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  )ב, בבא מציעא סז( רבינא אכל בנכייתא

  רשאי שלא לנהוג בעצמו כתלמיד חכם -תלמיד חכם וחסיד אף שידוע ומפורסם לרבים 

בעיר אחת התגורר יהודי ). חלק א סימ� א" חיי� שאל"ת "שו(א נשלחה שאלה מרתקת "אל החיד

אלא שאותו  ',ובירכתי ביתו מתנהג בחסידות וכבר רישומו ניכר בכל באי שער עירו ,צנוע ומעלי'

, אורח חיי� לד" (שולח� ערו�"מתנהג בחסידות לא רצה להניח תפילי� דרבינו ת� לאור פסק ה

אלא מי שמוחזק ומפורס� , 'י ואחת של רבינו ת�"שלא יניח שתי זוגות תפילי� אחת של רש, )ג

ודי חשש שא� יחל להניח תפילי� דרבינו ת� יאמרו עליו שמחזיק עצמו אותו יה. 'בחסידות

בורו על א עצמו בחי"והחיד, בזמננו כבר רווח המנהג להניח�. (למפורס� בחסידות ולכ� היה נמנע

שכיו� שבמקומותינו רוב  ,כותב –ק ב "ש� ס" שערי תשובה"מובא ב ! "ברכי יוס "השולח� ערו� 

. יוהרהאי� בהנחת� משו� , תי� מניחי� ג� תפילי� דרבינו ת�תופסי התורה ומקצת בעלי ב

לה היתה והשא). פורסמי� היו נוהגי� בהנחת�השאלה נשלחה כנראה ממקו� בו רק חסידי� מ

  .'כי כבר הוחזק לקדוש וכל הע� עוני� אחריו מקודש'א� יש טע� בהנהגתו של אותו חסיד 

וראיה  ,וע שאינו רוצה לנהוג בעצמו כחסידשיש להפ� בזכותו של אותו אד� צנ ,א"והשיב החיד

בסוגייתנו מבואר שמלוה אינו יכול לאכול . שבסוגייתנו' משכנתא בנכייתא'לדבר הביא מדי� 

שהרי מקבל שכ� הרי זה כריבית , שדה שניתנת לו כמשכו� עבור החוב –' משכנתא'פירות משדה 

באופ� שעל כל  –' נכייתא'אלא ב. א  א� לא קצצו על כ� בשעת ההלוואה, מעות נוספות על החוב

כיו� שכ� נראית עיסקא זו כמכירה ולא . כה מהחוב סכו� קצובוינ, יושב בקרקע ההמלוושנה בה 

ישר ימכל מקו� אומרת הגמרא שא� המלוה הוא תלמיד חכ� שצרי� לו. כהלוואה נושאת ריבית

לא יאכל פירות , סורי תורהבאי לכדי שלא ילמדו ממנו ויבואו לזלז ,דרכיו ולקדש עצמו במותר לו

  . אפילו באופ� של נכייתא, משדה משכנתא

ה רבינא "ד(והקשו תוספות . שרבינא כ� אכל פירות בנכייתא והנה בהמש� הסוגיא מספרת הגמרא

ותיר" , היא� יתכ� שעשה כ� והלא אמרו שתלמיד חכ� לא יאכל אפילו בנכייתא, )אכל בנכייתא

וכלומר שסבור . 'ליטול את הש� ולעשות עצמו צורבא מרבנ� לא היה רוצה'שרבינא  ,רבינו ת�

הרי הוא נוהג , היה רבינא שא� יחזיק בשדה המשכנתא ולא יאכל ממנו פירות א� בנכייתא

  .בעצמו מנהג תלמיד חכ� ולא רצה לעשות כ�

ומכל , הלא בעירו ובכל העול� כבר היה מפורס� שרבינא הוא אד� גדול, א"מעתה מסיק החיד

והוא הדי� שאותו חסידא ופרישא נשוא  .כול היה שלא ליטול לעצמו ש� תלמיד חכ�מקו� י

י שלא להחזיק עצמו כמוחזק ומפורס� דכ, רשאי שלא להניח תפילי� דרבינו ת�, השאלה

  .א� שדבר זה מפורס� לכל, ותדבחסי

*  



יש , בנושא זה של תלמיד חכ� שא  שמפורס� לכל שהוא תלמיד חכ� אינו נוטל לעצמו את הש�

" הגהות מרדכי"וכ� מסופר ב. בנות� טע� להביא את הנהגתו של רבינו ת� עצמו בעני� דומה

עמד אחד התלמידי� והקשה לרבינו ת� . שכה� אחד יצק מי� על ידי רבינו ת� ,)גיטי� רמז תסא(

. ה מעלהרי ז –והלא מבואר בירושלמי שהמשתמש בכהונה , היא� הוא מניח לאותו כה� לעשות כ�

שב א� אותו תלמיד . ה כיו� שאי� בגדי כהונה אי� קדושה לכהני�זהשבזמ� , ו ת� השיב לורבינ

אחד מבעלי . ושתק רבינו ת�, כהני� בזמ� הזהשא� כ� א  שאר ענייני קדושה לא ינהגו ב, והקשה

מכל מקו� לכה� מותר , בזמ� הזה יש קדושה בכהני�א� א� ש ,השיב, רבינו פטר –התוספות 

  . ולפיכ� יכול רבינו ת� להניח לו ליצוק מי� על ידיו, שתולמחול על קדו

שכה� שנשא גרושה ) ב, יבמות פח(בגמרא  על פי המבואר) לט, אורח חיי� קכח(ז "והקשה הט

 ודרשו ,'וקדשתו' ,)ח, כא, ויקרא(יש להכותו ולקדשו בעל כרחו שנאמר  ,ואינו רוצה לגרשה

יש  –תו ינו פטר שכה� יכול למחול על קדושרי רבולפי דב .שיש לקדשו אפילו בעל כרחו ,ל"חז

יכול הכה� ש, ז"הט וביאר. יאמר שהוא מוחל על קדושתו –מפני מה מכי� את אותו כה� , ותקשלה

אותו כה� שיצק וכיו� ש. רק בדבר שיש לו הנאה ממנו ואי� בזה איסור תורהעל קדושתו למחול 

לפיכ� יכול היה למחול על , יה נוח לו מכ� שזכה לשרת בקודשמי� על ידי רבינו ת� ודאי ה

שנראה שמה שרבינו ת� שתק ולא השיב לתלמיד שהקשה היא� הוא , ז"וסיי� הט .קדושתו

אלא שלא רצה ליטול ש� תלמיד חכ� עליו , 'לא משו� שלא ידע מה להשיב, משתמש בכה�

שרבינא לא רצה ליטול את  ,גייתנובסו רבינו ת� עצמו וכדברי ',ולומר שבשביל זה הוא מותר

 .הש� ולעשות את עצמו תלמיד חכ�


