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האקדמיה

האמרקנית למדעי היהדות

ה ק ד מ ה
החברים של האקדימיה האמריקנית למדעי היהדות החליטה לפרסם
,

ספר יובל לכבוד הפרופ ר׳ לוי גינצבורג לרגל מלאת לו שבעים שנה כדי
להביע את רגשי חבתם והערצתם לזקן חכמי ישראל ,אחד ממיסדי האקדימיה
ונשיאה הראשון .האקדימיה החליטה להזמץ את החכמים המומחים בחכמת
היהדות בארצות הברית ומחוצה להן ,ובפרט אלה שהיה להם קשר אישי עם
הפרופ׳ גינצבורג ,להשתתף במפעל הזה .לשם כך נבחרה מערכת בת ארבעה
חברים :שאול ליברמן ,שלום שפיגל ,שניאור זלמן צייטלץ ואלכסנדר מרכס,
יר׳ר .כל החכמים שהוזמנו ע״י המערכת נענו בהתלהבות יתרה.
בעשרים ושמונה לחודש נובמבר הגשנו לד״ר גינצבורג חוברת מודפסת
כ״הודעה מוקדמת על ספר היובל לכבוד גינצבורג׳׳ ובה נמנו המאמרים
)בעברית ובאנגלית( המופיעים)בקצת שינויים(.בכרכים שלפנינו .אחד מהמוזמנים
להשתתף בכרך זה ,ד״ר יצחק אלבוגן ,שבק חיים ל כ ל חי לפני שהספיק
,

לכתוב את מאמרו ״ר ישראל לוי האיש והחכם״ .המאמר היה מקשט את
הכרך העברי בהערכה על תלמיד חכם מופלא ,אחד מיוצרי שיטת הבקורת
המדוייקת של הנוסח והמקורות בספרות התלמודית.

ומי כאלבוגן ,תלמידו

החביב של ר׳ ישראל לוי ,היה מוכשר לתאר את דמות דיוקנו של רבו הגדול.
הנטיה מצד האקדימיה היתה להציע למשתתפים שיצטמצמו בדרך כ ל ל
,

באותם המקצועות שהפרופ גינצבורג העשיר אותם ביותר בתרומותיו הכבירות,
בעיקר בשדה ההלכה והאגדה .אנו חושבים שהכרכים הללו הם פחות או יותר
מעור אחד שלא כרגיל בקבצים ממץ זה.
המערכת מביעה את תודתה לפרופ׳ י .נ .אפשטין מירושלים על שהואיל
בטובו לאסוף את המאמרים שנכתבו ע״י חכמי א״י ולפרופ׳ בועז כהן על
שהרשה להדפיס מחדש את ״הביבליוגרפיה של כתבי גינצבורג״ שערך והשלים
בערכים שנכתבו בזמן האחרון .הדפסת הכרכים לא היתה אפשרית בלי
תמיכתה היפה של מרת רבקה קהוט ע״י המוסד לזכרון אלכסנדר קהוט ובלי

הקדמה

!v

התרומה הנדיבה שסופקה ע״י ד״ר שלמה גולדמן משיקאגו .כלם יעמדו על
הברכה.
המערכת מחזיקה טובה גם למר משה יעקבם ,סגן יו״ר ועד הפועל של
החברה להוצאת ספרים באמריקה ,בעד עזרתו התמידית והשתדלותו
הנאמנה לדיוק הספרים ולשכלולם.
מחמת תנאי המלחמה נמשכה ההדפסה הרבה יותר מאשר צפינו מראש
ולא עמרה אלא עד עכשיו .העו מגישים איפוא את הכרכים הללו לפרום׳
גינצבודג ביום מלאת לו ע״ב שנה ,לאות אהבה והערצה של חבריו ,ידידיו
ותלמידיו המברכים אותו שיזכה להעשיר את המדע העברי בתרומותיו
החשובות במשך שנים רבות.
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הערמה משפטית בתלמוד
)מתוך מסה. :פרקים בפילוסופיה של המשפט העברי״(
מאת
שמואל אטלס
אנו מוצאים בחלמוד הרבה דונמאוח של מעשה הערמה ,שבהן התירו החכמים
להערים על הדין .כגון בשבת ק״כ א׳ :כשנפלה דליקה בחצר בשבת שמותר לו לאדם
ללבוש בגדים כ ל מה שיכול ולהוציא משם לרה׳־ר ,ל ד ע ת רימ מותר לו להערים
וללבוש בגדים ולהוציא מן החצר ופושט ,וחחר ולובש ומוציא ופושט ואפילו כל היום!.
ובן בביצה ל״ז א׳ :אותו ואת בגו שגפלו לבור ביו״ט ,שאיגו מותר לשחוט את שניהם
ביויט ,מעלה את הראשון על מגת לשוחטו ואיגו שוחטו וחחר ומערים ומעלה השני,
רצה זה שוחט רצה זה שוחט .כיוצא בו במו״ק י״ב ב׳ :מטילין שכר במועד לצורך
המועד וכו׳ ובלבד שלא יערים )שלא יעשה הרבה ויאמר לצורך המועד אני עושהו
ומתכוין כדי שתשתייר לאחר המועד ,רש״י( ,ושנו שם בסוף הסוגיא :תנאי היא
דתגיא אין מערימין בכך ר״י בר יהודה אומר מערימיף .כמ׳כ שנו חכמים כמה
הלכות בדין מעשר כדי להערים ולהפטר ממגו ,שכגראה היו גוהגים לעשות כן,
כגון ברכות ל׳׳א א׳ :מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה כדי שתהא בהמתו
אוכלת ופטורה מן המעשר ,וגיטין פ״א ב׳ :דורות האחרוגים מכניסין פירותיהם ד ר ך
גגות וקרפיפות כדי לפוטרן מן המעשר .ולפעמים יעצו החכמים איך להתחכם
ולהערים על הדין כדי לצאת מן המיצר שבעיקבות ההלכה ,כגון בנדרים מיג א׳:
המודר הנאה מחברו ואין לו מה יאכל ,הולך אצל החגוני ואומר :איש פלוני גודר
הגאה ממגי ואיגי יודע מה אעשה והוא גותן לו ובא וגוטל מזה וכוי :היו מהלכין
ב ד ר ך ואין לו מה יאכל ,נוחן לאחר לשון מתנה והלה מותר בה ,אם אין עמהם
אחר ,מניח על הסלע או ע ל הנדר ואומר הרי הן מופקרים ל כ ל מי שיחפוץ והלה
נוטל ואוכל .כיו׳ב שנים שאסרו נכסיהם זה ע ל זה ואסורים בדבר של אותה העיר
)מפני שאנשי העיר הם שותפין בה( ,חקנחם לכחוב חלקם לנשיא עדרים מ״ח א׳(
ונמצא שהם אינם נהנים זה מזה אלא מן הנשיא.
 1עיי שבת ס־ה ,בי :בעי א ב ״ אשה סהו שהערים וכוי ,תבעי למיד םעריסין וכוי.
 2עיי רסבים <הל׳ יו־ט פ־ז היח> שעסק דטותר להערים כר־י בר יהודה ,ואע־פ שהוא
יחיד דפליני עליה רבנן ,ונתן טעם ל פ ס ק ו  :שאין הערמה זו ניכרת לרואה געי׳ לק׳ הערה .(3
ולפעמים אסרו בתלמוד הערמה כמן ר ב אשי ׳?אמר :הערמה קא אמרת שאני הערמה דאחסירו
בה רבנן טפי םמזיד )ביצה ייז בי( .ועיייש ברשיי ותדיה ב ל ב ד .

