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  ה"ב

חובה נעימה לעצמו לזכות " התורה והאר�"רואה מכו
 , א"במלאות גבורות למורנו ורבנו הגאו
 הרב שאול ישראלי שליט
א "ש ישראלי שליט"רואה במורנו ורבנו הגר" התורה והאר�"מכו
 . את הצבור הרחב בהוצאת כתביו של מורנו ורבנו לאור

  :את רבו המובק בכמה מישורי�

סמכא וכחד בדרא �ונחשב כבר, ח שני� התמחה רבנו בהלכות המצוות התלויות באר�"ה במש� כ" הראכרבו של כפר. א
  .בנושא זה

מקצוע זה הוא . מהדורא קמא על מצוות ישוב האר� ועל הלכות כלאיי�" אר� חמדה"דבר זה בא לידי ביטוי בספרו . ב
  .וספר זה הוא יחיד במינו בדורותינו, מ
 הקשי� והמסובכי� בהלכה

נהגה כל ההתישבות החקלאית ברחבי . בהיותו ראש הועדה למצוות התלויות באר� של הרבנות הראשית לישראל. ג
וכשקיבל על עצמו , הוא שהניח את היסודות ההלכתיי� לקיו� השמיטה בימינו מקו� המדינה ואיל�. י הוראותיו"האר� עפ

 
  .פסיקותיו של רבנו נר לרגלנוהיו , את עריכת התדריכי� לקראת השמיטה" התורה ואר�"מכו

ראו בו רבני האר� את הפוסק המוסמ� במצוות התלויות , ג� בעלותו בקודש לכה
 כחבר בית הדי
 הגדול בירושלי�. ד
  .דבר המתבטא בספר זה, באר� כמו ביתר חלקי התורה

פעלנו " התורה והאר�"אנו רואי� בו את רבנו המובהק ומראשית הקמתו של מכו
 , כתלמידיו בישיבת מרכז הרב. ה
  .י הנחיותיו"עפ

עד היו� כספר הטוב , לדעתנו, נחשב" פרקי� במחשבת ישראל"ספרו . אנו רואי� את מורה דרכינו, ג� בתחות הרעיוני. ו
הוא היה הראשו
 שסלל את הדר� בלימוד מסודר של נושאי אמונה לרבי� שהלכו . ביותר ללימוד אמונות ודעות בדורנו

  .ל"מר
 הרב קוק זצ, זה הונחו היסודות להשקפה דתית אר� ישראלית ברוח רבו המובקבספר . בעקבותיו

בנאומיו המלוטשי� והמסוגנני� ובמשנתו הסדורה בכל עניני , ל"בדרשותיו הבנויות על הבנה עמוקה של דברי חז. ז
  .על כל גווניה�, התורה הע� והאר� העומדי� על הפרק

  .אצילות נפשו משמשי� עבורנו דמות שמ
 הראוי ללכת בעקבותיהנקיות דעתו ו, אישיותו המוסרית. ח

תופעה שלצערנו אינה , בזכות מעלותיו בתורה ובמידות זכה רבנו להערכה על ידי כל החוגי� והזרמי� ביהדות הדתית
, הציבור הדתילגשר על הפערי� בי
 פלגי , באמצעותו, אילו זכינו היה נית
 אולי. מצויה עקב הקיטוב המר המרקד בחוצותינו

  .וחבל

כוחות . ומשלא זכינו רובצת הסכנה של השתלטות כוחות שאינ� בעלי רמה תורנית הולמת על חלקי הצבור השוני�
כשמנצלי� את עדינות� ואצילות נפש� של , להחליט עבור הצבור מי יעמוד בראש, נוטלי� לעצמ� את הסמכות למשל, כאלו

מנסי� לשכתב את , כוחות מסוג אחר. לדוחק� לשוליי�, א� כי ללא הצלחה, ומנסי�, גדולי התורה האמיתיי� כרבנו
, ל"ורבו מר
 הרב קוק זצ, יבדל לחיי� ארוכי�, התורה ולזייפה על ידי התעלמות מכוונת מחדושיה� של גדולי תורה כרבנו

קר בנושאי� כמו כאשר אי
 עוררי
 על סמכות� ומומחיות� בעי, וזאת. ברשימת חידושי התורה שהתחדשו בדורותינו
, בסופו של דבר. אול� אורה הגדול של תורת אמת דוחק הצידה את כרעי האפלה הקטנוניי�, ההלכות התלויות באר� ועוד

ואי
 בידי שו� כוח מלאכותי ושדו� להכחיש , ה� ה� שיוכרו על ידי הע� וחכמיו, פסקי ההלכה שהוצרכו לדור� ולדורות
  .את כוחה האמיתי של תורה

יש בה� בכדי להעלות את קרנה של תורת . ער� כפול מלבד ערכ� כשלעצמ�,איפוא, ביו של רבנו לאור יש לההוצאת כת
על ש� חכמיה המנעימי� זה לזה בהלכה " מקל נוע�"תורת אר� ישראל מכונה . אר� ישראל בכל חלקי הציבור על כל זרמיו

  .ומרבי� שלו� בעול�

  "כי דרכיה דרכי נוע� וכל נתיבותיה שלו�"

  .שימשי� להורותנו בהלכה לאור� ימי� ושני�, הננו מאחלי� לרבנו אור� ימי� מתו� בריות גופא ונהורא מעליא

  

  

  הרב יעקב אריאל


  רמת ג

  מכו
 התורה והאר�
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  ג
לכרכי� א תוכ�

  כר� ראשו�

  פתיחה שהיא הקדמה

  בשערי עריכה

  התורה והאר�. שער א

  בעני� העברת שתילי� לעני� ערלה  סימ� א

  לכה בדי� ערלה בצומח בעצי� שאינו נקובלבירור ה  סימ� ב

  ל"י המיועדי� ליצוא לחו"בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א  סימ� ג

  בעניני תרומות ומעשרות  סימ� ד

  מ לפני גמר מלאכה"הפרשת תרו  .א

   בזמ� הזה–הפרשה שלא מ� המוק�   .ב

  ו בשבט וחלק� אחריו"פירות שחלק� חונטי� לפני ט  .ג

  השוני�נתינת מעשר עני באיזורי האר�   .ד

  מ"להגדרת גמר מלאכה בתרו  .ה

 מ בתערובת חיוב ופטור"הפרשת תרו  .ו

  אבות ותולדות, על חרישה וזריעה  סימ� ה

  ט"תוספת שביעית ותוספת שבתות ויו  סימ� ו

  בדי� קרקע הפקר לעני� שביעית  סימ� ז

  הבאת העומר בשביעית  סימ� ח

  עיוני� בסוגיות דשביעית  סימ� ט

  ישמעאל' ת היובל לדעת רפ של שנ"ה ליוהכ"ימי� שבי� ר  .א

 ע"באיסור ספיחי� לפי ר  .ב

 שלא כדר� הקוצרי� והבוצרי� ואיסור שמור  .ג

 שיטות בתוספת מחול על הקודש  .ד

 ביובל" כל יושביה עליה"תוכ� העיכוב ד  .ה

 לקיטה, שליש בישול, חנטה  .ו

 ו בשבט"שיטות בראש השנה לאילנות בט  .ז

 באיסור זריעה וקליטה בתוספת שביעית  .ח

 ותכנו" �כדר� הבוצרי"בעני�   .ט

 בעני� חיוב הפקר של אתרוג שחנט בששית ונלקט בשביעית  .י

 ?הא� קיימת גזירת ספיחי� בצמחי� שאינ� מאכל אד�  .יא

 בעני� ספיחי� בשדה נכרי  .יב

  פרוזבול  סימ
 י

  

  התורה והמדינה. שער ב

  בעני� דינא דמלכותא  סימ
 יא

  נכרי חבר כנסת וחבר עיריה  סימ
 יב

  פיקוח נפשי במקו� "מסירת שטחי� מא  סימ
 יג

  העליה מרוסיה וגדרי פיקוח נפש  סימ
 יד

  מצור ביירות לאור ההלכה  סימ
 טו
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  ?הא� יש להיענות לסחטנות בפדיו� שבויי� ובני ערובה  סימ
 טז

  לאור ההלכה) אנטבה(מבצע יונת�   סימ
 יז

  רבי� מול מעטי� בהתמוטטות בני�  סימ
 יח

  בהיתר השתלת לב כיו�  סימ
 יט

  י השתלת עור מ� המת" ערפוי כויות  סימ
 כ

  הטפת ד� ברית של יוצאי אתיופיה הנימולי�  סימ
 כא

  בחיוב עבודה עברית  סימ
 כב

  הסגרת עבריי� לשיפוט זר  סימ
 כג

  ג הקרקע"בני� לבית קברות ע  סימ
 כד

  כבוד המת והקבר ופינויו ממקו� קבורתו  סימ
 כה

  איסור ההנאה מהקבר ופרטי דיניו  .א

 כמה תופס קבר המת  .ב

 בי� קבר של יחיד לבית קברות של רבי�הבדל   .ג

 ?מהו איסור הנאה מהמת ומשמשיו  .ד

 קבר המזיק את הרבי�  .ה

  

  התורה והמועדי�. שער ג
  על שימוש ברמקול צור� מצוה בשבת ומועד  סימ
 כו

  וסווג�, הדרכי� להיתר מלאכה בשבת בשעות הדחק  סימ
 כז

  בעני� מדבקות בשבת  סימ
 כח

  יפת צלחות משבת אחת לשבת אחרתקיפול בגדי� בשבת ושט  סימ
 כט

  באיסור אכילת מצות בערב פסח  סימ
 ל

  של פסח' באכילת מצה בליל א  סימ
 לא

  "מצה עשירה"גדרי   .א

 ז"בזמ� המקדש ובזה" הכור�"על מצות   .ב

  י "י וב"� בדי� ב"בשיטת הרמב  סימ
 לב

  בעני� הפריש חמ� תרומה  סימ
 לג

  ה שחל להיות בשבת"תקיעת שופר בר  סימ
 לד

  בחיוב עליה לרגל מי שאי� לו קרקע  
 להסימ

  

  כר� שני

  דיני תורה. שער ד

   ודי� מזונותיהגידרה של המורדת  סימ
 לו

  מאיס עלי ודי� כתובתה�גידרה של מורדת  סימ
 לז

  מעשי ידיה של המעוכבת להינשא  סימ
 לח

  מעשי ידיי� למורד על אשתו  סימ
 לט

  טענת מאוסה עלי ונשואי אשה שניה  סימ
 מ


  גידרה ודינה של עוברת על דת   מאסימ

  מזונות הבני�  סימ
 מב

  חיוב חרש במזונות ילדיו  סימ
 מג

  מציאת� ומעשי ידיה�, מזונות בני� גדולי�  סימ
 מד

  התחייבות מזונות לבת אשתו  סימ
 מה

  בדי� ריפוי וכפיית גט  סימ
 מו

  מזונותלגבי תוספת כתובה נכסי מלוג ו, די� מי שכופי� אותו להוציאה  סימ
 מז

  בעל רועה זונות  סימ
 מח
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  הוצאת ש� רע כעילת גירושי�  סימ
 מט

  דיור ע� קרובות הבעל  סימ
 נ

  חלוקת הנכסי� ע� הגירושי�  סימ
 נא

  מתנות הנישואי� וקני� הטאבו  סימ
 נב

  תביעת כתובה לאחר הסכ� גירושי�  סימ
 נג

  טענת פריעה ומחילה בשטר חוב ובמזונות  סימ
 נד

  ודי� נשואי� אזרחיי�, ת אשתו וחזר ובעלההמגרש א  סימ
 נה

  שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא וחזקת כשרות הולד, בגדרי אמתלא  סימ
 נו

  שויא אנפשיה חתיכה דאיסורא ועדות על מיתת הבעל, בגדרי אמתלא  סימ
 נז

  התחייבות אשר אינה מוגבלת בזמ�  סימ
 נח

  ההצמדה ומחיל, אסמכתא, קני�, בעני� התחייבות  סימ
 נט

  גידרו ודינו של היורד לאומנות חבירו  סימ
 ס

  אפוטרופוס ומוחזק בנכסי�  סימ
 סא

  הוצאות תביעה  סימ
 סב

  נאמנות לווה ומלוה  סימ
 סג

   ?הא� נאמנות שניתנה לבעל השטר בכוחה לפטור היורשי� משבועה  .א

 ?הא� יכולי� היורשי� לגבות על ידי שבועת היורשי� מלוה על פה או בכתב יד  .ב

 "נחלת שבעה"' � בס"ת על נוסח תקנת מהרההסתמכו  .ג

 דינו של שטר בכתב יד שלא נכתב על הטופס הקבוע לכ�  .ד

  לדירת מגורי�תביעה לפינוי חלק בית כנסת שמתחת   סימ� סד

  ירושת רבנות  סימ� סה

  אגודות צדקה  סימ� סו 

  

  משפטי תורה. שער ה

  תכנו ומובנו, גר שנתגייר כקט� שנולד  סימ
 סז

  משפטי כישראל וכגר�מעמדו החוקיהעובר ו  סימ
 סח

  ולד של ישראל שנולד מ� הנכרידי�   סימ
 סט

  בעני� עגונה הזקוקה לחליצה  סימ
 ע

  על כפיה ורצו� בגט  סימ
 עא

  בעיות בצוואה הבאה להפקיע זכויות האלמנה ממזונות ומדור  סימ
 עב

  קבלת עדות שלא בפני בעל הדי�  סימ
 עג

  בפסולי עדות בגלל עבירה  סימ
 עד

  

  אורחות תורה. שער ו

  פרסו� דברי תורה ללא קבלת רשות ממי שאמר�  סימ
 עה

  עכקרו� מנחה בקביעת ההלכה, החיוב להמנע ממחלוקת  סימ
 עו

  בגדרי החיוב בקיו� המצוות  סימ
 עז

  שלבי� במצות החינו� למצוות  סימ
 עח

  נשי� בקיו� המצוות  סימ
 עט

  בעני� ברכת חתני� ושיתו� אשה בה�  סימ
 פ

  

  עיוני תורה. שער ז

  בעני� אי קני� דרבנ� מהני לדאורייתא  סימ
 פא

  בעני� דבר שהיה במני�  סימ
 פב

  בעני� הולכי� אחר הרוב בממו� ובדיני נפשות  סימ
 פג
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  תפיסה בספיקות  סימ
 פד

  בדי� קיו� שטרות  סימ
 פה

  בעני� עדות שאי אתה יכול להזימה בדיני ממונות  סימ
 פו

  חזרה ואמתלא, תבדיני נאמנו  סימ
 פז

  והמסתע� מזה" יכיר"עיוני� בדי�   סימ
 פח

  במעמדו של אד� טריפה  סימ
 פט

  טומאה ובכל התורה כולה' בה" לבוד"בירורי� ועיוני� בהלכות   סימ
 צ

  "איל� הסמו� למיצר"בעני�   סימ
 צא

  בעני� כפיה ושעבוד נכסי� בצדקה  סימ
 צב

  רותמצות קידוש הש� בשלוש עבירות החמו  סימ
 צג

  מצוות קריאת שמע למי שתורתו אומנותו  סימ
 צד

  ד"שבדברי הראב" ליראיו' סוד ה"בביאור   סימ
 צה

  

  כר� שלישי

  התורה והאר� 

  על חממות בדיני שביעית  סימ
 צז

  על סידורי� נאותי� בשנת השבע  סימ
 צח

  על חזרת קרקעות ביובל  סימ
 צט

  בעני� מועד הביעור בשביעית  סימ
 ק

  ת איסור קציר בתבואת נכרי� בשביעיתלשאל  סימ
 קא

  בעני� בעני� עצי� נקוב בשבת ובשביעית  סימ
 קב

  בעני� עבודות דרבנ� בשביעית מצד הפסד הפרי בפירות ובירקות שעוד לא באו לעול�  סימ
 קג

  בעני� די� מקיי� כלאי�  סימ
 קד

  בעני� זריעת תפוחי אדמה בכר�  סימ
 קה

   דמאימ של"בחיוב נתינה בתרו   סימ
 קו

  

  משפטי תורה

  אבהות בהזרעה שלא כדרכה  סימ
 קז

  על הסכמה וחזרה בהריו� ולידה דר� הפרייה במעבדה  סימ
 קח

  תרומות איברי� מ� החי ומ� המת  סימ
 קט

  בעני� שכר רופאי�  סימ
 קי

  בעני� שטר חיוב למת� גט במקרה של גירושי� אזרחיי�  סימ
 קיא

  בעני� חיוב הגדת עדות  סימ
 קיב


  � באבקה מיובשת"בעני� בישול עכו   קיגסימ

  ל לש� מטרה לימודית"יציאה לחו  סימ
 קיד

  ז"י ותכנו� ערי� בזמה"בדבר קבורת נכרי בא  סימ
 קטו

  

  עיוני תורה

  במצוות כיבוד אב וכיבוד רב  סימ
 קטז

  בדיני תפיסה בספיקות  סימ
 קיז

  תנאי בגירושי�  סימ
 קיח

  קידושי�' בסיו� מס  סימ
 קיט
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   שהיא הקדמהפתיחה

. מצוה לכתוב משלו, ת"הניחו לו אבותיו ס' ואפי. ת"מצוה על כל איש מישראל לכתוב לו ס): ר"ע' ד סי"יו(ע "איתא בשו .א
  ).ב, א"ד� כ(סנהדרי
 ' ומקור הדברי� במס

ולא , ו כ�אבל לקח. "הרי זה כאילו כתבו, וכ
 א� קנה והגיהו אפילו אות אחת, שא� שכר סופר שיכתוב לו, א"וש� ברמ
  ).א', ד� ל(מנחות ' והמקור לזה במס". הגיה בו דבר הוי כחוט� מ
 השוק ואינו יוצא בו

אלא שא� , שג� א� לקחה מצוה עביד' י ש� שכ"א הללו שאינו יוצא בו ה� מנוגדי� לפירש"ז העיר ש� שדברי הרמ"ובט .ב
  .א הביא� כללשל, י"א כמתעל� מדברי רש"ע שהרמ"ולכאורה צ". מצוה טפי"כתבה הוי 

י כתב בהסבר "בנמוק, ל שסגי להחשב כאילו כתבה אפילו בהגהת אות אחת"א להלכה כנ"כ
 יש להעיר דבהא דהביא הרמ. ג
כ ג� הטרחה שטורח "א, הדבר שכד חזינ
 שמוכ
 לטרוח ולהגיה מה שטעו
 הגהה ודאי היה מתק
 ומגיה אילו היה צרי� יותר

ולמה לראות זאת שאינו יוצא בזה , אות ג� בטרחה זו הוכחה ונכונות לטרוח יותרת למה יגרע לר"האד� לממ
 ולקנות ס
  .כלל

, י כתיבה"מתקבל כפשוטו שהמצוה היא ממש רק ע" כתבו לכ�"נ בכתוב "מ דנראה מהלכה זו שמש"דלפ, ע"כ
 צל. ד
כפי שנראה , למוד ממנוא מישראל לקרא בספר ול"בידו של כאו' היא כדי שתהא מצוי, י שעיקר המגמה במצוה זו"ואעפ

וכתבת� על מזוזות בית� "ז לכאורה ג� במזוזה שנאמר בה "דלפ. ת יוצאי� ג� מידי פשוט�"מ אי
 ד"מ, ה"להל
 בע
ולא , מצוה לקבוע מזוזה) ג"תכ' מצ(והנה לשו
 החינו� בזה . 'ח בקביעת מזוזה קנוי"כ להדגיש שאי
 יוצא י"ג' הי, "ובשערי�

ואחר ): ז' הל(וש� בהמש� . 'כיצד כותבי
 וכו): "ה"רפ(� נכתב בסתמא "ובלשו
 הרמב. זוזההזכיר מצות עשה לכתוב מ
ת "ע על כל איש ואיש מישראל לכתוב ס"מ): "ז"ש� פ(ת כתב "בעוד שבס. 'ומחבר אותה וכו... שגוללה מניחה בשפופרת

ה בלשונו אמנ� "רפ' ע סי"ובשו. פתחי שערי�לקבוע מזוזה ב) ג: ע שיש בה
"במ' כ) ת"מ וס"תו(ובראש כל הלכות אלו ". 'וכו
שהרי יש די
 שהמזוזה תהא . אבל ג� זו לשו
 סתומה. ש ולקבע� על מזוזת הפתח"שמע והא' ע לכתוב פ"מ: מר
 המחבר' כ

