ארנונא
מקורות – )א( ו" .בעו מיניה מרבא בהמת ארנונא ;"...רש"י ,רבנו חננאל ,תוספות,
ריטב"א ומאירי על אתר; שו"ת הרשב"א ח"א סי' ש"מ.
)ב( פטורי מיוחדי בבכור ובחלה – בבא מציעא ע :משנה וגמרא; במדבר ט"ו ,כ;
משנה חלה פ"א מ"ח ופירוש הרמב" והר"ש על אתר.
)ג( שותפות – משנה חלה פ"ג מ"ה; חולי קלה ,:בעניי שותפות גוי בתרומה ובחלה;
ספר התרומה סי' פ"ג.
בשיעורי הקודמי עסקנו בסוגיית בל ייראה ובל יימצא .כפי שראינו ,אחד
הגורמי לחיוב בבל ייראה ובל יימצא הוא בעלות של ישראל .אגב הדיו הזה,
מתייחסת הגמרא )ו (.לתחומי נוספי בהלכה שבה יש צור בבעלות ישראל כתנאי
לחיוב .שני התחומי הנזכרי בסוגיה ה בכור וחלה .בשני התחומי האלה ,החיוב
קיי רק ברכושו של ישראל .בהמה של גוי אינה חייבת בבכורה ,ועיסת גוי אינה חייבת
בהפרשת חלה.
השיעור הקוד עסק במקרי מורכבי ,שבה ג לישראל וג לגוי יש אחיזה
מסוימת בחמ  ,כגו קבלת פיקדונות מ הנוכרי .הסוגיה שלנו עוסקת במקרה של
ארנונא .ג כא  ,מעמד הבעלות על הארנונא הוא מורכב ,ויש בה אחיזה מסוימת ה
לישראל וה לגוי .הפירוש המדויק של המונח "ארנונא" אינו מבואר בסוגיה,
והראשוני הציעו מספר פירושי:
א .שותפות – רבנו חננאל פירש שארנונא היא שותפות בי ישראל לגוי .הראשוני
מבארי ,שהבסיס הלשוני לפירוש זה הוא "נחל ארנו " ,אשר היה הגבול בי מואב ובי
האמורי ,והיה משות לשני העמי .פירוש זה דחוק מבחינה לשונית ,ולא מצאנו בשו
מקו אחר שהגמרא מכנה שותפות בכינוי "ארנונא" .בהמש השיעור נראה שפירוש
זה מעורר ג קושי ענייני ,בהשוואה לסוגיות אחרות בש"ס.
ב .מס באחוז מסוי – רש"י )ד"ה ארנונא( מפרש שארנונא היא מס קבוע באחוז
מסוי שהמל לוקח מהבהמות ומהתבואה .לפי פירוש זה ,הבעלות כרגע היא עדיי
של ישראל ,והארנונא היא רק אירוע עתידי שבו המל יבוא וייקח את חלקו .ידוע לנו
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שאירוע זה אכ יקרה ,א ביחס לכל בהמה קיי ספק הא המס יילקח ממנה ,או
מבהמה אחרת.1
ג .צרכי סעודה למל – הרשב"א בתשובה )ח"א סי' ש"מ( מפרש שארנונא היא צרכי
סעודה הנלקחי עבור המל כאשר הוא עובר ממקו למקו .לדעת הרשב"א ,כלל לא
מדובר כא על חלק מסוי מהבהמות או מהתבואה ,אלא הרכוש כולו עתיד להילקח
למל .אול ,המס הזה אינו ודאי ,וייתכ שהמל יחליט שלא לעבור במקו ,ואז
הרכוש יישאר אצל ישראל.

מצי מסלק
הלישנא הראשונה בגמרא אינה עוסקת כלל בעיסת ארנונא ,אלא רק בבהמת ארנונא:
"·?‰¯ÂÎ·· ˙·ÈÈÁ ÔÈ‡ Â‡ ‰¯ÂÎ·· ˙·ÈÈÁ ‡Â¯‡ ˙Ó‰· :‡·¯Ó ‰ÈÈÓ ÂÚ
‡Ï„ ‡ÎÈ‰ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜ ÈÎ ,·ÈÈÁ„ ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜ ‡Ï – ÈÊÂÊ· ‰ÈÏ ˜ÏÒÓ ÈˆÓ„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ
).(.Â ÌÈÁÒÙ
"‰¯ÂËÙ :Â‰Ï ¯Ó‡ ?È‡Ó – ÈÊÂÊ· ‰ÈÏ ˜ÏÒÓ ÈˆÓ
הגמרא מחלקת בי מקרה ש"מצי מסלק" – יש אפשרות לשל לגוי מעות ,ובכ לסלק
אותו מהבהמה – לבי מקרה ש"לא מצי מסלק" .כאשר מצי מסלק ,האחיזה של הגוי
בבהמה איננה משמעותית ,והיא נחשבת בהמה של ישראל וחייבת בבכורה .כאשר לא
מצי מסלק ,האחיזה של הגוי בבהמה משמעותית יותר ,ורבא מכריע שהיא פטורה
מבכורה.
נית להבי בדרכי שונות את משמעות הגור "מצי מסלק" .הבנה אחת היא,
שהגמרא מתייחסת לאירוע עתידי בלבד .כרגע הסילוק עדיי לא התבצע ,ואי לו כל
השפעה על מעמד הבהמה בהווה .א די בכ שקיימת האפשרות לסלק את הגוי בעתיד
כדי להשפיע על הדי בהלכות בכורות .אפשרות אחרת היא שהתרחיש העתידי משפיע
על מעמד הבהמה כבר עכשיו .כיוו שיש אפשרות לסלק את הגוי בעתיד – כבר כעת
אחיזתו של הגוי בבהמה זו חלשה יותר ,ולכ דינה משתנה.
מקומות2