א

ב

אטלס

ןב[

כל ההערמות האלה ,שיש לקראן בשם מעשיות׳ ,תכליתן היא להראות את
ה ד ר ך בה יכול האדם לילך סביב ה ה ל כ ה ב ד ר ך עקיפין ,ואין לנו ענין בהן כאן.
כי מטרתנו מ ה המאמר היא לדון בסונ אחר של הערמה השונה לגמרי מזו שלפניה.
וזו היא כשהמשפט עצמו מערים ואומר שהזיון ידוע יהא חשוב כאילו דומה הוא
בכל פרטיו לחזיון משפטי אחר ,ומתוך כ ך הוא נכלל בתוך חונ החזיונות והתופעות,
שהצורות המשפטיות הקיימות חופפות ומקיפות אותם .כשהמחוקקים ומפרשי המשפט
גפגשים בחזיונות ותופעות החיים שלא ניתנו להסדר עפ״י שיטת המשפט הקיימת
מכבר ,דרכם להערים ולתת צורה חדשה וצביון חדש לחזיונות החיים ואגב זה הם
נעשים מוכשרים להיות נכללים בתוך הצורות המשפטיות ולהסדר על פיהן .או
במלים אחרות :כשהמשפט מתלבט בצורך להטביע את חותמו על תופעת חיים
חדשה ,לפעמים הוא גוזר ואומר שהזיון  xיהא נידן כאילו הוא ־ ,%וזו היא הערמה
משפטית או פיקציה.
לכאורה המשפט כ כ ל מ ד ע אחר אין תכליתו אלא לתפוס את המציאות תפיסה
שתהא הולמת ושוקלת שקילות גמורה את הריאליות המוחשית .אבל השקפה זו אין
לה על מה שתסמוך .וכשם שהוכיחה תורת ההכרה של הכיוון האידיאלי ,שכל מ ד ע
אין מטרתו להיות רק גגרר אחר המציאות החמרית ,לחקותה ולצלם אותה כמות
שהיא ,אלא עליו לעקור את עצמו מן העולם המוחשי על מגת לבגות לו עולם של
אידיאות שיסודן במחשבה צרופה ,ומתוך כך להכניס סדר ושיטה בטבע ,כי הוא
אינו בא ל כ ל ל סדר של חוקים אלא אנב עיצוב בראשית של המרי מציאות וצורות
מחשבה כאחד ,כן גם המשפט לפעמים במקום שהוא בא לתפוס את המציאות אין
הוא בא ל כ ל ל כ ך אלא אנב יצירה ועיצוב בראשית של צורות משפטיוח.
אילו היה המשפט נמשך אחר המציאות החמרית ומשועבד לה ,אז לא היה
מקום ליצירה משפטית ,כי הריאליות החמרית ,המציאות המוחשית מנובשת היא,
מרתקת וכובלת כל שאיפה ליצירה .ולפיכך כשרצה המשפט לפרוש את ממשלחו
 3עיי דברי החי ריח טשרנוביץ ,תולדות ה ה ל כ ה היא ,עמר  ,182שהבחין יפה בין ה ע ר ס ת
הדין ל ה ע ר ט ת הסעעה .לדעתי תיקון עירובין על ידי ה ע ם ד ת קנה מכאן וקנה מכאן וקנה ע ל
נביהן שדינו כחצר היא הערמה דתית או הערמת הדין בלשון החי הניל ,ולא ה ע ר מ ת המעשה.
כי זה ה כ ל ל  :במקום ששני חזיונות השונים במהותם נידונים באמצעות הכה הדמיון כאילו שווים
הם זה לזה ,זו היא הערמה משפטית או דתית או הערמת הךין ;עיי לק׳ עמוד ד .שם הבאנו
את הנדרת ב ל מ ה ם״םון בפיקציה( .וכן הוא הדין בתיקון עירובין שהעמדת הקנים הושווה לחצר.
סעאיכ ה ע ר מ ה מעשית שאין בה השוואה של עני חזיונות ונסיון לזהת אותם; ועוד שהנוהנ על
פיה נוהנ כ ה ל כ ה ואינו עובר על הדין אלא במחשבה ב ל ב ד  ,כגון בםערים ומולח חתיכות רבות
ב ב ת אחת ביויט ,ואע־פ שאינו צריך אלא לחתיכה אחת ,כי למעשה אפשר שכל חתיכה וחתיכה
צריכה לו ליויט משום שבשעת םליחתה נראית לו נאה יותר .ו ל פ י כ ך כשקבע הרטבים ל ה ל כ ה
אחת ההערמות המעשיות הוא הדניש ואמר. :שאין הערמה זו ניכרת לרואה' ,כלוי הוא לא ע ב ר
ע ל הדין א ל א רק במחשבה ומשויז היא מותרת )עי׳ לעיל ה ע ר ה  .>2זלפייז נראה שההערמה
באותו ואת בנו ענפלו לבור ביויט שמעלה את הראשון עימ לשוחטו ואינו שוחטו ואח״כ מ ע ל ה
את העני ,שהיא הערמה מעשית ולא הערמת הדין ,כי באמת אפשר שהשני נאה לו ליויט בשעה
שמעלהו מן הבור ,ואין כאן השוואה של שני חזיונות.
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ע ל חזיונות ותופעות החיים שלא ניתנו להדחק לתוך צורות המשפט הקיימות מכבר,
עקר המשפט את עצמו מן העולם המוחשי על מנת לבנות לו עולם אחר ,אידיאלי.
נמצאת ל מ ד שאין המציאות המוחשית ראשונית למשפט והמשפט שני לה ,אלא
לפעמים המשפט יוצר ריאליות בבחינת מעשה בראשית מתוך הכרח כשאין המציאות
החמרית והמוחשית ניתנת להדחק בתוך צורה משפטית מתאימה לה וראויה לה
בהחלט.
א ח ד הנילויים הבולטים של מעשה היצירה במשפט הוא בפיקציות ובהערמות
המשפטיוח השונות .כשיש צורך החיים לחח צורה משפטיה לחזיון חדש שלא ניתן
ל ה ד ח ק לתוך הדפוס העתיק של המשפט שעיצבו אותו דורות על דורות ,או כשצרכי
החיים דורשים לשנוח במה שהוא מן הדפוס העחיק של אחח מהצורות המשפטיות,
בא המשפט באמצעוח ההערמה המשפטיח ,הפיקציה ,ונחר ואומר ,שיהא החזיון
החדש נידן כאילו הוא הולם ושוקל שקילות גמורה את אחת הצורות המשפטיות
של שיטת המשפט שנתקדשה ע״י המסורה.
בתקופתנו אנו העלה האנס פייהיננר את הרעיון היסודי של פיקציה ,העמידו
במרכז המחשבה ועשהו פינה ויסוד להבנת כמה חזיונות החיים והמדע .הוא הראה
ע ל המקום החשוב שהפיקציה תופסת בכל מקצועות ה מ ד ע והפילוסופיה לרבות
גם המשפט .אמנם במקצוע המשפט כבר קדמוהו רבים ,שדנו ע ל הפיקציה המשפטית
עוד זמן ר ב לפגי הופעת ספרו של פייהיננר .הפילוסופיה של כאילו * .גדולי
הפילוסופים של המשפט ,ט ו ן סאויני ,רודולף פון ייהריע* ,דימיליוס ,6הנרי מיין
האננליל ועוד הרחיבו לדון בחזיון של פיקציה במשפט והשתדלו להנדירה ולקבוע
אח מקומה הראוי לה זמן ר ב לפני בואו של פייהיננר להעיר את תשומה ל ב החוקרים
ע ל מקומה המרכזי שהפיקציה תופסת ב כ ל מקצועות התרבוח.
,

סאויני מנדיר את הפיקציה המשפטית בערך כזאת :כשנולדה צורה משפטית
חדשה לרגלי התפתחות החיים וצרכיהם ד ר ך המשפט הוא להכניסה בתוך שיטת
המשפט לא כיצירה חדשה לגמרי אלא לקשרה עם אחת הצורות המשפטיות
הקיימות ,ומתוך כ ך לתת לה צביון של חוק ומשפט שנתקדש כבר עיי המסורה;
ובאופן כזה הצורה המשפטית החדשה קובעת לה מקום בתוך המשפט לא כיצירה
יש מאין אלא כאזרח שקנה לו שביתה בתוכו מכבר» .יש בפרוצס הזה משום הערמה
של המחשבה המשפטית שמבקשת לה דרכים ואופנים ,בעקיפין אם לא במישרין,

* ההוצאה הראשונה של ה ס פ ר  Die Philosophic des Als-Obשל הנס פייהינגר יצאה
 .1911ובמאמרנו זה נשתמש בביטוי של .כאילו' כדי לסמן את האופי הפיקטיבי של הפושנ

בשנת

ובמשמעות דומה לזו שנתן פייהיננר להביטוי .Als-Ob
romischen Rechts, I I I 5

Ihering, Der Geist des

והלאה.

