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מזונותיו של אדם קצובין לו 
 ביצה טז א: מראש השנה

 
 

 :תני רב תחליפא אחוה דרבנאי חוזאה 
כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש 

חוץ מהוצאת ,  השנה ועד יום הכפורים 
והוצאת בניו ,  שבתות והוצאת יום טוב 

, פוחתין לו   -שאם פחת  .  לתלמוד תורה 
 . מוסיפין לו -ואם הוסיף 

 
תקעו   -מאי קראה  :  אמר רבי אבהו 

 . בחדש שופר בכסה ליום חגנו
הוי   -איזהו חג שהחדש מתכסה בו  

וכתיב כי חק ,  אומר זה ראש השנה 
 .להי יעקב-לישראל הוא משפט לא

מאי משמע דהאי חק לישנא דמזוני  
 ?הוא

ואכלו את חקם אשר נתן להם :  דכתיב 
 . פרעה

הטריפני לחם :  מר זוטרא אמר מהכא 
 . חקי

לומדת הגמרא ,  את הקשר בין המשפט בראש השנה לתחום הפרנסה דווקא 
מתחום הכללי של ..."  כי חק לישראל הוא ,  בכסה ליום חגנו " מהפסוקים  

מה המקור .  לתחום המזונות "  חוק " הגמרא לוקחת את המילה  ,  החוקים 
 .ונראה כי יש ביניהם הבדל משמעותי, הגמרא מביאה שני מקורות? לזה

מהשלב שבו כל המצרים ,  המקור הראשון לקוח מסיפור הרעב במצרים 
ים ֵמֵאת ?  למה .  מלבד הכהנים   –מכרו את אדמותיהם לפרעה   ֲֹהנִּ י ֹחק ַלכ  כ ִּ

ן לֹא ָמְכרו  ֶאת ַאְדָמָתם  ְרעֹה ַעל כ ֵ ַ ר ָנַתן ָלֶהם פ  ֶ ם ֲאש  ְרעֹה ְוָאְכלו  ֶאת ֻחק ָ ַ פ 
האם זה כל מה .  החוק הוא קצבת מזונות ,  לפי מקור זה (.  בראשית מז כב ) 

אפשר ,  " חוק " מעבר להסבר הלשוני של המילה  ?  שאנחנו לומדים מהפסוק 
. מתוקף תפקידו ,  חוק הוא קצבה שנותן המלך : להתרשם גם מהרקע הכללי

בראש השנה מקבלים כל עם ישראל את חקם ,  גם במקרה שלנו ,  אם כן 
לא במקרה מזונותיו של אדם קצובים לו בראש .  מאת מלך מלכי המלכים 

ולא במקרה הדגש הוא דווקא ,  לא במקרה זה מתרחש בראש השנה ; השנה
כיוון שביום זה מתגלה ומתחדשת מלכותו של הקדוש ברוך .  על מזונות 

כמה .  זה גם הזמן שבו הוא מעניק מזונות לכל נתיניו הסמוכים עליו ,  הוא 
 .החותך מקור חיים לכל חי, כפי ראות עיני המלך? יקבל כל אחד

י :  המקור השני לקוח מספר משלי  י ֶלֶחם ֻחק ִּ יֵפנִּ י ַהְטרִּ ן לִּ ת ֶ ר ַאל ת ִּ : ֵראש  ָועֹש ֶ
י ה  י מִּ ְוָאַמְרת ִּ י  ת ִּ ְ ַחש  ְוכִּ ע  ב ַ ֶאש ְ ן  ֶ א  '  פ  ם  ֵ י ש  ת ִּ ְוָתַפש ְ י  ְוָגַנְבת ִּ ֵרש   ו ָ ֶפן אִּ לָֹהי -ו 

אני עשוי   –אם אהיה עשיר  :  זו פנייה אל הקדוש ברוך הוא (.  ט -משלי ל ח )
אני עשוי חלילה   –ואם אהיה עני  ,  לשכוח אותך חלילה מתוך רוב טובה 

לחם " ,  לפי ההקשר .  אנא תן לי בדיוק כפי שאני צריך , לכן. להידרדר לגנבה
אבל שני דברים חשובים מתחדשים ,  עדיין מתפרש כקצבת מזונות "  חקי 

