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ערופה ערופהעגלה  עגלה 
ידי זקני העיר  ורחיצת  ייחודי של עריפת העגלה בנחל איתן  פרשת עגלה ערופה, הכוללת מערך פעולות 

והכהנים, דורשת ביאור מעמיק כדי לעמוד היטב על טיבה ומשמעותה:

א. כתגובה למה באה עריפת העגלה? בפשטות נראה שלא מעשה הרצח הוא הדורש את עריפת העגלה, 
כל  ליבת הענין שדורשת את  כן  נמצא, מהי אם  לא  רק כאשר הרוצח  הוא  זו  כל עיקרה של פרשה  שכן 

מעשה העגלה ערופה?

ב. הטלת הביצוע של עריפת העגלה על זקני העיר: מדוע דוקא הזקנים נבחרו לעסוק בזה? היה מתאים 
יוטל על שופטי ושוטרי העיר. יותר שהדבר 

וכו' מגיע חלקם של הכהנים  ידינו לא שפכו  ג. הקשר של הכהנים לענין: אחרי שהזקנים מסיימים לומר 
ְוַעל  ֵלִוי ִּכי ָבם ָּבַחר ה' ֱאֹלֶקיָך ְלָׁשְרתֹו ּוְלָבֵרְך ְּבֵׁשם ה'  ְּבֵני  לבקש מה' כפרה על מה שאירע "ְוִנְּגׁשּו ַהֹּכֲהִנים 
לכאן  נוגע  ומה  זאת?  שאומרים  אלו  הם  ומדוע  הכהנים  של  השייכות  מה  ָנַגע".  ְוָכל  ִריב  ָּכל  ִיְהֶיה  ִּפיֶהם 

ונגעים? ענין עבודת הקרבנות, ברכת הכהנים והכרעת ריבים 

ניתן  המדידה  ביצוע  בפרטי  העיון  מתוך  שכן,  התבוננות,  דורשת  היא  אף  הקרובה  לעיר  המרחק  מדידת  ד. 
ללמוד כי אין כאן עניין של הסתברות מהיכן הגיע הרוצח, ראשית, משום שההסתברות לכך שהרוצח הגיע 
)מד(  סוטה  במסכת  המשנה  וביותר,  ביותר,  שולית  היא  לעיר  הרצח  מקום  של  הקירבה  בעצם  זאת  מעיר 
ולעומתה  בי"ד  בה  ואין  יותר  הקרובה  עיר  ישנה  אם  כלומר  בי"ד"  בה  שיש  לעיר  אלא  מודדין  "אין  אומרת 
בי"ד  של  שלקיומו  אף  ערופה.  העגלה  את  המביאה  היא  הרחוקה  העיר  בי"ד,  בה  יש  אך  יותר  רחוקה  עיר 
של  והשיוך  המדידה  עניין  כן  אם  מהו  הרוצח.  של  מוצאו  לעיר  ההסתברות  על  השפעה  כל  אין  זאת  בעיר 

החלל לעיר מסוימת?

ירושלים  "ואין  )מה(  שם  במשנה  המבואר  נוסף  בדין  לראות  אף  ניתן  למדידה  המורכבת  ההתייחסות  את 
מביאה עגלה ערופה", שוב אנו רואים שבמקרה שירושלים היא הקרובה אל החלל תתבצע מדידה לעיר 

יותר בניגוד להסתברות לעיר יציאת הרוצח. רחוקה 

ֹנֵתן ְלָך ְלִרְׁשָּתּה" שמאחר וירושלים לא נתחלקה  זאת ועוד, חז"ל דורשים זאת מהפסוק "ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך 
הארץ  לירושת  ערופה  עגלה  דין  של  הקשר  לישראל.  הוריש  שהקב"ה  המקומות  בכלל  אינה  לשבטים 

לשבטים אף הוא דורש תלמוד.

כדי להבין על בוריים את שורשם של הדינים הנ"ל, עלינו להעמיק בפסוקים עצמם:

זה  בתיאור  ִהָּכהּו:'.  ִמי  נֹוַדע  ֹלא  ַּבָּׂשֶדה  ֹנֵפל  ָּבֲאָדָמה...  ָחָלל  ִיָּמֵצא  'ִּכי  המאורע:  בתיאור  פותחת  הפרשה 
התורה מעמידה לנו את ליבת הענין שבעטיו באה עגלה ערופה: גופת אדם מוטלת כדומן על פני השדה. 
נראה  אך  מיתה,  שעונשן  החמורות  עברות  שלוש  על  נמנית  הרציחה  גרידא,  הרצח  לא  הוא  כאן  הנושא 
כי לא על זה באה עגלה ערופה לכפר. עניינה של עגלה ערופה הוא הרקע שסביב המעשה החמור, וחלקו 
ניתן היה להבין שהרוצח, אף שתקף  כי אז  זה. אילו טרח הרוצח לכסות את הגופה,  של הציבור באירוע 
הזו,  הצורה  אך  ולטשטשם.  מעשיו  את  להסתיר  מנסה  הוא  עדיין  מכל,  הנורא  את  עשה  והוא  יצרו  עליו 
בה מושלכת גופה כדומן, מאכל לעוף השמיים וחיית השדה, מפגינה זלזול שאין נורא הימנו. זלזול בערך 

הנעלה של חיי אדם ותחושתו של הרוצח כי מעשה הרצח יעבור בשתיקת הציבור.

זו בדיוק מתייחסת הבאת העגלה ערופה. כל עניינו של המעמד המתואר בפרשתנו בא להצהיר  לנקודה 
הצהרה מפורשת וברורה קבל עם ועולם כי אסור לעבור בשתיקה על רצח מזעזע כזה, לשם כך נדרשת 
ולהתנער  לגנות  להוקיע,  היא,  האחת  מטרתו  אשר  במעמד  בפרהסיא.  התייחסות  ציבורית,  התייחסות 

זו. קבל עם ועולם מתופעה איומה 

שאינם  ברור  אשר  עצמו  הרציחה  ממעשה  שמם  את  ולנקות  ידיהם  את  לרחוץ  באים  העיר  זקני  אין 
חשודים בו, מטרתם היא לנקות את האשמה החמורה על בני עירם, שהם כלולים בתוכם, וליצור תגובה 



2

1 המשך מעמוד 

6 המשך בעמוד 

אדם  חיי  בערך  נוראי  כה  זלזול  של  זה  למצב  שאפשרה  רווחת  אוירה  לאותה  נגד  כמשקל  ציבורית 
של  הכללי  ביחס  עוסקים  כאן  הפרשה.  ליבת  אינו  הוא  אך  יימשך,  הרוצח  אחר  החיפוש  להתרחש. 

תושבי האזור לרצח בכלל.

מעמד  את  שלב,  אחר  שלב  התורה,  בונה  כיצד  ונבין  הפרשה,  פסוקי  את  את  מחדש  נקרא  זאת  לאור 
חלל  של  הימצאותו   - לך  נותן  אלוקיך  ה'  אשר  באדמה  חלל  ימצא  כי  המזעזע:  לרצח  וההוקעה  הגינוי 
עיני  אשר  "ארץ  היא  ישראל  ארץ  שכן  בכפליים,  התייחסות  ודורשת  מעוררת  הקדושה  הארץ  באדמת 
להתייחסות  תביעה  גם  זו  דופי.  ללא  להיות  אמורה  בה  וההתנהגות  הקודש,  ארץ  היא  בה".  אלוקיך  ה' 
זהו  בשטחה.  המתרחש  לכל  אחריות  מוטלת  ועליך  לך,  שייכת   – לך  נותן  ה'  אשר  האדמה  האירוע,  אל 
המים  פני  על  צף  או  באילן  תלוי  או  בגל  טמון  "נמצא  זה  מפסוק  חז"ל  דרשו  אותה  להגבלה  ההסבר  גם 
ַּבָּׂשֶדה – ולא צף על פני המים"  ֹנֵפל - ולא תלוי באילן,  ָּבֲאָדָמה - ולא טמון בגל,  לא היו עורפין שנאמר 

זו מתייחס לאדמת ארץ ישראל בדוקא. מבואר כאן שכל עניינה של פרשה 

את  המעורר  והוא  הרצח,  מעשה  כלפי  חושים  וקהות  אדישות  מייצג  זה  מצב  כאמור,   - בשדה  נופל 
הדרישה להתייחסות מפורשת של העם, כפי שנתבאר.

מתחילה  הזו  המדידה  פעולת  בעצם   - החלל  סביבות  אשר  הערים  אל  ומדדו  ושופטיך  זקניך  ויצאו 
אל  הקרובה  העיר  היא  מי  המגלה  המדידה  כאמור,  זה.  במקום  אירע  אשר  השפל  לרצח  ההתייחסות 
מדובר  אך  בי"ד.  בה  שיש  לעיר  אלא  מודדים  אין  שכן  הרוצח,  יצא  עיר  מאיזו  בהכרח  מגלה  אינה  החלל 
הגדול  הדין  בית  זקני  ושופטיך" אשר הם,  "זקניך  נוטלים חלק  בו  לאירוע  ובראשונה בהתייחסות  בראש 
כדי  העם,  של  העליונה  השיפוטית  הסמכות   – הגזית  לשכת  של  התערבותה  כאן  נדרשת  שבירושלים. 

להביע את הוקעת המעשה באופן הפומבי והציבורי ביותר.

על  הנוטלת  בישראל,  מסויימת  עיר   - העיר  זקני  של  מקומית  התייחסות  גם  נדרשת  בכך,  די  אין  אך 
את  ומגנים  פומבי,  טקס  באותו  המתייחסים  הם  העיר  אותה  זקני  זו,  להתייחסות  האחריות  את  עצמה 
את  יצרף  אשר  המקומי,  בהקשר  גם  משמעות  לו  יש  אשר  אירוע  ליצור  מעוניינת  התורה  בכך  הרצח. 

וגינוי. האדם הפרטי אל אותה תחושת הוקעה 

זאת הסיבה כי ירושלים אשר לא נתחלקה לשבטים, אינה מביאה עגלה ערופה, שכן היא נטולה מאותה 
לעם  משותפת  עיר  היא  מישראל,  אדם  אף  של  ממונית  'ירושה'  אינה  ירושלים  מקומית.  זהות  תחושת 
כולו, אשר נושא אליה את עיניו דבר יום ביומו, ובא בשעריה שלוש פעמים בשנה. בפרשת עגלה ערופה 
מבקשת התורה ליצור חיבור של אנשי העיר, אשר זקניה מורידים את העגלה אל הנחל, אל אותה הבעת 

זעזוע והתנערות. 

ֶאת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוהֹוִרדּו  ְּבֹעל:  ָמְׁשָכה  ֲאֶׁשר ֹלא  ָּבּה  ֻעַּבד  ֲאֶׁשר ֹלא  ָּבָקר  ֶעְגַלת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוָלְקחּו 
לערוך  דורשת  התורה   - ַּבָּנַחל:  ָהֶעְגָלה  ֶאת  ָׁשם  ְוָעְרפּו  ִיָּזֵרַע  ְוֹלא  ּבֹו  ֵיָעֵבד  ֹלא  ֲאֶׁשר  ֵאיָתן  ַנַחל  ֶאל  ָהֶעְגָלה 
מעין 'שחזור' לאותו רצח, אלא שהפעם תבוא התייחסות ברורה והצהרה פומבית ומפורשת בנוגע אליו. 
ואת  אכזריותו,  את  המעשה,  של  חומרתו  את  המדגישים  מרכיבים  וכולל  סמלי  באופן  מתבצע  השחזור 

הקלות הבלתי נסבלת בה הוא נעשה.