א ש� ד
 א� אי
 ידו "וברמ. ת"ע על כל איש מישראל לכתוב לו ס"מ: ת"א� לא נאמר בה כדר� שנאמר בס. דר� כתיבה
אבל לא עלה על הדעת לומר שאי
 מקיי� , הרי שאי
 הדיו
 אלא לעני
 מה קוד� לקנות',  תפילי
 ומזוזה וכומשגת לקנות

  .י שקונה מזוזה מ
 השוק"המצוה ע

צריכה ביאור דא� " עושה מצוה טפי"ל ג� כשלוקח מ
 השוק קיי� מצות ספר תורה אלא שהכותב "שכנ, י"ג� שיטת רש
  .ע"וכל זה צ. קיי� טפי המצוהבמה העדיפות בכותב ש, מצוה היא

פ לולב הגזול שפירש בהא דלולב היבש פסול משו� דבעינ
 "י בסוכה בר"וזה בהקדמת ביאור דברי רש, ל"והנראה בכל הנ. ה
. אי
 זה אלא להידור ולכתחילה אבל אינו פסול" ואנוהו"דמדי
 , ש� הקשו עליו' ובתוס". ואנוהו"דהכתיב , מצוה מהודרת

חדא קושית , י בתרתי"ולכאורה תמוה רש". הדר"' דכתיב בי, ל דאיתקש לולב לאתרוג"רשו בזה בגמרא דסומביאי� מה שד
  ".ואנוהו"כ "ולא מכח הדי
 הכללי של הידור מצוה כמש, שהיא מכוח ההיקש, ל"הרי בגמרא מפורש כנ, ותו', התוס

ומביא , י מכשיר"ור, כמשנתנו, היבש שרבנ
 פוסלי�לעינ
 לולב ) ב�א, א"ד� ל(י הוא בגמרא להל
 "והנראה שמקורו של רש. ו
ש� ' ובתוס. 'אי
 שעת הדחק ראי? מש� ראיה: ז"וענו לו חכמי� ע. מבני כרכי� שהיו מורישי� לולביה� לבני בניה�' ראי

ויש "ז "וכתבו ע, מביא דעת הרוצי� לדקדק מהסוגיא דנאמר ש� שלא יביא פריש ורימו
 כשאי
 אתרוג) ה לא מצא"ד(
וזה משו� שברור שבני , והיינו בלולב היבש. אבל יש לדקדק דשרי כמו לרבנ
 בשעת הדחק: מ ממשיכי�"ומ, "חותלד

, והרי לכאורה זה באמת פלא. ל"ו כנ"א, י הוכחה מזה שהוא כשר"ר' כ מה הביא ראי"דאל, הכרכי� היו ג� מברכי� עליו
הרי זו ברכה , כ מה יעזור שעת הדחק להתיר ליטול בברכה"א, כדמייתי היקש מאתרוג, מאחר שלולב היבש פסול מ
 התורה

ת "אבל מה, מיני�' כדי שלא תשתכח תורת ד) ושונה מפריש או רימו
(כשאי
 לו אחר , וא� אמנ� יש מקו� ליטול, לבטלה
י� דאתי אבל אי
 פירוש הדבר, "הדר"' י שא� אמנ� ילפינ
 פסול היבש מ
 התורה דבעינ
 בי"על כ
 נוקט רש? להתיר ברכה

 � " ואנוהו"להשמיענו שהכל מדי
 " הדר"נ "אלא להכי נקטה תורה הלימוד ממש, קרא לחדש פסול חדש העומד בפני עצמו
בעוד שבשאר מצוות , אלא שחידשה תורה שבמצוה זו ההידור מצוה הוא לעיכובא, דאיכא נמי בכל המצוות, היינו די
 הידור

ונקבע לפי המציאות בהשואת האחד , הוא יחסי" הידור"כי המושג . ת הדחקלעני
 שע, מ מזה"והנפ. אינו אלא לכתחילה
לפי (כ כשיש לפנינו מהודרי� ממנו "דאשר ע". לא מהודר"הרי שלא יקרא זה המצוי , וכל שאי
 יותר מהודר, כלפי השני
 ג� הוא כלול במושג א� באי
 אחר" ואנוהו"לולב היבש הוא באמת פסול מדי
 ) ל במה יש להידור להתבטא בזה"הגדרת חז

  .ק"ודו, "הדר"

כ� אמרו ש� לעני
 מי שירש . דהיינו הידור, "ואנוהו"הנוסח הוא מלשו
 , לשו
 הגמרא בסנהדרי
, ת"והנה בעני
 כתיבת ס. ז
ולכאורה לשו
 זה ". שלא יתנאה בשל אחרי�"כ בעני
 מל� "וכ
 אח, ובלבד שלא יתנאה בשל אבותיו, תנא: ת מאבותיו"ס

כאילו המדובר , בזה" התנאות"כ מהו לשו
 "א, מי שלא כתב בעצמו לא יצא ידי המצוה, א"הרמ' חר שלפי מה שכמא, תמוה
  .רק לעני
 הידור

ע "ובמפרשי השו. 'האידנא מצוה לכתוב חומשי תורה ומשנה וגמרא וכו): ב"ס(ע ש� "דהנה להל
 בשו. אכ
 הדבר יתבאר. ח
כוונת התורה שמפורש , פ"ז שהלימוד הוא מתו� ספרי� אחרי� וכ
 תורה שבע"ט אי בזה"ז ש� מביא שו"בט. יש ש� דעות

ז יוכלו לעמוד על הפרטי� "היא בכדי שעי" כתבו לכ�"מתבאר שכל עיקר המגמה שבמצוה זו , "ולמדה את בני ישראל"בה 
אול� דעה . ל עיקרכ יש דעה הסוברת שמעתה אי
 מצות כתיבת ספר תורה קיימת כ"ושע, פ"היינו תורה שבע, והדקדוקי�

� ש� נוקט "בעוד הש, א מכריע כדעה זו"והגר". בחילו� הדורות" ועתה כתבו לכ�"ע של "דהאי� נבטל מ"אחרת הסוברת 
  .כדעה הראשונה

וכיו
 שמגמה זו . שעיקר תוכ
 המצוה ללא חולק היא שמצות הכתיבה שאמרה תורה היא לצור� הלימוד, פ"למדנו עכ
 
לזאת צרי� , "כתבו לכ�"מ ה
 כתבה תורה בפירוש "א� מ. כ מקיי� המצוה"מסתבר שג, השוקמתמלאת ג� בקונה ספר מ

אלא שבעוד שבכל המצוות ". ואנוהו "�כ בתורה לעני
 כל המצוות " היינו כמש�" הידור מצוה"לומר שזה מתפרש מגדר 
, לומר ל� שבזה" כתבו לכ�"מפורש ת כתבה תורה ב"בס, ז אלא עני
 דלכתחילה"ואי, המצוה מתקיימת ג� כשאי
 בה הידור
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ממש כמו . ז לעיכובא"כ הר"וע, אלא שההידור נכלל בעיקר המצוה, הוא לא רק לכתחילה בתור הידור, "ואנוהו"העני
  .כשאי
 אלא יבש, לדעת רבנ
, י בלולב היבש"שמפורש הדבר לרש

' וא' כ כל א"ואח: ג מסופר"י הכה"כ ע"יוהשאחר קריאת התורה בעבודת ) א', ד� ע(וזה יסבירנו את המסופר ביומא . ט
' ותפארת לבעליה שטרח להתנאות במצוה שנ: "י ש�"וברש. כדי להראות חזותו ברבי�, ת מביתו וקורא בו"מביא ס

. ולא מצינו עני
 התנאות אלא כא
". 'בלבלר אומ
 וכו, בקל� נאה, ספר תורה נאה, התנאה לפניו במצות לולב נאה, "ואנוהו"
,  סוכה נאה�עשה בו לשמו : ... א� ש� הלשו
. א, ג"י מסתמ� על האמור בעני
 התנאות במצוות בסוגיא דשבת קל"והנה רש[

מקו� יותר ' ולכאורה הי(ת "י להביא מש� רק הא דלולב וס"ודקדק רש. 'וכו, ת נאה"ס, ציצית נאה, שופר נאה, לולב נאה
ת יש די
 הידור שמהוה חלק מעצ� "שכ
 רק בלולב ובס, דוקדקל מ"אלא שלפי הנ. ולהשמיט האחרות" ציצית נאה"להביא 
  .]כ באחרי�"משא, המצוה

 
שכ
 חיוב זה שבספר תורה לא " ולא יתנאה בשל אחרי�", "שלא יתנאה בשל אבותיו"ומוב
 מעתה לשו
 הגמרא בסנהדרי
. ה תורה שההתנאות היא לעיכובאאלא שבזה הדגיש,  דהיינו התנאות�" ואנוהו"הוא מדי
 , יוצא בשל אבותיו ובשל אחרי�

כי כל . דהיינו שעת הדחק באמת יצא ג� שלא בכתיבה, בשעה שאי
 מצוי הדבר בידו, כיו
 שזהו מגדר הידור, אכ
 ג� בזה
 
  .ד"הוא לעיכובא רק כשהדבר בידו ללא שעה" כתבו לכ�"עני

אבל לא , ינו חיוב אלא בקביעת המזוזהמ לא מצ"מ" וכתבת�"שלמרות שג� במזוזה נאמר , ויתישב בזה מה שהקשינו. י
ג "ש בכה"מכיו
 שהמצוה היא לקובעה במזוזת הבית שאינה נראית לעי
 ל, י כתיבה"ע זו מתקיימת רק ע"נדרש מהכתוב שמ

אבל לא תפילי
 " ואנוהו"ת בעי שרטוט משו� "דס) ה הא"ב ד, ב"ד� ל(מנחות ' וכמו שכתבו התוס. בכתיבה" ואנוהו"
וא� לעיכובא כדמצינו " ואנוהו"מדי
 " וכתבת�"כ אי
 לפרש מה שנאמר במזוזה "וע". לא שיי� בהו נוידמכוסי� בעור "

" ואנוהו"אבל אי
 בה הקפידא של , ועל כ
 יתפרש רק לעני
 שהמזוזה בעי כתיבה. ש בזה נוי כלל כיו
 שמכוסה"דל, ת"בס
  .יכתבנה בעצמו' ע שכל א"שיהא המ

י כתיבה "אלא שע, ת מ
 השוק קיי� מצוה"י שג� הלוקח ס"כ רש"א התעל� ממש"שהרמ, ז"ז נית
 לתר� שאלת הט"ולפ. יא
וא� אי
 מצוי ש� , י קאי בגוונא שאי
 האד� עצמו יודע לכתוב כתיבה תמה כנדרש"ל דרש"די". מצוה טפי"בעצמו עביד 
, ת
 להשיג סופר שיכתוב בשליחותוא קאי כשני"ואילו הרמ. י קניה"ד שמקיי� המצוה ג� ע"כ הוי כמו שעה"ע, סופר מובהק
  .כ הגיה אותו"אלא א, שפיר שאינו יוצא בקנוי מ
 השוק' כ כ"ע, ג ג� לעיכובא"שהוא כאמור בכה" ואנוהו"דבזה איכא 

* * *  

ש "וראינו שתי דעות בביאור דברי הרא.  כתיבת ספר תורה�א מישראל "עסקנו בביאור המצוה היסודית המוטלת על כאו
ויש הסוברי� . דיש הסוברי� שקיו� המצוה כיו� מתבטא בעיקר בחומשי תורה גמרא ופירושיה�, ז" זו בזהעל קיו� מצוה

, שכ
 תוכ
 המצוה בעיקרה היא כדי ללמוד, פ יש מצוה ג� בהללו"ז שניתנה רשות ג� לכתוב תורה שבע"שבא לומר שבזה
  .והולית מא
 דפליג שזהו מעיקר המצ. לדקדק ולפענח כוונותיה וסודותיה

�וכל , אי
 קצבה לדבר, פ"בעני
 תורה שבע,  גורע�וכל המוסי� , והנה בעוד באשר לספר תורה כש� שאי
 לגרוע אי
 להוסי
  .והדברי� שמחי� כנתינת�, דור ודור מוסי� נדבכי� לתורה


לוי ופיתוח של כל חידוש איננו אלא ג, ל"שכידוע בחז, אשרי מי שחננו הבורא להתעמק ולחדש חידושי תורה, ואשר על כ
מגדר " וכתבת� לכ�"ע "וא� זהו בכלל המ. הרי נית
 למשה מסיני, וכל חידוש לאמיתה של תורה, מה שהיה מוסתר

  ".ואנוהו"

 בבירורי� �וביותר , לזאת שמחה נת
 בלבי להגיש לפני תלמידי החכמי� ההוגי� בתורה ושמחי� ג� בפלפולא דאורייתא

: ר שיקויי� בי"ויה. ואקוה כי ימצאו בה� דברי חפ�, את פרי עיוני,  הכרעה למעשהוה� דורשי�, בענייני� שהזמ
 גרמ

  .וישמחו בי חברי וא� אני אשמח בה�

* * *  

טיבותא מחזיקנא ). ב"ק צ"ב( טיבותא לשקייה �חמרא למריה : ל"כמאמר חז, ועתה כמה מילי� בשבח המוציאי� לאור
 
  .ה להצלחה רבה"וזכו בע, בירור ובהדרכה של מצוות התלויות בחקלאותשעוסקי� באמונה ב" התורה והאר�"לרבני המכו

�מה� , והוא כינוס המאמרי� שיצאו מתחת יד כהה שלי, שמוצאי� בו טע� לשבח, והנה רחש לב� לעוד מעשה נוס
, אמרי�ג� שאר המ, ואגב גררא. בעניני� התלויי� באר�, כולל ג� תשובות לבירור ספקותיה�, בעניני� שעיקר עסק� בה�

  .בכדי שהמחפש יוכל למוצא� על נקלה, בחלקי התורה השוני� וה� מפוזרי� באכסניות תורה שונות

מגידולי , ו"ג נריה גוטל הי"הוא ניהו ידידי האבר� עדיו לגאו
 ולתפארת הרה, אשר רוח בו, והנה נמצא לה� איש כלבב�
ע את המלאכה של חיפוש וכינוס ועריכה " והוא נטל ע,אשר כבר התפרס� בחיבוריו המקוריי�, "מרכז הרב"' ישיבתנו הק

  .כדי שכל אחד ימצא מבוקשו על נקלה, כל דבר על מקומו ובמדורו, הטובה עליו' כיד ה

' והי, חוברו אחד אל אחד, ממאמרי� בודדי� פה וש�. כלול בהדרו, אני רואה לפני בני
 של�, ועתה בבואנו על המוגמר
  .המשכ
 אחד

חייל� ופועל� ' בר� ה, ולעור� אשר עשה מלאכתו באמונה, אשר יז� וביצע" התורה והאר�"כו
 לזאת מודה אני למ
  .ירצה

, הוציאני בעוד מועד מעמק הבכא, אחר נסיונות מרובי� בימי נעורי ועלומי. ת שהגיעני עד הלו�"לשי' והנני נות
 הודי
בעזר . אשר נגזר עליו להיות לפליטה, כעלה נתלש מע�ואני בודד . ש"היא רוסיא בתקופת השלטו
 האפל של הצורר סטלי
 ימ

וזה . ל"אברה� שדמי זצ' ג ר"דוד סלומו
 והרה' ג ר"ה הרה"ה, ט"ע ואבלח"ת זכיתי לעלות לאר� יחד ע� שני חברי נ"השי
 קוק ל שפעל בכוח ובהשראת אביו מר
 הרב אברה� יצחק הכה
"צבי יהודא הכה
 זצ' צ ר"י פעולה זריזה ונאמנה של הגה"ע
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אשר פעולתו המסורה ורבת האנפי
 הצליחה להעלות ארצה משארית הפליטה של רבני , ה מרא דארעא דישראל"זצוקללה
  .גדולי רוסיא

וזכינו עוד לשמוע . ל בחיי� חייתו"בעוד מר
 הרב זצ" מרכז הרב"' נתקבלנו בחיבה ובתשומת לב מיוחדת לישיבה הק
גודל חזונו ועומק השקפתו וטוהר נפשו ,  דרכו בהדרכת הע� באר� ומחוצה להוא� חזינו ולמדנו מקצות, אמרותיו בקודש

ה והגות מחשבתו "פ זצוקללה"מ חרל"כ זכינו לשמוע שיעורי� רבי עמקות וחריפות מפי מר
 ראש הישיבה הגרי"כמו. א"זיע
ריכנו בפענוח לשו
 ה אשר הואיל להד"ה הגרצי"ה, כ שמענו לקח מבנו המופלא של רבנו הרב"כמו, שניתנה בלבת אש

שלו� נת
 ' כ
 שמענו דברי נוע� מפי חתנא דבי נשיאה הצנוע והמעולה הרב הגאו
 ר. ובהוספת נופ� משלו, הלימודי� של מר

כול� יזכרו לברכה לחיי . ל"זצ" הנזיר"דוד הכה
 ' ג ר"הרה' ודברי חכמה ועיו
 מפי האיש המופלא הלא הוא כב, ל"רענ
 זצ
  .ב"עוה

* * *  

אשר קידש ש� שמי� בעמדו , אבי מורי הרב הגאו
 בנימי
 איזראעליט, ש שני הורי"ע" חוות בנימי
" ש� הספר קראתי
ולא זנח את תפקידו למרות הלח� והאיו� עליו מטע� , ק קוידנוב אשר ברוסיא הלבנה"ד ק"על משמרתו בקודש בתור אב

וש� נעלמו , לחו לאר� גזירה מבלי רשות קשר שהואובעלילה שהעלילו עליו גזרו לש, עד אשר הפיקו זממ�, השלטונות
חובב תורה , ק דסלוצק"בת אחד מנכבדי הק(ואמי מורתי חוה . ה.ב.צ.נ.ינקו� דמו ות' ה, עקבותיו ולא נודע מקו� קבורתו

שני� בבית� גדלתי ימי� ו, ע"נ) באשע(ל בתיה "ואתו עמו סבתי ז. ל"יחיאל יברוב זצ' י בכל מאודו הרב ר"וחסד ואוהב א
עד אשר , ונשארה בודדה נשאה בדומיה מר גורלה, וכשנלקח ממנה. מ בצוק העתי�"שעמדה לימי
 א) ורבות למדתי מה�

במקו� , יהא הספר מזכרת נצח. ה.ב.צ.נ.ינקו� דמה ות' ה. וא� מקו� קבורתה לא נודע, נספתה בגיטו בהכחד כל הקהילה
  .גלעד על קברי� לא נודעו

* * *  

אשר , ק סנוב"ד אבד"אהר
 בורגנסקי הי' צ ר"ח ודודי הרה"בת מו', ת בת שבע תחי"ה לנות ביתי מנבואביע תודה וברכ
  .ד"נספה ע� קהלתו יחד ע� בני ביתו הי

, וברוח זו גידלה בנותינו לאמונה טהורה. אהבת תורה ואהבת הבריות, בחכמה בנתה לנו בית פתוח לרוחה למעשי חסד
  .בצניעות ומאור פני� לרחוק ולקרו

  .ש מקודש ומציו
 יסעדנה"רפו' ישלח לה ה

בסייעתא דשמיא בבריות גופא ונהורא , ו אבר� בברכה שלימה"צאצאיה� וצאצאי צאצאיה� הי, ואת בנותינו וחתנינו
  .מעליא

  

  ח לכבוד התורה והאר� וכל בית ישראל"הכו

  "רב לאוהבי תורת� ואי
 למו מכשול' שלו"

  שאול ישראלי

  ,ה"אלפני� הרב של כפר הר

  ,ו"ק ת"ד הגדול פעה"חבר בי

  ועתה מרבי� תורה לרעי� מקשיבי�

  מייסודו של" מרכז הרב"' בישיבה הק

  ה"מר
 הרב זצוקללה

  ".אר� חמדה"ומשות� בעול המכו
 לתורה והלכה 

  .תחל שנה וברכותיה. א"שלהי תשנ
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  בשערי עריכה

י רב סחורה "ע) ב, ד"נ(עירובי
 ' התפרשה בגמ, "רבהוקוב� על יד י) "יא, ג"י(אימרת חכמתו של המל� שלמה בספר משלי 
עומק משמעה של אימרה ".  קוב� על יד ירבה�וא� לא , א� עושה אד� תורתו חבילות חבילות מתמעט: "כ�, בש� רב הונא

 כמשל. אלא ג� בדרישת תועלת הקיבו� והאיסו�, ש� המדגישה את חשיבות החזרה והשינו
' זו טמו
 לא רק בפשוטה של גמ
אחד מצר� דינר ואוכלו ואחד מצר� דינר , לשני אחי� שהיו מסגלי� אחר אביה�) "מח' פיס(י בספרי עקב "שהמשיל רשב