מודל מעי זה נית למצוא בהקשרי נוספי בהלכה .התוספות במספר
מחלקי בי שעבוד נכסי רגיל ,לבי שעבוד נכסי חזק במיוחד – "אלי שיעבודיה".

1

2

עיי נדרי סב :ובבא בתרא ח , .ש מוזכר מס הארנונא בהקשר של מיסי נוספי ,כגו כס גולגולתא.
רש"י ש מפרש שארנונא היא "עישורי תבואות ובהמות מדי שנה בשנה" .לעומת זאת ,בסנהדרי כו.
מפרש רש"י שארנונא היא "מס שגובה המל מ התבואות כ וכ כורי מ השדה לשנה".
גיטי לז.לז :ד"ה שאני משכו ; בבא מציעא פא :ד"ה והא ,ועוד.
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מסתבר שהחילוק בי סוגי השעבוד אינו רק חילוק טכני לגבי עצמת השעבוד ,אלא זהו
חילוק עקרוני .שעבוד רגיל אינו משפיע על מעמד הנכס בהווה .הנכס עדיי שיי
ללווה ,א האפשרות העתידית שהמלווה יגבה אותו משפיעה על הדיני הקשורי
לנכס זה .לעומת זאת ,במקרה של "אלי שיעבודיה" ,אפשרות הגבייה העתידית
מעניקה למלווה זכויות מסוימות בנכס כבר כעת .כפי שראינו בשיעורי הקודמי,3
לדעת התוספות יש לאחיזה זו השלכות הלכתיות משמעותיות ,כגו חיובו של המלווה
בבל ייראה ובל יימצא.
ההבנות השונות בעניי "מצי מסלק" עשויות להיות תלויות בפירושי השוני
שראינו לגבי ארנונא .לפי ההבנה שמדובר בשותפות ,יש לגוי חלק בבהמה כבר כעת,
ולכ היא פטורה מבכורה כאשר לא מצי מסלק .כדי להבי כיצד היא מתחייבת בבכורה
כאשר מצי מסלק ,נצטר להניח ש"מצי מסלק" מצליח להשפיע על מעמד הבהמה כבר
בהווה .האחיזה של הגוי בחלקו היא רופפת יותר ,ולא די בכ כדי לפטור את הבהמה
מבכורה.
לפי ההבנות האחרות ,אי לגוי חלק בבהמה כעת ,אלא מדובר במס שעתיד
להיגבות ממנה .הגמרא מחדשת שדי באפשרות העתידית הזו כדי לפטור את הבהמה
מבכורה .לפי הפירוש הזה ,קל יותר להבי כיצד הגור של "מצי מסלק" מצליח לחייב
את הבהמה בבכורה .ג א נבי ש"מצי מסלק" אינו משפיע על מעמד הבהמה בהווה
אלא מתייחס לאירוע עתידי בלבד ,די בכ כדי לנטרל את האחיזה של הגוי בבהמה,
הנובעת ג היא מתרחיש עתידי ותו לא .כיוו שיש אפשרות לסלק את הגוי במעות,
הבהמה חוזרת למעמדה הטבעי כבהמת ישראל ,וממילא היא חייבת בבכורה.

בהמה ועיסה
בלישנא השנייה מתייחסת הגמרא ג למקרה של עיסת ארנונא .הגמרא מבארת
שקיי חילוק בי בהמת ארנונא ועיסת ארנונא:
"‡,‰ÈÏ ˜ÏÒÓ ÈˆÓ„ ·‚ ÏÚ Û‡Â ,‰¯ÂÎ·‰ ÔÓ ‰¯ÂËÙ ‡Â¯‡ ˙Ó‰· :‡·¯ ¯Ó‡ ,È¯Ó‡„ ‡ÎÈ
.‰ÈÏ ˜ÏÒÓ ÈˆÓ ‡Ï„ ·‚ ÏÚ Û‡Â ,‰ÏÁ· ˙·ÈÈÁ ‡Â¯‡ ˙ÒÈÚ
).(.Â ÌÈÁÒÙ
"‡Ï˜ ‰Ï ˙ÈÏ ‰ÒÈÚ ,‡Ï˜ ‰Ï ˙È‡ ‰Ó‰· ?‡ÓÚË È‡Ó
לפי המבואר בגמרא ,לא קיי חילוק עקרוני בי בהמה לעיסה .מעיקר הדי  ,שתיה
פטורות .החילוק הוא ברובד הדרבנ בלבד ,משו מראית עי  .לבהמת ארנונא יש קול,
3

