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        """"שמע מינה מדרבי עקיבא תלתשמע מינה מדרבי עקיבא תלתשמע מינה מדרבי עקיבא תלתשמע מינה מדרבי עקיבא תלת""""

ה על ה על ה על ה על � חלאו� חלאו� חלאו� חלאו""""א ומהרא ומהרא ומהרא ומהר""""ריטבריטבריטבריטב, , , , תוספתתוספתתוספתתוספת, , , , חחחח""""רררר, , , , ..."..."..."..."אמר רבא שמע מינהאמר רבא שמע מינהאמר רבא שמע מינהאמר רבא שמע מינה. ". ". ". "הההה) ) ) ) אאאא ( ( ( (––––מקורות מקורות מקורות מקורות 

' ' ' ' � הל� הל� הל� הל""""רמברמברמברמב; ; ; ; ה כופה עליוה כופה עליוה כופה עליוה כופה עליו""""י די די די ד""""רשרשרשרש, , , , ..."..."..."..."המוצא חמ
המוצא חמ
המוצא חמ
המוצא חמ
: : : : אמר רב יהודה אמר רבאמר רב יהודה אמר רבאמר רב יהודה אמר רבאמר רב יהודה אמר רב. ". ". ". "וווו; ; ; ; אתראתראתראתר

        ....ה מתו�ה מתו�ה מתו�ה מתו�""""דדדד. . . . תוספות כתובות זתוספות כתובות זתוספות כתובות זתוספות כתובות ז, , , , חחחח""""ג הג הג הג ה""""חמ
 ומצה פחמ
 ומצה פחמ
 ומצה פחמ
 ומצה פ

, , , , ה מצוה לשרו�ה מצוה לשרו�ה מצוה לשרו�ה מצוה לשרו�""""י די די די ד""""רשרשרשרש, , , , ..."..."..."..."אמר רב כש�אמר רב כש�אמר רב כש�אמר רב כש�. ". ". ". " שבת כה שבת כה שבת כה שבת כה––––אי� ביעור חמ
 אלא שריפה אי� ביעור חמ
 אלא שריפה אי� ביעור חמ
 אלא שריפה אי� ביעור חמ
 אלא שריפה ) ) ) ) בבבב((((

; ; ; ; ה חלה שנטמאהה חלה שנטמאהה חלה שנטמאהה חלה שנטמאה""""י די די די ד""""ורשורשורשורש, , , , משנהמשנהמשנהמשנה: : : : ביצה כזביצה כזביצה כזביצה כז; ; ; ; אאאא""""ב הב הב הב ה""""ירושלמי שבת פירושלמי שבת פירושלמי שבת פירושלמי שבת פ; ; ; ; ה כ�ה כ�ה כ�ה כ�""""תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד

        ....ה אמנ� לאחר העיו�ה אמנ� לאחר העיו�ה אמנ� לאחר העיו�ה אמנ� לאחר העיו�""""דדדד: : : : פני יהושע פסחי� הפני יהושע פסחי� הפני יהושע פסחי� הפני יהושע פסחי� ה

        ..."...."...."....".רב אשי אמררב אשי אמררב אשי אמררב אשי אמר: ": ": ": "ש� כדש� כדש� כדש� כד; ; ; ; ..."..."..."..."דתניא הבערהדתניא הבערהדתניא הבערהדתניא הבערה. ". ". ". " שבת ע שבת ע שבת ע שבת ע––––הבערה לחלק יצאת הבערה לחלק יצאת הבערה לחלק יצאת הבערה לחלק יצאת ) ) ) ) גגגג((((

; ; ; ; יייי""""ג רשג רשג רשג רש""""ה הה הה הה ה""""תוספות דתוספות דתוספות דתוספות ד, , , , ה אלא מדלא אפלוגה אלא מדלא אפלוגה אלא מדלא אפלוגה אלא מדלא אפלוג""""י די די די ד""""רשרשרשרש, , , , משנהמשנהמשנהמשנה. . . .  ביצה יב ביצה יב ביצה יב ביצה יב––––מתו� מתו� מתו� מתו� ) ) ) ) דדדד((((

� על התורה � על התורה � על התורה � על התורה """"רמברמברמברמב, , , , בבבב"""" ק ק ק ק''''שאגת אריה סישאגת אריה סישאגת אריה סישאגת אריה סי; ; ; ; חחחח""""שלשלשלשל' ' ' ' אור זרוע סיאור זרוע סיאור זרוע סיאור זרוע סי, , , , חחחח""""תשלתשלתשלתשל' ' ' ' ה ביצה סיה ביצה סיה ביצה סיה ביצה סי""""ראביראביראביראבי

ל שיטה ל שיטה ל שיטה ל שיטה """"ה וזה וזה וזה וז""""דדדד. . . . שיטה מקובצת כתובות זשיטה מקובצת כתובות זשיטה מקובצת כתובות זשיטה מקובצת כתובות ז, , , , ה והרודהה והרודהה והרודהה והרודה""""דדדד. . . . תוספות שבת צהתוספות שבת צהתוספות שבת צהתוספות שבת צה; ; ; ; זזזז, , , , גגגג""""ויקרא כויקרא כויקרא כויקרא כ

        ....ה וזה שכתבה וזה שכתבה וזה שכתבה וזה שכתב""""ודודודוד, , , , ]]]]השניהשניהשניהשני[[[[ישנה ישנה ישנה ישנה 

בשיעור הקוד� ראינו את ההוכחה של רבי עקיבא לכ� שמצוות ביעור חמ
 חלה 

היא לבער לא ייתכ� שהמצווה : רבי עקיבא הוכיח זאת על דר� השלילה. בערב הפסח

על . ואסור לעשות מלאכה ביו� טוב, שהרי הבערה היא מלאכה, ביו� טוב עצמו

רבא מבאר מה� ההנחות . ד בניס�"בי, כורחנו יש להקדי� את הבדיקה לערב יו� טוב

  :שרבי עקיבא התבסס עליה�

"‡·¯ ¯Ó‡ :˙Ï˙ ‡·È˜Ú È·¯„Ó ‰�ÈÓ ÚÓ˘:    
 ‰�ÈÓ ÚÓ˘–‰ÙÈ¯˘ ‡Ï‡ ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ÔÈ‡ ;    
�ÈÓ ÚÓ˘Â ‰–˙‡ˆÈ ˜ÏÁÏ ‰¯Ú·‰ ;    

 ‰�ÈÓ ÚÓ˘Â– Ô�È¯Ó‡ ‡Ï 'Í¯ÂˆÏ ‰¯Ú·‰ ‰¯˙Â‰Â ÏÈ‡Â‰ ,Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÈÓ� ‰¯˙Â‰'"    
  )‰ ÌÈÁÒÙ.-‰.(:  

בשיעור זה נעסוק בדברי� אלה . כל אחת מההנחות האלה עוררה דיו� נרחב בראשוני�

  .ונסקור היבטי� שוני� של ההנחות המפורטות בדבריו, של רבא
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        שריפהשריפהשריפהשריפהאי� ביעור חמ
 אלא אי� ביעור חמ
 אלא אי� ביעור חמ
 אלא אי� ביעור חמ
 אלא 

