הדברים הוא בתשובות הרי"ד סימן ע"ב.1130



 לדעתו חפץ בטל בחפץ אחר לא בגלל הכמות הגדולה יותר אלא בגלל שכמות זו מבטלת

 המיעוט. במקרה של החרצנים אומר הרי"ד:טעםאת 

 נהי נמי דבלע הזגין והחרצנים מן היין היוצא מן הענבים וחיסרו אותו

 [אי] איפשר שהכל שתו ולא נשאר ממנו כלום. אותו המיעוט שנשאר

 שלא שתו הוא אסור ואוסר כל היין שבגיגית דמין במינו לא בטיל

 ואוסר בכ"ש שהחרצנים והזגין אינן יכולין לבטל כל היין אותו שלא

 בלעו כמו שאין הרוטב מבטל גוף החתיכה כי אם טעמה ... והכא נמי

 אין כח בחרצנים ובזגים לבטל כל היין דמה שבלעו ממנו בלעו ומה

 1131שלא בלעו ממנו נשאר באיסורא ואוסר כל היין.

 על אף שהרי"ד דחה את דברי האו"ז, הוא מודה לפסק ההלכה המתיר, כיון שהוא סבור

שמין במינו בטל בששים:

 אבל נ"ל שיין הגיגית מותר בשתיה מפני שכיון שהענבים הדרוסות

 עומדות בתוך הגיגית והגיגית מלאה יין אין היין מתמצה מהן מפני

 שהן עומדות על היין ושביעות מן היין ואינן פולטות מיינו ואי י"ל

 שהיוצאים מעצמן אסורים כשעומדים בצד אחד ומשקין מתמצין מהן

 לצד אחר אבל משוקעין לתוך המשקין אין המשקין מתמצין מהן ואפי'

 אם תרצה לדחוק ולומר אי אפשר שלא יצא מהן אפ"ה יין הגיתית

 מותר מפני שבטל בששים כדהויא פלוגתא דרב ושמואל ור"י ור"ל בפ'

 השוכר דרב ושמואל דאמרי תרוייהו כל איסורין שבתורה במינן

 במשהו שלא במינן בנ"ט [ר"י ור"ל דאמרי תרוייהו כל איסורי' שבתור'

 בין במינן בין שלא במינן בנותן טעם] חוץ מטבל ויין נסך שבמינו

  תשובות הרי"ד שם.1131



 במשהו ושלא במינו בנ"ט וקיי"ל כל היכא דפליגי רב ושמואל ור"י

1132 הלכה כר"י.

 תשובה זו מלמדת על כך שהרי"ד שותף בדיון שנוצר סביב דברי בעל ספר התרומה.

 אמנם אין לנו עדות שספר זה נמצא בידו, אך יש לנו ראיה על הקשרים ההדוקים שיש

לרי"ד עם הדיונים האשכנזיים בעולם ההלכה. 

    השפעתו של ר"ת ובעלי התוספות הצרפתיים על העולם  8.3

הלימודי של הרי"ד
 כפי שציטטתי במבוא לפרק זה, מראה תא שמע, בצדק, את המרכזיות של בעלי התוספות

הצרפתיים בכלל ור"ת בפרט בעולמו של הרי"ד. אך מקום הותיר לנו לבדוק שני נושאים:

מידת ההיכרות של הרי"ד עם תורת בעלי התוספות הצרפתיים..1

 מידת השפעתן של "ספר הישר" כספר על הרי"ד. שאלת ההיכרות עם.2

 "ספר  הישר" חשובה הן כדי ללמד על צורת התפשטות תורת ר"ת

 באיטליה, והן כדי לברר את הספרים והמסורות העומדים בפני הרי"ד

בבוא לפרש את הסוגיות התלמודיות.

   מידת ההיכרות של הרי"ד עם תורת בעלי התוספות הצרפתיים.  8.3.1

 כדי לעמוד על מידת ההיכרות של הרי"ד עם תורת בעלי התוספות מחוגו של ר"ת צריכים

 לבחון שני דברים. האחד, את כמות הציטוטים הישירים והאזכורים המפורשים שמזכיר

 הרי"ד מתורת בעלי תוספות אלו. בדיקה ראשונית זו מניבה היכרות הן עם מסורות

  תשובות הרי"ד שם.1132



 1135 רבנו אלחנן,1134 והן עם תוספות תלמידיו -  ר"י הזקן,1133ישירות על דברי ר"ת,

 . הנקודה השנייה שצריך לבדוק היא החומר התוספותי המשוקע בדבריו של1136וריב"ם

 הרי"ד ללא אזכור ישיר על מקורם. בדיקה זו מניבה היכרות ענפה הרבה יותר. בעשרות

 מקומות הרי"ד בתוספותיו שואל שאלה זהה לשאלת התוספות, לעיתים עונה את

 תשובתם ולעיתים מציע פתרון אחר לשאלה. אמנם במקומות אלו אין הרי"ד מזכיר

 ששאלה דומה כבר נידונה אך קשה להאמין שיד המקרה כיוונה אותם לשאול את אותה

 השאלה. סביר יותר לומר שהרי"ד משלב בתוספותיו את הדיון שהכיר מעולם בעלי

 התוספות הצרפתי. חשוב לציין שבמהדורה השלישית רביעית יש מקרים רבים יותר של

 דיון דומה הן בשאלה והן בתשובה לדיון של בעלי התוספות לעומת המהדורות האחרות

 שהדמיון, על פי רוב, הוא רק בשאלה ולא בתשובה. יתכן שנקודה זו קשורה לריבוי

 המסורות של בעלי התוספות המגיע אל הרי"ד לקראת סוף דרכו הפרשנית כפי שנראה

 להלן גם ביחס ל"ספר הישר". להלן כמה דוגמאות מעטות לדמיון בין הדיונים של הרי"ד

לאלו שעורכים בעלי התוספות מבית מדרשו של ר"ת.

   מעמדם של חפצי יריד של ע"ז  8.3.1.1

הגמרא בע"ז דנה בישראל ההולך ליריד של גוים:

 אמר שמואל עובד כוכבים ההולך לתרפות בהליכה אסור דאזיל ומודי

 קמי עבודת כוכבים בחזרה מותר מאי דהוה הוה. ישראל ההולך

 לתרפות בהליכה מותר דלמא הדר ביה ולא אזיל בחזרה אסור כיון

 דאביק בה מהדר הדר אזיל והתניא ישראל ההולך לתרפות בין בהליכה

  בהן נעסוק בסעיף הבא.1133
   ראה למשל תשובות א' ג' ועוד.1134
  ראה תוספות רי"ד פסחים דף ק"א ע"ב ד"ה לא; שו"ת הרי"ד סימן ט"ו ועוד.1135
  ראה שו"ת סימן צ'.1136



 בין בחזרה אסור אמר רב אשי כי תניא ההיא בישראל מומר דודאי

אזיל.

 ת"ר גוי ההולך ליריד בין בהליכה בין בחזרה מותר ישראל ההולך

 ביריד בהליכה מותר בחזרה אסור מאי שנא ישראל דבחזרה אסור

 דאמרי דילמא ע"ז זבין ודמי ע"ז איכא בהדיה, עובד כוכבים נמי נימא

 עבודת כוכבים זבין דמי עבודת כוכבים איכא בהדיה? אלא עובד

 כוכבים אמרינן גלימא זבין חמרא זבין ישראל נמי נימא אימור גלימא

 זבין חמרא זבין ?! אי איתא דה"ל הכא הוה מזבין ליה: (ב' ע"ז דף ל"ב

ע"ב)

מגמרא זו עולה שיש שלוש רמות:

 ישראל מומר – אנו משוכנעים שהוא בודאי הולך לעסוק בע"ז, ועל כן.1

אסור לשאת ולתת עימו בין בהלוך ובין בחזור.

 ישראל שאינו מומר – בהליכתו ליריד מותר לשאת ולתת עימו כיון.2

 שיש סבירות שבסופו של דבר לא ילך לע"ז אלא יחזור בו, אך בחזור

סביר שהוא מביא עמו חפצי ע"ז ועל כן אסור לשאת ולתת עמו. 

 נכרי – בהליכתו ליריד אסור שמא יעבוד ע"ז, אך בחזרתו יש סבירות.3

שהוא מביא חפצים שאינם חפצי ע"ז ועל כן מותר לקנות אותם.

 הנחת היסוד של הגמרא היא שלא כל דבר ביריד אסור ורק דברים הקשורים ישירות לע"ז

 נאסרו, הנקודה אותה מבררת הסוגיה היא – אילו מצבים מעלים את הסבירות שהאדם

 קשור לע"ז ובאילו מצבים אפשר להניח שהוא אינו קשור לע"ז. מסקנה זו עומדת בניגוד

לנאמר בפרק הראשון של ע"ז:



 רבי נתן אומר יום שע"ז מנחת בו את המכס ומכריזין ואומ' כל מי

 שיטול עטרה ויניח בראשו ובראש חמורו יניחו לו את המכס, יהודי

 הנמצא שם מה יעשה, יניח נמצא נהנה, לא יניח נמצא מהנה, מיכן

 אמרו הנושא ונותן ביריד של גוים בהמה תיעקר כסות וכלים ירקבו

 מעות וכלי מתכות יוליכם לים המלח, איזהו עיקור המנשר פרסותיה מן

הארכובה ולמעלה. (ב' ע"ז דף י"ג ע"א) 

 אמנם נחלקו רבי יוחנן ור"ל האם ברייתא זו היא רק בתגר או בכל אדם, אך ודאי שבתגר

 כל דבר ביריד אסור לגמרי גם אם לא קשור ישירות לע"ז. ברייתא זו עומדת בסתירה

 לנאמר בדף ל"ג שם האיסור נבע רק מהקשר הישיר לע"ז. על מתח זה כבר עמדו בעלי

התוספות:

 לכאורה משמע דהני מעות אינם אסורים אלא מטעם קנס דומיא

 דפירות ושאר דברים אבל אינם אסורים מטעם חשש דמי עבודת

 כוכבים ותימה דלקמן גבי ישראל ההולך ליריד משמע דמעות

 הנמצאות בידו אינם אסורין מטעם קנסא דמשא ומתן אלא מטעם

 1137דאמרי' עבודת כוכבים זבין כך הקשה הר"ר אלחנן

על שאלת רבנו אלחנן הביא התוספות את תשובת אביו ר"י הזקן:

 ותירץ ר"י דהתם ה"ק בחזרה אסור אפי' לישא וליתן עמו משום חשש

 דמי עבודת כוכבים כיון דהלך ודאי דמי עבודת כוכבים בידו ... אבל

 הכא לא מיירי אלא בנמצא שם וקנס דקנסינן ליה משום דנשא ונתן

 ביום איד עבודת כוכבים ולהכי אין לאסור המעות אלא לדידיה דעבד

  תוספות ע"ז דף י"ג ע"א ד"ה מעות.1137



 איסורא ואפילו לרבי יוחנן דאמר נשא ונתן אסור מיהו לישא וליתן עמו

1138שרי ולא חיישינן שמא ישא ויתן באותן המעות דכולי האי לא קנסו.

 ר"י מחלק בין שני איסורים שונים. הגמרא בפרק שני דנה באיסור החפץ – איסור זה חל

 רק על חפצי ע"ז, אם נשתכנע שהחפץ אינו קשור לע"ז הוא מותר על אף שמקורו הוא

 ביריד. הגמרא בפרק הראשון דנה בקנס שקנסו את ישראל כדי שלא ילך ליריד. קנס זה

 רחב יותר וכולל את כל חפצי היריד, אך מאידך הוא מצומצם רק לישראל שהיה ביריד. על

 כן אין איסור לישראל אחר לבא במשא ובמתן עם הישראל שהיה ביריד כי "כולי האי לא

קנסו". 

 הרי"ד אף הוא נדרש לשאלה זו. ראשית הוא מצטט תשובות מבעלי התוספות

ודוחה אותם:

 מה שמפרשים בתוס' דביריד שאין נותנין בו מכס לע"ז קא מיירי דאי

 בנותנין בו מכס לע"ז תיפוק לי משום דאמרי' לעיל נשא ונתן פירות

 1139 כסות וכלים ירקבו ואינו נ"ל.

 נראה שלפני הרי"ד עמד חילוק אחר שחילקו בעלי התוספות – יריד שמעלה מכס כולו

 אסור לעומת יריד שאינו מעלה מכס שרק מה שקשור ישירות לע"ז נאסר. הרי"ד דוחה

תשובה זו אך אינו מסביר מדוע. הרי"ד מבאר את התשובה לדעתו

 דהאי דאמרן ירקבו דוקא לגבי דידי' קא אמרי' דלא ליתהני מנייהו

משום קנסא אבל אחריני שרי הילכך ליכא למיחש אלא לדמי ע"ז 

תשובה זו זהה לתשובת הר"י אם כי הרי"ד אינו מזכיר זאת.

  תוספות שם.1138
  בתוספותיו מהדורא תינינא דף ל"ג ע"א.1139



   חשיבותן של בנות שוח  8.3.1.2

 בעלי התוספות בכמה מקומות עמדו על המתח בין המקורות השונים ביחס למעמדן של

  המקשה סתירה בין הנאמר במסכת שבועות1140בנות שוח. שורש הדיון הוא אצל ר"ת

  קיץ1141שבנות שוח הם דוגמא למאכל חשוב "תניא נמי הכי מה הן מביאין מן המותרות

 " (ב' שבועות דף י"ב ע"א). לנאמר במסכת ע"ז שבשלב ראשון הם1142כבנות שוח... לאדם

 לא נאסרו בשביעית "הוסיפו עליהן אלכסין ואיצטרובלין מוכססין ובנות שוח" (ב' ע"ז דף

י"ד ע"א). וז"ל ר"ת:

 כבנות שוח לאדם. משמע שהן טובות ובקרא נמי כתיב {בראשית ג}כי

 טוב העץ למאכל והיינו בנות שוח כדמשמע בבראשית רבה כי גרמו

 שוחה לאדם א"נ בנות שבע שגרמו ז' ימי אבילות וקשה לר"ת דבפרק

 דע"ז {דף יד. ושם} משמע דלא חזו לאכילה כל כך דקתני גבי שביעית

 הוסיפו עליהן אלכסוסין ואיצטרובלין מוכסוסין ובנות שוח אבל

מעיקרא לא הוה בהו שביעית משמע דגריעי 

ותירץ ר"ת שני תירוצים:

 ותירץ ר"ת דלאו משום דגריעי אלא ששנינו במס' שביעית {פ"ה מ"א}

 בנות שוח שביעית שלהן שנייה שעושין לג' שנים וכשהפרי נחנט

 בשביעית אינו נגמר עד שנה שנייה של שמיט' והשתא מעיקרא סבור

דאזלינן בתר לקיטה ובסוף סבור דאזלינן בתר חנטה. 

   הציטוט להלן הוא מתוספות שבועות דף י"ב ע"ב ד"ה בנות, הדברים מופיעים גם בתוספות ע"ז דף י"ד1140

ע"א ד"ה בנות. 
  רש"י על אתר "מה הן מביאין מן המותרות. של צבור שנתותרו משנה לשנה".1141
   רש"י על אתר "קיץ כבנות שוח למזבח. כאדם שמביא בקינוח סעודה מיני מתיקה והוא לשון קיץ1142

כדכתיב (שמואל ב טז) הלחם והקיץ לאכול לנערים".



 ועוד תירץ ר"ת דגרס בפ"ק דע"ז {שם} מוכסוסין בנות שוח בלא וי"ו

ופרי אחת הוא והוא גרוע ואינו אותו ששמו בנות שוח גרידא.

 עמדו על כך שתירוצו של ר"ת אינו פותר את הבעיה כולה:1143בעלי תוספות אחרים

   משמע דבנות שוח הן גרועין שלא נחשדו1144ומיהו בפרק כיצד מברכין

עליהן עמי הארץ דחשיב להו גבי קלין שבדמאי. 

לאור קושיה זו העלו בעלי התוספות פתרון אחר:

 ושמא פרי הוא שגדל ביערים כמו עוזרדין דחשיב בהדייהו ולפי שמצוי

 להן מן ההפקר לא נחשדו שלא לעשר הגדל בגנותיהן ובפרדסותיהן

 1145ולא מפני שהוא גרוע.

גם הרי"ד דן בסוגיה זו:

 קשיא לי דתנן בריש מסכת דמאי הקלין שבדמאי השיתין והרימין

 והעזרדין ובנות שוח כו' דאלמא לא חשיבי והכא היכי אמרי' דחשיבי

 1146 ומקרבו להו לע"ז.

 הרי"ד שואל שאלה שהיא ווריאציה לשאלת ר"ת. הוא אינו מעמת בין הגמרא בשבועות

  המציינת את בנות1147לברייתא הדנה בדיני שביעית אלא הוא מעמת בין המשנה בע"ז

 השוח כחלק מרשימת הדברים המוקרבים לע"ז – דבר המראה על חשיבותו - עם

 הברייתא הדנה בדיני שביעית ממנה עולה חוסר החשיבות של בנות השוח. וריאציה זו

  שהרי"ד על פי רוב עושה דיונים מקומיים בלי לעמת בין1148מדגימה יפה את הנאמר לעיל

סוגיות שונות. תירוצו של הרי"ד דומה מאוד לתירוצו של ר"ת: 

  שם.1143
  ב' ברכות דף מ' ע"ב.1144
  תוספות שם.1145
  בתוספותיו לע"ז מהדורא תינינא דף י"ג ע"ב.1146
 פ"א מ"ה.  1147
  בפרק שני.1148



 וי"ל מתוך שאינן מתבשלות אלא לשלש שנים כדתנן בריש פ"ח

 דשבועות ובנות שוח שביעית שלהן שניי' שהן עושות לשלש שנים כו'

מש"ה חשיבי להו

 הרי"ד, כמו ר"ת, אינו פותר את הבעיה העולה מהמשנה בדמאי וכך ניתן

 לראות שהתוספות שהגיעו לידיו כללו את דבריו של ר"ת ללא המשך

 1149 הדיון אצל בעלי התוספות המאוחרים יותר.

   כתב לשם מלכות יון  8.3.1.3

 המשנה בגיטין פוסקת את האיסור לכתוב את מנין השנים בגט על פי מנין של מלכות

 אחרת כגון מלכות יוון, אם עשה כן הגט פסול כיון שלא כתבו את הגט לשם המלכות

השלטת:

 כתב לשום מלכות שאינה הוגנת לשום מלכות מדי לשום מלכות יון

 לבנין הבית לחורבן הבית היה במזרח וכתב במערב במערב וכתב

 במזרח תצא מזה ומזה וצריכה גט מזה ומזה ואין לה לא כתובה ולא

פירות ולא מזונות ולא בלאות לא על זה ולא על זה (מ' גיטין ח:ח)

 מסקנה זו עומדת בניגוד לנאמר במסכת ע"ז שם משמע שכל שטרות נמנים למלכי יוון ולא

למלכות הנוכחית:

 אמר רב נחמן בגולה אין מונין אלא למלכי יונים בלבד הוא סבר דחויי

 קא מדחי ליה נפק דק ואשכח דתניא בגולה אין מונין אלא למלכי יונים

 בלבד אמר רבינא מתניתין נמי דיקא דתנן באחד בניסן ר"ה למלכים

    תוספות הרי"ד שם. אמנם יש הבדל קל בין התשובה של ר"ת הטוענת שאכן בנות שוח אינם חשובות1149

 כלל ומסביר את הדין של שיביעת כנובע מסיבה אחרת, הרי"ד נצמד לעיקרון החשיבות וטוען שבבנות שוח

יש חשיבות וחוסר חשיבות כאחד, אך הכיוון הכללי דומה מאוד.



 ולרגלים ואמרינן למלכים למאי הלכתא אמר רב חסדא לשטרות. (ב'

ע"ז דף י' ע"א) 

על מתח זה עמדו כבר בעלי התוספות:

 והא דאמר בע"ז דבגולה אין מונין אלא למלכות יון בלבד אר"ת דהיינו

 בשאר שטרות דבגט שייך שלום מלכות דדבר גדול הוא בעיניהם

1150 להפריד איש מאשתו ואין מונין אלא למלכות אותה העיר בלבד.

גם הרי"ד עמד על מתח זה: 

 מהכא מוכח דלא קפדיני' אשלום מלכות ונ"ל שאף הגיטין היו מונין

 למלכי יון ואע"ג דתנן בפ' הזורק כתב לשם מלכות שאינה הוגנ' לשם

 מלכות מדי לשם מלכות יון כו' עד תצא מזה ומזה והולד ממזר מזה

 ומזה ואפילו רבנן דפליגי עלי' דר"מ ואמרו הולד כשר מודו דתצא

 כדאמרי' בפרק המגרש אפ"ה נהגו לכתוב למלכות יון ולא חיישינן

1151 לשלום מלכות משום דחזי דלא הוו קפדי עלייהו.

 הרי"ד שואל את אותה קושיה שהקשה ר"ת אך מתרץ תירוץ אחר. לדעת הרי"ד המשנה

 בגיטין דחויה, כיון שהמלכויות אינן מקפידות על כתיבת שנותיהן בשטרות ובגיטין כבר

אין צורך בכך. בהמשך דבריו מביא הרי"ד פתרון אחר ודוחה אותו:

   תוספות יבמות דף צ"א ע"ב ד"ה מלכות . דיון דומה יש בתוספות גיטין דף פ' ע"א ד"ה מפני, אלא שיש1150

בין המקורות שני הבדלים:

בגיטין המסורת היא בשם ר"י ול בשם ר"ת..1

 בתוספות בגיטין ההדגשה היא על כך שהגט הוא דבר גדול בעוד שביבמות.2

התוספות מדגיש שגט הוא דבר "גדול בעיניהם".
  תוספות הרי"ד ע"ז מהדות"נ  דף י' ע"א.1151



 ואין לומר דדווקא לשטרות קאמר ולא לגיטין דכל טעמא דמילתא אינו

 אלא משום שלום מלכות כדמפרש בפ' הזורק ואם לא חשו בשטרות

 1152למה יחושו בגיטין א"ו בכל נהגו למנות למלכי יון.

 פתרון זה מציע שרק בשטרות מונין למלכות יון ובגיטין לא, הרי"ד טוען שחילוק זה אינו

 הגיוני כיון שכל המניין לשנות מלכות יון הוא משום שלום מלכות ואין מקום לטעון

 שדווקא בגיטין אין צורך בשלום מלכות. בשולי דבריו מסיק הרי"ד מסקנה הלכתית

מהפרשנות שלו:

 וכיון דבמנהגא תליא מילתא ולא חיישי' למתני' דגיטין גם מה שאנו

 נוהגים למנות לבריאת עולם בין לגיטין בין לשטרות כשר הוא ואין

1153 לחוש לשום מלכות וכדברי מצאתי כתוב בתוספ' אחת.

 הרי"ד מסביר את המנהג למנות לבריאת העולם כמבוסס על פרשנות זו ומסיים את דבריו

1154שמצא ביסוס לדבריו "בתוספות אחד".

    'שנים מכל' הבא בהמה שחיין ראשי אברים שלה  8.3.1.4

הגמרא בע"ז מביאה מקור לכך שבני נח אינם יכולים להקריב בהמה בעלת מום: 

  ומכל החי1155דא"ר אלעזר מנין למחוסר אבר דאסור לבני נח דכתיב

 מכל בשר שנים מכל וגו' אמרה תורה הבא בהמה שחיין ראשי אברים

שלה (ב' ע"ז דף ה' ע"ב)

בעלי  התוספות הקשו על דברי רבי אלעזר:

  תוספות הרי"ד שם.1152
  תוספות הרי"ד שם.1153
   סיומת זו אינה נמצאת בציטוט הקטע בפסקים של הרי"ד בע"ז ובגיטין ונראה שהיא תוספת מאוחרת1154

יותר. עובדה זו מוכיחה שוב את טענתי שהרי"ד מעדכן את מסקנותיו לאור התוספות שמגיעים לידיו. 
  בראשית ו':י"ט.1155



 וא"ת הא לקמן בסמוך {דף ו.} אמר דהזהירו נמי מלהביא אל התיבה

 זקן וסריס ולא נאסרו לבני נח ועוד קשיא דקרא גבי בהמה טמאה

 כתיב שהם שנים שנים דכתיב ומכל החי מכל בשר שנים מכל תביא

 וגו' והנהו לאו בני קרבן נינהו אף לבני נח כדמשמע פרק בתרא

1156 דזבחים.

תוספות שואל שתי שאלות שונות: 

 אם התורה מיעטה מקרבן כל מה שלא נכנס לתיבה מדוע אין אני.1

ממעט גם את הזקן והסריס ?

 הפסוק "מכל החי" מוסב על החיות שבאו בזוגות – החיות הטמאות..2

על כן פסוק זה אינו יכול ללמדנו על קרבנות.

התוספות תירץ:

 וי"ל דאין לאסור אלו זקן וסריס לקרבן במה שמטעם מהבאת התיבה

 כיון דאיכא טעמא אחרינא דאיכא למימר דהא דמעטן הכתוב היינו לפי

 שאינם ראויין לקיום העולם אבל מחוסר אבר אי לאו לאסרן לקרבן

 למה נמעטו מלהביאם לתיבה הרי הם ראוין לקיום העולם ולבהמה

טמאה ע"כ נמי לא מצי קאי דכיון דשלמים נמי לא חזו להקרבה.

 תשובתו של התוספות היא שהלימוד "מכל החי – שחין ראשי איברים שלה" אינו רלוונטי

 לזקן ולסריס, כיוון שהפסול שלהם נובע מסיבה אחרת שאינה נלמדת מפסוק זה. כמו כן

 הוא אינו רלוונטי לבהמות טמאות הפסולים אינהרנטית לקרבן. כיוון שלימוד זה מיותר

אנו מסבים אותו לבהמות טהורות. 

הרי"ד אף הוא נדרש לקושיה השנייה:

  על אתר ד"ה מנין.1156



 אי קשיא והא שנים מכל כתיב ולא באו שנים אלא בהמה טמאה דלא

 חזי' להקרבה תשובה הא דכתב שני' מכל ה"פ אל תפחות משנים וזה

 הכתוב הוא כולל טמאות וטהורות שבצווי ראשון לא הפריש בין

 טהורות לטמאות כ"א בצווי (ראשון) ושני  וכך פירש המורה בפרשה

1157 ולא כתב מכל החי אלא משום בהמה טהורה דחזיא להקרבה.

 הרי"ד אמנם שאל את אותה השאלה אך ענה תשובה אחרת. הרי"ד עונה שמקרא זה כולל

 ציווי גם על הטהורות וגם על הטמאות. הדרשה "מכל החי" אינה מתאימה לכל הקבוצה

 עליה דיבר הפסוק אך היא מדברת על חלק מהקבוצה - הבהמות הטהורות. הרי"ד מוכיח

 את ההסבר שלו מפירושו של רש"י על התורה "שנים מכל – מן הפחות שבהם לא פחתו

1158משנים אחד זכר ואחד נקבה"

   פרס חשובה מבבל  8.3.1.5

 הגמרא בע"ז מתארת באגדה יפה את יום הדין של הגויים באחרית הימים. ראשון נכנסו

רומי לדין ואחריהם פרס:

 יצאת מלכות רומי ונכנסה מלכות פרס אחריה מ"ט דהא חשיבא בתרה

 וארו חיוא אחרי תינינא דמיא לדוב (ב' ע"ז דף ב' ע"ב)1159ומנלן דכתיב

בעלי התוספות היו מוטרדים מהזיהוי של פרס עם האומה השנייה בחשיבותה:

  עלה אריה1160וא"ת אדרבה מלכות בבל עדיפא שנמשלה לארי דכתיב

 1161 מסבכו והארי מלך בחיות.