אלא גם ,  הראשון הוא שלא רק מלך בשר ודם נותן את הקצבה :  במקור זה 
השני הוא שהקצבה הזו ;  ואליו ראוי לפנות בעניין זה ,  מלך מלכי המלכים 
אלוקי הרוחות לכל בשר מכיר היטב את רוחו של כל .  מדויקת להפליא 

הוא יודע על כל אדם איזו רווחה כלכלית ,  הכל גלוי וידוע לפניו ,  אחד 
ואיזו רמה של מחסור תגרום לו לפשע והשחתה ,  תעביר אותו על דעתו 

הוא נותן לכל אדם את מזונותיו בדיוק במידה ,  מתוך הידיעה הזו .  מוסרית
כדאי לכל אחד לשפר את רמתו המוסרית והאמונית ככל , כמובן. הראויה לו

אשבע וכחשתי ואמרתי " וככל שימעט את הסיכוי להגיע למצב של  , האפשר
הרי שהדין על המזונות תלוי במעשיו .  יוכל לקבל יותר מזונות   –"  ' מי ה 

 . ובאישיותו של המקבל
מתוקף היותו ,  בראש השנה אנו מקבלים את מזונותינו מהקדוש ברוך הוא 

כפי הראוי לו   –ובשעת הדין נגזר כמה כל אחד מאיתנו יקבל  ,  המלך עלינו
, כשנקבע גורל העולם כולו ,  ביום נורא הוד שכזה .  על פי החשבון האלוקי 

ידיעה זו מזכירה לנו את .  נקבע גם התקציב הפרטי של כל אחד מאיתנו 
והיא גם מראה לנו ;  התלות המוחלטת שלנו ושל ממוננו בידי בורא עולם 

במינון , ונותן לכל בריה בדיוק במידה המתאימה לה, עד כמה הוא דואג לנו
מתוך הבנה זו אנו שמחים לעמוד לפניו . שאיתו אפשר לפעול בעולם כראוי

 . ביודענו שהדין נעשה לטובתנו ועל פי מידתנו, בדין

כתיבה וחתימה 
 !טובה

את הלימוד הסדיר :  תזכורת ) 
וניכנס ,  נמשיך אחרי החגים 
 (למסכת בבא מציעא



 

