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הקדמת העורך
הפעם אודה את ה'! ספר זה הינו הספר הרביעי בסדרת שיעורי הרב רא"ם ,ומצטרף
לשלושת כרכי השיעורים שזכינו להוציא לאור בשנים האחרונות.
העיון בפרק החובל נסוב סביב שאלות מהותיות של הבנת הצדק ,ושל היחסים
שבין פשט התורה לבין ההלכה למעשה .הספר מחולק לארבעה שערים:
השער הראשון עוסק במבואות לדיני החובל ,ובמרכזו עומדת שאלת היחס בין פשטי
המקראות שיש לענוש את החובל 'עין תחת עין' לבין ההלכה למעשה שהחובל
משלם לנחבל דמי עין .בשער זה מונחת התשתית לתפיסת הצדק הטרנסצנדנטי
שבתורה ,המשפיעה הן על הבנת היחס בין הפשט להלכה והן על תפקיד הדיינים
להשית צדק א-לוהי לפי משפט התורה.
השער השני הוא השלמה לשאלת יסוד חיוב נזיקין :נזק איננו חוב הסכמי :אדם לא
התחייב מרצונו לחברו סכום מסוים ,אלא מדובר בחוב שנוצר כתוצאה מתאונה.
ממילא יש לברר האם החוב נוצר כתוצאה ישירה מהמעשה ,או שזו ענישה על
העדר זהירות .שאלה זאת נבחנה לאור היחס שבין אדם המזיק ונזקי ממון.
השער השלישי עוסק בלב פרק החובל ,ומברר את חמשת תשלומי החובל :נזק,
צער ,ריפויֶ ׁ ,ש ֶבת ובושת ,לאור היסודות שהונחו בשער הראשון ומתוך מבט
מעמיק על יסודות הצדק שמתגלים בכל אחד מהתשלומים הייחודיים לדין החובל.
בנוסף לכך מתחדדים בשער זה ייחודו של כל אחד מחמשת התשלומים ,בדגש על
החלוקה הפנימית שבין התשלומים שיסודם הוא 'דרך ארץ' לפצות את הנפגע ,לבין
תשלומים שעיקרם תביעת הצדק הא-לוהי הנובעת מהעיקרון של מידה תחת מידה.
השער הרביעי משלים את הספר בבירור תפקיד בקשת המחילה עד כדי ריצוי
הניזק שיתפלל על המזיק .מוצגות שתי קריאות אפשריות במשנה :לפי הקריאה
הראשונה ,המחילה היא מעין 'תשלום שישי' שנועד לרצות ,רובד שאי אפשר
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לתמחרו בכסף .לפי הקריאה השנייה ,תכליתה של בקשת המחילה היא לעורר את
הרחמים של הנחבל על החובל ולהחזיר את השלום ואת האימון של הנחבל בעולם.
הספר חותם בשיעור מעשי ,שעוסק בשאלת היחס להלכות פרק החובל בזמן הזה,
שבו הדיינים בבתי הדין אינם סמוכים ואינם יכולים לפעול מכח הסמכות שבאה
מלמעלה למטה ,ולכאורה אינם יכולים לדון בחלק נרחב מיסודות דיני החובל
שהתבהרו בשערים הקודמים .בשיעור מוצגת הצעה מעשית ,מתוך התבוננות על
תפקיד בתי הדין בזמן הזה הצומח מלמטה למעלה כחלק מההשגחה הא-לוהית
ומהתפתחות ההלכה בנגזרת הזמן ,ולא מתוך ראיית המציאות כטרגדיה.
השיעורים נערכו מתוך השיעורים הכלליים של מו"ר הרב רא"ם הכהן שליט"א,
ראש ישיבת בית ועד הר חברון ,שנמסרו בישיבה בזמן חורף בשנת תשע"ז .תפארת
השיעורים בבית המדרש היא הקולות השונים הנשמעים בהם ,שקלא וטריא של
תורה על ידי הרמי"ם והתלמידים .הספר שלפניכם ערוך מתוך דיונים אלו ,והוא כולל
בתוכו קולות שונים שהתאחדו לקריאה האחדותית של מו"ר הרב רא"ם שליט"א.
תלמידים רבים עמלו על מלאכת הוצאה .הספר מבוסס הן על תמלול השיעורים
הכלליים והן על כתיבה של חבורת הלומדים שלמדה עם הרב רא"ם באופן צמוד,
שעליה ניצח חברי הרב נריה טייץ ,אשר בזכות עמלו היה לפני תיעוד מדויק של
הלמידה עם הרב .אני מודה גם לר' הלל נגן שסיכומיו עמדו לנגד עיני בעריכת
הספר ולר' אברהם צוראל שתמלל את כל השיעורים הכלליים .לצד חבורה זאת
עמלו רבים על הוצאת הספר בשלבי העריכה השונים :תודה גדולה מסורה לחברי
הרב אלחנן שרלו שהיה שותף בהכנת הספר ועמל על העיבוד הראשוני שלו.
תודה גדולה מסורה לר' דוד צרי שעסק בעריכת הלשון ובהגהה ולרב אסף לוגסי
שעזר רבות בהגהה ובהכנת הספר בשלבים השונים שלו .בנוסף אליהם תודה לכל
התלמידים שנעזרתי בסיכומיהם ,שעסקו במלאכה לשם שמים .יהי רצון שכל
העמלים במלאכה יזכו להמשיך להרביץ תורה ולהאדירה ,וה' יברך אותם בכל.
כל השיעורים שנערכו חזרו ולובנו ביחד עם מו"ר הרב רא"ם ,מתוך משא ומתן
של תורה כדרכו של בית המדרש.
ספר זה ,כמו שלושת ספרי השיעורים שקדמו לו ,לא היו באים לעולם ללא חזונו
של עו"ד ר' אריה ליבוביץ ,יוזמתו ותמיכתו הרבה .ר' אריה המריץ אותי רבות
וללא לאות ,מתוך חזון ששיעורי מו"ר הרב רא"ם יהיו מונגשים בטוב טעם ודעת
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לכלל לומדי התורה .יהי רצון שהלימוד בספר יעמוד לו ולזכות משפחתו ,ויזכה
להמשיך לעשות חסד ולפעול להרבצת תורה.
תודה אחרונה לר' רונן כץ מנהל הישיבה ,שאהבתו והשקעתו הרבה במכון התורני