  על אתר מהדות"נ.1157
  רש"י בראשית ו:יט ד"ה שנים. בדפוס ראשון נוסף "להחיות אתך – שלמים ולא טרפות".1158
  דניאל ז:י.1159
  ירמיהו ד:ז.1160
  על  אתר בכל מהדורות התוספות שבידנו.1161



בעלי התוספות נתנו מספר תירוצים שונים לשאלה זו:

  - בבל אינה חשובה כיון שעברה מן העולם, אך פרס עדיין היא1162ר"י.1

חשובה.

  - לא מדובר כאן על חשיבות אלא על כח הזק ודב מזיק1163רבנו אלחנן.2

 1164יותר מאריה.

  - השוואת הגמרא היא בגלל שרומי ופרס מתוארים1165ר"ש משאנץ.3

במקרא כמשחיתים. 

הרי"ד נדרש אף הוא לשאלה זו אם כי הוא ניסח אותה בצורה קצת שונה: 

 קשיא לי מאי מוכחא דאיהי חשיבא בתרה אילימא מדכתיב תינינא

 ונחשוב מלכות בבל דאיהי חשיבא טפי דהוא קדמייתא ומאי דאמרי'

 נמי לקמן משום דהנך משכא מלכותא עד דאתי משיחא בשלמא רומא

1166 משכא אלא פרס מנלן דמשכא עד משיחא והא כלתה לה בימי יונים.

 הרי"ד, כדרכו, מנסח את השאלה בצורת הפרשנות המקומית שלה. הוא אינו מקשה על

 סמך מקורות חיצוניים המעידים על העדפת בבל, אלא הוא מקשה את אותה השאלה על

 בסיס הפרשנות המקומית של הסוגיה. הגמרא בהמשך שואלת "מאי שנא הני דחשיבי

 ומאי שנא הני דלא חשיבי להו" ועונה הגמרא "משום דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי

 משיחא" , על סמך דברים אלו מקשה הרי"ד שאין עדיפות לפרס על פני בבל שכן שניהם

 לא נמשכה מלכותם עד בא המשיח, וכן הוא אינו מוצא סיבה אחרת להעדפת פרס על פני

בבל. הרי"ד עונה:

  מובא בתוספות על אתר.1162
  מובא בתוספות רבנו אלחנן על אתר.1163
  תשובה זו ניתנה בווריאציה גם בתוספות על הדף בע"ז.1164
  מובא בתוספות ר"ש משאנץ על אתר.1165
  בתוספותיו על אתר מהדו"ק.1166



 וי"ל דהא דכלתה בימי יונים שלא שלטה יותר על ירושלים אבל על

ישראל שבגלות בבל שלטה מהם עד ביאת המשיח. 

 תשובת הרי"ד דומה קצת לתשובת ר"י הזקן, אם כי הוא משלב את העיקרון הזה

 בקריטריון של הגמרא. הרי"ד טוען שפרס מושלת עדיין על ישראל בגלות אם כי אינה

 שולטת עליהם בא"י. נראה ששורש תשובתו נמצא בדברי רש"י "פרסיים משתעבדין

בישראל בגלות בבל וטיטוס הגלם לרומי

  הרי"ד מסיים את דבריו בהפניה "עיין בהדורא תינינא"1167 ועדיין כולם משועבדים [להם]".

 ואכן שם הוא מרחיב את הדיבור שוב בעניין זה, הוא אינו נותן תירוץ אחר לקושיה אך

מסביר ביתר הרחבה את התירוץ שהוא כבר נתן:

 פי' האי ראי' וארו חיוא תניי' לאו למשמע מינה דמשום דהוא תניני'

 חשיבא דא"כ יותר היא חשיב' מלכות בבל שהיא ראשונה אלא עיקר

 חשיבותיה של פרס יותר משאר אומות אינו אלא משום דמשכא

 מלכותא עד דאתי משיחא כדאמרי' לקמן ומ"ש הני דקא חשיבי ומ"ש

 הנך דלא חשיבי משום דהנך משכא מלכותייהו עד דאתי משיחא והאי

 דקא מייתי להאי קרא לומר לך דמלכות חשיב' שהוזכרה בארבע

 מלכיות כדתני רב יוסף דהאי דוב הוא מלכות פרס ואע"ג דבבל היתה

 ראשונה כבר באה פרס והשפילה ולקחה מלכותה ואע"פ שמלכות יון

 השפילה מלכות פרס הנ"מ שלא תמלוך על ישראל שהיו בא"י בבית

 שני אבל היא מולכת במלכותא וכל גליות של בבל משועבדים תחתי'

 עד ביאת המשיח וזהו מה שאומר לפנינו סברי אינהו מישתעבדי

 בישראל אנן לא משתעבדינן בהו דאע"ג דכמה אומות שיעבדו ישראל

  על אתר ד"ה אינהו.1167



 כגון מצרים ובבל ויון מ"מ אלו שיעבדו לפי שעה וכלה שיעבודם אבל

 רומי ופרס משעבדים בישראל עד ביאת המשיח שהרי עד אז מושלת

 מלכותם ורומי היא משעבדת בגליות מלכות רומי ופרס היא משעבדת

1168בגליות בבל והיא מלכות ישמעאל המולכת עכשיו

   קבורת חיטים שהתקבלו בשכר עבודה בסתם יינם  8.3.1.6

 הגמרא בע"ז דנה מה לעשות עם שכר עבודה שישראל קיבל על עבודה בסתם יינם של

נכרים. הגמרא מביאה ראיה ממקרה שהגיע לרב חסדא:

 דההוא גברא דאגר ארביה לסתם יינן יהבו ליה חיטי באגרא אתא

 לקמיה דרב חסדא א"ל זיל קלינהו וקברינהו (בקברי) [בי קברי] ולימא

 ליה בדרינהו אתו בהו לידי תקלה וליקלינהו וליבדרינהו דלמא מזבלי

 בהו ולקברינהו בעינייהו מי לא תנן אחד אבן שנסקל בה ואחד עץ

 שנתלה עליו ואחד סייף שנהרג בו ואחד סודר שנחנק בו כולם נקברים

 עמו התם דקא קברי בבי דינא מוכחא מילתא דהרוגי בית דין נינהו

 הכא לא מוכחא מילתא אימר אינש גנב ואייתי קברא הכא (ב' ע"ז דף

ס"ב ע"ב)

 הגמרא מסיקה שאסור לקבור את החיטים כי יש חשש שמא ימצא מישהו את החיטים

הקבורות ויכשל בהם. מקשים בעלי התוספות על מסקנה זו: 

 וא"ת מאי שנא מכל הנקברין דחשיב פ"ב דתמורה שור הנסקל ועגלה

 1169 ערופה ושער נזיר וכל דקברי בעינייהו אף בלא בי קיברי.

תוספות מתרץ: 

  תוספות הרי"ד מהדות"ל.1168
  תוספות ע"ז דף ס"ב ע"ב.1169



 וי"ל כיון שאין דרך לקבור בשר ושער מוכחא מילתא אבל חיטי אין

 קבורתן מוכחת דאיכא למימר איניש גנב וקבר ואייתי הכא וכן דרך

עתה לקבור בכורות. 

התוספות אף מסיק להלכה: 

 ונראה שצריך לקברן מעט בעומק פן יבא לחטט אחריהם ולאחר

 שנעשו עפרא אין חוש שמא יקחום לזבל בהם דאין דרך לחטט אחר

הקברים משום זבל.

גם הרי"ד נדרש לשאלה זו, אך כדרכו הוא משלב זאת בדיון מקומי בתוך פרשנות הסוגיה:

 פירוש מש"ה מקשה מברייתא ולא מקשה ממאי דתנן בתמורה אילו הן

 הנקברין הפילה שליא תיקבר ושור הנסקל ועגלה ערופה וצפרי מצורע

 ושער הנזיר ופטר חמור משום דכל הני מיתקלקלי בקבורתן ולא אתי

1170 בהו לידי תקלה אבל חיטי דלא מיתקלקלי אתו בהו לידי תקלה.

 הרי"ד מתייחס לשאלה אחרת – מדוע הביאה הגמרא ראיה שאפשר לקבור את החיטים

 מהברייתא בסנהדרין ולא הביאה ראיה מהמשנה בתמורה הדנה בקבורת איסורי הנאה.

 הרי"ד עונה שהמשנה בתמורה מדברת על דברים המתקלקלים בקבורתם ועל כן אין משם

 ראיה לקבורת חיטים שאינם מתקלקלים. אמנם הרי"ד מסביר דברים אלו בהו"א של

 הגמרא אך כוחם יפה גם לענות על שאלת התוספות על מסקנת הסוגיה – למה מותר

לקבור את הדברים המופיעים במשנה בתמורה ואסור לקבור את החיטים. 

   מידת השפעתן של "ספר הישר" על הרי"ד  8.3.2

 הרי"ד מזכיר את ר"ת בכתביו השונים עשרות פעמים. אמנם הוא אינו מעניק לר"ת את

 אותו מעמד של כבוד שהוא העניק ל"מורה" רש"י, אך ללא ספק תורת ר"ת היוותה עבורו

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ס"ב ע"ב.1170



 אבן פינה בעולמו הלמדני. מעבר למסורות מבית מדרשו של ר"ת מתייחס הרי"ד רבות גם

 ל"ספר הישר" של ר"ת. על אף ההתייחסויות המרובות קשה לדעת אלו חלקים בדיוק של

  המחלק את סה"י1172 אם נאמץ את התיזה של פליקס1171ספר הישר היו בידי הרי"ד.

 לקבצים שונים, נגלה שהרי"ד מצטט מקבצים ב, ג, ו, ז. כמו כן מצטט הרי"ד קטעים שונים

 בשם ר"ת המופיעים בחלק התשובות של "ספר הישר" אך הרי"ד אינו רואה בהם חלק

  שקבצים אלו צורפו ל"ספר הישר" בזמנים1173מספר הישר, אך כבר הוכיח רמי ריינר

מאוחרים יותר, ומכאן ראיה נוספת לטענתו. 

 כפי שנוכיח להלן "ספר הישר" הגיע אל הרי"ד בשלב מאוחר יותר של עיסוקו הפרשני,

 אך ניכר שקבלת הספר יצרה נקודת מפנה בלימודו. את "ספר הישר" של ר"ת משבח

  אך השבח הניכר יותר הוא בכך שהרי"ד "מעדכן" את כתביו לאור ספר1174הרי"ד במילים,

 הישר. הוא לעיתים משנה את עמדתו בגלל דברי ר"ת, לעיתים מזכירו וחולק עליו

 ולעיתים שמח בחלקו שזכה לכוון לדברי ר"ת. ראיה ראשונה לעובדה שהרי"ד קיבל את

 סה"י בשלב מאוחר יותר של לימודו, היא חוסר השימוש בסה"י במהדורא קמא של

  איזכורים במהדורה שלישית רביעית. להלן מקבץ חלקי של הראיות12התוספות, לעומת 

 לכך שהרי"ד קיבל לידיו את "ספר הישר" בתקופה מאוחרת יותר ולצורת השימוש שעשה

בספר. 

   הרי"ד עצמו היה מודע לכך שיש לו רק חלק מספר הישר, ראה את הציטוט בהערה הקודמת "קצת1171

מספר הישר בא בידי".
   י' פליקס, "ספר הישר לרבינו יעקב בן ר' מאיר (רבינו תם) – מבנהו, תוכנו, שיטתו ומקורותיו", סיני,1172

לט (תשט"ז), עמ' נג – סא, קח-קטו.
 , חיבור לשם קבלת תואר דוקטוררבנו תם ובני דורו: קשרים השפעות ודרכי לימודו בתלמוד  ר' ריינר, 1173

.62-68לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, תשס"ב עמ' 
   למשל בענין ביטול ברוב אומר הרי"ד (תוספותיו מהדות"נ דף ע"ד ע"ב) "קצת מספר הישר בא בידי1174

וראיתי שם ראיות גדולות ומבוררות כאור וכצהרים".



   ביטול האיסורים במינם ושלא במינם  8.3.2.1

 בעניין ביטול איסורים בכלל וחמץ בפרט:1175נחלקו אמוראים

 רב ושמואל – מין במינו אינו בטל גם אם האיסור הוא רק משהו,♦

 לעומת זאת מין בשאינו מינו בטל אם אינו נותן טעם. רב מחמיר יותר

בחמץ בפסח ופוסק שגם מין בשאינו מינו אסור במשהו.

 רבי יוחנן ור"ל – בין מין במינו, בין מין בשאינו מינו, אסורים רק אם♦

נותנים בנותן טעם.

 רבא בסיכום הסוגיה שם אומר "הלכתא, חמץ בזמנו, בין במינו בין שלא במינו - אסור

  לפי גרסא1176במשהו, כרב. שלא בזמנו, בין במינו בין שלא במינו - מותר, כרבי שמעון."

 זו מכריע רבא הלכה כדברי רב ושמואל שמין במינו במשהו. יש גרסא אחרת בדברי רבא

 ללא הסיומת "במשהו כרב" ונוסחה זו פותחת את השאלה כמי פסק רבא, וממילא את

השאלה מהו הפסק בשורה התחתונה. ואכן נחלקו בעניין זה ראשונים:

  – פסקו הלכה כדברי רב. הרי"ף אמנם1179, ורי"ף1178, ר"ח1177רש"י♦

 ציטט מסורות מהגאונים שפסקו כרבי יוחנן על פי כלל פסיקה

 שבמחלוקות רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, אך הרי"ף מאמץ את

מסורות הגאונים שפוסקות כרב כיון שרבא פסק כמותו.

 פסחים דף כ"ט ע"ב.1175
 כך בשינויים מינוריים מופיע בכל כתבי היד שלפנינו.1176
  רש"י בפסחים דף ל' ע"א ד"ה אמר רבא; חולין ק"ט ע"א ד"ה ותו, אמנם ראשונים, וביניהם הרי"ד, כבר1177

 העירו שרש"י בע"ז ע"ג ע"ב סותר את עצמו ופוסק כרב ומסתבר שהדבר תלוי במהדורות השונות של פירוש

רש"י ואכמ"ל.
 מובא בספר המכריע ערך ל"ח ובעוד ראשונים.1178
  ע"ז דף ל"ו ע"ב מדפי הרי"ף. בעל המאור (שם ל"א ע"ב ד"ה כתב) מצטט מסורת, מתלמידו של הרי"ף,1179

 שהרי"ף חזר בו בסוף ימיו ופסק כרבי יוחנן שמין במינו בטל בשישים. ראה תורי"ד, שם ס"ו ע"ב ד"ה רבא,

שהקשה על הרי"ף מדידיה אדידיה.



  -  נוטה לפסוק כרבי יוחנן ודוחה את ראיות רש"י. אחת1180ר"ת♦

 מהראיות שרבא אינו פוסק כדברי רב היא הגמרא בזבחים, שם אומר

 רבא "אמור רבנן בטעמא, ואמור רבנן ברובא ... מין בשאינו מינו -

 בטעמא, מין במינו – ברובא..."  (ב' זבחים דף ע"א ע"א). מסוגיה זו

 עולה שרבא סבור שמין במינו בטל בניגוד לשיטת רב. בעניין החמץ

 נוטה ר"ת לומר שגם שם הדין הוא בשישים אך נמנע מלומר זאת כי

 "מיסתפינא מחברי", ועל כן אומר שהמחמיר תבא עליו ברכה והמקל

".לא הפסיד כל כך דלא כותאי אנן ובני מדינהכדבריו "

  פסק הלכה כרב1181הרי"ד ידע תהפוכות בהכרעת דין זה, בתוספותיו לע"ז מהדורא קמא

כיון שרבא פסק כמותו, ואילו בתוספותיו מהדורה תינינא הוא אומר:

 מ"ש במהדורא קמא דהילכתא כרב ושמואל משום דאביי ורבא קיימי

 כוותייהו קצת מספר הישר בא בידי וראיתי שם ראיות גדולות

 ומבוררות כאור וכצהרים דהלכה כר' יוחנן וריש לקיש דאמרי בין

 במינו בין שלא במינו בנותן [טעם] חוץ מטבל ויין נסך דבמינן במשהו

 1182 ושלא במינו בנותן טעם ותרומה נמי דינה כטבל.

  ופוסק הלכה כשיטת רבי יוחנן. כך מסיק הרי"ד גם1183הרי"ד חוזר בו לאור דברי ר"ת

 1185 ובספר במכריע.1184בתוספותיו על מסכת פסחים

 ספר הישר סימן תע"א.       1180
 ס"ו ע"א ד"ה חמירא.1181
 תוספות הרי"ד ע"ז מהדורא תינינא דף ע"ד ע"ב ד"ה תניא.1182
  ומכאן ראיה נוספת לטענתינו ש"ספר הישר" הגיע לידי הרי"ד בשלב מאוחר של לימודו. 1183
  על אתר.1184
 ערך ל"ח.  1185



   בגד שאבד בו כלאים  8.3.2.2

התוספתא במסכת כלאים אומרת: 

 בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו לגוי ולא יעשנו מרדעת לחמור ר'

 שמעון בן לעזר אומ' לא יעשה הימנו אימרא המפורסמת אבל יעשה

ממנו תכריך למתים. (ת' כלאים ה:יט) 

  מסבירה את1186הברייתא אינה מסבירה מדוע לא ימכור את הבגד לנכרי, אך הגמרא בע"ז

 האיסור שמא ימכור הנכרי את הבגד לישראל והלה יכשל באיסור כלאים. לאור זה נראה

  מקשה1188 הרי"ד1187שגם האיסור לעשות מרדעת נובע מהחשש שישראל ילבש את הבגד.

 שלא מצאנו חשש זה במשנה הדנה במרדעת, והמשנה מתירה לישראל להחזיק מרדעת

בביתו ואינה חוששת שמא ילבש אותו:

 תכריכי המת ומרדעת של חמור אין בהם משום כלאים לא יתן

המרדעת על כתיפו אפי' להוציא עליה זבל. (מ' כלאים ט:ד)

הרי"ד בתוספותיו מביא שתי תשובות לשאלה זו:

 התם במיוחדין לחמור דלא חזו לאינשי אבל הכא דהוא בגד דחזי

 1189לאינשי גזרי' דילמא מימלך וטלי לי' עלוי'

  ליכא למיגזר בהו אבל1190אי נמי התם בידועין שהן כלאים והילכתא

 הכא בגד שאבד בו כלאים קתני דאתי למיטעי הא בידוע שרי זה ראיתי

1191 בספר הישר.

  דף ס"ה ע"ב.1186
   עיין למשל בתוספות (ע"ז שם ד"ה הרי) שהסביר שהחשש הוא שמא המרדעת תיקרע והישראל יתקן1187

את המרדעת בעודה עליו. 
  בתוספותיו לע"ז שם מהדות"נ.1188
 שורש ראשוני לתשובה זו אפשר למצוא בדברי רש"י פסחים כ"ו ע"ב ד"ה לישנא.1189
  צ"ל והילכך, נראה שהסופר טעה בפתיחת הקיצור והלכ'.1190
  בתוספותיו לע"ז שם מהדות"נ.1191



 בסוף דבריו מעיד הרי"ד שאת התשובה השנייה מצא בספר הישר, אכן גם לפנינו יש דיון

  נראה שתשובה זו היא1193 וכן מביאים בעלי התוספות במספר מקומות.1192זה בספר הישר

 תוספת מאוחרת למשנתו שנוצרה כאשר הגיע לידו ספר הישר. ראיה לכך ניתן לראות

  מביא הרי"ד רק את התירוץ הראשון. חשוב להדגיש1194מכך שבתוספותיו למסכת נידה

  הרי"ד מביא את שתי התשובות ללא אזכור שמקור התשובה השנייה היא1195שבפסקיו

מכתבי ר"ת.

   דג מליח  8.3.2.3

הגמרא בע"ז מביאה מחלוקת אמוראים ביחס למעמד דג וביצה בבישולי עכו"ם:

 דג מליח - חזקיה שרי, ור' יוחנן אסר. ביצה צלויה - בר קפרא שרי, ור'

 יוחנן אסר. כי אתא רב דימי אמר: אחד דג מליח ואחד ביצה צלויה -

 חזקיה ובר קפרא שרו, ורבי יוחנן אסר. ר' חייא פרוואה איקלע לבי

 ריש גלותא, אמרו ליה: ביצה צלויה מאי? אמר להו: חזקיה ובר קפרא

 שרו, ור' יוחנן אסר, ואין דבריו של אחד במקום שנים. אמר להו רב

 זביד: לא תציתו ליה, הכי אמר אביי: הלכתא כוותיה דרבי יוחנן. (ב'

ע"ז דף ל"ח ע"ב)

 הגמרא אינה מבארת מהו דג המליח אך מההשוואה לביצה צלויה נראה שמדובר בדג

  שמלחו העובד כוכבים -שמלחו אותו ולא בישלו אותו. וכך ביאר רש"י "דג מליח

 . ראשונים רבים, וביניהם הרי"ד, עמדו על המתח בין1196ובמליחתו הוא נאכל בלא בישול"

  חלק החידושים סימן שפ"ב.1192
  תוספות ע"ז הנ"ל, תוספות נידה דף ס"א ע"ב ד"ה בגד.1193
  דף ס"א ע"ב ד"ה אבדה.1194
  בע"ז על אתר.1195
  רש"י ע"ז דף ל"ח ע"א ד"ה דג. 1196



 סוגיה זו למשנה שאסרה כבשין רק במקרה שנתנו לתוכן יין או חומץ אך סתם כבשין של

נכרים מותרים!! בעקבות קושיה זו הסביר הרי"ד אחרת את הסוגיה:

1197ונ"ל לפרש דג מליח הנאכל מחמת מולחו חי וצלאו הגוי.

  על כך1198גם על פירוש זה קשה שהרי דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בישולי עכו"ם

עונה הרי"ד: 

 וא"ת היינו דגים קטנים מלוחים דאמרן שאין בהם בישול גוים התם

 רוב העולם אוכלים אותם חיים מחמת מולחן ומש"ה ליכא דפלוג בהו

 אבל דג מליח שהוא גדול נאכל היא חי מחמת מולחו אבל רוב העולם

 מבשלין אותו ומש"ה פליג ר"י ואסר משום דאזל בתר רובא דעלמא

 וחזקי' סבר אע"פ שרוב העולם מבשלין אותו כיון שיכול לאוכלו חי אין

 בו משום בישולי גוים דומיא דשמן דרוב העולם מבשלין אותו ומפני

 שנאכל גם חי אין בו משום בישולי גוים וכך מצאתי שכתב ר"ת זצוק"ל

. 1199בס' הישר

 משמע מדברי הרי"ד שהוא אמר תשובה זו מעצמו ורק אחר כך מצא זאת בספר הישר.

 ראיה לכך יש מהעובדה שבפסקים הרי"ד מצטט את התשובה לא אזכור ר"ת. נראה

1200שהרי"ד הוסיף את ההערה על ר"ת כתוספת לקטע בשלב מאוחר יותר.

  בתוספותיו על אתר מהדות"ל.1197
  מימרא של רב המופיעה בביצה דף ט"ז ע"א ובע"ז דף ל"ח ע"א.1198
  סימן תשל"ג.1199
   סביב שאלת פסק ההלכה יש דיון מעניין. הרי"ד פוסק הלכה כרבי יוחנן רק בביצה ולא בדג. פסק זה1200

 מובא הן בתוספותיו מהדות"נ והן בפסקים אם כי הוא נותן לפסיקה טעמים שונים. במהדות"נ הוא מעלה

 שפסק כרבי יוחנן כיון שביצה היא מבושלת ואילו בפסקים הוא מביא את הטעם שבדג הלכה כחזקיה כי

 הוא רבו של רבי יוחנן. נראה שהסיבה להבדל נעוצה בהסבר הסוגיה: במהדות"נ הרי"ד עדיין הסביר את

 הסוגיה כרש"י, שהדג אינו מבושל אלא רק מלוח, לאור זאת החילוק בין ביצה לדג מתבקש, שהרי הביצה

 מבושלת ע"י הנכרי והדג לא. במהדות"ל, כאמור בגוף העבודה,  הרי"ד חלק על פירוש רש"י והסביר שגם

 הדג מבושל ועל כן נאלץ למצוא סיבה אחרת למה הוא פוסק כחזקיה ולא כרבי יוחנן. מעניין שהוא משמר

 את הפסק על אף שהוא משנה את הטעם, סביר בעיני שדוגמא זו היא ראיה נוספת למה שהזכרתי לעיל



   נכרי ששכשך ידו ביין  8.3.2.4

הגמרא בע"ז מתארת פסק של רבא בעניין נכרי ששכשך ידו ביין:

 ההוא עובדא דהוה במחוזא, אתא עובד כוכבים עייל.1

 לחנותא דישראל, אמר להו: אית לכו חמרא לזבוני? אמרו

 ליה: לא, הוה יתיב חמרא בדוולא, שדי ביה ידיה שיכשך

 ביה, אמר להו: האי לאו חמרא הוא? שקליה האיך

בריתחיה שדייה לדנא, 

שרייה רבא לזבוני לעובדי כוכבים..2

 איפליג עליה רב הונא בר חיננא ורב הונא בריה דרב נחמן..3

 נפקי שיפורי דרבא ושרו, ונפקי שיפורי דרב הונא בר.4

חיננא ור"ה בר ר"נ ואסרי. 

איקלע רב הונא בריה דר"נ למחוזא, .5

 א"ל רבא לרב אליקים שמעיה: טרוק טרוק גלי, דלא ניתו.6

אינשי דניטריד. 

על לגביה, א"ל: כי האי גוונא מאי? .7

א"ל: אסור אפילו בהנאה. .8

והא מר הוא דאמר: שיכשך אין עושה יין נסך! .9

 אימר דאמרי אנא - לבר מדמיה דההוא חמרא, דמי דההוא.10

חמרא מי אמרי. 

 בפרק שביעי בעניין הרקע ההלכתי באיטליה אליו מחויב הרי"ד. נוסף על כך נראה מכאן ראיה שקטע זה

 בתוספות הוא ממהדורא רביעית שכן הפסקים כוללים כבר קטעים רבים ממהדורא תליתאה, ובכל זאת

הרי"ד אינו מזכיר את מחלוקתו עם רש"י בסוגיה זו.



 אמר רבא: כי אתאי לפומבדיתא, אקפן נחמני שמעתתא.11

 ומתניתא דאסיר; שמעתתא, דההוא עובדא דהוה בנהרדעא

 ואסר שמואל, בטבריא - ואסר רבי יוחנן; ואמרי ליה: לפי

 שאינן בני תורה, ואמר לי: טבריא ונהרדעא אינן בני תורה,

 דמחוזא בני תורה? מתניתא, דאגרדמים עובד כוכבים

 שקדח במינקת והעלה, או שטעם מן הכוס והחזירו לחבית,

 זה היה מעשה ואסרוהו, מאי לאו בהנאה! לא, בשתייה. אי

 הכי, ליתני ימכר, כדקתני סיפא: חרם עובד כוכבים

 שהושיט ידו לחבית, וכסבור של שמן היא ונמצאת של יין,

 זה היה מעשה ואמרו: ימכר, תיובתא דרבא! תיובתא. (ב'

ע"ז דף נ"ז ע"ב)

  מתארות את המקרה עם4- 1בסיפור כפי שהוא מופיע לפנינו יש שלשה חלקים: שורות 

 10- 5פסקו של רבא המתיר ופסקם של רב הונא בר חיננא ור"ה בר ר"נ האוסרים. שורות 

 מתארות מפגש בין רבא לרב הונא בריה דרב נחמן בו הם דנים בפסק, רבא מציג פסק

 אחר בו הוא אוסר את היין בהנאה ומתיר את דמי היין שהיה בחבית אך לא שכשכו בו.