 .Rudolf vonעמו׳
«

. G . Demelius, Die Rechtsfiktion etc. 1858 6
י  ,Sir Henry Maine, Ancient Lawפיב ביהוד ובמקומות רבים בספר.
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כדי להכניס בתוכה את הצורה החדשה ולתת ל ה צביון של פרט בתוך כלל,
כלומר שהחדש אינו אלא פ ר ט שנכלל בתוך כ ל ל ישן.
ונמצא שמטרת ההערמה המשפטית היא להקל ע ל הכנסת צורות חדשות
וטופסים משפטיים שנתחדשו בעקבות הזמן לתוך השיטה המשפטית הקיימת .צורות
משפטיות ,שיש בהן לכאורה משום עקירת היסוד של המשפט הקיים ,מתקדשות עיי
האופי הפיקטיבי שניתן להן ,ועיי המושנ של ״כאילו״ החדש נראה כישן .ע ל השאלה
מה נדחה מפני מה? כלומר הצורה המשפטית החדשה נידחת מפני השיטה או להיפך,
נתנה ההיסטוריה של המשפט תשובה ברורה :הצורות והטופסים המשפטיים החדשים
נדחים מפני שיטת המשפט ,וע׳כ עליהם לקבל צורה פיקטיבית בכדי להכנס לתוך
השיטה המשפטית ,כי עיי דיחוי זה ניתן לשמור ע ל טהרת המסורה המשפטית ועל
השיטה שנתקדשה עיי המסורה .ואילו היו הצורות והטופסים החדשים נכנסים לתוך
המשפט בעינם וכמו שהם ,סכנה כרוכה בדבר שעיי כ ך ישתנו פני שיטת המשפט
תכלית שינוי ,וע״כ מערים המשפט ונותן צביון פיקטיבי לצורות ולטופסים החדשים.
סוף ד ב ר  :הפיקציה היא א ח ד הקרבנות שהאדם מביא לשאיפתו לאחרות
ולשיטה.
אמנם הגדרת סאויני עולה יפה רק בנונע לסונ ידוע של פיקציה שיש לקראה
בשם פיקציה היסטורית« ,שמטרתה היא ל ס ד ר צורה משפטית חדשה בתוך השיטה
המשפטית הקיימת עיי זה שנותנים ל ה צביון של ״כאילו׳ ומתוך כ ך החדש נעשה
ישן .אבל הפיקציה הרבה פנים ל ה )עי׳ לקמן שמנינו ארבעה סונים של פ (.ואין
בידי הנדרת סאויני להקיף את כולם .אכן הנדרה יותר מקיפה ,שהולמת את כ ל
סוני הפיקציה למיניהם ,היא זו של שלמה מייםון ,שהיה הראשון להראות ע ל פיקציה
בתור מיתודה מדעית ,שהנדיר את הפ .בערך כזאת :פיקציה היא פעולת כ ח
הדמיון שעל ידה אנו ממציאים אחדות בתוך ר י ב ו י  -א ח ד ו ת שאינה אובייקטיבית
ואינה הכרחיתס״ .ואע״פ שמיימון כוון בזה ,כנראה ,להנדיר את הפיקציות
הפילוסופיות והמטפיזיות .כגון המונדות של לייבניץ והאידיאות של קנט ,שלדעת
מיימון הן אינן א ל א פיקציות״ ,מ״ם הגדרתו זו עולה יפה גם ביחס לפיקציות
המשפטיות למיניהן ,שכן כולן אינן במהותן אלא קביעת אחדות בתוך ריבוי של
חזיונות שונים בעצם באמצעות כ ח הדמיון.
החזיון של פיקציה מצוי הוא ב כ ל השיטות המשפטיות ,בחדשות כבעתיקות,
 9אני סשתםש בזה בהנדרתו של ייהריע שהציע את השם פ .היסטורית ל כ ל א ל ה הפיקציות
שעל ידן החדש נתקשר עם הישן באופן פורמלי .וכנון הדונםאות מתולדות הםשפט הרוסי שהבאנו
להלן הן פ .היסטוריות .עי׳ ״הריע שם ,עמו׳ .297
 10הנדרתו זו של סייסון נמצאת ב ס פ ר ו  Philosophisches Worterbuchעסו׳ .36
ואני מ ת פ ל א ע ל פייהיננר הדן בארוכה בספרו הגיל ע ל שיטת מייסון בפיקציה ,שלא הביא
הנדרח ה פ  .עפיי מייסון .נם פרידריך קונצה בספרו הנדול ע ל סיימון ל א הביאה.
ג נ ל ד ע ת מיימון שהמונדות אינן א ל א פיקציות עי׳ ב ס פ ר ו Streifereien im Gebiete
 ,der Philosophicעמו׳  .30ולהשקפתו ע ל האידיאות הקנטיות שהן פיקציות עי׳ בספרו
 ,Versuch einer neuen Logikעמו׳ .206
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ואין המשפט התלמודי בזה יוצא מן הכלל .»2בתור משל לפיקציה משפטית במשפט
הרומי יכולה לשמש דוגמה זו :עפ״י החוק העתיק של רומא צוואה ע ד ר ת כגילוי
רצונו האחרון של האזרח הרומי .נמצא שאם בשעת גילוי רצונו האחרון אין המצווה
אזרח רומי א ל א שבוי הנמצא בידי האויב אינו יכול לצוות כדין וכדת .וע״כ כ ל
צוואה של רומי הנמצא בשביה אין לה תוקף עפ״י המשפט של רומא העתיקה.
צרכי החיים דרשו שינוי בחוק הזה ,שכן אם נקיים בו .יקוב הדין את ההר״ יביא
לידי קושיים רבים ,וביחוד לבני המשפחה של השבוי .וע״כ בא החוק בשם Lex
 Corneliaוקבע פיקציה ידועה בשם  Fictio legis Corneliaואמר :יהא חשוב
השבוי .כאילו״ הוא מת בשעה שנשבה ,ונמצא שהצוואה שעשה האזרח הרומי לפני
שעת שביו נחשבת .כאילו" היא נילויו האחרון של האזרח הרומי.
וכן דונמה מ ו  :עפ״י המשפט העתיק של רומא ר ק ע ל היורש לטעון טענת
ירושה לפני הפריטור והוא מזכהו בנכסי המריש .אבל בהמשך הזמן צרכי החיים
דרשו שנם הקונה ,שקנה את נכסי המריש טרם מותו שנמכרו בכדי לשלם את
חובותיו ,יטעון טענת זכיה לפני הפריטור ע ל מנת לזכותו בנכסי המריש .א ב ל זה
אפשר היה לעשות רק בשני אופנים :או ל ת ת צורה חדשה למשפט העתיק ולנסחו
באופן כזה שיהא כולל בו גם את הקונה ולאמר שקונה דינו כיורש ,או לאמר שיהא
הקונה את נכסי המריש נחשב .כאילו" יורש הוא .והמשפט הרומי בחר ב ד ר ך השניה,
כלומר המשפט הרומי בכר להחשיב את הקונה כיורש ולקבוע בזה פיקציה משפטית,
כי הקונה אינו יורש במציאות ,מלשנות מן המטבע של המשפט העתיק שטבעו בו
חכמים .»3וכן נם  ,Bonorum possessorהיינו מי שניתנת לו הרשות ע״י הפריטור
לירד בנכסי הפריש עוד טרם שנתבררה זכותו בתור יורש ,או ב ע ל חוב היורד
בנכסי המריש בנביח חובו ולא בתור יורש כ ל ל וכלל ,נידון כיורש ואע״פ שבמציאות
אינו יורש ,והיא ג״כ פיקציה* .1
כשם שמיון מדעי הוא ההנחה והדרישה הראשונה של כמה ממדעי הטבע והרוח,
כנון חורה הצמחים ,תורת החיות ותורה החברה ,כן עלינו להשחדל ולהכניס סדר
ושיטה בריבוי של התופעות והטיפוסים הפיקטיביים שבמשפט ההלמודי ולחלקם
לסונים שונים כ ד י מתוך כ ך להניע למיון מדעי של החזיון פיקציה .וכשנוסיף לחקור
בחזיון הזה כדי לעמוד ע ל טיבו נראה שאין א ח ד הוא אצל כ ל התופעות הפיקטיביות
א ב ל יחנלו בו שינויים יסודיים ,שיוכלו לשמש בסיס לחלוקה מדעית של התופעות
האלה .ולדעחי יש לחלק את הפיקציוח ,ההערמוח המשפטיות שבתלמוד לארבעה
 12בין החכמים העברים שדנו בחזיון זה של פיקציה משפטית בתלמוד הם הריח טשרנוביץ,
תולדות ה ה ל כ ה חיא ,עמו׳  174ואילך ,וחיב עמו׳  ,147והרי־ש צורי זיל שהקדיש לשאלה זו מאמר
מיוחד בשם .החשבה חוקית' ב ס פ ר היובל לר׳ ביט לוין .ואני בחרתי בביטוי  .ה ע ר מ ה משפטית״
כדי לסמן את החזיון של פיקציה משפטית; ואעיס שהוא צ ר מהכיל את כ ל התופעות השונות
של ס ,.כי יענן פ .כ א ל ה שהן יצירות חדשות משפטיות ואין בהן משום הערמה כ ל ל  ,מיס ראוי
לדעתי להשתמש בביטוי זה ולהרחיב את תכנו.
 13הדונמאות ה א ל ה הן עס׳י ס פ ר ו של ייהריננ ,שם עמו׳  293ואילך.
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סוגים .הסוג הא׳ הוא הפיקציה ההיסטורית שכבר הרביתי לדון בה ,חו היא הפ.
שעל ידה אנו קובעים מקום לצורה משפטית חדשה בתוך השיטה הטשפטית הקיימת.
הסונ הב׳ כולל את הפיקציוח הבאוח להנביל ולצמצם את זכותו הקנינית של האדם
הפרטי ,ובחור יסוד להנבלה זו נאמר בהן ״על מנח כן הנחיל יהושע את הארץ"
או ״תנאי בי׳ד הוא׳ וכדומה .ואני מציע לסמנה בשם פיקציה היסטורית־תנאית.
סונ מיוחד של הערמה משפטית מהוות הפיקציות ה א ל ה שיש לקראן בשם
דונםתיות .נם בהן מועלות אי־שקילות ואי־התאמה שבין המציאות המוחשית והמציאות
המשפטיח ,נם בהן אין המשפט נמשך אחר המציאות המוחשית ,אינו משועבד לה
ואינו קשור בה קשר של סיבה ומסובב .אבל ל א הרי הפיקציה הדונמתית כהרי
הפיקציה ההסיטוריח ,כי בעוד שהאחרונה מטרתה היא לקבוע ולסדר תופעה
חדשה בחוך אחת הצורות המשפטיוח הםסורחיוח ,חכליהה של הפיקציה הדונסתית
היא ליצור צורה משפטית חדשה בהחלט .יש בהערמות הדונמחיוח משום יצירה
מתוך קפיצה מ ע ל המציאות המוחשית אל עולם אידיאלי ודמיוני .בתור דונמה
לפיקציה דונמחיח יכול לשמש המאמר התלמודי ״ניטו וידו באין כאחד״*«.
ולבסוף הסונ הד׳ הכולל בו אח הפעולוח הפיקטיביוח .בכ׳מ שנאמר בתלמוד
״כופין אותו ע ד שיאמר רוצה אני׳ הבעת רצונו כזו של האדם פיקטיבית היא ,כי
מעשה הנעשה מתוך אונס וכפייה אינו אלא פעולה חיצונית ,אבל אין כאן הבעת
רצונו החפשי של הסוביעקט המשפטי .ובמקום שהמשפט דורש ואומר שרצונו של
הסוביעקט הוא המכריע בדבר ,נעדר למעשה הנעשה מחוך אונם וכפייה כ ל תוקף
משפטי .ומ״מ החשיבו חכמי התלמוד לפעמים אח פעולח האדם שבאה מתוך כפייה
והכרח ״כאילו׳ היא נעשיח מחוך רצון וחופש ונתנו ל ה ע ר ך משפטי ,א ב ל באמת
אינה אלא פעולה פיקטיבית .ובפרטות אדון על כ ל א ח ד מארבעת הסונים ה א ל ה
של פיקציה בהמשך המאמר ,שכל א ח ד מד׳ פרקיו מוקדש לסוג מיוחד של הערמה
משפטית.