, לכאורה. שלדעתו ביעור חמ
 הוא בשריפה בלבד, רבא הסיק מדבריו של רבי עקיבא

אילו היה רבי עקיבא סובר שביעורו בכל . הדר� שבה הגיע רבא למסקנה זו היא פשוטה

מ� הסת� קיימות דרכי� לכלות . לא הייתה בעיה לבער את החמ
 ביו� טוב עצמו, דבר

א� רבי עקיבא סובר שאי� דר� לקיי� . וע מלאכהאת החמ
 באופ� שאינו כרו� בביצ

כנראה הוא סובר שהדר� היחידה לקיי� את , את מצוות הביעור מבלי לעשות מלאכה

  .המצווה היא על ידי שריפה

. י בעניי� מצוות ביעור"הסבר זה נתקל בבעיה על רקע שיטתו הייחודית של רש

דהיינו תרומה שנטמאה , האלא ביחס לשמ� שריפ, י לא נאמרה ביחס לחמ
"שיטת רש

מלמדת שיש מצווה לבער תרומה .) כה(הגמרא במסכת שבת . ועומדת לשריפה

  :י מציע שני נימוקי� לביעור התרומה"רש. שנטמאה

"˘„˜Ï ‡ÈÓ„„ ,‰Ï˜˙ ÌÂ˘Ó „ÂÚÂ"  )˘¯"‰Î ˙·˘ È .„"ÛÂ¯˘Ï ‰ÂˆÓ ‰.(  

 אי� – שא� הנימוק לביעור הוא החשש לתקלה, טועני�) ה כ�"ד(התוספות על אתר 

התוספות . וכל דר� אחרת לכילוי התרומה הטמאה תועיל, צור� לבער בשריפה דווקא

לכ� ה� מעדיפי� את הנימוק . עצמ� סוברי� שביעור התרומה הוא בשריפה דווקא

  .א� מדאורייתא או מדרבנ�, שתרומה נחשבת לעניי� זה כקודש, י"הראשו� של רש

, לפי התוספות. ריפה ביו� טובקובעת שאסור לשרו� שמ� ש:) כד(המשנה ש� 

שהרי הדר� היחידה לקיי� את המצווה היא , האיסור הוא משו� מלאכת הבערת אש

, נית� לבער את התרומה ג� בדרכי� אחרות, י"לדעת רש. י לא סבר כ�"רש. בשריפה

  :בכל דר� שהיא, א� על פי כ� נאסר ביעור התרומה ביו� טוב. כגו� נתינה לבהמה

"‰˙˙Ï Â‡ ‰˜Ò‰·Â¯ÂÒ‡ ·ÂË ÌÂÈ· Â·ÏÎÏ  , ÌÂÈ· ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ÌÈ‡ÓË ÌÈ˘„˜ ÔÈ¯Ú·Ó ÔÈ‡„
·ÂË ,‰Ó‰· ˙ÏÈÎ‡ È„È ÏÚ ÂÏÈÙ‡Â ,·ÂË ÌÂÈ· ÌÈ˘„˜ ÔÈÙ¯Â˘ ÔÈ‡˘ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ , ‡ÓÈ˙ ‡ÏÂ

‰ÙÈ¯˘ ‡˜Â„"...  )˘¯"ÊÎ ‰ˆÈ· È :„"‰‡ÓË�˘ ‰ÏÁ ‰.(  

סבר שאסור להדליק נר משמ� שריפה בערב יו� טוב כדי ) א"ב ה"שבת פ(הירושלמי 

שלפי הירושלמי הבעיה איננה מצד איסורי מלאכה ,  הסבירד"הגרי. 1שידלוק ביו� טוב

מצוות הביעור חייבת , לפי הירושלמי. אלא מצד הלכות ביעור תרומה, ביו� טוב

מדברי הירושלמי נית� להגיע . ולא בשבת או ביו� טוב, להתקיי� דווקא ביו� חול

  

  .שהבי� שהאיסור הוא רק ביו� טוב עצמו, זאת בשונה מהבבלי. כפשט המשנה ש�  1
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. לאו דווקא בשריפה,  נאסר בכל דר�שביעור התרומה ביו� טוב, י"למסקנתו של רש

  :אלא הביעור נאסר משו� מלאכה, י מפורש שאי� זה הנימוק לאיסור"א� בדברי רש

"·ÂË ÌÂÈ· ÌÈ¯Ú·˙Ó ÌÈ‡ÓË ÌÈ˘„˜ ÔÈ‡˘ ‡È‰ ·Â˙Î‰ ˙¯Ê‚„ , ‰·˘Á‡ ‡�ÓÁ¯„
Ô˙¯Ú·‰Ï , ·È˙Î„'Û¯˘È ˘‡· ,'‡È‰ ‰Î‡ÏÓ ÍÎÏ‰"  )˘¯"Ì˘ È.(  

ט המלאכות "הנוספת על ל, כמלאכה נפרדתנית� היה לפרש שכילוי התרומה נחשב 

כיוו� שהתורה מכנה את . י כותב במפורש שאי� זו מלאכה חדשה"א� רש. המוכרות לנו

כל דר� שבה מתבערת התרומה נחשבת בעיני התורה , "יישר�"ביעור התרומה בפועל 

  .ואסורה משו� מלאכת הבערה, כשריפה

החידוש הראשו� של . התרומהי לביעור "ראינו לעיל את שני הנימוקי� של רש

מסתבר יותר א� , שלפיו נית� לבער את התרומה בכל דר� ולאו דווקא בשריפה, י"רש

שביעור התרומה , י"החידוש השני של רש, מאיד�. נבי� שהביעור נועד למנוע תקלה

. מסתבר יותר לפי ההבנה שביעור התרומה שקול לביעור קדשי�, נחשב כמלאכה

אילו מטרת הביעור הייתה מניעת .  על פי משמעותו ההלכתיתחשיבות הביעור נקבעת

  .קשה היה לומר שביעור זה מקבל מעמד של מלאכה ונאסר ביו� טוב, תקלה בלבד

רבי עקיבא , כאמור. מתעוררת קושיה על דברי הגמרא אצלנו, י"לאור שיטת רש

. יו� טובשהרי אסור לעשות מלאכה ב, טוע� שלא נית� לצוות על ביעור חמ
 ביו� טוב

שהרי אילו , שלדעת רבי עקיבא ביעור החמ
 חייב להיות בשריפה דווקא, רבא מסביר

, לכאורה.  לא היה בכ� כל איסור ג� ביו� טוב עצמו–נית� היה לבער בדרכי� אחרות 

אפילו א� נית� היה לבער את החמ
 בדרכי� . י קביעה זו איננה הכרחית"לפי שיטת רש

מקיי� את מצוות הביעור אמורה להחשיב את מעשה עצ� העובדה שהאד� , אחרות

ההוכחה של רבי עקיבא תקפה ג� , כיוו� שכ�. וממילא הביעור ייאסר, הביעור כמלאכה

  .שלא כדברי רבא, א� נניח שהביעור איננו בשריפה דווקא

הוא מיישב אותה על פי החקירה היסודית באופי . הרגיש בקושיה זו' פני יהושע'ה

האחרוני� הסבירו , כפי שראינו.  המוכרת לנו מהשיעורי� הקודמי�',תשביתו'מצוות 

אלא זוהי , שמחלוקת רבי יהודה וחכמי� אינה רק מחלוקת טכנית באופ� הביעור

רבי יהודה סובר שהתורה מצווה על פעולה . מחלוקת מהותית בנוגע לאופי המצווה

 התורה מצווה על אלא, חכמי� סוברי� שאי� למצווה קיו� חיובי. חיובית של שריפה

שביעור , מסביר' פני יהושע'ה. האד� לדאוג שלא יהיה ברשותו חמ
 במועד הנקוב

  :החמ
 יכול להיחשב כמלאכה רק לפי שיטת רבי יהודה
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"ÌÏÂÚ‰ ÔÓ È¯Ó‚Ï ˙·˘ÂÓ ‡‰È˘ Ô�ÈÚ· ‡˜Â„ ‰ÙÈ¯˘· Â˙ÂˆÓ ¯˜ÈÚ„ È„ÈÓ· È‡„Â„ , ÔÎ Ì‡Â
ÌÈ·ÏÎÏ ‰�ÏÈÎ‡È„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏ Â˙ ... ‡‰ ÛÂÒ ÛÂÒ„‡È‰ ‰Î‡ÏÓ ÈÓ� , ‡¯˜ „ÈÙ˜„ ÔÂÈÎ