  מתאר רבא את המפגש עם אביי המקשה קושיות רבות על הפסק שלו המתיר11בשורה 

את היין בהנאה. 

 סוגיה זו קשה מאוד שכן אין עקביות בגישת רבא. רש"י על אתר מציע פתרון בו

 מהלך הסוגיה אינו כרונולוגי, רבא בראשית דרכו התיר את היין כפי שמתואר בחלק

 הראשון של הסוגיה. אחר אמירת התר זה הוא נפגש עם אביי ובעקבות קושיות אביי חזר

 בו מהפסק, חזרה זו מיוצגת על ידו במפגש עם רב הונא ב"ר נחמן המתואר בחלק

 האמצעי של הסוגיה. גישה זו קשה וכבר הערים עליה תוספות על אתר קושיות רבות,



 נסתפק באמירת הרי"ד בעניין "וכך גריס המורה ומפרש לה בדוחק גדול שאינו מתקבל

 בגלל קושי זה מבאר הרי"ד את הסוגיה בצורה אחרת:1201ומתיישב בלב".

 איקלע ר' נחמן למחוזא כך מצאתי כתוב בספר ישן והיא גירסא יפה

 מאוד דרבא שאל מרב נחמן דהוה רבי' ומקצת ספרים מצאתי כתוב

 איקלע רב הונא ברי' דרב יהושע למחוזא וכך גריס המורה ומפרש לה

 בדוחק גדול שאינו מתקבל ומתיישב בלב ובההיא גירסא דגריס רב

 1202נחמן אין שום גימגום.

 לפי הסבר זה יש שלוש גישות לפסיקה – רבא מתיר, רב נחמן (המופיע בקטע האמצעי

 של הסוגיה) מתיר את דמי היין בחבית שלא שכשכו בו, רב הונא בר חיננא ור"ה בר ר"נ

  מצא גרסה זו וקילסה, אם כי בסופו של עניין1203האוסרים. הרי"ד מוסיף שמצא שגם ר"ת

: 1204דחה אותה

 ומצאתי כתוב שגם רבינו תם זצוק"ל מצא גירסא הישנה דגריס רב

 נחמן וקילסה אלא דקשי' לי' היאך הי' אומר רב נחמן כי הוא אסור

 בהנאה והא אמרי' בשלהי פ"ב דחולין רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק

 אמרי אין אדם אוסר דבר ש"ש ואין הגוי יכול לאסור יינו של ישראל

 ומוקי לה כתנאי דאמרי' לקמן גוי שניסך יינו של ישראל שלא בפני ע"ז

 1205 כו' ומחמת קושיא זו חזר לגרוס כגירסת המורה.

הרי"ד מתרץ את קושית ר"ת ועל כן מאמץ את הגרסא הזו:

  בתוספותיו על אתר מהדות"ל.1201
  רי"ד שם.1202
   עיקרי הדברים מופיעים בספר הישר חלק החידושים סימנים תשי"ג – תשי"ד, בתוספות שלפנינו1203

הדברים מובאים בשם ר"י. 
  בספר הישר אין את הדחיה הזו אם כי בתוספות רבי יהודה מפריש מובאת הקושיה בשם רבו. 1204
  רי"ד שם.1205



 ואינו נ"ל דלק"מ דהא מסקי' התם רב נחמן ורב עמרם ורב יצחק דאמרו

 אפילו למ"ד אדם אוסר דבר ש"ש הנ"מ גוי אבל ישראל לצעורי' קמכוין

 דאלמא ל"פ התם אלא בישראל הרוצה לאסור בהמ' חבירו אבל בגוי

 1206 מודים שיכול לאסור יינו של ישראל בע"כ.

 דוגמא זו ממחישה יפה את העובדה שהרי"ד ראה את דברי ר"ת מאוחר יותר - קטע זה

בנוי משני חלקים: 

 הרי"ד דן בפירוש רש"י ומאמץ מדעתו את הגרסא החלופית כדי.1

להסביר את הסוגיה. 

 בשלב מאוחר יותר הוא "מצא" שגם ר"ת ראה גרסא זו ו"קילסה" אלא.2

 שמחמת הקושיה נאלץ לדחות את הגרסה. הרי"ד מתרץ את קושיית

ר"ת ונשאר עם הגרסא המתוקנת. 

הקטע מראה שאלו שני תהליכים לימודיים שונים, וברור שהם נוצרו בשלבים שונים.

   פסיקת ההלכה  8.4

 במישור פסיקת ההלכה אין הרי"ד מעניק סמכות מיוחדת לפסקי ההלכה של בעלי

 התוספות. יתירה מכך בהקשר הדיון מול בעלי התוספות מנסח הרי"ד את הכלל

 המפורסם בשמו המעיד על העצמאות שלו כפוסק. הרי"ד הותקף על כך שהוא פוסק

 שמים שאובין פסולים מהתורה בניגוד לעמדת ר"י הזקן, ובתשובתו הוא מאריך להגן על

:1207עצמאותו כפוסק

  רי"ד שם.1206
   מעניין לציין ששני ההזדמנויות בהם הרי"ד מאריך לנסח את עצמאות הפסק שלו (שו"ת סימן א' וסימן1207

 ס"ב) סובבים סביב הפסק שלו שפסול מים שאובים הוא מן התורה. מחקרים הדנים בעצמאותו של הרי"ד

.695 הע' 5בפסיקת הלכה ראה פרק 



 תחלת כל דבר אני משיב לאדוני על מה שכתבתה אלי שלא אחלוק על

 הרב הגדול רבינו יצחק זצ"ל, חלילה לי מעשות זאת ולא עלתה

   כנגד1208במחשבה כחולק עליו, ומה אני נחשב פרעוש אחד כתרגומו

 תלמידו אף כי בדבר אחרי המלך, אך זאת אתי כל דבר שאינו נראה

  ואיני נמנע מלדבר עליו1209בעיני אי אמרה יהושע בן נון לא צייתנא ליה

  ואדברה1210מה שייראה לי לפי מיעוט שכלי ואני מקיים עלי מקרא זה

  שאף במקום1211בעדותיך נגד מלכים ולא אבוש, ועדי בשחק נאמן סלה

 שנראה לי שאני אומר יפה על כל אחד מדברי רבותי' הראשונים ז"ל

  אלא אני דן בעצמי1212חלילה שיזהיהני לבי לומר אף חכמתי עמדה לי

  שמעתי מחכמי הפילוסופים שאלו לגדול שבהם1213משל הפילוסופים

 ואמרו לו הלא אנחנו מודים שהראשונים חכמו והשכילו יותר ממנו

 והלא אנחנו מודים שאנו מדברים עליהם וסותרים דבריהם בהרבה

 מקומות והאמת אתנו היאך יכון הדבר הזה, השיבם אמר להם מי צופה

 למרחוק הננס או הענק הוי אומר הענק שעיניו עומדות במקום גבוה

 יותר מן הננס, ואם תרכיב הננס על צוארי הענק מי צופה יותר למרחוק

 הוי אומר הננס שעיניו גבוהות עכשיו יותר מעיני הענק, כך אנחנו

שמואל - א כד, טו, ותרגמו: בתר הדיוט חד  1208
חולין קכד, א  1209
תהלים קי"ט:מ"ו.  1210
מלשון הפסוק שם ט':ל"ח.  1211
קהלת ב':ט'. 1212
  משל זה מביא בעל שבלי הלקט בהקדמתו בשם רבינו ומכנהו האלוף המסובל הר"ר ישעיה מטראני.1213

 בעניין משל זה מקורו וצורת הגעתו לעולם היהודי ראה ד' זלוטניק, "על מקור המשל 'הננס והענק' וגלגוליו",

 סיני, עז (תשל"ה), עמ' קפו - קפט ; י' אלבוים, "על מקור המשל הננס והענק וגלגוליו", סיני, עז (תשל"ה),

 על כתפי ענקים - תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשנים בהגות היהודית בימיעמ' רכז; א' מלמד, 

.186- 163, רמת גן תשס"ד, עמ' הביניים ובראשית העת החדשה



 ננסים רכובים על צוארי הענקים מפני שראינו חכמתם ואנו מעניקי'

 עליה ומכח חכמתם חכמנו לומר כל מה שאנו אומרים ולא שאנו גדולים

 מהם, ואם זה באנו לומר שלא נדבר על דברי רבותינו הראשונים אם כן

 במקום שאנו רואים שזה חולק על זה וזה אוסר וזה מתיר אנו על מי

  ולומר שזה גדול1214נסמוך הנוכל לשקול בפלס הרים וגבעות במאזנים

 מזה שנבטל דברי זה מפני זה הא אין לנו אלא לחקור אחרי דבריהם

  ולפלפל ולהעמיק מכח דבריהם1215שאילו ואילו דברי אלהים חיים הן

 להיכן הדין נוטה שכך עשו חכמי המשנה והתלמוד לא נמנעו מעולם

 האחרונים מלדבר על הראשונים ומלהכריע ביניהם ומלסתור דבריהם

 וכמה משניות סתרו האמוראים לומר שאין הלכה כמותם וגדולה

 החכמה מן החכם, ואין חכם שינקה מן השגיאות שאין החכמה תמימה

 1216 בלתי ליי' לבדו.

 כדי לבחון את דרכו של הרי"ד בפסיקה מול חכמי התוספות נתמקד ביחסו לר"ת כסמכות

 הלכתית מחייבת בתור מודל ליחסו של הרי"ד לבעלי התוספות ככלל. מבחינת החומר

 הנסקר לעבודה זו עולה שהרי"ד מצטט ארבעים פסקים של ר"ת בספר המכריע

 ובתשובות. ביותר מחצי מהמקרים הוא חולק על פסק ר"ת. נתון זה מוכיח שאין לר"ת,

 וכך המצב גם עם שאר בעלי התוספות, מעמד מיוחד מבחינת פסיקת ההלכה. בנקדה

 אחת יש לר"ת מעמד מיוחד – לפני שהרי"ד חולק על ר"ת הוא טורח לעבור על הדברים

 בדקדקנות מרובה כדי להוכיח שהראיות של ר"ת אינן עומדות בביקורת. מעמד מיוחד זה

 העניק הרי"ד גם לרי"ף ומסתבר שהדבר נובע הן מההערצה שהעניק להם הרי"ד והן בגלל

ישעי' מ': י"ב.  1214
מלשון הגמרא עירובין דף י"ג ע"ב.  1215
  שו"ת סימן ס"ב. 1216



 הסמכותיות המרובה לה זכו מקהילת הלומדים בכלל.  להלן כמה דוגמאות למחלוקות

שחלק הרי"ד על פסקי ר"ת.

8.4.1    " ערבית   של ש ק   זמן

 הרי"ד בתשובה דן בקריאת שמע לפני שקיעה. בחצי מהתשובה הוא דן בשיטת השואל

  את חציו השני של התשובה הוא מקדיש לדיון מול1217ובשיטת רש"י ומכריע את ההלכה,

: 1218ר"ת. הרי"ד מצטט את תשובת ר"ת בעניין

 וכך כתב יש ראיות לקרוא קריאת שמע ולהתפלל משעת י"א חסר

 רביע דהיינו שעה ורביע קודם הלילה, דמיקרי ערב לגבי קריאת שמע

  ערבית, דהלכה כר' יהודה דאמר עד פלג המנחה, דדייקינן1219דתפלת

  ואמוראי ותנאי1220הילכתא כותיה מדרב צלי של שבת בערב שבת

 טובא, מכלל דמההיא שעתא ערבית היא לק"ש ולתפלה, ומתני' דריש

 ברכות דיהיב שיעורא (מיציאת) [משעת] (מצאת) הכוכבים אמ' ר'

 אליעזר היא, אי נמי כמאן דאמר עני וכהן חד שיעורא הוא, ולית

 הילכתא כותיה אלא קיימא לן כר' יהודה דהכא דקאי כר' מאיר

 דפירקא קמא דיהיב שיעורא משעת טבילת כהנים, ור' יהודה לא פליג

 עליה אלא משום דבין השמשות דידיה שלשה חלקי מיל, וטבילה קודם

 לכן דהיינו יתר משעה ורביע אבל אי לאו הכי לא הוה פליג עליה דקא

 מהדר ליה לר' מאיר והלא כהנים מבעוד יום טובלין, ואהדר ליה ר'

.5.3.2.1 סעיף 5 ופרק 3.4.4.2 סעיף 3  בדיון זה עסקנו כבר בעבר עיין פרק 1217
   דברי ר"ת אלו הם חלק מתשובת ר"ת, תשובה זו מובאת בשלמותה בספר מגן אבות למאירי (עמ' נ"ג),1218

וחלק ממנה בס' ערוגת הבושם לר"א ב"ר עזריאל ח"ב עמוד ד'.
בכל המקומות הנ"ל: ותפלת. 1219
ברכות דף כ"ז ע"א. 1220



 מאיר כו', וקימא לן כרב דצלי משל שבת בערב שבת, וכן מחול לחול

  דאמר קריאת שמע ואחר כך1221וכל שכן הוא, וקיימא לן כר' יוחנן

  דעבד כמר עבד1222תפלה, ומדברי שלשתן נלמוד, ואע"ג דקאמר

 1223 דמשמע דיעבד לכתחלה הוא דקאמר עבד.

ר"ת מבסס את ההיתר שלו על כמה הנחות וראיות:

המשנה שאומרת שיוצאים ידי חובת ק"ש רק מצה"כ היא משנה ר"א..1

 שיטת רבי יהודה שזמן ערבית הוא מפלג המנחה ולא מצה"כ אינה.2

 מצומצמת רק לתפילת ערבית אלא רבי יהודה סובר כך גם לעניין

ק"ש.

 מכך שרב מתפלל ערבית של שבת בערב שבת סימן שהלכה כרבי.3

יהודה שזמן ערבית הוא לפני צה"כ, וה"ה גם לק"ש.

 ר"מ הסובר שתחילת זמן ק"ש של ערבית הוא "משעה שהכהנים.4

 טובלין לאכול בתרומתן" (ב' ברכות דף ב' ע"ב), עקרונית מסכים עם

 רבי יהודה שמדובר על פלג המנחה, הסיבה שרבי יהודה חלוק עליו

שם היא שורשה במחלוקתם מה אורך בין השמשות.

רבי יוחנן הסובר שאומרים ק"ש לפני התפילה מוכיח שזמן אחד להם..5

  הוא אומר4 ו-2הרי"ד חולק על עמדת ר"ת ומשיב על כל נקודה בנפרד. ביחס לסעיפים 

שרבי יהודה אמר את דינו רק ביחס לתפילת ערבית ולא ביחס לק"ש:

 ואינם נראים לי דבריו כלל שנאמר כי ר' יהודה היה מתיר לקרוא

 קריאת שמע מי"א שעות פחות רביע, דהא מהלך אדם בינוני הוי עשר

ברכות דף ד' ע"ב.  1221
כ"ז ע"א.  ברכות דף 1222
  סימן קט"ז.1223



  שהן מ' מיל, מגיע לכל שעה ג' מילים ושליש, ולשעה1224פרסאות

 ורביע מגיעים יותר מד' מילים, ואע"ג דבין השמשות דר' יהודה הוי ג'

  הא איכא שהוא טובא1225חלקי מיל כדמוכח בשלהי במה מדליקין

 לטבילת הכהנים ג' מילין ורביע והיכי מהדר לר' מאיר והלא כהנים

 מבעוד יום טובלים ומה היא טבילת הכהנים לירד ולטבול אינה אלא על

 דבר מועט מאד והיכי איפשר דלא מצו עבדי לה בשיעור ג' מילים

 ורביע אלא ודאי הדברים מחוורים כשמש ומלובנים כשמלה דלא שרי

 ר' יהודה מי"א שעות פחות רביע אלא להתפלל תפלת ערבית שהיא

 י"ח ברכות, דמשעה שעברה שעת תפילת המנחה חלה שעה תפלת

 ערבית, אבל לקרוא קריאת שמע לא שרי, דכל זמן שהשמש בעולם לא

 ייקרא זמן שכיבה, וכולהו תנאי דשרו מקמי צאת הכוכבים לא שרו

 אלא אחר שקיעת החמה אבל קודם שקיעת החמה ליכא מאן דשרי, דר'

 מאיר דשרי משעת טבילת הכהנים משום דסבירא ליה כר' יוסי דאמר

 בין השמשות כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וטבילת הכהנים דהויא מקמי

 1226הכי היא אחר שקיעת החמה.

) הוא אומר:3ביחס לראיה מרב שהיה מתפלל של שבת בערב שבת (סעיף 

 ורב דצלי משל שבת בערב שבת תפלה בלחוד בלא קריאת שמע דהא

 בפירוש חזינן דר' יהודה דסבירא ליה כותיה לא שרי אלא תפלה ולא

פסחים דף צ"ג ע"ב.  1224
שבת דף ל"ד ע"ב.    1225
  רי"ד שם.1226



  דהאי דאמרינן רב1227קריאת שמע. וכך ראיתי כתוב לגאוני הישיבות

 1228 צלי של שבת בערב שבת דוקא תפלה ולא קריאת שמע.

) הוא אומר:5ביחס לראיה מרבי יוחנן (סעיף 

  אי זהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של1229ואע"ג דאמר ר' יוחנן

 ערבית לתפלה של ערבית אטו מאן דלא סמך (לא סמך) לא יצא ידי

 תפלת ערבית, ורב דעבד הכי יש לומר בשעת הדחק עשה, כאשר

   דלא היה יין מצוי בעיר שהיה צריך1230ראיתי שפירש רב פלטוי גאון 

 לילך בה והקדים והתפלל וקידש מבעוד יום, ודוקא נקט שבת ומוצאי

 שבת משום קידוש והבדלה. אי נמי יש לומר דרב סבירא ליה כר'

  הילכך אין להוכיח משם1231יהושע דאמר תפלות באמצע תיקנום

 1232 לקריאת שמע.

) הוא אומר:1ביחס להעמדת המשנה כרבי אליעזר (סעיף 

 ומאי דאמר רבינו תם דמתניתין דר' אליעזר היא אינו נראה לי כלל,

  קשיא דר' אליעזר אדר' אליעזר דמשמע1233דאע"ג דאמרינן בגמרא

 דמתני' דר' אליעזר היא ומאי דתנן דברי ר' [אליעזר] גם ארישא קאי,

 הא מתרץ סיפא ר' אליעזר (לא קאי אלא אסיפא ואע"ג) ורישא לאו ר'

 רב נטרונאי גאון מביאו ריצ"ג ח"א עמוד יח, וכ"ה דעת רב האי גאון תשובות הגאונים שערי תשובה  1227

סימן עו מובא בכל הראשונים.
  רי"ד שם.1228
ברכות דף ד' ע"ב. 1229
 תשובות הגאונים חמדה גנוזה בצרור תשובותיו לרב פלטוי גאון סימן קג, וברי"ץ גיאת ח"א עמוד יח    1230

 מביא זה בשם הלכות, ובעל העתים עמוד לט מביא זה בשם פסוקות גדולות ונמצא לפנינו בהלכות גדולות

הלכות קידוש (דפוס וארשא דף יד, ג).
כן תירץ הרא"ש ריש ברכות סימן א  1231
  רי"ד שם.1232
ברכות דף ג' ע"א.    1233



 אליעזר, פירוש אלא רבנן היא והאי דקתני דברי ר' אליעזר לא קאי

 אלא אסיפא, ואע"ג דאמ' איבעי תימא רישא וסיפא ר' אליעזר תני לה

 ותרי תנאי אליבא דר' אליעזר, לאו למימרא דר' אליעזר תני רישא ולא

 רבנן, דהא בעל כרחין מדלא פליגי רבנן עליה דר' אליעזר אלא בסיפא

 דמילתיה דאיהו אמר עד אשמורת הראשונה ואינהו אמרי עד חצות,

 וברישא דמילתיה לא פליגי עילויה ש"מ רישא דברי הכל היא ולא

 פליגי עליה רבנן, והאי דאמ' תלמ' רישא נמי ר' אליעזר היא הכי קאמר

 דגם ר' אליעזר איירי ברישא ולאו למימרא דר' אליעזר היא ולא

  ומאי דאמר מר נמי אי נמי מתני' אתיא כמאן דאמר עני וכהן1234רבנן

 חד שיעורא הוא לא יתכן, דהא מסקינן אי ס"ד עני וכהן חד שיעורא

 הוא ר' חנניא היינו ר' יהושע אלא ש"מ שיעורא דעני לחוד ושיעורא

 דכהן לחוד. ומסיק נמי ש"מ שיעורא דעני מאוחר משיעורא דכהן ש"מ,

  סתם דמתניתין ומחלוקת1235הילכך איתוקמא מתני' כרבנן וקיימא לן

 דבריתא הלכה כסתם מתני', כל שכן הנך דברית' יחידאי נינהו והלכה

 1236 כרבים.

 דוגמא זו מוכיחה בעליל כיצד מגיב הרי"ד לדברי ר"ת שלב אחר שלב נקודה אחר נקודה.

 ראינו כבר לעיל שכך נהג גם עם חכמי אשכנז בני דורו, ועם הרי"ף, מכאן מוכח שהרי"ד

 שם את ר"ת במסגרת הפוסקים המרכזיים בעולמו שצריך לדון לא רק בשורה התחתונה

של דבריהם אלא בכל טענה וטענה שלהם.

 

דברי רבינו אלה קרובים ללשון הרי"ף ריש ברכות עיי"ש.  1234
יבמות מב, א  1235
  רי"ד שם.1236



   דין מי רגלים של חמור  8.4.2

הגמרא מביאה את ההתלבטות של תלמידי רב ששת בעניין מי רגלים של חמור:

 בעו מינה מרב ששת מי רגלים של חמור מהו? ותיבעי לה דסוסים

 וגמלים! דסוסים וגמלים לא מיבעיא להו דלא עכירי ולא דמו לחלב מיא

 עול מיא נפוק כי קמיבעיא להו דחמור דעכירי ודמו לחלב מאי מגופיה

 קא מימצצי ואסירי או דלמא מיא עול מיא נפוק והאי דעכירי הבלא

 דבישרא הוא אמר להו רב ששת תניתוה שהיוצא מן הטמא טמא

 והיוצא מן הטהור טהור מטמא לא קאמר אלא מן הטמא והני נמי מינא

 דטמא הוא ואיכא דאמרי דסוסים וגמלים לא קא מיבעיא להו דלא שתו

 אינשי כי קמיבעיא להו דחמור דשתו אינשי ומעלו לירקונא מאי אמר

 להו רב ששת תניתוה היוצא מן הטמא טמא והיוצא מן הטהור טהור

 והני נמי מטמא קאתי. מיתיבי מפני מה אמרו דבש דבורים מותר מפני

 שמכניסות אותו לגופן ואין ממצות אותו מגופן? הוא דאמר כר' יעקב

 דאמר דובשא רחמנא שרייה דתניא ר' יעקב אומר {ויקרא י"א} אך את

 זה תאכלו מכל שרץ העוף זה אתה אוכל ואי אתה אוכל שרץ עוף טמא

 שרץ עוף טמא בהדיא כתיב אלא שרץ עוף טמא אי אתה אוכל אבל

 אתה אוכל מה שעוף טמא משריץ ואיזה זה זה דבש דבורים יכול אף

 דבש הגזין והצירעין אמרת לא ומה ראית לרבות דבורים ולהוציא הגזין

 והצירעין מרבה אני דבש דבורים שאין לו שם לווי ומוציא אני דבש

 הגזין והצירעין שיש לו שם לווי כמאן אזלא הא דתניא דבש הגזין

 והצירעין טהור ומותר באכילה דלא כרבי יעקב טהור.(ב' בכורות דף ז'

ע"א) 



מסוגיה זו עולה שרב ששת סובר כרבי יעקב בשתי נקודות:

 כל דבר היוצא מטומאה, בין מתמצה מהגוף.1

הטמא בין לא, אסור.

דבש מותר בגלל גזה"כ..2

 מובן שלדעת רב ששת לא מתעוררת השאלה מהו מעמדן של מי רגלים של חמור שכן הוא

 בוודאי אוסר אותו. בסוף הסוגיה מביאים ברייתא האומרת שדבש הגזין והצירעין מותר

 באכילה, תנא זה סובר שהקריטריון הוא האם יש מיצוי של הבשר במשקה. לאור ברייתא

 זו צריך שוב להעלות את השאלה האם מי רגלים של חמור שונים ממי רגלים של גמלים

וסוסים.

ר"ת דן בסוגיה זו בספר הישר:

 כמאן אזלא הא דתניא גרסי'. דבש הגזין והצירעין טהור. דבמשנה אין

 בה אלא דבש צירעין. והגיזין אינו. ואמת הוא זה דודאי דבש צירעין

 מותר (ו)דסתם משנה כך היא ודגזין נמי מותר דטעם אחד (להן) [הוא]

 ומותר. בשילהי מכשירין משנה היא. נראה דהלכה הוא שדבש צירעין

 מותר. דסתם לן תנא  וכן (מודה) [מורה] רבינו מורי דמותר. ובדידיה

 הוה עובדא דאכל דבש צירעין. ושינויי דחיקי נינהו דקאמרי' הוא דאמר

 כר' (עקיבא) [יעקב]. ומי רגלים של חמור מותרין ושל כל בהמה ושל

 1237 אדם וכל שכן של בהמה     טהורה.

 ר"ת פסק הלכה כברייתא של דבש הגזין לאור המשנה בסוף מכשירין, כמו כן הוא התיר

 מי רגלים של חמורים כיון שהכריע שאין בהם מיצוי של הבשר. הרי"ד חלוק על פסק זה,

  סימן תקל"א.1237



 ואומר שאין משתמשים בכלל הלכה כסתם משנה כאשר אמורא במפורש חולק על

המשנה:

 וקיימא לן דכל היכא דאיכא מתניתין ומתניתא ואמוראי לא סברי

 כוותה ופליגי עלה אאמוראי סמכינן דאינהו בתראי ואינהו ידעי אמאי

 שבקי לה ופליגי עילוה והן הן בעלי הוראה וחקרו הכל וידעו שאין

1238 הלכה כמותה.

בסוף דבריו דן הרי"ד בפסק של ר"ת שאינו נמצא לפנינו בספר הישר:

 ומה שאמר דמי רגלים דחמורה אסירי משום דאתיא לאיחלופי בחלבה

 אינו נראה לי דאי מי רגלים של חמור שרו כדסבר מר אין לחלק בין

 חמור לחמורה מה שלא חילק התלמוד ולא גזר דילמא אתו לאחלופי

1239אלא הכל דין אחד להם.

 דוגמא זו מראה יפה כיצד כל אות בדברי ר"ת עורר את תשומת ליבו של הרי"ד, על כל

 קטע הוא מגיב על אף שכבר בשלב הראשון הוא חיווה את דעתו שאין הוא מקבל את

דברי ר"ת להלכה.

   ניצוק כחיבור ביין נסך  8.4.3

 הגמרא בע"ז מביאה את המימרא של רב הונא שניצוק נחשב כחיבור לעניין יין נסך.

הגמרא מביאה מקורות שונים בניסיון למצוא לרב הונא מקור תנאי:

אמר ליה רב נחמן לרב הונא: מנא לך הא? 

 . אילימא מדתנן: הנצוק והקטפרס ומשקה טופח - אינו חיבור לא1

לטומאה ולא לטהרה...אלא מהא ליכא למשמע מינה. 

 מכריע ערך צ"ב.1238
  רי"ד שם.1239



 . תנן: נטל את המשפך ומדד לתוך צלוחיתו של עובד כוכבים, וחזר2

 ומדד לתוך צלוחיתו של ישראל, אם יש בו עכבת יין - אסור, הא עכבת

 יין במאי קא מתסרא? לאו בנצוק, ש"מ: נצוק חיבור! תני ר' חייא:

 שפחסתו צלוחיתו. אבל לא פחסתו צלוחיתו מאי? לא, תפשוט דנצוק

אינו חיבור! לא, פחסתו צלוחיתו תפשוט לך דאסור, נצוק תיבעי. 

