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  : על שלוש עבירות נשי� מתות בשעת לידת�

  )1ו, שבת ב(על שאינ� זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר 

  

  מבוא. 1

בחרתי לדו� בה משו	 שלא . ה אינני אדישה כלפיהברצוני להקדי	 ולומר שכאיש, בבואי לדו� במשנה זו

 כיצד אפשר לומר –מתות בשעת הלידה  כיצד יכלו חכמי	 לומר כדבר הזה בשעה שנשי	 רבות היו הבנתי

והרי אי� אנו ? בצורה כזו גורפת כי אישה שמתה בלידה היא אישה שלא הקפידה על מצוות מסוימות

.  מתו) תחושת תרעומת זו על חכמינו באתי לעסוק במשנה הנזכרת.ה" את חשבונותיו של הקביודעי	

חלה והדלקת הנר שה� ,  נידה–ת האלה ל דווקא את שלוש המצוו"שאלתי המרכזית היא מדוע מנו חז

י מת� תשובה יד� קיוויתי שעל. � הנשי	 מתות בלידת� כמצוות שבגלל–מצוות בעלות דרגות חומרה שונות 

 תשובה ( שאיני מעלה על דעתי כי הגעתי אלא. ל בדבריה	"לשאלה זו אוכל להבהיר לעצמי את כוונת חז

א) אולי ,  זו אינ	 הסיבה למשנהכנראהכיווני	 אשר כמדומני שלפחות הארתי כמה , המניחה את הדעת

  .תוכו היא נוצרהמצביעי	 על הרקע שב

  

  סקירת שלוש המצוות. 2

  :שלוש המצוותל ש ה קצרהאפתח בסקיר, לפני שאתחיל את הדיו� בנושא

ְמ0ָת. לֹ�ְוֶאל: נידה    ).יט, ויקרא יח (א ִתְקַרב ְלַג78ת ֶעְרָוָת.ִא6ָה 5ְִנ3ַת ט1

איסור ו ,שהיא נידה היא אסורה ביחסי אישותבזמ� . תיטהרשישה שיצא ד	 מרחמה הרי היא נידה עד א

 דר) הטהרה במקווה 2. ומתחייב כרת מדאורייתא העובר עליו עובר על גילוי עריות–  חמור מאודזה

ת� לא טבלו לניד, ע"שלא האמינו בתושב, נשות הקראי	 למשל, כיוו� שכ). פה�נמסרה בתורה שבעל

  3.� בקרב נשות היהודי	גובתקופה מסוימת א( פשט מנה, במקווה כהלכה

   ).כ, במדבר טו (ת @ֶֹר� ֵ;� ָ>ִרימ: אָֹת.ֵראִ?ית ֲעִרסֵֹתֶכ	 ַח8ָה ָ>ִרימ: ְתר:ָמה ִ;ְתר:ַמ: הפרשת חלה

הפריש ממנה חייב ל, המכי� עיסה מחמשת מיני דג�. חלה היא אחת ממתנות הכהונה שמקבלי	 הכוהני	

ריש כלשהו יצא ידי חובה מ� המפ – אי� לה שיעורזוהי מצוות עשה מ� התורה ש.  לכה�חלה שתהיה תרומה

   4. בזמ� שבית המקדש קיי	 שיש להפריש מדרבנ�ל תיקנו שיעור מסוי	"אול	 חזו .התורה

אבל , צווי	 על כ)נשי	 מג	 גברי	 וג	 .  שיהיה נר דלוק בבית לכבוד שבתה מדרבנ�ומצו: הדלקת נר שבת

  5".לפי שה� מצויות בבתי	 וה� העסקות במלאכת הבית"הנשי	 מצוות יותר מ� הגברי	 

א) בשלושת� קיי	 רובד כלשהו ,  לשלוש המצוות דרגות חומרה שונותיש ניכר אפוא שברמה הבסיסית

 כעת ניגש .ל"חזע שנמסרה לנו על ידי "בי� שמדובר במצוות מדרבנ� ובי� שמדובר בתושב, ל"שקיבלנו מחז

  .ל בהצגת המצוות הללו במשנתנו"לדיו� בכוונת	 של חז

                                                 
 .משנה ז: בכתב יד קאופמ� 1
 .הלכה א, פרק א, ש	: חומרת העריות. יא�פרקי	 ד, הלכות איסורי ביאה, 	"ראה במשנה תורה לרמב 2
 .434�444' עמ, 	"תשובות הרמב 3
 .ח�פרקי	 ה, תנות שבגבולי�הלכות ביכורי	 ושאר מ, 	"ראה במשנה תורה לרמב 4
 .פרק ה, הלכות שבת, 	"משנה תורה לרמב 5
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  ל"חזפרשנות  .3

כפי . ובעיקר בהקשר של משנתנו, ל על הקשר בי� שלוש המצוות הללו"בדקתי מה אמרו חז, קוד	 כול