עיי לעיל בשיעור בעניי בל ייראה ובל יימצא ,עמ' .149
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וכול יודעי על חלקו של הגוי בבהמה .כיוו שכ ,טע הפטור ידוע לכל ,וא אחד
לא יחשוד באד שהוא נוהג בה היתר שלא כדי  .לעיסה ,לעומת זאת ,אי קול ,וא
אחד לא יודע שיש לגוי חלק בעיסה .א האד ינהג היתר בעיסה ולא יפריש ממנה
חלה – אנשי יתמהו על כ ,ולא יבינו מהי סיבת ההיתר .כדי למנוע חשד ,קבעו
חכמי שעיסת ארנונא חייבת בחלה.4
כפי ראינו לעיל ,הלישנא קמא מחלקת בי מצי מסלק ללא מצי מסלק .לפי גרסת
הגמרא שלפנינו ,הלישנא בתרא חולקת על כ .הלישנא בתרא קובעת ,שבהמת ארנונא
פטורה מבכורה ,אפילו א מצי מסלק ליה בזוזי .אול ,התוספות )ד"ה בהמת ארנונא(
מצייני שבספרי מסוימי יש גרסה אחרת בגמרא .לפי גרסה זו ,ג הלישנא בתרא
מודה שהבהמה חייבת בבכורה כאשר מצי מסלק ,ואי בכ מחלוקת .ההבדל בי
הלישנות הוא רק בהתייחסות לעיסת ארנונא ,אשר אינה מוזכרת בלישנא הראשונה
אלא בלישנא השנייה בלבד.
ייתכ שג לפי הגרסה שלפנינו ,יש משמעות לגור של "מצי מסלק" בלישנא
בתרא .רבא קובע שעיסת ארנונא חייבת בחלה בכל מקרה ,בי א מצי מסלק או לא
מצי מסלק .כאמור לעיל ,הגמרא מבארת שהחיוב כא הוא רק משו מראית עי  .ייתכ
שקביעת הגמרא מתייחסת א ורק למקרה שלא מצי מסלק ,שבו מעיקר הדי העיסה
פטורה מחלה .כאשר מצי מסלק ,נית להבי שהחיוב הוא מעיקר הדי  ,כיוו שאחיזתו
של הגוי בעיסה חלשה יותר.
א נקבל את ההצעה הזו ,נצטר להסביר מהו ההבדל בי עיסה לבהמה .שהרי
מבואר בגמרא ,לפי הגרסה שלנו ,שבהמה ארנונא פטורה מבכורה .מדוע א כ הדי
לגבי עיסה הוא שונה ,והיא חייבת בחלה מעיקר הדי ?
המפתח לתשובה נמצא בגמרא במסכת בבא מציעא )ע .(:המשנה ש קובעת
שאסור לקבל צא ברזל מישראל" .צא ברזל" פירושו בהמות שהאד מקבל מחברו