 . ת"ש: המערה מכלי לכלי, את שמערה ממנו - מותר; הא דביני ביני -3

 אסור, ש"מ: נצוק חיבור. אי נצוק חיבור, אפילו דגויה דמנא נמי

 ליתסר!  הא לא קשיא, דקא מקטיף קטופי. מ"מ נצוק חיבור! ולטעמיך,

 אימא סיפא: את שעירה לתוכו הוא דאסיר, הא דביני ביני שרי! אלא,

מהא ליכא למשמע מינה. 

 . ת"ש: המערה מחבית לבור קילוח, היורד משפת חבית למטה -4

 אסור! תרגמה רב ששת: בעובד כוכבים המערה, דאתי מכחו. אי עובד

 כוכבים המערה, אפי' גוא דחביתא נמי מתסר! כח דעובד כוכבים

 מדרבנן הוא דאסיר, ההוא דנפק לבראי - גזרו ביה רבנן, ההוא דלגואי

- לא גזרו ביה רבנן. 

 . אמר להו רב חסדא להנהו סביתא: כי כייליתו חמרא לעובדי כוכבים5

- קטפי קטופי, אי נמי נפצי נפוצי.

 . אמר להו רבא להנהו שפוכאי: כי שפכיתו חמרא, לא ליקרב עובד6

 כוכבים לסייע בהדייכו, דלמא משתליתו ושדיתו ליה עליה, וקאתי

מכחו ואסיר. 

 ההוא גברא דאסיק חמרא בגישתא ובת גישתא, אתא עובד כוכבים

 אנח ידיה אגישתא, אסריה רבא לכוליה חמרא. א"ל רב פפא לרבא,



 וא"ל רב אדא בר מתנה לרבא, ואמרי לה רבינא לרבא: במאי? בנצוק,

 שמעת מינה: נצוק חיבור! שאני התם, דכולי חמרא אגישתא ובת

גישתא גריר. 

 . אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן: קנישקנין שרי. וה"מ דקדים פסק7

 ישראל, אבל קדם פסק עובד כוכבים - לא. רבה בר רב הונא איקלע

לבי ריש גלותא, שרא להו למשתא בקנישקנין. (ב' ע"ז דף ע"ב ע"א)

  ראיות מעולם התנאים4- 1קריאה פשוטה של הגמרא מחלקת סוגיה זו לשני סוגי ראיות 

  ראיות מעולם האמוראים. נראה שכך למדו רש"י הרי"ף והר"ח ועל כן הם מגיעים5-7

  מצטט את עמדתם ומסביר שהיא נובעת מכך1240לפסיקה שניצוק הוא כחיבור. הרי"ד

 שאין אף אמורא החולק עליו. רב נחמן ורב ששת דחו את הראיות שניסתה הגמרא להביא

 אך אין זה אומר שהם חלוקים על רב הונא בדין, מה עוד שרב חסדא במפורש תומך

 בדעתו של רב הונא. כך פוסק גם הרי"ד להלכה. חציו השני של הערך מוקדש לדיון בדברי

  הסובר שניצוק אינו חיבור. להלן עיקרי הדברים המובאים בשם ר"ת1241ר"ת בספר הישר

בספר הישר:

 בסופה של סוגיה עדיין אין לרב ששת מקור המגבה את דברי רב הונא.1

שניצוק חיבור -  מניין לנו שאכן הוא מסכים עם דין זה ?

 ר"ת חולק על החלוקה המוצעת לעיל בין ראיות מעולם התנאים.2

 לראיות מעולם האמוראים. הוא טוען שדברי רב חסדא ורבא מובאים

 מכריע ערך ל"ז.1240
 ספר הישר חלק החידושים סימן תשי"ט. 1241



   לאור דברים אלו1242כביסוס לדברי רב ששת שכוחו של הגוי אוסר.

אין ראיה שרב חסדא פוסק כדברי רב הונא. 

 ) סבור שאין ניצוק חיבור - על כן נאלץ להסביר2רבי חייא (בשורה .3

 בברייתא "שפחסתו צלוחיתו". אמנם הגמרא דחתה את הראיה

 מהברייתא ואמרה "פחסתו צלוחיתו תפשוט לך דאסור, נצוק תיבעי"

אך היא אמרה זאת אליבא דרב הונא ואין זו עמדת רבי חייא. 

 רב הונא עצמו חזר בו מפסיקה זו. הראיה לכך היא שבסוגיה בהמשך.4

  העמידה הגמרא את המשנה לדעתו אליבא דרבי חייא1243המסכת

ב"פסחתו בורו" כיון שאין ניצוק חיבור. 

  בדיני שמירה הכריעה שהלכות טהרות חמורים מהלכות יין1244הגמרא.5

 נסך, על כן אם בטהרות נתינת מפתח לעם הארץ אינו גורם לנו לחשוש

 שמא טימא את הטהרות, כך גם ביין נסך אם מסר אדם מפתח לנכרי

 אין הוא צריך לחשוש שמא הנכרי טימא את יינו. כיון שאנו פוסקים

שאין ניצוק בטהרות עלינו לפסוק שאין ניצוק גם ביין נסך. 

מר זוטרא בריה דרב נחמן התיר קנישקנין - "אין לך ניצוק גדול מהם"..6

 הרי"ד במכריע אינו מביא את כל הנקודות אלא מתחיל את ציטוט הדברים מספר הישר

 בנקודה השלישית, נראה שלא כל הקטע בספר הישר נכתב ע"י ר"ת, ראיה לכך יש

 מהעובדה שהקטע בספר הישר נפתח בביטוי "אבל ר' חולק על דבריהם ואמ'...". כיון

  יש לו לכך גם גיבוי מנוסחא ב"ספר אחד ישן" הגורס "מנא אמינא ליה דהא דקא תני מתני' המערה1242

 מחבית כו' דמשום כח דגוי הוא אסור דקאמ' להו רב חסדא להנהו סבוותא כו'.", לא מצאתי גיבוי נוסף

לגרסה זו. 
 דף נ"ו ע"ב.1243
 ע"ז דף ע' ע"ב.1244



 שכך אין הוא מחווה את דעתו כיצד לסתור את שתי הנקודות הראשונות. שאר הנקודות

היו לפניו והוא מגיב עליהם אחת לאחת:

  -  הרי"ד מקשה על נקודה זו של ר"ת שזו בדיוק הייתה קושיית הגמרא.3נקודה 

 כאשר הגמרא הביאה את הברייתא של רבי חייא היא ניסתה לדייק ממנה ש"ניצוק

 אינו חיבור" בניגוד לעמדת רב הונא. תשובת הגמרא (או תשובת רב הונא - הרי"ד

 עצמו מתלבט בניסוח המדויק) היא שאין לדייק מברייתא זו. כיצד יכול ר"ת בכל

 זאת לדייק מהברייתא למרות שהגמרא אמרה שאי אפשר לדייק ?!! "אבל בעל

 כרחין כיון דתלמודא או רב הונא מתרצי הכי אית לן לפרושי ולאפוקי מקושיא

 שאין לדקדק דוקא פחסתו אסור הא ניצוק שרי." הרי"ד מטעים את העניין ואומר

 שתשובת הגמרא היא שאין ניצוק קל יותר מפחסתו כמו שחשבה הגמרא בהו"א,

 אלא יש שני סוגי קילוחים האחד עליו מדבר רבי חייא מותר אא"כ פחסתו

 צלוחיתו, האחר עליו מדבר רב הונא הוא המיצוק שמערה מכלי אל כלי אין אנו

יודעים מדברי רבי חייא כיצד הוא מכריע:  

 שאין לדקדק דוקא פחסתו אסור הא ניצוק שרי לומר יותר חמור הנצוק

 מן הפחיסה של משפך מפני שהמשפך מלא יין ועומד בפני עצמו ואינו

 מתערב עם היין שבכלי אלא בראש הדק של משפך והוה אמינא יתן

 אצבעו על נקב המשפך מלמעלה ואותו היין שעומד בדקותו של משפך

 יאסר וכל מה שעומד ברוחב המשפך לישתרי אבל הניצוק יש לומר

 שמקרבין הכלי ומקלח לכלי תחתיה אינו יכול להפסיק שלא ירד כל

 מה שיש לו לירד משום הפסקה שיעשה אך יגבה הכלי ויפסוק הקלוח

 אבל כל זמן שהקילוח הוא קיים הכל הוא חיבור ודוקא בניצוק המשפך

 תני רבי חייא כגון שפחסתו צלוחיתו אבל ניצוק דידיה לא הוי חיבור



 מפני שיכול להפריד בנתים בדבר מועט ואפי' ביכ הפיחסה מחברתן

 אבל ניצוק המערה מכלי אל כלי שכל זמן שהניצוק מקלח אינו יכול

1245להפסיקו אכתי תיבעי לך וליכא למלף היתא  מדתני רבי חייא.

 - הרי"ד טוען שרב הונא לא חזר בו וכדי לפתור את קושיית ר"ת הוא4נקודה 

.4.4.1משנה את הגרסא. כבר הרחבתי את הדיבור בדיון זה בפרק הרביעי סעיף 

  - הגמרא הכריעה שטהרות חמורות מיין נסך רק לעניין שמירה, אי אפשר5נקודה 

 להסיק מקביעה זו מה הדין בכל ההלכות האחרות. הרי"ד מוכיח את דבריו מכך

שנכרי ששפך יין היין אסור ואילו טמא ששפך אינו מטמא את המשקה.

 - ביחס ללימוד מקנשקין אומר הרי"ד:6נקודה 

 נראה לי שקנשקין גרוע מניצוק ואפילו למאן דאסר בניצוק שרי

 בקנשקין ששלשה מעלות הן גישתא ובת גישתא נצוק וקנשקין. גישתא

 ובת גישתא עדיף מניצוק שאפילו אם תמצא לומר דנצוק לא הוי חיור

 גישתא ובת גישתא הוי חיבור ... והקנשקין הוא גרוע מהניצוק מפני

 שהוא הקילוח העולה ונמשך בפי העכו"ם אינו עולה מאליו אלא ע"י

 שאיפת רוח שהוא שואף ומוצץ ומעלה אותו ואילו היה מרפה שאיפה

 היה נופל ויורד בכלי ומשום הכי לא הוי חיבור... אבל הניצוק משעה

 שהיטה את הכלי והתחיל להוריקו כל היין הראוי לירד באותה ההטיה

1246 הוא יורד מאיליו...

  רי"ד שם.1245
  רי"ד שם.1246



 גם בדוגמא זו ניכר הכבוד הרב שמעניק הרי"ד לר"ת. אין הוא סותם את הדיון באמירה

 שר"ת פוסק כדעות שהזכרתי לעל, אלא הוא עובר על כל טענה והצעה של ר"ת, רק לאחר

שהוא מיצה את הדיון בדבריו הוא יכול להסיק שאכן ניצוק הוי חיבור. 



פרק תשיעי היחס בין החיבורים השונים של הרי"ד

   מבוא  9.1

 אחת מהנחות היסוד של עבודה זו היא ההכרה שהרי"ד בספריו השונים משתמש באותה

 מתודולוגיה לימודית. לאור הנחה זו לא חילקנו את הדיון בעקרונות השונים לפי הספרים

 השונים שכתב הרי"ד אלא איחדנו את הדיון לתורת הרי"ד באופן כללי. הנחה זו אומתה

 על פי רוב ממחקרי, ואכן לא מצאנו הבדלים משמעותיים בצורת החשיבה של הרי"ד

 בספרים השונים, כמו כן לא ראינו הבדלים משמעותיים ביחסו לפרשנות קודמיו הן

 מבעלי התוספות הן מהגאונים והן מחכמי איטליה. עם זאת צריך להדגיש שיש אופי שונה

 לספריו השונים. אופי זה נגזר מהמטרות השונות של החיבורים השונים. אינו דומה ספר

 התוספות שמטרתו להעמיק בפרשנות הסוגיה לספר הפסקים המשחזר את הסוגיה כולה.

 שניהם שונים מספר התשובות ומספר המכריע הדנים בנושאים ספציפיים, על פי רוב

 במטרה הלכתית מובהקת. אמנם, כפי שאמרתי, האופי אינו מקרין ישירות על

 המתודולוגיה, אך בצורה מובהקת הוא מקרין על ניסוח החומר על ההחלטה מה לצטט,

מה יהיה סדר הדברים, מה לכלול ומה להשמיט. 

 ההבדל הבולט ביותר בין הספרים נוגע בנקודה מול מי עומד הרי"ד בדיון. ספר

 הפסקים נותן מקום מרכזי ביותר לרש"י, בספר התוספות עומד הרי"ד בצורה מובהקת הן

 מול רש"י והן מול פרשנות בעלי התוספות. בשני חיבורים אלו אין מקום מרכזי למסורת

 הגאונים ולמסורת האיטלקית. מסתבר שהרי"ד רואה את עצמו כבן המסורת הפרשנית

 הצרפתית-אשכנזית, אמנם הוא מפלס לעצמו דרך חדשה אך דרך זו נמצאת בשדה

 הפרשנות האשכנזית-צרפתית. הוא אינו נותן מקום משמעותי לפרשנות הגאונים, על אף

 שהוא מכיר אותה היטב, כיון שהיא אינה מושתתת על אותם הנחות יסוד מתודולוגיות.

 שונים הם פני הדברים כאשר מגיעים לעולם פסיקת ההלכה. גם כאן, כפי שהזכרתי כמה



 פעמים בחיבור זה, הרי"ד מפלס לו דרך עצמאית בפסיקה. הוא אינו מרגיש משועבד

 למסקנות פסיקת ההלכה של קודמיו, ובכל שאלה יחווה את דעתו האישית ויפסוק

 כמותה. עם זאת, כאשר הוא פוסק הוא צריך לעמוד מול הפסיקה המקובלת ולהתמודד

 עימה. בספר התשובות ובספר המכריע אנו רואים את הרי"ד מתמודד עם שלוש מסורות

 דומיננטיות – מסורת הגאונים והרי"ף, מסורת צרפת ואשכנז ומסורת הלכה איטלקית.

 קשה לדעת האם הרי"ד עומד מול מסורות אלו כי שלשתם היו משמעותיים באיטליה, או

 שמא הרי"ד מתפקד בשתי חזיתות – באיטליה הוא עומד מול מסורת הגאונים וחכמי

 איטליה, ואילו ביחסו לעולם האשכנזי הוא מתמודד עם מסורת בעלי התוספות. כך או כך

 אנו מוצאים בספר התשובות ובספר המכריע התמודדויות רבות ומגוונות שהמכנה

 המשותף שלהם הוא העמדת עמדת הרי"ד מול עמדה אחרת. זאת בניגוד לתוספות

 ולפסקים שם אנו מוצאים את פרשנות הרי"ד, ברוב הפעמים, כפרשנות עצמית שאינה

 צריכה להתמודד עם דברי מחברים אחרים. חריג בהקשר זה הוא רש"י, שהרי"ד עומד

 מולו בפרשנותו בכל אחד מספריו באופן בולט ומובהק וכבר הארכנו בעניין זה בפרק על

 רש"י. כמו כן כבר הדגשנו שיש מקום מיוחד לספר הישר של ר"ת בו השתמש הרי"ד כדי

 1247לבחון מחדש את מסקנותיו במהדורות מאוחרות של התוספות.

 הבדל נוסף הנובע מאופיים השונה של הכתבים הוא צורת הבאת הפירושים.

 בפסקים ובתוספות מובאים החידושים באופן צמוד לסוגיית התלמוד, על כן נושא אחד

 יכול להיות מחולק לכמה סוגיות. כדי לעמוד על שיטת הרי"ד בעניין צריך ללקט את

 המידע מהמקומות השונים בהם דן הרי"ד בסוגיה. בספר המכריע ובתשובותיו עשה

 הרי"ד את מלאכת האיסוף בעצמו וריכז את כל המידע במקום אחד בו הוא בונה את

 הבניין מהמסד ועד הטפחות. לעיתים קרובות אין הרי"ד מנסח בספרים אלו את פרשנותו

.8.3.2  ראה לעיל פרק שמיני סעיף 1247



 מחדש אלא מצטט את הדברים שהוא כבר כתב במקומות אחרים, החידוש בדבר הוא בכך

 שהנושא מרוכז במקום אחד. אופייני הדבר במיוחד בספר המכריע שכל כולו הוא ליקוט

 של דברים שכבר אמר הרי"ד אלא שהוא מרכז אותם למקום אחד כדי להדגיש את עמדתו.

 בגלל הארגון הזה קל מאוד לעמוד על שיטת הרי"ד מעיון במקורות אלו, ועל כן הרי"ד

 עצמו מרבה להפנות אליהם בכל הזדמנות שיש לו. גם אם מקור הדברים הוא בתוספות

יפנה הרי"ד דווקא לתשובות או למכריע כיון ששם הדברים מלאים יותר.

 בפרק זה אני מקדיש מקום משמעותי למקרה אחד, בו התעסק הרי"ד כמה וכמה

 פעמים. היקף הדיון שלנו במקרה זה יחרוג מהיקף הדוגמאות שהבאנו עד הלום. במקרה

 זה אנו רוצים לעמוד על התפתחות גישתו של הרי"ד תוך שימת לב לתהליך המחשבתי

 אותו הוא עובר כדי להגיע למסקנה הסופית. כמו כן נעמוד על הניואנסים המבדילים בין

 ספר התוספות לפסקים ובין שניהם לספר התשובות. הנושא הנסקר יהיה הצורך בחותם

בתוך חותם בהפקדת יין ישראל אצל הנכרי. נחלק את הדיון לכמה חלקים:

)9.2הרקע התלמודי של הדיון. (סעיף .1

)9.3גישת הגאונים. (סעיף .2

)9.4גישת בעלי התוספות. (סעיף .3

)9.5גישת הרי"ד בתוספותיו. (סעיף .4

)9.6גישת הרי"ד בפסקים. (סעיף .5

)9.7עיון בתשובת הרי"ד בעניין חותם בתוך חותם. (סעיף .6

   הרקע התלמודי לבירור צורת הפקדת יין ישראל ביד נכרי  9.2

1248נחלקו התנאים מה הם התנאים כדי להפקיד יין של ישראל אצל נכרי:

  בעניין יין של נכרי המצב שונה ולא נדון בו במסגרת זו. 1248



 דתניא אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים

 ומלאוהו יין ומפתח או חותם ביד ישראל רבי אליעזר מתיר וחכמים

אוסרין. (ב' ע"ז דף ל"א ע"א)

מעין מחלוקת זו אנו מוצאים גם בברייתא נוספת:

 ת"ר אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים ומילאהו

 יין וישראל דר באותה חצר מותר ואף על פי שאין מפתח וחותם בידו

 בחצר אחרת מותר והוא שמפתח וחותם בידו. המטהר יינו של עובד

 כוכבים ברשותו וישראל דר באותה חצר מותר והוא שמפתח וחותם

 בידו, א"ל רבי יוחנן לתנא תני אע"פ שאין מפתח וחותם בידו מותר,

 בחצר אחרת אסור אע"פ שמפתח וחותם בידו דברי ר"מ וחכמים

 אוסרין עד שיהא שומר יושב ומשמר או עד שיבא ממונה הבא לקיצין.

(ב' ע"ז דף ס"א ע"א)

 שיטת חכמים בברייתא זו ברורה יותר, הם מצריכים שמירה ממש בעוד שבברייתא

 הראשונה יש מקום להתלבט האם האיסור שלהם הוא גורף לגמרי או שניתן להתיר

בחותם בתוך חותם. 

נחלקו אמוראים בכמה שאלות סביב מחלוקת זו:

 האם חכמים בברייתא הראשונה אוסרים לגמרי כל הפקדה או שהם.1

מתירים  בחותם בתוך חותם?

כמי פוסקים בשאלה זו?.2

 האם המחלוקת מוגבלת רק ליין נסך או שיש לה השלכות גם לנושאים.3

אחרים כגון בשר, פת וכו'?



 סוגיה זו לא נידונה במקום אחד והדיונים פרושים על פני כמה סוגיות במסכת ע"ז. כדי

 לבאר היטב את שיטות האמוראים, ובעקבות זאת את פסיקת הראשונים, נביא את תמצית

הסוגיות השונות. להלן הסוגיה המרכזית הדנה במחלוקת רבי אליעזר וחכמים: 

 …דתניא אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים

  וחכמ'1250 ביד ישראל ר"א מתיר בשתייה1249ומילאוהו יין ומפתח וחותם

אוסרין. 

  בר נחמני אמר רב ואמרי לה אמר רב חסדא1251א"ר חייא בריה דרבה

אמר זעירי הלכה כר"א. 

 אמר רבי אלעזר הכל משתמר בחותם אחד חוץ מן היין שאינו משתמר

 בחותם אחד, ור' יוחנן אמר אפי' יין נמי משתמר בחותם אחד, ולא

פליגי הא כר"א הא כרבנן. 

 איכא דאמרי א"ר אלעזר הכל משתמר חותם בתוך חותם חוץ מן היין

 שאינו משתמר חותם בתוך חותם ורבי יוחנן אמר אפילו יין נמי

 משתמר חותם בתוך חותם ותרוייהו כרבנן מר סבר כי פליגי רבנן

 עליה דר"א בחותם אחד אבל חותם בתוך חותם שרי ומר סבר חותם

בתוך חותם נמי אסור.

  דחביתא1252היכי דמי חותם בתוך חותם, אמר רבא אגנא אפומא

 שריקא וחתימא הוי חותם בתוך חותם ואי לא שריקא וחתימא לא.

 דיקולא אפומא דחביתא ומיהדק הוי חותם בתוך חותם לא מיהדק לא

  כך גרסו גם הר"ח והרי"ף, לפנינו בגמרא וכך גרסת רש"י "או חותם".1249
   כך גם גרסו גם בעל הלכות גדולות, הר"ח והרי"ף ראה להלן, והיא דוגמא לשימוש הרי"ד בנוסחאות1250

הגמרא הספרדיות.
  כ"ה בכת"י מינכן, ספרדי ופריז, בדפוסים "רבי חיייא בריה דרב חייא".1251
  בתוספות הרי"ד הגרסא "אחביתא".1252



 הוי חותם בתוך חותם. נוד בדיסקיא צרורה וחתומה ופיו למטה הוי

 חותם בתוך חותם פיו למעלה לא הוי חותם בתוך חותם ואי כייף

פומיה לגיו וצייר וחתים הוי חותם בתוך חותם. (ב' ע"ז דף ל' ע"ב) 

מקריאה ראשונה של סוגיה זו אפשר להסיק כמה דברים:

 יש מסורת בשם זעירי או בשם רב שהלכה כרבי אליעזר שדי בחותם.1

אחד.

 יש מחלוקת בין שתי לשונות בדברי רבי יוחנן, האם הוא מתיר בחותם.2

 אחד כשיטת רבי אליעזר, או פוסק כחכמים אך סובר שהם מתירים

 בחותם בתוך חותם (בניגוד לשיטת רבי אלעזר הסובר שחכמים

אוסרים גם בחותם בתוך חותם).

 רבא מציג כמה דוגמאות לחותם בתוך חותם, ומשמע שהוא מצריך.3

חותם בתוך חותם.

 הצורך בחותם בתוך חותם ביין עולה בעוד כמה סוגיות בשם אמוראים נוספים. להלן

 הסוגיה הדנה באיסור יין של גוים שהחמיץ ויין מבושל, וממנה ניתן להוכיח את עמדת רב

אשי המצריך ביין חותם בתוך חותם:

 והחומץ של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין, פשיטא משום דאחמיץ

פקע ליה איסוריה?

 אמר רב אשי הא אתא לאשמועינן חומץ שלנו ביד עובד כוכבים אין

 צריך חותם בתוך חותם אי משום אינסוכי לא מנסכי ואי משום

איחלופי כיון דאיכא חותם לא טרח ומזייף.

 אמר רבי אילעא שנינו יין מבושל של עובדי כוכבים שהיה מתחלתו יין

אסור 



פשיטא משום דאיבשיל פקע ליה איסורא 

 אמר רב אשי הא אתא לאשמועינן יין מבושל שלנו ביד עובדי כוכבים

 אין צריך חותם בתוך חותם אי משום אינסוכי לא מנסכי ואי משום

איחלופי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח ומזייף. (ב' ע"ז דף כ"ט ע"ב)

 בניגוד לעמדת רב אשי עומדת הסתמא בסוגיה בשלהי המסכת. סוגיה זו דנה מה שיעור

 הזמן שאסור להשאיר חבית יין אצל נכרי ללא השגחה. ת"ק סובר שיש חשש שגוי יעשה

 חור בחבית, ינסך ואז יסתום את החור. לעומתו סובר רשב"ג שאין חשש כזה וחוששים רק

 אם יש לנוכרי מספיק זמן לפתוח את החבית ולסתמה מחדש. סוגיה זו פוסקת כשיטת

רשב"ג. בהמשך מקשה הסוגיה: 

 וכי מאחר דקיימא לן כוותיה דרשב"ג דלא חייש לשתומא, והלכתא

 כוותיה דרבי אליעזר דלא חייש לזיופא, האידנא מאי טעמא לא

 מותבינן חמרא ביד עובדי כוכבים? משום שייכא. (ב' ע"ז דף ס"ט

ע"ב). 

  עד כאן הבאנו את הסוגיות הדנות1253מגמרא זו עולה כדבר פשוט שהלכה כרבי אליעזר.

 בחותם בתוך חותם ביין, מעבר לדיון זה יש סוגיה הדנה במאכלים נוספים בהם יש חשש

של איסור, והכריעו אמוראים שמאכלים מסוימים, ובתוכם יין, אסורים בחותם אחד:

 אמר רב חבי"ת אסור בחותם אחד חמפ"ג מותר בחותם אחד חלב בשר

 יין תכלת אסורין בחותם אחד חילתית מורייס פת גבינה מותרין

בחותם ...

 ושמואל אומר בי"ת אסור בחותם אחד מח"ג מותר בחותם אחד בשר

 יין תכלת אסורין בחותם אחד מורייס חילתית גבינה מותרין בחותם

  לא נדון כאן בשאלה המתבקשת מה מקום לפסוק הלכה כרשב"ג אם כבר פסקנו הלכה בשאלה הרחבה1253

יותר כשיטת רבי אליעזר, עיין על כך רש"י על אתר ד"ה והשתא, תורי"ד מהדורא קמא ועוד ראשונים רבים.



 אחד לשמואל חתיכת דג שאין בה סימן היינו בשר תרי גווני בשר לא

אמרינן. (ב' ע"ז דף ל"ט ע"א) 

 העולה מהסוגיות השונות הוא שבמחלוקת רבי אליעזר וחכמים נחלקו האמוראים

והסוגיות כיצד לפסוק:

 יש מסורות ברורות הפוסקות כרבי אליעזר: יש מסורת שזעירי כך.1

 פסק, יש מסורת שרב כך פסק, ויש לשון אחת בשיטת רבי יוחנן

 הפוסק כרבי אליעזר; כמו כן הסתמא דגמרא בדף ס"ט פוסקת כרבי

אליעזר.

 יש מסורות ברורות המצריכות חותם בתוך חותם ביין – לשון אחת.2

 בדברי רבי יוחנן; רבא הנותן דוגמאות לחותם בתוך חותם; רב אשי

הפוטר יין שהחמיץ מחותם בתוך חותם. 

 יש מימרות חד משמעיות של רב ושמואל האוסרים רשימה של דברים.3

 בחותם אחד, בתוך רשימה זו נמצא גם היין ועל כן נראה שרב ושמואל

לא פסקו כשיטת ר"א.