גישה אחת מנסה להסביר את המשנה . ל שתי גישות ביחס למצוות האלה"קיימות אצל חז, הנראה לי

  . להל�אפרט. וגישה שנייה מטשטשת את חומרתה, תהמדובר

שואלי	 ,  בי� היתר.במדרש בראשית רבה מובא מדרש שבו רבי יהושע נשאל על הבדלי	 בי� איש לאישה

  :חלה והדלקת הנר, אותו מדוע ניתנו לאישה שלוש המצוות נידה

י שגרמו מיתה על יד: �אמר לה? להימפני מה ה� מהלכות אצל המת תח ...שאלו את רבי יהושע
ומפני מה נית�  .)לג, איוב כא(  ואחריו כל אד	 ימשו)להי אצל המת תחה� לפיכ) מהלכות, לעול	

מפני מה נית� לה . דהי לפיכ) נית� לה מצות נאד	 הראשו�י ששפכה דמו שלל ידע? דהילה מצות נ
ת� לה מצות לפיכ) ני, עול	שהיה חלתו של, לקלה את אד	 הראשו�י שקאמר לה� מפני ?מצות חלה

  לפיכ),בת נשמתו שלאד	 הראשו�יעל ידי שכ: אמר לה�? שבתשלומפני מה נית� לה מצות נר . חלה
  )159�160' עמ, אלבק�תיאודורמהדורת . ח, בראשית רבה יז. (נית� לה מצות נר שבת

מר אמנ	 לא נא. לחטא חווה המצוות הוא ששלושת� ניתנו לנשי	 כתיקו� שלושהקשר בי� , לפי מדרש זה

אבל את הקשר הזה אנו מוצאי	 ,  שהתוצאה של עבירה על מצוות אלו היא מוות בלידהבמדרשנו

  :בירושלמי למשנתנו

ד יוא"'  דכת.אד	 הראשו� דמו של עול	. "על שאינ� זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר: "'מתני
Eהראש –" ובחלה".  לפיכ) מסרו מצות נדה לאשה. וגרמה לו חוה מיתה".יעלה מ� האר 	חלה 'אד 

. חוה מיתה וגרמה לו"... הי	 את האד	 עפר מ� האדמהו אלי'יוייצר " 'דכת. טהורה לעול	 היה
הי	 ונר אל" ' שנ. אד	 הראשו� נרו שלעול	 היה–" ובהדלקת הנר". לפיכ) מסרו מצות חלה לאשה

 דיבקי שלשה :'ו יוסי א' ר.תני. לפיכ) מסרו מצות הנר לאשה. וגרמה לו חוה מיתה. "נשמת אד	
שבת , ירושלמי.  ( ומצות הדלקה, ומצות חלה, ואלו ה� מצות נדה. ה� ושלשת� נמסרו לאשה6מיתה

  )ו"ב ה"פ

 הקישור .שת� ניתנו לאישה כתיקו� לחטא חווהוהמשות( לשלוש המצוות הוא ששל, ג	 לפי הירושלמי

 ,אול	ו .ות ושל צער בלידהלחטא חווה הגיוני מאוד משו	 שזוהי הנקודה שממנה מתחילה מציאות של מו

ל "הרי באותה מידה יכלו חז . המצוות�ואינו הסיבה המקורית לקשר בי,  הוא בדיעבדראה שהקישור הזהנ

 לש	 מה ראו ,א חווהא	 המצוות ניתנו כתיקו� לחט, יתר על כ�. לדרוש את הדרשה על מצוות אחרות

 כנראה הייתה לה	 סיבה לציי�?  מצוותחכמי	 לנכו� לדרוש על המעשה האחד שלוש דרשות בשביל שלוש

 אמנ	 ייתכ� שדרשתו של רבי .חלה והדלקת הנר,  נידה:אלודווקא שלוש מצוות ו דווקא שלוש מצוות

תלמידו של , הוא רבי יהושע ב� חנניה,  רבי יהושע–ומשנתנו נאמרה בעקבות דרשתו , יהושע קדמה למשנה

 רבי יהושע :אי� זה מסתבר אבל – 7תימת עריכת המשנהיותר ממאה שנה לפני ח, ז ומדור יבנה היה"ריב

השואלי	 כבר הכירו את שלוש המצוות האלה ש ומכא� משתמע ,נשאל על אודות שלוש המצוות האלה

 זה אומר שהקשר בי� המצוות הללו כנראה .ולא הוא שחידש את היות� מסורות לאישה, כקשורות זו בזו

  .קד	 להסבר של רבי יהושע

אלא שאצלו מופיעה תוספת , שבבראשית רבההמדרש לשו� מביא את 	 מדרש תנחומא אציי� כא� שג