4

יש לציי  ,שלדעת הריטב"א )ו .ד"ה בהמת ארנונא( החילוק בי בהמה ועיסה אינו מדרבנ אלא מעיקר
הדי  .הריטב"א מפרש שהקול אינו על חלקו של הגוי בעיסה ,אלא על עצ קיומה של העיסה )בדומה
לפירושי שנראה להל ( .לדעת הריטב"א ,ג הגוי אינו יודע על קיומה של העיסה ,ומ הסת הבעלי
יבריח אותה ממנו .כיוו שכ ,אי לו כל אחיזה בעיסה זו ,והיא חייבת בחלה מעיקר הדי  .ג לפי
הירושלמי )חלה פ"ג ה"ד( עיסת ארנונא חייבת בחלה מעיקר הדי  ,אפילו כאשר לא מצי מסלק .אמנ,
לא מבואר בירושלמי מהו הדי בבהמת ארנונא – עיי שו"ת הרשב"א ח"א סי' ש"מ הד בעניי זה ,ודבריו
יובאו להל בשיעור זה.
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באחריות מלאה ,על מנת לגדל ולדות .האד מקבל על עצמו לשל לבעלי על כל נזק
או הפסד שייגר לבהמות ,ובתמורה לכ ה מתחלקי ברווחי.
המשנה אוסרת לקבל צא ברזל מישראל ,מחמת איסור ריבית .5הגמרא לומדת
מהמשנה ,שהבהמה נחשבת כעת כרכושו של המקבל .הוא קיבל את הבהמה בהלוואה
מבעליה ,והוא מחויב להחזיר לבעלי את הבהמה או את שווייה .א בנוס לכ הוא
יית לבעלי ג חלק מהרווחי – יש בכ משו איסור ריבית .אילו הבהמה הייתה
נחשבת עדיי כרכושו של הבעלי המקורי ,לא הייתה כא בעיה של ריבית .החלק שלו
בוולדות אינו מגיע לו בתורת ריבית ,אלא הוא זכאי באופ טבעי לקבל את הוולדות,
שה הפירות של הצא שבבעלותו.
כאמור ,הגמרא מדייקת מהמשנה שהבהמה נמצאת ברשות המקבל .על כ היא
מקשה ממשנה במסכת בכורות:
"˙Â„ÏÂ – ÌÈ¯Î‰ ÔÓ ÏÊ¯· Ô‡ˆ Ï·˜Ó‰ :Â‰ÈÓ¯Â .‡ÓÈÈ˜ Ï·˜Ó„ ‡˙Â˘¯·„ ‡¯ÓÈÓÏ
)··‡ .(:Ú ‡ÚÈˆÓ
"!‰¯ÂÎ·‰ ÔÓ ÔÈ¯ÂËÙ
המשנה במסכת בכורות עוסקת בישראל שקיבל צא ברזל מנוכרי .המשנה קובעת
שהבהמה פטורה מבכורה .אילו הבהמה הייתה שייכת למקבל ,כפי שדייקנו מהמשנה
במסכת בבא מציעא ,היה ראוי שנחייב אותה בבכורה .מדוע א כ היא פטורה? רבא
מציע את התירו הבא:
"‡ÈÊÂÊ ·È‰È ‡Ï È‡„ ÔÂÈÎ ,‰¯ÂÎ·‰ ÔÓ ÔÈ¯ÂËÙ ˙Â„ÏÂ„ ÌÚË ÂÈÈ‰ ˙Â¯ÂÎ· È·‚Â ...‡·¯ ¯Ó
‡˙„È ‰ÈÏ ÈÂ‰Â ,˙Â„ÏÂÏ Â‰Ï ÒÈÙ˙ ‰Ó‰·Ï ‰Ï ÁÎ˘Ó ‡Ï È‡Â ,‰Ó‰·Ï ‰Ï ÒÈÙ˙ È¯Î È
)˘.(Ì
"‰¯ÂÎ·‰ ÔÓ ¯ÂËÙ ÚˆÓ‡· È¯Î „È ÏÎÂ ,ÚˆÓ‡· È¯Î
רבא מחדש ,שכדי לפטור את הבהמה מבכורה אי צור בבעלות נוכרי דווקא .ג
כאשר הבהמה שייכת לישראל ,די בכ שיש לנוכרי אחיזה מסוימת בה כדי לפוטרה.
בנכסי צא ברזל ,יש לנוכרי זכות לתפוס את הבהמה עצמה או את הוולדות ,א
המקבל לא ישל לו את חובו במעות .מצב זה מוגדר בגמרא כ"יד נכרי באמצע" ,וזהו
יסוד הפטור במשנה במסכת בכורות.
על פי זה נית לבאר ג את החילוק שהצענו לעיל בסוגייתנו .לגבי בכור ,קיי
פטור רחב במיוחד של "יד נכרי באמצע" .פטור זה מועיל אפילו כאשר מצי מסלק ליה,

5

ריבית זו איננה ריבית קצוצה האסורה מ התורה ,כיוו שאי ודאות שאכ תהיה כא ריבית ,א על כל
פני יש בה איסור דרבנ .

שיעורי הרא"ל במסכת פסחי

176

ולכ לפי הלישנא בתרא בהמת ארנונא פטורה תמיד מ הבכורה .בחלה ,לעומת זאת,
הפטור הזה איננו קיי .עיסה פטורה מחלה רק כאשר היא בבעלות נוכרי .עיסת
ארנונא אינה נחשבת כשייכת לנוכרי כאשר אפשר לסלקו במעות ,ולכ היא חייבת
בחלה מעיקר הדי .
חילוק זה מופיע ,בהקשר שונה במקצת ,בתשובות הרשב"א:
"Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù· ÔÈ¯Ó‡„ÎÂ ,‰¯ÂËÙ ÌÏÂÚÏ ÚˆÓ‡· ÈÂ‚ „È˘ ÏÎ„ ,‰¯ÂÎ· È‡˘„ ¯ÓÂÏ ˘È
˘,„ÏÂÏ ÔÈ· ‰Ó‰·Ï ÔÈ· ÏÈ˜˘Â È˙‡ ÍÈ¯ËˆÓ ÂÏ‡„ ÔÂÈÎ„ ,ÔÎ˘ ÏÎÂ ,‰˙ÂÎ„ ÈÓ ‡Î‰Â ...Í
"‰¯ÂÎ·‰ ÔÓ ‰¯ÂËÙ ÍÎÏÈ‰Â ,‰ÈÈÓ ÈÙËÂ ÚˆÓ‡· ÈÂ‚ „È ÈÂ‰
)˘.(Ó"˘ 'ÈÒ ‡"Á ‡"·˘¯‰ ˙"Â
הרשב"א טוע שהמקרה של בהמת ארנונא עדי מהמקרה של צא ברזל ,כיוו שהגוי
עשוי לבוא ולקחת כל מה שיעלה בדעתו לצור סעודת המל .כיוו שכ  ,הפטור של
"יד נוכרי באמצע" ודאי יתקיי ג כא  ,והבהמה פטורה מבכורה.
לפי הלישנא קמא בסוגייתנו ,בהמת ארנונא חייבת בבכורה כאשר מצי מסלק .כ
הוא הדי ג בלישנא בתרא ,לפי גרסת התוספות .מדוע לפי דעות אלה הבהמה אינה
פטורה מבכורה מדי "יד נכרי באמצע"? נית לענות על שאלה זו לפי הפירושי
שארנונא הינה מס לצור המל .בנכסי צא ברזל ,החוב של המקבל כלפי הבעלי
המקורי קיי כבר כעת ,והוא הפוטר את הבהמה .בבהמת ארנונא ,לא קיי חוב ממשי
למל .גביית המס היא אפשרות עתידית בלבד ,ולכ נית להתגבר עליה על ידי "מצי
מסלק" ,ולחייב את הבהמה בבכורה.6