 חוסר אחידות בפסיקת ההלכה הטרידה את הראשונים ורבים נשאו ונתנו בדבר, ניתן

לחלק את הפתרונות לשלוש קבוצות שונות:

 אכן יש חוסר אחידות במסורות השונות והן נובעות ממחלוקת.1

 בפסיקת הלכה. יש אמוראים שפסקו כרבי אליעזר ויש אמוראים

 שפסקו כרבנן (ולעיתים יש מחלוקות אצל אמוראים מאוחרים כיצד

 פסקו האמוראים המוקדמים). בסופו של עניין אנו צריכים להכריע

כיצד לפסוק ולדחות את הדעות האחרות מהלכה. 



 אין מחלוקת בין שתי העקרונות - אני יכול לפסוק מחד כרבי אליעזר.2

ומאידך להצריך חותם בתוך חותם. 

 אין מחלוקת בין המסורות הם פשוט מדברות על מקרים שונים. יש.3

 מקרים בהם הלכה כרבי אליעזר שדי בחותם אחד ויש מקרים שצריך

חותם בתוך חותם.

 את הדיון שלנו נחלק על פי אזורים ותקופות ונפתח בתיאור עולם הגאונים שדן בשאלה

זו.

   גישת הגאונים לפתרון המתח בין הסוגיות  9.3

הראשון שמצאתי מתייחס לעניין זה הוא רב יהודאי גאון בהלכות פסוקות: 

 ת"ר אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של נכרי ומלאהו יין ומפתח

 וחותם ביד ישראל ר' אליעזר מתיר בשתייה  א"ר חייא בריה דרב

 נחמני אומר רב חסדא אמר רב, ואמר לה אמר זעירי הלכה כר' אליעזר,

 הכל שולחין ומפקידין ביד גוי בחותם אחד חוץ מן היין שאין משתמר

1254 אלא בחותם בתוך חותם.

רב יהודאי הוסיף ואמר:

  לפנינו בהלכות פסוקות אין את הלכות יין נסך, אך הלכה זו מופיעה בהלכות ראו סימן כ' עמ' קמט,1254

 ובהלכות קצובות הלכות יין נסך עמ' קל"ט. את ציטוט הדברים הבאתי משו"ת הרי"ד סימן ב', בשאר פרטי

התשובה ובתפקיד ציטוט זה במכלול התשובה נעסוק להלן.



  אסור בשני חותמות מותר ואלו הן1255ד' דברים בחותם אחד עם הגוי

1256חלב ובשר ויין ותכלת.

 מדבריו עולה שהוא פוסק הן כרבי אליעזר והן שהוא מצריך חותם בתוך חותם. כך עולה

, וכך גם עולה מדברי הרי"ף:1258, ומדברי רב האי גאון1257גם מספר הלכות גדולות

 ת"ר אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצרו של עובד כוכבים ממלאהו

 יין ומפתח וחותם ביד ישראל רבי אליעזר מתיר בשתיה וחכמים

 אוסרין ר' אליעזר לא חייש לזיופא ורבנן חיישי לזיופא אמר ר' חייא

 בריה דרבא בר נחמני אמר רב יצחק אמר רב ואמרי לה אמר רב חסדא

 אמר רב זעירי הלכה כרבי אליעזר וגרסינן בפרק השוכר את הפועל

 לעשות עמו ביין נסך וכי מאחר דקיימא לן כר' שמעון ב"ג דלא חייש

 לסיתומא וכותיה דרבי אליעזר דלא חייש לזיופא האידנא מאי טעמא

 לא מותבינן חמרא בי כותים חיישינן לשיכי ופירושו מינקת שמניחין

 במגופת החבית נקב מאחר שטחין את פיה כדי שתצא ממנו הרוח שלא

 ישבר הכלי וחוששין שמא יכניס משם מינקת וישתה מן היין וינסכנו:

 אמר רבי יוחנן הכל משתמר בחותם בתוך חותם ואפי' יין היכי דמי

 חותם בתוך חותם אגנא אפומא דחביתא שריקא וחתימה הוי חותם

  נראה שספר התרומה (סימן קפ"ב) מתייחס לקטע זה באומרו "ובהלכות פסוקות דרב יהודאי גאון מוקי1255

  המסב אמירה זו של בעל התרומה על323 ובהערה 377לה נמי בעכו"ם". עיין דנציג הלכות פסוקות עמ' 

 המחלוקת הבסיסית בין רבי אליעזר וחכמים. העמדה זו קשה מאוד בעיני שכן מעולם לא נחלק אדם על כך

 שדברי רבי אליעזר מוסבים על נכרי (וגם הרשב"א בתורת הבית אליו הוא מפנה אינו מעמיד אלטרנטיבה

פרשנית אחרת בנושא), מה עוד שלא משמע כך מפשט דברי בעל התרומה. 
 המובאה מתשובת הרי"ד שם.1256
 סימן נ"ה עמ' תקצ"ג.1257
  תשובת רב האי גאון בשלמותה מופיעה בספר האשכול הלכות יין נסך דף קמ"ח ע"א ואילך. במספר1258

 תשובות מהגאונים (שערי תשובה סימנים רנ"ג, רנ"ו) יש איזכור לצורך בחותם בתוך חותם אך ללא האמירה

המפורשת שהלכה כרבי אליעזר.



 בתוך חותם ואי לא לא הוי חותם בתוך חותם דיקולא אפומא דחביתא

 ומיהדק הוי חותם בתוך חותם לא מיהדק לא הוי חותם בתוך חותם נוד

 בדיסקיא צרורה וחתומה פיו למטה הוי חותם בתוך חותם פיו למעלה

 לא הוי חותם בתוך חותם ואי כייף פומיה לגאו וצייר הוי חותם בתוך

1259 חותם.

 הגאונים מצטטים את הסוגיות השונות כאילו אין בהם סתירה – מחד הם פוסקים כדברי

 רבי אליעזר שדי במפתח וחותם כדי להתיר את היין בשתייה, ומאידך הם פוסקים כרבי

 יוחנן שיין משתמר רק בחותם בתוך חותם. כמו כן הם מצטטים את דברי רב ושמואל

 המצריכים חותם בתוך חותם במספר מאכלים ובתוכם יין ומצטטים את דברי רבא המתאר

 מה נקרא חותם בתוך חותם. אין הגאונים מבארים כיצד הם פותרים סתירה זו, וכבר

1260עמדו על כך ראשונים רבים.

   גישת בעלי התוספות לפתרון המתח בין הסוגיות  9.4

 ככלל חכמי אשכנז וצרפת פסקו כרבי אליעזר שדי בחותם אחד, וזאת בניגוד למסורת

 הגאונים כפי שהוצגה לעיל. למרות האחידות בפסיקה יש חילוק בעולם זה, רש"י

 והרשב"ם סברו שאנו פוסקים הלכה כרבי אליעזר ואין אנו מתחשבים בדיונים האחרים

  אך1261המופיעים בסוגיה. את יחסו של רש"י לפסיקת ההלכה אפשר להסיק מפרשנותו

כאן נביא את דבריו ממסורות שיש בשמו בספר האורה: 

 ע"ז דף ז' ע"א.1259
  ראשונים רבים, בעיקר מחכמי ספרד, העלו אפשרויות שונות להסבר גישת הגאונים והרי"ף, מעבר1260

 לראשונים על אתר ראה דיון מקיף בתורת הבית לרשב"א דיני יין נסך בית ה' שער ד'. להלן נביא את ביאור

הרי"ד ההולך בדרך זו. 
  רש"י ביאר את כל הסוגיות כדנות בנכרי ולא צמצם את הסוגיות למקרים ספציפיים, על כן אינו יכול  1261

לתרץ את התשובות שבעלי התוספות לאחריו יציעו.



 במסכת עבודה זרה הלכה כרבי אליעזר דלא חיישינן לזיופא דילמא

 טרח וחלף חמרא דישראל בחמרא דידיה ועביד חותם כדמעיקרא,

 ובחותם אחד שרי, כדאמרינן לקמן במכילתין השתא דקיימא לן כרבי

 אליעזר וכו' וכל שכן כזמן הזה שאין גוים מנסכין לעבודה זרה לא צריך

 חותם בתוך חותם כדאמרינן גבי [חומץ] אין צריך חותם בתוך חותם אי

 משום יין נסך לא מנסך ליה, אי משום חלופי כיון דאיכא חותם אחד לא

 טרח ומזייף .... ה"ג אמר רב אשי הא דאתא לאשמיענן לא צריך חותם,

 אפילו למאן דבעי לקמן חותם בתוך חותם, ומיהו בחותם אחד סגי

 כרב, כדבעינן למימר קמן, הלכתא כרבי אליעזר, ומהכא שמעינן

 דחומץ של ישראל אינו נאסר במגע גוי, דכי האי גוונא נמי אמרינן

 לקמן בסמוך גבי יין מבושל דקתני לקמן דאינו נאסר במגע גוי והכי

 1262הלכתא מ"ר.

 מרש"י עולה שהוא פוסק כדברי ר"א שדי בחותם אחד, בבואו להסביר את דברי רב אשי

 הוא טוען שרב אשי מסב את המשנה אליבא דחכמים על אף שהוא עצמו פוסק כר"א.

 רש"י אינו מתמודד עם דברי רב ושמואל, אך נראה שהוא מעמיד את הגמרות השונות

במחלוקת והוא פוסק כחלקן ודוחה מהלכה את חלקן. גישה זו מצאנו גם אצל הרשב"ם:

 פי' רבינו שמואל זצ"ל הלכה כר' אליעזר דלא חייש לזיופא דילמא טרח

 והחליף חמר' דישראל בחמרא דידיה וזייף ועביד חותם כדמעיקרא

 ובחותם אחד שרי. והביאה לקמן במכילתין. והשתא דקיימא לן כר'

 אליעזר כו'. וכ"ש בזמן הזה שאין גוים מנסכין לע"ז לא צריך חותם

 בתוך חותם כדאמרי' לעיל גבי חומץ דלא צריך חותם בתוך חותם אי

 ספר האורה חלק א' הלכות יין נסך.  1262



 משום ניסוך לא מנסך ליה ואי משום איחלופי כיון דאיכא חותם אחד

1263לא טרח ומזייף.

 החל מתקופת ר"ת ואילך שינו בעלי התוספות את הכיוון. הם עדיין פסקו כדברי ר"א, אך

 העמידו את דבריו במקרים מסוימים, ובמקרים אחרים פסקו שצריך חותם בתוך חותם.

 הניואנסים בין בעלי התוספות השונים הם סביב השאלה באילו מקרים צריך חותם אחד

ובאילו מקרים צריך חותם בתוך חותם. 

שיטת ר"ת

 ר"ת התמודד עם הסתירה בפסקי ההלכה בסוגיית חותם בשני מקומות, בקטע הראשון

פוסק ר"ת באופן חד משמעי כשיטת ר"א:

 הורה ר' דקיימא לן כר' אליעזר דיין בחותם אחד מותר וחביות של עץ

 שלנו מתיר ר' בחותם א' שכיון דטעמא הוא משום דלא טרח ומזייף ולא

 תלינן מפני דשל חרס הן ואינו יכול לעשות נקב אחר הכא נמי איכא

1264 למימ' לא טרח ומזייף החותם שעל פי החבית.

 בקטע זה לא התייחס ר"ת לגמרות מהם עולה שצריך חותם בתוך חותם, והוא מרחיב את

הדיבור בעניין בקטע אחר:

 פרש"י ח"בי"ת אסור לשגר ביד גוי בחותם אחד דכיון דבשר ותכלת

 דמיהן יקרין טרח ומזייף להחליפו ועל היין לנסכו. והא לאו מילתא היא

 דהא רב פסיק הילכתא כר' אליעזר דיין בחצרו של גוי מותר בחותם

 אחד. ועוד כל הנך שמעתא מיירי בישר' חשוד מדנקט תכלת וחילתית

 (דעבדי) [דעבדיה] דר' לוי. וה"נ תניא לקמן אין לוקחין ימ"ח מח"ג

   הדברים מצוטטים מתוך דברי האו"ז הלכות ע"ז סימן ק"ס, וכן נראה שהבין הראבי"ה (הלכות ע"ז סימן1263

אלף נ"ט) את דברי הרשב"ם.
 ספר הישר חלק החידושים סימן רצ"ב.1264



 בסוריא אלא מן המומחא וברישא דשמעתא אמרי' עבדי' דר' לוי הוה

 מזבין חילתית כו'. וכולי שמעתא בישר' החשוד מתחילה ועד סופה.

 וחבי"ת דאמ' רב אסור בחותם אחד בישר' החשוד להחליף בשל

 תרומה או בשל גוי. דמחמיר בה טפי מגוי כדאמרי' בבכורות פ' עד

  חולין אין לוקחין ממנו אפי'1265כמה ישר' החשוד למכור תרומה לשם

 מים ומלח דברי ר' יהודה ר' שמעון אומ' כל שיש בו זיקת תרומה

  מגוי.1266ומעשרות אין לוקחין ממנו. אפי' לר"ש דמיקל מחמיר ביה טפי

  להניח בביתו צריך חותם1269 או1268 ביד ישר' החשוד1267ה"נ לשדורי

 . ובכמה דוכתי מחמירין1270בתוך חותם אבל בגוי בחותם אחד [סגי]

1272 מגוי דאמר' גוי ציית ע"ה לא ציית1271בע"ה חשוד ובכותי חשוד

 ר"ת מסביר שאין סתירה בין הסוגיות שכן בנכרי אנו מסתפקים בחותם אחד כשיטת ר"א,

 רב ושמואל המצריכים חותם בתוך חותם אינם דנים בנכרי אלא בישראל חשוד. ר"ת אינו

 מבאר כיצד הוא מתמודד עם דברי רב אשי ורבא שהצריכו אף הם חותם בתוך חותם, אך

  בתיאור שיטת ר"ת מעלים שרבא אמר את דבריו "אליבא דרבנן ואפי'1273התוספות בע"ז

 אליבא דהלכתא איכא נפקותא כגון ישראל חשוד". ביחס לשיטת רב אשי אי אפשר לתרץ

 זאת שכן הוא במפורש דן בחומץ של נכרים, ושאלה זו היא אחת הסיבות שהתוספות דחה

  תיקנתי הנוסח על פי מה שציטט הרי"ד (בתוספותיו על דף ל"א ע"א מהדורא תליתאה) את דברי ר"ת,1265

ראה להלן דיון מפורט בדברים. 
 בספר הישר הנוסחה "טפי מחמיר ביה טפיה" אך יותר נראה כמו הנוסחה שתיקנתי על פי הרי"ד.1266
 תיקנתי על פי הרי"ד.1267
 הוספתי על פי הרי"ד.1268
 בספר הישר "אף" אך יותר נראה כפי שהביא הרי"ד.1269
 ברי"ד חסר "סגי".1270
  בספר הישר היה כתוב "ובדוכתי חשוד", המהדיר לא הבין את הכוונה ועל כן הקיף את הביטוי1271

בסוגריים, ברור שהנוסח ברי"ד מדוייק יותר. 
 ספר הישר חלק החידושים סימן תש"י, כשיטת ר"ת אמר גם בעל המאור (ע"ז דף ח' ע"א).1272
 דף ל"א ע"א ד"ה דאמר.1273



  חשוב להדגיש שעל אף שבעלי התוספות הצרפתיים נטו לדחות את1274את שיטת ר"ת.

 עדיין מצטט אותו ואינו דוחה את דבריו.1276 האו"ז1275שיטת ר"ת,

שיטת רבנו אלחנן

 באופן עקרוני מסכים רבנו אלחנן עם הצורך לחלק בין המקרים השונים, אלא שהוא מחלק

בין מקרים שבכולם היין של ישראל נמצא ביד הנכרי:

 דהכא והתם בעובד כוכבים איירי ויש לחלק בין שולח לחבירו ואינו

 חוזר ורואה חותמו להכירו דאז צריך חותם בתוך חותם דלא מרתת

 שסבור האחר לא יכיר החותם אבל היכא שמניחו ביד העובד כוכבים

ועתיד לראות חותמו להכיר די בחותם אחד. 

 אם היין מופקד אצל הנכרי והבעלים ישראל יראה אותו שוב די לנו בחותם אחד, אך אם

 הוא שולח את היין לישראל אחר ביד הנכרי והבעלים לא יראו שוב את החבית, צריך

 1277חותם בתוך חותם.

שיטת הראב"ן

 הראב"ן אף הוא מחלק בין מקרים שונים, בחלקם מתיר בחותם אחד ובחלקם מתיר רק

בחותם בתוך חותם:

 אבל יין בעינן חותם בתוך חותם, וכר' יוחנן דאמר הכל משתמר חותם

 בתוך חותם ואפי' יין, וכרב דאמר אסור בחותם והם חלב בשר יין

 תכלת. ומפתח ל"ה חותם מדאסרו רבנן במפתח וחותם, וה"ד חותם

  ראשונים רבים דנים בשיטת ר"ת, ראה למשל רמב"ן ע"ז דף ל"א ע"א ד"ה ומפתח. להלן נביא את דברי1274

הרי"ד המתמודד עם שיטה זו. 
   עיין תוספות רבנו אלחנן דף ל"א ע"א ד"ה הלכה, תוספות ר"ש משאנץ דף ל"א ע"א ד"ה הלכה,1275

והתוספות על הגמרא דף ל"א ע"א ד"ה הלכה.
  הלכות ע"ז סימן קס"א.1276
  פרשנות זו עוררה דיון אצל חכמי צרפת האם יש מקרים בהם משלח ישראל יין לחברו ביד נכרי ובכל1277

זאת מסתפקים בחותם אחד עיין תוספות ר"ש משאנץ דף ל"א ע"ב ד"ה אם.



 בתוך חותם אגנא אפומא דחביתא שריקא בטיט סביב, וחתימה נמי הוי

 חותם בתוך חותם דהשרק הוי חותם אחד והחותם הוי חותם שיני. ...

 וה"מ דבעי יין חותם בתוך חותם כי משדר ליה ע"י גוי או מניחו בבית

 גוי, אבל לקח בית בחצירו של גוי או שכר סגי בחותם ומפתח דת"ר

 אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של גוי ומילאהו יין ומפתח

 וחותם ביד ישראל ר' אליעזר מתיר בשתייה, ופסיק הילכתא כוותיה,

 וטעמא משום דנתפס עליו הגוי כגנב אם יזייף ויכנס הילכך לא מזייף

 1278אפילו חותם אחד.

 הראב"ן מצמצם את מחלוקת רבי אליעזר וחכמים רק למקרה בו ישראל שוכר בית בחצר

 הנכרי, במקרה זה אנו פוסקים כר"א שדי בחותם אחד. במקרה שהוא שולח את היין ביד

נכרי צריך חותם בתוך חותם. 

   גישת הרי"ד בתוספותיו לפתרון המתח בין הסוגיות  9.5

 הרי"ד אף הוא נדרש לסוגיה זו. הוא חוזר ומעיין בה מספר פעמים, ואנו מוצאים את

 ההתייחסות שלו לנושא בכל אחת מהמהדורות של התוספות שלו, בפסקים ובמספר

 תשובות. סוגיה זו נותנת לנו הזדמנות ייחודית לעקוב אחר פיתוח הסוגיה בכתביו השונים

 תוך שימת לב לייחודיות של כל אחד מהכתבים שלו. נתחיל את הדיון במה שכתב הרי"ד

בתוספותיו מהדורא קמא:

 קשיא לי דהכ' פסקי' הלכה כר"א דאמר בחותם א' מותר בשתיי' ולקמן

 בפ' השוכר נמי אמרי' כי מאחר דקי"ל כרשב"ג דלא חייש לשתימה

  ראב"ן ע"ז סימן רצ"ז, הראב"ן שם סימן שי"א חוזר על הדברים ואומר  "דהא דבעינן גבי יין חותם בתוך1278

 חותם ולחומץ חותם אחד ה"מ ברשות גוים אבל ברשות ישראל לא. ומיהו לכתחילה לא יניח אדם יין ולא

 חומץ בביתו בלא שמירה משום הרחק מן הכיעור." לאור שני ציטוטים ברורים אלו מפתיע שהראבי"ה (הל'

ע"ז סימן אלף נ"ט) אומר שהראב"ן פוסק כר"א ואינו מזכיר את החילוק בין המקרים.



 וכוותי' דר"א דלא חייש לזיופא האידנא מ"ט מותבינן חמרא בי גוים

 אלמא דהלכה כר"א דמכשיר בחותם אחד וסוגיא דשמעתא אזלי דאין

 היין ניתר אלא בחותם תוך חותם ולא בחותם אחד. דהכא ר"א ור' יוחנן

 סבירא להו בלישנא בתרא כרבנן ולא כר"א. ולקמן בהאי פירקא נמי

 אמרי' אמר רב חבי"ת אסור בחותם א' ושמואל אמר בי"ת אסור בחותם

 אחד אלמא יין בין למר בין למר אסור בחותם א' עיין לקמן בפ' השוכר

1279 ובפרקין במהדורא תליתאה.

 בקטע זה מקשה הרי"ד את אותה הקושיה שעמדנו עליה לעיל, שהטרידה גם את בעלי

 התוספות וראשונים אחרים. אין הרי"ד מתרץ את הקושיה בקטע זה, והוא נשאר בקושיה.

 לעיל בפרק השני של עבודה זו הראינו שהרי"ד נשאר בקושיה במקרים רבים, והדבר

  בסוף הקטע יש הפניה1280אופייני יותר למהדורא הראשונה מאשר לשאר המהדורות.

 לפירושו בפ' השוכר ולתוספותיו במהדורא תליתאה. ההפניה בפרק השוכר היא לדברי

הרי"ד על הסוגיה שאמרה כמשיחה לפי תומה שהלכה כרבי אליעזר:

  המניח נכרי בחנותו כו' וכי מאחר דקי"ל הלכה כרשב"ג דלאפיסקא

 חייש לשתימה כוותי' כר"א דלא חייש לזיופא האידנא מ"ט לא מותבינן

 חמרא בי גוים פירש והמורה הלכה כר"א דלא חיישי' לזיופא דחותם

 א'. ואינו נ"ל דהא פסקי' הלכה לעיל בפ' אין מעמידין דיין צריך חותם

 בתוך חותם ואם ר"א התיר בחותם א' א"כ קשיא הילכתא אהילכתא

 א"ו לא התיר ר"א אלא בחותם בתוך חותם ומגופת החביות שהוא

 טוחה בטיט יפה כחותם בתוך חותם דמי והלכך ליכא למיחש שמא

 יפתח ויגוף אבל השתימה אינו דומה כחותם בתוך חותם ואי לאו

  תוספות רי"ד ע"ז דף ל"א ע"א מהדורא קמא ד"ה תרוויהו.1279
.2.4  סעיף 1280



 דקי"ל כר"ש לא הוי שמעי' לה מר"א א"נ מאי דאמרינן הכא מ"ט (מ"ט)

 לא מותבי' חמרא בי גוים אפילו בחותם בתוך חותם קאמר. לעולם

 מגופת החבית לבד לא יקרא חותם בתוך חותם ועיין בקונטרס

 1281 תשובותי ובמהדורא בתרא.

 בקטע זה כבר רומז הרי"ד לפתרון השאלה ששאל בפרשנותו לדף ל"א. לדעתו ר"א אינו

 מתיר בחותם אחד אלא הוא מתיר רק בחותם בתוך חותם. בעקבות טענה זו הוא דוחה

 את דברי רש"י הטוען שר"א התיר בחותם אחד. לאור הסבר זה מציע הרי"ד שתי

אלטרנטיבות כיצד לבאר את הסוגיה המקשרת בין שיטת רשב"ג ושיטת ר"א:

 הרי"ד מסביר שחבית מגופה נחשבת כחותם.1

 בתוך חותם, ועל כן מותר להפקיד אותה אצל

 הנכרי. עדיין היה מקום לחשוש שמא יעשה

 הנכרי חור בחבית, אך כיון שאנו פוסקים

כרשב"ג אין אנו חוששין לכך.

 שאלת הגמרא הייתה מלכתחילה על הפקדת.2

חבית אצל נכרי בחותם בתוך חותם. 

 כבר עכשיו אפשר לראות שהרי"ד הולך בדרך הפרשנות של הגאונים המאמצים הן את

 דברי ר"א והן את הצורך בחותם בתוך חותם, ואינו מאמץ את כיוון המחשבה של בעלי

 התוספות הרואים בר"א שיטה המסתפקת בחותם אחד בלבד. הרי"ד בשלב זה אינו

 מיישם את פרשנותו על הסוגיות האחרות, אך הוא כבר זרע את הזרע שימשיך וינבוט

 במהדורות המאוחרות יותר. יש עוד קטע במהדורא קמא הדן במחלוקת רבי אליעזר

 וחכמים בהקשר של הברייתא בדף ס"א, קטע זה הוא פירוש רציף של הרי"ד לגמרא (מעין

  תוספות רי"ד ע"ז דף ס"א ע"א מהדורא קמא ד"ה פיסקא המניח.1281



 מה שהוא עושה בפסקים), אני אדגיש את הקטעים של הביאור שהרי"ד משחיל לתוך

טקסט הגמרא:

 פי'ת"ר אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצרו של נכרי ומילאהו יין. 

 וישראל דר באותו חצר מותר ואע"פ שאין מפתח וחותםיינו של ישראל 

 פי' היינו מתני'בידו בחצר אחרת מותר והוא שיהא מפתח וחותם בידו. 

 דכתב לו התקבלתי דה"ל יינו של ישראל. דכיון דיין ישראל הוא סגי לי'

 בחותם ומפתח בידו דכיון דנתפש עליו כגנב לא טרח ומזייף ואינו

 צריך בית הפתוח לרה"ר או שומר והאי ת"ק דברייתא הוא תנא דמתני'.

 יינו של גוי ברשותו של גוי וישראל דר באותו חצר מותר ואע"פ שאין

  בחצר אחרת אסור אע"פכדאמר לי' ר' יוחנן לתנאמפתח וחותם בידו. 

 פי' כי רישא דמתני' דאסור עד שיהי' ביתו פתוחשמפתח וחותם בידו 

  וחכ"א לעולם אסור עדלרה"ר ויהיו ישראל דרים שם או שיושיב שומר

 1282שיושיב שומר כו'.

לאחר ביאור הגמרא מסיק הרי"ד את המסקנות העולות ממנה:

 פי' אוקימנא דאיינו של ישראל ברשותו של גוי ואין ישראל דר באותו

 חצר פליגי דת"ק שרי לי' במפתח וחותם ביד ישראל בלבד וחכמים

 אסרי עד שיושיב שומר דל"ש להו לחכמים בין יין של גוי בין יינו של

 1283ישראל דבכולהו מצרכי שומר ולא סגי במפתח וחותם ביד ישראל.

 הרי"ד יוצר זיקה וזיהוי בין הברייתא הזו לברייתא שתיארה את מחלוקת רבי אליעזר

וחכמים:

  תוספות הרי"ד ע"ז מהדו"ק דף ס"א ע"א ד"ה ת"ר.1282
  תוספות הרי"ד שם 1283



 והני חכמים הן חכמים דפליגי על ר"א כדאמרן לעיל בפ' אין מעמידין

 תניא אחד הלוקח וא' השוכר בית בחצר הנכרי ומילאוהו יין ומפתח

 וחותם ביד ישראל ר' אליעזר מתיר בשתי' וחכמים אוסרין ותנא דמתני'

 ות"ק דברייתא הוא ר"א דמתיר בשתי' וחכמים דפליגי בבריתא הן

חכמים דפליגי על 

 1284 ר"א.

הרי"ד מציין שיש עוד חכמים שיצרו זיהוי זה:

 וכך אמר רב יצחק מפאס זצוק"ל וקי"ל כת"ק דקאי כר"א דלא חייש

  כל המשנה בין1285לזיופא. וכך מצאתי שרבי' צמח גאון זצוק"ל פירש

רישא ובין סיפא כשמפתח וחותם ביד ישראל. 