I
בריש פ׳ המפקיד ,ב״מ ל״נ ב׳ ,שנינו :המפקיד אצל חברו בהמה או כלים
ונננבו וכו׳ שילם ולא רצה לשבע וכוי נמצא הגנב משלם תשלומי כ פ ל וכוי ,למי
משלם? למי שהפקדון אצלו .ואמרו בנמ׳ :מחקיף ל ה רמי בר חמא והא אין אדם
 15עיי ייהריננ שם ,עמו׳  ,299שמסמן את הפיקציה של .אישיות טשפטית* בשם פ .דונסתית.
החברה ,המוסד וכיוצא בהם אינם אישיות במציאות ,ומים במובן משפטי אנו מחשיבים את ה ח ב ר ה
כאישיות משפטית ,ואין זה א ל א פיקציה ,והוא כותב להבחין בין שני סוני הפיקציהAber der :
Zweck 1st hier nicht Erleichterung der Anknupfung eines neuen Rechtssatzes an das bisherige Recht, sondern Erleichterung der juristischen Yor .stellungכלו׳ יש בפ .הדונמתית משום נתינת שם לצורה טשפטית חדשה בכדי ל ה ק ל על
הציור המשפטי ,ואעיפ שהמושנ שאנו משתמשים בו כדי לסמן את הצורה החדשה יש לו תוכן
ידוע ומסוים שאינו הולם אותה.
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מקנה ד ב ר שלא בא לעולם? וכוי .אמר רבא נעשה כאומר לו לכשתגנב ותרצה
ותשלמני הרי פרתי קנויה ל ך מעכשיו .טעם זה ,שהשומר קונה את ה כ פ ל וד׳ והי
משום שבעל הפרה הקנה לשומר את ה פ ר ה בשעה שמסרה לו לשמירה בתנאי
שישלם לו את דמיה ולא יפטר השומר את עצמו בשבועה ,אין זה קביעת עובדה
מציאותית שהבעלים באמת מכרו לו את ה פ ר ה על תנאי זה ,אלא רבא מבאר את
טעם ה ה ל כ ה שבמשנה שהיא מחשיבה את השומר .כאילו" הוא ב ע ל הפרה .כלומר
המשפט דן את השומר כ ב ע ל הפרה משנתמלא תנאי זה .ופירוש הדברים .נעשה
כאומר לו לכשחננב וחרצה וחשלמני הרי פרתי קנויה ל ך מעכשיו" הוא שעלינו
להחשיב את השומר כבעלים ואח ב ע ל הפרה .כאילו" התנה כזאת ,ואין זה אלא
פיקציה משפטית .וכשהתקיף ר׳ זירא על דברי רבא שם בנמ׳ ואמר :אי הכי אפילו
ניזותיה וולדותיה נמי ,אלמה חניא חוץ מנקותיה וולדוחיה? ואמרה הנמ׳. :אלא
אמר ר׳ זירא נעשה כאומר לו חוץ מניזותיה וולדותיה״ גם הוא לא בא לקבוע עובדה
אלא הערמה משפטית ולבאר אח ה ה ל כ ה בזה ,שהיא מחשיבה את השומר כבעלים
רק כדי לקנות את ה כ פ ל וד׳ והי ,אבל לא לקגות גם את הגיזות וולדות .והפיקציה
בזה עוד בולטת ביותר ,שכן השומר נחשב לבעלים רק לשם מטרה ידועה ,כלו׳
לקנות את הכפל ,שהוא .שבחא דאתי מעלמא" ,אבל לא לקנות גם את הניזות
וולדות ,שהם .שבחא דמנופא" .ועפ״י הנדרתו של פייהיער שטיבה של פיקציה
להיות סותרת אח עצמה ,!6בנידון דידן הסחירה ברורה למדי ,שכן השומר נידן
כבעלים רק לשם חכליח ידועה )לקנות ה כ פ ל וד׳ והי( ,אבל אינו בעלים במציאות
ולכל דבר ,שהרי אינו קונה את הנקות וולדות מזמן היותה של ה פ ר ה ברשותו של
השומר .ובצורה ההניונית של הפיקציה ההיסטורית ב כ ל ל כן צורתה בעניננו ,שהרי
) xהשומר( ניתן לדון כאילו הוא ) yבעלים(.
ובסוף הסוניא שם :א״ד אמר רבא נעשה כאומר לו לכשתננב ותרצה ותשלמני
סמוך לנניבותה קנויה לך .ולפי׳׳ז אין להקשוח :אי הכי אפי׳ גיזוחיה וולדותיה נסי?
אבל ברור שרבא לא ר צ ה לאמר בזה ,שבאמת הבעלים מקנים לשומר את ה פ ר ה
סמוך לנניבותה כשמוסרה לשמירה ,שהרי מסתבר שלא עלה על ד ע ת הבעלים
שיבא לידי כ ך ונם אפשר שלא ידע אח דיני שמירה ונניבה ל כ ל פרטיה .אין זאת
אלא שכוונת רבא היא לאמר שיהא השומר נחשב .כאילו" הוא נעשה לבעלים מסמוך
לנניבוחה וכאילו מכרוה לו כששלם ולא רצה לישבע .ונמצא שנם בזה הסתירה
למציאות בולטח למדי ,שהרי השומר אינו הבעלים ממש ,אלא הדין מחשיב את
השומר כבעלים מזמן ידוע בכדי להקנות לו את ה כ פ ל וד׳ והי.
ואביא בזה דונמאוח אחדות מן התלמוד שעפ״י רוב במקום שהש״ס משחמש
בביטוי .נעשה כ  " . . .הוא בא בזה לקבוע פיקציה היסטורית .בב״ק ק״ב ב׳ :רוע!
א ח ד המקדיש נכסיו ואחד המעריך את עצמו אין לו בכסות אשתו ולא בכסות בניו,
כלו׳ אין לו לגזבר לא בכסות אשתו למשכנו בשביל ה ע ר ך וכן לנבי מקדיש לא
הוו ב כ ל ל גכסים להקדישו )רש״י( .והתקשו שם מ ס ׳ בטעם ההלכה ,ובסוף הסוגיא
 !6עי׳ ס פ ר ו הנ״ל ,הוצאה שביעית ושסינית ,עסו׳ .172
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שם אמרו :אלא אמר ר׳ אבא כל המקדיש נכסיו נעשה כסי שהקנה להן כסות
אשתו ובניו מעיקרא .הרי נם בזה באור ההלכה הוא בהנחה פיקטיבית ,כי אעיפ
שאין אנו יודעים בברור אם הקנה את הדברים לאשתו ובניו ,מ*מ עלינו להניח כן.
ביהוד עולה האופי הפיקטיבי של ה ל כ ת מעמד שלשתן עפ״י הטעם שנתן לה
אמימר בניטין י״נ ב׳ ,באמרו :נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות שעבדנא ל ך ל ד י ד ך
ולכל דאחו מחמתך .ופי׳ רש״י :נעשה כאוסר לו לוה לסלוה בשעת מתן מעות
דהלואה משעבדנא מהשתא ל כ ל מאן דאתי מחמחך ,ה ל כ ך כי איל תנהו לפלוני
אינלאי מילתא דמשעת מתן מעות אשחעבד ליה .עפ״י טעם זה בדין מע״ש יוצא
שאנו מיחסים ללוה דברים שלא אמרם והחחייבות שלא קבל על עצמו בפירוש אך
ורק לשם מטרה זו כדי לתת לדין מעיש מקום בשיטה המשפטיח של החלמוד ולאמר
שיסודו של דין זה הוא בהתחייבות שהלוה מקבל על עצמו בשעת ק ב ל ת המעות,
וכשאמר לו המלוה ללוה תנהו לו במעיש אינלאי מילתא למפרע שהלוה השתעבד
לו ,ואין זה אלא פיקציה .ועפ״י הנדרתנו בפיקציה היסטורית ,שמטרחה היא לחת
לדין חדש טעם ויסוד עפ״י דין ידוע וקבוע מכבר ,הפיקציה של מע״ש עפיי הטעם
שנתן לו אמימר היא נ״כ היסטוריה .והנה בנמ׳ שם הקשה ר ב אשי לאמימר :אלא
מעתה הקנה לנולדים ד ל א הוי בשעת מתן מעות הינ ד ל א קנו דאפי׳ לר״מ וכוי•
וע״כ מציע ר ב אשי טעם הדין. :בההיא הנאה דקא משתניא ליה בין מלוה ישנה
למלוה חדשה נמר ומשעבד נפשיה״ .לפי טעם זה של ר ב אשי יסוד הדין של מע״ש
הוא במציאות ריאליח־ממשיח ,כי אנו משערים אח רצונו וחפצו של הלוה ואת
נמירת דעתו באופן ריאלי .והקשו בנמ׳ על דברי ר ב אשי. :אלא מעתה כנון הני
דבי בר אלישיב דכפתי ושקלי לאלתר ה׳נ ד ל א קנו ,וכי תימא ה׳נ א״כ נתת דבריך
לשיעורין״ .כלו׳ אם יסודו של הדין הוא ברצונו של הלוה משום שהוא מבכר מלוה
חדשה ע ל מלוה ישנה ,נמצא שבמקום שאנו יודעים שאין רצונו ב כ ך ל א יהא דין
מע״ש נוהג בו .וע״כ מציע מר זוטרא ואומר. :דעי ת ל ה מילי שתהו רבנן כ ה ל כ ת א
בלא טעמא ,ח ד א הא* וכוי .וכתבו בתום׳ :כהלכתא בלא טעמא פי׳ מה שמועיל
לקנות אבל טעם יש למה תקנו חכמים ,מע״ש תקנו שלא יצטרך לטרוח ולעשות
קניינים וכוי .כלו׳ יש לדין זה טעם תכליתי וסוציאלי אבל ל א טעם סיבתי ,כי אין
לקבוע לו מקום בשיטה המשפטית הקיימח .ועפ״י הנדרחנו בפיקציה הדונמתית,
שמטרתה היא לקבוע דין חדש שאין לו יסוד בשיטה המשפטית ,דין מע״ש עפ״י
דברי מר זוטרא הוא נ״כ פיקציה דונסתית ,כי אע״פ שיש לדין זה יסוד סוציאלי,
מ״מ אין לו יסוד בשיטת הקניינים של המשפט התלמודי .נמצא שבםוניא זו יש לפנינו
ויכוח ע״ד יסודו של דין מע״ש ,אם הוא בפיקציה היסטורית )אמימר> ,במציאות
ממשית )רב אשי( או בפיקציה דונמתיח )מר זוטרא>ז!.
ז! כנראה ת פ ס הח׳ צורי זיל את דין מעיש כ״החשבה חוקית׳ ר ק עפיי דברי טר זוטרא
שאמר שזהו א ח ד משלשת ה ד ב ר י ם אשר .עווינהו רבנן ה י ל כ ת א ב ל א טעמא' ,א ב ל ע ל ד ב ר י
אמימר שמבאר טעם הדין .נעשה כאומר לו בשעת מתן מעות' וכוי הוא כותב עם )עסו׳ קפיח(:
.אנו רואים נם פ ה שהיה מ ד ר כ ו ל ב ס ס החיובים והשעבודים על פירוש הכוונה׳ .ואם באמת
כוונתו ע ל הלוה היתה להתחייב ל כ ל מי שיבא מחמת הםלוה אין כאן פיקציה .א ב ל הנכון הוא
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עוד דונמא בירושלמי ב״מ פיה היד :תני רשב״ג אומר מפרין על שדהו ואינו
חושש משום רבית ,כיצד קבל הימנו בעשרה בורין הטין איל תן לי ס ל ע אחד ואני
נותן ל ך שנים עשר כורין לגורן מותר .ר׳ יוחנן אמר מפני שהשדה מצויה להתברך.
דיל אמר נעשה כמשכיר לו שדה ביוקר )היינו טעמא דכשנותן לו המעות לאו
אדעתא שיוסיף לו בחכירות בשביל הלואה ,אלא דנעשה כמשכיר לו שדה ביוקר
יותר ,ומפני שזה מוציא המעות על גוף השדה ומתעסק בה יפה יפה משתבחת היא
וחבירתה יותר שוה ביוקר משארי שדות ,פ״מ> .הרי בכאן אע״פ שלא אמר המוכר
למשכיר בשעה שבקש ממגו את ה ס ל ע שדעתו להוציא את המעות על גוף השדה,
מ״מ מחשיבים אותו .כאילו' הוא לוה את הכסף למטרה זו וכאילו הוא משלם לו
שנים עשר כורים לגורן עבור חכירת השדה.
ואביא עוד דוגמאות אחדות אשר יסוד ההלכה שבהן נעוץ בהנחה פיקטיבית.
שנינו במשנה ב״מ צ״ט א׳ :השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו ביד עבדו וכוי
ומתה פטור ,אמר לו השואל שלחה לי וכו׳ חייב .ושאלו בנמ׳ :ביד עבדו חייב,
יד ע ב ד כיד רבו? אמר שמואל ב ע ב ד עברי וכוי ,ר ב אמר אפי׳ תימא ב ע ב ד כנעני
נעשה כאומר לו הכישה במקל והיא תבא .מיתיבי השואל הפרה ושלחה לו וכוי,
אמר ל ך ר ב לא תימא נעשה כאומר לו אלא אימא באמר לו הכישה במקל וכו׳.
הרי רק מתוך הקושיא שהקשו בגמ' ע ל דברי ר ב מן הברייתא הוכרחו לפרש את
דבריו . :ל א תימא נעשה כאומר לו אלא אימא באמר לו״ וכו׳ ,אבל ר ב בעצמו
נראה שפירש את דברי המשנה שדינו של השואל הוא .כאילו״ אמר לו הכישה במקל
ואע״פ שלא אמר כן מפורש ,ואין זה אלא הנחה פיקטיבית.
כיוצא בו בכתובות ,נ״ח בי ,שנינו במשנה :המקדיש מעשה ידי אשתו הרי זו
עושה ואוכלת ,המותר ר״מ אומר הקדש ר״י הסנדלר אומר חולין .ואמרו בנמ׳:
אמר ר״ל לא תימא טעמא דרימ משום דקסבר אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם
)כלו׳ מעשה ידיה שהקדישן ע ד שלא עשאתן( אלא טעמא דר״מ מתוך שיכול לכופה
למעשה ידיה נעשה כאומר לה יקדשו ידיך לעושיהם )כלוי למי שבראן וידים
איתנהו בעולם ,רש״י> .הרי בכאן הוא הקדיש מפורש את מעשה ידיה ,ואעפ״כ אנו
מחשיבין אותו .כאילו״ הוא הקדיש את ידיה לעושיהן .יתר על כן :אפי׳ כשמקדיש
מפורש את ידיה לעושיהן אין הקדש כל מה שהיא עושה ,שהרי כולם מודים שהיא
עושה ואוכלת ,כלו׳ שיש לה מזונות ממעשה ידיה ,ור״מ האומר הקדש כוונתו למותר,
ז״א העודף על מזונותיה .ונמצא שר״מ מבחין בדברי המקדיש מעשה ידי אשתו
ומכניס לתוכם כוונה שאינה הולמת את הדברים עצמם ר ק לשם מטרה זו כ ד י
שהעודף על המזונות ממעשה ידיה יהא הקדש ,ואע״פ שהוא הקדיש מפורש את
מעשה ידי אשתו ולא את ידיה לעושיהן .וחכמי התלמוד ,כנראה ,הרנישו בחידוש
שבדבר ובאי־ריאליות שבהלכה זו ושאלו :והא לא אמר לה הכי? ושנו. :כיון
דשמעינן ליה לר״מ דאמר אין אדם מוציא דבריו לבטלה נעשה כאומר לה יקדשו
שלפי ד ע ת אמיסר ה ל כ ה זו היא פיקציה היסטורית ולפי דברי ס ר זוטרא פ .דוגסתיח ,וכסו
שבארנו.
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ידיך לעושיהך ,כלו׳ עלינו להכניס בתוך דברי המקדיש כוונה זו הואיל ואין אדם
מוציא דבריו לבטלה .ואע״פ שאפשר שמתוך חוסר ידיעה בהלכה זו ,שאין אדם
מקדיש דבר שלא בא לעולם ,כוון המקדיש באמת למעשה ידיה ,מ׳מ ה ה ל כ ה
מחשיבה את דבריו .כאילו* הקדיש את ידיה לעושיהן ,והנחה פיקטיבית היא.
עוד דוגמא בכתובות ,ע׳ עיא ובי ,בענין המדיר אח אשחו מליהנות לו ,שאלה
ה נ ס  :וכיון דמשועבד לה היכי מצי מדיר לה כ ל כמיניה ד מ פ ק ע ליה שעבודיה?
ותירצו. :מתוך שיכול לומר לה צאי מעשה ידיך במזונוחיך נעשה כאומר לה צאי
מעשה ידיך במזונוחיך" .נם בזה אין יסודה של ה ה ל כ ה בעובדה מציאותית אלא
בהנחה פיקטיבית שהדין מחשיבו .כאילו׳ הוא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך.
,