ÌÏÂÚ‰ ÔÓ ¯ÚÂ·Ó ‡‰È˘...    
‰ÙÈ¯˘· Â�È‡ ıÓÁ„ ‡·È˜Ú È·¯Ï ‰ÈÏ ‡¯È·Ò ÈÂ‰ È‡ ÔÎ ÔÈ‡˘ ‰Ó ... Â�È‡ ‰˘Ú‰ ¯˜ÈÚÂ

„ÂÁÏ ‰‡¯È Ï·· ¯Â·ÚÈ ‡Ï˘ ‡Ï‡ ,‰Î‡ÏÓ ‡ÎÈÏ ÌÈ·ÏÎÏ ‰�ÎÈÏ˘È Ì‡ Û‡ ÔÎ Ì‡"    
  )‰ ÌÈÁÒÙ Ú˘Â‰È È�Ù :ÔÂÈÚ‰ ¯Á‡Ï Ì�Ó‡.(  

ג� א� נסבור שבפועל אפשר , לכ�.  המצווה הוא בשריפת החמ
עיקר, לפי רבי יהודה

. וייאסר ביו� טוב,  ביעור זה ייחשב כמלאכה–לקיי� את המצווה בדרכי ביעור אחרות 

סוברי� שהביעור הוא רק אמצעי להגיע למצב שאי� לאד� חמ
 , לעומת זאת, חכמי�

יכולה להיחשב ואי� היא , לפעולת הביעור עצמה אי� משמעות הלכתית. ברשותו

  .שבה יש קיו� חיובי בביעור, בזאת שונה החמ
 מתרומה. כמלאכה

ראינו לעיל שקיימי� שני נימוקי� לביעור , ראשית. הסבר זה בעייתי משני כיווני�

ברור מהו ההבדל בי� , לפי ההבנה שביעור התרומה דומה לביעור קדשי�. התרומה


 – לדעת חכמי� –אילו ביעור החמ
 ו, ביעור התרומה הוא קיו� מצווה. תרומה לחמ

לפי ההבנה שביעור התרומה , אול�. הוא רק אמצעי להגיע למצב שבו החמ
 אינו קיי�

הביעור איננו קיו� , ג� בתרומה. הפער בי� תרומה לחמ
 מצטמצ�, נועד למנוע תקלה

התורה החשיבה את ביעור , א� על פי כ�. אלא אמצעי בלבד, מצווה בפני עצמו

אפילו לשיטת , מדוע א� כ� לא ייחשב ג� ביעור החמ
 למלאכה. לאכההתרומה כמ

  ?חכמי�

, שהרי. 'פני יהושע'קושיה זו בלבד לא הייתה גורמת לנו לדחות את דבריו של ה

ג� מבלי , ההבנה שביעור התרומה נועד למנוע תקלה בלבד היא קשה מצד עצמה

קשה לקבל , ד למניעת תקלהלפי ההבנה שהביעור נוע, כפי שביארנו. להגיע לסוגייתנו

  .י שהתורה החשיבה את הביעור כמלאכה"את חידושו של רש

בשיעור הקוד� עסקנו בשאלה מדוע . קיימת קושיה נוספת על רבי עקיבא, אול�

התוספות התמודדו ע� שאלה . שריפת תרומה ביו� טוב אינה מותרת משו� אוכל נפש

כמבואר בדבריו , יה זו בדר� אחרתי באה להתגבר על בע"שיטת רש. זו בדרכי� שונות

  :במסכת ביצה

"˙¯˙ÂÓÂ ‡È‰ ‰ÏÈÎ‡ Í¯Âˆ ·ÂË ÌÂÈ· ¯� ˙˜Ï„‰„ ,‡Ï ‰Ù¯˘ ÔÓ˘· ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡ , ÔÓ˘ ‡Â‰Â
˙‡ÓË�˘ ‰ÓÂ¯˙ ,·ÂË ÌÂÈ· ÌÈ¯Ú·˙Ó ÌÈ‡ÓË ÌÈ˘„˜ ÔÈ‡˘ ‡È‰ ·Â˙Î‰ ˙¯Ê‚„"    

  )˘¯"ÊÎ ‰ˆÈ· È :„"‰‡ÓË�˘ ‰ÏÁ ‰.(  
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, אול�. את המלאכה משו� אוכל נפששאכ� קיי� יסוד להתיר , י נראה"מדברי רש

זוהי : החידוש של התורה שהבערת התרומה נחשבת כמלאכה מכיל בתוכו חידוש נוס�

  .מלאכה שההיתר של אוכל נפש אינו תק� לגביה

נוכל להגיע למסקנה , א� נניח שביעור חמ
 נחשב א� הוא למלאכה, לפי זה

ג� א� נקבל את העיקרו� , באותו אופ�. שביעור זה לא יהיה מותר משו� אוכל נפש

לא נוכל להתיר על סמ� זה את , 2"מתו� שהותרה לצור� הותרה נמי שלא לצור�"

ובכלל זה הופקעה , התורה הפקיעה את מלאכת הביעור מדי� אוכל נפש. המלאכה

יכול להתיר את ' מתו�'בסוגייתנו מבואר שדי� , א� על פי כ�. 'מתו�'המלאכה ג� מדי� 

 אוסר לבער את החמ
 ביו� טוב כיוו� שהוא אינו מקבל את די� רבי עקיבא. הביעור

  .3 ביעור החמ
 היה מותר ג� לפי שיטתו–ואילו הוא היה מקבל את הדי� ', מתו�'

י "וליישב את שיטת רש', פני יהושע'נראה א� כ� שיש לדחות את הסברו של ה

ו תק� ביחס שהעיקרו� של החשבת הביעור כמלאכה כלל אינ, נית� לומר. בדר� אחרת


עובדה זו היא המעניקה לביעור . הביעור הוא ייעודו של החפצא, בתרומה. לביעור חמ

הביעור איננו ייעוד , לעומת זאת, בחמ
. ולכ� הוא נחשב למלאכה, את חשיבותו

אי� די בחשיבות של קיו� מצווה כדי להחשיב את . החפצא אלא קיו� מצווה בלבד

חמ
 ביו� טוב ייאסר רק א� נסבור שיש צור� ביעור ה, לפיכ�. הביעור כמלאכה

  .בשריפה דווקא

        הבערה לחלק יצאתהבערה לחלק יצאתהבערה לחלק יצאתהבערה לחלק יצאת

התורה . ההנחה השנייה שמבאר רבא מקשרת אותנו למחלוקת תנאי� במסכת שבת

, ה"שמות ל" (תיכ� ביו� השבתשבֹלא תבערו אש בכל מֹ: "אוסרת להבעיר אש בשבת

 המלאכות וכבר נאסרה ט"שהרי הבערה היא אחת מל, פסוק זה לכאורה מיותר). ג

  :התנאי� נחלקו מה בא פסוק זה ללמדנו. בכלל�

"‡È�˙„ :˙‡ˆÈ Â‡ÏÏ ‰¯Ú·‰ ,ÈÒÂÈ È·¯ È¯·„ .¯ÓÂ‡ Ô˙� È·¯ :˙‡ˆÈ ˜ÏÁÏ"  )Ú ˙·˘.(.  