כ�  "�והנמשל ; "וזה שמצר� דינר ומניחו נמצא מעשיר לאחר זמ
, נמצא אי
 בידו כלו�, זה שהיה מצר� דינר ואוכלו. ומניחו
  .ירי הקבועהרואי� ברכה בעמל הקיבו� התד" תלמידי חכמי�

לימד דעת את הע� ואיז
 וחקר תיק
 משלי� "לימודית זו מצויה א� היא במסגרת הדרכות שלמה אשר �תועלת שימושית
שנוח לאחוז ) "ב, א"עירובי
 כ" (עד שבא שלמה ועשה לה אזני�,  בתחילה היתה תורה דומה לכפיפה שאי
 לה אזני��הרבה 

  .ונוח ללמוד את המקוב� המכונס ולא את המפוזר הנידח; )י ש�"רש" (בכלי שיש לו בית יד משאי
 לו

אשר קבעו לשעה ולדורות קו , אנשי כנסת הגדולה מסדרי ספר הספרי�, אב לחכמינו�הדרכת חכמה זו אכ
 היתה בית
ועליה� הוסי� הלל הזק
 המורה על משימת ריכוז דוקא במקו� חשש הפיזור , )ב, ד"ב י"ב" (איידי דזוטר מירכס: "מנחה

  ).א, ג"ברכות ס(

עד לכלל ספר , כעמיר גורנה, קטני� כגדולי�, איסו� המאמרי� ההלכתיי�: מה� וממנו קביעת אופי מגמת עריכת ספרנו
  .לבר� עליו ברכת הנהני
 ולומר עליו ברקאי, מגובש אשר כל הרוצה ליטול ידע ויוכל למצוא מבוקשו

, א שסמ� שתי ידיו על יוזמתי לכינוס מאמריו"ל ישראלי שליטאחזיקנא איפוא טיבותא רבא למורי ורבי הגאו
 רבי שאו
לא זזה ידי מידו ולא . כאדריכל וכסתת אומ
 לבני
 הספר, ועוד הואיל בטובו להדריכני ולהושיבני ליד שולח
 עריכת היצירה

 על פי �ל המושמט כל הכלול וכ. או שלא היה מפורש למראה עיניו, היה דבר גדול ודבר קט
 אשר לא נשאל ולא השיב עליו
  .מוציא ומביא אל הקודש פנימה, ואי
 אני אלא משמש בקודש, הוא מצוי ונעדר, ולא העור�, הכרעת המחבר

ה
 , א"לכנס אל במה אחת את מכלול מאמריו וכתוביו ההלכתיי� של מר
 הרב שליט, הגדרת מטרת הספר היתה, כאמור
וה
 אלה אשר מצויי� היו , ושל עמוד הימיני) ב"ק ומהדו"מהדו (אלה שהודפסו וראו אור מאז צאת� לאור של אר� חמדה

כל המאמרי� שבו ועברו את כור . לב ופני� חדשות ניתנו לה��אלה כאלה לוקטו בתשומת. י וטר� שזפ� עי
 הדפוס"בכתב
ע� אלה .  ובשינוי� בהשמטה �בהוספה , והוא ניפ� בכברה וסילת בה� עד דק, א"המבח
 והביקורת של מר
 הרב שליט

נמצא אופיו של הספר טבוע .  והיה המשכ
 אחד�א לנושא הנדו
 "איחדנו כמוב
 התייחסויות מאוחרות יותר של הרב שליט
. ואי
 די
 המאמר הנדפס לשעבר כדי
 המאמר העדכני המצוי בספר, לא רק בחות� הכינוס אלא ג� בחות� השכלול והשיפור

  .וכ� ג� כאשר אי
 שינוי ולאחר בדיקה נותרה הלכה ראשונה על תילה, נהכ� כאשר יש שינוי ונקבעה הלכה כמשנה אחרו

, י" בהוספת מאמרי� חדשי� אשר גנוזי� היו בכתב� כאמור �האחת . אלא בשתיי� נוספות נחקק ספרנו, ולא זו בלבד
  .�בסידור מחודש של פסקי הדי
 אשר יצאו מתחת יד רבנו בשבתו על כס בית הדי
 הגדול לערעורי, והשניה

בר� חרגה ממנו בָחסר , ר"בהקשר זה ראוי לציי
 כי שיטת סידורנו את פסקי הדי
 התבססה כמוב
 על המצוי בכרכי פד
 � ובָיתר , במידה ובאופ
 שהדבר לא פגע ברצ� העני
 ובהקשרו,  השמטת כתיבת� של שאר דייני ההרכב�בָחסר . ובָיתר

א "בעיקר כאשר דעת הרב שליט, רובו ככולו,  תחת יד ההרכבבהוספת כותרות ובהוספת הפסיקה הבתראית כפי שיצאה
מצאה לה מקו� בסוג אותיות ייחודי המבטא אותה , א אימצה בספר פני� יפות"אשר הרב שליט, המלצה זו. נותרה במיעוט

או , ופוסוג זה ננקט ג� במקומות נוספי� בה� היה עני
 בהפנייה מסימ
 לסימ
 בספר ג. [נכונה ומבדילה מ
 המאמר גופו
  ].א"לספריו האחרי� של הרב שליט

, עשוי לשמש את הרוצה לדייק ולדקדק במילוא� של דברי�, רישו� מקור המאמרי� המופיע בסו� הספר, מבחינה זו
אותה רשימה תועיל ג� למעוניי
 בהשוואה דייקנית ע� ". זיל גמור"והרי זה בבחינת , ט אשר התלוו לה�"מ ובשקו"במו

בר� עוד . י"כמו ג� למעוניי
 באבחנת המוס� מכתב, ביחס למהדורה קמא של הפרסו�, ושל� בספרנוהנוס� והמ, השונה
המצהירה ומודה לאות� עורכי ספרי� ובטאוני� שזיכונו לשעבר , עלתה על כולנה הכרת הטוב הגנוזה באותה רשימה

  .ולה� יאתה ברכה, א"בפרסו� ובהפצת דברי הרב שליט

מעיד אני עליה� שלא . מכו
 התורה והאר� אשר העמיסו על שכמ� עול כבד וחשוב זהאחתו� ואוסי� ברכה לראשי 
כל עיקולי ופשורי שנתקלו בה� לא עצרו� ולא הסיגו� , ומאותה שעה, נרתמו לכ� אלא בהכיר� חשיבות ספר יקר ער� זה

  .מ
 המסילה העולה בית אל

י קמינצקי "ג ר"ראש המכו
 הרה, א"י אריאל שליט"לכבודה של תורה ייחקו איפוא עלי ספר שמות נשיא המכו
 הגר
המגיהי� , העוזרי�, המסייעי�, ת"ש מלכה מנב"ב' המזכירה המסורה הגב, ו"ל המסור של המכו
 הי"מנכ, א"שליט

  .אלוקינו עלינו' ויהי נוע� ד. וכל אשר היו לנו אחיעזר ואחיסמ� להת� את המלאכה, והמדפיסי�

  נריה גוטל
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  ברת שתילי� לעני� ערלהבעני� הע: סימ� א
ג נחשבות שנות ערלה "שבכה. שתילי� המוצאי� מהמשתלה כשיש מסביב לשרשיה� גוש שיש בו כדי לחיות. שאלה

שמסתבר שג� לעני
 , אול� מועברי� למקומ� הקבוע במשאית שקרקעיתה ודפנותיה במתכת, משעת נטיעת� הראשונה
מאחר , לחייב� למנות בה� שנות ערלה מחדש, � נקוב מה די
 השתילי�אילנות נטיעה בעצי� של מתכת אי
 בו גדר של עצי

  .י העברת� זו"שנטיעת� הראשונה כאילו הופסקה ע

' אוצר פרי הילולי� עמ, כר� ציו
 השל�(ז אויערב� "במיוחד ד
 בזה בארוכה הגרש. דבר זה כבר הועלה על שולח
 מלכי�
  .ה"ונביא מדבריו ונדו
 בה� בע). ח"מ�ז"מ

  .א

. נזרעו בעצי� שאינו נקוב נשבר וחזר וזרע
 בעצי� נקוב א� יכול לחיות חייב וא� לאו פטור: 'א בתוספתא ערלה גאית
  .כיצד הוא יודע א� יכול לחיות א� לאו חופר לו גומא בקרקע ונוטעו בה א� יכול לחיות חייב וא� לא פטור

א� יכול : ובסיפא הופ� הגירסא, "חייב "�י� נקוב בתר וחזר ונטע
 בעצ: וגורס' מגיה התוס' א בביאוריו לתוס"והגר
  .לחיות פטור וא� לא חייב

נ לנקוב חייב בערלה ג� כשהיה יכול לחיות מעפר "א דהמעביר מעצי� שאי"ל להגר"ל דחזינ
 דס"ז הנ"ודייק מזה הגרש
ש כפשוטו שהוא סיו� כ מה דחקו להוסי� מילת חייב ולפרש שהסיפא הוא עני
 אחר והלא אפשר לפר"דאל"נ "העצי� שאי

  ".'הדברי� לחלק בי
 יכול לחיות לאינו יכול וכו

ז מפרש שהחילוק בי
 יכול "ודאי שהאו: ומזה מדייק, והיא כפי שהיא לפנינו, ז שהביא הברייתא"ומוסי� בזה שמהאו
  .כ"שלי רברבי עז ונמצא דאשכחנא שפיר פתרא לספיקא דיד
 דתליא בא"ומסיק לפ. לחיות או לא קאי ארישא דעצי� שנשבר

  .ב

שמעיקרא היתה ' אי
 זה אלא בגוונא דהתוספ, והנה ראשית נעיר שג� אי ניהב ליה שיש כא
 מחלוקת בגירסא ובהלכה
א� ה
 השאלה שד
 בה היא . א"ולא כ
 לפי הגר. ז יש בזה די
 של שורש פטור פוטר"שלפי האו. הנטיעה בעצי� שאינו נקוב

א� העברה זו שהיא לשעה מועטת ועל דעת לחזור , והיא בגוש שיכולה לחיות הימנו, א� ההעברה ממקו� נטיעה מעליתא
וזו . א� העברה זו שנעשתה לפי שעה זו בעצי� שאינו נקוב א� זה נחשב הפסקה, ולשותלה מחדש ע� גושה במקו� אחר

ז כיו
 "שג� לפי האול "ומאיד� אפ. ג משו� גדר נטיעה חדשה עליה"א אי
 בכה"שיתכ
 שג� לפי הגר. שאלה אחרת היא
נ אינה פוטרתו כיו
 שהוא "העברתו לעצי� שאי, שראשית גידולה היה במקו� שדי
 נטיעה עליו והרי הוא שורש החייב בערלה

  .כ כשחל עליו תורת נטיעה מחודשת יתחייב במני
 שנות ערלה מחדש"ואח. כאילו ממשי� נטיעתו הקודמת

  .ג

אמנ� מועתקת בו הברייתא כגירסא שהיא לפני תיקו
 . א"הוא בניגוד להגרז ש"א� בעצ� לא הבנתי מה יש לראות באו
י המעתיק "ז ע"והושמטה באו, י ערפורט היא הנכונה"שכפי שמביא ש� היא ג� בכת, א"א� ה
 יתכ
 שגירסת הגר, א"הגר

  .וחשב לתומו שהיא הנכונה ומחק המילה חייב כדי להתאי� הגירסאות', שהיתה לפניו הגירסא בתוספ

א� כ
 לא נפלאת היא לומר , פ הגירסא מוטעת ויש להפו� במקו� חייב פטור ולהיפ�"ז מוכרח לומר שעכ"הרי ג� הגרשו
  .היא הנכונה' ודימה שהגירסא שלפנינו בתוספ, שג� בזה שגה המעתיק

ס� כמוב
 על וזה נו(א כי מגו� העני
 "ולא מסברא בעלמא תיקנה הגר. א היא הכרחית"ולגופו של דבר נראה שגירסת הגר
שהרי המדובר כשכבר העביר לעצי� נקוב והבדיקה , שהרי א� זה מתייחס לרישא אי
 הדבר מוב
 כלל, )יע"הגירסא שבכת

כ מה תת
 לו הבדיקה "א, היתה יכולה לחיות הימנו, שצרי� כאילו לעשותה היא לדעת א� בהיותה עוד בעצי� אינו נקוב
 לינוק ג� מהקרקע שתחתיו ומה זה יוכיח לנו על מה שהיתה יכולה להיות קוד� הרי מעתה העצי� הוא נקוב ויכולה, בגומא

  .בהיות העצי� לא נקוב

, שפירש עני
 הגומא שיעשה גומא ויתלה בה העצי� כעי
 שפיתת הקדירה" חזו
 יחזקאל"' וא� אמנ� ראיתי בתוספ
והדברי� נאי� למי , ודבר חכמה אמר. באופ
 שתהא תלויה באויר דאז אינה יונקת מהקרקע והרי הוא כאילו לא ניקב

ונדו
 מזה להל
 , ויהא מזה סייעתא שדר� האויר אי
 יניקת שרשי�. (שביאורו סתו�, ז מוסבר עני
 הגומא"כי עי, שאמר�
כ הרי "א, פ חלק מהשני�"או עכ, שהרי האיל
 כבר עברו עליו שנות ערלה כדמשמע פשטות הדיו
, א� אכתי אינו מוב
). ה"בע

, ומאחר שכל עיקר הפטור מערלה הוא מפני שהיה עליו תורת שורש פטור. כי עובדא שחי עד עכשיו, כחנו שיכול לחיותכבר נו
כיו
 שלגביו אי
 לשנות ערלה שו� , ש בזה שנות ערלה"הרי ודאי סגי כל שנקלט במקומו וחל עליו תורת נטוע בפטור ול

עצ� חיותו וקיומו בעצי� הקוד� הרי מוכיח שיכול היה , קהכ לש� מה צרי� בדי"א. משמעות שהרי הוא נטיעה פטורה
  .לחיות אילולא נשבר העצי�

כיצד להוכיח , א שהסיפא היא מילתא חדתא והולכת לפרש המשנה בדי
 איל
 שנעקר"לזאת מוכרחה הגירסא של הגר
קומו החדש הרי הוא בודקו שטר� שחוזר ונוטע אותו במ, "חזו
 יחזקאל"ב, ל"וההוכחה היא כנ, שהיה יכול לחיות מגושו

ג הדבר מוכיח עליו ויכול שוב "וא� יכול להתקיי� בכה. ג אינו יונק שהאויר מפסיק"י שתולהו באויר הגומא ואז בכה"ע
  .לנוטעו באדמה

ומפרש הא דבודקי� באיל
 שנעקר א� יכול לחיות , ל באותו עני
"ז מלצר זצ"ל תשובה מהגאו
 רא"ר בכר� ציו
 הנ"שו
י "אלא שע, שבעצ� אי
 זה תלוי בזמ
 כלל, שאי
 התוספתא מפרשת כמה זמ
 יהא ש� לצור� הבדיקה,  גומאי שחופר"ע

ששמי� אותו בגומא ומסביבו אי
 עפר א� הוא ממשי� לחיות ואינו נובל הרי מכא
 הוכחה שיש סביב שרשיו עפר מספיק 
  .בכדי שיתקיי� לפי גדלו הנוכחי
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בזה דבדיקת ' וכ, נ"נ שנשבר והעבירו לעצ"היינו שהסיפא מתיחסת לעצי� שאי, נווהביא עוד התוספתא כפי שהיא לפני
חשיב כנטוע באר� ועכשו הוא ' דכיו
 דחזינ
 שמגוש זה יכול לחיות וא� דמקוד� לא הי, נ"מועילה ג� בעצי� שאי' התוספ

 כבר נטוע במקו� פטור ליכא חיוב והוא, פ אי
 עכשו תחלת נטיעתו"דכיו
 דעכ, מ לא נתחדש עליו חיוב ערלה"נטוע באר� מ
שני� א� האיל
 ' ולכ
 סברה התוספתא דג� בזה לא בעינ
 ג, דאי
 די
 ערלה אלא בתחלת נטיעה ולא היכא שכבר נטוע, ערלה

והתורה לא , פ אי
 כא
 נטיעה מחדש"דעכ, א� דכשיגדל יצטר� קרקע זה לא איכפת ל
, כמו שהוא יכול לחיות בלי קרקע
  .כ"ע, איכא ונטעת�חייבה אלא אי 

שהוא רק בזה שאי
 עפר סביבות , כ
 מפרש הא דגומא, א"ולא כפי שתקנה הגר, כפי הגירסא שלפנינו' הנה פשיטא לי
א� האיל
 ע� הגוש עומד בתו� הגומא הרי זה בגדר עצי� נקוב ממש ועדי� מיניה שמקושר , ושני הדברי� מוקשי�,הגוש

ט שיונק דר� "נ שדינו כקרקע מה"כמו כל עצ,י יתכ
 שהוא יונק מהקרקע שמתחתיוהר, כ אי� יבח
"וא, ישירות ע� הקרקע
כ ברור שיש "וע. ומה יועילנו לבדיקה זו מה שמסביבו מקו� פנוי כל עוד שמתחתיו עומד על הקרקע ויכול לינוק מש�, הנקב

אי
 יניקה לאיל
 רק מגושו הוא ובזה נוקטת התוספתא ד, ל שתולה אותו בגומא"י הנ"כ החזו"להוסי� שהבדיקה היא עפמש
  .חי

, אינו מוב
 כלל מה צרי� בדיקה, א"בלי תיקו
 הגר, א� מה שרוצה לפרש באופ
 זה ג� התוספתא לפי הגירסא שלפנינו
כפי שמפרש שאי
 הדבר תלוי כלל , ובפרט, נ עד שנשבר"הרי כבר בדוק ועומד הוא שהרי חי הוא האיל
 בתו� העצי� שאי


כ הרי כבר ראינו זאת עד שנשבר העצי� ובדיקה זו בתו� העצי� הנקוב לא תוסי� כלל "א, � שאינו נובלאלא משרואי, בזמ
  ).לדעה שיש יניקה ג� דר� האוויר, א� לא תגרע(

י "וזה ע. א הללו ה
 יש עצה פשוטה לפטור כל השתילי� מערלה"ל והגרשז"ז ז"והנה לפי גירסא ופירוש זה של הגרא
  .ומהי ההתלבטות הזאת שאנו מתלבטי� בה, ז נפטרי� מערלה כלל ועיקר"ועי, � שאינו נקובשיטעו אות� דוקא בעצי


ואילו , א היא העיקר שהסיפא מילתא אחריתי היא ולפרש מה שנאמר במשנתינו הוא"שגירסת הגר, ל"ברור כנ, אכ
 
נ דהשתא הוא "דמו כשמחברי� לעצנ כמא
 דליתנייהו "נטוע בעצי� שאי' והיינו כי אות� ימי� שהי,  חייב�ברישא גרסינ

  .דחל ש� נטיעה עלה

להכריע בעני
 איל
 שהועבר ע� הגוש דנראה ל
 שבאופ
 שיכולי� לחיות ' שאחר שכ) ה"רכ' ג סי"ח(א "הרשב' נ מתשו"וכ
י
 ואי איתא שהמדובר כא
 על ענ, י גומא שזה כאילו בסתירה לדבריו"ל שבודקי� ע"הנ' הביא מהתוספ, מספיק) ימי�(קצת 

הרי אי
 הכרח , ה לעני
 עצי� שנעקר ע� גושו"ל דה"י גומא מנ"ג� אי תימא דצרי� בדיקה ע, נ שהועבר"אחר של עצי� שאי

  .כ במשנה"מזה נראה שמתייחס למש. ולא הבהיר כלל דש� המדובר בעני
 אחר, שבחדא מחתא מחתינ

ע "א הגירסא שבכתי"ואישר הגר. לכה בנידו
ומכיו
 שברור שהסיפא לא מתייחסת לרישא מוכרח לגרוס ברישא מהי הה
ז תורת נטיעה "נ הפטור הוא מפני שאי
 ע"שאי' וג� מסברא נוטה שקוד� כשהי. כיו
 שהגירסא שלפנינו היא ודאי משובשת

אי
 , כאמור, אכ
. וכיו
 שכ
 הרי עתה הופכת לנטיעה וממילא יש למנות משעה זו שנות ערלה) כ למה לא תחויב בערלה"שאל(
כי הספק דקמ
 הוא א� הפסקת הקשר ע� הקרקע לפי שעה כשהגוש שבו השתיל נטוע מספיק , ברי� פותרי� את שאלתנוהד

א� הפסקה זו , ואחר זמ
 קצר ישוב להיות שתול כבתחילה, לו כדי לחיות ואי
 הוצאתו ממקומו הקוד� מורגש בו כלל
  .ל"כנ, דו
 של התוספתאדלזה אי
 שו� הוכחה מהני. גורמת להחשיבו נטיעה חדשה או לא