"באכלכ מלח האר "
המאירי מזכיר גרסה נוספת בסוגיה ,ההפוכה מהגרסה שלפנינו:
"ÂÏ ˘È˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÏÎ‰˘ Ï"¯ ,‡Ï˜ ‰Ï ˙È‡„ ˙·ÈÈÁ ‡Â¯‡ ˙Ó‰· :Ï"¯ ,ÍÙ‰· ÔÈÒ¯Â‚ ˘ÈÂ
·"ÔÈ‡¯ ÌÈ¯·„‰ ÔÈ‡Â .‡Ï˜ ‰Ï ˙ÈÏ ‰ÒÈÚ Ï·‡ ,‰· ˜ÏÁ ÈÂ‚Ï ˘È˘ ÌÈÚ„ÂÈ ÔÈ‡Â ‰Ó‰
).(‡Â¯‡ ÌÈ˘¯ÙÓ ˘ÈÂ ‰"„ .Â ÌÈÁÒÙ È¯È‡Ó
לפי הגרסה שמביא המאירי ,הדי בלישנא בתרא הפו מאשר בגרסה שלפנינו :בהמת
ארנונא חייבת בבכורה ,ואילו עיסת ארנונא פטורה מחלה .ג לפי גרסה זו ,החילוק בי
בהמה לעיסה אינו חילוק עקרוני ,אלא משו מראית עי בלבד .אול ,בשונה מהגרסה
6

תירו זה לא יועיל לפי הפירוש שארנונא הינה שותפות ע הגוי .לפי פירוש זה נצטר כנראה לומר
שהגמרא אצלנו – לפחות בלישנא קמא – חולקת על דברי רבא במסכת בבא מציעא.
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שלנו ,הקול כא איננו על חלקו של הגוי בבהמה אלא על עצ קיומה של הבהמה.
בהמה היא דבר ידוע ומפורס ,א הציבור אינו יודע שיש לגוי חלק בה .לכ  ,יש לנהוג
בה איסור כדי למנוע חשד .עיסה ,לעומת זאת ,אינה ידועה לציבור .כיוו שכ ,ג א
האד ינהג בה היתר – א אחד לא ידע על כ ,ואי כא כל חשש משו מראית עי .
במסגרת הגרסה שלפנינו ניסינו להציע ,שהחיוב משו מראית עי הוא רק כאשר
לא מצי מסלק ,ואילו כאשר מצי מסלק החיוב הוא מעיקר הדי  .הא נית להעלות
הצעה דומה ג לפי הגרסה ההפוכה? לפי ההצעה הזו ,בהמת ארנונא חייבת בבכורה
מעיקר הדי ב"מצי מסלק" .לעומת זאת ,עיסת ארנונא פטורה מחלה ,אפילו א מצי
מסלק .הא קיי בסיס אפשרי לחילוק מעי זה?
מסברה נראה יותר לחלק בכיוו ההפו ,כפי שהצענו לעיל .א ייתכ שג לחילוק
שהצענו כעת נית למצוא בסיס .המקור למצוות חלה נמצא בפרשת שלחל:
""...‰ÓÂ¯˙ ÂÓÈ¯˙ ‰ÏÁ ÌÎ˙≈ Ò…ƒ̄Ú ˙È˘‡¯ .'‰Ï ‰ÓÂ¯˙ ÂÓÈ¯˙ ı¯‡‰ ÌÁÏÓ ÌÎÏÎ‡· ‰È‰Â
)·.(Î ,Â"Ë ¯·„Ó
מה באה המילה "באכלכ" ללמדנו? במקורות חז"ל לא מצאנו דרשה מסוימת
המתייחסת למילה זו .ייתכ שהמילה "באכלכ" באה ללמד ,שהחיוב בחלה קיי רק
בעיסה שנועדה לאכילת ישראל .עיסה שנועדה לאכילת גויי ,אפילו א היא בבעלות
ישראל – פטורה מחלה .זהו המקור לפטור של עיסת ארנונא ,המיועדת לאכילת גוי.7
בבהמת ארנונא לא קיי פטור כזה ,והיא חייבת בבכורה כיוו שהיא בבעלות ישראל,
וקיימת אפשרות לסלק את הגוי במעות.
המשנה במסכת חלה )פ"א מ"ח( קובעת שעיסת כלבי פטורה מחלה ,א הרועי
אינ אוכלי ממנה .הירושלמי על אתר )ה"ה( מביא פירושי שוני לגבי מהותה של
"עיסת הכלבי" .יש מהאמוראי שפירשו ,שמדובר בעיסה שאינה ראויה לאכילת
אד ,ולכ היא פטורה מחלה .לעומת ,אמוראי אחרי פירשו שהעיסה ראויה
למאכל אד ,א היא מיועדת מתחילתה לאכילת כלבי .מדוע עיסה זו פטורה מחלה?
הרמב" בפירושו על אתר כותב ,שהפטור נלמד מהפסוק "באכלכ מלח האר ".
מסתבר שהלימוד הוא מהמילה "באכלכ" – עיסה המיועדת לאכילת אד .8א נקבל