ודינה קל , התורה באה ללמד שמלאכת הבערה שונה משאר המלאכות, לדעת רבי יוסי

, לו הבערה היא בלאו בלבדואי, העונש על שאר המלאכות הוא סקילה או כרת. יותר

  

ולכ� מ� , זוהי הרחבה של ההיתר משו� אוכל נפש, לענייננו. עיקרו� זה יבואר בהרחבה בהמש� השיעור  2

  .הסת� ההיתר לא יהיה קיי� במלאכות המופקעות מדיני אוכל נפש

. אינו מספיק להתיר את המלאכה' מתו�'ג� , � חלאוה שנראה בהמש� השיעור"רוש המהרלפי פי, אמנ�  3

 .פירושו איננו הפירוש הפשוט בסוגיה, על כל פני�
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אלא היא , רבי נת� סובר שמלאכת הבערה אינה שונה מכלל המלאכות. ועונשה מלקות

כ� חייבי� על כל , כש� שחייבי� על מלאכת ההבערה בפני עצמה. באה ללמד על הכלל

 חייב על כל –וא� עשה כמה מלאכות בהעל� אחד , אחת מהמלאכות בפני עצמה

, החיוב על מלאכת הבערה הוא סקילה או כרת, ת רבי נת�לפי שיט. מלאכה ומלאכה

  .כמו שאר המלאכות

קשה להבי� , על פניו. שהבערה לחלק יצאת, רבא לומד מדבריו של רבי עקיבא

שלא ייתכ� שהתורה מצווה לשרו� את , רבי עקיבא טע�. כיצד הגיע רבא למסקנה זו

שהבערה לחלק יצאת או בי� א� נסבור . שהרי הבערה היא מלאכה, החמ
 ביו� טוב

ההוכחה של רבי עקיבא אמורה , ממילא. פשוט שאסור להבעיר אש בשבת, ללאו יצאת

  ?מהו א� כ� הבסיס לדברי רבא. להיות תקפה לפי כל הדעות

  :התוספות הציעו שני תירוצי�. הראשוני� ענו על שאלה זו בדרכי� שונות

" ˙‡ˆÈ ˜ÏÁÏ–‰Î‡ÏÓ ·‡ ‰Ï È¯˜„Ó .    
·È¯ ¯ÓÂ‡ „ÂÚÂ"‡ , ‰˙‡ˆÈ Â‡ÏÏ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ„–·ÂË ÌÂÈ· ¯ÂÒ‡ ‰È‰ ‡Ï  , Ì˘ ÔÈ‡„ ÔÂÈÎ
‰ÈÏÚ ‰Î‡ÏÓ"  )‰ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"˙‡ˆÈ ˜ÏÁÏ ‰.(  

רבי . הדיוק הוא לא מדינו של רבי עקיבא אלא מניסוחו, לפי התירו
 הראשו� בתוספות

 לא –אילו הוא היה סובר שהבערה ללאו יצאת ". אב מלאכה"עקיבא קורא להבערה 

שהרי היא , בדומה לשאר המלאכות, ה הצדקה להגדיר את ההבערה כאב מלאכההיית

א� ניסוח הדברי� , ההוכחה של רבי עקיבא עומדת בעינה לכל הדעות. יצאה מכלל�

  .היה אמור להיות שונה

למעמד המיוחד של ההבערה יש השלכות הלכה , לפי התירו
 השני בתוספות

אלא , י� איסור להבעיר אש ביו� טוב א–למא� דאמר הבערה ללאו יצאת . למעשה

וממילא נשמט הבסיס להוכחה של רבי , שריפת החמ
 ביו� טוב מותרת. בשבת בלבד

  :פירוש זה של התוספות מניח שתי הנחות. עקיבא

הנחה זו אינה הכרחית . הבערה איננה מלאכה,  למא� דאמר הבערה ללאו יצאת....אאאא

  .ורק אי� עליה חיוב מלא, לאכהונית� לטעו� שהבערה עדיי� מוגדרת כמ, מסברה

ואילו , ביו� טוב נאסרו רק המלאכות.  אי� הקבלה מלאה בי� איסורי שבת ויו� טוב....בבבב

חידוש זה עשוי להיות . 4האיסורי� הנוספי� הקיימי� בשבת אינ� חלי� ביו� טוב

  

שממנה נראה שההבדל היחיד בי� שבת ליו� טוב הוא , :)ז(זאת בשונה מפשט המשנה במסכת מגילה   4

 .ולא בשאר האיסורי�,  במלאכות בלבדשהמשנה ש� מוגבלת לעיסוק, יש לפרש. לעניי� אוכל נפש
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למא� דאמר (שביתת עבדו ובהמתו ומוקצה , כגו� תחומי�, משמעותי לאיסורי� נוספי�

  .5)דאורייתאמוקצה 

  :פירוש אחר מציע רבנו חננאל

"‰˙‡ˆÈ ˜ÏÁÏ ‰¯Ú·‰ ‰�ÈÓ Ô�ÈÚÓ˘Â , ‰˙‡ˆÈ Â‡ÏÏ Í˙Ú„ ‡˜ÏÒ È‡„– ‰˘Ú È˙È˙ 
ıÓÁ ˙˙·˘‰„ ,‰¯Ú·‰„ Â‡Ï ÈÁ„ÈÏ"  )‰ ÌÈÁÒÙ Ï‡��Á Â�·¯.(:  

למא� דאמר הבערה לחלק ". עשה דוחה לא תעשה"רבנו חננאל מתבסס על העיקרו� 

למא� דאמר , לעומת זאת.  ועשה אינו יכול לדחותה,הבערה היא באיסור כרת, יצאת

ומותר ,  העשה של השבתת חמ
 דוחה את איסור ההבערה–הבערה ללאו יצאת 

וא� כ� , רבי עקיבא סבר שאסור לשרו� חמ
 ביו� טוב. לשרו� את החמ
 ביו� טוב

  .הוא כנראה הניח שהבערה לחלק יצאת

חיוב . א� הוא נתקל בקושיה, להסבר זה עולה באופ� פשוט מדבריו של רבנו חננא

, כיוו� שכ�. ביו� טוב אי� חיוב כרת אלא לאו בלבד. כרת על המלאכות קיי� רק בשבת

והעשה של השבתת ,  איסור ההבערה הוא בלאו–ג� א� נסבור שהבערה לחלק יצאת 

  .החמ
 אמור לדחות אותו

רו� עסקנו לעיל באיסור לש. המפתח לפתרו� הבעיה נמצא בגמרא במסכת שבת

והעשה של , ג� כא� הייתה אמורה להיות דחייה, לכאורה. שמ� שריפה ביו� טוב

האמוראי� . שריפת התרומה הטמאה אמור היה לדחות את הלאו של מלאכה ביו� טוב

  :פתרו� אחד מציע רב אשי. בסוגיה במסכת שבת התמודדו ע� שאלה זו בדרכי� שונות

"¯Ó‡ È˘‡ ·¯ :'ÔÂ˙·˘ '–‰˘Ú  ,ÌÂÈ ‰ÈÏ ‰Â‰Â‰˘Ú˙ ‡ÏÂ ‰˘Ú ·ÂË  , ‰ÁÂ„ ‰˘Ú ÔÈ‡Â
‰˘ÚÂ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙‡"  )„Î ˙·˘:-‰Î.(.  