  : את הקשר בי� שלוש המצוותשמנסה להסביר

                                                 
 .ה	 דברי	 שמדביקי	 ומקרבי	 את המיתה, .)שבת לב(לפי פירושו של הרב שטיינזלE בבבלי , דבקי מיתה 6
 .183�181' עמ, מרגליות 7
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דכתיב ,  נדה.ושלשת� מ� התורה', וכו"  עבירות נשי	 מתות בשעת לידת�על שלשה :כ) שנו רבותינו
) ישעיה נח(דכתיב , קת הנרהדל. ראשית עריסותיכ	) במדבר טו(, חלה. ואשה כי יזוב) ויקרא טו(

  )נח סימ� א, תנחומא (.וקראת לשבת עונג זו הדלקת הנר בשבת

ההסבר של מחבר . בשלושת� היא מדאורייתא. רמת החומרה של שלוש המצוות שווה, לפי תנחומא

זה מפשט את הקושי שמציבה טיעו� לכאורה ! התנחומא להבדלי	 בחומרת המצוות הוא שאי� הבדל

סביר ו ,ל"קשה להאמי� שלכ) כיוונו חז. טהמוציא את המשנה מידי פשוהוא ראה לי שאול	 נ, המשנה

אול	 התוספת מעידה ששאלת . שונות בדרגת חומרת�הל בכוונה בחרו בשלוש מצוות "יותר להניח שחז

ג	 כא� מדובר בגישה שלפיה ,  בי� כ) ובי� כ).הקשר בי� המצוות האלה הטרידה ג	 את בעלי התנחומא

ולכ� נשי	 מתות , חטא חווה גר	 למוות. חלה והדלקת הנר ניתנו לאישה כתיקו� לחטא חווה, ידהמצוות נ

  .בלידה א	 אינ� זהירות במצוות המתקנות את אותו החטא

  

  :)ב" לב ע–ב "שבת לא ע (גישה שונה רואי	 בתלמוד הבבלי למשנתנו

. :ְבַהְדָלַקת ַהGֵר, :ְבַח8ָה, ַעל ֶ?ֵאיָנ� ְזִהיר7ת 5ְִנ3ָה, ָדָת�ַעל ָ?לֹ? ֲעֵבר7ת ָנִ?י	 ֵמת7ת 5ְִ?ַעת ֵל: ַמְתִניִתי�
. ְלִפיָכְ) ִ>ְלֶקה 5ְַחְדֵרי 5ְִטָנ., ִהיא ִקְלְקָלה 5ְַחְדֵרי 5ְִטָנ.: 0ַמר ַר5ִי ִיְצָחק? ַמאי ַטְעָמא, ִנ3ָה. ְ@ָמָרא

0ַמר : ִ;ְדָדַר? ַהה:א ְ@ִליָל0. ֲעֵלי. 3ְַרב ִחְס3ָא?  ִאיָ;א ְלֵמיַמרַמאי, ַח8ָה ְוַהְדָלַקת ַהGֵר, ֵ>יַנח ִנ3ָה
ַעל , ֵראִ?ית ָקָראִתי ֶאְתֶכ	.  ִהְזַהְרִ>י ֶאְתֶכ	ִעְסֵקי ָ"�ַעל , ְרִביִעית 3ָ	 ָנַתִ>י 5ֶָכ	: ַהHָד7? 5ָר:ְ) ה:א

ִא	 Iֶ>	 .  ִהְזַהְרִ>י ֶאְתֶכ	ִעְסֵקי ֵנרַעל ' ֵנר'ה ֶ?Gַָתִתי 5ֶָכ	 ְקר:ָיה ְנָ?ָמ.  ִהְזַהְרִ>י ֶאְתֶכ	ִעְסֵקי ֵראִ&ית
,  ָנַפל >7ָרא:0ַמר ָרָבא? ְ?ַעת ֵלָדָת�ַמאי ְ?ָנא 5ִ. ֵטל ִנְ?ַמְתֶכ	ֲהֵריִני נ7, ְוִא	 לֹא, ְמַקJְִמי	 א7ָת	 מ:ָטב

  ...ַח3ֵד ְלַסִ;יָנא

א) בניגוד לדרשות . חלה והדלקת הנר, רשה שמנסה להסביר את העונש על נידהג	 התלמוד הבבלי מביא ד

 בי� הקשרנראה שבמדרש של הבבלי . אי� הוא מקשר את המצוות האלו לחטא חווה, הקודמות שהובאו

משתמע מ� הגמרא שהחיוב במצוות הללו מכוו�  .מיתהבאת ישראל '  הוא שעל שלושת� הזהיר ההמצוות

בעקבות זאת שואל התלמוד למה האישה מתה על מצוות אלו דווקא . ללא הפרש, לאיש ולאישה כאחד

כתשובה מובאת סדרה של פתגמי	 שהרעיו� המובע בה	 הוא שנפרעי	 . מה שונה בשעת הלידה, בלידה

