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 : )כט.(  הגמ'אומרת 

מפירקיה   :אמר ר' חמא בר חנינא  ?מאי שנא מסית  .ואין טוענין למסית  ,ובדיני נפשות אע''ג דלא טען טוענין לו "

אמר רבי   ".כסה עליו לא תחמול ולא ת"ט{  -שאני מסית דרחמנא אמר }דברים יג  ,בא שמיע ליא בר אדרבי חיי

הרבה טענות היה    :דא''ר שמלאי  , מנחש הקדמוני ? מניין שאין טוענין למסית : שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן

דברי הרב    ?מימר ליה ל  מאי הוה  .לפי שלא טען הוא  ?ומפני מה לא טען לו הקב''ה  ,לנחש לטעון ולא טען לו  

 ". דברי הרב שומעין  –ודברי תלמיד דברי מי שומעין 

הגמ' מביאה שני לימודים לכך שאין טוענים למסית. הלימוד הראשון הוא של רב חמא בר חנינא מהפסוק "לא  

מלמד שבמסית יש דין מיוחד שבית הדין לא טוען עבורו טענות שיכולות לזכותו  ה,  תחמול ולא תכסה עליו"

שם רבי יונתן מהמעשה של  הוא לא טען אותם בעצמו. הלימוד השני הוא של רבי שמואל בר נחמן ב מקרה שב

הנחש הקדמוני, שהייתה טענה לזכותו, שהיא טענת "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין", אך היא לא  

ענים עבורו טענות לא טו  ועילה לו מכיוון שהוא לא טען אותה בעצמו. ומכאן לומדים לכל מסית שבית הדיןה

 זכות.

 מוד על יישובן תוך עיון בדברי הראשונים בסוגיה. מפשט הסוגיה עולות מספר קושיות וננסה לע

 

 ב. שיטת תוס'

 הבנה פשוטה של דבריו וקושיות על הבנה זו

 :)ד"ה דברי הרב( כתב התוס' 

דדוקא נחש שלא נצטוה    וי"ל  ?וא''ת אם כן כל מסית יפטר עצמו באותה טענה   .דברי הרב ודברי התלמיד"

 ". אבל מסית שנצטוה שלא להסית נמצא כשמסית עובר  ,ידו  לפי שבאת תקלה על  1שלא להסית ולא נענש אלא

ומתוך כך הוא שואל שנמצא שנעקר דין מסית, שהרי  תוס' ברור שטענת "דברי הרב" שייכת בכל מסית,  פי  ל

שבאמת הטענה הנ"ל איננה שייכת בכל מקרה אלא  מתרץ,  על כך הוא  כל מסית יוכל לטעון טענה זו ולהיפטר.  

בתוצאה, דהיינו בתקלה שאירעה מחמת אמירתו, ואילו במסית עליו ציוותה התורה רק במקרה שהפגם הוא  

כזה טענה זו לא תפטור אותו גם אם יטען אותה בעצמו, ונמצא אם כן שאין    הפגם הוא בעצם האמירה. במסית

של התורה מיסודו. אומנם במקרה של הנחש, הפגם היה בתוצאה ולכן  מסית    טענה קבועה שעוקרת את דין 

 שייך לטעון דברי הרב.    שם

 
הציווי הינו רק הגורם   חוסר, ובזה מודגש שעיקר התירוץ הוא שבנחש הבעיה הייתה בתוצאה ונענש"ובתורא"ש: "אלא ש  1

 . לכך
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לומדת שאין טוענין    כיצד הגמ'מתוך תירוץ התוס' ניתן לכאורה ליישב קושייה העולה מפשט הלימוד מנחש:  

הנחש,   ממעשה  רגיל  שם  ש למסית  למסית  מעשה,  בדווקא  אין  שהיה  ההלכמעשהבו  הרי  היא  ?  שאע"פ  ה 

מוכח שה העבירה, מתחייב המסית. כך  שהניסת לא פעל על פי דבריו ועצתו של המסית ולא ביצע את מע 

וכן    ( סז.) מהמשנה   בלבד,  המסית  אמירת  את  אלא  המעשה  עשיית  את  מזכירה  כך  הרמב"ם  משלא  שפוסק 

,  את החטא בפועל  סת עשה רה שבו הני ייתכן שרק במק אם כן,  "אע"פ שלא עבד המוסת".    :)ע"ז ה, א(   במפורש

הנחש, אצל  למסית,    כמו  טוענין  בזה אין  שיש  התוצאה    כיוון  מצד  חטא  וגם  האמירה  עצם  מצד  חטא  גם 

 ?נטען לו – והמסית חטא רק באמירה לא עשה מעשה  ניסתך במקרה שבו השהתרחשה בפועל, א

שלפי דברי    ד"ה ואמנם נראה( שצג  -בכה עמ' שצ-)חלק ה' עונש כדמבאר הגרי"פ פערלא בביאורו לספר המצוות לרס"ג  

סית שעליו ציוותה התורה אין כלל פגם מצד התוצאה, וכבר בעצם  התוס' הדברים מיושבים; תוס' ביאר שבמ 

האמירה עובר על גוף העבירה להסית ללא קשר למתרחש לאחר מכן. ובמקרה של הנחש, שבו לא היה ציווי,  

אף   בתוצאת ההסתההאמירה. כלומר, יש בעיה    בר עקב בסופו של דהבעיה היא רק מצד התקלה המתרחשת  

על פי התורה. ואם כן הגמ' לומדת מהנחש למסית רגיל בכל שכן: אם במקרה   סית למ שנחשב    אדםשאין כאן  

שבמקרה שהאדם עצמו נחשב    כל שכןשלא היה מסית ורק הייתה תקלה שנגרמה מההסתה אין טוענין לו,  

 למסית אין טוענין. 

וא על האמירה ת ההו"א של תוס': כפי שתוס' אמר בתירוצו, ציווי התורה על מסית ההבין אלאור זאת, יש ל

בלבד, ואע"פ שלא יתרחש מעשה עבירה בפועל. דין זה לא מתחדש רק בתירוץ התוס', שהרי כפי שראינו לעיל  

הרב" "דברי  שאלה האם טענת  דין זה מפורש במשנה ובפוסקים. השינוי בין ההו"א לתירוץ לכאורה הוא רק ב 

שייכת במסית, ואילו בהו"א הוא הבין שטענה    שייכת במסית; בתירוץ, תוס' אכן הבין שטענת "דברי הרב" אינה

 זו שייכת בכל מסית, וקשה, כיצד ניתן להעלות על הדעת שטענת "דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין"

מסית אומר שהניסת לא היה אמור היא שהמהות טענה זו    שייכת במקום שהבעיה היא האמירה בלבד? הרי 

ת ציווי אלוקי, והרי במסית אין בעיה של מעשה )וגם במקרה שהמעשה  את העבירה, כיוון שהיא סותר   לעשות

 אכן נעשה, הבעיה היא באמירה(? 