לא  בעולם,  ייעודה  את  להגשים  החלה  טרם  אשר  בהמה  והרכה,  התמימה  הבהמה  את  מייצגת  העגלה 
ובכך את הדימוי המייצג  עובד בה ולא משכה בעול. אנו רואים בעגלה את סמל התום שלא הרע לאיש, 
"דם נקי". זקני העיר מורידים את העגלה אל נחל איתן אשר לא ייעבד ולא ייזרע, מקום שומם זה אשר 
מייצג העדר חיים, הוא המקום אשר נבחר לקיים בו פעולה אכזרית זו של "עריפה" המסמלת רצח אלים 
זו  עריפה  להתגוננות.  מקום  מותיר  שאינו  באופן  הנרצח,  של  ומאחוריו  במפתיע  המתבצע  רצח  ואכזרי, 
מתבצעת במקום שומם, באדמת טרשים, אשר אין בה חיים. במקום כזה מודגשת ביתר שאת חומרתה 

ונידח, מעורר בנו תחושות קשות בכפליים. של נטילת החיים, רצח אכזרי המתבצע על רקע שומם 

 – נגע  וכל  ריב  כל  יהיה  פיהם  ועל  ה'  בשם  ולברך  לשרתו  אלוקיך  ה'  בחר  בם  כי  לוי  בני  הכהנים  ונגשו 
על  אמונים  ריב,  ובכל  נגע  בכל  המכריעים  הם,  העם.  בחיי  מעורים  אשר  הכהנים  גם  באים  זה  לצורך 
והן בברכת הכהנים. הכהנים מהווים  הן בעבודת הקרבנות  יותר  גבוהה  רוחנית  כולו לדרגה  העלאת העם 
במהותם  אשר  כולו,  העם  אל  העיר  אותה  ודייני  זקני  והתייחסות  הלאומית  ההתייחסות  בין  גשר  כעין 
אינם רק "שלוחי דרחמנא" בלבד, אלא גם "שלוחי דידן". לפיכך עליהם להשתתף באותו גינוי ובכך לחזק 

את השפעת ההוקעה והגינוי בקרב כלל העם.

לא  ידינו  ואמרו  וענו  בנחל:  הערופה  העגלה  על  ידיהם  את  ירחצו  החלל  אל  הקרובים  ההוא  העיר  זקני  וכל 
הביטוי  כפי  ממש  ידיהם.  את  העיר  זקני  רוחצים  הכהנים,  בנוכחות   – ראו  לא  ועינינו  הזה  הדם  את  שפכו 
זו  רחיצה  מבטאת  מסויים,  למעשה  קשר  כל  לו  אין  אשר  אדם  על  הנאמר  כפיו"  בניקיון  "רוחץ  המקובל 
בעריפה,  מכריזים  העיר  זקני  זה.  מעין  למעשה  קשר  כל  ניתוק  ושל  והתנגדות,  הוקעה  של  התייחסות 
כזה,  נורא  מעשה  היום.  לסדר  כך  על  עוברים  או  מתעלמים  איננו  ראשית,  הצהרות:  שתי  ובווידוי,  ברחיצה 
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 פשטא 
פשטות המתחדשים במקרא ובאגדה

העיר הקרובה אל החלל

ְזֵקֶניָך  ְוָיְצאּו  ִהָּכהּו:  ִמי  נֹוַדע  ֹלא  ַּבָּׂשֶדה  ֹנֵפל  ְלִרְׁשָּתּה  ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶקיָך  ה'  ֲאֶׁשר  ָּבֲאָדָמה  ָחָלל  ִיָּמֵצא  ִּכי 
ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוָלְקחּו  ֶהָחָלל  ֶאל  ַהְּקֹרָבה  ָהִעיר  ְוָהָיה  ֶהָחָלל:  ְסִביֹבת  ֲאֶׁשר  ֶהָעִרים  ֶאל  ּוָמְדדּו  ְוֹׁשְפֶטיָך 
ֵאיָתן  ַנַחל  ֶאל  ָהֶעְגָלה  ֶאת  ַהִהוא  ָהִעיר  ִזְקֵני  ְוהֹוִרדּו  ְּבֹעל:  ָמְׁשָכה  ֲאֶׁשר ֹלא  ָּבּה  ֻעַּבד  ֲאֶׁשר ֹלא  ָּבָקר  ֶעְגַלת 

ַּבָּנַחל: ָהֶעְגָלה  ֶאת  ָׁשם  ְוָעְרפּו  ִיָּזֵרַע  ְוֹלא  ּבֹו  ֵיָעֵבד  ֹלא  ֲאֶׁשר 

כלל  שייכות  ואינן  הרצף  את  קוטעות  הן  מובן.  אינו  הפסוק  בפתיחת  התיבות  חמש  של  ההקשר 
כאשר  כי  ברור  הלא  החלל"?  אל  הקרובה  העיר  "והיה  זו:  פתיחה  מלמדת  מה  הקודם.  לפסוק 
המשכו  החלל.  אל  היא  קרובה  אשר  עיר  מוצאים  הם  הערים,  אל  ומודדים  ושופטיך  זקניך  יוצאים 
ההיא"  "העיר  כי  מאליו  ומובן  ההיא"  העיר  זקני  "ולקחו  לכאורה,  הוא,  הקודם  הפסוק  של  הטבעי 