בישיבה היא הבסיס האיתן למלאכת שמים זו .יהי רצון שיזכה לאריכות ימים
ושנים וימשיך בעשייתו הרבה במרץ ובשמחה .ספר זה לא היה יוצא לאור ללא
הקמת המכון התורני ע"י חברי היקרים מנהלי הישיבה בעבר ותלמידיה שמחוץ
לכתלים ,ושמורה להם זכות גדולה על ההקמה והביסוס של מפעל זה.
עריכת הספר נעשתה בצל מגפת הקורונה העולמית ,בריחוק ובבידוד מדיבוק
החברים שאליו אנו רגילים בבית הועד .על אף זאת לשמחתי לא ניתק הקשר,
וזכינו להמשיך לשקוד על תורת בית הועד .מתוך הודאה לה' על העבר אני נושא
תפילה על העתיד שנחזור לדיבוק חברים ממש ,ושה' ישלח מזור לעולם כולו.
אלעזר גולדשטיין
מנחם אב ,תש"פ
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הקדמת הרב רא"ם שליט"א
הלימוד והעיון במסכת בבא קמא – פרק החובל מחייבים התייחסות עמוקה לשאלת
היחס בין פשוטו של מקרא לבין מדרשי ההלכה .ישנם תחומי הלכה שבהם מדרשי
הלכה יונקים מפשוטו של מקרא ומשלימים את הפשט בדרכים עמוקות .בתחומים
אחרים קיימים מדרשים רבים שלכאורה הולכים בכיוון מנוגד לפשוטו של מקרא.
תופעה זאת קיימת אף במדרשים מבית מדרשו של ר' ישמעאל אך ביחוד במדרשים
מבית מדרשו של ר' עקיבא.
אחד מהמדרשים המפורסמים ביותר מסוג זה עומד ביסוד פרק החובל :ציווי
"ע ִין ַּת ַחת ַע ִין,
התורה הוא להעניש את החובל מידה תחת מידה (שמות כא ,כד-כה)ַ :
ׁ ֵשן ַּת ַחת ׁ ֵשןָ ,יד ַּת ַחת ָידֶ ,ר ֶגל ַּת ַחת ָר ֶגלְּ ,כ ִו ָ ּיה ַּת ַחת ְּכ ִו ָ ּיהֶ ּ ,פ ַצע ַּת ַחת ּ ָפ ַצעַ ,ח ּבוּ ָרה
ַּת ַחת ַח ּב ָוּרה" .בניגוד לזה עומד מדרש חכמים ,המלמד כי להלכה אין להעניש
את הנחבל בעונש פיזי אלא לחייבו ממון.
ישנן שתי דרכים להתמודד עם הפער בין פשוטו של מקרא לבין מדרש ההלכה :דרך
אחת רואה במדרש ההלכה את עומק הפשט .לפי שיטה זאת חובת הלומד לעמוד
בענווה וללמוד את תכסיס קריאת הפשט על פי כלי המדרש .רבים נקטו בדרך
זו .אולם דרך זו קשה ומשאירה פתח לשאלות רבות ,כגון :מדוע התורה כתובה
במסווה המנוגד לכאורה לדין? האם תביעת הצדק כולה היא רק החובה הממונית?
לפי הדרך השנייה יש לתת משמעות לשתי הפנים :הן לזו של פשט לשון התורה
והן לזו של מדרש ההלכה .דרך היושר והאמת אינה לטשטש את ההבדל בין הפשט
למדרש אלא אדרבה להתבונן בין השיתין :האם אכן המדרש הוא עומק הפשט
או שיש כאן ניגוד שמצריך התבוננות והעמקה ,ואז יש להבין לעומק את סיבת
ההבדל והניגוד בין הפשט והמדרש .דרך זו תובעת לברר :מדוע דרשו חכמינו
ברוח קדשם את ההלכה כך? מניין? ומאידך מדוע הקב"ה נותן התורה בחר למסור
לנו בתורה שבכתב את הדין במילים אלו?
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לעתים ,על אף הניגוד ,יש השפעות של מרחב הפשט על קצב ההלכה .בפגישה
שהייתה לי לפני כשלושים שנה עם ר' אהרן סולובייצ'יק זצ"ל הוא אמר לי
ש'עין תחת עין' כפשוטו זו היא האמת ,ותפיסת חז"ל שדרשו 'ממון' זו 'האמת
המשפטית' 1.פגישה זו השפיעה על הרבה מהתורות בשיעורים המובאים בספר
זה .בשיעורים בפרק החובל זכינו לגלות שאף על פי שתשלומי 'דמי עין תחת
דמי עין' אינם פשוטו של מקרא ,בכל זאת נשאר בהלכותיהם רשימו מהאמת של
הפשט המשפיע על ניגון ההלכה באמת המשפטית.
דימוי מכונן לתפקידם של הפנים השונים של התורה ניתן לראות בדברי הזוהר:
ּתֹורה.
ּגּופי ָ
יתאְּ ,ד ִא ְקרּון ֵ
אֹור ְי ָ
ּקּודי ַ
ּגּופאְ ,ו ִאיּנּון ִּפ ֵ
יתא ִאית ָלּה ָ
אֹור ְי ָ
ְּכ ַהאי ַּג ְוונָ א ַ
ּפּורין ְּד ַהאי ָע ְל ָמאִ .ט ְּפ ִׁשין ְּד ָע ְל ָמא ָלא
בּוׁשיןְּ ,ד ִאיּנּון ִס ִ
ּגּופא ִמ ְת ַל ְּב ָׁשא ִּב ְל ִ
ַהאי ָ
יתאְ ,ו ָלא ַי ְד ֵעי ַי ִּתירְ ,ו ָלא
אֹור ְי ָ
בּוׁשאְּ ,ד ִאיהּו ִסּפּור ְּד ַ
ִמ ְס ַּת ְּכ ֵלי ֶא ָּלא ְּב ַההּוא ְל ָ
בּוׁשאִ .איּנּון ְּד ַי ְד ִעין ַי ִּתירָ ,לא ִמ ְס ַּת ְּכ ָלן
ִמ ְס ַּת ְּכ ֵלי ְּב ָמה ְּד ִאיהּו ְּתחֹות ַההּוא ְל ָ
ימין ַע ְב ֵדי ְּד ַמ ְל ָּכא
בּוׁשאַ .ח ִּכ ִ
גּופאְּ ,ד ִאיהּו ְּתחֹות ַההּוא ְל ָ
בּוׁשאֶ ,א ָּלא ְּב ָ
ִּב ְל ָ
יהי ִע ָּק ָרא
טּורא ְּד ִסינַ יָ ,לא ִמ ְס ַּת ְּכ ֵלי ֶא ָּלא ְּבנִ ְׁש ְמ ָתאְּ ,ד ִא ִ
ִע ָּל ָאהִ ,איּנּון ְּד ַק ְיימּו ְּב ָ
ּול ִז ְמנָ א ְּד ָא ֵתיְ ,ז ִמינִ ין ְל ִא ְס ַּת ְּכ ָלא ְּבנִ ְׁש ְמ ָתא ְּדנִ ְׁש ְמ ָתא
יתא ַמ ָּמׁש; ְ
אֹור ְי ָ
ְּדכ ָֹּלאַ ,
2
יתא.
אֹור ְי ָ
ְּד ַ
זוהר ,במדבר קנב ע"א ,בהעלותך