דת לא רק  מבין שהגמ' מלמ  )ד"ה ואמרינן( היטב לאור קושיית היד רמה בסוגייה. היד רמה   הדברים מתחדדים

. הוא 2ת בכל מסיתדה שאין טוענין למסית אלא היא גם מביאה דוגמא לטענה כזאת, ששייכם העובאת עצ

מקשה על כך לאור העובדה שחטא המסית אינו תלוי במעשה של הניסת, וא"כ כיצד אפשר לומר שטענה זו 

  רק מצדלמסית שבו הבעיה היא  תועיל. אם כן רואים מדבריו את הבעייתיות שבייחוס טענת "דברי הרב"  

 קושייתו. האמירה, דבר שתוס' לכאורה סבר בהו"א כדבר פשוט ומזה גופא נבעה 

בנוסף, אם אכן ההבדל בין ההו"א למסקנה הוא בשאלה מתי מועילה טענת "דברי הרב", האם גם כאשר הבעיה  

א מזכיר זאת במפורש היא האמירה בלבד או רק כאשר הבעיה היא המעשה, נשאלת השאלה מדוע תוס' ל

בניגוד למסית שהתורה   תוס' אומר בתירוצו שבנחש הבעיה היא התקלה שנוצרת על ידי ההסתה,  תירוץ?ב

לו להדגיש שבניגוד להו"א, טענת   שהיה  ולכאורה העיקר חסר מדבריו,  ציוותה, שבו הבעיה היא האמירה, 

 שייכת רק במקרה שגם התרחש מעשה בפועל?  "דברי הרב"

 

 
לקמן(, בפשט תוס' נראה שהוא הבין שהלימוד מהנחש הוא   לעומת הבנה זו של היד רמה )המתבארת בתשובתו שתובא  2

רה להיות שייכת בכל מסית. זאת בניגוד ליד רמה לעניין דין "אין טוענין", ומסברא היה ברור לו שטענת "דברי הרב" אמו
ל  הרב" עצמה אמורה להיות שייכת בכל מסית שנלמד מהנחש. לפי זה, הקושייה על ההו"א שברי  שמבין שגם טענת "ד

תוס' קשה עליו שבעתיים, אם אין הכרח לכך מתוך הגמ', מדוע להגיע מסברא לכך שטענת דברי הרב תהיה שייכת בחטא 
 ו קשור כלל למעשה. שעניינו אינ

 



  אין טוענין למסית / כט.  634

 רי תוס' ביאור דב

"א  ו רי הרב, שבה"א למסקנה בתוס' אינו לעניין הכח לפטור של טענת דבוהמעבר בין ההומר, שנראה לענ"ד ל

סבר שפוטרת אפילו אמירה, אלא המעבר הוא לעניין מהות חטא אמירתו של המסית. שיש לחקור מה החטא  

ברור  עצמה יש חטא. אומנם    בכך, האם החטא הוא שיש כאן הכשר ויצירת אפשרות למעשה או שבאמירה מצד

גיע לידי מעשה שנוצרה על ידי  גם לצד הראשון אין צורך שבפועל יתרחש המעשה, אך בגלל האפשרות להש

 האמירה, אסרה התורה את הדבר כבר בשלב מוקדם זה. 

"א סבר התוס' כצד א', שכל הבעיה היא מצד האפשרות להגיע למעשה, וממילא  וועל פי זה יש לומר, שבה

התפרשה למקרה בו אירע מעשה בפועל כך היא תתפרש גם כאן. כלומר,   י שהיא דברי הרב תועיל, וכפ  טענת 

נגד  הקב"ה  לציווי  בסתירה  מגיע  בפועל  שקיומה  כיוון  שכזו  אפשרות  בכלל  כאן  שאין  לטעון  יכול  המסית 

כך שאל תוס' עשיית המעשה המדובר, ולכן אינו אמור להתרחש, וממילא אין כאן את הבעיה שבמסית. על  

כל מסית יש טענה  ת דין מסית ואין באמת משמעות לאיסור התורה הזה, כיוון שבצדו של  קרנו אשנמצא שע 

 שמועילה לפוטרו.

אולם במסקנה, תוס' הבין כצד ב' שהאמירה הינה חטא, לא בגלל האפשרות שנוצרת ממנה אלא בגלל עצם  

שכוונת תוס' בתירוצו  ן לומר ם אחר. לאור זאת, ניתהחומרה של אמירה מסוג זה, על אחת כמה וכמה בפני אד

עצמה ולכן לא שייכת בה טענת "דברי הרב". רק במקום שבו  להדגיש שבמסית רגיל הבעיה היא באמירה מצד  

אין חטא באמירה, דהיינו במקום בו אין ציווי של התורה האוסר להסית, שם אכן נאמר שהחטא הוא רק במעשה  

ך שתוס' ידגישו מתי פועלת טענת "דברי הרב",  ין צור יה שייכת הטענה. אך א המתרחש מחמת האמירה ותה

אי  דברינו  שלפי  ההבנה  מפני  על  והדגש  המסית,  של  האמירה  בגדר  רק  אלא  הטענה  בפעולת  כלל  שינוי  ן 

שהתחדשה לתוס' בהגדרת האמירה כדבר מנותק לחלוטין מכל קשר למעשה, מסביר ממילא את העובדה 

א תהיה שייכת במסית רגיל כלל. כאשר תוס' מגדיר שמסית  עשה, ל, שכל עניינה קשור למשטענת "דברי הרב"

ותה עליו חוטא באמירה גרידא, כוונתו היא לאמירה שמנותקת מהמעשה )בניגוד להבנתו בהו"א(,  שהתורה ציו

 ואם כן לא שייכת טענת "דברי הרב", ונמצא שזה עצמו עיקר התירוץ לשאלתו. 

"א, שבה הבין תוס' את  ובעניין אופן הלימוד מנחש למסית. בה  למסקנה"א  ור גם הבדל בין ההלפי דברינו, יבוא

"א תוס'  וה במסית כדבר הקשור למעשה ניתן לומר שהלימוד מנחש הוא מהיקש ישיר. דהיינו, גם בההאמיר 

עת, וברור  ידעו שהקב"ה מעולם לא ציווה ישירות את הנחש ואסר עליו להסית את אדם וחווה לאכול מעץ הד

הבעיה   ציוויהייתה  שכל  על  לעבור  להם  שגרם  דיבורו,  ידי  על  שהתגלגלה  התקלה  עצם  הקב"ה  מצד  של  ו 

אליהם. ולפי זה, אם נבין שגם במסית העבירה באמירה היא מצד ההשלכה המעשית שיכולה להתרחש, ניתן  

יל  סית רגואה ישיר בין הנחש למלהשוות בין נחש לבין מסית. אך לפי מסקנתו, תוס' מבין שאין כלל מקום השו

וחומרתה. לפי זה תוס' בתירוצו לא  כיוון שהנחש חטאו במעשה הנגרם ואילו המסית חטאו בעצם האמירה  

מדגיש את החטא שבמעשה הנחש אלא את החטא של מסית שלפי הבנתו העכשווית אינו קשור כלל לזה של  

אלא רק באמצעות רגיל,  ר שאין טוענין למסית  הנחש. לכן לפי המסקנה לא ניתן ללמוד מהנחש באופן ישי

 הכ"ש, כפי שהבאנו לעיל מהגרי"פ. 