החלל. מן  הזקנים  מדדו  אליה  עיר  אותה  היא 

מעמד  ידינו  במו  יוצרים  אנו  כי  מדגישות  הקרובה"  העיר  'והיה  תיבות  כי  נראה,  כן  על  אשר 
יצא  שממנה  לעיר  דוקא  המכוון  אין  ואכן,  העניין.  מטרת  זוהי  החלל'.  אל  הקרובה  'עיר  של 
הרוצח  של  ליצאתו  ממשית  הסתברות  מראה  המדידה  אין  כי  במאמר  שהוכחנו  וכפי  הרוצח, 
העיר  בני  של  הזדהות  תחושת  ליצור  כדי  המשמשת  החלל  אל  הקרובה  העיר  הקרובה.  מהעיר 
תותיר  שלא  ופומבית  מפורשת  התייחסות  ולהביע  בנחל.  העגלה  עריפת  של  מעמד  אותו  עם 
העיר  של  הקביעה  משכך  במאמר(  בהרחבה  )ראה  והוקעה.  התייחסות  בלא  כך,  כל  מזעזע  אירוע 
הקרובה  העיר  על  אלא  פיזית  הקרובה  העיר  על  בהכרח  מעידה  איננה  היא  החלל  אל  הקרובה 
במבט  הנראים  הקרובה'  העיר  'והיה  המילים  של  להדגשה  הסיבה  זאת  המאורע,  אל  רעיונית 

הפסוקים. רצף  את  כקוטעות  שטחי 

וירא את העגלות
ָהֲעָגלֹות  ֶאת  ַוַּיְרא  ֲאֵלֶהם  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  יֹוֵסף  ִּדְבֵרי  ָּכל  ֵאת  ֵאָליו  ַוְיַדְּברּו  הפסוק;  על  ויגש  בפרשת  ברש"י 
ֲאֶׁשר ָׁשַלח יֹוֵסף ָלֵׂשאת ֹאתֹו ַוְּתִחי רּוַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם )בראשית מה( מובאים דברי המדרש המפורסמים. 
זהו  ערופה,  עגלה  בפרשת  ממנו,  כשפירש  עוסק  היה  במה  להם  מסר  סימן  יוסף;  דברי  כל  "את 

פרעה". שלח  אשר  אמר  ולא  יוסף  שלח  אשר  העגלות  את  וירא  שאמר 

יעקב  רוח  נחה  ומדוע  לֶעְגָלה ערופה,  ַעָגלֹות  אותן  בין  רבים נשתברו לבאר מהו הקשר  קולמוסים 
יוסף. לו  שולח  אשר  זה  סימן  לנוכח 

הטיפול  היא  ערופה,  עגלה  מצוות  של  מהותה  כל  שכן,  זה.  מדרש  יפה  לבאר  נוכל  דברינו,  לפי 
וההתייחסות בניגוד להתעלמות והזנחה. נקודת הזמן האחרונה בה התקיים קשר בין יעקב ליוסף 
לתקן  מיוסף  דורש  יעקב  בשכם.  הרועים  אחיו  שלום  את  לראות  יוסף  את  יעקב  שליחת  היא 
אין  כי  היטב  מבין  הוא  זו.  בקשה  דוחה  אינו  יוסף  מחדש.  אותה  ולכונן  נפגמה  אשר  האחווה  את 
זו.  לבעיה  אדיש  להישאר  שלא  הקלקול,  את  בהקדם  לתקן  יש  וכי  שנוצר  הקלקול  מן  להתעלם 
באופן  ולפעול  בפנינו  הניצב  להתעלם מהקלקול  שלא  עגלה ערופה,  בפרשת  התורה  צו  תורף  זהו 

לתקנו.  מיידי 

ערופה,  עגלה  בפרשת  עוסק  עדיין  הוא  במצרים  יוסף  של  שנותיו  לאחר  גם  כי  יעקב  רואה  כאשר 
אינו מסתפק בדאגה בסיסית למזונות אחיו,  יוסף  כי  יעקב  רואה  חי. כאשר  יוסף  כי עוד  הוא מבין 
צרכיהם,  לכל  מקרוב  ולדאוג  מצרימה  משפחתו  בני  כל  את  להוריד  מנת  על  עגלות  שולח  אלא 
עומד  ועודנו  האחווה  בתיקון  עסוק  עדיין  הוא  אחיו  לו  שעוללו  מה  כל  למרות  כי  הוא  נוכח 
אם  כי  מקלקולים  מתעלם  אינו  אשר  נכון  יחס  אותו  עם  להתנהל  ממשיך  הוא  שהרי  בתומתו, 

יעקב. רוח  נחה  אז  או  לתקנם,  מנת  על  פועל  להיפך, 
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עומקא דשמעתתא
ביאורים בעומק הסוגיות ולשונות הש"ס 

בביאור גדרי חזקה בג' פעמים

 ובביאור הילפותא לחזקת ג' שנים
  בקרקע משור המועד

חזקת  פרק  דשמעתתא'  'עומקא  הספר  ]מתוך 
הבתים סימן ב'[

והבורות,  הבתים,  חזקת  מתני':  ע"ב:  כ"ח  ב"ב 
ובית  והמרחצאות,  והשובכות,  והמערות,  והשיחין, 
עושה  שהוא  וכל  והעבדים,  השלחין,  ובית  הבדין, 
גמ':  ליום.  מיום  שנים  שלש  חזקתן   - תדיר  פירות 
יוחנן שמעתי מהולכי אושא שהיו אומרים  ר'  אמר 
מנין לחזקה ג' שנים משור המועד, מה שור המועד 
כיון שנגח ג' נגיחות נפק ליה מחזקת תם וקם ליה 
לה  נפק  שנין  תלת  דאכלה  כיון  ה"נ  מועד,  בחזקת 

מרשות מוכר וקיימא לה ברשות לוקח.