עניי� .  יש לחדד את הסכי�–נפל השור :  לדוגמה8, שבה הוא פגיע במיוחד סכנהתמאד	 על עוונותיו בשע

 מתי גברי	 שואלי	 ש	 . מתחדד מהמש) הגמרא נשי	 לגברי	 בחיוב המצוות הנידונותהשוויו� בי�

   :נבדקי	 על עבירותיה	

   .ְ;ֵעי� ֶ@ֶ?ר: ֵאיָמא? ְות: ָלא, ֶ@ֶ?ר. 5ְָ?ָעה ֶ?ע7ְבִרי	 ַעל ַהֶ@ֶ?ר: 0ַמר ֵרי? ָלִקי?? ְוַגְבֵרי ֵהיָכא ִמיְבְדֵקי

לא רק : לא זו א( זוו. כגו� כשה	 עוברי	 על הגשר, בשעה שהיא סכנה לה	גברי	 נבדקי	 על עבירותיה	 

 ג	 ההבחנה בי� מצוות אלו למצוות אחרות מיטשטש, הבדל בי� איש לאישהבמצוות אלו שלפי הבבלי אי� 

   : לעניי� העונש

. 'Iְרָנא'ַעל ֶ?7Hִרי� ַלֲאר�7 ַהHֶֹד? : ְמִרי	ְוֵי? א7. 5ֲַעKְ?ֶ �7ַכ5ְס7ת צI7ת 5ְֵניֶה� 5ְַ?5ָת: ַר5ִי Iָחא א7ֵמר
ַעל ֶ?7Hִרי� ַלֲאר�7 ַהHֶֹד? , 5ֲַע�7 ְ?ֵני 3ְָבִרי	 ַעKֵיLָה0ֶרE ֵמִתי	: ַר5ִי ִיְ?ָמֵעל �5ֶ ֶאְלָעָזר א7ֵמר, ַ>ְנָיא

   .'5ֵיתLַע	'ְוַעל ֶ?7Hִרי� ְלֵבית ַהְ;ֶנֶסת . 'Iְרָנא'

 ואפילו בעוונ	 של ,עבירות אחרות כמו כיבוס בשבת וזלזול בארו� הקודשעלולות למות ג	 בעוו� נשי	 

ג	 במצוות האחרות . "ֵמָתה ִאְ?>7 ֶ?ל 0ָד	, 5ֲַע�7 ְנָדִרי	":  בהמש) אותה גמראשנאמרכפי , אחרי	

, כלומר . בעבור�מיטשטש ההבדל בי� גברי	 לנשי	 משו	 שבמצוות אלו נאמר שג	 עמי הארצות מתי	

                                                 
 .ראה פירושי	 של הרב שטיינזלE ושל מהדורת שוטנשטיי� לגמרא זו 8
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אלא שבאישה יש זמ� . ה בי� איש בי� איש–מעניש עליה� במוות ' מדובר על מצוות שה, לפי התלמוד הבבלי

בשעה שעוברי	 (לאיש אי� זמ� מסוי	 המועד לפורענות . נפרע ממנה דווקא אז' פורענות והמסוי	 המועד ל

אבל א	 , ת הללו אינ� מיוחדות לנשי	המצוו). מסוכ� הכוונה לכל פע	 שהאיש עושה משהו – על הגשר

 שג	 בו יש  כפי שנאמר בירושלמי.ה� עלולות למות בלידה שהיא שעת סכנה לה�, נשי	 אינ� מקיימות אות�

  .אי� השט� מקטרג אלא בשעת סכנה: עדות לגישה זו

דובר מ, לפי גישה אחת. חלה והדלקת הנר, ל שתי גישות לקשר בי� מצוות נידה"רואי	 אצל חז, א	 כ�

 הסבר זה נית� כנראה בדיעבד ואינו משק( את .שניתנו לה� כתיקו� לחטא חווה, במצוות המיוחדות לנשי	

אלא , אי� הבדל בי� גברי	 לנשי	 בעניי� מצוות אלו, לפי הגישה השנייה. הסיבה המקורית למצוות אלו

בניגוד , )קא על השלוש הללוולאו דוו( שבו נפרעי	 מה� על העבירות שלנשי	 יש זמ� מוגדר המשות( לכול�

 הגישה הראשונה מנסה להסביר את .שלו" גשר"אלא כל אחד וה, לגברי	 שאי� לה	 זמ� מוגדר כזה

ק לקשר נמצא הסבר מספלא , בי� כ) ובי� כ). מטשטשת אותה, לפי דעתי, ואילו הגישה השנייה, המשנה

  ? 	 למות מדוע דווקא אלה נמנו כמצוות שגורמות לנשי–בי� שלוש המצוות 

 המצויות בבית וה� עושות את המלאכות הקשורות ה� נשי	שמאוחר יותר בפרשנות ימי הביניי	 הסבירו 