תירוץ נוסף ליישב את קושיית התוס'.   )ח"א סי' קסו( הביא בשם שו"ת חוות יאיר    )אות כז( ים  והנה המרגליות ה

רה, שכתב שיש לחלק ולומר שבמסית רגיל לא שייכת טענת "דברי הרב", כיוון שמדובר בהסתה לעבודה ז

י רצון ה'  דבר כזה אין ביכולתו לטעון שהוא סמך על העובדה שהניסת ינהג על פהסית לואדם שהיה מוכן ל

היות שבהסתתו הוא גילה שמבחינתו הוא לא כפוף למרותו של הקב"ה. ונראה לומר בפשטות, שהתוס' לא יכל  
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יך  היה צר שייכת שם. לכן תוס'    לתרץ תירוץ זה כיוון שהבין שגם בנחש הייתה הסתה לע"ז, ואעפ"כ טענה זו

 . 3טא אחר לחלק ציווי ללא ציווי לעומת חילוק בסיסי יותר של ע"ז לעומת ח

מדוע בכלל יש צורך בשני לימודים, ובפרט ששני הלימודים אינם  עוד קושייה יש להקשות על עיקר הסוגייה, 

  הנחש. ימוד עקיף יותר ממעשה  באותה רמה, שהרי הלימוד הראשון הוא פסוק מפורש והלימוד השני הוא ל

ובהכי  הגרי"פ   ראשית, הוא מתרץ בשם המנחת מביא מספר תירוצים לקו  והרב( וד"ה  )שם עמ' שצב ד"ה  זו.  שייה 

יהודה על התורה )בפרשת הנחש( בשם רבנו אליקים, שהפסוק "לא תחמול" לימד שאין טוענין רק במסית  

ה עליו. ולכאורה מקורו ציוות  שנצטווה על כך, והלימוד מנחש נצרך כדי ללמד שה"ה גם במסית שהתורה לא

הנחש לחטאו של מסית רגיל שצווה ע"י התורה. אך הגרי"פ    , שמחלק כך בין חטאו של בדברי התוס' אצלנו

הקשה על דבריו שאין שום משמעות הלכתית לכך שנלמד שאין טוענין למסית שלא נצטווה, שהרי מקרה כזה 

 . 4ן לא מובן מה הצורך בלימוד מנחש ואם כ היה קיים רק במעשה הנחש הקדמוני ולא עתיד להיות,

נה"ג )הובא בחמרא וחיי בסוגייה(. הוא מחלק בין טענות שפוטרות את המסית  פ מביא תירוץ נוסף בשם כהגרי"

למרות שברור לנו שהייתה הסתה, לבין טענות שעוקרות לחלוטין את הגדרתו של המסית כמסית. החידוש  

שהטענה חזקה אין    שהטענה גורמת שלא יהיה כלל מסית, שאע"פ   במקרה   הגדול יותר הוא שאין טוענין אפילו 

אותה. על פי זאת הוא מבאר, שלולא מעשה הנחש, מהפסוק "לא תחמול" היינו לומדים את החידוש    טוענין

הקטן יותר, שאין טוענים רק במקרה שהטענה לא עוקרת לחלוטין את הגדרתו של המסית כמסית. לכן הביא  

ענה שפוטרת ייתה "דברי הרב", שהיא טבשם רבי יונתן את מעשה הנחש שבו הטענה הנחמני  רבי שמואל בר  

כלומר אמנם הנחש הסית, אך אין להענישו בשל כך, כי עיקר    –את המסית למרות שברור שהייתה הסתה  

העבירה ששייך בהסתת הנחש, דהיינו המעשה, לא היה אמור להתרחש. ומאחר ומעשה הנחש כבר לימד את  

ף על פי שהטענה עוקרת  למד את החידוש הגדול, שאקטן יותר, הפסוק "לא תחמול" נותר פנוי לידוש ההח

לחלוטין את הגדרתו של המסית כמסית, אין טוענין. אומנם יש להדגיש על פי דברי תוס', שטענות שפוטרות 

במסית רגיל אין  ", כי  מבלי לעקור את עצם ההגדרה כמסית, אינן יכולות להיות בדיוק כמו טענת "דברי הרב

רות בכך שהן מראות שלמרות שברור שהייתה כאן  ומר שהכוונה לטענות הפוטכלל חטא במעשה. אלא יש ל

 אמירה של הסתה, בכל זאת אין לנו לחייבו על כך מטעמים מסוימים. 

 

 ג. שיטת היד רמה והשוואה לתוס' 

 ר לגמרי. ופן אחאומנם מדברי היד רמה משמע שהבין את הצורך בשני הלימודים בא

 : ( )ד"ה ואמרינןוכך כתב היד רמה 

עין הכי הא טעין הכי טענתיה טענתא? והרי מסית דקרא אע"ג דלא ציית ליה ניסת  "ואם תשאל טעמא דלא ט

ולא נעבדה העבירה על פיו חייב, כדתנן אמר לשניים והן עדיו מביאין אותו לבית דין וסוקלין אותו וכ"ש היכא 

מיר ורחמנא  שאני מסית דעבודה זרה דחדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין.  טעין    דציית ליה דלא מצי

 אמר לא תחמול ולא תכסה עליו, כי קאמרינן הכא במסית דעלמא דומיא דנחש דמיירינן ביה". 

 
חזקוני )בראשית ג, יד(, ובפירוש בעלי התוס' עה"ת )שם(,    -יהםובינוכהסבר זה של הסתת הנחש מצינו בעוד ספרים    3

לקים", ובפשטות לשיטתם -והם לומדים זאת מלשונו של הנחש: "והייתם כאכאן בתירוץ הראשון,    ובתוס' חכמי אנגליה
ם יג, ז(, וגם  " )שופיע במפורש בפסוקים: "כי יסיתך... נלכה ונעבדה אלוהים אחרים...כך מנאמר שיש דין מסית רק לע"ז. 

היא לע"ז: "האומר אעבוד, אלך ואעבוד, נלך   במשנה )סז.( שבה מפורטים דיני המסית, העיסוק הוא רק במקרה שההסתה
 .וכן בפנ"י )בב"ק נו. ד"ה אח"ז(  ם(בגרי"פ )שם עמ' שצב ד"ה ואמנם עיקר ועמ' שצד ד"ה ואמנוכן במפורש ונעבוד...". 

מקורות המערערים הנחה זו. מרגליות הים )אות כד( מביא מחלוקת בין המנ"ח לספר חסד  אולם אחר העיון מצאנו מס'    4
יחו בשאלה האם בן נח מוגדר מסית, ואם נאמר שלא, ממילא תהיה לנו נפק"מ מעשית ללימוד מנחש שלא נצטווה  למש

או"ח סי' רכט( שסבר כמנ"ח    . בנוסף המרגליות בהמשך )סוף אות כו( מביא בשם המהר"ם שיק )שו"תולא היה לו דין מסית
 וד מנחש עיי"ש, וממילא גם יבואר הצורך בלימוד נוסף זה. שבן נח לא מוגדר מסית, ובזה יישב את שאלתו כיצד ניתן ללמ
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  כפי שהזכרנו לעיל, היד רמה מבין שהלימוד מהנחש הוא לא רק לעניין עצם דין "אין טוענין", אלא גם לעניין 

מקשה, כיצד טענת "דברי הרב"   ים מנחש. ועל פי זאת הוא"דברי הרב", שתהיה שייכת בכל מקום שלומדטענת  

שייכת בכל מסית, והרי במסית העבירה היא באמירה גרידא ולא תלויה בהתרחשות מעשה כתוצאה ממנה?  