7
8

יש לציי שבהמת ארנונא איננה מיועדת בוודאות לאכילת גוי ,אלא רק קיי סיכוי שהמל ייקח ממנה
מס.
הר"ש על אתר מביא מקור אחר בש הספרי זוטא" :עריסותיכ – שלכ חייבת ,ושל כלב אינה חייבת".
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פירוש זה ,נוכל אולי לייש את הפטור ג ביחס לעיסה המיועדת לאכילת גויי ,ורק
עיסה המיועדת לאכילת ישראל תתחייב בחלה ,כפי שהצענו לעיל.

שותפות
לפי פירושו של רבנו חננאל ,עיסת ארנונא היא עיסה השייכת לישראל ולגוי בשותפות.
קיימי מקורות נוספי בש"ס העוסקי בשותפות גוי לעניי חיוב בחלה .מקור אחד
נמצא במשנה במסכת חלה:
""‰ÏÁ‰ ÔÓ ‰¯ÂËÙ – ‰ÏÁ ¯ÂÚÈ˘Î Ï‡¯˘È Ï˘· ÔÈ‡ Ì‡ ,È¯Î‰ ÌÚ ‰ÒÈÚ ‰˘ÂÚ‰
).(‰"Ó ‚"Ù ‰ÏÁ
המשנה פוטרת את העיסה מחלה רק כאשר אי בחלקו של ישראל שיעור מספיק כדי
להתחייב בחלה ,דהיינו חמשת רבעי הקב .א יש בחלקו של ישראל כשיעור זה –
העיסה חייבת בחלה.
מקור נוס בעניי זה נמצא בגמרא במסכת חולי )קלה .(:הגמרא ש עוסקת
בשותפות גוי לעניי חיוב בתרומה ,ומביאה שתי לשונות בשאלה הא התבואה
המשותפת חייבת בתרומה או פטורה .בהמש הסוגיה מבואר ,שהדי בחלה נלמד
מתרומה .נראה ,א כ  ,שג לגבי חלה קיימות שתי הדעות ,הא עיסה משותפת
לישראל ולנוכרי חייבת בחלה או פטורה.
מהו היחס בי שני המקורות הללו? לכאורה ,המשנה קובעת כדבר פשוט שעיסה
בשותפות גוי חייבת בחלה .כיצד ייתכ  ,א כ  ,שבגמרא יש מחלוקת בעניי זה? כדי
ליישב זאת ,יש להבחי בי חלקי שוני של העיסה .המשנה קובעת שהעיסה חייבת
בחלה כאשר יש בחלקו של ישראל כשיעור .אול ,לא מבואר במשנה איזה חלק של
העיסה חייב בחלה .נית להציע שני פירושי:
א .חלקו של ישראל בלבד חייב בחלה.
ב .העיסה כולה חייבת בחלה.
לפי ההבנה הראשונה ,אנו מתייחסי לכל חלק בנפרד .חלקו של הגוי ודאי פטור
מחלה .חלקו של ישראל ודאי חייב בחלה ,ובלבד שיהיה בו כשיעור .לעומת זאת ,לפי
ההבנה השנייה אנו מתייחסי לעיסה כולה כיחידה אחת .התנאי לחיוב הוא שיהיה
בחלקו של ישראל כשיעור חלה .כאשר תנאי זה מתקיי – לא רק חלקו של ישראל
מתחייב בחלה ,אלא העיסה כולה.
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שני הפירושי האלה למשנה עשויי להיות תלויי בחקירה יסודית בדיני
שותפות .האחרוני דנו במספר מקומות באופי שותפות .בעניי זה קיימות שתי הבנות
מרכזיות:
א .כל אחד מהשותפי הוא בעלי על מחצית מהנכס.9
ב .כל אחד מהשותפי הוא בעלי על כל הנכס ,במקביל לחברו .חלוקת הנכס
מתבצעת רק ברמה המעשית ,כיוו שבעלותו של כל אחד מהשותפי מצמצמת את
השליטה של השות השני.
נפקא מינה אפשרית לחקירה זו היא בספק שהעלה ה'שער משפט' )סי' ער"ה ס"ק
א( .הוא מתייחס למקרה של שותפות בי יהודי ובי גר אשר אי לו יורשי .כאשר הגר
מת ,כל נכסיו הופכי להפקר ,וכל הקוד זוכה בה .א יש להסתפק מהו דינו של
הנכס המשות .נראה שהדי יהיה תלוי בחקירה הנ"ל :לפי ההבנה שכל שות הוא
בעלי על מחצית מהנכס ,חלקו של הגר נעשה הפקר ,וכל אד יכול לזכות בו .לפי
ההבנה שכל אחד מהשותפי הוא בעלי על כל הנכס ,לאחר מותו של הגר נותר רק
היהודי כבעלי על הנכס כולו .שות זה זוכה באופ אוטומטי בחלקו של הגר ,ואד
אחר לא יוכל לזכות בו.10
לענייננו ,נית להסביר ששתי ההבנות בנוגע לאופי שותפות עומדות בבסיס
הפירושי השוני למשנה במסכת חלה .לפי ההבנה שכל אחד הוא בעלי על חצי
מהנכס ,הדי הוא שרק חלקו של ישראל בעיסה חייב בחלה .חלקו של הנוכרי עומד
בנפרד ,והוא פטור מחלה .לעומת זאת ,לפי ההבנה שכל אחד מהשותפי הוא בעלי
על הנכס כולו ,מסתבר שהעיסה תקבל די אחיד .כיוו שכ ,א יש בחלקו של ישראל
כשיעור – העיסה כולה תתחייב ,ולא רק חלקו של הגוי.
שני הפירושי האלה למשנה עשויי להיות תלויי בשאלה נוספת – אופי הפטור
בעיסה של גוי .נית להבי שעיסה של גוי לעול פטורה מחלה ,ואי שו אפשרות
לחייב אותה .לפי ההבנה הזו ,החיוב יכול לחול א ורק על חלקו של ישראל ,ותו לא.