בפירושו לגמרא י "כ) אומר רש. הקשורות לבית, ולכ� נמסרו לה� שלוש המצוות האלה, בו כמו אפיית לח	

ובדומה לכ) ." י הבית תלוי� בהשצרכ, ועוד... כדאמרינ� בבראשית רבה, ונשי	 נצטוו על כ): "על משנה זו

מ�  יותר ונשי	 מצוות על דבר זה: "	 בעניי� הדלקת נר שבת שהוא חובה לנשי	 ולגברי	"אומר הרמב

א	 כי יש ,  הסבר זה מתקבל על הדעת". וה� העסקות במלאכת הביתלפי שה� מצויות בבתי	, האנשי	

בכל .  למשל כשרות,סקות במלאכת הביתרי	 משו	 שה� עומצוות נוספות שנשי	 מקיימות יותר מ� הגב

  .ולכ� מהימנותו עומדת תחת סימ� שאלה, ל עצמ	"הסבר זה אינו מופיע בדברי חז, אופ�

 נית� אולי אול	, לא הקפידו במצוות אלול "בתקופת חזאציי� שלא מצאתי עדויות ברורות לכ) שנשי	 

א) לפי . יבוניה ויש� עימה בקירוב בשר מסופר על איש שאכל ע	 אשתו בימי ל9 בגמרא:לראות רמזי	 לכ)

סיפור על בתו של רבי חנינא ב� דוסא שבטעות ג	 יש . והוא זה שנענש, המסופר ש	 נראה שבו היה האש	

 עניי� נוס( שיכול . ואפשר לומר שזה חוסר הקפדה בהדלקת הנר10,החליפה את השמ� בחומE בנר השבת

ווי שיש על האד	 לומר שלושה דברי	 בתו) ביתו ערב לרמוז על חוסר הקפדה של נשי	 במצוות הוא הצי

אבל ג	 , אפשר להבי� מכ) שמצוות אלו היו זקוקות לזירוז 11".הדליקו את הנר, עירבת�, עישרת�: "שבת

  . באופ� מובהקזה לא נראה לי משכנע

  

  ?הצדוקי�משנתנו כנגד . 4

פניתי לחפש הקשר היסטורי שאולי יסביר את הקשר , ל"לאחר שראיתי מה נאמר על משנתנו במקורות חז

כת אחת הייתה כת . ל פעלו ביהדות כתות נוספות מלבד הפרושי	"בתקופת חז. בי� שלוש המצוות

ע	 הפרושי	 וכתוצאה מכ) נחלקו , פה� האמינו רק בתורה שבכתב ולא בתורה שבעלה	 12.הצדוקי	

הצדוקי	 ג	 לא האמינו , מלבד הענייני	 ההלכתיי	. א) לא רק, בעיקר בענייני המקדש, ברי	 רבי	בד

                                                 
 .ב"ע�א"שבת יג ע 9

 .א"תענית כה ע 10
 .ז, שבת ב, משנה 11
 .174�171' עמ, גפני 12
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לעתי	 הצדוקי	 בכל זאת פעלו לפי , אול	 למרות המחלוקת העקרונית. בניגוד לפרושי	, בעול	 הבא

  : וכ) ענה איש צדוקי לבנו הכה� שפעל בניגוד להלכה הפרושית, הלכת הפרושי	

"Mִ ַעל )Iי�Nִ7,י ֶ?0נ: 73ְרִ?י� ְוֵאי� 0נ: ע 	.?7ְמִעי� 0נ: ְלִדְבֵרי ֲחָכִמי 	ַ>ֲאִריְ) ָיִמי 	ֵמַהִני ָעֶליָ) ִא<ְ"! 
  )ח, כיפורי	 א, תוספתא (.לֹא ָ?ָהה ְ?לָֹ?ה ָיִמי	 ַעד ֶ?Gְָתנ:ה: 5ְִקְבר7

ובכל זאת נהגו נשות הצדוקי	 לפי הלכת ,  לפרושי	ג	 בעניי� נידה היו ככל הנראה מחלוקות בי� הצדוקי	

  :הפרושי	

 רבי יוסי אומר אנו בקיאי� בצדוקות יותר מ� הכל . נשי צדוקות כול� נשאלות לחכמי	פ שאנו"אע
  )א, נידה ה, תוספתא (.שכול� נשאלות לחכ	 חוE מ� אחת שהיתה בה� ומתה

זו הוה וזו שלא הקפידה במצ, ואכ�. ורה שבה�והחמ, מדובר על המצווה הראשונה מבי� המצוות שבמשנתנו

 ייתכ� אפוא שהחכמי	 קשרו בי� שלוש המצוות האלה כדי ).א	 כי לא נאמר שמתה בלידה(נענשה במוות 