ון שכל הבעיה  " מכיוהוא מתרץ, שאכן במסית לע"ז שנלמד מהפסוק "לא תחמול" לא שייכת טענת "דברי הרב

ל מסית. לשיטת היד רמה, מסית שייך גם בהסתה  מוד מנחש הוא לסוג אחר שבמסית כזה היא האמירה. הלי

לעשיית כל עבירה אחרת שאינה עבודה זרה. ומעשה הנחש, שלשיטתו אינו הסתה לע"ז, מלמד שגם במקרים  

 חר לגמרי של מסית. בסוג א. לכן ברור הצורך בלימוד מנחש שעוסק 5הללו אין טוענין למסית 

וגי המסית. שהרי בתירוצו היד רמה משווה בין הנחש לבין  שיש הבדל יסודי בין שני סמדברי היד רמה משמע  

בו   שחזר  משמע  לא  ומדבריו  הרב",  "דברי  טענת  שייכת  כזה  במסית  שדווקא  ואומר  עבירות  לשאר  מסית 

שהוא העמיד את הגמ' במקרה בו טענת    א משמעמהבנתו בשאלה שטענה זו שייכת רק כשיש מעשה בפועל, אל

נו, הוא שינה את המקרה ולא את הבנתו את כוח הפטור של הטענה. מתוך כך רי הרב" תוכל לפעול. דהיי"דב

 אנו מוכרחים להסיק, שבמסית לשאר עבירות יש איסור דווקא במקרה שבו ההסתה גרמה למעשה! 

ה במסית,  ע"פ מה שחקרנו לעיל בגדר האיסור שבאמיר לומר    מניין לו ליד רמה להגיע להבנה זו? אולי ניתן

איסור התורה באמירה של הסתה לע"ז עניינו מצד האפשרות למעשה עבירה שהוא יוצר. שהיד רמה הבין ש

ממילא, התורה לימדה אותנו שהחשש שלה הוא מהמעשה שעלול להתרחש, וא"כ זה שייך בכל מעשה, ורק  

רק במצב בו המעשה אכן    האמירה. אולם בשאר עבירות, האיסור יהיהבשלב    בע"ז ציוותה לאסור בפירוש כבר 

שה בפועל, כלומר מקום שהחשש "אומת". הבנתו זו היא שגרמה ליד רמה להבין שהנחש אינו מקרה של  נע

מלמד על איסור הסתה לשאר  ע"ז, שכיוון שלשיטתו הפסוק עצמו שמדבר על מסית לע"ז )בלא מעשה בהכרח(

טא שם לא היה  פי ההבנה הפשוטה יותר שהחמעשה(, לכן ניתן להעמיד את מעשה הנחש כקא עם  עבירות )דוו

. לעומתו, תוס' שהבין שיש  6עבודה זרה אלא הסתה לעבירה אחרת ששם נאסר רק אם התרחש החטא בפועל 

חטא באמירה מצד עצמה ללא קשר להשלכות שהיא יוצרת, למד שאין להרחיב את החידוש של מסית מעבר  

יוחדת באמירה כזו שמהווה בע"ז זה שייך היות ששם יש חומרה מבפסוקים, כי ניתן לומר שדווקא  מפורש  ל

 כפירה בקב"ה בפני עצמה. 

"א בתוס', ואין לומר שהיד רמה חוזר בו בתירוצו  ואומנם לכאורה קשה, כי לפי דברינו יוצא שהיד רמה סבר כה

בתוס' הסברנו שמכיוון  אלה סבר כך. וקשה, שהרי  שגם בשממה שסבר בשאלה, כמו שהדגשנו לעיל, וא"כ יוצא  

 
קים )שמדובר על הסתה לחטא האכילה מעץ וכשיטת היד רמה, שהנחש לא הסית לע"ז, וכפי שאכן משמע מפשט הפסו  5

ומר שיש דין של מסית בשאר עבירות, כתבו רבים מן האחרונים וביניהם החוות יאיר הנ"ל  הדעת בלבד(, וממילא ניתן ל 
ולפי זה מובן שחלק על תוס', מכיוון שהוא עצמו סובר שיש מושג של מסית שלא לע"ז, וזה עצמו היה מקרה אצל הנחש,  )

יע לחילוק בין נצטווה ללא נצטווה(,  חלק בין סתם מסית לע"ז לבין הנחש שהסית שלא לע"ז, ואין צורך להגולכן שייך ל
  ., וכך אולי משמע מהתירוץ השני של תוס' חכמי אנגליהועוד( שבות יעקב )ח"ג סי' קסח(, אג"מ )או"ח ח"א סי' צט

הייתה "למרוד במקום", ולכאורה זוהי הסתה אמנם יש להעיר שהיד רמה עצמו בראשית דבריו הזכיר שהסתת הנחש  
ה קודם התירוץ שבו הוא חזר בו מהבנה זו של הסתת הנחש, כלומר, החידוש במסקנה על פני  לע"ז. ניתן לומר שזה הי

ההו"א הוא לא רק שבמסית לשאר עבירות צריך שיתבצע מעשה כתוצאה מהאמירה, אלא גם שזה היה חטאו של הנחש  
לעבירה אחרת, שודאי שגם  יתן גם לומר ש"למרוד במקום" אין זה בהכרח עבודה זרה אלא כוונתו  עצמו, ולא ע"ז. אך נ

ערי תשובה לרבינו יונה )א, ו( דבר דומה בעניין מומר בעשייתה יש כעין מרד בקב"ה מחמת העבירה על ציוויו, ועיין בש 
 לעבירה אחת. 

תה בנחש. הדבר מסתבר, כיוון שלא משמע מדבריו שלמד יוצא לפי זה שהיד רמה היה "גמיש" בהבנתו את מהות ההס  6
יא שלא  איסור של מסית לשאר עבירות, ולכן עלינו לומר שידע זאת ממקור אחר. גם מהגמ' משמע להדמנחש את עצם ה

לומדים את עיקר גדרי מסית משם, אלא רק את דין "אין טוענין". לפי זה אולי ניתן ליישב את הסתירה מההע' הקודמת 
חר של מסית, והשינוי בין ההו"א הוא ן היד רמה בין הרישא למשתמע מהסיפא; היד רמה סבר מראש שיש סוג אבלשו 

ילה הוא הבין שהגמ' רוצה ללמוד מנחש לעניין מסית רגיל לע"ז,  בשאלה לאיזה סוג מסית הגמ' רוצה ללמוד מנחש. בתח
לו לחזור בו מהבנה זו ולומר שהגמ' עסקה בלימוד  ועל כן הבין שהסתת הנחש הייתה לחטא כזה. אולם קושייתו גרמה  

 ל המסית, ולכן היה צריך לשנות את הבנתנו בהסתת הנחש. השני בסוג השני ש 
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ה באמירה היא מצד יצירת האפשרות למעשה, אזי תועיל טענת "דברי הרב" גם לאמירה  "א הבין שהבעיושבה

בלבד, וממילא נופלת קושייתו של היד רמה. מוכרחים אנו לומר, שהיד רמה חלק על תוס' גם בנק' הזו, וסבר  

בין מקום ין חילוק בין מקום שבו המעשה אכן נעשה לרה באופן זה, מ"מ יש עדיא באמישגם אם נגדיר את החט

 . 7שרק נוצרה אפשרות לכך, ששם הטענה לא תהיה שייכת 

 

 ד. הקשר בין מסית לשליחות 

 ההבנה הפשוטה 

 : )חו"מ לב, ב( פסקו השו"ע והרמ"א 

היה  שמים. הגה ודווקא שלא    בדיני   "השוכר עידי שקר להוציא מנה מראובן לשמעון פטור מדיני אדם וחייב