  .ד

ל צרור "אר) ב, א"פ(בסוגיא דשבת . ג שיש הפסקה לפי שעה נראה שהיא מחלוקת הראשוני�"הנה לעני
 שבת כל כה
ג "ג קרקע והניחו ע"היה מונח ע. אמר אביי פרפיסא הואיל ואתא ליד
 נימא בה מילתא. 'וכו, שעלו בו עשבי� מותר לקנח בו

ל דהאי חייב הוא רק "י דצ"ופירש. ג קרקע חייב משו� נוטע"ג יתידות והניחו ע"היה מונח ע. יתידות חייב משו� תולש
ל שסוגיא זו שנראה ממנה שג� "והוסיפו עוד שצ. לזה' והסכימו התוס. ל מתיר לקנח בו"ה אי� יתכ
 שהיה ר"מדרבנ
 דאל

ג יתידות לחיוב "דחה רבא השואת עצי� שעוהיינו דהת� . בגיטי
 ז" לא סברה לדיחויא דרבא"באויר אי
 היניקה נפסקת 
י דהת� רבא קאמר לה והכא "ורצונ� לומר כנראה דאעפ. דאויר יתכ
 דהוי הפסק. במעשרות ושביעית לעפר הבא בספינה

דאי
 זה אלא בגדר דיחוי ואילו הכא לקושטא דמילתא , )ל"א� ה
 זה בהסתמכות על דברי ר. (אביי הוא דאמר להא מילתא

  .קאמרינ

ג יתידות הוא כפי הנראה "ואילו הא דעצי� שש� אותו ע. ל שלוקח הצרור לקנח פשוט שמיד זורקו חזרה"ה הא דרוהנ
משמע דלא , ג היתידות"מהא דגיטי
 שהמדובר שצומח דר� קבע בעצי� ע' ל לתוס"ובפרט ממה דקשי. להניחו ש� לקבע

ג� בהא דקינוח יש בו משו� איסור וחיוב , ג יתידות"על דאי יש די
 תולש על מי שש� "מחלקי בי
 ארעי לקבע דהיינו דס
שמענו ששיטה זו . ואי
 בזה אלא משו� לתא דאיסורא דרבנ
. ומזה הכריחו שג� בקבע אי
 משו� הפסקת היניקה. ת"מה

י שבצמח עצמו עוד לא מורגש שו� דבר "ואעפ. ל דלעני
 שבת ג� הפסקה קלה של היניקה תורת מלאכת תולש עלה"ס
  .צמיחתולהפסקת 

  .ה

גבשושית של עפר שעלו בה : כתב) ד"שבת ה' ח הל"פ(� "דהנה הרמב. ע היא"ג� לעני
 שבת לאו דכו, אכ
 נראה דשיטה זו
ולכאורה . י שהוא רק מדרבנ
"ל כרש"הרי דלא ס. 'ג יתידות חייב משו� תולש וכו"עשבי� והגביהה מעל האר� והניחה ע

א "מ א"מ, ל להלכה"� לא הביא להא דר"וא� אמנ� הרמב).  בזה ופירושו דחוקמ שנגע"ש בהה"עיי(ל "תקשי עליו מהא דר
" הואיל ואתא ליד
 נימא ביה מילתא"שהרי לשונו של אביי , ל"ל דהא דאביי סותרת הלכה זו של ר"לומר דזה משו� דס

�סור ליפנות בשדה ניר דא) ב"א ה"כ' פ(כ "� הלכה זו במש"ל שכלל הרמב"ואפ. מוכח בהדיא שאינו בא לחלוק אלא להוסי
א שהאיסור הוא מצד שמא יקנה בצרור שעלו בו עשבי� "מ שדחו ש� בסוגיא ההו"וזה לפ. מצד גזירה שמא ישווה גומות

דהא דמותר , )ו"נ' שבת סי' הל(א "ז בש� הריב"ל כהאי דהביא באו"ל דס"וצ. ל"וזה אליבא דר, שבאמת אי
 איסור קינוח
והיינו דהא דעצי� מחייב באמת משו� תולש כי מעבירו . באמת מפני שמיד מחזירו לאדמהלקנח בצרור שיש בו עשבי� הוא 

  .דר� קבע על גבי היתידות
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י דהאי חייב שנאמר לגבי "שהביא מה שפירש) ו"נ' שבת סי' ה(ז "אכ
 הדבר עדיי
 צרי� בירור ונביא לזה הקטע מהאו
ומה שהקשה דאי חייב ). ת"שמשמעותו מה(הכא סת� קתני חייב  �א "ואינו נראה לריב: ל"וז' פרפיסא הוא רק מדרבנ
 וכו

שכיו
 שהוא מחזירו לקרקע ,  לא דמי האי לצרור שעלו בו עשבי� שמותר לקנח בו�ממש לצור� היכי שרו רבנ
 איסור סקילה 
, גמורמחובר ' ג דהתולש דבר שהוא מחובר אפילו החזירו חייב היינו היכא שהי"ואע, למקו� גדולתו לא תולש הוא

, כ קובעו במקו� אחר"אא, כשהוא מגביהו אינו תולש גמור, אבל זה אינו מחובר גמור, וכשמחזירו לש� נוטע לכתחלה הוא
  .א"ריב' כ� פי, שמיעט את יניקתו

ג "ל דפרפיסא שע"אלא ר. ולא מסתבר.  פטור�ג קרקע "א� החזירה ע, א רוצה לומר שג� גבי פרפיסא"ואיני יודע א� ריב
הלכ� לא הוי תולש , אבל עשבי� שבצרור לא מחברי טפי, כבר נתחייב משו� תולש, החזירו' ואפי. בר הוא טפיקרקע מחו

  .כ"ע, כ לא החזיר�"גמור אא

ואילו א� , א שהניח� ש� בקביעות"ולא הותנה בד, היינו משו� דסתמא קתני דחייב, "דלא מסתבר"' והנה מה שכ
  .לפני כ
 פטור' החזיר� למה שהי

שהרי בפשוטו בצרור ה� מושרשי� , ושלא כמו בפרפיסא אינו מוב
, וקו שבעשבי� שבצרור לא מחברי טפיאכ
 חיל
כ מה "א, שהרי הוא מושרש בעפר שבפרפיסא, אי
 הפרפיסא מושרש יותר, ומאיד�, כדאמרינ
 שהתולש מעשבי� האלה חייב

  .ע לכאורה"וצ, הבדל בי
 זה לזה

  :ערו� בביאור הפרפיסאונראה שזה מתקשר למה שמביא להל
 מה

ג קרקע ואפשר שהוא משרש "שיניח עליו ע) שעור(כשזורעי� אותו עושי� לו מקו� כמו כ
 או כמו שוליי� שיושב עליו 
משמע . ל"עכ' ג יתידות הרי הוא מעבירו ממקו� שמחובר שמתחייב משו� תולש וכו"ובזמ
 שמניחו ע, ש� ומתחבר בקרקע

  .דהאי פרפיסא טפי מתחבר

ברור איפוא שכוונתו לחילוק ". מתחבר טפי"שבפרפיסא , ו בדיוק מה שאמר קוד� בחילוק שבי
 צרור לפרפיסאהנה זה
ועצ� חילוק זה לדבריו בעני
 פרפיסא נראה שכונתו שלפי מה שמכניסי� את העצי� במקו� שיושב עליו זה . זה של הערו�

, כיו
 שעומד לכ�, השתרש דר� הנקב של הפרפיסא באדמהי שעדיי
 לא "כ אעפ"וע. להשתרש באדמה ממש) וא� מכוו
(עשוי 
אי
 מטבע העשבי� ששרשיה� קצרי� להשתרש דר� הצרור , ואילו הצרור שעלו בו עשבי�, ז כבר כמחובר לקרקע ממש"הר

  .כ אינו נחשב מחובר ממש לאדמה"ע, באדמה

גבשושית של עפר שעלו : "ל"דז. 
 צרור� אי אפשר לפרש כ
 שהרי הביא הא דפרפיסא באותו לשו
 כמו בעני"אול� ברמב
ואולי בכונה שינה הלשו
 שלא לפרש (, "גבשושית של עפר"ולא הזכיר מפרפיסא רק לשו
 הדומה לצרור " בה עשבי�

כ תישאר עליו הקושיא שהתקשה בה "וא, היינו שאינו מדגיש ואינו רואה שו� הבדל בי
 הא דצרור להא דפרפיסא). כהערו�
  .י"רש

ג יתידות "כיו
 שדר� הוא להעמיד ע, ג יתידות"ג קרקע ומעבירו ע"דל הוא באופי שבפרפיסא כשעומד עונראה שההב
, כ ג� א� יחזיר למקומו הראשו
"וע, כ העברה מזה לזה נושאת אופי של קבע"ע, בקבע וכ
 רגילות הוא דר� קבע על הקרקע

. אי
 המחשבה מוציאה מידי מעשה, תו להחזירו מידבמחשב' ויתכ
 אפילו שא� הי, אופי של ארעי' פעולה ראשונה לא הי
כ אי
 בזה "ע, משמעות פעולה זו היא ארעית ומכוונת להחזרה, והוא בידו כשמגביהו, ולא כ
 בצרור שמגביהו לצור� קינוח

ומאחר שאי
 הפעולה נושאת אופי של קבע מצד , כי מצד עצ� הזמ
 הקצר שמגביה ודאי אי
 הפסק היניקה, משו� תולש
  .ז די
 תולש"אי
 ע, מהעצ

דאמנ� כ
 הוא שבפרפיסא . ז בדבריו"מ מה שהוקשה לו לאו"ולק, א"שזוהי ג� כוונת הריב' ונ. �"זוהי ודאי כוונת הרמב
 מלאכת נוטע על �רק יוסי� מלאכה , כי לא יעקור את הפעולה הראשונה, ג� א� יחזירנו מהיתידות לא יתק
 מאומה

  .מלאכתו הקודמת

ב "אבל א� נתנ� לזמ
 קצר אי, כ הצמיחו"שאי
 החיוב אלא א, ח בי
 השורה זרעי� במי�"ה שחילק במנוזה כיוצא במ[
אסרה , בזריעה: והסביר ש� החילוק בי
 זה לזה. ל בעצ� הטמנת הגרעיני� באדמה"י שהזורע חייב כנ"ואעפ, משו� חיוב
ל תולדה כי אי
 דמיו
 כלל ליקרא " הזורע במי� הוכ אי
 שיי� לומר"ובמשכ
 היו זורעי� כדר� כל העול� ע, אב' תורה שהי

, או שלקחה תיכ� מ
 המי� ודאי פטור' וא� זרע במי� וכו, ח כלל"כ על הזריעה בעצמה במי� אי"א, ז כלל במי�"דלש. זורע
אבל השורה במי� עד שצמח חייב על , ואינו דומה האב לתולדה כלל, ש תולדת זורע כלל כי מה עני
 מי� לאדמה"דל
כ בשורה במי� "ל דמיו
 א"ל שפיר תולדת צמיחה בדבר הגדל מ
 האר� דש� צומח וכא
 נמי צומח הו"מיחה דהצמיחה הוהצ
  .]'ח עד שצמח וכו"אי

א יש באמת ג� לעני
 שבת חילוק בי
 עצי� שמנתקו דר� קבע לבי
 שמגביה לפי "� והריב"ויוצא דלשיטה זו של הרמב
  .שעה ומיד מחזירו

י החזו
 "ל עפ" לשיטה זו מהאי תוספתא שהובאה לעיל שהבדיקה א� יכול להיות צריכה להתפרש כנויש להביא סייעתא
ג קרקע "ז המעביר עצי� מע"דלפ. ל"וכנ' וזה תוא� את דחיית רבא בגיטי
 שהביאו התוס, שדר� אויר אי
 יניקה, יחזקאל

  .י דקינוחו מוכיח עליו שאינו אלא לפי שעהל שאנ"והא דר. כיו
 שזוהי העברה לדר� קבע, ת"לעל גבי יתידות חייב מה

  .ו

כש� שחיבור העצי� לשעה קלה יש בזה משו� , לא אמרו דניתוק לפי שעה' י ותוס"א� יותר נראה דג� שיטה זו דרש
י שאינ� משתרשי� אלא "שעצ� שימת הזרעי� באדמה אעפ, וזה כפי שמצינו בעני
 מלאכת זורע. תולש ונוטע רק לעני
 שבת

 
מ לחזור "ח דג� א� נתנ� מעיקרא ע"ויתירה מזו העלה המנ. ואפילו חזר ולקט�, מ מיד מיחייב משו� זורע"מלאחר זמ
טר� שנשתרשו תורת תלוש עליה� ואי
 הדיו
 על , ואילו לגבי הזרעי� עצמ�. מ מלאכת הזריעה כבר נגמרה"וללוקט� מיד מ

ולש דאזלינ
 בתר הפעולה שא� לא תיעשה פעולה אחרת כ
 הדבר לעני
 ת). י ש�"פירש(החזרה ללקט� אלא משו� מוקצה 
  .ש� תולש עלה, לבטל זאת תפסק היניקה
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י "כי בשבת הדיו
 הוא באשר לעושה המלאכה וזו כל שנעשתה ע. ולא כ
 הדבר לעני
 קדושת שביעית ומעשרות וכ
 לערלה
שהדיו
 הוא לגבי , ל"כל איד� הנז ש� מלאכה וחיוב מלאכה ולא כ
 ב"יש ע, האד� העושה פעולה מוגמרת מצד עצמה

ל ג� "דהרי כנ. אי
 זה פועל שינוי במצב, כ כל עוד שבה לא ניכרת ההשפעה של הפעולה"וע. החפצא שבה נעשית הפעולה
  .ואילו לגבי האד� הזורע� חייב כבר משו� זורע, לעני
 הזרעי� לפני השרשה תורת תלוש עליה�

והרי כששטפו נהר . שטפו נהר והסלע עמו א� יכול להיות פטור, סלע עמומהא דאיל
 שנעקר וה' א: ושתי ראיות לדבר
יהודא דמצרי� שתהא הספינה גוששת ' ע וג� לר"והלכה זו היא אליבא דכו. כולל ג� כשצ� על המי� עד שהגיע למקו� חדש

וכדהובא לעיל , י דלא נחלקו בזה כלל אלא בא לפרש"דוקא כדי לחייב במעשרות ושביעית ובפרט דלהלכה נקטינ
 כר
וגריע מיניה , ג יתידות"והרי זה כעצי� ששמו ע. ג הא היתה הפסקת היניקה לפי שעה"וקשה דאמאי יפטר בכה. �"מהרמב

  .דהוי בזה כספינה שעשויה לברוח

ותקשי כיו
 דיש בה זמני� שאינה . יהודא דינה כמחוברת' וכ
 יש ראיה נוספת מספינה עצמה דא� היא גוששת ג� לר
כ "א, ")ספינה עולה ויורדת"י "וכלשו
 הירושלמי בהא דר, הרי פשוט דאינה כל הזמ
 משתפשפת בקרקע המי�ש(גוששת 

ומינה דיכול להפריש ממנה על מקו� , תקשי א� איתא דבזמ
 שאינה גוששת דינה כעקורה אי� נאמר בזה דחייבת במעשרות
ל כיו
 שאי
 הפסקת היניקה דר� "כ צ"וע. ורבי
 זה בזהוהרי יש בגידולי� שבספינה חולי
 וטבל מע, א עליה"אחר וכ
 ממק

י דלעני
 שבת ג� הפסקה קלה יש לזה "אעפ' י ותוס"כ מוכרח שג� לרש"וא. קבע אנו רואי� החיבור לאדמה כרציפות אחת
  .נחשבת כהפסקה, כיו
 שאי
 רישומה ניכר בצמח, לעני
 דברי� התלויי� בגידולי� עצמ� אי
 הפסקה כזו, די
 תלוש

כיו
 , ומועברי� במכונית לש� נטיעת� במקו� אחר, ששתילי� אלה שנלקחי� על גוש�, מכא
 תשובה למה שנשאלנוו
, כדי שיחיה הימנה, שהעברה זו אינה אלא לשעה קלה ואי
 מורגש הדבר בשתיל עצמו שהאדמה המקיפה השרשי� היא דיה

  .ד כתבתי"והנלענ. להואי
 בה כדי להצרי� מני
 חדש של שנות הער. אי
 זה בגדר הפסק

  

  לבירור הלכה בדי� ערלה בצומח בעצי� שאינו נקוב: סימ� ב 
  בעני� מהו עצי� נקוב ומה אינו נקוב' י ותוס"מחלוקת רש. א

  ש וביאורה"שיטת הרא. ב

  נ וביאורה"ז בעני� עצי� נקוב ואי"שיטת האו. ג

  רבנ� בעצי� שאינו נקובסיכו� השיטות ובירור א� יש חיוב ערלה מד. ד

  ל"חליפת מכתבי� בעני� הנ. ה

  ל"ז אויערב� בעני� הנ"מכתבו של הגרש

   הרב שאול ישראלי�תשובה לתשובה 

  

אבל )  חמש שני��שלש (שהאיל
 עצמו הוא ננסי ושנות חייו קצרי� , בזמ
 האחרו
 פותחו זני אילנות מסוימי�
, רוב או א� כל שנותיו, שכ
,  אי
 צורת גידול זה ראוי לטפל בומוב
 שלדיד
. נושא פרי כבר בשנותיו הראשונות

כשג� מבחינת , היינו(בגלל צורתו הננסית נית
 לשתלו בעצי� שאינו נקוב , כפי שמתברר, אכ
. אסורי� מדי
 ערלה
ו בא היינו שאינ(וכ
 נית
 לשותלו במיכלי� שאינ� נקובי� בתור גידולי מי� ) ההלכה אינו נחשב נקוב לכל הדעות

  ).ששרשיו נתוני� במי� שיש בה� דשני� כימיי� מזיני�, במגע ע� אדמה כלל

שא� אי
 בה� שו� חיוב ואפילו . מה די
 גידולי� אלה לעני
 חיוב� בערלה, איפוא, השאלה שטעונה בירור היא

  .כי אז יכול החקלאי שומר המצוות לשתל� ג� כ
 בשופי, מדרבנ

, וה� ערלה גמורה, מצויי� בשוק פירות שגדלו בזני� אלה בדר� הרגילה, הרבשכיו� הזה לצערנו , וזאת למודעי
  .נ"והציבור נכשל מבלי דעת באיסור חמור שיש בו ג� איה

עד , א� איני רוצה לקבוע הלכה למעשה. ותפלתנו כי נזכה לכוו
 להלכה, לבירור הלכה זו מוקדש מאמר זה
  .וה� מוזמני� בזה לחוות דעת�, בעלי תריסי
, שתשמענה הערותיה� של גדולי התורה

  בעני� מהו עצי� נקוב ומה אינו נקוב' י ותוס"מחלוקת רש. א

מפרש שהמדובר בספינה , שדנו בה� ש� לחיוב� במעשרות ושביעית, בעני
 הצומח בעפר הבא בספינה) ב' גיטי
 ז(י "רש) א
ש� מבארת הגמרא ). ד ב"פ(יא במנחות ומסתמ� בזה על הסוג. י שאינה נקובה בפועל"אעפ,  שנחשבת כנקובהחרסשל 

ובשניה נאמר שאינו קורא ) ביכורי�(באחת נאמר שהגדל בספינה מביא וקורא ). ל"אליבא דר(הסתירה בי
 שתי ברייתות 
וזה משו� שלא יתכ
 ספינה ]שהמדובר בשאינ
 נקובות , י"שפירושו לרש". כא
 בספינה של ע� כא
 בספינה של חרס "�

משו� דשל אר� "כ כל שהיא של חרס מביא וקורא "ואעפי)[.ש� בשיטתו' ביאור התוס(� המי� לתוכה נקובה שהיו נכנסי
  ).י ש�"רש" (היא

הרבו להקשות עליו מכמה מקומות ומסיקי� דשל חרס לא יחשב ) ה כא
"ה עצי� ובמנחות ש� ד"גיטי
 ש� ד(' והתוס
האחת שג� כשאינו נקוב הרי הוא , ת שתי דעות"בש� ר) תמנחו' בתוס(ובאשר לע� מובאות . כנקוב רק כשהוא נקוב בפועל

  .ת וסובר שבע� לא מהני נקיבה"כ חזר בו ר"ואח. כנקוב

שכ
 ש� מבואר שכלי חרס אינו עומד . 'י ה� בניגוד לאמור ש� בירוש"מציי
 שדברי רש) א א"ערלה פ(א "א בשנו"הגר) ב
י שהוא נקוב מהאיל
 יחשב נקוב "דשמא ע,  בעצי� ע� איל
ומסתפק ש� לגבי זרעי� הנטועי� ביחד. בפני שרשי אילנות