תמיהות בילפותא דהולכי אושא
זאת  ללמוד  הגמ'  הוצרכה  מה  לשם  ביאור  צריך 
ג'  לפי  דבר  שנקבע  מה  דעצם  המועד,  משור 
]כמו  בש"ס,  מקומות  בכמה  מבואר  הוא  פעמים 
ליום  וסת  קובעת  פעמים  ג'  דע"י  ווסתות  גבי 
אחיו  מתו  לעניין  וכן  ע"ב(,  ס"ג  )נדה  זה  למקרה  או 
ס"ד  )יבמות  קטלנית  אשה  ולעניין  מילה,  מחמת 
ילפותא  בגמ'  והתם לא מצינו שיביאו  ועוד[,  ע"ב(, 

לעצם הדבר שהקביעה היא ע"י ג' פעמים. וביותר 
משור  דהילפותא  הגמ'  מדברי  שנראה  קשה 
שור  מה  אי  דאמרינן  גמור,  לימוד  הוא  המועד 
'אלא  מ"ש  וכן  וכו',  ה"נ  רביעית  נגיחה  עד  המועד 
הרי  חזקה',  תיהוי  טענה  עמה  שאין  חזקה  מעתה 

שהוא לימוד גמור.

ללמוד  כדי  היא  שהילפותא  לומר  אין  כן  וכמו 
שנים  בג'  הוא  זו  חזקה  של  פעמים  הג'  דשיעור 
ואפשר  כן  ללמוד  א"א  המועד  דמשור  דוקא, 
שתועיל החזקה בג' חודשים או בג' זמנים אחרים, 
ובאמת חזינן דליכא מאן דפליג ששנים הם עיקר 
ישמעאל  לר'  ואף  קרקע,  חזקת  גבי  השיעור 
אף  הלבן  בשדה  החזקה  דמהני  דס"ל  במתניתין 
את  וכנס  זיתיו  את  ומסק  תבואתו  את  כנס  אם 
שנים',  ג'  אלו  'הרי  בשיטתו  המשנה  נקטה  קייצו, 
שמה  אלא  שנים  בג'  היא  החזקה  שעיקר  ומשמע 

ג' שנים. ג' יבולים מועיל כמו  שעשה 

ביאור הילפותא
דחזקת  מקודם  נתבאר  דהנה  בזה,  לבאר  והנראה 
כאן  נעשה  אם  המציאות  בירור  רק  אינה  שנים  ג' 
בקרקע  השנים  ג'  דהחזקת  אלא  לכן,  קודם  קנין 
המחזיק  בעלות  את  וקובעת  מבררת  עצמה  היא 
שונה  דקרקע  שנים  ג'  דחזקת  נמצא  ולפ"ז  בה. 

הקביעות  דמהני  בהם  שמצינו  המקומות  מכל 

הוא  פעמים  הג'  שמהני  מה  דהתם  פעמים,  ג'  של 

לענין  כגון  שלפנינו,  המציאות  ולגלות  לברר  כדי 

יש  זמן  באותו  פעמים  ג'  שרואה  שע"י  ווסתות 

הוכחה שרגילותה לראות בזמן זה, ואין זה במקרה. 

שבעליה  מכך  מסיקים  אנו  קטלנית  אשה  גבי  וכן 

זו שגרמה למותם. לא מתו במקרה אלא היא 

ג' שנים בקרקע  ומשא"כ הכא דבזה גופא שמחזיק 

לא  כן  ועל  בקרקע,  בעלות  את  ומגדיר  קובע  הוא 

שמצאנו  בש"ס  מקומות  הני  מכל  כן  למילף  שייך 

גילוי  הוא  דהתם  לחזקה,  זימני  ג'  דמהני  בהם 

אבל  והרגילות,  הטבע  הוא  שכך  בעלמא  מילתא 

הכא הוא דין מחודש יותר, שבכח המעשה הנעשה 

אלא  הדבר.  של  ההגדרה  את  לשנות  פעמים  בג' 

זה  גדר  ללמוד  אפשר  כיצד  ליישב  צריך  דעדיין 

דחזקה משור המועד. ]ועי' מש"נ בזה להלן[.

דילפינן  הגמ'  מלשון  לדברינו  ראיה  להביא  ויש 

ליה  נפק  נגיחות  ג'  שנגח  'כיון  המועד  משור 

כיון  ה"נ  מועד,  בחזקת  ליה  וקם  תם  מחזקת 

וקיימא  מוכר  מרשות  לה  נפק  שנין,  תלת  דאכלה 

היא  עצמה  שהחזקה  ומשמע  לוקח',  ברשות  לה 

הקרקע  ולהעמיד  מוכר  מרשות  לאפוקי  הגורמת 

ברשות הקונה ואינה גילוי מילתא בעלמא.

היינו  המועד,  משור  זה  לימוד  דילפינן  ומה 

לשאר  דומה  עניינו  אין  המועד  שור  גם  דבאמת 

דהנה  פעמים,  בג'  חזקה  בהם  שמצינו  המקומות 

מצאנו גבי שור המועד שאם נמכר השור לבעלים 

מ'  )ב"ק  העדאה  שוב  וצריך  תם  השור  נעשה  אחר, 

דהעדאת  נימא  ואם  הל"ו(,  ממון  מנזקי  פ"ו  רמב"ם  ע"ב, 

א"כ  נגחן,  זה  ששור  לגלות  כדי  רק  היא  השור 

השור,  של  בעליו  שנשתנו  במה  איכא  נפק"מ  מה 

מצינו  וכמו"כ  הוא.  שנגחן  ידעינן  הרי  מ"מ 

אע"פ  ע"א(  ל"ט  )שם  להעידו  א"א  האיצטדין  דשור 

שרגילותו לנגוח, וכן הדין שאם יבואו עדים ויעידו 

בבעליו  העידו  שלא  אלא  פעמים  ג'  נגח  שהשור 

כל פעם ופעם, אין השור נעשה מועד בזה, דהועד 

דיני שור  )שם כ"ד ע"ב(, הרי חזינן מג'  בבעליו כתיב 

דשור  העדאה  של  עניינה  שאין  שהזכרנו,  המועד 

רק גילוי מילתא על מהותו של השור שהוא נגחן, 

פעמים  ג'  שנגח  דשור  בתורה  שנתחדש  אלא 

בו  הקובע  הוא  זה  ומעשה  העדאה,  מעשה  צריך 

גם  וכך  ומחייב בעליו בנזק שלם,  דין שור המועד 

משמע מהא דהוא קרוי שור 'מועד' ולא שור נגחן.