העדים הם שקרים פטור מדיני שמים אבל עובר על מדבר שקר תרחק. חייב לו אבל אם היה חייב לו רק שאלו 

 ". וכן אם לא שכרן אלא פיתה אותן בדברים שיעידו שקר

ייק זאת  המד  א( )נו. ד"ה אל לפי הרמ"א, המשלח לדבר עבירה פטור מדיני שמים. מקורו הוא דברי התוס' בב"ק  

ולא אומ "השוכר", ומשמע דווקא שוכר  שאמרה  וכן הוא מדייק זאת מהמשנה  מלשון הברייתא  נט:( ר.  : )ב"ק 

משמע   חייב",  הפיקח  ביד פיקח  שלח  בדיני שמים.  וחייב  אדם  מדיני  פטור  חש"ו  ביד  הבערה  את  "השולח 

מהגמ' בקידושין   )סק"ג( ש"ך כך הל המשלח פטור אף בדיני שמים. מקשה ע  –שכאשר השליח הוא פיקח וחייב 

"דינא רבה" או "דינא זוטא", אך לכו"ע יש עונש בדיני שמים. מכאן    שמסקנתה היא שיש מחלוקת האם יש )מג.( 

המשלח    –שרק אם השליח משלם, כגון בשולח את הבערה    )וכן הביא מהריטב"א בקידושין מב: ד"ה שילח( מסיק הש"ך  

)ובזה עסק   – בב"ק(, אך אם השליח לא משלם, כגון במפתה עדי שקר להעיד    הגמ'ה  פטור אף בדיני שמים 

חייב בדיני שמים )ובזה עסקה הגמ' בקידושין(. ולשון השוכר שנקטה הברייתא היא מסיבה מציאותית    המשלח

 שדווקא במקרה ששכרן הם יקשיבו לו, אך אין זו הסיבה שהוא מתחייב. 

גמ' שלנו. בגמ' הובאה טענת "דברי הרב" כסיבת פטור ס' מהוראיה לשיטת הת  8והביא שם חתן הש"ך בהגה 

ל הנחש היה הרי בדיני שמים )שהרי הקב"ה דן אותו...( ואעפ"כ טענה זו הייתה מועילה לפטור לנחש, ודינו ש

אותו אם היה טוען אותה בעצמו. וכיוון שגם בשליח לדבר עבירה, סיבת הפטור למשלח היא טענת "דברי הרב",  

 . 9המשלח הוא אף מדיני שמים ר של ונמצא שהפט

תירצו קושייה זו על פי החילוק המהותי הקיים לכאורה   . ד"ה בא"ד ודווקא( )ב"ק נווהפני יהושע    )שם( האמרי ברוך  

בין מסית למשלח. במשלח המעשה של השליח נעשה מדין "שלוחו של אדם כמותו", שהוא מונה להיות שליח  

( וכל הסיבה שהמעשה נעשה הוא רק    למשלח" כלשון הפנ"י(,  "מיוחדועל כן מעשהו נחשב בשביל המשלח 

המשלח. אולם במסית, המסית רק מייעץ לניסת שיעשה את המעשה, ומתכוון בכך לשכנע אותו מחמת בקשת 

שזה הדבר הטוב ביותר עבורו )עבור הניסת(. ממילא, המעשה שייעשה מיוחס דווקא לניסת ולא למסית. לכן,  

בניגוד  על מע   מובן הדבר שדווקא  יהיה חייב בדי"ש,  "שליח", המשלח אליו המעשה מיוחס  למסית  שה של 

 
אמירה הוא ביצירת האפשרות למעשה, בכ"ז לא תועיל טענת "דברי הרב", השייכת היד רמה מבין שלמרות שהחטא ב  7

דם לא תועיל טענה זו לפטור אותו גם כאשר יש מעשה בפועל.  רק למעשים בפועל. אך במקרה שבו החטא ארע כבר קו 
דברי הרב, אלא  מובן שאין לומר שבמקום שבו הסית לע"ז והניסת פעל ע"פ ההסתה יוכל המסית להיפטר בטענתלפי זה 

 למעשה, טענה זו תהיה שייכת )אך כמו שאמרנו  בפועלרק במסית לשאר עבירות שהעבירה היא דווקא באמירה שהובילה  
החטא, דהיינו מסית לע"ז(. דבר זה נכון הן בשלב    אין ללמוד מזה למקום שדומה מצד המקרה אך שונה מצד הנק' בה נמצא

 נה זו לא שייכת גם כשאכן נעשה המעשה, והן בשלב התירוץ.הקושיה, שמלשונו שם משמע במפורש שטע
 במרגליות הים )אות כו( הביא קושיה זאת בשם חתן הש"ך.  8
ו קושייה זו באופנים שונים, וע"ע בקצוה"ח  אור הגר"א )שם סק"ב(, תומים )שם סק"ב( ובמל"מ )רוצח ב, ב( שיישבעי' בבי  9

ריו כתב גם בכסף הקודשים )שם( ועפי"ז יישב באופן נוסף את הקושייה  )שם סק"א( שדחה את גוף דברי הש"ך וכעין דב
 מסהנדרין ואכמ"ל. 
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ידי  10שיהיה פטור אף מזה על  יואב  )כגון בהריגת  . הגמ' בקידושין עוסקת במעשה שנעשה לצורך המשלח 

' מאוריה בציווי דוד המלך(, ולכן יש בזה דין "שלוחו של אדם כמותו" והמשלח חייב בדיני שמים. משא"כ בג

ה כיועץ בדבר, ולכן טענת  העוסקת במעשה הנחש שההסתה לא הייתה לצורך הנאת עצמו אלא הוא הי  שלנו

 . 11"דברי הרב" פוטרת אף מדיני שמים 

 

 הבנת היד רמה 

 והנה בהמשך דבריו, היד רמה מסיק מסקנות מההסבר שלו בדברי הגמ', וכך כתב: 

לא היכא דטעין אבל אי לא טעין לא טענינן  יפטר אמע"ז לא מ"ושמעינן מינה דמסית דכל התורה כולה לבד  

למא דאין שליח לדבר עבירה דווקא היכא דטעין משלח דברי הרב ודברי התלמיד  ליה. וש"מ דהא דקי"ל בע

דברי מי שומעין, אבל היכא דלא טעין מיחייב. וקשיא לי דהא בכמה דוכאתא דקא מקשי אמאי והא אין שליח  

עסקינן דלא טעין דאלמא לא שנא הכי ולא שנא הכי לא מיחייב משלח,  במאי   משני הכא  לדבר עבירה ולא קא

 וצריך עיון". 