9

10

האופ המדויק שבו מתחלק הנכס נתו במחלוקת ראשוני בסוגיה במסכת גיטי )מז ,(:העוסקת
בשותפות בתבואה .לדעת רש"י )ד"ה טבל וחולי ( כל חיטה וחיטה מחולקת ,חציה לשות האחד וחציה
לשות השני .לדעת התוספות )ד"ה טבל וחולי ( כל אחד מהשותפי הוא בעלי על מחצית מכמות
החיטי הכוללת .עיי ג בר" נדרי מה :ד"ה רבי אליעזר ב יעקב.
ייתכ שיהיה חילוק בעניי זה בי שותפי ליורשי .בשותפות ,כל אחד מהשותפי הוא בעלי על חצי
מהנכס בלבד ,ואילו בירושה ,כל אחד מהיורשי הוא בעלי מלאי על הנכס כולו .בעניי זה עיי
שיעורי הרא"ל – בבא בתרא ,עמ' .236235
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לחלופי אפשר להבי שאי בעיסת גוי פוטר חיובי ,אלא רק חיסרו במחייב .עיסת
נוכרי לבדה אינה מחייבת את עצמה בחלה ,א היא ראויה להתחייב ממקו אחר .לפי
זה ,א חלקו של ישראל חייב בחלה – הוא יוכל לחייב את העיסה כולה.
על פי הדברי האלה נית לפרש מהו היחס בי המשנה במסכת חלה לגמרא
במסכת חולי  .המשנה קבעה שהעיסה חייבת בחלה ,א לא מבואר הא רק חלקו של
ישראל חייב או ג חלקו של הגוי .שתי הלשונות בגמרא מתייחסות א ורק לחלקו של
הגוי ,וה תלויות בשני הפירושי שהעלינו כא .11