דלפי . וסוגיא דמנחות משמע שהמדובר ג� בבכורי חטי�. הרי שלזרעי� גרידא פשיטא דלא יחשב כנקוב. ג� לזרעי�
הדוחק מבואר ' אכ
 ג� לתוס). ש אריכות בזה"להל
 בשיטת הרא' ועי. ('י יוצא מוכרח דגמרא דיל
 פליג על הירוש"רש

  ).ב ב"חלה פ(ש "וכ
 היא שיטת הר, ופירשו שרגבי העפר סותמי� הנקב. ז נצטר� לפרש שהמדובר בספינה נקובה"לפד



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

16

  ש וביאורה"שיטת הרא. ב

  .שהזכרנו לעיל במילואו' ש עלינו להביא הירוש"לביאור הרא) א

ק ב
 חקולא בש� חזקיה הנוטע בעצי� יצח' ר: ש�' ובירוש. חייב בערלה... והנוטע בספינה ): ... א ב"פ(ערלה ' שנינו במס
' ר? רבי יונה מפיק לישנא בכלי חרס עומד בפני שרשי
. יוסי אמר מפני שהשרשי� מפעפעי� אותו' ר. שאינו נקוב חייב בערלה
מפרש ) ב דחלה ב"פ(ש "הר. כ הירושלמי"ע? מאחר שהוא נקוב אצל איל
 כנקוב הוא אצל זרעי�, ירמיה בעי נטע בו דלעת

שחוזק יניקת "וזה ההסבר ששרשי
 מפעפעי� ". ולזרעי� בעי נקיבה, לא בעי נקיבה לאיל
"דמוכח דנוקט דחרס ' וכ' הירוש
ומה שנסתפק בדלעת . ירמיה בתמיה וכי יש כוח בכלי חרס לעמוד בפני שרשי איל
' וזהו שאמר ר". האיל
 מפעפעת ועוברת

ש ש� כשיטת "ז הסיק הר"עפי. כ"ע". נ דלעת כאיל
 חשיב"א, לעתואגב איל
 מהני לד, באותו עצי� שהאיל
 נטוע בו"מפרש 
ומה שמחלק בסוגיא במנחות בי
 של ע� לשל חרס היינו דשל ע� לא . ג� בסוגיא דהבבלי דלעני
 זרעי� חרס בעי נקיבה' התוס

  .בעי נקיבה

  :ל"ש הביא דברי� להלכה בזה"הרא) ב

שאי
 כלי חרס ' ומפרש בירוש. י שאינה נקובה א� היא של חרס" אעפ)חייב בערלה(והנוטע בספינה ) ג'  בסי�ערלה ' הל(
וכ
 העתיק שיטה זו להלכה . ל"עכ. עומד בפני השרשי
 וה
 מפעפעי
 דר� החרס ויונקי
 מ
 הקרקע אבל של ע� בעי נקיבה

  ).ד"ס רצ"סו(בטור 

וע� נחשב כנקוב ג� , ילנותשכלי חרס נחשב כנקוב רק לא) �"שהיא ג� שיטת הרמב(' י ש� הביא שיטת התוס"ובב
דג� של ע� , חייב בערלה, ג� כשאינו נקוב, שעצי�) והיינו(ע בסת� "ובהתא� לזה הביא ג� בשו. כ לאילנות"וכש, לזרעי�

  .צ נקיבה לחיוב בערלה"אי

ה ש תמ"על הרא, ל בציו
 שזה שלא כירושלמי"י הסתפק כנ"שבעוד שעל רש. ש בתימא"א מסיק דברי הרא"א בשנו"הגר) ג
אדרבא מכא
 מוכח , ל"י מהירושלמי הנ"ל כשיטת רש"ש דס"דלא כהרא: "ז"ע' וכ', שהרי הוא מסתמ� על הירוש, ביותר

יוצא דע� נחשב יותר אטו� בפני השרשי� , ש שע� בעי נקיבה ג� באילנות"מ שנוקט הרא"תוכ
 קושיתו שלפ". להיפו�
כ יש להעמיד המשנה דהנוטע "וע, ד ספינה בנקובהי שקשה להעמי"ל כרש"ל דזה יצא לו ממה שס"וצ. מאשר חרס

ל דבשל "ר) על ספינה(ומכא
 שהחילוק שבסוגיא דמנחות כא
 בשל ע� כא
 בשל חרס . בספינה חייב בערלה רק בשל חרס
ז צרי� להעמיד נמי הברייתא הקודמת "ולפ. כי נחשבת לאינה נקובה, חרס מביא וקורא ובשל ע� מביא ואינו קורא

דדריש לה הת� (ומחייב הגדל בספינה בביכורי� מ
 התורה , שה� זרעי�, המדובר בה על ביכורי חטי�ש, שמביא ש�
כ הרי בהכרח שלפי "א). ל"וזה לא יתכ
 לדעתו בספינה וכנ, שהרי בשל ע� בעי נקיבה(נמי מיירי בדוקא בשל חרס ) מקראי

סתמ� על הירושלמי שלפיו אי
 חרס נחשב כנקוב כ אי� יתכ
 לה"וא. הגמרא דיל
 בשל חרס יחשב כנקוב ג� לגבי זרעי�

שהרי רק מצד דלעת נטועה יחד בעצי� ע� , ואילו שרשי זרעי� אי
 מפעפעי
, רק לאילנות משו� ששרשי איל
 מפעפעי

ש שהוא דשמא דלעת שרשיה מפעפעי
 כשל איל
 אבל לא בכל זרעי� "שבר' אפילו לאיד� פי, או(האיל
 הוא שנסתפק 
  .ש"א על הרא"כ
 השגת השנוזה תו). אחרי�

  :ל ש�"וז, ש ותמה עליו"ל על הרא"א הנ"שהביא השגת הגר) ז"י, א' ערלה סי(ל "א זצ"וראיתי לחזו) ד

ב דדוקא בחרס חשיב כנקוב אבל "ק דערלה ה"פ' הא דירוש' ערלה דפי' ש ה"הרא' י פי"כתבנו עפ' ד' ובעוקצי
 סי... 

ק "א פ"א בשנו"ואמנ� הגר. לעני
 פירות האיל
) מנחות בי
 של ע� לשל חרסמה שמחלק בסוגיא ד(יש לפרש כא
 , איל

ותימא דהא ברייתא דלעיל מוכח בגמרא . ב הקשה הא ברייתא דלעיל מיירי בביכורי חיטי� וקתני גג וספינה"דערלה מ
ולא .  דאיירי במנחותולפיכ� מסיק בגמרא. והיינו שדה, יוחנ
 דמביא וקורא' דהא בנקובה מודה ר. דאיירי באינה נקובה

  .ל"עכ. ושפיר איכא לאוקמי בפירות האיל
. מוקי בשל חרס אלא ברייתא דקתני מביא וקורא

למאי דבעי מעיקרא לפירושי לה לעני
 , דברייתא ראשונה שהובאה ש� בסוגיא שמוכח דקאי בשל חטי�, פירוש דבריו) ה
דג� , ונקוב הרי הוא שדה,  ש� בברייתא רבי כל שבשדהשהרי לפני כ
,  נקובהבשאינההמדובר בה על כרח� , ביכורי�

. נ דמיירי בעצי� נקוב"י ר"ונתפרשה ע, י מביא וקורא כדאיתא באחת הברייתות שהובאה בהמש� הסוגיא"לפי ר
. ל בתמרי� שבהרי� ובדומה לה� אינו מביא לכתחילה"דהרי ג� לר, מ דנחשב כפירות משובחי�"ומדמביא וקורא ש

כ בגדל "והא דאיצטרי� ריבוי הוא ע. צ לזה ריבוי נוס�"כ ל"וא. ב"י רק בתמרי� שבהרי� וכיו"לק רובהא הרי לא נח
א� האוקימתא כא
 ). לכל מר כדאית ליה(כ שפיר יכול הדבר להתפרש בי
 בדע� ובי
 בחרס "וא. בעצי� שאינו נקוב

האחת נאמר בה מביא וקורא ואחת , כידבא ליישב שתי הברייתות דמייתי בתר ה, בספינה של ע� כא
 בספינה של חרס
וכיו
 , שפיר מצינ
 לאוקי דהא דמביא וקורא מיירי בביכורי פירות דשל חרס ייחשב כנקוב ושל ע� בעי נקיבה, ואינו קורא

  .א"ש ממה שטע
 עליו הגר"וביאור דברי הרא, א"א על הגר"זוהי טענת החזו. ק"כ מביא ואי"נ ע"שהמדובר באי

י ששל "אינו יכול לסבור בכל כרש' מ שהבי
 דבריו שבהסתמ� על הירוש"לפ, ש"א בפרכתו על הרא"רד צדק הג"א� לענ) ו
שאי
 חרס נחשב כנקוב כשאי
 בו ' פ פשיטא ליה לירוש"בדלעת נראה דעכ' שמבעיית הירוש, חרס נחשב כנקוב ג� לזרעי�

כיח בגמרא דיל
 דאי
 לחלק בי
 איל
 דלזה הו. שרק שרשי איל
 ה� שמפעפעי� ולא שרשי זרעי�. אלא זרעי� גרידא
א דברייתא קמייתא "ומה שדחאו החזו. מ דנאמר דחרס נחשב כנקוב אי
 הבדל בזה בי
 אילנות לזרעי�"ולפ, לזרעי�

  :וכפי שיבואר, לא יתכ
 להתפרש כלל, ד דקאי על חיוב ביכורי� בהכרח יתפרש באינו נקוב"מ דס"לפ

מ "ב חיוב תרו"וכש� שאי". (שדה"נ "כי ודאי נתמעט ממש. ה
 אי אפשר,  התורההנה חיוב שאינו נקוב בביכורי� מ
) ז
ל איד� ברייתא "והא דאוקמינ
 אליבא דר. ב"דומיא דתמרי� שבהרי� וכיו, בר מהאי גריעותא שאינ� משובחי�) ב"וכיו

. י אינה נתפסת בה�דקדושת ביכורי� הר, ודאי כוונת הדברי� שיקדיש� קדושת פה, נ"דמביא ואינו קורא בעצי� שאי
בהכרח , "מביא"והא דאמרו בזה , )א ב"ב פ"ב(כמו בקונה איל
 אחד או שני� , מ"ויתכ
 שג� יצטר� להפריש מה� תרו

דהרי לא עדיפי מתמרי� , דאי
 לפרש מביא לכתחילה. הכוונה שא� הקדיש� וכבר חלה עליה� קדושה מביא אות�
מ הרי נאמר בה� דאי
 "מ, ל"לדעת ר, קדשו,  הקדיש� בתור ביכורי�וא�, שבהרי� שיש בה� חלות ביכורי� מ
 התורה

י "שג� הללו אעפ, ז הברייתא הראשונה באה ללמד"ולפ. שהמדובר א� הקדיש�, ל"כ כנ"ביכורי� אע, מביאי� מה�
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י
 מ א"דמ, וג� מדרבנ
 אי
 חיוב להביא מה� ביכורי� רק בדיעבד א� הקדיש�, ת"שאי
 עליה� תורת ביכורי� כלל מה
משמעותו דהדיו
 על . כ בר מ
 די
 דלשו
 הברייתא דמביאה לזה דרשת הכתוב"להביא� טר� שהביאו את שתי הלח� א

ולזה (דהאי דינא דג� דאינ� משובחי� א� הקדיש� קדשו ושיי� להביא מה� ביכורי� , הרי בפשוטו יקשה, דאורייתא
מאשר להשמיע כל , ב"אשמעינ
 בתמרי� שבהרי� וכיול ל"הלכה זו הו) ההלכה לעני
 חיוב הקדמת שתי הלח� לפניה�

  .הא חדא. ואינו מביא� למקדש אלא מגדרי גזירה אטו נקוב, ת"הלכה זו באלה שאי
 עליה� תורת ביכורי� כלל מה

נ לבי
 הגדל בעצי� של חרס שאינו נקוב "שבי
 הגדל בעצי� שאי, ל"א זצ"דלא יתכ
 כלל החילוק דפשיטא ליה לחזו, ותו) ח
שעליו מסתמ� ', כמבואר בירוש, משו� דהשרשי� ינקבוהו במש� הזמ
, אלא שמצד הדי
 ייחשב כנקוב לאיל
, לבפוע
וראויי� , ייעשו הפירות הגדלי� בו משובחי� יותר וטובי� יותר, דאטו משו� דמצד הדי
 ייחשב כנקוב. ש"הרא

הרי אי
 זה אלא מ
 ? ומי� לתמרי� שבהרי�וד, לביכורי� להביא� לכתחילה יותר מאשר הגדל באינו נקוב שה� כחושי�

מה דינ� א� , ב"שלא נחלקו אלא לעני
 תמרי� שבהרי� וכיו, ל"י לר"ומכיו
 שבזה אי
 מחלוקת בי
 ר, כ"וע. המתמיהי

דודאי לגבי , אי
 הכוונה דמקדיש� לכתחילה, נ מביא וקורא"ל דמוקמינ
 הברייתא דבעצ"ג� אליבא דר; הקדיש�
היינו , ש בברייתא דמביא וקורא"אלא כוונת הדברי� במ. וכמו בתמרי� שבהרי�, נ"נ� כמו באיהבאת� לכתחילה די

כי , וממילא ג� קורא. ת להביא�"כ חל בה� חיוב מה"ע, דנתפסת בה� קדושת ביכורי� בדיעבד, א� כבר הקדיש�
  .בדיעבד ש� ביכורי� עליה� לכל דבר

דלמסקנא דסוגיא . שהגדל בעצי� נקוב אי
 מביאי� ממנו ביכורי�) ט"� הביכורי' ב מה"פ(� "וינהיר לנו בזה פסק הרמב) ט
, עליה" שדה"י דתורת "אעפ, הוא לא דוקא באינו נקוב כי ג� בנקוב, י דפוסק כברייתא האומרת כ
"דמנחות אליבא דר

 ג� ל ש�"ור. �"ח התקשה בפסקו של הרמב"א ש� אות י"בחזו. [מ לביכורי� נתמעט דומיא דתמרי� שבהרי�"מ
א כדמוכח מעפר הבא "וז. בספינה ובעצי� היינו בנקוב ואינו בכלל שדה) ד"למאי דס(דברייתא קמא דמרבה בביכורי� 

  ].ג"כ' � מתרומות ה"ורמב' ב ב"חלה פ, בספינה

אבל , נ דמדי
 שדה אמנ� לא נתמעט"ומעתה פשוט דברייתא קמייתא דמרבה לעני
 הגדל בספינה ובעצי� מיירי בעצ
ל "י ס"אלא דר(ל קדושת ביכורי� חלה עליה� לדעת האי תנא "כ הרי כנ"ואעפי.  מצד החסרו
 שאינ� משובחי�הדיו
 הוא

  .ז שיי� בה� הדיו
 וריבוי הכתובי� לעני
 הקדמת שתי הלח� לפניה�"דמשו) ל"כאיד� ברייתא וכנ

ש "י והרא"ל לשיטת רש"צ, �מ דבעי לאוקמי ברייתא לעני
 ביכורי חטי"דלפ, ש"א בהשגתו על הרא"וצדק איפוא הגר
ומשו� דכנקובה , היינו בשל חרס, כ הא דד
 בגדל בספינה לעני
 ביכורי�"דא) ל"דמיאנו לפרש הא דספינה בנקובה וכנ(

  .להלכה' ש הירוש"ומאי האי דמביא הרא', הרי דגמרא דיל
 חולקת על הירוש. נחשבת

ג� ממהל� תירו� הגמרא באוקימתא ליישב הסתירה שבי
 שתי כי , א היא לא רק מברייתא קמא"עוד אמינא דקושית הגר) י
ופירוש הגמרא כא
 . דאי איתא דיש חילוק בי
 זרעי� לאילנות בשל חרס כדעת הירושלמי. ל"הברייתות אליבא דר


ל "כ למה הו"א, בספינה של ע� כא
 בשל חרס היינו הא דמחייבת ביכורי� ומביא וקורא הוא בביכורי פירות האיל
ולהל
 נביא דיוק (הא בביכורי איל
 הא בביכורי זרעי� , ל אידי ואידי בספינה של חרס"הול, הבריתות בתרי גוונילאוקי 

דמסוגיא דיל
 עולה ברור שאי
 חילוק בי
 איל
 , א"כ הגר"כ ברור כמש"ע). ז שלמד מזה הלכה רבה"זה בדברי האו
  .ש"אי איתא דע� בעי נקיבה ג� לאיל
 כדעת הרא, לזרעי�

וזה מדוקדק . היינו שבחרס לא בעי נקיבה ג� לזרעי�, י בכל"שדעתו היא כדעת רש, ש הוא"ד בדעת הרא" ומה שנלענ)יא
ולא הוסי� כלל הדגשה שהאמור ". שהשרשי
 מפעפעי
 ואי
 כלי חרס עומד בפני השרשי�"', בלשונו שהביא לשו
 הירוש

אי
 עולה כלל על הדעת ' לפי הקטע שהעתיק מהירוש, כ"וא. )וכ
 לא הביא כלל הבעיה לעני
 דלעת(, הוא רק בשל אילנות
שהמדובר לא כשנטעה בעצי� שבו האיל
 , לעני
 דלעת' ונראה דמפרש הבעיא שבירוש. לא אמר אלא באיל
' שהירוש

אלא . ז"כדנביא להל
 מהאו, א"ת דז"וא� לא דהספק מצד דשמא דלעת דמי לאיל
 כלב, )ק"ש בל"והר(א "כדמפרש הגר
אי הוא דוקא אמור בשרשי אילנות או ג� בזרעי� ' אי הא דאמרינ
 שהשרשי
 מפעפעי
 וכו,  הוא בזה גופאשהספק

וזה בסוגיא . ל דנפשט בגמרא דיל
"אבל בזה י. 'ואמנ� זה לא נפשט בירוש). קמא' כמו לפי,  לדוגמא�ודלעת דנקט (
זהו ה
 באילנות וה
 בזרעי� וא� , לא בעי נקיבהש דחרס הוא ד"י והרא"מ דנקיט רש"דלפ, א"כמו דהוכיח הגר, דמנחות

א "והגר' ולפי התוס, לא דיבר מזה' והרי הירוש. כ עלה סמ� באומרו דשל ע� בעי נקיבה"אבל ע, כי לא הזכיר את הבבלי
והחילוק בי
 של ע� , י"ו מסוגיא דמנחות דמפרש לה כרש"א. ש שלא כ
"הרי ע� לא בעי נקיבה לשו� דבר ומני
 לו לרא

  .ושל ע� בעי נקיבה, בי
 של ע� לשל חרס, דמחלק בספינה שאינה נקובה, י"ל חרס הוא כדפירשלש

דמשו� מאי חרס לא , הוא רק להסביר את סברת ההבדל שמבדילה הסוגיא דמנחות בי
 ע� לשל חרס' והא דהביא הירוש
י בזה "דלשו
 רש, י"
 נבדל הוא מרשויתכ
 שבטעמא דמילתא אכ. [ שהשרשי
 מפעפעי
�' והיינו כהסבר הירוש, בעי נקיבה

י הנימוק הוא לא מצד שעתידי� השרשי� "משמע דלרש, "בספינה של חרס מביא וקורא דשל אר� הוא"; )מנחות ש�(הוא 

בפני שאר , כ אי
 רואי� אותו כחציצה"ע, לפעפע דר� החרס אלא משו� שחרס הרי בא הוא מהאדמה אלא שצורפה בכבש

  ].מפרש הטע� משו� שעתיד הוא שלא לעמוד בפני השרשי�' סתמכו על הירושש בה"ואילו הרא, האדמה

מ שפירשנו דלדעתו הבעיא לעני
 דלעת היא הבעיא לגו� היסוד שהשורשי� מפעפעי
 א� הוא רק "לפ(ל לומר "עוד נ) יב
דאמרינ
 ). 'ס ד"וס(כלאי� ' ש בהל"והביאו הרא', ל דספק זה נפשט במקו� אחר בירוש"דס) באילנות או ג� בכל הזרעי�

אפילו הבריכה בדלעת או , לא יביא זרע עליה, ט"א� אי
 עפר על גבה ג, ז דכלאי� המברי� את הגפ
 באר�"בריש פ

ששרשי הירקות חודרי
 לענ� שהובר� , שהוא מצד חשש הרכבת ירק באיל
) אחרי דיו
 ארו�(' ז בירוש"ואמרו ע. בסילו