בתורה ישנם ארבעה רבדים :לבוש התורה הוא הפשט ,מצוות התורה 'פקודי
אורייתא' הוא הגוף' ,נשמת התורה' היא עיקר התורה ,והנשמה של הנשמה עתידה
להתגלות לעתיד לבוא .לכל ממד יש הניגון שלו .ממילא ,הניגון של פקודי אורייתא
המתגלים על ידי כח המדרש שונה – מחד – מניגון הלבושים שבפשט ,אך הוא
שונה גם מהגילוי של 'נשמת התורה' מאידך .דימוי זה משאיר לנו פתח לחשוף
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באופן זה התורה יש לה גוף ,והן מצוות התורה שנקראות גופי תורה .גוף זה מתלבש בלבושים,
שהם ספורי העולם הזה .טפשי העולם אינם מסתכלים אלא באותו לבוש ,שהוא ספור התורה,
ואינם יודעים יותר ,ואינם מסתכלים במה שתחת אותו לבוש .אותם שיודעים יותר אינם מסתכלים
בלבוש ,אלא בגוף שהוא תחת אותו לבוש .החכמים עבדי המלך העליון ,שהם עמדו בהר סיני,
אינם מסתכלים אלא רק בנשמה ,שהיא עיקר הכול ,תורה ממש; ולעתיד לבא עתידים להסתכל
בנשמת הנשמה של התורה.
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ולהקשיב לקולות השונים בעלי המשמעות הנבדלת .לפי תפיסתו של הרב הנזיר זה
התנועה הנגזרת מההגיון השמעי ,ומהתביעה להקשיב לעומקה של מנגינת התורה
ולא רק לנגזרות המעשיות שלה .לצד גילויים אלו ,עמלנו הוא להכין את תורתו של
משיח .כדברי מדרש קהלת רבה (פרשה יא)" :כי אם שנים הרבה – ישמח בשמחת
התורה ,ויזכר את ימי החשך – אלו ימי הרעה ,כי הרבה יהיו – תורה שאדם למד
בעוה"ז הבל היא לפני תורתו של משיח".
  