שיטת בעל התרומה
הפירוש שהצענו מיישב את הסוגיות במסכת חלה וחולי  ,א אי הוא מתמודד ע
סוגייתנו .לפי פשט הגמרא אצלנו ,עיסת ארנונא פטורה מעיקר הדי מחלה ,וחייבת רק
משו מראית עי  .לפי הפירוש שארנונא הינה שותפות ע נוכרי ,משמעות הדבר היא
שעיסה בשותפות נוכרי פטורה מחלה .כיצד מתיישב הדבר ע הסוגיות שראינו לעיל,
הקובעות שעיסה בשותפות נוכרי חייבת בחלה ,לפחות בחלקו של ישראל ,ואולי א
בחלקו של הנוכרי?
ראשוני רבי אכ ראו בכ קושיה על הפירוש שארנונא היא שותפות ,ונטו
בעקבות זאת לפירושי האחרי .בעל 'ספר התרומה' ניסה ליישב את הפירוש הזה
בסוגיה ,והציע לש כ את התירו הבא:
Ì"ÂÎÚ ˙ÂÙ˙Â˘„ Ê‚‰ ˙È˘‡¯„ ‡˘ÈÏÎ ¯·Ò ,‰¯ÂËÙ ‡Â¯‡ ˙ÒÈÚ„ ÌÈÁÒÙ„ ‡˘ÈÏÏÂ
˜ÏÁ· ÂÈÈ‰ – ·ÈÈÁ Ì"ÂÎÚ Ï˘ ˙ÂÙ˙Â˘ ¯Ó‡„ Ê‚‰ ˙È˘‡¯„ ¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡Î ÂÏÈÙ‡Â .‰¯ÂËÙ
).(‚"Ù 'ÈÒ ‰ÓÂ¯˙‰ ¯ÙÒ
"Ì"ÂÎÚ ˜ÏÁ· ÂÈÈ‰ ¯ËÙ„ ÌÈÁÒÙ„ ‡È‰‰Â ,Ï‡¯˘È‰
ג בעל התרומה מחלק בי חלקו של ישראל לחלקו של נוכרי ,א באופ שונה
מהחילוק שלנו .לדעתו ,הגמרא במסכת חולי עוסקת בחלקו של ישראל ,וביחס אליו
קיימות שתי דעות הא הוא חייב בחלה או פטור .הגמרא בסוגייתנו עוסקת בחלקו
של נוכרי ,וחלק זה פטור מחלה לפי כל הדעות ש.
תירוצו של בעל התרומה מיישב בי סוגייתנו לסוגיה במסכת חולי  ,א בעקבותיו
חוזרת ומתעוררת הקושיה מהמשנה במסכת חלה .לפי פירושו ,שתי הלשונות במסכת
11

רוב הראשוני לא תירצו כ ,אלא כתבו שהדעה הפוטרת דיברה רק על מצב שבו אי בחלק הישראל כדי
חיוב חלה )עיי פירוש הר"ש על המשנה ש ,רא"ש בהלכות חלה סי' ו' ורשב"א בתשובה סי' תקכ"ו( .ה
אינ מבארי מהו היחס בי הדעה המחייבת לבי המשנה.
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חולי עוסקות בחלקו של ישראל .כיצד נית ליישב זאת ע המשנה ,הקובעת כדבר
פשוט שעיסה בשותפות נוכרי חייבת בחלה ,לכל הפחות בחלקו של ישראל? בעל
התרומה מתייחס לקושיה זו ,ומציע לחלק בי המקרי:
"˘È ‡˙¯ÂÙ ÏÎ·„ ,ÌÈ¯ÂËÙ Ì"ÂÎÚ‰Â Ï‡¯˘È‰ „ÁÈ ÁÓ˜‰ Â˜ ÈÎ„ ,ÂÈ·¯ ÂÈ¯ÂÓÏ ‰‡¯Â
ÔÈ˘Ï ÍÎ ¯Á‡Â ÁÓ˜‰ Â„·Ï „Á‡ ÏÎ Â˜· È¯ÈÈÓ ‡·ÈÈÁÓ„ ÔÈ˙È˙ÓÂ ,Â· ˜ÏÁ Ì"ÂÎÚÏ
)˘.(Ì
˜"„ÁÈ ÔÁÓ
בעל התרומה מחלק בי שני תרחישי שוני של שותפות .במשנה במסכת חלה מדובר
על ישראל וגוי שקנו קמח בנפרד ,ואחר כ עירבו את הקמח ועשו ממנו עיסה אחת.
במקרה זה מוסכ על כול שחלקו של ישראל חייב בחלה .בגמרא במסכת חולי
מדובר על קמח שנקנה מתחילתו בשותפות .במקרה זה יש מקו לקבל את הלישנא
השנייה במסכת חולי  ,הפוטרת ג את חלקו של ישראל מחמת חלקו של הנוכרי.
ייתכ שההבדל בי המקרי הוא למעשה הבדל בי מודלי שוני של שותפות,
בהתא להבנות השונות שראינו לעיל .במקרה של המשנה ,כל אחד מהשותפי הוא
בעלי על חצי מהעיסה ,כיוו שהוא היה הבעלי על מחצית מהקמח .כיוו שכ ,חלקו
של ישראל חייב בחלה ,ואי הוא נפטר מחמת חלקו של הגוי .במקרה של הגמרא ,כל
אחד מהשותפי הוא בעלי על העיסה כולה ,כיוו שהקמח היה שיי מראש לשניה.
כא יש מקו לקבל את הדעה הקובעת די אחיד לכל העיסה ,ופוטרת את העיסה
כולה מחלה.