העשה של שריפת התרומה היה דוחה , אילו איסור מלאכה ביו� טוב היה בלאו בלבד

המלאכות נאסרו ביו� טוב ". שבתו�"א� מלבד הלאו יש ביו� טוב ג� עשה של . אותו

  .ה לדחות לא תעשה ועשהומצוות שריפת התרומה אינה יכול, ג� מכוח העשה הזה

למא� דאמר הבערה לחלק . על פי זה נית� להבי� את שיטת רבנו חננאל בסוגייתנו

כ� ג� , כש� שהיא אסורה בלאו. הבערה שקולה במעמדה לשאר המלאכות, יצאת

העשה של שריפת החמ
 לא יוכל לדחות את , ממילא. חל לגביה" שבתו�"העשה של 

היא . הבערה שונה משאר המלאכות, ה ללאו יצאתלמא� דאמר הבער. איסור ההבערה

  

לרבי אברה� ב� (מעשה נסי� ,  ש�316�324ב טור תרו והערות "עיי� אנציקלופדיה תלמודית כר� כ  5

  .ק א"ד ס"ג ומנחת חינו� מצווה כ"ע�א"ע' שאגת אריה סי, ב"מסילה י) �"הרמב
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רבנו חננאל . א� אי� היא מוגדרת כמלאכה, נאסרה בשבת וביו� טוב באיסור מיוחד

אשר איננה מוגדרת , הבערה. 6תק� רק ביחס למלאכות" שבתו�"מניח שהעשה של 

והעשה של שריפת , הבערה נאסרה באיסור לאו בלבד. אינה פוגעת בשביתה, כמלאכה

  .7ולהתיר את שריפת החמ
 ביו� טוב, 
 מצליח לדחות את הלאוהחמ

        ''''מתו�מתו�מתו�מתו�''''

הואיל והותרה הבערה לצור� "ההנחה השלישית שהניח רבי עקיבא היא שאי� אומרי� 

. אשר מקורו במסכת ביצה', מתו�'רבא מתייחס כא� לדי� ". הותרה נמי שלא לצור�

המשנה . 'מתו�'ות די� נסקור בקצרה את יסוד, לפני שנדו� בקביעה של סוגייתנו

  :במסכת ביצה מביאה מחלוקת בי� בית הלל ובית שמאי ביחס להוצאה ביו� טוב

"ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È· : ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˙‡ ‡ÏÂ ·ÏÂÏ‰ ˙‡ ‡ÏÂ ÔË˜‰ ˙‡ ‡Ï ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡
ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ,ÔÈ¯È˙Ó ÏÏ‰ ˙È·Â"  )·È ‰ˆÈ· ‰�˘Ó.(.  

תורה לרשות הרבי� ביו� הלולב וספר ה, בית שמאי סוברי� שאסור להוציא את הקט�

, לדעת�. בית הלל מתירי� את הוצאת�. כיוו� שהוצאה זו אינה לצור� אכילה, טוב

 היא הותרה ג� שלא לצור� –משו� אוכל נפש , כיוו� שהוצאה הותרה לצור� אכילה

  .כגו� במקרי� של המשנה, אכילה

דלא ה אלא מ"ד(י ש� "רש. הראשוני� נחלקו לגבי היק� החידוש של בית הלל

,  הותרה לחלוטי� מדאורייתא–סובר שכל מלאכה שהותרה לצור� אוכל נפש ) אפלוג

, ובעקבותיה� רוב הראשוני�, )י"ג רש"ה ה"ד(התוספות . אפילו שלא לצור� כלל

ג� בית הלל אוסרי� מ� התורה לעשות מלאכה שלא לצור� , לדעת�. י"חולקי� על רש

המלאכה מותרת לא : תירי� את המלאכהבית הלל רק הרחיבו את סוגי הצור� המ. כלל

  .אלא לכל צרכי היו�, רק לצור� אכילה

  

שביתת עבדו ובהמתו , מי� תחו–דעה זו עשויה להיות משמעותית ג� ביחס לענייני� שהזכרנו לעיל   6

ח "מצווה רצ(המנחת חינו� . 207�215והערות , ב טור תקצו"עיי� אנציקלופדיה תלמודית כר� כ. ומוקצה

לבי� , שבאופ� עקרוני נחשבת כמלאכה והתורה רק הקלה בעונשה, נוטה לחלק בי� הבערה) ק ה"ס

 . כמלאכותשבאופ� בסיסי אינ� מוגדרי�, שביתת עבדו ובהמתו ומוקצה, תחומי�
, האמוראי� האחרי� ש� חלקו על רב אשי. הסבר זה תלוי בשיטת רב אשי בסוגיה במסכת שבת  7

בי� השאר מביאה הגמרא את שיטת . והסבירו בדרכי� אחרות מדוע נאסרה שריפת התרומה ביו� טוב

 אומרי� שלולא הפסוק היינו, רבא כנראה סבר". הוא לבדו יעשה לכ�"הלומד את האיסור מהפסוק , רבא

שהרי רבא הוא , נצטר� להסביר את סוגייתנו בצורה שונה, וא� כ�. שעשה ידחה לא תעשה של יו� טוב

  .בעל המימרא כא�
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שכל דבר , התוספות עצמ� סברו. במסגרת שיטת התוספות קיימות שתי גישות

ראשוני� . ומתיר את המלאכה,  נחשב כצור� היו�–שאד� נהנה ממנו ביו� טוב 

' אור זרוע סי; ח"תשל' ה ביצה סי"ראבי(אחרי� סברו שהמתיר הוא צור� מצווה 

הוצאת קט� כדי : זהו לדעת� המכנה המשות� של המקרי� שהוזכרו במשנה). ח"של

הוצאת לולב כדי לצאת בו ידי חובת ארבעת המיני� והוצאת ספר תורה לקרוא , למולו

  .בו

שהמתיר של אוכל נפש הוא משו� מצוות שמחה , סבר) ב"ק' סי(' שאגת אריה'ה

שהרי ההיתר של , ח שג� בראש השנה יש מצוות שמחהעל פי זה הוא הוכי. ביו� טוב

יכולה להוות בסיס לשיטת ' שאגת אריה'הבנתו של ה. אוכל נפש קיי� ג� בראש השנה

' מתו�'ודי� , התורה התירה את המלאכה לצור� מצוות שמחה. ה והאור זרוע"הראבי

ינו התוספות כנראה הבינו שהיתר אוכל נפש א. מרחיב את ההיתר למצוות נוספות

בדי� אוכל . אלא התורה התירה מלאכה לצור� הנאת האד�, נובע מפ� המצווה שבדבר

הרחיב את ההיתר לכל צור� ' מתו�'ודי� , נפש למדנו שהמלאכה מותרת לצור� אכילה

  .שיש בו הנאה לאד�

אלא שיש , שבאופ� בסיסי כל המלאכות נאסרו ביו� טוב, בדברינו עד כה הנחנו

', שאגת אריה'זוהי ההנחה העומדת בבסיס שיטת ה. מי�לה� היתר לצרכי� מסוי

. �"גישה שונה בעניי� זה העלה הרמב. 8שמלאכות יו� טוב הותרו לצור� מצוות שמחה

  :מלאכות אוכל נפש ה� מלאכות שמעול� לא נאסרו ביו� טוב, �"לדעת הרמב

" ˘Â¯ÈÙ Ï·‡'‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ '–˘Ù� ÏÎÂ‡ Í¯ÂˆÏ ‰�È‡˘ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ  ,¯Ó‡�˘ ÔÈ�ÚÎ 
'Í˙Î‡ÏÓ ÏÎ ˙È˘ÚÂ „Â·Ú˙ ÌÈÓÈ ˙˘˘' ... ˙Î‡ÏÓ ‡È‰ ˘Ù� ÏÎÂ‡· ‡È‰˘ ‰Î‡ÏÓÂ