משור  שנים  ג'  דחזקת  הילפותא  בזה  ומבואר 

השור  קביעת  של  התורה  דדין  דמדחזינן  המועד, 

פעמים,  ג'  השור  בעל  העדאת  ע"י  נעשית  כמועד 

גבי קרקע הקביעה שהופכת היא להיות  נמי  הכא 

תחת ידו של המחזיק נקבעת בג' פעולות שיעשה 

ג' שנים. בה והוא החזקת 

שנים  ג'  דבעינן  המועד  משור  למילף  א"א  ואכן 

מהני  זימני  דג'  זה  דריבוי  רק  ילפנין  אלא  דוקא, 

לשנות הגדרת הדבר, והא דבעינן בקרקע ג' שנים 

דוקא, היה פשוט לתנאים מסברא שריבוי החזקה 

גבי קרקע שייך בשנים דוקא.  



להרשמה
 לקבלת העלון במייל
 יש לשלוח מיייל ל-

a@tvunot.net

 ניתן להנציח ולתרום
את הדפסת העלון

 לפרטים:
053-41-6-8888

10 בני ברק יהודה הלוי  'תבונות', רח'  ידי מכון  יוצא לאור על  העלון 
 a@tvunot.net ניתן לפנות במייל:  נוספים  להארות והערות ולקבלת תכנים 
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4 המשך מעמוד 

העלון אינו מופץ בביהכנ"ס באופן 
קבוע המעוניין לקבל את העלון 
המודפס בדואר עבורו או עבור 

בית הכנסת שבו הוא מתפלל
 a@tvunot.net  יפנה ל- 

053-41-6-8888 או בטלפון 
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עומקא דשמעתתא
ביאורים בעומק הסוגיות ולשונות הש"ס 

ביאור המשך דברי הגמ' ע"פ דרכנו

נגיחה  עד  המועד  שור  מה  'אי  פריך  בגמ'  והנה 
לא  רביעית  שנה  עד  ה"נ  מיחייב,  לא  רביעית 
קיימא ברשותיה. הכי השתא, התם מכי נגח שלש 
לשלם,  מאי  נגח  לא  כי  ואידך  מועד,  הוי  נגיחות 

הכא כיון דאכלה תלת שני קיימא לה ברשותיה'.

והרי  זו,  בקושיא  דגמ'  ס"ד  מאוד  תמוה  ולכאורה 
שיגח  קודם  השור  בעל  לחייב  דא"א  פשוט  הדבר 

וכיישוב הגמ'.

ששור  דכשם  בהו"א  לגמ'  דס"ל  לומר,  ואפשר 
הוא  ומעתה  מועד,  חשוב  זימני  ג'  שנגח  לאחר 
ע"י  קרקע  גבי  אף  שלם,  נזק  היזקיו  על  משלם 
היושב  שהחזקת  מתברר  שנים  ג'  הקרקע  החזקת 
קבע,  בדרך  אלא  אקראי  בדרך  אינה  עתה  בקרקע 
לקובע  יחשב  בקרקע  ואילך  מעתה  שיחזיק  ומה 
כדי  להחזקה  ד'  שנה  בעינן  כן  ועל  בה  שליטתו 
ג'  בתוך  דאף  וקמ"ל  למחות,  שהות  לבעלים  לתת 
למחות  הבעלים  על  והיה  קבע  בדרך  החזקה  היא 
המחזיק  של  ידו  תחת  להיות  הקרקע  והוקבעה 

שנים. ג'  בסוף  מיד 

עמה  שאין  חזקה  מעתה  אלא  פריך,  בגמ'  והנה 
שאין  חזקה  כל  תנן  אלמה  חזקה,  תיהוי  טענה 

עמה טענה אינה חזקה.

לאחר  דוקא  קשה  זו  שאלה  למה  רבים  הקשו  וכבר 
אלא  דגמ'  מלישנא  כדמוכח  המועד,  משור  דילפינן 
תועיל  שלא  למה  צ"ב  בלא"ה  גם  הא  וכו',  מעתה 
מתעצמת  והקושיא  טענה,  בלא  אף  החזקה  עצם 
הוא  החזקה  שעניין  הפשוט  הביאור  לפי  ביותר 
מש"נ  )ע'  בקרקע  קנין  עשה  שהמחזיק  כך  על  ראיה 
דבאמת  ראיות  בכמה  שנים',  ג'  חזקת  'בגדר  לעיל  בסימן  בזה 

בלא  אין החזקה מועילה  ומשו"ה  כן(,  אינו  גדר החזקה 

טענה, דא"כ הרי שאין כל מניעה לבאר כך גם אחר 
שמועיל  דכשם  המועד,  משור  החזקה  שלמדנו 
מהני  ה"נ  פעמים  בג'  נגחן  שור  היותו  על  בירור 
הבירור שעשה קנין, ולא תועיל חזקת ג' שנים בלא 
המועד  משור  ילפינן  דאם  הגמ'  סברה  ולמה  ראיה, 

י"ל דאף חזקה שאין עמה טענה תיהוי חזקה.