והובא ', עוד אמרו ש� בירוש. ש ש�"והובא כל זה ברא. ולא בשאר אילנות, רכי�וחשש זה הוא רק בגפ
 משו� ד. מ
 הגפ
והיינו מפני שאי
 הסילו
 עומד בפני שרשי הירק וה� מפלשי
 , )ולא באבר(דהאמור בסילו
 הוא בשל חרס , במפרשי�


ערלה נשאר ' ואילו במס. רעכ
 אינו עומד בפני שרשיו של ז, כש� שאינו עומד בפני שרשי איל
, הרי לנו מזה שחרס. לגפ
  .הדבר בספק

דערלה שהעלה לחלק בי
 אילנות לזרע דקשה ממשנה זו ' ט במתני"חדשי� בדברי התוי' וראיתי שכבר עמד בזה התוס) יג
כ יורדי� ג� "ואח. ואינו עומד בפני הגפ
 ומתבקע, דהא הת� הכניס גפ
 בתו� הסילו
, חדא: "מ"ז דלק"ע' וכ. דכלאי�
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אפילו יש , לעני
 שיונק דר� החרס, סתמא קתני, כ כא
"משא, ט על גביו"דהת� מיירי באי
 עפר ג, ועוד. פ
הזרעי� עד הג
  .ל"עכ". בזה יש חילוק בי
 זרעי� לאילנות, ט"ג

כ "וא, הרי הסילו
 מתבקע כלפי מטה שהשרשי� יוצאי
 לש�, שכ
 א� מצד שרשי הגפ
 מבקעי
, תירו� ראשו
 אינו נראה
דאי
 איסור , ש ש� באור�"כמבואר ברא, הרי אי
 לחוש לזה, � א� ה� יורדי� ומתרכבי� בשרשי הגפ
שרשי הזרעי� ג
  .ולא מעל גבי הגפ
, ט עד למטה מהסילו
"א� אי
 עפר ג,  כי אז היה צרי� לומר�וכ
 ; הרכבה בשרשי�

חשיבא כנקובה לגבי איל
 אי
 והא דחרס : ל"וז, ד שהובאו לעיל"א בא"כ החזו"עלינו להביא בזה מש. 'הב' ובאשר לתי
אלא כיו
 שאי
 החרס עומד בפני . והשתא אינו יונק, דהא בעינ
 שיהא יונק מ
 האר�. הטע� דעומד לנקוב כנקוב דמי

  .ל"עכ. 'וחשיב העפר שבעצי� כגוש עפר העומד באויר וכו, השרשי� לא חשיב לחו�

כ בטלה חשיבותו והוא "ע, שבר בפועל לכשיגדל האיל
דמצד שעומד העצי� לה, האחד: ונית
 הדבר להתפרש בשני פני�
ולא מצד שעומד בפועל , דכיו
 דאי
 חרס מהוה עיכוב לשרשי� להתפשט אינו חשוב להוות חציצה, ל"עוד אפ; כמי שאינו


ל "מ מזה לעני
 חילוקו הנ"ונפ. מספיק שלא לראותו כחיי�, אלא עצ� טבעו שנית
 להיות עביר לשרשי�, להשבר אחר זמ
. ט"נית
 לקיי� החילוק בי
 שיש או אי
 ש� ג, י השרשי�"דא� הוא רק בגוונא שבפועל עומד העצי� להשבר ע. ח"של התוס

אול� א� הפירוש הוא שכיו
 שאי
 בכוח . כ ייחשב כאינו נקוב"ע, ט אינו עומד לסדק החרס"דא� יש בעצי� תחת הזרע ג
הרי בשעה זו , ט"דמה בכ� שיש בעצי� ג,  אז אי
 מקו� לחילוקכי, כ אינ� מהוי� חציצה"החרס לעמוד בפני שרשי� ע

כ ג� כשיש ש� "א, רק מפני שבכוח השרשי� לבקע לא מהוה העצי� חציצה, ממילא עדיי
 לא הגיעו השרשי� לסדק העצי�
לא כגוש כ אי
 זה א"א, פ חרס החוצ� בי
 האדמה שבעצי� לבי
 קרקע עול� אינו מהוה חציצה כלל"עכ, ט מה בכ�"יותר מג

  .עפר העומד באויר

בסילו
 של ' מ דאוקי לה בירוש"ולפ, שמאחר שלפי האמור במשנה דכלאי�, ש מפרש כהצד השני"ל דהרא"י, ל"י הנ"ועפ
כאמור לפי הצד הזה בי
 שיש בעצי� , ואי
 הבדל. ל למשנה זו דאי
 חרס מהוה חציצה בפני זרעי�"שמעינ
 מינה דס, חרס

ונפשט . ז לעני
 עצי� של חרס בי
 איל
 לזרע"ואי
 הבדל לפ. בכל גווני חרס נחשב כנקוב, ותרט לבי
 שיש ש� י"פחות מג
ש לא "ש שהרא"כ א"א. ל"ז בהתא� למה שמוכח מסוגיא דמנחות בבבלי וכנ"וה. 'מסוגיא זו של הירוש' ירמי' ספיקו של ר

, כי למסקנא דמילתא נקטינ
, אלא באילנותשאי
 זה , דערלה שהשרשי
 מפעפעי
' מצא לנכו
 להדגיש בהא דהביא מהירוש
' ז בירוש"ש ע"כלאי� הביא האמור במשנה שהברי� בסילו
 ולא הביא מ' ש ג� שבה"וא. דלכל דבר חרס לא בעי נקיבה

וכ
 מיושבת ג� . א"ש מהשגת הגר"ערלה בעני
 חרס ומיושבת שיטת הרא' כי זה כבר מתבאר מהאמור במס, בסילו
 של חרס
  .'צ למשוי מחלוקת בזה בי
 הבבלי לירוש" ואיי"יחד שיטת רש

  נ וביאורה"ז בעני� עצי� נקוב ואי"שיטת האו. ג

א� שני . ת"ז עולה בד בבד ע� שיטת ר"שיטת האו, י"ש עולה בקנה אחד ע� זו של רש"שיטת הרא, בעוד שכפי שראינו) א
כפי , ברי חידוש יש לנו ללמוד מדבריווכמה ד. ז"מצאנו� כבר בדברי האו, ת בעני
 עצי� של ע�"הלשונות שבדעת ר

  .ה"שיבואר להל
 בע

ומונחת על גבי , מביא המשנה בערלה שהנוטע בספינה חייב בערלה ומפרשה בספינה של חרס נקובה) ג"שי' סי(ז "האו) ב
  .קרקע

והא ) .'י ופרי� עלה כהתוס"א� הוא מביא שיטת רש. (דחרס בעי נקיבה' הא דמפרשה בחרס נקובה הוא כשיטת התוס
והשניה כי ' כסברת התוס, האחת דע� לא בעי נקיבה, הוא משו� דלהל
 מביא שתי אפשרויות לגבי ע�, דלא אוקי לה בשל ע�

, דהא דחייב בערלה לא יתכ
 בשל ע�, הרי בהכרח, זה' דלפי פי. ת אחר חזרה"והיא כשיטת ר. בשל ע� לא מהני נקיבה
  .מ בה"דהנקיבה ל

ולמה לא מהני , הרי יונקת מהקרקע, דא� היא נקובה, לכאורה מופלאה היא בסברא, ת"ל רשהיא כאמור ג� ש, שיטה זו
הכלי אינו , ג"דזה מצד שכל כה, לדעה דבחרס לא בעי נקיבה, א שהובאה לעיל"ונראה מזה חיזוק להסברת החזו. הנקיבה

דלא היניקה קובעת אלא , ת"ז ור"אולדעת ה, ז נאמר בעני
 ע�"ולפ. חשוב להוות חציצה בי
 העפר שבעצי� לקרקע שתחתיו
ולא משל ,  מתבטל���ל דרק חרס מהיותו א� הוא מהאדמה "ובזה י. התבטלות העפר שבתו� העצי� לקרקע עול� שמתחתיו

  .אכ
 זהו חידוש גדול. מ לעני
 זה"דג� הנקב ל, ע�

אי אפשר לומר דפירש . ג קרקע"אלא מונחת ע, דהמדובר לא בספינה שהיא בתו� המי�, עוד יש בדבריו פירוש מחודש) ג

ד מביא המשנה "שהרי הוא ש� בא, ז יחדרו המי� לתוכה"דדוחק לפרש ספינה נקובה במי� שעי, י"בגלל טעמו של רש, כ

', וזה כהתוס. ופירשה לשיטתו דמיירי בחרס נקובה אלא שרגבי אדמה סותמי
 הנקב, ל הבא בספינה לאר�"דחלה עפר חו
יהודא ' אמאי לא מפליג ר) ט"ב מביכורי� ה"פ(מ "הוא משו� שהוקשה לו מה שהוקשה להמלש, ונראה. דלא חשוב לזה
נ "דלגבי איל
 ג� חרס שאי' מ למד מזה הלכה לפי מה דמסיק הירוש"והמל; בי
 שהספינה גוששת או לא, כדמפליג הת�


, ז קשה בסברא"א� כי ג(' ברת הירושז שיי� לפי ס"אכ
 כ, כ ג� אינה גוששת הוי כגוששת"וע, נחשב כנקוב דשרשי
 מפעפעי

, מ"א� כשאי
 הספינה גוששת דג� נקוב ל, א"ל מהחזו"ז אי
 העצי� מהוה חציצה וכנ"דעי, דמה בכ� ששרשי� מפעפעי

ז "לזאת מפרש האו. א כלל"כ חילוק זה א"א. ה"מהלכה כדנביא להל
 בע' ז דוחה הירוש"אכ
 האו). מ ייחשב כמחובר"משו
אולי הוא משו� שאי
 , והא דנקטה המשנה ספינה ולא עצי�. (ז דומה ממש לעצי�"מונחת על הקרקע והדהמדובר בספינה ה

  ).לזאת נקיט ספינה, שהוא כרגיל קט
, זה מצוי לגדל איל
 בעצי�

מ
 (הנוטע בספינה ובעצי� ובגג פטור : ז מוכיח פירושו דמיירי בשל חרס נקוב מדהוקשה לו דבתוספתא איתא"האו) ד
  .ואילו הברייתא מיירי באינו נקוב, דמזה מוכרח דמשנתנו המחייבת מיירי בנקוב) הערלה

כ מוכרח "א, ל"כנ' שהרי מקשה מינה אמתני, ס"ז בט"א לתלות באו"וא, "פטור"ולא " חייב"לפנינו בתוספתא הגירסא 
  .שזאת הגירסא אכ
 היתה לפניו
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דעל הגג , משיב לשואל בנוטע על הגג חייב בערלה) ה' ס' בכלל (ש "הרא' דבתשו, ש"ונראה שגירסא זו היתה ג� לפני הרא
ל "דאוקי לר, ל לעני
 חיוב ביכורי� מה שגדל על הגג"ובסו� דבריו הביא מהסוגיא דמנחות שהו. והארי� בזה. חשיב כמחובר

המחייבת ג� על יוחנ
 ' ומעלה דלא נקטינ
 כהאי ברייתא אלא כברייתא שסמ� עליה ר. הברייתא דבגג בית מביא ואינו קורא
ו "א. ל להביאה כסמוכי
 לדעתו"הו, " חייב�הנוטע בספינה בעצי� ובגג "ואילו היתה לפניו הגירסא בברייתא שלפנינו . הגג

, ל הרי מסיק דאיכא פלוגתא דתנאי בזה"כי כנ, ק ממנה לשיטתו"מ ל"ומ. כ לא הביאה"ע" פטור"שג� לפניו היתה הגירסא 
  .י"ונקטינ
 כברייתא דמסייעת לר

, וחזר ונטעו בעצי� נקוב") ונשבר"' לפנינו הגירסא בתוספ(נ ושברו "נטעו בעצי� שאי: ל"עוד מביא ש� המש� הברייתא וז) ה
,  פטור�במקו� חייב , שיש להפו� הגירסא, א"מובא בש� הגר' במפרשי התוספ.  פטור�א� יכול לחיות חייב וא� לאו 

אלא שהמעתיקי� ראו הגירסא , ז"ראה שכ
 היתה ג� הגירסא לפני האוונ(, וזה נראה מוכרח,  חייב�ובמקו� פטור 
) ... י"שיש לזה ג� סימוכי
 באיזה מכתה(' א בתוספ"לפי גירסת הגר). וקלקלו, ז"המשובשת בנוסח התוספתא ותיקנו באו

למשנה באיל
 הוא עני
 אחר ומתייחס " א� יכול לחיות"וההמש� . והוא סו� המשפט,  חייב�וחזר ונטעו בעצי� נקוב 
ז נראה שהוא המש� העני
 ובא לומר שכיו
 שהיתה ראשית הנטיעה בעצי� שאינו נקוב "א� מהאו. ב ש�"במנ' עי. שנעקר

, נ"לא יתחייב בערלה ג� לאחר שהועבר לעצ, כמבואר ברישא א� היה יכול לחיות באותה נטיעה, ב חיוב ערלה"שאי
 נותנת המשנה דר� אי� לבדוק טר� שהוא מעביר הנטיעה מהעצי� ולזאת. דהתחלת הנטיעה בפטור פוטרתו מ
 הערלה

  ).י"החזו' בפי' וביאור דר� הבדיקה עי. (נ לנקוב"שאי

רק בתנאי , ג קרקע"וזה ג� כשמונחת ע, ז מעמיד המשנה המחייבת הגדל בספינה של חרס בערלה"האו, והנה כאמור) ו
שמחדש שחרס אינו צרי� ' עוד מביא בהמש� הירוש. ל"נוכ', וזה מתו� הסתירה על המשנה מהתוספ, כשהיא נקובה


. ש שנטעה באותו עצי� שהאיל
 נטוע בו"ומפרש הבעיא כהר. והבעיה לעני
 דלעת. נקיבה לגבי אילנות שהשרשי
 מפעפעי
 מאחר �דביאר הספק ' א� דחאו מלשו
 הירוש. ש שהספק הוא דשמא דלעת דמי לאיל
 בזה"האחר שבר' עוד הביא פי

משמע דאינו מחלק בי
 דלעת " כנקוב הוא אצל דלעת"ולא אמר דשמא . נקוב אצל איל
 כנקוב הוא אצל זרעי�שהוא 
לא נפקי לה "כ שלמעשה "א� מסיק אח). ש"לפי הרא' בירוש' לעיל שפירשנו הס' עי. (ז אלא לדוגמא"ואי, לשאר זרעי�

' שמענו שדוחה מהלכה חילוק הירוש. ל"עכ, "לאיל
מינה ולא מידי דאגמרא דיד
 סמכינ
 דכלי חרס בעי נקיבה ואפילו 
� שהביא להלכה "ל ולא כהרמב"ש שהו"וזה שלא כהרא. דגמרא דיל
 אינה מחלקת בזה, בי
 איל
 לזרעי� מכל וכל

' וא� מהתוספ. ז היכ
 מצא דגמרא דיל
 פליג"ולכאורה תמוהי� דברי האו). י ח"פ(ר "ש ונט"מע' בה' חילוקו של הירוש
מ "דש, נ"וחילק דהת� מיירי באי, והוקשה לו ממנה אמשנתנו. ל דאיתא הת� דהנוטע בעצי� פטור מ
 הערלה"שהביא כנ

דאמרינ
 . ג הגפ
"ל בעני
 דמברי� ע"ז דכלאי� שהו"פ' י הירוש"והוא כנראה עפ, מזה דג� באיל
 איכא אינו נקוב
וכל החילוקי� ה� בשל חרס או , צי� של מתכתדלא מצינו בגמרא ע, ט א� זה ודאי דחוק"ג ג"צ ע"דבסילו
 של אבר אי

  .ע"וצ. 'מהירוש' ומאי אולמא דהתוספ', אלא מהתוספ" מגמרא דיל
"הרי אי
 זו סתירה , ע�

בחדא אמרו דהגדל בעצי� ובספינה . ל דירד לחלק ולתר� הסתירה שבברייתות"ונראה ברור דכוונתו לסוגיא דמנחות הנ
, נ כנקוב"הא בביכורי אילנות דג� אי, ואמאי לא תירצו אידי ואידי באינו נקוב.  קוראובחדא אמרו מביא ואינו, מביא וקורא
' ונדחה הירוש. נ לזרעי� אינו נקוב ג� לאילנות"ומה שאי. 'ומזה דאיק שהבבלי אינו סובר החילוק דהירוש. והא בחטי�

  .מהלכה

שהשרשי
 מפעפעי� ה
 ' נ
 כסברת הירושאלא שלמסקנא נקטי', ש העלינו לעיל דאמנ� נקטינ
 כירוש"אכ
 בדעת הרא
ג� לזרעי� הרי הוא , דבזה שנחשב כנקוב באילנות, נ"ה נמי לא מצינו לחלק לעני
 ביכורי� באי"דמשו. באילנות וה
 בזרעי�

  .כנקוב

ו י כמו שתמה עלי"ל כשיטת רש"י דס"כ הב"כ על מש"ש והוקשה לו ג"ד
 בדעת הרא) ל"ב מביכורי� שהו"פ(מ "והנה המל) ז
ל דלזרעי� "ד דס"ש אזיל בשיטת הראב"והסיק דהרא. שלפיו יש חילוק בי
 לזרעי�' מ שהסתמ� על הירוש"א עפי"הגר

  .ב נקיבה"דשל חרס ל' י הירוש"ש עפ"ואילו לאיל
 נקיט הרא. בי
 ע� בי
 חרס בעי נקיבה

א "כ א"א,  ג� לאיל
 בעי נקיבהאלא' ל כחילוק הירוש"ז דמגמרא דיל
 מוכח דלא ס"מ שלפנינו פשיטותו דהאו"אכ
 לפ
כ הביא "� שג"דהרי כ
 יקשה על הרמב, א� באמת אי
 זה דיוק. ('מאחר שהביא הירוש, ד"ש נוקט כהראב"לומר דהרא

א� אכתי קאי קושית .) ע"וצ. ז מוכרח לומר דדייק הכי"אכ
 באו. ה"דשפיר מתר� בלא, ל לדידיה"כ צ"וע. לדינא' הירוש
כ כד אוקי ברייתא קמייתא בביכורי� בהכרח "ש לא בעי לאוקי בספינה דהיא נקובה א"מ דנראה דהרא"א לפ"הגר

י "וכדנוקט הב, י"ל בכל כשיטת רש"דס, ש"כמו שהעלינו ברא, ובהכרח. מ דג� לזרעי� הוי כנקוב"וש, שהמדובר בשל חרס
  .בשיטתו

  סיכו� השיטות ובירור א� יש חיוב ערלה מדרבנ� בעצי� שאינו נקוב. ד

  :ה נתבררו לנו השיטות בעני
 ההלכה לקביעת גדרי עצי� נקוב לעני
 חיוב ערלה מ
 התורההנ) א

  .אינו חייב בערלה מ
 התורה, נ"ושל חרס אי, עצי� של ע� נחשב כנקוב: ז"שיטת האו. א

או שדחוהו ' ובשל חרס לא נתבארה דעת� א� נקטי כירוש, ז שנחשב כנקוב"ל כהא"בשל ע� ס: 'שיטת התוס. ב
  .ז"כ דלהלכה נדחה מהלכה כבאו"מ מדלא הזכירוהו כלל משמע ג"ומ. ז"כהאו

שע� בעי נקיבה ושל חרס הוי כנקוב )  בעני
 איל
�א� ודאי , בכל(ש "שהיא כנראה ג� שיטת הרא, י"שיטת רש. ג
  .ת"וחיובו בערלה מה

 פוסק במפורש שדינו ובשל חרס, אבל דעת המפרשי� נוטה שהוי כנקובה. בשל ע� לא נתפרשה: �"שיטת הרמב. ד
  .ד"נ דעת הראב"כנקוב וחיובו מ
 התורה וכ

אכ
 יש לברר בכל הני . פ נראה ברור לכל הדעות שבעצי� של מתכת בלתי נקוב אי
 בו חיוב ערלה מ
 התורה"עכ. ה
ה
 כלאי הכר� וה
 כלאי זרעי� , שאי
 עליה� הספק דמצינו דגזרו חכמי� אינו נקוב אטו נקוב לעני
 כלאי�
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ת "דיש די
 ביכורי� מה, ל"וכ
 אליבא דר, )ה טו"תרומות פ' ש� ה(מ "וכ
 לתרו) ה טז"פ, א ב"כלאי� פ' � ה"ברמ(
כ לכאורה הסברא נותנת שג� בערלה יהא בה� חיוב "וא). ד ב"מנחות פ( מדבריה� �נ "נ וג� באי"בגדל בעצי