היד רמה לומד שבכל שליח לדבר עבירה, הפטור מכוח טענת "דברי הרב" יתממש רק אם המשלח יטען טענה  

כשנעשה רק  חייב  )ובכה"ג  עבירות  בשאר  אף  לשיטתו  השייך  כמסית,  דינו  המשלח  שהרי  כמו   זו,   מעשה 

  –ו המשלח לא טען כדי להיפטר  נו לעיל(, שאין טוענין לו. לפי זה, במקרה של שליח לדבר עבירה שבשהוכח

המשלח יהיה חייב, כדין מסית, אך גם השליח מתחייב כדין הניסת, כשעשה מעשה עבירה בפועל. וכפי שכתב  

ליח ממה לשלם המשלח יהיה  אין לשה אזי אם  שבהו"א שיש שליח לדבר עביר   )קידושין מב: ד"ה שליח( התוס' רי"ד  

גם על המשלח וגם על השליח, בדיוק כמו הדין הידוע לנו במסית  חייב לשלם, כלומר יש חובת תשלום ועונש  

וניסת, כאשר הניסת עשה את המעשה. יוצא אם כן שהיד רמה לומד ששליח ומסית לשאר עבירות הם אותו 

 ת. איסור והחיוב של המשלח הוא מדין מסי

ברנו שמדובר על שני  ברנו לעיל בשם האמרי ברוך והפנ"י הדברים קשים עד למאוד. שהרי הסמה שהסולאור 

דברים שונים לחלוטין, ואין לדמות כלל את הקשר בין המעשה של הניסת למסית לבין הקשר בין המעשה של  

 השליח למשלח. 

 ונביא דבריו:  )שם עמ' שצד ד"ה ודברי( וכן הקשה הגרי"פ 

בואר דהסתה אינה  הרכיב דין מסית על דין שליחות בלא"ה נפלאים בעיני מאוד, דהדבר מז"ל ש  ברי הרמ"ה"וד

אלא לטובת הניסת עצמו ולצורכו שהמסית מסיתו באומרו שמייעצו לאושרו ולטובתו אבל שליחות אינה אלא  

זה מזה. ואם ואין למדין  עניינים חלוקים הם לגמרי  ושני  ובשבילו.  הו  כן אפילו  לצורך המשלח  ה עונש  אם 

 ת...".ואזהרה בקרא גם במסית דכל התורה מ"מ אין זה עניין לשליחו

עבירה.  לדבר  המשלח  של  חטאו  את  מחודש  באופן  הבין  רמה  שהיד  דבריו,  בביאור  לומר  שצריך  ונראה 

אי  במעשה העבירה בפועל ע"י השליח, אלא החטא הוא בעצם אמירת המשלח, בתנ  נעשה   לאלשיטתו, האיסור  

ה גם חטאו של המסית  לה למעשה עבירה בפועל. כפי שהסברנו לעיל )בחלק ג(, לשיטת היד רמם הובישהיא ג

הרגיל לע"ז הוא אמירה שיוצרת אפשרות למעשה )בניגוד לתוס' שהסביר שהפגם באמירה הוא עצמאי ולא 

פי  אולם כעבירות.    תלוי בקשר למעשה או ליצירת האפשרות אליו( ומתוך הבנה זו הסיק שיש מסית לשאר 

ת מעשה העבירה בפועל. נמצא אם כן  שביארנו, מסית מסוג זה ייחשב לחוטא דווקא בתנאי שהניסת עשה א 

 
כהשתמשות של השליח בכוחו שלו לטובת המשלח, וק"ו אם נאמר שהשליח הדבר נכון אם נבאר את גדר השליחות    10

ראה שערי   –דר שליחות  הצדדים בחקירה היסודית של האחרונים בג  2-נהיה "ידא אריכתא" של המשלח ופועל מכוחו )כ
סי' יב, לקח טוב    יושר ז, ז ד"ה אבל, אור שמח הל' גירושין ב, טו, ברכת שמואל קידושין סי' יט, שיעורי הגר"י מפוניבז'

 לגר"י ענגיל סי' א ועוד(. 
יותר   י ורצה ליישב על פי זה את עצם קושיית הש"ך על התוס' ולבאר שגם בגמ' בב"ק הדיון דומהוהגדיל לעשות הפנ" 11

 למסית מאשר למשלח, עיי"ש. 
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שהגדרת חטאו של המשלח זהה להגדרת חטאו של המסית, ולכן הוא משווה ביניהם. שהרי באמת, אם נגדיר 

ם הנ"ל, לא ייתכן  אחרונישהבינו ה  את החטא במשלח בכך שהמעשה מיוחס אליו, כפי ההבנה הפשוטה וכפי

ות קשור למעשה כלל כיוון שהמעשה של הניסת לא קשור לדמותו כלל למסית, שבו החטא שלו אינו יכול להי

ומיוחס אליו בשום אופן, ולכן החטא יהיה באמירה עצמה. אולם לאחר שביארנו בשיטת היד רמה שיש מושג  

ת קשר למעשה, וזהו חטא האמירה של  רה בעלהיינו אמישל חטא באמירה בגלל יצירת אפשרות למעשה, ד

החטא של המשלח )שהרי חטאו קיים דווקא היכן שהמעשה בוצע בפועל   המסית, אזי ניתן לומר שזה עצמו

 .12וברור שאי אפשר לנתק בין החטא של המשלח למעשה השליח( וממילא יש מקום להשוואה זו של היד רמה

הש"ך, כיוון שאם יש לדמות בין מסית למשלח, כיצד יסביר  יה על  וזרת הקושיאולם לכאורה לאור השוואה זו, ח

ה את  לומר הש"ך  ניתן  שמיים?  בדיני  גם  פוטרת  הרב"  "דברי  שטענת  ממנה  שמשמע  בסנהדרין  אצלנו  גמ' 

. אולם ניתן גם לומר, שגם על פי היד רמה בפ"ע  9שהש"ך יתרץ כאחד מתירוצי האחרונים שהזכרנו לעיל בהע'  

חומרת   שגם במשלח החטא הוא באמירה, כדין מסית, מ"מ יש לחלק ולומר שמצד  ר, שאףלתרץ ולומ  ניתן 

האמירה יש יותר חומרה באמירה שמטרתה שהפועל יפעל עבורו מאשר אמירה לפועל שיפעל בסתם ולכן  

יותר דווקא במשלח יהיה חייב בדי"ש. כלומר על אף שהמשלח דינו כמסית, יש "תת סעיף" שבו הוא חמור  

 לומר זאת כאשר הדיון הוא רק על דיני שמיים(.  שניתן  )וק"ו

 

 פי האגרות משהאפשרות נוספת על 

, ניתן היה להשוות בין משלח למסית 13לולא דברי היד רמה, שגם מסית לשאר עבירות חייב בדיני אדם ממש 

"מ  רות, מ שאף שרואים מנחש שיש מסית לכל העבי  )או"ח ח"א סי' צט( באופן קצת אחר. שהנה מבואר באג"מ  

, דהיינו שלא ילמדו עליו סניגוריא. הסברא  עונשו יהיה רק בדיני שמיים, ומנחש למדנו שבשמיים לא יטענו לו

מסית לטעון בדיני שמים, ולכן תמיד הוא ייענש. אולם מעשה הנחש  היא לכאורה שאין אפשרות מציאותית ל

 . 14ך דין אין טוענין באופן רגיל יה שייהיה מקרה מיוחד שלכאורה הייתה אפשרות מציאותית שיטען ולכן ה

חיובים למשלח חיוב בדיני אדם וחיוב בדיני שמיים. ניתן לומר שודאי    2ועל פי זה ניתן לכאורה לומר שיש  

שו יש  שאין  בין מסית למשלח, אלא שבמשלח  דין של מסית. כלומר, משלח חייב מצד המעשה של    גם ויון 

י מעשה, חייב מדין מסית בדי"ש, כדין מסית לשאר עבירות. אה לידהשליח בידי אדם ואילו על אמירתו, המבי