הרי"ד מסיק את המסקנות ההלכתיות מקטע זה:

 וכבר איפסקא הילכתא כר"א. ויינו של ישראל ברשותו של גוי. ומפתח

 וחותם ביד ישראל מותר אבל מיהו צריך חותם בתוך חותם כדאמרן

 בפ' אין מעמידין, אבל יינו של גוי ברשותו של גוי ליכא מאן דפליג דלא

 סגיא במפתח וחותם ביד ישראל עד שיושיב שומר. והילכך זה

 שרגילים הגוים לקנות יין מן היהודים וחותמין אותו ומוליכים אותו

 ממקום למקום ומוכרין אותו לישראל איסור גדול הוא ואין להתירו

 בשום פנים שבעולם דכיון דהיין הוא שלהם ואינו נתפש עליו כגנב לא

 סמכי' אחותם וחיישי' לזיופא ואין תנא שמתיר דבר זה דעד כאן ל"פ

  תוספות הרי"ד שם 1284
   דברי רב צמח גאון נמצאים בתשובות הגאונים חמדה גנוזה סימן קטז (בתוך צרור תשובותיו לרב צמח1285

זצ"ל), תשובות גאונים קדמונים סימן מז, ומובאים גם באשכול ח"ב עמוד ע"ו.



 אלא ביין ישראל אבל ביין הגוים ליכא מאן דפליג דלא סמכי' אחותם

1286 וצריך שומר.

 קטע זה אינו מקדם את הדיון בפתירת המתח בין הסוגיות השונות, אם כי הוא מעלה שתי

נקודות חשובות:

 הרי"ד למעשה פוסק שצריך חותם בתוך חותם, על אף שהוא פוסק.1

 כשיטת רבי אליעזר. נקודה זו היא בעצם בבואה של מה שכבר ראינו

בקטע הקודם שדנו בו.

 הרי"ד מודע לכך שעולם הגאונים תומך בכיוון מחשבה זה והוא מצטט.2

כחיזוק לדבריו את פסקי הרי"ף ורב צמח גאון.

מהדורא תינינא

  נכנס הרי"ד יותר לעובי הקורה ומסביר את מהלך הסוגיה בדף ל"א.1287במהדורא תינינא

כדי לבאר את חידושו של הרי"ד נביא שוב את קטע הגמרא הרלוונטי:

 אמר רבי אלעזר הכל משתמר בחותם אחד חוץ מן היין שאינו משתמר

 בחותם אחד ור' יוחנן אמר אפי' יין נמי משתמר בחותם אחד ולא פליגי

הא כר"א הא כרבנן. 

 איכא דאמרי א"ר אלעזר הכל משתמר חותם בתוך חותם חוץ מן היין

 שאינו משתמר חותם בתוך חותם ורבי יוחנן אמר אפילו יין נמי

 משתמר חותם בתוך חותם ותרוייהו כרבנן מר סבר כי פליגי רבנן

   ציטוט פרשנים אחרים, במיוחד מעולם הגאונים, הוא חריג בנוף התוספות של הרי"ד, יתכן שקטע זה1286

 אינו מקורי בתוספות אלא שהרי"ד העתיק אותו מחיבור אחר כדוגמת הפסקים. חיזוק לטענה זו אפשר

 לראות בצורת הפרשנות של הקטע המשלבת את פרשנות הרי"ד בתוך ציטוט הגמרא דבר המאפיין את

הפסקים ולא את התוספות. 
  תוספות רי"ד ע"ז דף ל"א ע"א מהדורא תינינא ד"ה תרוויהו.1287



 עליה דר"א בחותם אחד אבל חותם בתוך חותם שרי ומר סבר חותם

בתוך חותם נמי אסור.

 בקריאה פשוטה של הסוגיה אין ויכוח שר"א מסתפק בחותם אחד וחכמים סוברים שאין

די בחותם אחד. הלשונות השונות בגמרא דנות בעמדת רבי יוחנן ורבי אלעזר:

  – רבי יוחנן פוסק כרבי אליעזר המצריך חותם אחד ואילו רבי אלעזרלישנא קמא

סובר כחכמים שאינם מכשירים בחותם אחד. 

  – הן רבי אלעזר והן רבי יוחנן אינם פוסקים כרבי אליעזר המכשירלישנא בתרא

 בחותם אחד, הם נחלקו מהי עמדת חכמים, רבי יוחנן סובר שהם מכשירים בחותם

 בתוך חותם ואילו רבי אלעזר סבור שחכמים אינם מכשירים אפילו בחותם בתוך

חותם. 

 קריאה זו בלתי אפשרית לדעת הרי"ד (והגאונים) הסוברים שגם רבי אליעזר מצריך חותם

בתוך חותם. על כן מציע הרי"ד קריאה אלטרנטיבית לסוגיה:

 ותרווייהו כרבנן פי' משום דלישנא קמא דאמר ר' יוחנן אפילו יין

 משתמר בחותם אחד לא אתי אלא כר' אליעזר אמר הכא דמצינא

 לאקומי מילתא דר' יוחנן נמי כרבנן אבל מיהו איבעי ר' יוחנן לאקומא

 מילתא נמי כר"א ולמימר דחותם בתוך חותם בעי שפיר מצי לאקומי

 1288 דמילתא דר' אליעזר משמע הכי והכי.

 הרי"ד מציע שההבדל בין ל"ק ול"ב אינו רק בעמדת רבי יוחנן ורבי אלעזר אלא גם בהבנת

הגמרא את עמדת רבי אליעזר:

  – רבי יוחנן מכשיר יין בחותם אחד, בשלב זה אין ספק שרבי יוחנןלישנא קמא

פוסק כרבי אליעזר שאכן ניתן להבין שסובר שהיין מותר בחותם אחד.

  תוספות רי"ד שם.1288



  רבי יוחנן מכשיר בחותם בתוך חותם, את דברי רבי יוחנן ניתןלישנא בתרא -

להבין בשתי דרכים:

 רבי יוחנן פוסק כרבי אליעזר, על פי כיוון זה נקבל את ההבנה בדברי.1

 רבי אליעזר שאף הוא מצריך חותם בתוך חותם. רבי אלעזר, הפוסק

 שאין חותם בתוך חותם מועיל, יפסוק כשיטת חכמים. מחלוקת רבי

אלעזר ורבי יוחנן לא תהיה מחלוקת בפרשנות אלא מחלוקת בפסיקה.

 רבי יוחנן פוסק כחכמים, על פי כיוון זה נקבל את ההבנה בדברי רבי.2

 אליעזר שהוא אינו מצריך חותם בתוך חותם ומכשיר גם בחותם אחד.

 מחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן לא תהיה מחלוקת בפסיקה אלא

מחלוקת בפרשנות.

 כאשר הגמרא הסבירה את לישנא בתרא ואמרה "ותרוייהו כרבנן" היא לא הכריעה

 שחייבים להסביר שתרוויהו כרבנן, אלא שאפשר להסביר ש"תרוייהו כרבנן" וזאת בניגוד

 ללישנא קמא שהיינו חייבים להכריע שרבי יוחנן הוא כרבי אליעזר. בעקבות פירוש זה

של הרי"ד הוא נאלץ לדחות שוב את פירוש רש"י:

 ולא כדפירש המורה דר' אליעזר בחותם א' שרי ועין כל דין זה

 1289בקונטרס תשובותי

 לאחר הסבר זה מקשה הרי"ד על מסקנתו, שיתכן ורבי אליעזר סובר שצריך חותם בתוך

חותם, מגמרא במסכת שבת: 

  אמר ר' אבא בר כהנא התיר להן1290ובשילהי פ' כל כתבי הקודש גרסי'

 ר' חנינא לבית רבי לשתות יין הכא בקרונות של גוים בחותם א' ולא

  תוספות רי"ד שם.1289
   דף קכ"ב ע"א, הרי"ד בתוספותיו שם מפנה לתוספותיו בע"ז מהדורא תליתאה, מעניין שההפניה אינה1290

 לדבריו בתשובה, יתכן והדבר נובע מכך שהתשובה נכתבה לפני מהדורא תליתאה, כפי שנוכיח לקמן,

וההפניה היא לדבר האחרון שכתב.



 ידענא אי משום דסבר לה כר' אליעזר דאמר בחותם א' אי משום דסבר

 לה כרבנן דאמרי חותם בתוך חותם והכא משום אימתא דבי נשיאה זה

1291 מוכיח כפתרון המורה דר"א בחותם אחד שרי.

כיון שלא מצא תשובה הדרא קושיה לדוכתא:

 וקשיא לי טובא דהכא פסקי' הלכ' כר' אליעזר ובפ' השוכר נמי אמרי'

 דקי"ל כר"א והא בכולי תלמוד' מוכח דבעינן חותם בתוך חותם

1292 כדכתבית התם בתשובותי עיין במהדור' תליתאה.

מהדורא תליתאה

 גם במהדורא תליתאה חזר הרי"ד ודן בסוגיה זו. כדרכו הוא פותח בדיון כאילו לא דן כבר

באותה סוגיה גם במהדורות הקודמות:

 ותרווייהו כרבנן פי' המורה דאי כר"א אפילו בחותם א' שרי ומשמ'

 פירושו דבין ר' יוחנן ובין ר"א מפרשים דברי ר"א דבחותם אחד קאמר

 אלא בהאי פליגי בדרבנן דר"א סבר אסרי רבנן אפילו בחותם בתוך

 חותם ור' יוחנן לא אסרי אלא בחותם א' אבל בחותם תוך חותם שרי

 ואינו נראה לי דאי ס"ל לר"א דר"א אפילו בחותם אחד שרי א"כ מנא לי'

 דרבנן קאסרי אפילו בחותם בתוך חותם והא וחכמים אוסרים קתני

 דמשמע במה שהתיר ר"א דהיינו בחותם א' הוי אסרו רבנן אבל בחותם

 בתוך חותם מנ"ל דאסרי א"כ הו"ל למתני וחכמים אוסרין עד שיושיב

  תוספות רי"ד שם.1291
  תוספות רי"ד שם.1292



 שומר השתא דתני וחכמים אוסרין אינו משמע אלא במה שהתיר ר"א

 1293 הוו אסרי רבנן.

 הרי"ד פותח בדיון בדברי רש"י שפירש שרבי אליעזר לכו"ע, בין בל"ק בין בל"ב, מתיר

 אפילו בחותם אחד, כפי שביארנו לעיל בפשטות הסוגיה. הרי"ד מוכיח שאם נסבור כך לא

 ברור כיצד ידע רבי אלעזר שחכמים אינם מתירים בחותם בתוך חותם. כל מה שכתוב

 בברייתא הוא שחכמים אוסרים את מה שהתיר רבי אליעזר, אם רבי אליעזר אכן התיר

 בחותם אחד יתכן, כפי שאמר רבי יוחנן, שחכמים מתירים בחותם בתוך חותם. בקטע זה

 הרי"ד דוחה את דברי רש"י בגלל פרשנות הסוגיה המקומית, ולא, כפי שעשה במהדורא

 קמא ותינינא, בגלל המתח בין הסוגיות השונות. דבר זה מתאים למגמה של פרשנות

  להתמקד בפרשנות הסוגיה המקומית. לאחר1294הרי"ד, שהצבעתי עליה בפרק השני,

שדחה את דברי רש"י מבאר הרי"ד את הסוגיה: 

 הילכך אין לפרש אלא דפליגי ר"א ור' יוחנן במילתיה דר' אליעזר דר'

 יוחנן סבר דחותם דר"א חותם א' הוא ובחותם א' קאסרי רבנן אבל

 בחותם תוך חותם שרי ור' אליעזר סבר האי חותם דר"א אינו אלא

 חותם בתוך חותם שהוא חותם יפה ואפ"ה אסרי רבנן ולא שרי אלא

1295 ע"י שומר.

 הרי"ד מסביר שמחלוקת רבי יוחנן ורבי אלעזר היא בשאלה מהי עמדתו של רבי אליעזר,

 כתוצאה ממחלוקת זו הם נחלקו גם מהי עמדת חכמים. רבי יוחנן מבין שרבי אליעזר סובר

 שמותר בחותם אחד ואילו חכמים סוברים שצריך חותם בתוך חותם, (ההבדל בין ל"ק

 לל"ב היא בשאלה האם רבי יוחנן פסק כרבי אליעזר או כחכמים). רבי אלעזר בלישנא

  תוספות רי"ד ע"ז דף ל"א ע"א מהדורא תליתאה ד"ה תרוויהו.1293
. 2.2  סעיף 1294
  תוספות רי"ד שם.1295



 בתרא סבור שרבי אליעזר התיר רק בחותם בתוך חותם וחכמים סוברים שגם חותם בתוך

  הסבר זה מאמץ את העיקרון של פתרון הרי"ד מהמהדורות1296חותם אינו מועיל.

 הקודמות, רבי אליעזר סבור שצריך חותם בתוך חותם, אך בעוד שבמהדורות אלו הוא

 אמר את הדברים בין לרבי יוחנן בין לרבי אלעזר, בפירושו במהדורא תליתאה הוא אומר

 את הדברים רק אליבא דרבי אלעזר ולא אליבא דרבי יוחנן. הרי"ד ממשיך ליישם פתרון

זה בשאר הסוגיות: 

 ובהכי מיתרצא קושיא דרב אדרב, דרב אמר חבית אסור בחותם א'

 והכי' פסיק הלכה כר"א ס"ל כר"א דמפרש מילתי' דר"א בחותם בתוך

חותם כדפרישית בקונטרס תשובותי. 

 ומאי דאמרי' בשלהי פ' כל כתבי הקוד' אמר ר' אבא בר כהנא התיר

 להם ר' חנינ' לבית ר' לשתות יין הבא בקרונו' של גוי' בחות' א' ולא

 ידענ' [אי] משום דסבירא לי' כר"א דאמר בחותם א' כו' ס"ל כר' יוחנן

 1297 דמפרש מילתיה דר' אליעזר בחותם אחד.

 הרי"ד פותר את הסתירה בפסיקת רב כרבי אליעזר מחד והצורך בחותם בתוך חותם

 מאידך בכך שרב העמיד את דברי רבי אליעזר כשיטת רבי אלעזר המצריך לדעתו חותם

 בתוך חותם. מאידך את הסוגיה בשבת האומרת במפורש שרבי אליעזר מסתפק בחותם

אחד הוא מעמיד אליבא דרבי יוחנן האומר שרבי אליעזר אינו מצריך חותם בתוך חותם. 

אחרי שסיים לבאר את הסוגיות פונה הרי"ד לדון בהסברו של ר"ת:

 ור"ת נדחק לתרץ מאי דאמר רב חבית אסור בחותם א' דמיירי בישראל

 חשוד להחליף או בשל תרומה או בשל גוי דמחמירין בי טפי מגוי

   הרי"ד יאלץ להסביר שרבי אלעזר בל"ק יודה לרבי יוחנן שרבי אליעזר מתיר גם בחותם אחד, הרי"ד לא1296

מזכיר נקודה זו. 
  תוספות רי"ד שם.1297



 כדאמרי' בבכורות בפ' עד כמה ישראל החשוד למכור תרומה לשם

 חולין אין לוקחין ממנו אפי' מים ומלח דברי ר' יהודא ר' שמעון אומר

 כל שיש בו זיקת תרומה ומעשרות אין לוקחין ממנו ואפילו ר"ש דמיקל

 מחמיר בי' טפי מגוי ה"נ [לשדורי] ביד ישראל החשוד או להניח בביתו

 צריך חותם בתוך חותם אבל בגוי חותם אחד ובכמה דוכתי מחמרינן

 בעם הארץ חשוד ובכותי חשוד מגוי דאמרי' גוי ציית עם הארץ לא

 1298 ציית.

 1299קטע זה מדברי ר"ת מצוטט ישירות מספר הישר. דיון זה מאשר את מה שטענתי

 שבשלב מאוחר קיבל הרי"ד את ספר הישר לידו והוא מוסיף את הדיון בו לתוספותיו.

 לשם השוואה אזכיר שבתשובת הרי"ד בנושא, בה נדון להלן, הרי"ד דן בשיטת ר"ת מפי

 השמועה שהגיעה לידיו מאשכנז אך ללא שראה את הדברים בספר הישר. אחת ההשלכות

 למצב זה היא העובדה שהרי"ד אינו מצטט את הראיה של ר"ת לחילוק בין ישראל חשוד

לנכרי. הרי"ד דוחה את דברי ר"ת מכמה סיבות:

 ואינו נראה לי זה הדוחק כלל שאין אנו צריכין להידחק לכך. ועוד

 דאפילו ישראל חשוד נהי דהוא חשוד למכור. אבל להחליף אינו חשוד

 כתנן בפ"ג דמסכת דמאי המוליך חטים לטוחן הכותי או לטוחן עם

 הארץ בחזקתן למעשרות ולשביעית לטוחן הנכרי דמאי המפקיד פירות

 אצל הכותי או אצל עם הארץ בחזקתן למעשרות ולשביעית אצל הנכרי

 כפירותיו אלמא עם הארץ אע"ג דחשיד לזבוני לא חייש לחלופי הילכך

1300 לא מיירי אלא בגוי כדפריש המורה ותירוצא הוי כדפרישית.

  תוספות רי"ד שם.1298
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  תוספות רי"ד שם.1300



הרי"ד מעלה שני טיעונים נגד ר"ת:

 טענת ר"ת דחוקה. מסתבר שהרי"ד רואה את האוקימתא שמעמיד ר"ת.1

 את הסוגיות השונות רק בישראל חשוד כרחוקה מהפשט. קושיה זו

  "וקשה קצת פר"ת1301דומה לקושיה שהקשה התוספות על ר"ת

 דנבואה היא להעמיד כל אלו ההלכות בישראל חשוד ואנן בעובדי

כוכבים קיימינן".

 הרי"ד מוכיח מהמשנה בדמאי שלא חוששין  שישראל חשוד יחליף את.2

  1302המאכל במאכל אסור.

   גישת הרי"ד בפסקיו לפתרון המתח בין הסוגיות  9.6

 הרי"ד מתייחס לסוגיה זו גם בפסקיו. באופן כללי מהדורת הפסקים שלפנינו נערכה

 בסמוך לכתיבת התוספות במהדורא תליתאה ועל כן אין זה מפתיע שהרי"ד כבר מאמץ

 את הפרשנות שהוא נתן בתשובות ובמהדורה תליתאה. על אף הזהות ברעיון הרי"ד

 בפסקים שם הדגשים שונים ועל כן ניתן לראות הבדלי ניסוח משמעותיים בין הנאמר

 בתוספות לנאמר בפסקים. הרי"ד פותח בציטוט הגמרא תוך כדי נתינת הסברים מקומיים

(את התוספות הפרשניות של הרי"ד הדגשתי כדי לחלק בינם לבין טקסט הגמרא)

 א"ר חייא בריה דרבה בר נחמני אמר רב, ואמרי לה: אמר רב חסדא

 אמר זעירי, הלכה כר"א. אמר רבי אלעזר: הכל משתמר בחותם אחד,

 חוץ מן היין שאין משתמר בחותם אחד; ור' יוחנן אמר: אפי' יין משתמר

 פירוש רבי אלעזר סבר לה כרבנן ורבי יוחנן כרבי אליעזר.בחותם אחד 

 איכא דאמרי, א"ר אלעזר: הכל משתמר בחותם בתוך חותם ביד גוי,

  ע"ז דף "א ע"א ד"ה תרוייהו.1301
  קושיה דומה הקשה הרמב"ן על אתר. 1302



 ; ורבי יוחנןאלא בשומרחוץ מן היין שאין משתמר בחותם בתוך חותם 

 אמר: אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם. ותרוייהו כרבנן, מר סבר:

 כי פליגי רבנן עליה דר"א - בחותם אחד, אבל בחותם בתוך חותם שרי;

 פירוש  [משום] דבלישנא קמאומר סבר: חותם בתוך חותם נמי אסור. 

 לא אתי ר' יוחנן אלא כר' אליעזר דהא שרי אפילו בחותם אחד אמר

 השתא ותרוייהו כרבנן כלומר דאפילו רבי יוחנן מצי לאקומי מילתיה

 כרבנן דמה דשרי רבי אליעזר אפילו בחותם אחד שרי והתם קאסרי

 רבנן אבל בחותם בתוך חותם גם רבנן שרו. ורבי אלעזר סבר אפילו

 רבי אליעזר לא שרא אלא חותם בתוך חותם ורבנן פליגי עליה ואסרי

1303 עד שיושיב שומר.

 בשלב זה הסבר הרי"ד דומה מאוד למה שהוא אמר בתוספותיו. הרי"ד מפרש שפסיקת

 רבי יוחנן מסתדרת בין לרבי אליעזר (שכן הוא מתיר בחותם אחד ועל כן ודאי יתיר בשני

 חותמות) וגם אליבא דרבנן המתירים בשני חותמות. רבי אלעזר חולק וסובר שרבי

 אליעזר אף הוא לא התיר אלא בשתי חותמות ועל כן חכמים החולקים עליו מתירים רק

 בשומר. ישנם שני הבדלים משמעותיים בין מה שהסביר הרי"ד בתוספותיו למה שמסביר

הרי"ד בפסקיו:

 בתוספות פתח הרי"ד את הקטע בדחיית שיטת רש"י, ובהוכחה כיצד.1

 הוא מגיע למסקנה הפרשנית שלדעת רבי אלעזר רבי אליעזר מתיר רק

 בחותם בתוך חותם. בפסקים הרי"ד מתעלם מכל הדיון הזה ומניח את

הדברים ללא צורך בהוכחתם.

  ע"ז דף ל"א ע"א.1303



 בתוספות ביאר הרי"ד את הדברים מהזווית של שיטת רבי אליעזר.2

 והמחלוקת בביאור שיטה זו, בפסקים הדיון נובע סביב ביאור שיטת

 האמוראים. אין הבדל במסקנה בין שני הכיוונים אך הם מעידים על

מה נמצא במרכז הדיון – שיטת רבי יוחנן או שיטת רבי אליעזר. 

 שתי הנקודות נובעות, לדעתי, מאותו שורש. הרי"ד בפסקים אינו מעוניין בפרשנות כמו

 במסקנות ההלכתיות. כיון שהוא עתיד לפסוק הלכה כשיטת רבי יוחנן, הוא רוצה

 להתמקד בשיטתו, ומתמקד פחות בהסבר שיטת רבי אליעזר ודחיית פרשנות רש"י

בביאור שיטה זו. לאחר הקטע הפרשני ממשיך הרי"ד ופוסק הלכה בסוגיה:

 וקיימא לן כלישנא בתרא רבי אלעזר ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן דהוא

 רביה דרבי אלעזר. הלכך יין חותם בתוך חותם מותר ולקמן בהאי

 פירקא נמי אמרינן אמר רב חבי"ת אסור בחותם אחד ושמואל אמר

 בי"ת אסור בחותם אחד אלמא תרוייהו מודו דיין מותר בחותם תוך

 חותם ואסור בחותם אחד וכיון דרב מצריך ליין חותם בתוך חותם

 והכא פסק הלכה כרבי אליעזר אם כן סבירא ליה לרב כרבי אלעזר

 דאמר דלא שרי רבי אליעזר אלא בחותם בתוך חותם ורב אשי דהוא

 בתרא נמי סבירא ליה דיין צריך חותם בתוך חותם מדאמרינן לעיל

 אמר רב אשי דהא אתי לאשמועינן חומץ שלנו בי גוים אינו צריך חותם

 בתוך חותם דמשמע הא יין דחזי לנסוכי צריך חותם בתוך חותם וכן

הלכה.

 ומאי דאמרינן בשלהי פרק כל כתבי הקודש א"ר אבה בר כהנא התיר

 להן רבי חנינא לבית רבי לשתות יין הבא בקרונות של גוים בחותם

 אחד ולא ידענא אי משום דסבירא ליה כרבי אליעזר דאמר בחותם



 [אחד] אי משום דסבירא ליה כרבנן דאמרי חותם בתוך חותם והכא

 משום אימתא דבי נשיאה סבירא ליה כרבי יוחנן דמפרש מילתיה דרבי

 אליעזר בחותם אחד ומאן דפסק הלכה כרבי אליעזר סבירא ליה דרבי

 אליעזר בחותם בתוך חותם קאמר דהא רב פסק הלכה כרבי אליעזר

 והוא אמר לקמן חבי"ת אסור בחותם אחד וצריך חותם בתוך חותם

 ובשלהי מסכתין נמי דפסיק תלמודא כרבי אליעזר בחותם בתוך חותם

 כדאמרינן התם ומאחר דקיימא לן כרבי אליעזר דלא חייש לזיופא סבר

 תלמודא דרבי אליעזר חותם בתוך חותם שרי דנהי דלא בעי רבי

 אליעזר שומר אבל חותם בתוך חותם בעי. דאם [לא] כן קשיא הלכתא

 אהילכתא דכל סוגיא דתלמודא אזיל דיין בעי חותם בתוך חותם דהא

 רב בחבי"ת אמרינן לקמן בפרקין דבעי חותם בתוך חותם ושמואל לא

 פליג עליה אלא בח' אבל בבי"ת מודה דצריך חותם בתוך חותם ורב

 אשי נמי הכי אמ' דיין הראוי להינסך צריך חותם בתוך חותם, ואע"ג

 דפסיקנא הלכה כרבי יוחנן בהא פסיקנא הלכה כותיה דיין משתמר

 חותם בתוך חותם ואינו צריך שומר ולא כרבי אלעזר דמצריך שומר

 אבל במאי דאוקי מילתיה כרבנן ואמר דרבי אליעזר שרי אפילו בחותם

 אחד אין הלכה כמותו דרבי אליעזר לא התיר אלא חותם בתוך חותם

 ומשום הכי פסקינן הלכתא כותיה ורבי יוחנן נמי מצי למיסבר כותיה

 אלא האי דקאמר ותרוייהו כרבנן משום רבותא קאמר ליה ומשום

 דלישנא קמא דשרי אפילו בחותם אחד לא אתי מילתיה אלא כרבי

 אליעזר ורבי אלעזר דאסר כרבנן אמר בלישנא בתרא ותרוייהו כרבנן

 ואי אתיא מילתיה כרבי אליעזר לא קשיא ולא מידי דהא רבי אליעזר



סבירא

1304  לן.

 הרי"ד בפסיקת הלכה עושה לוליינות לוגית מסוימת. הוא פוסק הלכה כרבי יוחנן בל"ב

 שצריך ביין חותם בתוך חותם. פסיקה זו נעשית על פי כלל הפסיקה שרבי יוחנן ורבי

 אלעזר הלכה כרבי יוחנן, כמו כן במחלוקת בין ל"ק לל"ב הלכה כל"ב. בשורה התחתונה

 פסיקה זו עולה בקנה אחד עם דברי רב, שמואל ורב אשי המצריכים אף הם חותם בתוך

 חותם ביין. לדעת הרי"ד, רב פוסק שצריך חותם בתוך חותם כיון שהוא פוסק כרבי

 אליעזר שלדעתו מצריך אף הוא חותם בתוך חותם, ואילו רבי יוחנן סובר שרבי אליעזר

 אינו מצריך חותם בתוך חותם אך פוסק כחכמים המצריכם חותם בתוך חותם. דעות אלו

 חלוקות ברקע להלכה אך מסכימות במסקנת פסיקת ההלכה, על כן פוסק הרי"ד שצריך

חותם בתוך חותם כיון שבשורה התחתונה רוב האמוראים מסכימים לתנאי זה. 