  .אי
 הדבר כ
, אכ
 כפי שנראה להל
. מדרבנ

א� הוא של ... נטע בעצי� שאינו נקוב ): ב"ל' בסי(ל "וז, ת בדיני ערלה נוקט בפשיטות לחיובא בהלכות פסוקו"בחזו) ב

  .מתכת אינו חייב אלא מדרבנ

ותמה . נ אסור"דאיתא ש� משמיה דשמואל הזורע כלאי� בעצי� שאי) א' ד� ע(ונראה שפשיטותו נובעת מהסוגיא מנחות 
אלמא מדחייל (נ על הנקוב תרומה ויחזור ויתרו� "תנינא תר� משאי, עהדמדרבנ
 הויא זרי, ל"מאי קמ, אסור: ז אביי"ע

  .ל הגמרא"עכ) י"רש, זריעה היא מדרבנ
, עליה ש� תרומה

וזה כולל ג� כלאי זרעי� . מהדדי,  אטו נקוב�אינו נקוב , הרי שאביי נוקט דבפשיטות יש ללמוד חיובי� שגזרו חכמי�
  .נ אטו נקוב לחייבו מדרבנ
"כ נלמד ג� לעני
 ערלה דגזרו אי"א. יסור קל לחמורולא מחלקינ
 בי
 א) א ב"� כלאי� פ"רמב(

בהערות למה שמובא ש� בפני� בש� הנחפה ) יג' עמ, ט"תשל, כר� ציו
 שביעית(א "ז אויערב� שליט"אכ
 ראיתי להגרש
שדבר זה אינו , ז העיר"עו. בכלי מתכת וזכוכית שאינ� נקובי� מדרבנ
' אפי, בכס� ושדה האר� שאסור לזרוע בשביעית

  .מ וכלאי�"נ אטו נקוב בתרו"וא� כ
 מצינו אמנ� שגזרו חכמי� אי. מפורש

ג� ' ועי. ב א"גיטי
 כ' עי. נ אטו נקוב"אחרי שלא בכל מקו� גזרו אי. מ נראה דאי
 לדמות גזירות חכמי� זו לזו"מ
ג ולא זכרו ' ערלה סי' ש ה" וכ
 הוא הרא.ג דפסק שהנוטע בעצי� שאינו נקוב פטור מערלה"שי' ערלה סי' ז ה"באו

  .'וכו' וכו, פ מדרבנ
"כלל דחייב עכ

". כ ערלה"משא) גזרו(מ וכלאי� שנוהג בכל השני� "דדוקא בתרו: "ל"ש� די' ובטע� החילוק שיש שגזרו ויש שלא גזרו כ
  .ד"עכת, ל דלא גזרו כיו
 שאינו נוהג אלא אחת לשבע שני�"ז פקפק לעני
 שביעית די"ועפי

ש דלא גזרו בו חיוב "ז והרא"ל פשיטא ליה מדברי הראשוני� האו"בפרט באשר לערלה דכנ, חילוק זה קלוש הוא(

  .)ע להל
 מזה"וע, כ אמאי לא גזרו"א, באותו ע� שלא עברו עליו שנות ערלה, דהרי ערלה נוהגת בכל השני�. מדרבנ

ל לא הזכירו שיש בזה "וזה מדייק ממה שהראשוני� הנ, 
פ לדעתו בפשיטות דבאינו נקוב אי
 ערלה ג� מדרבנ"שמענו עכ

  .ל"וכנ, איסור מדרבנ

דהרי ראשוני� אלה לא העתיקו הלכות . ד אי
 זה מספיק"לענ, ז"ש והאו"אכ
 א� נבסס הכל על סתימות דבריה� של הרא) ג
  .ל"י אלא באלה הנוהגות בחו"א

בפרט לפי , ל"ולא מצינו שגזרו בזה ג� בחו. ל"אי
 נוהגות בחווזה מפני ש, כלאי� כלאי זרעי� כלל' ש לא הביא מה"והרא
כ בערלה שכ
 "א. ה נסתפקו שמא יונק קצת"דמשו, דפירשו המפרשי�, "עצי� עשו אותו ספק"ה דדמאי "ספ' לשו
 הירוש

  .נ ג� מדרבנ
"ל אי"אי
 אסור בחו, "ודאה אסור, ספיקא מותר"נתקבלה ההלכה 

ז לפי גירסתו "שהובאה באו' שבתוספ. כי מגו� הברייתות נית
 ללמוד זאת,  ראשוני�צ ללמוד מסתמ
 של"א� נראה דאי
: וכ
 הוא המש� הברייתא. נאמר בה הנוטע בספינה ובעצי� ובגג פטור) ש"ל הוכחנו שזוהי ג� גירסא שהיתה לפני הרא"וכנ(

דבמקו� שנאמר חייב יש לגרוס , באנו לעיללפי שה. (ושברו וחזר ונטעו בעצי� נקוב א� יכול לחיות פטור, נ"נטעו בעצי� שאי
שגורס . 'א בתוספ"וכ
 לפי גירסת הגר. ה"כפי שנוכיח להל
 בע, ב ג� חיוב מדרבנ
"מדנקט לשו
 פטור נראה ברור שאי). פטור

, דהיינו שמתחיל מחדש למנות בו שנות ערלה משמע דלפני כ
 לא היה עליו שו� חיוב, שא� חזר ונטעו בעצי� נקוב חייב
  .אי ג� קוד� היה בו חיוב, ת"ל חייב מה"י שהעבירו לנקוב יש להתחיל מחדש המני
 לחיוב דאורייתא הול"אלא שע, כ"לדא

תנא ): ב' ז(וזה ממה דאמרינ
 בגיטי
 . ונראה להוכיח דלשו
 הברייתא כשנאמר בה פטור הכוונה דג� חיוב דרבנ
 אי
 בו) ד
י הא רבנ
 "ק הא ר"ר ירמיה ל"א). נ"לעני
 אמירת בפ(ל " כמביא בחו� י ותניא איד�"חדא המביא גט בספינה כמביא בא

 
י אימתי בזמ
 שהספינה גוששת אבל אי
 "עפר הבא בספינה לאר� חייב במעשר ובשביעית אר) גרסינ
 דתניא' לתוס(דתנ
והיינו . גוששתכא
 בזמ
 שאי
 הספינה גוששת כא
 בזמ
 שהספינה , י היא"אביי אמר הא והא ר. הספינה גוששת פטור

ולכאורה . י"ה הא ר"ש תוד"עי, ג� לעני
 הבאת גט, י"שלמדי� מהא דפטור ממעשר ושביעית שאי
 על המקו� ש� א
כמבואר ש� , יהודא כשאי
 הספינה גוששת דאז אי
 עליה די
 עצי� נקוב' ל הא דפטור לר"תמוה מה ראיה היא דהרי י

אלא מוכרח דמוכיח . ת"מ מה"ב חיוב תרו"דאי,  בעצי� שאינו נקובכ פטור כדי
 הגדל"וע, דבזה תליא עיקר ההבחנה
כ הפטור "אע. פ מדרבנ
"היה בו חיוב עכ, ואילו היה בו הפטור רק מצד דאינו נקוב, ב ג� חיוב דרבנ
"שאי, מדנאמר פטור

  .כ שפיר יש ללמוד מזה ג� לעני
 גט"ע. ל עליו"הוא מפני שאותו מקו� תורת חו

י ורבנ
 ג� "ז שיש ללמוד מפלוגתייהו דר"דבמה דאמרינ
 ש� דעת ר. י" כמה מדויק בזה לשו
 רשוא� נתבונ
 ש� נראה
י לא מיחייב במעשר "ולר, דלרבנ
 אוירא כמא
 דמנחא דמי: י"פירש, י פטור"ג יתידות דלר"לעני
 עצי� נקוב מונח ע

פ יש חיוב "והיינו לומר דודאי עכ. אורייתאח בזה מד"י אי"הנה דקדק לציי
 בזה דלר. כ"ע, מדאורייתא כמי דמנחא אארעא

  .נ באר�"כדי
 הצומח באי, מדרבנ

הפטור הוא לא רק מצד , ג"דהת� הרי בכה, ל"והיינו כנ. י עצמ� בספינה שאינה גוששת לא פירש כזאת"ואילו בדברי ר
  .ב חיוב כלל"כ אי"דע, ל על המקו�"ג שאי
 המי� עמוקי� די
 חו"נ אלא משו� דבכה"אי

אבל אי
 "י "שציינו דהאי לישנא דמובא בזה בדברי ר, )ה אמר"ד(ר בזה ג� דקדוק הלשו
 שעמדו בו התוספות ויתבא
והרי , למה באמת לא הביאה הגמרא המשנה, ולכאורה מפליא. כ יש לגרוס דתניא"וע, אי
 במשנה" הספינה גוששת פטור
העתיק ) ג"א דתרומות הכ"פ(� "ומפליא דג� הרמב). י ש�"תקשי ל� מתניתי
 ורש, ב א"סנהדרי
 ל' עי(המשנה עדי� להוכיח 

ל הא דאמרינ
 דבאינה גוששת "דהנה כנ, אכ
 זה יוסבר יפה מאד. והשמיט הסיו� שבברייתא והלא דבר הוא, כלשו
 המשנה
 ל חייב במעשרות מדרבנ
 כשנגמרה מלאכת� באר�"א� ה
 ג� הגדל בחו. ל"מדי
 הגדל בחו, היינו מכל וכל, י"פוטר ר

, כיו
 שהמדובר על ספינה הבאה לאר�, כ לא נקטה המשנה מילתא פסיקתא לאמר פטור"ע). ז"רדב' ב ועי"� ש� הכ"רמב(
רק דכשהספינה , כ לא נאמר כלו� במשנה על שאי
 הספינה גוששת"ע. כשתגמר מלאכת� באר�, יתכ
 שיהא בה� חיוב
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מ "חייב בתרו"רק הדי
 דספינה גוששת ' ולא כ, ט"שנה מה� בחר לשו
 המ"כ ג� הרמב"דהיינו מ
 התורה וע, גוששת חייב
, והברייתא דסיימה דבאינה גוששת פטור. י"ת כמו כל א"ג החיוב הוא מה"להדגיש שבכה, "י עצמה"ושביעית כצומח בא

,  כאמור�הוא מדי
 אחר , דהא דתתחייב כשתגמר מלאכת� באר�. ל ממש"הרי היא כחו, היינו לומר דמצד עצ� הצמיחה
  .ופשוט. ל לא מצד עצ� גידול�אב

דג� מה שנאמר , ב"ומעתה נ. הוא לומר שג� חיוב דרבנ
 אי
" פטור"פ שמענו מסוגיא זו דבמקו� שנאמר בברייתא "עכ
  .ד"כנלע. הכוונה שאי
 בו אפילו חיוב מדרבנ
" פטור"נ "לעני
 ערלה דהגדל באי

אכ
 אכתי מ
 הראוי . א� כי לא מכח ראיותיו, א"ויערב� שליטז א" פשיטותו של הגרש�הנה כי כ
 הגענו להלכה למסקנתו ) ה
  .ז אינו מתקבל על דעתנו"ל חילוקו של הגרש"דכנ, למה באמת לא גזרו בזה, לעמוד על טע� הדברי�

שכ
 כבר הזכרנו כמה פעמי� הא , וזה. היה זה נוגע ופוגע בגזירה אחרת, ד לפי שאילו היו גוזרי� בזה"והנראה בזה לענ
כל שהוא חייב בערלה יש ): ש א"י ממעש"� פ"רמב(מאיד� הלכה רווחת היא . מ מדבריה�"נ חייב בתרו"עצי� שאידהגדל ב
נמצא שאילו היו גוזרי� די
 ערלה על איל
 בגדל בעצי� ). ט ד"ש� פ(ונטע רבעי דינו שהוא פטור מ
 המעשרות . לו רבעי

ג "ולא דמי להא דמחייבי� כה, להטיל דהוי כעי
 חוכא ואיטלולאושני החיובי� ג� יחד לא יתכ
 . מ"היה נפטר מתרו, נ"שאי
כ לא גזרו בו "ע. ד"ולא כ
 בניד, דהת� מספיקא מחייבינ
) ב" פ�א "ב פ"ב(מ "בקונה איל
 אחד או שני� בביכורי� ובתרו

  .נ"מ שישנו בכל הגדל בעצי� שאי"דיני ערלה כלל והניחו בו החיוב הכללי של תרו

ודמי . דא� נגזור בה� ערלה מדרבנ
 נמצאנו מפסידי� אות� לגמרי, י"דלא רצו לאסור פירות א, נוס�ל בו טע� "עוד י) ו
 
ב "וכיו. י דאיכא הפסד טהרות"ופירש. אפושי טומאה מדרבנ
 לא מפשינ
): א' ביצה ז(להא דאמרינ
 לעני
 טומאה דרבנ

הרי שהעיקר מצד הפסד . � העול� ועד סופובשעה שכורתי
 האיל
 שעושה פרי קולו הול� מסו): ד"פל(א "בפרקי דר
  .נ נמנעו מלהפסיד פירות הראויי� לאכילה ולהנאה"וה, הפירות

כי עד כא
 לא מצינו . ובעני
 גידולי מי� נראה שיש מקו� להקל טפי. נ"כ היה המדובר על הגדל באדמה בעצי� שאי"ע) ז
בפרט , שהרי מבחינה חיצונית דומה הוא לנקוב, בוגזרו בו אטו נקו, גזירה אלא בעצי� שאינו נקוב שיש בו אדמה

ולא כ
 . ל באור�"דוגמא וכנ, אבל מבחינת הדי
 תורת נקוב עליו, י שבפועל הוא אינו נקוב"ל דאעפ"שיש שי, באילנות
ואי
 בידינו לחדש גזירות מה שלא מצינו , לא מצינו בה� גזירה זו, גידולי מי� שכל צורת גידול� שונה מהגדל באר�

  .ל"רי חזבדב

ח שנטה להחמיר יותר בגידולי מי� לעני
 שביעית דלא יחשב רק כתולדה אלא "ר' ח סי"ע בזה בהר צבי חאו"אכ
 יל
  ".ויש בזה משו� שד� לא תזרע"כזריעה ממש 

ל דקאי "וצ. לא יתכ
 כל שה� במיכל שאינו נקוב" שדה"דודאי די
 , ד"א� דבריו אלה האחרוני� תמוהי� מאד לענ
ל דיש "ל כנ"נ נ"מ בצומח בעצי� שאי"ומ. ב"מיכל הוא בדי
 נקוב או נקוב ממש אלא שסתו� ברגב אדמה וכיובגוונא שה

  .נ"להקל בו יותר מצומח באדמה בעצי� שאי

  ל"חליפת מכתבי� בעני� הנ. ה

, יעיתא בעני
 די
 עצי� שאינו נקוב בשב"ר שלמה זלמ
 אויערב� שליט"כ הגה"במה שנוגע למש, מקצת מהדברי� דלעיל
, ש"ז והרא"ודייק לה מסתימת האו, שאינה נוהגת בעצי� שאינו נקוב ג� מדרבנ
' והת� פשיטא לי, שלמד זאת מערלה
  :שלעיל הובאו בהרחבה, י הנקודות דלהל
"עפ, ל"שלחתי במכתב להנ

כיו
 ,  גזרו באינו נקובל דהת� לא"וי, ל"ש דכיו
 דאינהו מיירי רק בדיני� הנוהגי
 בחו"ז והרא"דאי
 לדייק מסתימת האו) א
הוא , במקו� שחייבו, נ דחייבוהו מדרבנ
"דעצי� שאי' ובפרט לפי הירוש, דג� בנטוע בקרקע ממש אינו אלא מהלכה

  .ס דספיקו מותר"והרי בערלה הלממ, משו� שהחשיבו כגדר ספק

כ בחרו "דע, מ"תרי בחיוב תויהווה הדבר תרתי דס, א� מצד דבנטע רבעי, מה שכתבנו בטעמא דמילתא דלא גזרו בערלה) ב
  .נ"וכ
 מצד דלא בעו לאסור ולהפסיד הפירות באיה, מ דנוהג בכל הזמני�"ל להשאירו בחיוב תו"חז

, הכוונה ג� לעני
 לפטור מדרבנ
, דנוקטת הגמרא בפשיטות דמה שנאמר בברייתא פטור', מה שדייקנו מהסוגיא גיטי
 ז) ג
  .ה יש תימא רבה בסוגיא"דאל

דלגבי חיוב מעשרות יש , והעלינו, שבזה ניחא שלא הביאה הגמרא המשנה אלא הברייתא") פרפרת"בתור (נתי ז ציי"ועפי
דבזה , והדיוק בסוגיא דהת� הוא מדי
 המעשרות ולא מדי
 שביעית, כשנגמרה מלאכתו באר�, ל"שיתחייב ג� מה שגדל בחו

  .נ"גדל בעצי� שאישמחייבי� מדרבנ
 ג� ה" כר� ציו
"יתכ
 כאותה דעה שהובאה ש� ב

ל שלכאורה נראה שמחלק לעני
 שביעית לאסור רק "ל דיסקי
 זצ"כ בסו� דבריו לדייק מדברי הגרי"ולבסו� הערתי על מש) ד
ומשמע דזה ג� , א לומר כ
 שאסר לשרות זמורה בצלוחית של מי�"שא' ולבסו� כ) חרס וע�(בהני שיש בה� ספק נקובי� 

דבזה , ז הערתי דיש מקו� לחלק בי
 שהאיסור מצד עצ� הפעולה שנחשבת כזריעה"וע. נ אוסר"הרי שג� באי, בזכוכית
דאי
 מקו� לחלק בי
 , ובזה פשיטא, ל דלא נאסר באינו נקוב א� הת� הפעולה מצד הכנתה והכשרתה לנטיעה בקרקע"י

  .נקוב לשאינו נקוב כי לא מטע� יניקה דהשתא אתינ
 עלה

  :עיל בדברינו באור� באה תשובתו הניתנת בזהשכאמור ניפרטו ל, על הדברי� דלעיל

  ל"ז אויערב� בעני� הנ"מכתבו של הגרש

  ה"זמ
 קהלה לכל תשמ' ה יו� ד"ב

  .א"ר שאול ישראלי שליט"כ ידידי ומכובדי הגאו
 המפורס� מוה"למע

, שובתי עד היו�ומסבה שלא היתה תלויה בי אחרה ת, קבלתי יקרת מכתבו, אחרי תת ברכות נאמנות בכבוד ויקר כיאות) א
  .ועתה הנני רוש� דברי� מעטי� לפי סדר אותיותיו המחכימות, ואבקש בזה סליחתו
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ירקות חייבי
 ' מ אפי"ז רק מדרבנ
 ומ"מ בזה"ל משו� טעמא דהת� ספיק
 שרי הרי זה תרו"א� כוונת� רק על חו) ב
מ או מפני שכהיתירו כ� איסורו "שילל ד"ג שרק בתערובות טבל מחמירי� משו� דהו"אע, נ"מ בעצי� שא"מדרבנ
 בתרו

ל קיל טפי וכדחזינ
 דרבנ
 "וא� שיכולי� לומר בערלת חו, לקולא' אבל לא בספק טבל דחשיב ככל ספק דרבנ
 דאזלינ
 בי
ולכ
 נראה דכוונת , י הרי זה אסור"מ היו צריכי� להדגיש את זה בפירוש ולא לסתו� א� בא"מ, הוי מספקי להו אהדדי

' ב העיד ר"ע' חולי
 ז' במס' מפני הספק עשאוהו מדרבנ
 כודאי כמו ודאי דרבנ
 וכמו שהוכיחו מהגמהירושלמי ש� ש
ה מביא תקלה על יד
 "ה לא סמכו משו� טעמא דאי
 הקב"דמאי ואפי' שזה הי' וכתבו ש� בתוס' יהושע ב
 זירוז וכו

פ אפשר דיש להקל "ועכ. בירקות' בו נוהג אפיכודאי דרבנ
 שחיו" קצת"כ שזה כבר נהפ� להיות "מעושר וע' לומר שזה הי
ג מותר בערלת "ז ג� בשביעית מפני שרוב הפוסקי� הכריעו דאינה אלא מדרבנ
 ומנל
 להחמיר בדרבנ
 א� בכה"לפי
ג "מ וכיו
 דבכה"א� שיודע אני שיש לחלק בי
 ערלה לשביעית ובי
 ערלה וכלאי� אבל כולהו הני חלוקי� ג� מתרו, ל"חו