ברוך ה' שזכיתי לשבת בבתי מדרש כמעט יובל שנים ,וזכיתי להסתופף ולינוק
תורה מרבותי ,ללמדה לתלמידי ,ולזכות לאור חוזר מביתא דרבנן .זיכני הקב"ה
לנצח על גילוי דבר ה' ,הן בשיעורים יומיים והן בשיעורים כללים .שיעור כללי
שכל רבני בית הוועד ותלמידיו שותפים בו ,הוא בבחינת גילוי שכינה בעבודת
הקודש ,כמעין במת ציבור.
בתקופה האחרונה זכינו שתלמידי היקר ר' אריה ליבוביץ יצ"ו דחף לעריכת
השיעורים שהתגלו בבית מדרשנו ולהוצאתם לאור העולם .תלמידי היקר הרב נריה
טייץ היה שותף בשנת תשע"ז ללימוד פרק החובל בחבורה שלימדתי .תלמידי היקר
הרב אלחנן שרלו התחיל בעריכת השיעורים ,והרב אלעזר גולדשטיין ,שמנצח על
מלאכת הוצאת השיעורים ושאר הספרים של הוצאת הישיבה ,השלים את מלאכת
העיבוד והעריכה של התורות שהתגלו בשיעורים בבית המדרש ,כך שהדברים
יפתחו פתח להמשכיות התורה שבעל פה ,שתכליתה היא לפרות ולרבות .תודתי
נתונה לכולם.
אני מודה לה' שזכיתי לגילוי תורה מדיבוק חברים בבחינת אור חוזר .לא פשוט
להעביר תורה שבעל־פה לכתב .ברם ,שמחתי שמחה יתירה כשראיתי ועברתי
בעיון על האור החוזר שיש בו יותר ממה שיש באור הישר ,בעריכה ובעיבוד של
הרב אלעזר ושל חבורת תלמידי החכמים המקשיבים והמתעמקים ,אשר עבודתם
היא בבחינת חכמה ולא רק מלאכה.
אני מודה מעומק הלב לרב אביגדר נבנצל שליט"א אשר עבר בעיון על כל ספרי,
ובתוכם ספר זה ,והתייחס לדברים בנועם תלמידי חכמים שבארץ ישראל .הרב
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שוחח איתי על הספר ואף שלח מכתב והערות על גבי טיוטת הספר שלצערי הרב
אבד בדואר ,מכתביו על שאר הספרים בסדרה מובאים בכרך זה .אני מתפלל שה'
יאריך ימיו בנעימים ויזכהו להמשיך להאיר לעולם בתורתו ,ושאזכה להמשיך
לדון איתו בעיון ובהלכה שנים רבות.
אני מודה מעומק הלב לר' דוד צרי שהשלים את מלאכת ההגהה והעריכה הלשונית,
כדי שהשיעורים יצאו כסולת נקיה.
תודה לר' רונן כץ ,מנהל הישיבה ,שטורח יום ולילה בגשמיות ורוחניות מתוך לב
חם ומתוך שותפות מלאה עם התלמידים והר"מים.
  