א) לא כ� כל , אמנ	 נידה וחלה ה� מדאורייתא. י הלכת הפרושי	"לגרו	 לנשות הצדוקי	 להקפיד בה� עפ

  : 	"כדברי הרמב. פ"אלא מקובלת כתורה שבע, נה כתובה בתורהאי, למשל, דר) היטהרות הנידה: פרטיה�

, ויקרא טו" (ְוָרַחKַ5ַ Eִי	 ֶאת ָ;ל Nָ5ְר7: "שנאמר, להיות הטהרה מכל הטמאות בטבילה במי מקוה
הקדמה , 	"רמב (. שרחיצה זו במי	 שכל גופו עולה בה� בבת אחתמפי השמועה למדו כ). )טז

  )מצוות עשה קט, למשנה תורה

חכמי	 ה	 , ג	 הפרשת חלה שהיא מ� התורה שבכתב. פה שבה כפרו הצדוקי	�שמועה זו היא תורה שבעל

על . וברור שאי� הצדוקי	 מקבלי	 עליה	 חובה זאת,  והדלקת הנר כולה מדברי חכמי	.שקבעו לה שיעור

  מצוות נוספותלא ראיתי, חוE ממצוות נידהעליי לציי� ש, יחד ע	 זאת. לא מבחינה עקרונית, כל פני	

אולי אפשר . י הלכת הפרושי	 בניגוד לצדוקי	"שבה� הקפידו נשות הצדוקי	 עפ) הדלקת נר, הפרשת חלה(

 שלשה( בהמש) הדיו� במשנה הבאה  המופיעה בירושלמיחייא בר אבא' ר של להסביר זאת לאור אימרה

מכי	 על ע	 הארE בהלכות א	 סו: האימרה מופיעה לאחר ששואלי	. )דברי	 צרי) אד	 לומר בתו) ביתו

' רעל כ) עונה ? מדוע מחמירי	 איתו בהלכות קלות כמו עירוב והדלקת הנר, חמורות כמו הקדש וחטאות

  :חייא בר אבא

  .מתו) שאתה מחמיר עליו בקלה א( הוא מחמיר על עצמו בחמורה :חייא בר אבא'  ר'אמ

א	 . יד במצוות שבאמת חמורות ה�היא להחמיר ולהקפ, מטרת ההחמרה במצוות הקלות יחסית, כלומר

על שאינ� זהירות ,  עבירות נשי	 מתות בשעת לידת�על שלשה"נניח שעיקרו� זה עומד מאחורי המשנה 

ולפעול גרו	 לנשות הצדוקי	 להקפיד אפשר לומר שהחכמי	 אכ� הצליחו ל, "בנדה ובחלה ובהדלקת הנר

שהיא חמורה , על מצוות נידה אבל כ� –ת חלה  אולי לא על הדלקת הנר ועל הפרש–על פי הלכת הפרושי	 

בשניה	 מי : עונש המוות משות( ג	 לשני הסיפורי	 האחרי	 על אודות הצדוקי	, יתרה מכ). ביותר

 זה יכול לחזק את הטענה שג	 13.מת כתוצאה מכ), שעבר על ההלכה הפרושית ופעל לפי ההלכה הצדוקית

לכ� . מוות נחשב חמור ג	 בעול	 הפרושי: ענה חלושה מדיאול	 זו ט, במשנתנו מדובר על פנייה לצדוקי	

  . סביר שהשתמשו במוות ג	 א	 התכוונו לקהל שאינו צדוקי, ל רצו להדגיש את חומרת העבירות"א	 חז

לא מצאנו הסבר לבחירה בהפרשת חלה . אי� בו די, על א( ההתאמה של הסיפור על נידה למשנתנו

יות וג	 לא נשארו עדו, יחו לגרו	 לצדוקי	 להקפיד במצוות אלוייתכ� שהחכמי	 לא הצל. ובהדלקת הנר

  .אי� דר) לדעת. על הקפדה או חוסר הקפדה בה�

  

                                                 
 .העונש שירתיע אות	 צרי) להיות בעול	 הזה,  כיוו� שאינ	 מאמיני	 בעול	 הבא–נית� לומר כי הגיוני מאוד שזהו עונש	  13
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  ?הנוצרי�משנתנו כנגד . 5

אשר , פניתי לחפש תשובות אצל כת יהודית אחרת, לאחר שבדקתי מה נותנת לנו בדיקה בעניי� הצדוקי	

 לנוצרי	 הקדומי	 הייתה ביקורת . כת הנוצרי	– בניגוד לצדוקי	 לא נעלמה אלא נפרדה מ� היהדות

וזה בא על חשבו� מצוות שבלב ומעשי , הפרושי	 הקפידו בדקדוקי מצוות, לטענת	.  על הפרושי	חריפה

ובמידה מסוימת ג	 שמירת , תתרומות ומעשרו, בעיקר גינו את ההקפדה על טומאה וטהרה. "חסד