ונביא בזה עוד דונסאוח אחדות לפיקציה היסטורית מהמשפט הדתי .במשנה
ר*ה כ״נ ב׳ שנינו :בראשונה לא היו זזין משם כ ל היום )כלו׳ העדים שבאו להעיד
בקידוש החודש ביום השבת וכו׳ לפי שיצאו חוץ לתחום והיוצא חוץ לתחום אין לו
אלא ד׳ אמות ,רש״י> ,התקין דיג הזקן שיהו םהלכין אלפים אמה ל כ ל רוח ,ולא
אלו ב ל ב ד אלא אף החכמה הבאה ליילד והבא להציל סן ה ד ל ק ה וכו׳ הרי אלו
כאנשי העיר ויש להם אלפים אמה ל כ ל רוח .הרי במציאות אלו הבאים להעיד
ולהציל ביום השבת אינם מאנשי העיר ,אלא שריג התקין שיהיו נחשבים לענין דין
זה של יציאה מחוץ לתחום ״כאילו׳ הם מאנשי העיר ,ופיקציה היא.
כיוצא בו שאלת נדרים שפותחים בחרטה ,כלו׳ שהחכם המתיר את הנדר
לפתוח ולאמר לו :האם נדרת על ד ע ת כן וכן ,ובאופן כזה הוא עושה את
לנדר טעוח )נדרים כ׳א ב׳ א אינה אלא פיקציה בלבד .כי באמת אין כאן
אלא שהחכם המתיר את הנדר הוא שעושהו .כאילו׳ בטעות יסודו .ומשויז
במשנה :היתר נדרים פורחין באויר ואין להם ע ל מה שיסמכו )חנינה י׳ אי(.