מכונם,  על  מתיישבים  הגמ'  דברי  דרכנו  לפי  אכן 
בירור  הוא  החזקה  דענין  לבאר  אפשר  היה  דבאמת 

דאחר  אלא  לכן,  קודם  שנעשה  קנין  מעשה  על 
המועד  משור  דילפינן  אושא  הולכי  דאשמועינן 
מעשה  על  ראיה  עניינה  אין  דהחזקה  מתבאר 
דחזינן  הפעמים  ג'  ענין  דכש"נ  לכן,  קודם  שנעשה 
נגחן,  דהוא  גרידא  מילתא  גילוי  אינו  המועד  בשור 
להיות  השור  את  הקובע  העדאה  מעשה  הוא  אלא 
שנים  ג'  לחזקת  נמי  ילפינן  ודכוותיה  המועד,  שור 
בקרקע דאכילת הפירות ג' שנים היא עצמה קובעת 
הגמ'  מקשה  כן  ועל  למחזיק,  הקרקע  בעלות  את 
שעניין  המועד  משור  דילפינן  בהא  דנתבאר  דכיון 
בירור על מעשה הקנין אלא  אינו  דג' שנים  החזקה 
א"כ  בקרקע,  הבעלות  שקובע  המעשה  עצמו  הוא 

מעתה נימא דתהני החזקה אף בלא טענה.

אין  אושא  להולכי  דאף  היא,  בזה  הגמ'  ותשובת 
אינה  שהטענה  דאף  מועלת,  טענה  בלא  החזקה 
כח  את  מחליש  הטענה  העדר  מ"מ  החזקה,  תורף 
החזקתו  טענה  בלא  בקרקע  שהמחזיק  החזקה, 
שנתבאר  אף  וע"כ  כבעלים,  נראה  ואינו  חלשה 
להיות  הקרקע  את  הקובעת  היא  עצמה  שהחזקה 

תחת יד המחזיק אינה מועילה בלא טענה.

ביאור בהמשך דברי הגמ'
עוירא אלא מעתה, מחאה שלא  רב  גמ': מתקיף לה 
מה  מועד,  דשור  דומיא  מחאה,  תיהוי  לא  בפניו 
בעינן. בפניו  נמי  הכא  אף  בעינן  בפניו  המועד   שור 

הנה מצאנו ב' חילוקים בין לשון קושיית הגמ' הכא 
לקושיות הגמ' לעיל גבי חזקה לשנה רביעית וחזקה 
בלא טענה, הא', דהתם הלשון אי הכי, ואלא מעתה, 
לא  דהכא  והב',  עוירא,  רב  לה  מתקיף  הלשון  והכא 
כדלעיל. תנן'  אנן  'ואף  לקושיא  חיזוק  הגמ'   מייתי 

הגמ'  שאלה  לא  למה  התוס'  הקשו  עוד 
ממחאה  רק  אלא  בפניו,  שלא  מחזקה 
הדין. עיקר  היא  החזקה  והרי  בפניו,   שלא 

קושיית  למה  כדלעיל,  הכא  הקשו  הראשונים  וכן 
הגמ' היא על הולכי אושא דילפינן משור המועד, הרי 
 אף אם לא נילף משור המועד יש להקשות קושיא זו.

שאין  חזקה  גבי  לעיל  שנתבאר  כמו  בזה  ונראה 
משום  רק  הכא  הגמ'  שמקשה  דמה  טענה,  עמה 
משום  הוא  המועד,  משור  דילפי  אושא  הולכי 
שנים  ג'  דחזקת  ההבנה  עצם  בדבריהם  דנתברר 
בקרקע  המחזיק  שליטת  ידי  שעל  אלא  ראיה  אינה 
באכילתו ג' שנים נקבע בעלותו בקרקע כש"נ, וע"כ 
בפניו,  שלא  חזקה  מהני  למה  דא"כ  הגמ'  שואלת 
מן  היה  בקרקע,  השליטה  היא  החזקה  פעולת  דאם 
הדין שתיעשה המחאה דוקא בפני המחזיק על מנת 
להחליש ולבטל את ביטוי ההשתלטות של המחזיק 
הנראה כלפי העולם, ולא תועיל מחאה שלא בפניו.
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העמק דבר
שאלות לעיון

הודעה חשובה

שיעורי הרב

הפתיחה הפתיחה שיעור   שיעור 
ה'תשפ"א אלול  ה'תשפ"אלזמן  אלול  לזמן 

 לכלל סניפי רשת הכוללים
'רבי עקיבא איגר' בארה"ק

ימסר ע"י מורנו הרב שליט"א

ד' באלול ביום חמישי  אי"ה 

 בהיכל בית המדרש המרכזי
10 יהודה הלוי  רח' 

21:00 תפילת ערבית בשעה 

ולאחמ"כ השיעור

שיעור בהקדמת הרמב"ם 
לפרק חלק

השיעור הקבוע בהקדמת 
הרמב"ם לפרק חלק יתקיים 
השבוע בבית הרב שליט"א, 

21:15 ביום רביעי בשעה 

הודעה

ההודעה על מיקומם 
ומועדם של שאר 

השיעורים הקבועים תבוא 
בע"ה במהלך שבוע הבא 2 המשך מעמוד 

 המעוניין לקבל
 את העלון המודפס

עבורו או עבור בית 
הכנסת בו הוא מתפלל

יפנה במייל
a@tvunot.net  

או בטלפון
053-41-6-8888
)יש להשאיר הודעה(

ֹקְסִמים  ְוֶאל  ְמֹעְנִנים  ֶאל  יֹוֵרׁש אֹוָתם  ַאָּתה  ֲאֶׁשר  ָהֵאֶּלה  ַהּגֹוִים  ִּכי  )יד( 
ִיְׁשָמעּו ְוַאָּתה ֹלא ֵכן ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך: )טו( ָנִביא ִמִּקְרְּבָך ֵמַאֶחיָך ָּכֹמִני 
ה'  ֵמִעם  ָׁשַאְלָּת  ֲאֶׁשר  ְּכֹכל  )טז(  ִּתְׁשָמעּון:  ֵאָליו  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ְלָך  ָיִקים 
ֱאֹלָהי  ה'  קֹול  ֶאת  ִלְׁשֹמַע  ֹאֵסף  ֹלא  ֵלאֹמר  ַהָּקָהל  ְּביֹום  ְּבֹחֵרב  ֱאֹלֶהיָך 
ְוֶאת ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהּזֹאת ֹלא ֶאְרֶאה עֹוד ְוֹלא ָאמּות: )יז( ַוֹּיאֶמר ה' ֵאָלי 
ְוָנַתִּתי  ָּכמֹוָך  ֲאֵחיֶהם  ִמֶּקֶרב  ָלֶהם  ָאִקים  ָנִביא  )יח(  ִּדֵּברּו:  ֲאֶׁשר  ֵהיִטיבּו 