‰‡�‰ ,‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ‡Ï"  )·Ó¯"Î ‡¯˜ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÏÚ Ô"‚ ,Ê.(  

� דייק את שיטתו מהניסוח השונה שבוחרת התורה לאיסורי המלאכה בשבת "הרמב

רה היא ואילו ביו� טוב המלאכה שנאס, "כל מלאכה"בשבת אוסרת התורה . וביו� טוב

שהניסוחי� השוני� מתייחסי� למלאכות בעלות אופי , � סבר"הרמב. 9"מלאכת עבודה"

ביו� טוב . ה� מלאכות עבודה וה� מלאכות הנאה, בשבת נאסרו כל המלאכות. שונה

 מעול� –מלאכה שעל פי אופיה היא מלאכת הנאה וצריכה . נאסרה רק מלאכת עבודה

  .לא נאסרה

  

 ").לב שמח"בהוצאת מכו� (ב ש� 189ובהערה , .ופסחי� פד. ח שבת קלג"עיי� ג� בחידושי הר  8
 מייד אחר כ� מפורש ההיתר של א�, בפסח" כל מלאכה"ש� נאמר שאסור לעשות , טז, ב"חו
 מבשמות י  9

  .מלאכת אוכל נפש
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בית . �"הלל ובית שמאי נוגעת לחידושו של הרמבשמחלוקת בית , נית� להבי�

בית הלל דגלו .  לצור� אוכל נפש–שמאי הבינו שהמלאכה הותרה רק לצור� מסוי� 

העובדה שמלאכה הותרה לצור� אוכל נפש מעידה , לפי הבנת�. �"בשיטתו של הרמב

ההיתר משו� אוכל נפש הוא . על כ� שהמלאכה במהותה היא מלאכת הנאה וצריכה

וממילא היא מעול� , "מלאכת עבודה" לכ� שהמלאכה אינה כלולה בקטגוריה של סימ�

  .מלאכה זו תהיה מותרת ג� שלא לצור�, לפיכ�. לא נאסרה ביו� טוב

שהמלאכה הותרה , י"הבנה זו בדעת בית הלל מסתברת במיוחד לפי שיטת רש

סודה לפי שאר הראשוני� מסתבר יותר לומר שהמלאכה בי. אפילו שלא לצור� כלל

ההיתר . אלא שיש לה היתר לצרכי� מסוימי�, כלולה באיסור עשיית מלאכה ביו� טוב

  .ובעקבותיו נוצרי� היתרי� נוספי� לצרכי� אחרי�, לצור� אכילה מתרחב

באות לידי ביטוי בדברי הראשוני� בסוגיות ' מתו�'שתי הגישות האלה בהבנת די� 

מתו� שהותר ,  הותרה ביו� טובשמלאכת בונה, התוספות במסכת שבת סברו. שונות

  ):ליצור גבינה(� 7ֵלַג

"¯Ï ‰ÓÈ˙"È ,‰¯Â˙‰ ÔÓ ·ÂË ÌÂÈ· Ô·‚Ï ¯˙ÂÓ„ ÔÂÈÎ ... ¯˙ÂÓ ‡‰È ·ÂË ÌÂÈ· Â˙È· ÏÙ� ÔÎ Ì‡
·ÂË ÌÂÈ· Â˙Â�·Ï ,Í¯ÂˆÏ ÔÈ�· ¯˙Â‰˘ ÍÂ˙Ó„ , ÍÂÓÒ· ¯Ó‡„Î ‰�Â· ÌÂ˘Ó ÈÂ‰ Ô·‚Ó„– 

Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÈÓ� ¯˙Â‰ ,ÌÂÈ‰ Í¯Âˆ ‡‰È˘ „·Ï·Â"  )ÂÙÒÂ˙‰ˆ ˙·˘ ˙ .„"‰„Â¯‰Â ‰.(  

ואי אפשר לראותה כמלאכת , "מלאכת עבודה"מלאכת בונה ודאי שייכת לקטגוריה של 

, לדעת התוספות מלאכה זו תהיה מותרת בנסיבות מסוימות, א� על פי כ�. צריכה

הותרה ) תולדה של המלאכה, או ליתר דיוק(מתו� שמצאנו מקרה אחד שבו המלאכה 

על בסיס שיטת ' מתו�'התוספות ודאי לא הבינו את די� .  מגב�–לצור� אוכל נפש 

  .10אלא לדעת� ההיתר משו� אוכל נפש מתרחב ויוצר היתרי� נוספי�, �"הרמב

מביא את שיטת ]) השני[ל שיטה ישנה "ה וז"ד. ז(השיטה מקובצת במסכת כתובות 

את מתיר ' מתו�'די� , ד"לדעת הראב. 'מתו�'אשר הגביל את ההיתר מדי� , ד"הראב

א� הייתה אפשרות לעשות . המלאכה רק במקרה שאי אפשר לעשותה מערב יו� טוב

זאת בשונה ממלאכת .  אי� לה היתר ביו� טוב עצמו–את המלאכה בערב יו� טוב 

  .שהותרה אפילו א� אפשר לעשותה מערב יו� טוב, אוכל נפש ממש

  

יש . אלא רק אומרי� שיש בכ� איסור דרבנ�, התוספות אינ� חוזרי� בה� מחידוש זה, ג� במסקנת�  10

וקצת קשה , שהתוספות ש� מתירי� אפילו א� המלאכה איננה לצור� אוכל נפש אלא לצור� היו�, לציי�

  .חהלומר שבכל צורכי היו� יש משו� מצוות שמ
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צרכי� והותרו רק ל, כל המלאכות נאסרו ביו� טוב, ד"נראה שג� לדעת הראב

ובמסלול זה , גרעי� ההיתר הוא לצור� אכילה: ההיתר הוא בשני מסלולי�. מסוימי�

הרחיב את ההיתר ' מתו�'די� . הותרו המלאכות אפילו כשאפשר לעשות� מערב יו� טוב

ההיתר הוא רק כשאי , במסלול זה. שבו ההיתר הוא לכל צורכי היו�, למסלול נוס�

  .אפשר מערב יו� טוב

  :ד" עצמו חלק על הראבהשיטה מקובצת

"¯Ó‡˜ ÈÎ‰„ ˘¯ÙÏ ‰‡¯� ‰È‰Â ...‡È‰ ‡„Á ‰ËÈÁ˘ Ì˘ ÏÎ , Í¯ÂˆÏ ‰ËÈÁ˘ ‰¯˙Â‰˘ ÔÂÈÎÂ
˘Ù� ÏÎÂ‡ , ÏÏÎ· ‰ËÈÁ˘ ‰˙È‰ ‡Ï È¯‰'‰Î‡ÏÓ ÏÎ ‰˘Ú˙ ‡Ï ,' ‰ËÈÁ˘ ÏÎ ‰˙ÚÓÂ