רשאי
הנדר
טעות
אמרו

וכ״נ הדין של דופן עקומה בסוכה יסודו בפיקציה .במשנה סוכה י״ב א׳ שנינו:
הרחיק את הסיכוך מן הדפנות שלשה טפחים פסולה )דאויר פוסל בשלשה אפיי
סן הצד ,רשיי( בית שנפחת וסיכך על נביו וכו׳ פסולה וכוי .וכתב רש׳י. :ומכאן
אני אומר ומפרש הא דאמרינן שבסכך פסול מן ה צ ד אפרינן דופן עקומה להכשיר
ע ד ד״א היינו דחשבינן ל ס כ ך כ א י ל ו מן הדופן ונעקם ונכפל למעלה ,ובאוירה
ליכא למימר הכי; ואיני מפרש רואין את הדופן כאילו הוא עקום והולך תחח ה ס כ ך
פסול ומגיע ל ס כ ך כשר וכוי דאיכ גם נכי אויר נמי נימא הכי״י״ .והרםבים בפיב
מהל׳ סוכה הי׳ד כתב :אם יש משפת ה ס כ ך הכשר ולכותל ד׳א פסולה פחות מיכן
רואין כ א י ל ו הכוחל נעקם ויחשב זה ה ס כ ך הפסול מגוף הכותל וכשרה וכו׳״׳.
והנה בין שנאמר כרש׳י ״דחשבינן את ה ס כ ך כאילו מן הדופן ונעקם* ובין שנאמר
כהרמבים ש״רואין כאילו הכותל געקם ויחשב זה ה ס כ ך הפסול מנוף הכותל* אין
זה אלא פיקציה.
כיוצא בו יסודה של תקנת ה ל ל בפרחבול הוא בפיקציה .בשביעיח פ״י מ׳ג:
 18עי׳ עוד רשיי סוכה ד־ א' דיה פחות סד־א.
» 1עי׳ נם פי׳ המשניות ל ה ר ס ב י ם לסמנה סוכה י׳ב.
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פרוזבול אינו משמט זה א ח ד מן הדברים שתקן ה ל ל הזקן ובו  .וזה גופו של פרוזבול
מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאנבנו
כ ל זמן שארצה וכו׳ .ופי׳ הרמב׳ם. :מוסר אני לכם אני מעיד אתכם ע ל כ ך וכך
וכו׳ וכבר התבאר שהפרחבול הוא מדרבנן" .כלו׳ פרחבול אינו א ל א מסירת דברים
ב ל ב ד ומשו״ז אינו אלא מדרבנן ,אבל המוסר שטרותיו לב״ד אינו משמט מדאורייתא
כמפורש שם מ״ב .אולם רש״י כ ת ב בפירוש דין פרחבול עיטין ל״ו א׳(. :מוסרני
אני לכם את שטרותי שאתם תהיו נונשים ואני לא אנוש /ומשמע לפי״ז שבפרוזבול
עליו למסור את שטרותיו לב״ד ותקנת פרוזבול ומוסר שטרותיו לב״ד היינו הך.20
ואע״פ שלדעת כ ל הראשונים חוץ מרש״י פרוזבול ומוסר שטרותיו לב״ד שני
דברים הם ואין בפרוזבול א ל א רק מסירת דברים בלבד ,מ׳מ משמע מתוך סמיכת
תקנת פרוזבול לדין המשנה של המוסר שטרותיו לב״ד שיסודו של א ח ד נעוץ בשני,
והוא לפ״ד בזה ,שיסוד תקנת פרוזבול הוא בפיקציה משפטית ,שבמסירת דברים
לב״ד יהא נחשב כאילו מסר את שטרותיו לב״ד .ובאמת כן נראה מן הספרי לפסוק
ט״ו נ׳. :ואשר יהיה ל ך את אחיך ולא של אחיך בידך ,מכאן אתה אומר המלוה
על המשכון אין שביעית משמטת; את אחיך תשמט ידך ולא המוסר שטרותיו ל ב ׳ ד ;
מכאן אמרו ה ל ל התקין פרוזבול ספני תיקון העולם׳ וכו׳ .הרי המוסר שטרותיו
ל ב ׳ ד שאינו משמט נלמד מן הפסוק ,והדברים .מכאן אמרו ה ל ל התקין פרוזבול״
ובו׳ נראה שפירושם הוא לאמר שהלל הסמיך תקנת פרוזבול למוסר שטרותיו לב״ד
שהוא דין תורה ,שבמסירת דברים לב״ד ,שהוא פרוזבול ,יהא דינו כמוסר שטרותיו.
וכן נראה נם מן הירושלמי שביעית ,פ״י ה״ב. :מכאן סמכו לפרוזבול שהוא מן
התורה .ופרוזבול ד ב ר תורה הוא? כשהתקין ה ל ל סמכוהו ל ד ב ר תורה" .ופי׳
הדברים הוא דהמוסר את דבריו לביד ,שזהו עיקר תקנת פרוזבול ,יהא דינו כאילו
מסר את שטרותיו לב״ד ,ואין זה אלא הערמה משפטית ,פיקציה .ובאמת כן יוצא
ברור מדברי הר״ן בפ׳ השולח שכתב. :דהיכא דמסר שטרותיו ממש דאורייתא
היא אלא דאתא ה ל ל ותקן דאע׳ג ד ל א מסר ואפילו אינן בידו נמי כי אמר מוסרני
כמאן דמםר דמי״ וכן׳ .21
 20עי׳ סכות נ' ב׳ שם כ ת ב רשיי מפורש :מוסר שטרותיו לבייד הוא פרוזבול שהתקין ה ל ל
וכוי; ובתוס׳ שם הקעו על רש־׳ :דהא ב מ ס כ ת שביעית תני המוסר שטרותיו לבי־ד והדר קתני
פרוזבול אינו משמט אלמא תרי סילי נינהו וכוי.
 21ואפשר 2נם רש־י ל א ר צ ה לזהת את תקנת פרוזבול עם המוסר שטרותיו לביד ,א ל א
דע־י מסירת השטר לביד לשעה יהא נידון כטוסר שטרותיו לביד בהחלט .ועיי מאמרו של החי
אסף ,ס פ ר קלחנר ,תרצ־ז ,עסו׳  ,231שם פ ר ס ם שטר פרוזבול מזמנו של ר־א בן הרםב־ם ז־ל
וממנו נראה שהיו נוהנים בפרוזבול מסירת דברים ב ל ב ד  .ועיי בלוי Prosbol im Lichte der
 ,griech. Papyri und der Rechtsgeschichte, 1927שמשתדל להוכיח שיסוד תקנת
ה ל ל הוא בטוסד טשפטי יוני ,ומהותו היא הקנאת נכס* הלוה למלוה עיי הב״ד יעטו׳  .(20ולדעתי
אפי׳ אם נאסר שהלל ס מ ך בתקנתו ע ל המוסד המשפטי ששרר אז בעולם היוני והסורי ,והשם
פרוזבול מוכיח כן ,א ב ל לא תקן שהביד מקנה למלוה את נכסי הלוה ,אלא ר ק שיהא נידון
הסלוה .כאילו־ קנה בנכסי הלוה ,ותו לא .והא ראיה שבנוסח פרוזבול עפיי מענה שביעית כלום
לא נזכר םקנין נכסים למלוה א ל א ר ק .שאנבנו כ־ז שארצה־.
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ומתוך כ ך נעמוד על טיב ההלכות הכרוכות בדין פרחבול שאופי פיקטיבי
להן .בשביעית פ׳י מיו שנינו :אין כותבין פרחבול אלא על הקרקע .והנה רש״י
וחוס׳ ,ניטין ל״ז ,פירושו הטעם משום דרק במילתא דשכיחא עבוד רבנן תקנתא.
אולם הר־ש בםשנה שם פי׳ דביש קרקע ללוד ,הוי החוב כנבוי ביד ב״ד ולא קרינא
ביה לא יגוש וכמלוה שיש עליה משכון דמי .וטעם דין זה יסודו בפיקציה בלבד.
כי במציאות אין החוב כנבוי אפי׳ כשיש ללוה קרקע .וביחוד מתבלט האופי
הפיקטיבי של ה ל כ ה זו בדברי המשנה שם. :אם אין לו מזכה הוא בתוך שדהו כ ל
שהוא" ,כלו׳ אם אין ללוה קרקע מזכהו המלוה קרקע כ ל שהוא .ובנם׳ גיטין שם
אמרו :וכמה כל שהוא? אמר ר ב חייא בר אשי אמר ר ב אפי׳ קלח של כרוב ,אמר
ר ב יהודה אפי׳ השאילו מקום לתנור ולכירים כותבין עליו פרוזבול .ודי ברור הוא
שבקרקע כל שהוא כגון קלח של כרוב ,שהמלח־ .מקנה ללוה ,או כשמשאילו מקום
לתנור ,אין מקום לאמר שזו היא נביית החוב באמת ,אלא הרי הוא כאילו גבוי.
וכל .כאילו״ אינו אלא פיקציה .וכמ״כ יש להבין את דברי הירושלמי שביעית פ״י
ה״א :המלוה על המשכון שמואל אמר אפי׳ על המחט .כלו׳ כשם שאם יש ללוד•
קרקע כל שהוא כותבין עליו פרוזבול וכנבוי דמי ואע״פ שאינו חופף את כל החוב,
כן נם במשכון אין צורך שיהא שויו כדמי החוב כולו ,כי לענין שמיטה נחשב החוב
.כאילו" הוא נבוי כבר אפי׳ במשכון כל שהוא ,ואע״פ שלמעשה המלוה עודנו נושה
כלוה לשלם לו את חובו.
וברוח הדברים האלה יש להבין נם את דברי הירושלמי שביעית שם :ר׳ חזקיה
בשם ר׳ ירמיה ואפי׳ נתונים ברומי .כלו׳ אפי׳ אין דיינים בעיר המלוה אומר שלא
בפניהם :מוסר אני לכם וכו׳ שכל חוב שיש לי שאנבנו כל זמן שארצה .ואין ל ה ל כ ה
זו טעם אלא רק אם נאמר שאין הב״ד נובים א ח החוב ממש ,אלא רק שיש לדונו
.כאילו" הוא נבוי ,ויסודו בפיקציה .ומעתה יש לדון נם את מוסר הדברים שלא
בפניהם ״כאילו" נבוי הוא.
ביהוד בא לידי נילוי האופי הפיקטיבי של ה ל כ ה זו בניטין ל״ז ב׳ :תגן התם
המחזיר חוב בשביעית צריך שיאמר משמט אני ,ואם איל אעפ״כ יקבל הימנו שנאמר
חה דבר השמיטה; אמר רבה ותלי ליה ע ד דאמר ליה הכי .כלו׳ אם נברה ידו
של המלוה להכריח את הלוה יש לו לעשות כ ל אשר בידו ולהכריח את הלוה
להשיב לו את חובו ולאמר לו אעפיכ )רש״י( .בהלכה זו נתבטל באמת דין שמיטה
לנמרי ,שכן אם מותר למלוה להכריח את הלוה  .ע ד דאמר ליה הכי״ לא נשארה
אלא צורת ההלכה של המשנה שביעית שאמרה .ואם א״ל אעפ״כ יקבל הימנו"
ונתרוקן הכנה לנמרי .כי פי׳ דברי המשנה בפשוטם הוא שאם הלוה מרצונו הטוב
משיב למלוה את חובו מותר למלוה לקבל הימנו ואע״פ שהשמיטה משמטתו .וכשבא
רבה לאמר שמותר למלוה להכריחו ולכופו לכך ,נמצא שאין באמירתו ״אעפ״כ'
מתוך הכרח וכפייה עיי המלוה אלא רק כדי שמירת הצורה של ההלכה בלבד.
וכשם שבכימ בתלמוד שאמרו ״כופין אותו ע ד שיאמר רוצה אני״ נתרוקנה ההלכה
מתכנה ואינה אלא פיקציה בלבד ,כן נם בנידון דידן שהמלוה כופה את הלוה
לאמר אעפ״כ אין ל ך נונש נדול מזה .ואין להבין את דברי רבה אלא בזה ,שבדין
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שמיטה אע״פ שאין הלוה אלא נראה .כאילו" אמר אעפ״כ ,כגון שאמר כן מתוך
כפייה ,יש לדונו .כאילו" אמר כן מרצונו הטוב.
כ ל הפיקציות האלה בדין שמיטה לא נשנו ד ר ך מקרה ואינן אלא ארעיות
בלבד ,אבל כנראה שהארעי מותנה באיזה קבע והלווי כרוך באיזה עצמות שהוא
מהלווה לה מחמת קורבה פנימית .אין זאת אלא שהלל בתקנת פרוזבול שתקן
החווה את ה ד ר ך לפיקציה המשפטיח בדין שמיטה ,וכל ההלכות בשמיטה שאין
להבינן על יסוד המציאות הריאליח נשנו ברוחה ובצביונה של תקנת ה ל ל שיסודה
במציאות מדומה ,ב ה ע ר מ ה ״ .
כתקנת פרחבול כן נם תקנחו השנייה של ה ל ל יסודה בהערמה משפטית .המוכר
בית בבתי ערי חומה החקין ה ל ל שיהא המוכר יכול ליתן המעות בע״כ שלא בפני
הלוקח ,ואע׳׳נ ד מ צ ד הדין נתינה בע״כ ושלא בפני הלוקח לאו שמה נתינה .בערכין
ל״א ב׳ שנינו במשנה :בראשונה היה נטמן יום שנים עשר חודש כדי שיהא חלוט
לו ,החקין ה ל ל שיהא חולש מעותיו ללשכה ויהיה שובר אח ה ד ל ה ונכנס ,אימתי
שירצה הלז יבא ויטול את מעותיו .ואמרו שם בנמ׳ :אמר רבא מתקנתו של ה ל ל
וכו׳ מדאיצטריך ליה להלל לתקוני נתינה בע״כ הויא נתינה הא בעלמא נתינה
בע״כ לא הויא נתינה .כלו׳ עפ״י דין נתינה בע״כ לאו שמה נתינה ,ובמגרש ע״מ
שתתני לי מאתים זוז ונתנה לו בע״כ אינה מנורשת; ורק במוכר בית בבתי ערי חומה
התקין הלל ,גגד אלה שהיו טומנים את עצמם ביום שנים עשר חודש כדי שלא
ימצאהו מוכר ליתן לו מעותיו ,שיהא נותן מעותיו ללשכה ויהא חשוב .כאילו" גאל
כדין וכאילו נתן מדעתו של הלוקח ,ואין זה אלא הערמה משפטית .ועפ״י דברי רב
פ פ א ואיתימא ר ב אשי שהתקיף על רבא שם בנמ׳. :ודילמא כי איצטריכא ליה
להלל לתקוני שלא בפניו אבל בפניו בין מדעתו בין בע״כ הויא נתינה" ,ר״ל שיסוד
ההערמה הוא בזה שאע״פ שנתן שלא בפני הלוקח יהא דינו .כאילו" נתן בפניו.
עוד דונמא בניטין נ״ב א׳ שאמרו בדין אפוטרופין :תורמין ומעשרין להאכיל
ולא להניח ומוכרים להם וכו׳ להאכיל ולא להניח .כלו׳ להאכיל ליתומים לאלתר
מעשרין האפוטרופין ונם מוכרים את נכסי היחומים לצרכיהם אבל לא להניח.
ובאמת קשה להבין באופן ריאלי אח מצבו המשפטי של האפוטרופוס ואת יחסו
לנכסי היתומים .כי אם האפוטרופוס נחשב כבעלים בנכסיהם איך אפשר להנביל
את זכותו ולאמר שא״א לו למכור רק לצורך דבר ידוע ,כגון להאכילם אבל לא
להניח; ואם אינו חשוב כבעלים איך אפשר לו למכור את נכסי היתומים לצרכיהם,
שכן לא מצאנו אדנות רק לדבר אחד .ובאמח החקשה בזה בעל תום׳ רי״ד וכתב:
.ואי קשיא כיון שאין האפוטרופין רשאין מן התורה לתרום ולעשר היאך תורמין
כדי להאכיל והלא תרומתן היא טבל? וכו׳ ,י״ל דב״ד הפקירו נכסי היתומים וכוי,
 22עיי
שהוא ואפי׳
הקנאת נכסי
העיקרי של
ת כ ו ל י ם של