 גם בקטע פסיקת ההלכה יש שינוי מדברי הרי"ד בתוספות – בפסקים הרי"ד אינו

 מציג אלטרנטיבה פרשנית לדבריו, לא מרש"י ולא מר"ת. הוא מביא את מסקנת הדברים

לדעתו ללא צורך להתעמת נגד הגישות האחרות. 

   גישת הרי"ד בתשובה לפתרון המתח בין הסוגיות  9.7

  תשובה זו נותנת לנו הזדמנות1305כאמור לעיל הרי"ד נדרש לסוגיה זו גם בקובץ תשובותיו.

 להשוות את מתודת העברת הרעיונות בתשובות לעומת זו שהשתמש בה בפסקים

 ובתוספות. מבחינה כרונולוגית נראה שכתיבת התשובה נעשתה בשלב בין כתיבת

  נתחיל בניתוח1306התוספות מהדורא תינינא לכתיבת התוספות מהדורא תליתאה.

  פסקים שם.1304
  סימן ב'. 1305
   הראיה לכך היא מהעובדה שהפתרון המוצע בתשובה משוכלל יותר מהנאמר במהדורא תינינא ודומה1306

.1334לנאמר במהדורא תליתאה. לבירור הכונולוגיה בין מהדורא תליתאה והתשובה עיין לקמן הע' 



 התשובה כשלעצמה. בפתח דבריו מביא הרי"ד את תיאור המעשה ואת הדיון שדנו חבורת

הלומדים באשכנז לשאלה זו:

דיני יין נסך 

 על היין שכתבתם, שהיה יהודי מביאו בספינה ובכל פקק שריקה

 וחתימה, ובעבור שיצא היהודי מן הספינה ולן לינה אחת בעיר, רצה

  לעולם הוא1308 לאוסרו מטעם זה דסבירא ליה כחכמים1307החבר ר"י

 אסור עד שישב ומשמר, וכרב  דאס' בחותם אחד, ואתם התרתם אותו

  פר'1309משום דהלכה כת"ק דפליג (על חבירו) על חכמים בשלע"ה

  דלא חייש לשיתומא, והלכה כר' אליעזר פרק אין1310ישמעאל, וכר"ג

 מעמידין דת"ר אחד השוכר ואחד הלוקח בית בחצירו של נכרי ומילאהו

  ביד ישראל ר' אליעזר מתיר וחכמים אוסרים, א"ר1311יין ומפתח וחותם

    א"ר חסדא אמר רב הלכה כר' אליעזר1312חייא בריה דרב אחמני

   וזה שכתבת' ואמרת' קשיא דרב אדרב דסבירא ליה לרב1313בלחוד

  ממתני' משם ר"ת1314אסור בחותם אחד מורינו דמשק אנהרינהו לעינין

  יודע בטיב1315דהתם איירי בשישראל חשוד והחמירו טפי מפני שגוי

 ישראל וחיתומיו, והכי משמע התם כולה שמעת' בישראל החשוד דת"ר

   מכך שבמקומות רבים אחרים בתשובות הרי"ד הוא דן מול האו"ז נראה לזהות את "החבר הר"י" עם רבי1307

יצחק או"ז.
  על פי בבלי ע"ז דף ס"א ע"א.1308
  צ"ל: בשלהי.1309
  לפנינו שם: רשב"ג, וכך גרס הרי"ד בתוספותיו ובפסקיו.1310
 .1248  עיין לעיל הערה 1311
 .1250  עיין לעיל הערה 1312
לפנינו בגמרא ליתא בלחוד, ואולי גרסת רבנו הוא בחותם בלחוד. 1313
   נראה שהכוונה לרבינו שמחה, יתכן והביטוי "אנהרינהו לעינין" מרמז לכך שרבנו שמחה היה סגי נהור,1314

עיין בתשובה צ"א שם שולח הרי"ד ברכת רפואה לרבנו שמחה. 
  צ"ל: שהוא.1315



 אשת עם הארץ כו'  עוד ראיה דשילהי פ"ר ישמעאל דהלכה כר' אליעזר

  ר' אליעזר כותיה,1317 והלכה כת"ק דאקי1316בחותם אחד, דפליגי ת"ק

 ואפי' חכמים לא פליגי עליה דר' אליעזר אלא בחותם אחד אבל בחותם

 בתוך חותם מודו ליה דא"ר אלעזר הכל משתמר חותם בתוך חותם

   ותרויהו כרבנן1318(מודו) חוץ מן היין שאינו משתמר חותם בתוך חותם

 סבירא להו, ר' יוחנן סבירא ליה כי פליגי רבנן עליה דר' אליעזר

 1319בחותם אחד אבל חותם בתוך חותם מודו, והלכה כר' יוחנן.

הדיון שנשלח אל הרי"ד משקף שלוש עמדות בבית המדרש באשכנז – 

 האו"ז היה סבור שצריך לפסוק כחכמים ולאסור את היין גם בחותם.1

בתוך חותם.

 רבנו שמחה ציטט את שיטת ר"ת המתיר בחותם אחד ומעמיד את.2

הצורך בחותם בתוך חותם בישראל חשוד.

 חברי הקבוצה רצו להתיר בחותם בתוך חותם כיון שגם רבי אליעזר.3

 וגם חכמים מתירים במקרה זה. (לא ברור כיצד הם יפסקו בחותם

 אחד, מחד הם מזכירים שהלכה כר"א, ומאידך הם מזכירים שעמדת

 רבי יוחנן היא כשיטת חכמים שצריך חותם בתוך חותם ואומרים

השואלים שהלכה כרבי יוחנן.)

 נראה שהקבוצה שלחה את הדיון אל הרי"ד כדי שיחווה את דעתו בעניין, דבר המדגים

  על שיתוף הרי"ד בדיון באשכנז. הרי"ד פותח את הדיון1320יפה את שתיארתי לעיל

  צריך להוסיף "וחכמים".1316
  צריך להיות "דקאי".1317
  צריך להוסיף "ורבי יוחנן אמר אפילו יין משתמר בחותם בתוך חותם".1318
  תשובת הרי"ד שם.1319
.8.2.2 סעיף 8  פרק 1320



 בפרישת הבנתו בסוגיה בדף ס"א. קטע זה מקביל למה שהרי"ד כבר אמר בתוספותיו

: 1321מהדורא קמא

 הנני משיב לכם כמו שהראונו מן השמים, דיינו של ישראל והניחו

 בקרון או בספינה בלא חותם בודאי אסור כדתנן אם מודיעו שהוא

  יינן של גוי וטיהרו ישראל1322מפליג כו', וליכא מאן דפליג עלה, והיכא

 אע"פ שמפתח וחותם ביד ישראל אסור עד שיושיב שומר וליכא מאן

 דפליג עלה היכא דהוה יינן של גוי, כי פליגי ביינן של ישראל שהניחו

 ברשות גוי ומפתח או חותם ביד ישראל דר' אליעזר שרי ולא מצריך

 שומר וחכמים אוסרים עד שיושיב שומר, ומנא תימ' מדתנן בפ"ר

 ישמעאל המטהר יינו של נכרי כוליה, כדכתבית בקטנ'  בע"ז עד וכך

 אמ', וכך מצאתי שגם רבי' צמח גאון ז"ל פי' בתשובותיו   כל המשנה

 בין רישא בין סיפא כשמפתח וחותם ביד ישראל, וכבר איפסיקא

 הלכת' בפרק אין מעמידין כר' אליעזר ויינן של ישראל ברשותו של גוי

 ומפתח (של) או חותם ביד ישראל מותר וא"כ אין הלכה כחכמים

  דמצרכי שומר ביין ישראל אלא כת"ק דאתי כר' אליעזר1323והיכא

  וק"ל כת"ק דקאי1324וכתנא דמתני' וכך (וכתב) [כתב] גם ר"י מפאס ז"ל

 כר' אליעזר דלא חייש לזיופא, ונפלאתי על ר"י אם אמ' הדבר הזה

 דהלכה כחכמים דמצרכי שומר דהא בפירו' אפסיקא הלכת' כר' אליעזר

 היכא דאיכא מפתח או חותם, ולא בענן שומר אלא ביינן של גוי ברשות

 גוי דהתם ודאי לא סגי במפתח וחותם וליכא מאן דפליג עלה והילכך

  ראה לעיל.1321
  צריך להוסיף "דהווה".1322
 צ"ל: דהכא.  1323
  ע"ז דף כ"ט ע"ב מדפי הרי"ף.1324



 זה שרגילין כו', כדכתבית בקונטרסי עד סופא, אבל היכא דיינן של

ישראל ברשות גוי הלכה כר' אליעזר דסגיא במפתח או 

1325חותם.

הרי"ד בקטע זה מדגיש שני דברים:

 מחלוקת ת"ק וחכמים בדף ס"א זהה למחלוקת ר"א וחכמים בדף ל"א..1

 כיון שאנו פוסקים כשיטת רבי אליעזר, שיטת חכמים דחויה ואין אנו

צריכים שומר על יין ישראל ביד נכרי.

 הרי"ד מציין שגם רב צמח גאון והרי"ף סבורים כך ועל כן שיטת האו"ז.2

שמצריך שמירה כשיטת חכמים היא דחויה.

 מעבר לעובדה שמסקנות קטע זה זהות לנאמר בתוספות, חשוב להדגיש שיש כאן ציטוט

 ישיר משם. הרי"ד פותח את הציטוט באמירה "ומנא תימ' מדתנן בפ"ר ישמעאל המטהר

 יינו של נכרי כוליה, כדכתבית בקטנ'  בע"ז עד וכך אמ'" משפט זה מניח שלפני הקורא

  מנקודה זו ואילך1326עומדים תוספות הרי"ד, ועל כן הוא רשאי לצטט בדילוג את הדברים.

 הדברים חשובים יותר להוכחת טענת הרי"ד ועל כן הוא מצטט ציטוט שלם. בסוף הקטע

 הרלוונטי הוא שוב חוזר לצטט בדילוגים ואומר "והילכך זה שרגילין כו', כדכתבית

 בקונטרסי עד סופא". ההבדל הבולט ביותר בין המקור בתוספות והציטוט הוא בסדר

 הדברים. בתוספות הרי"ד הביא קודם את דברי הרי"ף ואח"כ את דברי רב צמח גאון

 בניגוד לתשובה שם הוא קודם הביא את דברי רב צמח גאון ואחר כך את דברי הרי"ף.

 יתכן והבדל זה מעיד על מעמדו השונה של הרי"ף באשכנז לעומת איטליה אך קשה

  תשובת הרי"ד שם.1325
   נקודה זו מוכיחה שתוספות הרי"ד היו בידי חכמי אשכנז, עובדה המוכיחה על תפוצת הספר לפחות1326

בימי הרי"ד.



 להכריע בנקודה זו. אחרי שהבהיר הרי"ד את ביאור הסוגיה הוא פונה לתאר את הפתרון

למתח בין שיטת רבי אליעזר והצורך בחותם בתוך חותם:

  מותר בחותם אחד1327אבל מיהו אע"ג דפסקינן הלכה כר' אליעזר דיין

 והכי אזלא סוגייא דשמעתא דאין היין ניתר אלא בחותם (אחד) בתוך

 חותם, דהא בפ' אין מעמידין אמרי' איכא דאמרי א"ר אלעזר הכל

 משתמר חותם בתוך חותם חוץ מן היין שאינו משתמר אלא בשומר  ור'

   חותם בתוך חותם, וכל היכא דאיכא1328יוחנן אמר אפי' יין המשתמר 

 תרי לישני קיימא לן כלישנא בתרא. ובההוא פירקא פליגי נמי רב

 ושמואל דרב אמר חבי"ת אסור בחותם אחד, ושמואל אמר בי"ת אסור

 בחותם אחד. ופי' המורה רש"י ז"ל: ואסורים לשגר ביד גוי בחותם

 אחד, וכתב רבי' חננאל ז"ל קיימא לן כרב, וביין לא פליגי אלא תרויהו

 מודו דצריך חותם בתוך חותם, דאע"ג דר' אליעזר חותם קאמר הא

 פליגי ר' אלעזר ור' יוחנן ואיכא מאן דמפרש חותם אחד קאמר, ואיכא

 מאן דמפרש חותם בתוך חותם קאמר א"כ לא משמע מילתא דר'

 אליעזר חותם אחד אלא הכי והכי משמע ורב דפסק הלכתא כר'

 אליעזר חותם בתוך חותם קאמר כי היכי דלא תיקשי דידיה אדידיה.
1329

 בקטע זה מתאר הרי"ד את הפתרון שראינו כבר במהדורא תליתאה, רבי יוחנן ורבי אלעזר

 נחלקו מהי שיטת רבי אליעזר. אמנם רב פסק הלכה כרבי אליעזר, אך הוא סבור כשיטת

   צריך לומר "אין היין" וכך נראה בבירור מההמשך. עיין בהערות של הרב ורטהיימר שתיקן את הגרסא1327

בצורה אחרת אך הדברים הולכים באותו כיוון.
  צ"ל: משתמר.1328
  תשובת הרי"ד שם.1329



 רבי אלעזר שרבי אליעזר מצריך חותם בתוך חותם. מנקודה זו ממשיך הרי"ד לבאר למה

אין סתירה בפסיקת ההלכה:

 ומאי שכתבתם דקשיא דרב אדרב ותירצתם משם רבינו תם מילתא

 דרב בישראל חשוד גברא חזינא תיובתא לא חזינא ואיני יודע מי דחק

 את רבותי לכך, אטו משום דר' יוחנן פי' תלמודא פלוגתא דר' אליעזר

 וחכמים בחותם אחד רב נמי בחותם אחד מפריש לה, והא קא חזינן

 דפליגי רב ושמואל ור' יוחנן, דרב פסק הלכה כר' אליעזר, ור' יוחנן

 סבירא ליה כרבנן, והיכי מצינן למימר דרב סבירא ליה כר' יוחנן, אלא

 ודאי פליגי בהא רב ור' יוחנן, דרב סבר בחותם בתוך חותם פליגי

 כדסבר ר' אלעזר, אבל ר' אלעזר סבר כרבנן ורב סבר כר' אליעזר, ור'

 יוחנן סבר בחותם אחד פליגי וסבירא ליה כרבנן. ומכל מקום לענין יין

 נסך שניהם שוין רב ור' יוחנן דצריך חותם בתוך חותם ואין ביניהן אלא

 זה דר' יוחנן מוקים למילתיה כרבנן וסבירא ליה דלא פליגי רבנן עליה

  ואין1330דר' אליעזר אלא בחותם אחד אבל בחותם בתוך חותם בידו

 אלה חכמים אותם חכמים דפליגי בשילהי פ"ר ישמעאל שמצריכין

 שומר, ורב סבר דבחותם בתוך חותם פליגי, וחכמים דפליגי עליה דר'

 אליעזר הן חכמים דפליגי עליה התם דמצרכי שומר והלכה כר' אליעזר

 דלא בעינן שומר אלא סגיא ליה בחותם בתוך חותם, ולא מצאנו שום

1331 אמורא שיתיר בחותם אחד וכולם הושוו לאסור.

 בקטע זה מפתח הרי"ד את כל המהלך עליו דיבר גם במהדורא תליתאה, אך כאן העניין

מפותח יותר. יש במהלך כמה מרכיבים

  צ"ל: מודו.1330
  תשובת הרי"ד שם.1331



יש מחלוקת אמוראים מהי מחלוקת רבי אליעזר וחכמים:.1

  – הם נחלקו האם מותר להפקיד יין בחותם אחד (שיטת רבירבי יוחנן

 אליעזר), או שצריך שתי חותמות (שיטת חכמים). רבי יוחנן בל"ק פסק

כרבי אליעזר, ובל"ב (שהלכה כמותה) פסק כחכמים.

 – הן רבי אליעזר והן חכמים פוסקיםרבי אלעזר (בלישנא בתרא), רב 

 שאסור להפקיד יין בחותם אחד. הם נחלקו האם מותר להפקיד יין בחותם

 בתוך חותם, רבי אליעזר מתיר וחכמים אוסרים. רבי אלעזר פסק כחכמים

 ועל כן מצריך שומר, רב פוסק כרבי אליעזר ועל כן מתיר בחותם בתוך

חותם. 

 תוצאה ממחלוקת זו היא שאלת היחס בין מחלוקת רבי אליעזר.2

וחכמים למחלוקת ת"ק וחכמים בדף ס"א:

 – אלו שתי מחלוקות שונות ועל כן יש בסיכום שלוש דעות:רבי יוחנן

i..רבי אליעזר מתיר בחותם אחד

ii.חכמים דרבי אליעזר מתירים בחותם בתוך 

חותם (וכך ההלכה).

iii.חכמים בברייתא בדף ס"א מתירים רק 

בשומר.

 – המחלוקת היא אותה מחלוקת, בסיכום יש שתי דעות:רבי אלעזר, רב

i..רבי אליעזר – מתיר בחותם בתוך חותם

ii.חכמים בשתי הברייתות מתירים רק 

בשומר.



 נקודה שנייה זו שונה מאוד ממה שהרי"ד כתב בפתח דבריו בתשובה זו, שם תיאר את

 הזיהוי בין המחלוקות כנחלת הכלל ואילו כאן עולה שזו מחלוקת בין האמוראים. פער זה

 נובע מכך שתחילת התשובה מושתתת על הנאמר בתוספות מהדורא קמא ואילו בסוף

 התשובה הרי"ד זונח כיוון זה. בתחילת דרכו ניסה הרי"ד לטעון שלכו"ע רבי אליעזר

 מצריך חותם בתוך חותם. אם אכן גישה זו הייתה מתאמתת חכמים החולקים עליו תמיד

 יצריכו שומר והזיהוי היה מושלם. כזכור, הרי"ד נאלץ לסגת מפירוש זה והוא נותר

 בקושיה במהדורא תינינא. במהדורא תליתאה ובתשובה הרי"ד יצר עידון לטענה זו ואמר

 שזו עמדת רבי אלעזר ורב ואינה נחלת הכלל, ועל כן הוא מסביר מחדש את מה שכתב על

 היחס בין מחלוקות התנאים השונות. מסקנת הדברים היא, בין לרב בין לרבי יוחנן,

שצריך חותם בתוך חותם. הרי"ד פונה לתת גיבוי לפסק שלו:

 וכך פוסקי' ר"י מפאס ז"ל ובעל הלכות גדולות כר' יוחנן דאפי' ביין

 משתמר חותם בתוך חותם אבל מיהו כיון דרב פסק כר' אליעזר

 וסבירא ליה לרב נמי דיין צריך חותם בתוך חותם יש לנו לומר הלכה

 כר' יוחנן ולאו מטעמיה דאיהו סבר בחותם אחד פליגי והלכה כרבנן,

 ולא היא, בחותם בתוך חותם פליגי וא"ה רבנן חיישי' לזיופא ור'

 אליעזר לא חייש לזיופא והלכתא כר' אליעזר דלא חייש לזיופא. וכך

  נתברר מכל1332כתב רב יהודאי גאון ז"ל בהלכות קבוצות שחיבר...

 אלה שאין היין נתר אלא בחותם (אחד) בתוך חותם אבל בחותם אחד

 1333 אסור.

.9.3  הבאתי את הציטוט מדברי הלכות פסוקות לעיל סעיף 1332
  תשובת הרי"ד שם.1333



 אחר סיכום המסקנה ההלכתית פונה הרי"ד לדון בשיטת רש"י. דיון זה מעיד כמאה עדים

  כאשר הרי"ד התייחס לעמדת ר"ת הוא1334על המעמד המיוחד שהרי"ד מקנה לרש"י.

 הסתפק באמירה "ותירצתם משם רבינו תם מילתא דרב בישראל חשוד -  גברא חזינא

 תיובתא לא חזינא ואיני יודע מי דחק את רבותי לכך" ואינו מתמודד חזיתית עם טענות

  כאשר הרי"ד דן בשיטת רש"י הוא מאריך להראות שגם רש"י בעצם פוסק כמוהו,1335ר"ת.

גם במחיר יצירת סתירה פנימית בדברי רש"י:

 ואע"פ שמצאתי שפי' המורה רש"י ז"ל בפרק השוכר במאי דאמרי'

 התם וכי מאחר דקיימא לן דהלכה כרשב"ג דלא חייש לשתימה, וכותיה

  מותבינן1336דר' אליעזר דלא חייש לזיופא האידנא מאי טעמא לא אמ'

 חמרא בי גוים, ופיר' השתא דקבעי' הלכת' כר"ש דלא חייש לשתימה

 לנקיבת חור שהוא בלא טורח משום דמינכר. ולפתיחת כולה חבית נמי

 דחייש לה רבן שמעון לא קיימא לן כותיה דהא זיופא דטירחא הוא,

 ואנן קבעינן באין מעמידין הלכה כר' אליעזר דלא חייש לזיופא דחותם

  לא יתכן זה1337אחד האידנא אמאי לא מותבינן חביות סתומות בי גוים

 הפי' כלל ואגב שיטפיה לא דק ולא עיין במילתיה דהא קשיא דידיה

 , ורב (הונא) הוא דאמר1338אדידיה, דמיפסק הלכה כר' אליעזר רב

 חבית אסור בחותם אחד, ופי' המורה אסורים לשגר ביד גוי בחותם

 הדן ביחסו של הרי"ד לרש"י.5  מעמד זה מתואר באריכות בפרק 1334
 ) שכאשר בא ספר הישר לידו הרי"ד נתן מקום רב יותר לדיון בשיטת ר"ת.9.5  כבר הערתי לעיל (סעיף 1335

 נקודה זו מסייעת בידנו לתארך את כתיבת התשובה לזמן שבין כתיבת מהדורא תינינא לכתיבת מהדורא

תליתאה. 
  "אמ'"  מיותר.1336
  ע"כ לשון רש"י שם.1337
  המשפט משובש וצריך להיות " דרב מיפסיק הלכה כר' אליעזר".1338



 אחד א"כ מה שפסק כר' אליעזר לא פסק אלא בחותם בתוך חותם

 1339 והכא היכי פיר' דבחותם אחד פסקי' כותיה.

 בסיום דיונו בסוגיה זו חוזר הרי"ד לדון בגמרא בדף ס"ט השואלת "וכי מאחר דקיימא לן

 כוותיה דרשב"ג דלא חייש לשתומא, והלכתא כוותיה דרבי אליעזר דלא חייש לזיופא,

האידנא מאי טעמא לא מותבינן חמרא ביד עובדי כוכבים?":

 אלא מחוורת' דלא איפסיקא הלכת' כר' אליעזר אלא בחותם בתוך

 חותם, ומאי דתנן סתמא וסתומות כדי שיפתח ויגוף ויגוב אפי' כר'

 אליעזר אתיא  משום דלא תיקשי הלכת' אהילכת' דהא פסקי' הלכת' כי

   תלמודא אמאי לא מותבינן חמרא בי גוים1340האי סתמא, ומאי מתמ'

 אפי' בחותם בתוך חותם והלכה כר' אליעזר דלא חיישי' לזיופא וגם

 לשמא ינקוב ויוציא ממקום אחר לא חישי' דהלכה כרבן שמעון דאמר

  בתוך חותם בי גוים דהיינו1341שיתומא מינכר אמאי לא מותבינן חמרא

1342 אגבא דחביתא ודיקולא כדמפרש בפר' אין מעמידין.

  שם הוא העלה שתי תשובות לעניין1343בשאלה זו כבר דן הרי"ד בתוספותיו מהדורא קמא

 ואילו כאן הוא מביא רק אחת מהם. מסתבר שהוא חזר בו מההבנה שחתימת חבית

  הרי"ד בשולי דבריו1344מוודאת שהנכרי לא יפתח את החבית כמו חותם בתוך חותם.

מביא ראיה נוספת לחיזוק עמדתו:

  תשובת הרי"ד שם.1339
  צ"ל "דמתמה".1340
  צריך להיות "חמרא חותם".1341
  תשובת הרי"ד שם.1342
 .9.5  עיין לעיל סעיף 1343
   נקודה זו משתלבת יפה במגמה הכללית של הרי"ד להחמיר בנושא הפקדת חביות אצל נכרי כפי שנראה1344

גם להלן בקטע הבא של התשובה.



 ולעולם הלכה רווחת היא בישראל דיין צריך חותם בתוך חותם

 ובחותם אחד ליכא מאן דשרי. וגם ראיה גדולה מרב אשי דהוא בתרא

 וסתמיה לתלמודא דאם גבי חומץ ומבושל של גוים דתנן שאסורי'

 בהנאה, והוינן בה פשיטא משום דהחמיץ פקע איסוריה ואמ' רב אשי

 הא אתא לאשמועי' חומץ שלנו בי גוים אינו צריך חותם בתוך חותם אי

 משום ניסוך לא מנסכי אי משום חלופי כיון דאיכא חותם אחד לא טרח

 ומזייף, וכן תירץ נמי גבי מבושל. הא לכם בפירו' דיין לא מיתכשר

 1346   בתוך חותם.1345אלא

 עד כאן תיאר הרי"ד את ההלכה הרווחת, ועל כן סיכם את תשובתו באמירה "ולעולם

 הלכה רווחת היא בישראל דיין צריך חותם בתוך חותם ובחותם אחד ליכא מאן דשרי".

 מובן שאמירה זו גורפת מידי שכן ראינו כבר, ואף הרי"ד מודע לעניין, שבאשכנז וצרפת

 נטו להקל יותר. מסתבר שהרי"ד עומד כאן על המנהג שהוא מכיר באיטליה וביזנטיון.

  שאכן יש מסורת הלכתית כזו והרי"ד מודע לקיומה. אחרי1347נקודה זו מחזקת את טענתי

 שתיעד וביסס הלכתית מסורת זו פונה הרי"ד להלכה כפי שהוא סבור שהיא צריכה

להיות, ומסתבר שלא כך נהגו בפועל: 

 עוד נוטה לבי לומר שאלה החביות שלנו שהם של עץ אפי' בחותם

 בתוך חותם אסורין, דנהי דליכא למיחש לזיוף הסותם שהוא על

 הברזות, איכא למיחש לשיתום, דעד כאן לא פליגי רבן שמעון ורבנן

 ופסקי' הלכת' כרבן שמעון אלא בחבית של חרס דשיתומא מידע ידיע

 בהו ומינכר, אבל בחביות של עץ יכול לנקב ולסתום ולא מינכר שהוא

  צ"ל: חותם בתוך חותם.1345
  תשובת הרי"ד שם.1346
.7.2 סעיף 7  פרק 1347



 יכול להוריד החבק במעט ולנקב ולהוציא יין ולסתום הנקב ויחזיר

 החבק עליו, אי נמי תוקע בין דף לדף ומוציא כל מה שהוא רוצה ואחרי

 כן יכניס ביניהם קליפת עץ דקה כדרך שעושין מתקני החביות ולא

 ניכר, וגם לשון התלמוד מוכיח דאפי' בחותם בתוך חותם אסור

 דמדקאמר אמאי לא מותבינן חמרא בי גוים ש"מ דהוה קים לן שלא

 להשים יין ברשותם בלא שומר אפי' בחותם בתוך חותם כל היכא

  והכא1348דאיכא למיחש למידי כדפרי' בחביות של חרס משום שכחא

 נמי בחביות של עץ איכא למיחש למידי כדפרישי' בחביות. ומצאתי און

 לי מתשובות של ר"י בר' יהודה ז"ל מן הרבנים הקדמונים שבצרפת

  על החביות המגופפות1349שנשאל על דבר זה והשיב כך: וששאלתם

 ומזופפות על פני המגופה והברזות המסומנות בכתב גופן שלנו

 והפקידן ישראל בחצירו של גוי, הואיל והמפתח ביד גוי אסורות

 בשתייה שהרי כך מנהגו של גוים שנועצין סכין ומוציאין את היין

 וסותמין את הנקב ואין סיתומו (כב') ניכר ולא דמו הנך זפיתה וחתימה

1350 לנוד בדיסקיא.