ולכן הוא   טענת "דברי הרב" פוטרת משני דברים: ראשית היא פוטרת ומנתקת את המעשה מהמשלח לפי זה,  

ידו אמירה שעניינה לגרום ולהוביל לעשיית מעשה של עבירה,  לא חייב בדיני אדם, אולם מ"מ נאמרה על 

יש בכוחה   שמיים )וכמובן רק כשנעשה מעשה בפועל, כמבואר(. גם את החיוב הזה  בדיני  ועליה הוא מתחייב

 
, א והבאר גולה )אות ואולי ניתן להסיק מהשוואה זו של היד רמה נפק"מ מחודשת. שמבואר בפוסקים )שו"ע חו"מ קכא 12

ששליח רגיל )אולי מלבד גיטין שם יש לדון( יכול להתמנות בכתב. וממילא ב( מביא מקורו מהרי"ף ב"ק לז: מדפי הרי"ף( 
היה שליח לדבר עבירה מסיבה כלשהי, גם במקרה בו השליח התמנה לכך בכתב המשלח יהיה חייב. ולפי במקרה בו אכן י

ייתכן שבמסית ח למסית, אולי אפשר לומר שה"ה גם במסית בכתב. אולם צ"ע מכיוון שהשוואת היד רמה בין דיני משל
לאילו דינים בדיוק אפשר להרחיב אותה. יש עניין מיוחד בהסתה שנאמרת בפה. וגם בגוף ההשוואה יש לעיין עד כמה ו

 ובאמת לא מצאנו שעסקו בעניין זה בדיני מסית. וצ"ע.
",  א טענינן ליהאבל אי לא טעין ל  ,התורה כולה לבד מע"ז לא מיפטר אלא היכא דטעיןדמסית דכל  שהרי היד רמה כתב "  13

שרות לטעון ולהיפטר, ולכן מוכרחים לומר ובהמשך דבריו השווה לכך את דין שליח, והרי בדיני שמים לכאורה אין אפ
 שמדובר על דיני אדם שבהם אם המסית )המשלח( יטען אזי ייפטר.

כוונת הגמ' "כיוון שלא בנחש לא הייתה אפשרות שיטען עבור עצמו, כבדיני שמיים רגילים, ו  אולי אפשר לומר שגם   14
הקיימת לכאורה בין הגמ' שלנו שממנה משמע שלמסית היה לטעון. בכך ניתן ליישב את הסתירה    יכולטען הוא" היא שלא  

אי  דין  כללי  באופן  לומדים  ומזה  לטעון  אפשרות  ניתנה  למכן  למסית,  טוענין  הוזכר  ן  כ,  )פרק  רבה  בבראשית  דרש 
 שהקב"ה כלל לא נתן לנחש אפשרות לטעון.  במרגליות הים אות כח( שממנו משמע
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ה אמורה להיות משמעות לעניין יצירת של טענת "דברי הרב" לפטור, כיוון שניתן לומר שגם לאמירתו לא היית 

 אפשרות למעשה כי השליח לא היה אמור לבצע את המעשה, ולכן אין כלל בעיה באמירתו. 

לא יטען, זה רק מצד  להוסיף נדבך ולומר על פי זה, שכל מה שאנו אומרים שמשלח חייב אם  ניתן    ולכאורה

טען טענה זו תפטור אותו. ניתן לבאר זאת על  חיוב המסית שבו, אך מצד החיוב על מעשה השליח גם אם לא י 

פגם שיוצרת טענת "דברי  גדרת הבעניין ה  16)ב"מ י: ד"ה דאמרינן( ורעק"א    15שמח, כ( ;  )חו"מ קפב, בפי מחלוקת הסמ"ע  

השליחות,   , דהייינו מצד מחשבת המשלח, או שזה פגם בעצםהרב" בשליחות, האם זה פגם במינוי השליחות

ששליחות מסוג זה לא יכולה להתקיים גם אם המשלח נתכוון לגמרי למנות את השליח לשליחות וחשב שיעשה  

אי  של  הכלל  חל  האם  לשאלה  )ונפק"מ  שליחות  אותה  ען  להכעיס(לדבר  מומר  הוא  כשהשליח  גם   . 17בירה 

י הרב" היא לומר שיש פגם בעצם השליחות, דהיינו שאי אפשר ליצור שליחות רעק"א ביאר שמהות טענת "דבר 

שהיא כנגד רצון התורה כיוון שהשליח לא היה צריך לקיים את השליחות ולעבור על מצוות הקב"ה. והיוצא  

שלענ  שוודאי  הש מדבריו,  עצם  שאין  ליחות  יין  מעצם המציאות  נובע  הפטור  אלא  בטענות  תלוי  הדבר  אין 

במצב שכזה, בין אם יטען ובין אם לא יטען. אולם לעניין הפטור מדין מסית בדיני שמים, ניתן אולי  שליחות  

לומר ששם הסברה היא כדברי הסמ"ע, שכל הפטור הוא מצד דעת המשלח, ולפי זה ניתן לומר שהיד רמה 

 צריך גם שהמשלח יבטא בפועל בטענתו ש"סבר שהשליח לא ישמע לו". סובר שרחיב זאת ומ

לם ניתן לומר שגם לעניין גוף השליחות נסבור כסמ"ע, כי הרי בדברי הסמ"ע עצמם לא מצאנו שכתב שצריך  או

שאנו    המשלח לטעון. לכן ניתן לומר שלאחר   יכוללטעון בפועל, אלא רק כתב שאנו מבחינתנו חושבים שכך  

ה מיוחדת שאין  חלקים עליהם מתחייב המשלח, נאמר שרק בחלק של המסית ישנה חומר   2  ים שיש מחדש

טוענין לו, אולם לעניין החיוב על מעשה השליח נטעון עבור המשלח גם בלי שיטען כך בפועל. וסברת החילוק  

תהיה  דבריו  התכוון של  היא שכדי להיפטר אפילו בדיני שמיים צריך ביטוי גלוי של העובדה שהמשלח לא 

 . 18השפעה מעשית 

יה על הש"ך. ניתן לומר שהש"ך סבר שהחיוב בדיני שמיים על  ועל פי הגדרה זו, נראה שניתן ליישב את הקושי

לכך  הגורמת  הרב",  "דברי  טענת  של  הפטור  את  לנו  שיש  ברגע  שהרי  מסית.  מדין  לחיוב  הכוונה  המשלח 

)וכשמעשה המשלח לא מיוחס אליו, גם בלי שט א"א לחייבו מצד המעשה שנעשה רק מדעת  נ"ל(,  וען זאת 

. כל החיוב יהיה רק מצד ה"גרמא" שנוצרה מחמת אמירתו הראשונית של  השליח ואינו קשור למשלח כלל

יטען את טענת "דברי   המשלח, בו הוא מינה את השליח. בזה באופן עקרוני המשלח אמור להיות פטור אם 

ת טכנית ומציאותית לטעון ולכן תמיד הוא יהיה חייב. לכן לא  ן יכוליני שמים אי הרב", אך כיוון שמדובר על ד

הגמ' אצלנו שמדברת על מקרה יוצא דופן בו הנחש יכול היה לטעון לעצמו גם בדיני שמיים, אולם בכל קשה מ