בלוי שם ,עסו׳ » ,2עכותב על דברי הגם' שכותבין פרוזבול אפי׳ על ק ר ק ע כ ל
ק ל ח של כרוב ,וכדומה ,שבזה נתבטל לגמרי הרעיון היסודי של פרוזבול שהוא
הלוה לסלוה עבור חובו .ולדעתי לא נ ת ב ט ל אלא א ד ר ב א נתקיים בזה הרעיון
פרוזבול שאינו אלא פיקציה משפטית ,ואין בדברי האמוראים ה א ל ה אלא ה ר ח ב ת
פיקציה המונחת ביסוד התקנה.
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ודוקא להאכיל ז יכוהו ביד אבל להניח לא וכוי ,שכל םה שעשו לא עשו אלא לתיקון
היתומים ואם יעשו ע״י ביד הרי הן בעלים ואם לאו הרי הן כנכרים" .כלו׳ באמת
האפוטרופוס אינו בעלים אלא הב״ד עשוהו כבעלים למטרה ידועה ,ואין זה אלא
הערמה משפטית שאנו מחשיבים אותו כבעלים רק לשם תכלית ידועה ,או בדברי
הנ׳ל :אם יעשו עיי ב־ד הרי הן בעלים ואם לאו הרי הן כנכרים.
פייהיננר הדניש ביהוד שטיבה של כל פיקציה הוא שתהא סותרת את עצמה׳
ומתוך כ ך הוא מטעים את הריאליות המדוטה שבה .כלו׳ אי־הקבלה ואי־התאמה
שבין מציאות מוחשית ומציאות דמיונית זו היא חותמה המיוחד של כל פיקציה •
וכשם שדין אפוטרופוס שמותר להאכיל ולא להניח סתירתו בצדו ,כן יש למצוא
דינים אחרים שהאופי הפיקטיבי שלהם מתבלט עיי הסתירה הטבועה בהם ,כנון
בדין מזון האשד ,והבנות דכמאן דכתיבי דמי אמרה הנמ׳ עיטין נ׳ ב׳( :כתובין
הן אצל בני חורין ואין כתובין הן אצל משועבדין .וכן ביתומים עפ״י שיטת האמוראים
המאוחרים בדברי שמואל :נכסי יתומים הרי הן כהקדש ,שרק לטובתם עשו את
נכסיהם כהקדש אבל לא לרעתם ,שכן אמרו בניטין נ״ב א׳. :משוך פירי םיתסי וכו׳
זול לא יהא כח הדיוט חמור מהקדש׳ וכוי ,דליפוי כה עשאום כהקדש ולא להרעת
כח )דשי (״ .כיוצא בו דין אפוטרופוס ,דאע׳פ שאינו רשאי לדון ואינו רשאי למכור׳
מ׳מ באופנים שונים קבעו החכמים ואסרו שידו כיד היתומים .כנון בדין קנין אנב
שאינו מועיל אלא אם הקנה את הקרקע ואת המטלטלין לאחד ,אבל אם הקנה את
הקרקע ל א ח ד ואת המטלטלין לאחר בעיא היא בקדושין )כ׳ז א׳> שלא נפשטה
להלכה; אולם אם אחד הקנה את הקרקע לאפוטרופוס ואת המטלטלין ליתומים
קונים הם  .ד י ד אפטרופסין כיד יתוטים ושדד ,לאפטרופסין ומטלטלין ליתומים קנו*
)לשון המ״מ בשם הרשביא ,הל׳ מכירה ,פ״נ ה י י ( ״  .וכ״נ בדין קנין של מעמד שלשתן,
שאם הקנה האפוטרופוס לאחר בקנין מע״ש אינו מועיל ,כי דינו כשליח ,וכשם
שע״י שליח א״א להקנות במע״ש כן נם אפוטרופוס אינו מקנה במעיש .אולם לקנות
ליתומים במע׳ש אפשר לאפוטרופוס ,וכשקנה האפוטרופוס במעיש הרי הוא .כאילו"
היתומים עצמם קנו ,כי .לזכות היתומים שוויוהו רבנן ידו כיד יתומים" .
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 23עיי לעיל הערה .16
 24נוטה היה החי צורי זיל לתפוס כ ד ב ר פשוט שבכיס שנאמרה ה ל כ ה בצורה .הרי זי
כזו׳ כ.החשבה היקית' ,כמו בעניעו שאמר שמואל .נכסי יתומים הרי הן כהקדש־ .ואע־פ שאין
להוכיח מזה אלא על השוואה משפטית .כי ייל דהא דאין שאר הקנינים א ל א קנין כ ס ף נוהנ
בהקדש הוא משום דאין בו אישיות משפטית ,וקנין כ ס ף הוא כחליפין ,שהכסף נחלף ב ד ב ר
הנקנה ,ואין צורך בו ב ד ע ת מקנה וקונה במובן חיובי ופעיל כבשאר הקנינים .ובזה יש להשוות
יתומים לדקדש .אולם מדברי האמוראים המאוחרים יוצא שתפסו את דבר• שמואל כתקנה שעשו
לטובת היתומים ,א ב ל במקום שתצא רעה ל ה ם אין נכסיהם כהקדש; ונמצא שיש בזה משום
פיקציה בשל הסחירה שבה ,א ב ל יענן הלכות שיסודן בהשוואה בין עני חזיונות משפטיים בשל
העיקר ההניוני השוה ביניהם ואין בהם משום פ .כ ל ל ו כ ל ל  .עיי ויכוחו של ייהריננ ננד דיסיליוס
ועם עטוי  (298שעמד על ה ה ב ד ל ההניוני שבין השוואה משפטית ופיקציה.
 25עיי חידושי ה ר ע ב י א לקדושין כיז ,דיה ושדה ל א ח ד וכוי.
 26כן כ ת ב ב ע ל תרומת הדשן ,סי׳ שםיז.
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כיוצא בו בניטין נ׳ה בי :גנב והקדיש ואח״כ טבח ומכר משלם תשלומי כ פ ל
ואינו משלם חשלומי ד׳ והי ,וחני עלה בחוץ כי האי נוונא ענוש כרח .והקשו בגמ׳:
וא״א יאוש כדי לא קני כרת מאי עבידתיה? אמר ר ב שקבי כרח מדבריהם .והוסיפו
להקשוח :כרח מדבריהם מי איכא? אמר להו רבא וכו׳ כרח שע״י דבריהן באתה
לו אוקמוה רבנן ברשותיה כי חיכי דלחייב עלה .כלו׳ רבנן החשיבו את הדבר
הגנוב .כאילו״ קנהו הננב ואם הקדישו יהא הקדש .ואמר רבא עוד :הא וודאי קא
סיבעיא לי כי אוקמוה רבגן ברשותיה משעת גגיבה או משעת הקדישה ,למאי נ״מ
לגקותיה וולדוחיה מאי? הדר אמר רבא מסתברא משעת הקדישה שלא יהא חוטא
נשכר .כלו׳ כדי שלא יקנה הננב בגקות וולדות לא החשיבו החכמים את ה ד ב ר
הננוב בקנינו משעת נניבה אלא רק משעח הקדישה ,ויתחייב בכרת אם ישחטנה
בחוץ אבל לא יקנה את הנקות וולדוח .וזו היא פיקציה שסחירחה בצדה ,כי אנו
מחשיבים את הדבר לקנינו לשם מטרה ידועה ,והיינו לחייבו בכרח .ועוד אם הננב
קנה את הדבר משעה שהקדישה ,עלינו לאמר שהקנין ופעולח ההקדש באים בבת
אחת .שכן אחרי שהקדיש א״א לו לקנות ,וקודם שהקדיש הרי אין לו לקנות כדי
שלא קכה בניזות וולדות ,ובע״כ עלינו לאמר :או שהקנין וההקדש באים כ א ח ד
)ועי׳ לק׳ פ״נ שקבענו שיסוד הדברים של .באים כאחד" הוא בפיקציה דוגמתית(,
או שהננב לא קנה את הדבר כ ל ל וכלל ,אלא שהחכמים החשיבו את ה ד ב ר כהקדש
.כאילו" הוקדש ע״י בעליו.
כמ־כ קנין אודיתא יסודה בפיקציה ,כי כשאדם מודה על חפץ שהוא שייך
לחברו או על מנה שהוא חייב לו אע״פ שאנו יודעים שאין החפץ שייך לו ושאינו
חייב לו דבר ,מ׳מ דינו שהחפץ נקנה לחברו ושהוא מתחייב לו בהודאחו כאילו
היה בדבריו ממש .ובעיקר בעל קצוה׳ח הוא שקבע אח יסוד הקנין של אודיחא
)סי׳ קצ"ה> וכתב :ולענ״ד קנין שלם הוא ולא נופל מ כ ל הקנינים וכו׳ ואע״נ דקמי
שמיא נליא שאין הדבר כן כיון דהוא קנין הרי נקנה לו באודיתא וכו׳ .ובמקום אחר
כחב הניל. :והוא קנין מעליא אע״פ ששניהם יודעים והעדים יודעים שזה החפץ
או הקרקע אינו של פלוני קונה ,ולהכי נמי בזה שמודה שחייב לפלוני מנה ,אע״פ
שאינו חייב ,זכה בו משום אודיחא כ א י ל ו נעשה בקנין ושטר" וכו׳ )סי׳ מי(.
והאופי הפיקטיבי של הלכה זו יוצא מהגדרת דין אודיתא ,שאינו מתחייב על ידה
אא״כ אמר בלשון הודאה חייב אני ל ך מכבר ,אבל אם אמר מחחייב אני ל ך מנה
אינו כלום ,אם לא קנו מידו ,לפי שאינם אלא דברים בעלמא )קצוה״ח שם( .והוא
משום כשאומר בלשון הודאה יש לדון אח האודיתא .כאילו" היא הודאת בע״ד,
משא״כ כשאומר אני מתחייב לפלוני מנה שאין שום דמיון וצד השוה בין מחחייב