  צ"ל: שייכא.1348
   תשובה זו בלשונה מובאת בספר הפרדס לרש"י סוף סימן רסה; מעשה הגאונים עמוד פב בתוך צרור1349

 תשובותיו של ר"י ב"ר יהודה, ותוכן התשובה מובא בתוספות ע"ז סט, ב ד"ה מאי טעמא, ובספר התרומה

 ס"ס קפד, ובספר האורה לרש"י עמוד קמח כתב: אבל של עץ שיכול לנעץ סכין בדופני הכלי ולהוציא ממנה

 יין אסור כו', כמה ימים סמך רבינו שלמה על דברי הרב הגאון רבי יצחק ברבי יהודה שהיה אומר כן, ושוב

 חזר בו שלא להטריח כל כך כו', וכן בספר תשובות רש"י (ניו יורק תש"ג) סימן שכח כתב: וחביות של עץ

שלנו מתיר נמי [רבי].
  תשובת הרי"ד שם.1350



 הרי"ד מציג את הדברים כאילו הוא פועל בחלל ריק, אך אין כך פני הדברים. תשובה זו

 של ר"י בר' יצחק הייתה ידועה ומפורסמת בצרפת ובאשכנז, ודנו בה רבים מתקופת רש"י

 להלן ציטוט מספר האורה:1351ואילך.

 ודוקא חבית של חרס שחותמה ניכר, אבל של עץ שיכול לנענץ סכין

 בדופני הכלי ולהוציא ממנה היין אסור עד שיכסה כל החבית במטלית,

 כמה ימים סמך רבינו שלמה על דברי הרב הגאון רבי יצחק ברבי

 יהודה שהיה אומר כן, ושוב חזר בו שלא להטריח כל כך, הואיל הגוים

 בזמן הזה אינם רגילים לנסך יין לעבודה זרה, אין מטריחין לזייף, לכך

 אין צריך, ובלבד שיוסיף שוליים לחבית בשביל המטלית שסביב

 השוליים, שקורין [מליט], ולחתום פי החבית שקורין בונדין בעץ קטן

 למדת פי החבית, וכותבין בו אותיות חציין על פי החבית וחציין על

 העץ, שאם יטלנו הגוי לא יוכל לחזור ולתקן מפני האותיות, וכן הנהיג

1352 רבינו שלמה.

כך עולה גם מדברי ר"ת בספר הישר:

 וחביות של עץ שלנו מתיר ר' בחותם א' שכיון דטעמא הוא משום דלא

 טרח ומזייף ולא תלינן מפני דשל חרס הן ואינו יכול לעשות נקב אחר

1353 הכא נמי איכא למימ' לא טרח ומזייף החותם שעל פי החבית.

בגישה זו עומד גם ר"י הזקן:

 ומיהו נראה לר"י שאין לחלק בין החביות שלנו לחביות שלהם שהרי

 לא מצינו שהקפיד התלמוד אפילו מאן דחייש לשתומא לא חייש אלא

.54- 53  בעניין זה עיין סולוביצ'יק יינם עמ' 1351
  ספר האורה הלכות יין נסך.1352
  ספר הישר חלק החידושים סימן רצ"ב.1353



 לנקיבה דמגופת החביות אבל לנקיבה דדופני החבית לא חיישינן

 וליכא למימר דהיינו דוקא במגופה שהיתה של טיט היה יכול לעשות

 הנקב אבל לא בשל חרס דהא מגופה איירי  במגופה של חרס אלא

 ודאי היינו טעמא דלא חיישינן לקלקול לדופני החביות ה"ה בחביות

1354 שלנו.

כך גם היתה מסקנת הדברים בסמ"ג:

 וכתב הר"ר משה מקוצי בספרי כי אחרי שיש מקילין ויש מחמירין אין

1355 לנו ראיה ברורה לאסור.

 קשה להאמין שהרי"ד לא היה מודע למסורת מקילה זו, מסתבר יותר שיש כאן התעלמות

 מהמסורת האשכנזית ועל כן יש כאן דוגמא מובהקת לפסיקה חדשה עצמאית שאינה

מרגישה כפופה למסורות שקדמו לה.

.תוספות ע"ז דף ל"א ע"א.  1354
  סמ"ג הלכות יין נסך1355



ביבליוגרפיה

ספרות מקור

, ירושלים, תשי"ט.פני דוד אזולי, רבי יוסף חיים דוד,

 , לייפציגשערי תשובה, שאלוניקי, תקנ"ב; שערי צדק

 , מהדורת ש' אסף, ירושליםשו"ת הגאוניםתקס"ב; 

 תרפ"ט.

הגאונים,

 , א- יג, חיפה – ירושלים תרפ"ח –אוצר הגאונים

תש"ג.

לוין, ב"מ, 

, מהדורת א"א אורבך, ירושלים תשכ"ג.ערוגת הבשם רבי אברהם ב"ר עזריאל,

 , מהדורת ד' פרנקל, הוסיאטיןתוספות על מסכת ע"ז

תרס"א.

רבי אלחנן בר' יצחק,

 , מהדורת י' אפטוביצר, ברלין – ירושליםראבי"ה

תרע"ד – תרע"ח.

רבי אליעזר ב"ר יואל הלוי,

 , מהדורת ש"ז עהרענרייך, שאמלויספר אבן העזר

תרפ"ו; מהדורת ש' אלבק, וורשה תרס"ה.

רבי אליעזר ב"ר נתן,

 , מהדורת א"א שיף, וילנא תרנ"ב –יראים השלם

תרס"ד.

רבי אליעזר ממיץ,

, מהדורת ב"ש שניארסון, ירושלים תשכ"ז.ספר רוקח רבי אלעזר בן יהודה מוורמייזא,

רבי אשר ב"ר יחיאל, בתוך ש"ס וילנא תר"מ.פסקי הרא"ש

 , בתוך ספר שיטת הקדמונים עלרבנו ברוך על ב"ק

ב"ק (מהדורת בלוי), ניו יורק תשמ"ג.  

רבי ברוך ב"ר שמואל,

 , הוצאת קולידיצקי, ירושליםפירוש על הספרא

תשכ"א.

רבי הלל ב"ר אליקים,

.1961, הוצאת י. לוין, לונדון ספר הנר רבי זכריה האגמתי,

, מהדורת ג' פלדר, ניו יורק תשל"ותניא רבתי
 רבי יחיאל ב"ר יקותיאל ב"ר

בנימין הרופא,

, ירושלים תש"ן – תשנ"ד.ארבעה טורים השלם רבי יעקב בן הרא"ש,

 , מהדורת נ' זק"ש, ירושליםפירוש לסדר זרעים

תשל"ה.

רבי יצחק ב"ר מלכיצדק,

 , חלקים א-ב, ז'יטומיר תרכ"ב; ג-ד, ירושליםאור זרוע

תשכ"ח. 

רבי יצחק ב"ר משה מווינה,



 , מהדירים שונים, מכון התלמודפסקי ריא"ז

הישראלי,ירושלים תשכ"ג – תשנ"ט.

רבי ישעיה בן אליה מטראני,

 , מהדורת ש"ד שעוול,נימוקי חומש לרבינו ישעיה

ירושלים תשל"ב.

 , מהדורת ש"א ורטהימר, ירושליםספר המכריע

תשנ"ח.

 , מהדירים שונים, מכון התלמודפסקי הרי"ד

הישראלי, ירושלים תשכ"ג – תשנ"ט.

 ,מהדורת א"י ורטהימר, ירושליםפרוש הרי"ד לתנ"ך

תשי"ט.

, ירושלים תשנ"ו.תוספות הרי"ד

, מהדורת נ' זק"ש, ירושלים תשנ"ו.תוספות הרי"ד

 , מהדורת א"י ורטהימר, ירושליםתשובות הרי"ד

תשל"ה.

רבי ישעיה בן מאלי מטראני,

, ירושלים תשמ"ו.שו"ת מהר"ם בר ברוך מרוטנבורג רבי מאיר ב"ר ברוך מרוטנבורג,

, מהדורת י' הלוי לאסט, לונדון תרס"ט.מגן אבות רבי מנחם המאירי,

 : מסכתות ר"ה, יומא, סוכה,ביצה,מרדכי השלם

 תענית, מגילה, ב"ק, מהדירים שונים, ירושלים

תשמ"ט – תשנ"ה; שאר המסכתות: וילנא תר"מ.

רבי מרדכי ב"ר הלל,

, מהדורת א' שלזינגר, ויניציאה ש"ז.ספר מצוות גדול רבי משה ב"ר יעקב מקוצי,

  מהדורת י' בלאו חלקים א-ג,תשובות הרמב"ם,

ירושלים תשי"ח - תשכ"א.

רבי משה בן מיימון,

, מהדורת ח"י קאהוט, ניו יורק תשט"ו.ספר הערוך רבי נתן ב"ר יחיאל מרומי,

 , מהדורת ש' מירסקי, חלק א (עד סימןשיבולי הלקט

 ק"ל), ניו-יורק תשכ"ו; מהדורת ש' בובר (יתר

הסימנים), וילנא תרמ"ז; חלק ב: ירושלים תשמ"ח.

 רבי צדקיהו ב"ר אברהם מן

הענוים,

 , מהדורת צ"פ חיות, ברליןפירוש למסכת מועד קטן

תרע"א.

רבי שלמה בן היתום,

, ירושלים תשמ"ח.מחזור ויטרי רבי שמחה ב"ר שמואל,

 ,תוספות רבנו שמשון משאנץ על מסכת פסחים

מהדורת א"ד רבינוביץ-תאומים,ירושלים תשט"ז.

 ,תוספות רבנו שמשון משאנץ על מסכת כתובות

מהדורת א' ליס, ירושלים תשל"ג; 

רבי שמשון משאנץ,



 ,תוספות רבנו שמשון משאנץ על מסכת עבודה זרה

מהדורת מ"י בלוי, ניו יורק תשכ"ט.

 , חלק השו"ת, מהדורת ש"פ ראזענטהאל,ספר הישר

 ברלין תרנ"ח; חלק החידושים, מהדורת ש"ש

שלזינגר, ירושלים תשל"ד.

רבינו יעקב תם,

ספרות המחקר
 "מהם ובהם", ספר הזיכרון לשלום סיון, עורכים א' אבן שושן

.13-14ואחרים, ירושלים תש"ם, עמ' 

אברמסון, ש',

, ירושלים תשל"ד.לחקר הערוך: ארבעה פרקים בחקר הערוך

"ספר הערוך לרב נתן ב"ר יחיאל מרומי", סיני, צה (תשמ"ד), עמ' כז-

מב.

"על "ספר הלקט" לר ישעיה די טראני", סיני, סד (תשכ"ט), עמ' קג-

קח.

, ירושלים, תשנ"ה.פירוש רבנו חננאל לתלמוד

"פסקים קדומים", סיני, מט (תשי"ט), עמ' רי"ד-רי"ח.

 "רבנו ברוך ב"ר שמואל הספרדי", שנתון בר אילן, כו-כז (תשנ"ה),

.17-116עמ' 

, ח"ה,ירושלים תשנ"ב.תורתן של גאונים

 אופטוביצר, ירושלים, תפרי"ח.,מבוא לראבי"ה

א',

  א-ב, ירושלים,שיטתם, בעלי התוספות:תולדותיהם, חיבוריהם

תש"ם.

אורבך, א"א, 

אלבוים, י', "על מקור המשל הננס והענק וגלגוליו", סיני, עז (תשל"ה), עמ' רכז. 

, הוצאה שניה, חיפה תרפ"ח. להקים שם, רבינו ברוך מארץ יון אפשטיין, י"נ,

.53 - 49"רבינו ברוך מארץ יון", תרביץ, שנה ט"ז (תש"ו), עמ' 

.62 - 27"רבינו ברוך מחלב'" תרביץ, שנה א' ספר ד (תר"ץ), עמ' 

"מתורתם של חכמי פרובאנס", סיני, מא (תשי"ז), עמ' רכח - רמא. בנדיקט, ב"ז, 

 "כלום היו הגאונים מחוקקים?", שנתון המשפט העברי, יא-יב

.304- 290– תשמ"ו), עמ' (תשמ"ד 

ברודי, י',  

, יוהנוסבורג תשי"ג.עשרה מאורות הגדולים גד, ח"י,

"פירוש הריבמ"ץ",סיני, עו (תשל"ה), עמ' צז-קט. גוטליב, י', 



 , (מתרגם א"שהתורה והחיים בארצות המערב בימי הביניים

פריעדבערג), ווארשא תרנ"ט.

גידעמאן, מ',

, ניו יורק, תש"א.פירושים וחידושים בירושלמי גינצבורג, ל', 

 ,46-87,58-92), עמ' 1909, כרך יג (ZFHB"ישעיהו בן מאלי דטראני", 

. 188-189, והערותיו של א' מארכס שם עמ' 123 -118

גרוס,ה',

, ירושלים תשמ"ט.חכמי אשכנז הראשונים גרוסמן, א',

, ירושלים תשנ"ה. חכמי צרפת הראשונים

 "יחסם של חכמי אשכנז וצרפת במאות הי"ב-הי"ג אל ספרי ההלכה

.14–  3 (תשנ"ט) עמ' 80של הרי"ף והרמב"ם", פעמים, 

, ניו יורק תשנ"ג.מבוא לספר 'הלכות פסוקות' דנציג, נ',

, ירושלים תשנ"ה.סדר הקבלה לרבינו מנחם המאירי הבלין, ש"ז,

.  158–  157"ספרים ומחקרים חדשים", עלי ספר, טו (תשמ"ט), עמ' 

 "על כתב יד אחד שנחלק: גלגולי קובץ תשובות גאונים ותשובות

 ; שם, ב (תשל"ו), עמ'81-90רי"ד הזקן", עלי ספר, א (תשל"ה), עמ' 

65-78.

, ירושלים תשכ"ח.דוד דור ודורשיו ווייס, א"ה,

; 57-59האומנם מסורת הלכה איטלקית?", סידרא, י (תשנ"ד), " וולף, י',

 וורטהיימר, (מהדורת א"י וורטהיימר), ירושלים תשכ"ז.תשובות הרי"ד"מבוא", 

א"י,

 (מהדורת א"י וורטהיימר), ירושליםפירוש הרי"ד לתנ"ך"מבוא", 

תשי"ט.

 , מהדורת ש"א ורטהימר,ספר המכריע"הקדמה לספר המכריע", 

ירושלים תשנ"ח, עמ' א-כ.

 וורטהיימר,

ש"א,

 "מפעלו המדעי של פרופסור אפרים אלימלך אורבך", בתוך אפרים

 1אלימלך אורבך ביו-ביבליוגרפיה מחקרית, מוסף מדעי היהדות, 

.47-54(תשנ"ג), עמ' 

זוסמן, י',

 מחקרים בספרות התלמודית ספר"מסורת-לימוד ומסורת-נוסח", 

.76 -12, ירושלים תשמ"ג, עמ' ליברמן

.283- 220"פרקי ירושלמי", מחקרי תלמוד, ב (תשנ"ג), עמ' 

 "ירושלמי כת"י אשכנז' ו'ספר ירושלמי'", תרביץ, סה, א ( תשנ"ו),

. 63- 37עמ' 

 – כת"י אשכנזי: לקראת פתרון חידת "ספר"שרידי ירושלמי 

.1-120ירושלמי"", קובץ על יד, יב ( תשנ"ד), עמ' 



"על מקור המשל 'הננס והענק' וגלגוליו", סיני, עז (תשל"ה), עמ' קפו-

קפט.

זלוטניק, ד',

 ,1-24"חוסן ישועות", הסגולה, החל מחוברת סה (שבט ת"ש) עמ' 

(מאמר זה אינו גמור). 

חסידה, מ"ז,

.227- 215"[ביקורת על] בעלי התוספות", תרביץ, כו (תשי"ז), עמ'  טברסקי, י', 

, ח"ב, נ"י תש"ז.  תולדות הפוסקים טשרנוביץ, ח',

 "ראשונים ואחרונים, תודעת זמן ותודעה עצמית באשכנז", ציון, נז

.381 - 380(תשנ"ב), עמ' 

יובל, י',  

,ירושלים תשמ"ד.הלכה וקבלה כ"ץ, י',

, הוצאת המשפחה, תשנ"ז.תקנות חז"ל ביחוסי ממון בין בני הזוג כהן, י', 

, ירושלים תרצ"ט.תוספת ראשונים ליברמן, ש',

, ירושלים תשנ"ג.תוספתא כפשוטה

 "רבי ישעיה מטראני ובעל שבולי הלקט", תלפיות, ט/ א-ב (תשכ"ה),

.109- 42עמ' 

מירסקי, ש"ק,

 על כתפי ענקים - תולדות הפולמוס בין אחרונים לראשנים בהגות

, רמת גן תשס"ד.היהודית בימי הביניים ובראשית העת החדשה

מלמד, א',

 "מסורות נוסח קדומות בהגהות רש"י לתלמוד", סידרא, יז (תשס"א),

.150–  109עמ' 

נעם, ו',

 , <בבלי> ומקומו במסורת הנוסחכתב-יד תימני למסכת סנהדרין

ירושלים תשנ"ח.

סבתו, מ',

.2003, תל אביב יינם  סולוביצ'יק,

ח',

 "מומר כיורש בתשובות הגאונים,יסודותיה של פסיקה ומקבילות

 – תשמ"ו),במשפט הנכרי", שנתון המשפט העברי, יא-יב (תשמ"ד 

.461 - 435עמ' 

עיר-שי, י', 

 (עורכים א' דוד וי' תבורי),הגניזה האיטלקית "גניזת אירופה", 

ירושלים תשנ"ח, עמ' יא – לח.  

עמנואל, ש',

 "'ואיש על מקומו מבואר שמו": לתולדותיו של ר' ברוך בר' יצחק",

.427 -426תרביץ, ס"ט חוברת ג (תש"ס), עמ' 

, ירושלים תש"י.כתבים עפשטיין, א',

– כה"תניא רבתי", סיני, פ (תשל"ז) חוברות א-ו, עמ' יד  פיינטוך, י',

 – מבנהו, תוכנו,"ספר הישר לרבינו יעקב בן ר' מאיר (רבינו תם) 

שיטתו ומקורותיו", סיני, לט (תשט"ז), עמ' נג – סא, קח-קטו.

פליקס, י'



 "אשקלון ורצועת אשקלון במדניות הצלבנים", ארץ-ישראל, ד

.234; שם, ה (תשי"ח), עמ' 242-248(תשט"ז), עמ' 

פראוור, י',

 רש"י עיונים ביצירתו– הגהות ומהדורות", "פירושי רש"י לתלמוד 

.175 – 147(עורך צ"א שטיינפלד), רמת גן תשנ"ג, עמ' 

פרידמן, ש"י,  

, ניו יורק וירושלים תשנ"ז.תלמוד ערוך, השוכר את האומנין, הנוסח

–"עיונים בהלכות הרי"ף", סיני, פ"ג (תשל"ח), חוברת ג-ד, עמ' צז 

קד.

פרנצוס, י',

 עיונים ביחסו של ר‘ נתן מרומי בעל "הערוך" אל פירוש רבינו חננאל"

  (תשנ"ד),1, ג 11 לתלמוד הבבלי", הקונגרס העולמי למדעי היהדות

.91-197עמ' 

רובנר, ג', 

 "תולדות הנוסח ובעיות עריכה בחקר התלמוד הבבלי", תרביץ, נז

.36- 1(תשמ"ח), עמ' 

רוזנטל, א"ש,

 – לונצר ומקומו במסורתתלמוד בבלי, מסכת פסחים, כתב יד ששון 

, לונדון תשמ"ה.הנוסח

–  ש."פסקי הרב ישעיה דטראני", סיני, נד (תשכ"ד), עמ' רצ  רוזנפלד, ע"י,

 , עבודהרבי ישעיה די טראני ספרו ספר המכריע הוצאה קריטית

לשם קבלת תואר דוקטור, ישיבה אוניברסיטה ניו יורק תשט"ו.

 לימוד ודעת"להתקבלותו של ספר 'הלכות גדולות' באשכנז", 

.121 -95, (עורך ח' קריסל), באר שבע תשס"ו עמ' במחשבה יהודית

ריינר, ר', 

 "פרשנות והלכה: עיון מחודש בפולמוס רבנו תם ור' משולם", שנתון

.239 – 207– תשנ"ט), עמ' המשפט העברי, כרך כא (תשנ"ח 

 , חיבוררבנו תם ובני דורו: קשרים השפעות ודרכי לימודו בתלמוד

 לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית,

תשס"ב.

 , חיבור לשם קבלת תואר דוקטורעלייה ועלייה לרגל בא"י

לפלוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים. תשמ"ח.

ריינר,א',

 איטליה-אשכנז והמהרי"ק; תוספת-תגובה למאמרו של ד"ר יוסף"

.145-146וולף", סידרא, יב (תשנו), עמ' 

רפלד, מ',

 ""הלכתא כבתראי" אצל חכמי אשכנז ופולין במאות הט"ו-ט"ז:

.140–  119מקורות וספיחין", סידרא, ח (תשנ"ב), עמ' 

כרך ג', ירושלים תשנ"ג., התקנות בישראל שציפנסקי, י',

 "'הלכה כבתראי': בחינות הסטוריות של כלל משפטי", שנתון

..417-423המשפט העברי, ז/ז (תשל"ט- תש"ם), עמ' 

תא שמע, י"מ,



, ירושלים תשנ"ו1000-1350 הלכה, מנהג ומציאות באשכנז :

 , מהדורה שניה,1200-1000הספרות הפרשנית לתלמוד חלק ראשון 

ירושלים תשס"ד.

  מהדורה שניה,,1400 -1200הספרות הפרשנית לתלמוד חלק שני 

ירושלים תשס"ד.

 כנסת מחקרים: עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים, כרך א:

, ירושלים תשס"ב.זאשכנ

 כנסת מחקרים: עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים, כרך ב:

, ירושלים תשס"ד.ספרד

 כנסת מחקרים: עיונים בספרות הרבנית בימי הביניים, כרך ג:

, ירושלים תשס"ד.איטליה

 "ידיעות חדשות לתולדות היהודים בפולין במאות הי"ב והי"ג", ציון,

.4 הע' 206נג (תשמ"ח), עמ' 

, ירושלים תשנ"ב.ןמנהג אשכנז הקדמון: חקר ועיו
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Abstract

Rabbi Isaiah Ben Mali Di Trani (also known as the Tosafot Ri"d), one of the 

foremost Rabbinic scholars of thirteenth century Italy, wrote all forms of commentary 

on the Torah ranging from elucidations on the Torah to a commentary on the entire 

Babylonian Talmud to halachic rulings. The breadth of his work is not only expressed 

by the vast array of subject matter which he deal with, but also by his multiple 

assessments of those same issues. By the end of his life he had written several editions 

of a commentary on the Babylonian Talmud, several editions of halachic rulings based 



on the Talmud, and three collections of halachic responsa. The goal of this thesis is to 

clarify the basic principals that guided the Ri"d in his work. This paper is based on the 

assumption that despite the broad range of subject matter that the Ri"d dealt with, it is 

possible to find a common interpretive thread running through his works. 

  This thesis is divided in to four sections:

1. An introduction. 

2. A summary of the interpretive methods used by the Ri"d throughout his 

works.

3. An analysis of how the Ri"d related to the tradition of halachic commentary. 

4. A comparison of the different sources in a test case.

The introduction begins with a brief summary of the conclusion other scholars 

have reached regarding Italian Jewish Scholarship in general and the Ri”d specifiacally. 

The second section presents information on the lives of the Ri"d, his teachers and his 

students, and briefly describes his writings. Specifically, this paper focuses on all 

editions of his halachic rulings and commentary on Tractate Avodah Zara, and his 

books: Sefer Tshuvot HaRi"d, and Sefer Hamachria. The last section of the introduction 

discusses the goals and underlying assumptions of this thesis.

The second section of this paper will explain the Ri"d's interpretive methods; 

my conclusions are summarized as follows:

1 The Ri"d was influenced by the Tosafists' dialectical ways of analyzing 

sugyot. This way of thinking gave him the capability to understand sugyot 

from a new perspective.

2 The Ri"d mainly focused on the sugyot in the Talmud one at a time without 

making comparisons between different ways the same topic is addressed in 

other places. This interpretative approach is very different from that of the 

Tosafists, who viewed the entire Talmud as a unified text and therefore 

contrasted each individual topic with similar sugyot throughout the Talmud. 

3 The Ri"d made use of two different writing styles: dialectic and interpretive. 

The dialectic writing style elucidates the thought process the Ri"d went 

through before he reached his interpretive conclusion. In contrast to his 

dialectic style, the Ri"d's interpretive writing style just shows his final 

conclusions without explaining what led him to them. In his books on 

halachic responsa the Ri"d mainly used his interpretive writing method, 

though for his commentary on the Talmud he used both styles freely. 



Additionally, the first edition of the Ri"d's works seem to focus on using the 

dialectic writing style, while the later editions seem to emphasize the 

interpretive writing style. Interestingly, in the first edition of his work, the 

Ri"d frequently raises questions and leaves them unanswered, a practice he 

nearly abandons in his later works. In fact, in his later works the Ri"d 

occasionally answered some of the questions that he left unanswered in the 

first edition of his work. 

4 The Ri"d rarely attempted to explain textual problems by suggesting an 

alternative version to his version of the Talmud. When he did suggest that 

his version of the text was flawed, he almost always relied upon another 

version before him, as opposed to suggesting without proof that there should 

be a different version of the text. 

5 The Ri"d solely relied upon the Babylonian Talmud, therefore, he rarely 

referred to the Tosefta in his works. Nonetheless, he frequently quoted the 

Palestinian Talmud, though he rarely attempted to understand the 

Babylonian Talmud in light of the Palestinian Talmud. There are many 

points in which the Ri"d cites the Palestinian Talmud for no other reason 

than to show the differences between the two Talmuds on a certain issue.

6 Outside of the Babylonian Talmud, the Ri"d saw important halachic 

significance to Midreshei Halacha, which he frequently cited. 

The third section of this paper will deal with the Ri"d's connection to the 

halachic and interpretive traditions which preceded him. In this section we will discuss 

what the Ri"d took from Rashi, the Geonim, the scholars of Italy, and the Tosafists 

(specifically Rabennu Tam). My conclusions are as follows:

1. The Ri"d rarely quotes other rabbis in his commentary on the Talmud and 

his halachic rulings; however, he heavily relies upon and frequently quotes 

them in his book on halachic responsa. There are two exceptions to this rule:

a. Rashi, whose commentary serves as the basis for all of the Ri"d's 

commentary.

b. The Tosafists, and specifically Rabennu Tam, who left an indelible 

mark on the Ri"d's interpretive methodology.

2. In his halachic rulings the Ri"d did not defer authority to his predecessors; 

rather he addressed questions which they had answered and drew his 

conclusions based on his understanding of the sugya.



3. The basic principle defining the Ri"d's halachic responsa was a belief that 

people should independently make their own halachic decisions. Therefore, 

the Ri"d frequently quoted the halachic positions held by the Tosafists, the 

Geonim, and Italian scholars in order to show that one can either disagree 

with them or use their opinions as the basis of one's own opinion. However, 

The Ri"d seemed to feel that there was no need to accept their opinions 

without analysis. 

4. The Ri"d was an active participant in halachic discussions both among the 

Rabbis of Italy and among the leaders of the Ashkenazi world at his time. 

The fourth section of the work is a test case that will deal with the issue of 

placing a double seal on Kosher wine which is to be handled by non-Jews. We will see 

how the Ri"d responded differently to this case in his different works. The purpose of 

this section is to demonstrate that the Ri"d's approach to a particular issue was 

dependent upon the greater goal of the book he was writing. 
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