˙¯˙ÂÓ"  )Ê ˙Â·Â˙Î ˙ˆ·Â˜Ó ‰ËÈ˘ .„"·˙Î˘ ‰ÊÂ ‰.(  

ה הותרה לצור� אוכל נפש העובדה שמלאכ. �"השיטה מקובצת הול� בדרכו של הרמב

קיי� ג� ' מתו�'ההיתר מדי� , ממילא. מעידה על כ� שמלאכה זו מעול� לא נאסרה

ולא נית� , ממש כמו ההיתר משו� אוכל נפש, במקרה שאפשר לעשותה מערב יו� טוב

  .ד"להפריד בי� שני המסלולי� כשיטת הראב

א� נקבל ,  לפי רבא.ביחס למלאכת הבערה' מתו�'רבא מייש� את די� , בסוגייתנו

רבי עקיבא , כיוו� שכ�.  עלינו להתיר את שריפת החמ
 ביו� טוב–' מתו�'את די� 


מוב� כיצד , י"לפי שיטת רש. 'מתו�'כנראה אינו מקבל די� , האוסר את שריפת החמ

לשיטת . שהרי ההיתר הוא אפילו שלא לצור� כלל, מתיר את שריפת החמ
' מתו�'די� 

שג� שריפת החמ
 , התוספות מבארי�.  הוא רק לצור� היו�שאר הראשוני� ההיתר

  :כיוו� שהיא מהווה קיו� של מצוות הביעור, נחשבת כצור� היו�

" Ô�È¯Ó‡ È‡„'ÍÂ˙Ó '–È¯˘  ,˙ˆ˜ ÌÂÈ‰ Í¯Âˆ Ô�ÈÚ·„ ·‚ ÏÚ Û‡ , ÈÂ‰ ¯Ú·Ó˘ ‰Ó ‡Î‰
Í¯Âˆ"  )‰ ÌÈÁÒÙ ˙ÂÙÒÂ˙ :„"Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ‰.(  

        המוצא חמ
 ביו� טובהמוצא חמ
 ביו� טובהמוצא חמ
 ביו� טובהמוצא חמ
 ביו� טוב

לפי זה היה ראוי שנתיר את . כשיטת בית הלל', מתו�' את די� להלכה אנו פוסקי�

מסקנה זו נתקלת , אול�. כמבואר בדברי רבא בסוגייתנו, שריפת החמ
 ביו� טוב

  :בבעיה לאור דברי הגמרא בהמש� הפרק

"·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ : ·ÂË ÌÂÈ· Â˙È·· ıÓÁ ‡ˆÂÓ‰–ÈÏÎ‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ‰ÙÂÎ "    
  )Â ÌÈÁÒÙ.(.  

והדבר היחיד ,  אינו רשאי לבערו–מי שמצא חמ
 בביתו ביו� טוב ש, הגמרא קובעת

רוב הראשוני� הבינו שמדובר בחמ
 לאחר . שעליו לעשות הוא לכפות על החמ
 כלי
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, במקרה כזה אי� כל חיוב על החמ
 מדאורייתא). ה כופה עליו"י ד"עיי� רש(ביטול 

 מותר היה –לא ביטלו אילו היה מדובר בחמ
 ש. וההתמודדות היא רק ברובד הדרבנ�

  .כפי שעולה מסוגייתנו, לשורפו ג� ביו� טוב עצמו

). ח"ג ה"חמ
 ומצה פ' הל(פירש שמדובר בחמ
 שלא ביטלו , לעומת זאת, �"הרמב

מדוע . א� על פי שמתחייב עליו מדאורייתא, � אסור לשרו� את החמ
"לפי הרמב

  '?מתו�'השריפה אינה מותרת מדי� 

) ה מתו�"ד. כתובות ז(התוספות . תירוצי� לקושיה זוהראשוני� הציעו מספר 

א� , מעיקר הדי� באמת מותר לשרו� את החמ
. שהאיסור הוא משו� מוקצה, סברו

ואסרו את , חכמי� קבעו שהאיסור מדרבנ� משו� מוקצה יגבר על מצוות התורה

בשיעור הראשו� . �"על אתר את שיטת הרמב' כס� משנה'כ� הסביר ג� ה. השריפה

והסברנו בדרכי� שונות כיצד איסור מוקצה דרבנ� מתגבר על , נו בתירו
 זהעסק

  .11מצוות התורה

  :� חלאוה הציע דר� אחרת ליישב בי� הסוגיות"המהר

"Ô„È„‡ È‚ÈÏÙ ‡Ï ‡·È˜Ú È·¯„ ‡È‰‰„ ÈÏ ‡¯·˙ÒÓ , „È·ÚÂ ÏÏ‰ ˙È· ˜È·˘„ ¯˘Ù‡ Í‡È‰„
È‡Ó˘ ˙È·Î ,‡·¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï‡ :¯Ó‡ ‡Ï ÏÏ‰ ˙È·„ ‰�ÈÓ ÚÓ˘Â È'ÍÂ˙Ó ' ¯·„· ‡Ï‡

ÌÂÈ‰ Í¯Âˆ Â· ˘È˘"  )¯‰Ó"Â ÌÈÁÒÙ ‰Â‡ÏÁ Ì .„"‡„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ‰.(  

רבא אינו בא לומר שרבי . � חלאוה מפרש בצורה שונה את דברי רבא בסוגייתנו"המהר

שהרי לא מסתבר שרבי עקיבא יחלוק על בית ', מתו�'עקיבא שולל לחלוטי� את די� 

כיוו� ', מתו�' שריפת החמ
 אינה מותרת מדי� שאפילו לפי בית הלל, רבא טוע�. הלל

והיא התקבלה ג� , זוהי ההנחה העומדת בבסיס שיטת רבי עקיבא. שאי� בה צור� היו�

  .להלכה

על פניו נראה ? מדוע קיו� המצווה של שריפת החמ
 אינו נחשב כצור� היו�

, עה והאור זרו"לפי הראבי. שהדבר יהיה תלוי במחלוקת הראשוני� שראינו לעיל

מצוות ביעור חמ
 אינה גרועה מכל מצווה . הוא לצור� מצווה' מתו�'ההיתר מדי� 

. התוספות סברו שההיתר הוא לצור� הנאת האד�. וג� היא כלולה בהיתר, אחרת

א� אי� מוגדר , שקיו� המצווה הוא אמנ� דבר חשוב, במסגרת שיטת� נית� לטעו�

  .ולכ� אי� לו היתר, כהנאת האד�

  

 .17' לעיל עמ  11
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. א� הוא נתקל בקושי לאור המשנה במסכת ביצה, בל הסבר זהמסברה נית� לק