והודאה .ועוד אף זו :יש מן הראשונים הסוברים שאודיתא מועילה אף במקום
שיאמר שיש לו קרקע להקנוח אנבה מטלטלין ,אפי׳ כשידוע שאין לו )עי׳ תד״ה
אלא ,ב״ב מ״ד ב׳ ,מה שכתבו בשם ר״ת ,ותוס׳ כתובות נ־ד ב׳ ,ד״ה אף( .וההערמה
המשפטית שבהלכה זו בולטת למדי ,שהרי הוא נידון ע״י הודאתו .כאילו" יש לו
קרקע ואע״פ שאנו יודעים שאין לו.
וכן נראה שעיקר קנין אגב יסודו בפיקציה .דהנה מן הדין להיות נקנים עם
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הקרקע דברים שהם לצורך הקרקע ויש לחשבם כ ח ל ק ממנה ,ובקביעת דין קנין
אנב הרחיבו את הםושנ ואמרו שכל מטלטלין יהו נחשבים כבטלים לקרקע ו.כאילו*
הם חלק ממנה .ד ת ה בקדושין כיו אי ,שאלו בנם' בקנין אנב :בעינן צבורים או
לא? ובסוף הסוניא שם אמרו :כותבים שטר למוכר אעיפ שאין לוקח עמו כיון
שהחזיק עמו בקרקע נקנה שטר בכים שהוא ,שים לא בעינן צבורים .ושנו :שאני
שטר דאפסירא דארעא הוא .ופי׳ רש*י :בית אחיזתה וכנון קרקע דסי .ומסקנת
הנמ׳ היא. :והא עלה קתני זו היא ששנינו נכסים שאין להם אחריות נקנין וכוי ,שימ
לא בעינן צבורים' ,ופי׳ רשיי. :אלסא שאר נכסים כשטרי .כלו׳ כשם ששטר אפסירא
דארעא הוא וחשוב כחלק הקרקע וכאילו הוא בטל לה ,כן נם שאר םטלטלין
נחשבים .כאילו״ הם בטלים לקרקע וכחלק ממנה .ולפיכך הבחין הרטבים בקנין
אנב בין צבורים בה ,שאינו צריך לאמר המקנה קנה אגב קרקע ,לאינם צבורים
בה ,שאינו קונה אנב קרקע אלא איכ אמר קנה אנב קרקע .כי בצבורים נחשבים
המטלטלין כבטלים לקרקע כיון שהם מונחים בה ,אבל באינם צבורים בה צריך
שיאמר המקנה קנה אנב קרקע ומתוך כ ך הם נעשים כאילו הם בטלים לה וכחלק
ממנה .עכיפ יסוד קנין אנב הוא ל א בעובדה מציאותית ,אלא בהערמה משפטית.
שאנו מחשיבים ודנים את המטלטלין כבטלים לקרקע )עי׳ פ״נ מהלי מכירה
ה׳ט>.
ומתוך כ ך נעמוד נם על דברי ריע. :קרקע כל שהוא חייב בפאה וכו׳ ונקנין
עסה נכסים שאין להם אחריותי )פאה פ׳נ מיו( ,ואע׳פ שבקרקע כ ל שהוא אין
מקום לאמר שהמטלטלין בטלים לה או שהם םשסשים לצורך הקרקע .אין זאת
אלא משום שכל עיקר קנין אנב אינו אלא הערמה משפטית ,שאנו מחשיבים את
המטלטלין .כאילו' הם בטלים לקרקע ,ואפי׳ במטלטלין כ א ל ה שבמציאות אינם
בטלים לקרקע :וסעתה אפי׳ בקרקע כל שהוא יש לדון את המטלטלין הנקנים
עמה .כאילו׳ הם בטלים לה.
II
בנמ׳ ביק פ׳ ב׳ מנו עשרה תנאים שהתנה יהושע בעת שהנחיל את הארץ לביי.
כל התנאים האלה באו להתיר לאחרים לחדור לתוך רשותו הפרטית של הבעלים
לשם מטרה ידועה ולהנביל באופנים ידועים את רשות קנינו הפרטי של האדם.
והנה בירושלמי ביב פיה היא מנו בשם ר׳ יהושע בן לוי ארבעה תנאים שהתנה
יהושע :מלקטין עשבים בכימ וכוי ,מת מצוה ,שיהו מהלכין בשבילי הרשות ,ולוקחין
נטיעות בכימ וכוי .ובשם ר׳ אלעזר בי ר׳ יוסי מנו שם ארבעה תנאים :םלקטין
עשבין ,מת מצוה ,ופונים לאחורי הנדר ורועין בחורשין .ואחיכ נמנה בירושלמי שם
נם .ומסתלקין לצדדין" ומשמע שתנאי זה אינו בין אלה שמנו הניל ,ונראה שתנאי
זה הוסיפה הנמ׳ עצמה .ונם בירושלמי ברכות ס פ ׳ ב מובא דין זה של ומסתלקין
לצדדין ,אבל לא כתנאי שהתנה יהושע .וכשם שבירושלמי יחסו ,עפיי ד ע ה אחת,
לר׳ יהושע ביל את המאמר שיהושע התנה הנאים כשהנחיל לבני ישראל את הארץ,
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כן גם בבבלי אמרו :מאן תנא עשרה תנאים שהתנה יהושע רי׳׳בל היא וכו׳ ,אבל
במספר ההגאים גחלקו הבבלי והירושלמי.
והנה בב״ק שם אמרו שלדעת ר ב יהודה תנאים שהתנה יהושע אפי׳ בבבל
ולדעת שמואל אפי׳ בחוץ לארץ ,ופי׳ רש׳י :וכ״ש בבבל שמצויין שם שיירות ועוברין
ושבים והוצרך להתנות .ונמצא לפי׳׳ז שיהושע תקן לא על א״י ב ל ב ד אלא אף על
חו״ל .ודבר זה אינו מתקבל על ה ל ב שיהושע יתקן תקנות לעת הנלות ב׳׳י מארצם
כשהנחילם את הארץל־ .עוד קשה ,שאם באמת מסורת היתה בידם על התנאים
שהתנה יהושע למה לא נמצא דבר זה במקור יותר עתיק מן הגמ׳ .ועוד אף זו:
בכמה מקומות במשנה או בדברי תנאים שם הוזכרו ד ר ך אנב אחדים מתנאי יהושע
לא נאמר עליהם שיםודם בתנאי שהתנה יהושע ,כנון עירובין י׳ז א׳ בענין מלקטין
עצים משדותיהם ובדין מת מצוה ,וכ״ג בסוטה מ״ה ב׳ ,ובירושלמי ברכות פ׳׳ה ה״ט
שם אמרו :תני מםתלקין לצדדין מפגי יתידות דרכים וכוי.
וע׳כ גראה לי ,שאין בדברי הגמ׳ .תנאים התנה יהושע׳ משום קביעת עובדה
היסטורית ,שבאמת תיקן יהושע התקנות האלה ועל יסוד זה נוהגים העם ע ל פיהם,
אלא שחכמי התלמוד השתדלו בזה להניח יסוד משפטי למנהנים שהעם נוהנ בהם
מכבר .כל הדברים שבעשרה תנאים יש בהם משום חדירה לתוך רשותו הפרטית
של אדם אחר ואינם הולמים את המושנ .קנין׳ שלכאורה מוחלט הוא ואינו סובל
כל הנבלה .ואם אין ביד הבעלים למחות ננד אלה החודרים לתוך רשות קנינו,
אין זאת אלא שהגבלות אלו בקנינו של אדם נתונות הן מלמפרע ומראשית קנינו
ו.כאילו" הבעלים לא קנו את הקרקע אלא על מגת כן .ולפי׳ז מאמר התלמוד,
עשרה תנאים התנה יהושע וכוי ,אינו אלא פיקציה היסטורית שמטרתה היא לתת
יסוד משפטי למנהגים קבועים ועומדים .וכאילו ר״ל בזה ,שאין למנהנים האלה כ ל
יסוד במשפט ,אם לא שנאמר שכל הקונה קרקע ראשית קנינו הוא ע״מ כן ,שיהו
האנשים רשאים לחדור לתוך רשותו ולהשתמש בו בעשרה האופנים הנ׳ל .והרי הוא
.כאילו׳ מתחילת קנינם ויתרו הבעלים על זכותם למחות בידי האנשים שגוועים
עפ״י התנאים האלה .וע״כ קרא התלמוד את התקנות האלה בשם .תנאים׳ לאמר
שקונה קרקע הוא .כאילו׳ מותנה על כ ך מראשית קנינו .ופיקציה היסטורית זו אני
מציע לקרוא בשם תנאית ,כלו׳ מטרת הפיקציה ההסיטורית הזאת היא לתת באור
ויסוד משפטי למנהנים ידועים ע״י קביעת תנאי פיקטיבי שכאילו הותנה האדם על
כ ך מראשית קנינו.28
ומעתה נעמוד על דברי רב יהודה האומר שהתנאים האלה גוהגים גם בבבל
 27עיי שערי התקנות לרמ־א בלאך ,ח־א ,עמר  ,85שנם הוא התקשה בזה.
 28ועיין ירושלמי כתובות פי־נ היז ,שהקשו ע ל דעת חכמים במשנה ,מי שאבדה לו ד ר ך
שדהו אין לו רשות ל ל כ ת ד ר ך שדות אחרים ,והא תניא הרי שהיה טועה בכרמים ובברות מ ק ד ר
ויוצא עד שהוא מניע ל ד ר ך וכו׳ שעים כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ ז ואם תנאי יהושע
יסודם בעובדה היסטורית ,איך אפשר לאמר בשדה המוקפת מ כ ל צד בשדות אחרים שנם ע ל
ה תיקן יהושע .אין זאת אלא שתפסו את תנאי יהושע כהנבלה כ ל ל י ת בזכות קנינו ע ל האדם
עבאופנים ידועים יש לדון את הבעלים .כאילו־ קנו את השדות עיט כן.