העבודה הסופית של עריכת ספר זה הייתה בתקופה מאתגרת לאנושות כולה ,בזמן
מגפת הקורונה .אני מודה לה' שנתן לנו כוחות להמשיך בעמל התורה למרות כל
המעקשים ,ולזכות להוסיף עוד ספר של שירת התורה.
ראוי להתבונן בדבריו המופלאים של הרב חיים עוזר גרודזנסקי ,רבה של
וילנא ,שהוציא לאור את ספרו האחיעזר בשנת תרפ"ב ,בעיצומה של מלחמת
3
העולם הראשונה:
מחשבות תוגה מתרוצצות בקרב לב חושב :האם שעת חירום כזאת מכוונה
להוצאת ספרים לאור עולם? הלא ישאל השואל :עם ישראל טובע בים של
דמעות ואתם אומרים שירה? ...אתם באים לפאר את היכליו בצעצועים
ופרחים? היכל ה' כלו בוער באש ,הלהבה אחזה את ארון הקדש ,הלוחות
והגוילים מושקעים באש ,ואתם מתעסקים בקשוט פרחי חמד?

האם כשיש עת צרה זהו זמן לעסוק בשירה של התורה או שזה זמן לשבת אבלים
וחפויי ראש? תשובתו של האחיעזר ,הניתנת באריכות בהמשך דבריו ,מתארת כיצד
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ספר אחיעזר ,אבן העזר ,דברים אחדים.
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עם ישראל עסק בתורה למרות כל משבר ,ואף יתרה מכך שיא פריחתה של התורה
שבעל פה ,עריכת המשנה והגמרא ,היו סביב חורבן הבית והגלות .והוא מסיים:
...וכה היה למוד התורה להזוכים בה לסם חיים ,ההעמקה וההתבוננות בדרכי
הלמוד למקור מים חיים ,כל ישיבה וישיבה מבצר עז להיהדות .התפשטות
למוד התורה היא תריס בפני הפורעניות...