ֲאַצֶּוּנּו: ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  ֲאֵליֶהם  ְוִדֶּבר  ְּבִפיו  ְדָבַרי 

לקוסם  תחליף  כעין  מהווה  שהנביא  יד-טו  בפסוקים  מבואר 
הוא  שלכם  שהנביא  משמע  בהמשך  ואילו  העתידות,  את  המגלה 
הנביא  רבינו  משה  שמש  שם  סיני  הר  במעמד  שהיה  כמו  ממש 

כמביא את מצוות ה' ולא גילוי עתידות.

ָּבָאֶרץ  ִּתְנַחל  ֲאֶׁשר  ְּבַנֲחָלְתָך  ִראֹׁשִנים  ָּגְבלּו  ֲאֶׁשר  ֵרֲעָך  ְּגבּול  ַתִּסיג  ֹלא 
ְלִרְׁשָּתּה: ְלָך  ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  ה'  ֲאֶׁשר 

ויש  ישראל,  בארץ  רק  הוא  גבול  השגת  שאיסור  בפסוק  מבואר 
גבול  השגת  איסור  יהיה  לא  ולמה  ממוני  איסור  הוא  הרי  להבין 

שייך בכל מקום שהוא.

ַוֲעִׂשיֶתם  ְבָאִחיו:  ָעָנה  ֶׁשֶקר  ָהֵעד  ֶׁשֶקר  ֵעד  ְוִהֵּנה  ֵהיֵטב  ַהֹּׁשְפִטים  ְוָדְרׁשּו 
ִיְׁשְמעּו  ְוַהִּנְׁשָאִרים  ִמִּקְרֶּבָך:  ָהָרע  ּוִבַעְרָּת  ְלָאִחיו  ַלֲעׂשֹות  ָזַמם  ַּכֲאֶׁשר  לֹו 
ֵעיֶנָך  ָתחֹוס  ְוֹלא  ְּבִקְרֶּבָך:  ַהֶּזה  ָהָרע  ַּכָּדָבר  עֹוד  ַלֲעׂשֹות  יִֹספּו  ְוֹלא  ְוִיָראּו 

ְּבָרֶגל: ֶרֶגל  ְּבָיד  ָיד  ְּבֵׁשן  ֵׁשן  ְּבַעִין  ַעִין  ְּבֶנֶפׁש  ֶנֶפׁש 

הוזכרו  למה  ומבארים  הוא,  ממון  וכו'  בעין  שעין  פירשו  חכמינו 
האברים כי ראוי היה שיעקרו לו לחובל אלו האברים שפגע בהם, 

רק שנשפט בממון.

שום  כאן  היה  שלא  הוברר  שבאמת  זוממים  בעדים  לעיין  ויש 
מעשה היזק אברים רק עדות שקר ונמצא שרק רצו לחייבו ממון, 

ְּבָרֶגל': ֶרֶגל  ְּבָיד  ָיד  ְּבֵׁשן  ֵׁשן  ְּבַעִין  'ַעִין  ומה שייך לומר בהם הלשון 

רחיצת  ההתייחסות,  ומהי  כל.  לעין  פומבית,  התייחסות  ללא  עובר  אינו 
כי  ברורה  הצהרה  זה.  נורא  ממעשה  ומוחלטת  מלאה  והתנערות  ידיים 
אנו מתנגדים בכל תוקף ומגנים בחומרה רצח כזה - ידינו לא שפכו את 
ישראל  לעמך  כפר   - הבקשה  באה  אז  או  ראו.   לא  ועינינו  הזה  הדם 
אשר פדית ה' ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם. רק 
הדם  שפיכת  אל  רצח,  אותו  אל  מפורשת  התיייחסות  התבצעה  כאשר 

כפרה. לבקש  מקום  יש  הנקי, 

ייעשו.  לא  אשר  ומעשים  עוולות  לראות  אנו  נוכחים  רבות  פעמים 
אלו  מעשים  העושים  אותם  כל.  לעין  נעשים  גם  הם  לעיתים  לצערנו, 
יודעים כי מעשיהם יעברו בשתיקה, מבלי זעזוע ציבורי וללא הוקעתם 

אלו. מעשים  להסתיר  טורחים  הם  אין  ומשכך  הקלון  עמוד  אל 

הפעולה  מבצע  על  הקיימת  לאשמה  מעבר  כי  למדים  אנו  בפרשתנו 
הנלוזה, קיימת תביעה וחובה מוסרית המופנית אל העם בכללותו ואל 
העומדים בראשו אשר אפשרו לייצר את הרקע החברתי והציבורי בו 
זה  מצב  של  תיקונו  הסיפים.  אמות  את  מזעזע  אינו  שכזה  מעשה 
יתבצע רק ביצירת אוירה נגדית אשר מבטאת את הסלידה וההוקעה 
כנגד מעשים שאינם ראויים. הוקעה היוצאת מפי העם כולו - גם אלו 

שאין להם כל קשר למעשים אלו.

ערופה  עגלה  ערופה   עגלה   

]a@tvunot.net זה במייל  ]ניתן לשלוח שאלות למדור 