 העמקה בסוגיה הרבה יותר מממון: סיום בבא קמא

עצם קיומה של המחלוקת הזו ,  עוד לפני שנכנסים להבנת המחלוקת 

יחסי הכוחות אינם יכולים להיות .  סימטריה -מעמיד אותנו במצב של א 

, המבוסס על עקרון מידה כנגד מידה ,  בדין צדק ,  לכאורה .  שווים 

. צריכה להיות סימטריה בין העוול שנעשה לנגזל ובין עונשו של הגזלן 

אין להעניש אותו באופן קל יותר ,  כאשר עשה הגזלן כן ייעשה לו 

וכן אין להסב לו נזק גדול יותר מזה ,  ביחס לחומרת המעשה שעשה 

אולם ברגע שההשוואה לדיני נפשות חלה רק על אחד מן . שהוא גרם

או שהגזלן : נפגעת הסימטריה, רק על הגוזל או רק על הנגזל, הצדדים

או שהוא ,  עשה מעשה חמור כנטילת נפש ונענש רק לפי דיני ממונות 

כך או .  עשה רק פשע ממוני ובכל זאת מענישים אותו כאילו נטל נפש 

 .כך יש בעיה של חוסר שיוויון

לפי הדעה שהגזלן נוטל את נפשו של .  נעיין מעט באפשרויות עצמן 

בפועל היה כאן רק .  העברה חמורה יותר מכפי שהיא נתפסת ,  הנגזל 

אך הפגיעה היא ,  אמנם זהו מעשה חמור   –מעשה של לקיחת ממון  

אחרי שישיב .  וגם ניתנת להשבה ולתיקון ,  עדיין ברכוש ולא בנפש 

ל " אולם חז .  לכאורה המצב יחזור להיות כשהיה ,  הגזלן את הגזלה 

לא רק כספו נלקח .  מעמיקים לראות את המתחולל בנפשו של הנגזל 

האמרה שבהמשך .  אלא גם יכולת השליטה שלו על רכושו ,  ממנו 

, שווה פרוטה ,  אפילו אם נגזל מאדם ממון בשווי מינימלי : מחדדת זאת

הרי שסכום ,  אם דין פרוטה כדין מאה .  המעשה דומה לנטילת נפש 

אלא עצם מעשה ההשתלטות על מה ששייך ,  הכסף אינו העניין 

הוא איבד את ,  אדם שנגזל חש שרשות היחיד שלו נפרצה .  לאחר 

הפגיעה החיצונית .  לשלוט על מה שיש לו   –הזכות הבסיסית שלו  

שעליה כבר לא ,  בממון מחוללת פגיעה פנימית קשה הרבה יותר 

 . פשוט לכסות

ל " מצינו השוואות של חז .  הדבר נכון לא רק בנוגע לפגיעות ממוניות 

כל המלבין פני חברו ברבים : " כגון גרימת בושה ועלבון ,  לדיני נפשות גם בתחומים אחרים שבין אדם לחברו 

אך ,  כל פגיעה בזולת שאיננה בגופו עלולה להיתפס כפגיעה בצד החיצוני שלו בלבד ".  כאילו שופך דמים 

 . ל מעוררים אותנו לשים לב למתרחש בלבבו פנימה"חז

לפי דעה זו יוצא שעונשו ?  אף שלא נטל את נפש הנגזל ,  שהגוזל מתחייב בנפשו ,  מה סוברת הדעה הנגדית 

ייתכן שלדעה זו חשוב להפריד בין המישור המציאותי ובין המשקל המוסרי של .  של הגוזל חמור ממעשהו 

אך הקדוש ברוך הוא דן אותו לפי כובד ,  הגזלן נטל רק את ממונו של האחר ,  במבט אובייקטיבי .  המעשים 

 . המשקל הרוחני של חטאו

יש פער בין היחסים הגלויים בין בני אדם ובין המתרחש בלבם :  נראה שעיקרון אחד מוסכם על שתי הדעות 

ואפשר ,  אפשר לשים את הדגש על הפער בין הנזק הממוני שנגרם לנגזל ובין הצלקת הנפשית .  ובנפשם 

, מכל מקום. לשים את הדגש על הפער בין המעשה הטכני שעשה הגזלן ובין ההשחתה הקשה של נפש עצמו

לאורך .  וענייני בין אדם לחברו בכלל , מערכת יחסים כפולה זו מאפיינת את המבט של התורה על דיני הנזיקין

עד היבטים ,  מאמירות עקרוניות על יחסי היחיד והזולת או הציבור   –המסכת ראינו כמה ביטויים למבט זה  

שחורגים מהמידתיות הרגילה בגלל הרבדים הרוחניים ,  מעשיים כמו תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה 

, נזקי ממון הם הרבה יותר מנזקי ממון : מחדדת הגמרא את העיקרון, עם סיומה של המסכת, כעת. של החטא

וממילא כפרת חטאים כאלה ,  כל פגיעה חיצונית היא פגיעה עמוקה בנפש האחר או בנפש הפוגע עצמו 

 .דורשת תיקון עמוק ואמתי

 קיט-בבא קמא קיז|    94גיליון     
 גזל כפגיעה בנפש
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 חומרה ותשובה
 מפרשנות האגדה 

 

 הלכות גזלה ואבדה , ם”משנה תורה לרמב

 הלכה יג, פרק א

 

כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה כאילו 
כן ארחות :  שנאמר ,  נוטל נשמתו ממנו 

 .כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח
 

א היתה הגזלה ,  ואף על פי כן  אם ל
ורצה הגזלן ז לעשות תשובה ,  קיימת 

תקנת ,  ובא מאליו והחזיר דמי הגזלה 
חכמים היא שאין מקבלין ממנו אלא 
עוזרין אותו ומוחלין לו כדי לקרב הדרך 

וכל המקבל ממנו .  הישרה על השבים 
 . דמי הגזלה אין רוח חכמים נוחה הימנו