ברוך ה' אנו זוכים לחיות בתקופה שבה על אף שנגזר עלינו ממרום לשמור על
ריחוק עד כדי סגירת בתי הכנסת ובתי המדרש (לתקופה קצרה) ,קולו של בית המדרש
לא נדם .בזכות היכולות הטכנולוגיות החדשות ,והצמא הגדול לתורה זכינו למצוא
נתיבים חדשים ואף להרחיב את הלימוד מבית הועד אל מחוץ לכתלים .ספר זה
ממשיך מגמה זו ,להשמיע את קולה של תורה הפרה ורבה לכל עם ישראל ,כחלק
מהמשכיות התורה שבעל פה.
אני מודה לריבונו של עולם על העבר ומתפלל על העתיד שתסור המגפה מעל
העולם כולו ,ושיסייע בידינו להמשיך להוציא לאור את התורות המתחדשות בכל
ששת הסדרים של התורה שבעל-פה המתגלים בשיעורים בבית הוועד.

מתוך הודאה גדולה על העבר ותפילה לעתיד
בברכת כהן באהבה
הלומד מתלמידיו יותר מכולם
שליח בית הוועד
רא"ם הכהן

לע"נ
מו"ר ר' דוד פוקס זצ"ל
ממנו למדתי מה היא תורת אמת
תנצב"ה

הסכמת הגאון הרב אביגדר נבנצל שליט"א לספרי 'שיעורי הרב רא"ם'
על מסכתות מקוואות וקידושין *

בס"ד ג' פ' בריתי שלו' תשע"ט ירושלים עה"ק תובב"א
אני מלא התפעלות מהשיעורים של הגאון הרב רא"ם הכהן שליט"א על מסכתות קידושין ומקואות .הם
בנויים על יסודות איתנים ,ומקיפים שטות ראשונים ואחרונים ,ובנויים מהמקראות בתורה ועד אחרוני
זמננו .בנין בנוי על יסודות איתנים ,ומאירים לשכל וללב.
תגדילו תורה ותאדירו ,עד מלאה הארץ דעה בב"א
כעתירת צעיר הלוים
אביגדר נבנצל
בכמה מקומות רשמתי הערות.

*הרב עיין גם בטיוטת ספר זה ,ושיבח את הספר בעל פה ,אך לצערנו המכתב שהרב שלח עם הערותיו על הספר אבד בדואר.

תוכן העניינים
הקדמת העורך
הקדמת הרב רא"ם שליט"א
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