ה� ממקרי� של הוצאה לצור� ' מתו�'הדוגמאות שמביאה המשנה לדי� , כפי שראינו

 רקרקרקרקחלק מהראשוני� סברו שההיתר קיי� . לולב וספר תורה,  קט� למולו–מצווה 

הסוברי� , א� ג� לפי התוספות. ולא בשו� מקרה אחר, במקרי� שיש בה� צור� מצווה

לכל הפחות ;  לא נית� להתכחש לדברי המשנה–שההיתר הוא לצור� הנאת האד� 

  !עשיית מלאכה לצור� מצווהג� ג� ג� ג� עלינו לומר שההיתר כולל 

.  המקרי� שבה� יש צור� מצווהכלכלכלכלשההיתר באמת אינו כולל את , יש ליישב

 מחמת אלא, במקרי� המפורטי� במשנה ההיתר איננו משו� קיו� המצווה כשלעצמו

מלבד המצווה , כאשר אד� קורא בתורה. הנאת האד� המתלווה לקיו� המצווה

הנאה כזו אינה קיימת בשריפת . 12המתקיימת בכ� הוא נהנה ג� מקריאת התכני�


  .ולכ� היא אסורה ביו� טוב, החמ

  :א מופיע תירו
 אחר לסתירה בי� הסוגיות"בחידושי� המיוחסי� לריטב

"È· ‰�ÓÊ˘ ‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ÔÂÈÎ ·ÂË ÌÂ–· È¯˘ÈÓÏ ·È˘Á 'ÍÂ˙Ó ,' ¯ÙÒÂ Â· ˙‡ˆÏ ·ÏÂÏÎ ÈÂ‰„
Â· ˙Â¯˜Ï ‰¯Â˙ .È· ¯ÂÚÈ·„ ÔÏ ‡ÓÈÈ˜„ ‡˙˘‰ Â‰ÈÓÂ"„ , ˜„· ‡ÏÂ ÏËÈ· ‡ÏÂ ¯·Ú„ ‡ÎÈ‰

–·ÂË ÌÂÈ· ÂÙ¯Â˘Ï ÔÈ‡  ,Ì„Â˜ ‰ÂˆÓ ÔÓÊ ÚÈ‚‰„ ÔÂÈÎ , ‰ÁÂ„ Â�È‡˘ ‰�ÓÊ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÓÎ ÈÂ‰Â
·ÂË ÌÂÈ"  )‰ Ì˘· ÌÈ˘Â„ÈÁ·ËÈ¯"„ ÌÈÁÒÙ ‡ :„"˘Â ‰‰�ÈÓ ÚÓ(13.  

שלפיו שריפת החמ
 ביו� טוב אמורה להיות , א מקבל את הדיוק מסוגייתנו"הריטב

, מסקנה זו נכונה רק לפי ההווה אמינא של רבי עקיבא, אול�. 'מתו�'מותרת מדי� 

ד "הוא בי' תשביתו'זמנה של מצוות , למסקנה. חלה ביו� טוב עצמו' תשביתו'שמצוות 

אי� ,  למצב שבו הוא נדרש לשרו� את החמ
 ביו� טובא� האד� התעכב והגיע. בניס�

  .'מתו�'במקרה כזה אי� למלאכה היתר מדי� . הוא מקיי� את המצווה בזמנה

. ו"ולא בט, ד בלבד"חלה ביו� י' תשביתו'שלפי המסקנה מצוות , נית� היה להבי�

 ,בל ייראה ובל יימצאביו� טוב הראשו� של פסח האד� מתמודד א� ורק ע� איסורי 


, על רקע הנחה זו אפשר להסביר. ולא מוטלת עליו מצווה חיובית להשבית את החמ

בהווה אמינא של רבי עקיבא מותר . קיי� רק לצור� מצוות עשה' מתו�'שההיתר מדי� 

  

, כדי לקבל את דברינו יש לפרש". מצוות לאו ליהנות ניתנו"הגמרא במספר מקומות קובעת ש, כידוע  12

� לחלופי. והוא אינו נוגע להגדרת הנאה לעניי� אוכל נפש, שעיקרו� זה נאמר דווקא ביחס לאיסורי הנאה

א� ההנאה המתלווה לקיו� , שעצ� קיו� המצווה אינו מוגדר מבחינה הלכתית כהנאה, אפשר לומר

צרי� לברר מהי ההנאה הנלווית בכל אחד , על כל פני�. המצווה מוכרת כהנאה ג� בעיני ההלכה

  .מהמקרי� במשנה

13  
  .בהוצאת מוסד הרב קוק, הציטוט מתוק� על פי הגהותיו של הרב יהודה ליבובי
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במסקנה השריפה נועדה . כדי לקיי� את מצוות ההשבתה, היה לשרו� את החמ

הבנה זו בעניי� מצוות , אול�. 'מתו�'ואי� לה היתר מדי� , להתגבר על איסורי� בלבד

והסיק , עסק בכ�) 'ס' ת סי"ח מהדו"או(הנודע ביהודה . אינה מקובלת' תשביתו'

  .ד בניס�"ולא רק בי, שמצוות ההשבתה חלה בכל ימי הפסח

אמנ� המצווה חלה כל שבעת . א עולה הסבר שונה"מפשט דבריו של הריטב

בשאר הימי� קיו� המצווה הוא . ווה בזמנהד בניס� היא מוגדרת כמצ"א� רק בי, הימי�

החילוק בי� מצווה בזמנה . בדומה למילה המתקיימת שלא בזמנה, כמצווה שלא בזמנה

  :� במסכת שבת"מבואר ג� בדברי הרמב' מתו�'למצווה שלא בזמנה לעניי� די� 

"‰�ÓÊ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÓÏ ÈÓ„ ‡ÏÂ ,‰ÙÂ‚ ˙ÓÁÓ ÏÏÎ ‰˙ÈÈ˘Ú· È�‰˙Ó ‡ÏÂ ‡È‰ ‡„È¯‚ ‰ÂˆÓ„ .
ÓÂÈ¯˜ÈÓ ÌÂÈ‰ Í¯Âˆ ‰�ÓÊ· ‰ÏÈÓ Â‰È"  )·Ó¯"„Î˜ ˙·˘ Ô :„"Ô�˙„ ‡‰ ‰.(  

א� . כדי להתירה' מתו�'ואי� צור� לומר , עצ� המילה דוחה אפילו את השבת, כמוב�

כגו� הוצאת , מאפשר לנו להתיר מלאכות נוספות הנדרשות לצור� המילה' מתו�'די� 

ונחשבת , ילה היא בזמנההיתר זה קיי� דווקא כאשר המ. הקט� דר� רשות הרבי�

כמו כ� אי� בה שו� הנאה . מילה שאינה בזמנה אינה נחשבת כצור� היו�. כצור� היו�

  .'מתו�'ולפיכ� אי� לה היתר מדי� , לאד�

. ו בניס�"הוא ט' תשביתו'זמנה של מצוות , לפי ההווה אמינא של רבי עקיבא

שבת כמצוות היו� והיא נח, שריפת החמ
 ביו� טוב היא קיו� של המצווה בזמנה

שריפת החמ
 ביו� טוב . ד בניס�"למסקנה זמ� המצווה הוא בי. 'מתו�'המותרת מדי� 

  .14אינו יכול להתירה' מתו�'ודי� , היא קיו� מצווה שלא בזמנה

  

 ודאי –אפילו א� המצווה אינה מתקיימת בזמנה . עדיי� קשה לקבל את התירוצי� שהצענו, ככלות הכל  14

וכיצד נית� לומר שצור� זה חשוב פחות מצרכיו , שכל יהודי ירא שמי� מעוניי� לקיי� את המצווה

לה אפילו א� נקבל את ההנחה ששריפת החמ
 אסורה ואי� : כמו כ� יש להקשות? האישיי� של האד�

אשר אינ� כרוכות בעשיית , מדוע לא אפשרו לאד� לכלות את החמ
 בדרכי� אחרות', מתו�'היתר מדי� 

והאיסור הוא , שאלות אלה אינ� מתעוררות לפי ההבנה שמעיקר הדי� מותר לשרו� את החמ
? מלאכה

  .או לפי ההבנה שמדובר בחמ
 שביטלו, מדרבנ� משו� מוקצה