 . 19מקרה אחר חיוב דיני שמיים יהיה קיים ועל כך דיבר הש"ך 

בה בצ"ע. היד רמה הקשה על ביאורו שהמשלח  שנשאר  ית היד רמה,  ולכאורה על הסבר זה גם לא קשה קושי 

יטען "דברי הרב", שלפי זה קשה מדוע הגמ' מקשה במספר מקומות בש"ס שבהם לדבר עבירה פטור רק אם  

 
 ק בשם תוס' שאנץ )שם ד"ה היכא(.וכן משמע בתורא"ש )ב"מ י: ד"ה הני( ושיטמ" 15
 וכעין דבריו בפנ"י )קידושין מב: ד"ה והדתניא(.  16
 ביאר כעין דברינו. )קידושין סי' לה אות א( ש וראה בקה"י   17
ט( שכתב שהיד רמה שחידש את הדין שבשליחות אינו פטור אלא אם וראה בשיעורי ר' שמואל )סנהדרין ח"א אות רפ  18

 כן טוען יסבור כסמ"ע.
לצאת ידי    מקצוה"ח, שתירץ את קושיית הש"ך על התוס' וחילק בין  9ועפ"ז ניתן אולי להסביר, שהבאנו לעיל בהע'    19

ם שעל זה דיברה הגמ' בקידושין  ם שעל זה דיברה הגמ' בב"ק ובזה פטור המשלח, לבין עונש בידי שמיישמיים בדיני אד
ש הוא על מעשה השליח, ולכאורה קשה שהרי אם המעשה  ובזה המשלח לא פטור. ולכאורה משמע מדבריו שהעונש ביד" 

משלח. אלא שלפי דברינו מבואר, שחיוב  י כיצד יהיה חייב על כך השל השליח כלל לא מיוחס למשלח, כמו שביארנו, אז
 ודאי לא שייך לצאת ידי שמיים בדיני אדם, אלא רק עונש ביד"ש. המשלח הוא על אמירתו ועל כך
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מדוע, והרי אין שליח לדבר עבירה. מקשה היד רמה, מדוע הגמ' מקשה כך,    – לכאורה יש שליח לדבר עבירה  

ני ם הללו שהמשלח לא טען "דברי הרב", ולכן בזה יש שליח לדבר המקרי  תן להעמיד את והרי לפי שיטתו 

והוא חייב. על ההסבר שהבאנו לא קשה, שהרי לפי הסבר זה ישנם שני חלקים לחיוב של המשלח, עבירה  

בחלק של המעשה של השליח, המשלח אמור היה להיות חייב בידי אדם, אך המשלח נפטר מכוח טענת "דברי  

מדיני שמים    בעצמו, ובחלק של האמירה, הוא חייב בדיני שמים, ובזה המשלח נפטר   ן אותהגם אם לא טע   הרב"

רק אם טען. לפי זה ניתן ליישב שכאשר הגמ' שאלה מדוע יש שליח לדבר עבירה, היא התייחסה לעונש שבידי  

לכן  טען, ו ור גם אם לא אדם, דהיינו לחלק הראשון, ובזה הרי כפי שאמרנו המעשה מתנתק מהמשלח והוא פט

 . 20לא ניתן ליישב ולומר שמדובר במקרה שלא טען 

 

 ה. סיכום 

ה עסקנו בשיטת תוס'. ביארנו שלשיטתו חטאו של המסית הוא באמירה כשלעצמה ולא באמירה כיוצרת תחיל

שלא  אפשרות לבוא לידי מעשה, ולכן למסקנתו טענת "דברי הרב" לא שייכת במסית רגיל, אלא רק בנחש  

ו לענייני מסית  בו הבעיה הייתה המעשה בפועל )שצ"ל שהיה ע"ז ולכן שייך ללמוד ממנמסית ונצטווה באיסור  

שהוא לע"ז(. לשיטתו, לומדים את דין "אין טוענין למסית" בכ"ש מהנחש שבו התורה לא ציוותה על האמירה 

ך שהצור   ירה כשלעצמה. ייתכןאלא רק על גרימת מעשה בפועל, למסית רגיל שבו התורה ציוותה על האמ

הראשון מהפסוק "לא תחמול" שילמד בשני לימודים הוא כשיטת הכנה"ג שמעשה הנחש "מכריח" את הלימוד  

 שאף אם הטענה עוקרת לחלוטין את הגדרת המסית ככזה אין טוענים טענה זו. 

מסקנת תוס' שבמסית  היד רמה סובר שיש דין מסית לא רק לע"ז, אלא גם לשאר עבירות, כיוון שבניגוד ל

אלהבעיה   מעשה.  לידי  המביאה  אמירה  על  חייב  שמסית  הבין  הוא  האמירה,  אמרה היא  התורה  שבע"ז  א 

שאמירת המסית לבדה מחייבת אותו, ולכן טענת "דברי הרב" לא תפטור הסתה כזו. בשאר העבירות, על אף  

עשה  ומה למגם מעשה בפועל, בד  שהגדרת המסית היא אמירה המביאה לידי מעשה, המסית חייב רק אם ארע

תועיל טענת "דברי הרב". לשיטתו, הפסוק "לא    הנחש שלא היה ע"ז )ואין חילוק בין נצטווה ללא נצטווה(, ובזה

 תחמול" מלמד שאין טוענין במסית לע"ז, והלימוד מהנחש מלמד שאין טוענין למסית אף בשאר עבירות.  

ש הבדל מהותי בין שליחות שעניינה  ברוך י לפני יהושע ולאמרי  לאחר מכן עסקנו בקשר שבין מסית לשליחות.  

לו ונפטר בזה מדיני אדם אך חייב בדיני שמים, לבין מסית שגם אם נעשה   מעשה לצורך המשלח, ולכן טוענין

בו מעשה אין זה לצורך המסית וכל הבעיה של המסית היא האמירה בלבד, ולכן דווקא אם יטען בעצמו יפטור 

 דיני שמים. פטור מני אדם, ובכל אופן את עצמו מדי

ירה המביאה לידי מעשה אזי הבעיה של שליחות לעומתם, היד רמה סובר שכיוון שבשליחות הבעיה היא אמ

היא אותה הבעיה של מסית, ולכן בשליחות המשלח יהיה חייב בדיני אדם אם לא יטען. ולשיטת הש"ך יש לומר 

 ים. ה חומרא של דיני שמ שרק כאשר המעשה נעשה לצורך המשלח תהי

וא בדיני שמים בלבד וכיוון שלא  באנו ביאור נוסף עפ"י האגרות משה שהעונש של ההסתה לשאר עבירות הה

ניתן לטעון בדיני שמים אזי יוצא בפועל שחייב תמיד, והסברנו שבשליחות עצמה קיים המרכיב של ההסתה 

 טען.   אם לא ממנו המשלח נפטר גםוקיים מרכיב נוסף של עונש בידי אדם על מעשה השליח ש

 
, שיישב את קושיית היד רמה על פי חילוק הדומה מאוד לחילוקם של האמרי 18אנו לעיל הע'  עי' בשיעורי ר"ש שהב  20

ד רמה, הגדרנו רינו, שני החלקים האלו קיימים במשלח עצמו, כי בניגוד להסברנו ביי בין מסית למשלח. לפי דבברוך והפנ"
נצרכנו לעשות חילוק זה בתוך משלח  בהסבר זה שמסית אמנם אינו משלח, אך במשלח יש גם חלק של מסית. ועל כן  

 עצמו.