תרומות ומעשרות כנגד , טומאה וטהרה כנגד נידה: תנו יש כא� נגיעה בתחומי	 המוזכרי	 במשנ14."שבת

אול	 בהחלט מדובר באותו ,  החפיפה אמנ	 אינה מלאה.ושמירת שבת כנגד הדלקת נר שבת, הפרשת חלה

  :והנה ג	 אצל הנוצרי	 קיימת התייחסות אל סכנת הנשי	 בלידה ומעשי	 שיכולי	 להצילה. שדה סמנטי

 ִא	 ִ-ָ/ַ&ע ְ+ִלְדָ-, ָ+ִני�ִא6ָה ָ?ְמָעה ְלק7ל ַהKִֵסית ַוָ>בֹא ִליֵדי ֲעֵבָרהO ֲאָבל ְו0ָד	 לֹא ִנְפָ>ה ִ;י ִא	Lָה
פרק ,  אל טימותיוס של פאולוסהאיגרת השנייה. (ַ>ֲעמְֹדָנה 5ֱָאמ:ָנה :ָבIֲהָבה :ַבHְד6ָ1ה ִע	LַהPְִניע:ת

  )ב

  כא�אול	 ג	 ה	 מתייחסי	, ית ולא שלילית כמו במשנתנוהנוצרי	 אמנ	 מנסחי	 את העניי� בלשו� חיוב

אול	 בהתא	 לתפיסה . סכנה� הואשר קיומ� אמור להציל� מ, לסכנה שבלידה ולמצוות שניתנו לאישה

אהבה וקדושה שה� ענייני	 מופשטי	 , אלא אמונה, מעשיות ומוגדרותהמצוות הללו אינ� מצוות , הנוצרית

 א	 .שבה ניתנת חשיבות רבה לקיו	 מצוות מעשיות, בניגוד לגישה היהודיתומדת גישה זו ע. ולא מוגדרי	

 היא במצוות מ� והבחירה, ל במשנתנו באי	 כנגד דברי הנוצרי	"קיימת אפוא אפשרות שדברי חז, כ�

  .התחומי	 שהנוצרי	 מותחי	 עליה	 ביקורת

אי� זה מפתיע . של הלידהיש התייחסות לחטא חווה בהקשר , בקטע הנוצרי הזה, ראוי לציי� שג	 כא�

זה מוסי( לדמיו� בי� קטע זה למרות ש, מכל מקו	. במיוחד שהרי חטא ג� עד� הוא עניי� מרכזי בהגות	

  .איננו יכולי	 ללמוד מכ) הרבה, ובי� המקורות היהודי	 בעניי� שלוש המצוות המדוברות

 הדמיו� בי� יחס הנוצרי	 לשלושה ועל א(, על א( הדמיו� בי� המשנה היהודית לקטע הנוצרי בעניי� הלידה

כמדומני שדמיו� זה עלול להיות , שלושת התחומי	 המופיעי	 במשנתנוובי� תחומי	 בהלכה היהודית 

בהנחה שמשנתנו קדמה , יתרה מכ). לשו� המשנה בכל זאת שונה מאוד מלשו� האיגרת הנוצרית. מקרי

אולי . עה הנוצרית בעניי� זהשטות הדמשנה זו נאמרה אחרי התפלא בטוח ש, להסברו של רבי יהושע

 נראה לי שהאפשרות שמשנה זו מסיבות אלו. ל והשתמשו בה	 לצורכיה	"הנוצרי	 הכירו את דברי חז

  .א) מסופקת, נאמרה כנגד הנוצרי	 היא אמנ	 אפשרית

  

  ל" המוות אצל חזתפיסת. 6

ואחרי שניסיתי למצוא , רחלה והדלקת הנ, ל על הקשר בי� מצוות נידה"לאחר שראיתי מה אומרי	 חז

הפע	 ניגשתי לצד הכללי של תפיסת המוות . ל"חזרתי שוב אל חז, קשר כזה אצל הצדוקי	 ואצל הנוצרי	

ולא אארי)  15,ל אינה אחידה"תפיסת המוות אצל חז. וניסיתי לראות מה זה יוסי( לענייננו, ל"אצל חז

  : )ב"ע� א"בת נה עש( הבבלי נית� לסכמה בשתי גישות המופיעות בתלמוד .בנושא

  ". אי� מיתה בלא חטא ואי� יסורי� בלא עוו�: "גישה א

  ".יש מיתה בלא חטא ויש יסורי� בלא עוו�: "גישה ב

                                                 
 .י מתי בנספח"וראה ג	 הציטוט מהבשורה עפ. 173' עמ, גפני 14
 .384�372, 237�236' עמ, ראה אורב) 15
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הנושא של שכר ועונש שריר ' א	 כי ג	 לפי גישה ב ( שמשנה זו נאמרה מתו) הגישה הראשונהלשערנית� 

מסקנה המתבקשת היא שיש חטא מסוי	 ה,  ונשי	 רבות מתות בלידהא	 אי� מיתה בלא חטא. )וקיי	

ג	 החטא צרי) להיות מיוחד לנשי	 ,  מכיוו� שמדובר במיתה המיוחדת לנשי	16.שבעבורו הנשי	 מתות

מה בעניי� הפרשת חלה והדלקת א) , ברור שמצוות נידה מיוחדת לנשי	. לפי העיקרו� של מידה כנגד מידה

 מיוחדות ששלוש המצוות האלה וזה אומרמידה  מנקודת הנחה שיש כא� מידה כנגד יוצאי	א	 ? הנר

המקור בבראשית  ,במקרה זה. מצוות אלו זוהו כמצוות של נשי	: שזו הייתה המציאותנית� לשער , לנשי	

 ומנסה לתת לה מציאות זו בעצ	 מעיד על ,נידה והדלקת הנר,  מפני מה נית� לה מצוות חלהשאומר רבה

	 "או כמו שאומר הרמב, רכי הבית תלוי� בהוי משו	 שצ"רשמציאות זו יכלה להיווצר כדברי . הסבר

מכיוו� שזיהוי כזה של המצוות הוא  . וה� העסקות במלאכת הביתה� מצויות בבתי	ש, בעניי� נר שבת

הוא בעצ	 מתחמק משאלת הקשר ו ,הבעיה היא שלהסבר זה אי� ראיות .אי� לחפש בו היגיו� הלכתי, עממי

 אבל אורב) ,"אי� מיתה ללא חטא"תפיסת העול	 ש היא שהסבר זה נובע מ בעיה אחרת.בי� שלוש המצוות

 על  תנאיתבברייתאג	 א( שאפשר למצוא לה סימוכי� , בגמרארק הראה שגישה זו מופיעה לראשונה 

ני יכולה להציע יא, בדומה לאפשרויות אחרות שהעליתי בעבודה זו,  לכ�17.ארבעה שמתו בעטיו של נחש

  .ל"ת מ� האפשרויות ולא כסיבה ודאית לדברי חז כעוד אחאלאהסבר זה 
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על שאינ� , על שלוש עבירות נשי	 מתות בשעת לידת�"בעבודה זו ניסיתי להבי� מה עומד מאחורי המשנה 

 . הללו השונותשאלתי המרכזית הייתה מה הקשר בי� שלוש המצוות". זהירות בנדה ובחלה ובהדלקת הנר

 נראה לי שההסברי	 ש	 ניתנו בדיעבד א), ובמדרשי	 בעניי� המשנה הזובדקתי מה נאמר בתלמודי	 

בדקתי ג	 א	 יש הקשר צדוקי או נוצרי .  בי� שלוש המצוות המדוברות המקוריקשרמורי	 על הואינ	 

 ענייני	 דומי	אצל הכתות  א) למרות שמצאתי . המשנה הזאת כפולמוס ע	 כתות אלושיכול להסביר את

לבסו( בדקתי  .כזהולכ� לא נראה לי שהמשנה נוצרה כתוצאה מפולמוס ,  מלאהינהאההקבלה , למשנתנו

כמו (וזה מסביר למה חכמי	 לא חששו , המשנה נובעת מהתפיסה שאי� מיתה בלא חטא שאת ההשערה

חלה , חרו דווקא בנידהלמה ב, א	 כ�ו.  חטאה– שמי שמתה בלידה למעשהלטעו� ) בימינושחוששי	 

ככתוב ( יוחדות לנשי	 עוד לפני המשנה הזוהיו אלה מצוות המש ייתכ�? שר ביניה� מה הק?והדלקת הנר

 לנשי	 כנגד עבירה המיוחדת מיתה המיוחדת –ואז יש כא� מידה כנגד מידה , )בבראשית רבה ובירושלמי

ולכ� איני , בכל אחד מ� ההסברי	 שמצאתי יש לדעתי ג	 בעיות. א) ג	 כא� לא הכול מסתדר. לנשי	

 ,ע	 זאת.  לקשר שיצרו בעלי המשנה בי� שלוש המצוות האלהשאחד מה	 הוא ההסבר האמיתירה סבו

  .זוהמשנה ה שהשפיע על היווצרות היווה רקע של ההיבטי	 שהוצעושילוב ש ייתכ�

  

  

                                                 
 –יש עונש : אבל נראה לי שהסדר הוא הפו).  מיתה–קיי	 חטא וחכמי	 קבעו מהו העונש עליו , )386�385' עמ(לפי אורב)  16

 . וחכמי	 מנסי	 להבי� או לקבוע על מה העונש הזה–מיתה 
 .377�376, 237' עמ, אורב) 17
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