ה נמי בערלה וג� בשביעית לא רצו חכמי� להפקיר ולהפקיע לגמרי מהבעלי� בדבר שאינו "יעבד אפשר דהלא אסרו בד
ג שבכלאי� אסרו לזרוע לכתחילה היינו מפני שזה רק איסור גברא שנוהג "ואע, מ שנוהג תמיד"מצוי בכל השני� כתרו
  .כ בשביעית אפשר דשפיר מותר לזרוע ג� לכתחילה"בכל עת ובכל שעה משא

הוא ג� מדרבנ
 דהא בה� ברייתא נזכר ג� מעשר אשר לעני
 " פטור"נראה דאי
 להוכיח מזה ד' ג וראיה לזה וכו"ש הדר"מ) ג
לא היתה הספינה : "יהודא אימתי מזמ
 שהספינה גוששת וזה לשונ�' ב דחלה אהא דאמר ר"זה אמרו בירושלמי פ

ודבר זה קשה ג� , "צי� שאינו נקוב ומעצי� שאינו נקוב עליהותורמי
 ממנה על ע) מדרבנ
' פי(גוששת מעשרותיה מהלכה 
  .'ובמקצתו ג� על האמור באות ה' על הפרפרת שבאות ד

ושפיר נוהג , "למא
 דתני כר� רבעי מודה בשאר אילנות דמדרבנ
 נוהג' דאפי"ה אתרוג כתבו "קדושי
 בתוד' בריש מס) ד
כ דאי
 זה תרתי דסתרי ושפיר יש כח ביד חכמי� להטיל על "וע, ת"מ הוא מה"ג שחיובו בתרו"מדרבנ
 ג� בזית אע

ו ומה בכלאי� להפקיע "כ הרי הדברי� ק"הפירות קדושת רבעי ופטור לגמרי ממעשר כאילו הוא ממי
 גבוה ממש וא
ובנוגע לטע� השני לא ידעתי מה טע� לא ניחא . נ שכל עיקרו הוא רק מדרבנ
"ש עצי� שא"ת כ"מזית דחייב במעשר מה

ש בערלה דלא רצו "ג דלכתחילה אסור לזרוע ועביד עבירה וכ"ג דכמו שלא רצו לאסור בדיעבד בכלאי הכר� אע"להדר' לי
  .חכמי� לגזור איסור

יתכ
 שהפיעפוע הזה " שחוזק יניקת האיל
 מפעפעת ועוברת"ש אהא דהשרשי� מפעפעי
 "כמדומה לי דלפי מה שכתב הר) ה
� וכתב הנוטע בעצי� שאינו נקוב חייב בערלה ולא מחלק כלל בי
 ע� לחרס � הרי סת"וג� הרמב, הוא ג� דר� מתכת

לא נזכר רק חילוק בי
 ע� לחרס אבל ששניה� יחד חלוקי� ממתכת מנל
 וא� מפני הטע� שעתיד ' ומתכות והרי בגמ

 ע� וחרס וכיו
 שסת� אי
 לנו לחלק בי
 עב לדק ובי, ז צרי� להיות ג� בע� וחרס א� השולי� עבי� מאד"להשבר ה

  .ג שזה דוחק"וזה שמוכיח מהתוספתא יתכ
 בכוונת� ש� הוא לעני
 דאורייתא אע. למתכת

ז דשבת דשביעית במחובר איתא בתלוש ליתא "הרי אמרו בפ, לעני
 שבת כני� הדברי� אבל בשביעית מנל
 לאסור בתלוש) ו

  .ג בזה"להדר' כ מודינא לי"א� אעפי, ומיירי הת� ג� בדרבנ

  .כל אותות טובה ברכה ושמחהבהערצה וב

  שלמה זלמ
 אויערבא�

   הרב שאול ישראלי�תשובה לתשובה 

  ו"ה ירושת"אייר תשמ' ט, ה"ב

ת שלמה זלמ
 אויערב� "מרבה פעלי� לתורה ולהאדרתה כש, זק
 ויושב בישיבה, כ ידידי המרומ� הגאו
 הגדול"הו
  .ו"ק ירושל� ת"פעיה, א"שליט

  .ר"ט באה"אחדשה

, וטרדות החג מנעוני מלהשיב מיד, שהגיע אלי רק ימי� ספורי� לפני חג הפסח, ז"ד אדר ש"בו מיו� יאאשר קבלת מכת
  .ועתה באתי על דברי תורה

דכונת הדברי� דג� מדרבנ
 , "פטור"כ בברייתא "ג כותב לדחות מה שהוכחתי שהגמרא נוקטת בפשיטות דמש"הדר' כב. א
שכוונת הדברי� שאי
 בזה ג� , א ג� לעני
 ערלה בשאינו נקוב דפטורכ בבריית"שמכא
 יש ללמוד במש. אי
 בו חיוב


  .איסור מדרבנ

י שבא� אי
 הספינה גוששת מפרישי� "ל לא"דחלה שבו נאמר על המשנה שהבא בספינה מחו' ה הירוש"ומציי
 מעכתר
  .נ וכ
 להיפ�"מזה על שאי

נ ש� על " על הפטור והחיוב במעשרות דאילו במשיטריח לעיי
 שדברי נסבו באמת בעיקר, א� עדיי
 מכתבי לפניו, א�
יהודא ' בגלל מעשרות והיינו דתמיה עצומה בסוגיא דגיטי
 דמפרש הא דר) מדרבנ
(א היה לומר חייב "דא, שביעית יש לדחות

ר דהא דפוט, שהרי אפשר לומר, והרי זה תמוה, ומכא
 מייתי לעני
 גט. ל"פוטר באינה גוששת הוא משו� דהוא כצומח בחו
י על המקו� ובזה דקדקנו "ע תורת א"כדמייתי עלה הדיו
 בהמש� הסוגיא ולעול� לכו, נ"הוא מצד דהוי עלה די
 עצי� שאי

' וכו" ולטעמי�"ב א "סנהדרי
 ל(והרי ממשנה עדיפא להוכיח ', דחלה והביא מהברייתא כדכתבו התוס' ה שביק מתני"דמשו
ל דהא דמצרי� גוששת הוא רק בכדי "כ אי
 מזה הוכחה די"וע, שת פטוראלא משו� דבמשנה אי
 הסיו� בשאינה גוש). ש�

, ב"וזה מוכיח דג� חיוב דרבנ
 אי" פטור"כ מייתי מברייתא דנאמר בה "וע. י עלה"אבל ג� באינה גוששת די
 א, ת"לחייב מה
תמא כיו
 שהמדובר משו� דס, נ"הא דהמשנה לא סיימה די
 באי, והוספנו בזה, ל"ומוכרח לומר שהוא מדי
 הגדל בחו

שחייב , ל שנגמרה מלאכת� באר�"ובזה חייב במעשרות מדי
 פירות חו, י"בא' בגמר מלאכת� הי, בספינה הבאה לאר�
 
ג שנגמרה "שמתייחס למשנה זאת שפיר העלה דבכה' כ הירוש"וע). ז ש�"ג ורדב"א מתרומות הכ"� פ"רמב(מדרבנ

דאתא " פטור"והברייתא דנקטה לשו
 (שג� בזה חייב מדרבנ
 , נ"מלאכת� באר� מפרישי� מה� ועליה� מעצי� שאי



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

23

החיוב הוא מצד , בא� נגמרה מלאכת�. ל על המקו�"ג� מחיוב דרבנ
 דתורת חו, לאשמעינ
 דמצד עצ� הגידול פטור לגמרי
  ).ל"וכנ, ולא מצד הגידול, אחר

  .פ וברור"וז.  להפריש מזה על זהנית
, פ שניה� מדרבנ
"כיו
 שעכ, ואי
 הבדל לגבי חיוב זה על סיבת חיוב�

ז תרתי "משו� דיש עי, נ"ג כותב לדחות מה שרציתי לומר בטעמא דמילתא דלא גזרו חכמי� ערלה בעצי� שאי"הדר' כב. ב
בנטיעות אחרות חייב , דג� למא
 דתני כר� רבעי' א בתוס"ז הביא שיטת הי"מ דנטע רבעי וע"דסתרי בעני
 הפרשת תרו

  .ל בזה שאי
 החיוב אלא מדרבנ
"וק. מ"י שזיתי� חייבי� מ
 התורה בתרו"ואעפ. � מ
 המעשרותמיהת מדרבנ
 ונפטרי

לא , מ"הפקיעו� מחיוב תרו, ר מדבריה�"בזה שגזרו בה� נט, מ"פשיטותא דמר דבזיתי� שחייבי� מ
 התורה בתרו

  .ש�' כי לא נתפרש מזה בתוס, ידענא מהיכ

' אלא שנית
 להביא ראי. 'צ לעני
 יש כוח ביד חכמי� לעקור וכו�ט"דיבמות פאמאי לא מייתי מינה בסוגיא , וא� איתא
ל דהת� היתה המגמה "די, ד"מ אי
 הכרח לניד"א� מ. מ"משאר אילנות שחייבי� בנטע רבעי ולא מפריש מה� תרו) ו"בלי ק(

ב "ד דג� בערלה אי"כ
 בנידולא . ג� לעני
 סדר השנה הרביעית, כמו בכר�, להשוות כל אלה שחיוב הערלה בה� מ
 התורה
. מ"ויתכ
 שמשו� זה באמת מיאנו לפרש כי. 'ה
 יש לקיי� טע� שאמרנו לשיטה האחרת שבתוס, פ"עכ, כ
. חיוב כלל ועיקר

וא� נבוא . מ"ובפרט לזיתי� שחיוב� מ
 התורה בתרו, ר"מ מנט"כי לדבריה� נצטר� לומר שהפקיעו חכמי� חיוב תרו
  .ד"ל בניד"תרתי דסתרי וכנר יהי "לחייב� ג� בדיני נט

ג "נ אע"כ לאיסור הנאה בעצי� שאי"ג לפי טע� השני שכתבתי בהוספה לאותו נימוק שכש� שלא גזרו בכה"עוד כתב הדר
  .כ בעני
 ערלה"מכש, דעביד איסורא

נתתי כש� שג� הנימוקי� ש(א� אי
 זה עני
 לשביעית שאי
 בה� איסור הנאה . ונאי� הדברי� למי שאמר�, מקובל עלי
  ).אינ� שייכי� לשביעית

א "וכדפשיטא ליה כ
 ג� לחזו, דיינינ
 ליה בדי
 עצי� שאינו נקוב, וג� אליבא דדינא, ע"במה שפשוט בעיני במתכת לכו. ג
יתכ
 , היינו שמצד חוזק היניקה של אילנות, "שרשי� מפעפעי�"ש "ג פקפק בזה לפי מה שפירש הר"הדר' וכב. ל"זצ

  .תשטע� זה שיי� ג� במתכ

) ונשבר: לגירסתנו(הנוטע בעצי� שאינו נקוב ושברו : ז"כ אי� תתפרנס התוספתא דמייתי באו"דא, נפלאת היא בעיני
כ להני שיטות דנקטי בדברי "דמשמע בפשיטות דיש אפשרות של עצי� שאינו נקוב ג� לגבי אילנות וא, וחזר ונטע בעצי� נקוב

מ לעני
 אילנות ה
 חרס וה
 ע� כנקוב "ומ,  עליו תורת נקוב לזרעי�דשרשי� מפעפעי� אמורי� ג� בעצי� שאי
' הירוש
באשר לשיטות השונות בעצי� שאינו . (ועל כרח� אינו אלא במתכת, ממילא לא נית
 לפרש התוספתא בע� או בחרס, נחשבי�

  ).מ"ואכ, ז כתבנו במאמר מיוחד כדלעיל"ש והאו"הרא, י" דעת רש�נקוב לאילנות להלכה 

 
,  מתכת�דהיינו , ז מכלאי� שמחלק בי
 חרס לסילו
 של אבר"רפ' הירוש) והארכנו בעני
 באותו מאמר שציינתי(עוד נציי
ל כי לא "י, נ"א שמובאי� דיני עצי� נקוב ושאי"והא דלא הוזכר מזה במק, ונראה מש� שדי
 מתכת הוא שונה מחרס וע�

היה סגי בהבחנה בי
 של ע� לשל , נו בי
 נקוב לשאינו נקובוהבחי, ובאות� עניני� שדנו בה�, היה שכיח אז עציצי� ממתכת
הנה עתה ראיתי במשפט [ל שדנה במפורש לעני
 ערלה "מכל מקו� מהתוספתא שהו. 'ולמר כדאית לי' למר כדאית לי, חרס

 צורה מוכרח דיש איזושהי.] א� דעת הראשוני� היא לפרשה כפשוטה. מחודש בתוספתא' פי) ז"ט' עמ(ל "כה
 למר
 הרב זצ
בהכרח , ע שבאילנות ע� וחרס שוי� ה� שדינ� כנקוב לאילנות"� ושו"וא� נקבל לדינא כרמב, נ ג� באילנות"של עצי� שאי

  .כ לומר שש� המדובר בעצי� מתכת"ע

  .נ"למר ולתורתו בידי' ושלו, ג"הדר' בנקיטת הורמנא מכב, ובזה אצא

  .ישראלי. ש

  

  ל"י המיועדי� ליצוא לחו"בחיוב תרומות ומעשרות בפירות א: סימ� ג  
  י"ל לא"פירות שנכנסו מחו. א

  ל"י שיצאו לחו"פירות א. ב

   למעשה�מ בפירות יצוא "די� תרו. ג

  

  י"ל לא"פירות שנכנסו מחו. א

  ):ב"א מתרומות הכ"פ(� "כתב הרמב

אשר אני מביא אתכ� : "'נאש, י שיצאו חוצה לאר� פטורי� מ
 החלה ומ
 התרומות ומ
 המעשרות"פירות א"
 שמה את� � שמה' שנא, ל שנכנסו לאר� חייבי� בחלה"וכ� פירות חו. ל פטורי�"בחו,  שמה את� חייבי��" שמה

 במעשרות חייבי� ביד ישראל אחר שנכנסו לאר� וא� נקבעו למעשר. ל"חייבי� בי
 בפירות האר� בי
 בפירות חו
  ".מדבריה�

דלעני
 חלה נראה שהוא חיוב , שמבחי
 בי
 חיוב חלה לחיוב מעשרות, סו לאר� משמעמ בסיפא לעני
 א� נכנ"מלשו
 הר
ואילו בעני
 מעשרות . ל"י או חו" שבחיוב זה אי
 הבחנה א� ה� פירות א�" שמה"שהביא על זה לשו
 הכתוב , מהתורה

  .באר� אינו מחייב כי א� מדבריה�) היינו גמר מלאכה(מסיי� שקביעות המעשר 

" שמה"כיו
 שג� חיוב ופטור בתרומה נלמד ממה שכתוב , מה הבדל בי
 חלה למעשרות, עמד בזה והתקשהבכס� משנה 
" מדבריה�"שמה שמסיי� , האחד: וכתב בזה שני פירושי�? א� כ
 למה לעני
 כניסה יהיה הבדל. ל"י לחו"לגבי שיצאו מא
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קאי בנקבעו למעשרות על ידי " חייב מדבריה�"תב דמה שכ, שהלשו
 בסו� דבריו אינו מדוייק, והשני. קאי ג� לעני� חלה
ושני . בנקבע למעשרות באר� חייבי� במעשרות מ� התורה כמו בחלהואילו , דיש בה� חיוב מיהו מדבריה�, ל"ישראל בחו

  .הפירושי� דחוקי�

  :ז כתב וזה לשונו"אכ
 הרדב

בי
 ,  את� חייבי��" שמה"ע קרא כדמשמ, מ
 התורה הוא) ל שנכנסו לאר�"לעני
 מחו, דסיפא(והאי חייבות "
שחיוב החלה בשעת גלגול העיסה , חייבות בחלה, ל"ג שהוקבעו למעשרות בחו"ואע, ל"בפירות האר� בי
 בפירות חו

והוא , וא� הוקבעו למעשר אחר שנכנסו לאר� חייבות במעשרות מדבריה�. אבל פטורה מתרומה ומעשר. הוא
לא להשוות הדי
 כתב כ
 אלא משו� , "'ל וכו"וכ
 פירות חו"כתב רבינו ומה ש. הדי
 לתרומות דחדא מינייהו נקט

  ".דילפינ
 תרוייהו מחד קרא
ל שמשתווי� ש� "ולא כמו ברישא דיצאו מהאר� לחו, יש אכ
 חילוק בי
 חלה למעשרות, שלעני
 נכנסו לאר�, הנה הדגיש

ג� , יש בה חיוב תורה, כל שהיה גלגולה באר�, השחל, � בסיפא"והיינו כפשיטות לשו
 הרמב. חיובי חלה ומעשרות להדדי
ולמסקנא , מ שהוקשה לו"ושלא כהכ. ואילו במעשר ג� שנגמרה מלאכתו באר� אי� חיובו אלא מדבריה�, ל"בזו שבאה מחו

  .או ששניה� מהתורה או ששניה� מדרבנ
, ל שחיוב� לחלה ולתרומה דומה"ס

  :�"העתיק לשו
 הרמב) ב"י' א סעי"של' סי(ע "בשו

  ".אחר שנכנסו לאר�) ביד ישראל(א� נקבעו למעשר , ל שנכנסו לאר� חייבי�"ופירות חו"...

  ):ט"ק כ"א ס"של' סי(א בביאורו "וכתב הגר

  ".ל"כנ, ז"מ בזה"דאי� נפק, ושולח� ערו� השמיטו חייבת מדבריה�"
  .דכתב דתרומות ג� בזמ� עזרא מדבריה�', ל בסעי� ב"והיינו דכנ

  :א ש�"וכתב עוד בזה הגר

דלא מצד שבזמ
 הזה כל תרומות ומעשרות , � מוכח"דמהרמב, היינו, "� למד דאינו אלא מדבריה�"שהרמב, ונראה"
.  אינו אלא מדבריה�ג"בכה, מ מדאורייתא"אלא שג� בזמ
 שתרו, דבזה לא היה צרי� להדגיש זאת בפירות אלו, מדבריה�

אי� , ע"ואי מדאורייתא חייב לר". 'מקצת שורשי� וכו. לא... ' איל� שמקצתו באר� וכו: "א"ב ע"כ, ממה שכתב בגיטי�"
שבפירות שנכנסו , �"שעל סמ� ברייתא זו הוכיח הרמב,  היינו".דהא הכל תליא היכ� הפירות בשעת קביעת�, מ בזה"נפק

לעני
 ואילו , "שמה"שבחלה אמנ� חייבי� מהתורה מדכתיב , יש הבדל בי
 חיוב� בחלה לבי
 חיוב� למעשרות, לאר�

  .ל"וכנ, ז בדבריו"� וכהבנת הרדב"וזה בפשטות לשו
 הרמב. מעשרות אי
 חיוב� אלא מדרבנ

דהא מחד קרא , מאי שנא בחלה דחייב מדאורייתא ובמעשרות מדרבנ�, ע"אבל דבריו צ": א מסיי� בתמיה"אלא שהגר
שבזה מקו� גידול� הוי מקו� , כלומר, "ל בפירות שאינ� צריכי� גור� למעשרות"י, ל"וברייתא הנ. מ"וכ� תמה בכס? נפקא

  .היכ
 נקבע מקו� גידול�, דאשר על זה חשיב לקבוע, קביעת
 למעשרות

שהרי לפי פירוש , "מדבריה�"ל דמה שמשו� זה השמיט הסיו� "י, � בשני אופני�"מ בפירוש הרמב"י דברי הכס"ועפ(

 כשנקבעו �קאי על אופ
 אחר " מדבריה�"והאי , ג שמדובר שנקבע למעשר באר� חיוב� הוא מ
 התורה"בכה, הראשו

  ).א"מ כמו שכתב הגר"בפרט שלמעשה אי
 נפק, ולא רצה להכריע בזה ג� בשולח
 ערו�. ל"למעשר בעוד� בחו

מ לעני
 פירות "מ, שנאמר בחלה ילפינ
 נמי לחיוב מעשרות" שמה"פ דמקרא "דאע, �"ד נראה לבאר שיטת הרמב"ולענ
דהיינו משעת שימת מי� , או בהתחלתה, דבעוד שחיוב חלה אינו אלא בהיותו לעיסה, וזה. כ הבדל"ל שנכנסו לאר� יש ע"חו

כל החיוב והפטור הוא על אותו זמ
 שבו , על כ
). ז"שכ' ד סי"יו(ז חלות חלה כלל "אי
 ע, ואילו המפריש קמח, וקמח ויערב
היינו באר� " שמה"מאחר שהתורה קובעת החיוב , חיוב� מ
 התורה, א� בשעה זו היו באר�, ועל כ
. ישנה זיקת חלה

מ "מ, פ שאינו עוד באיסור אכילה טר� שנגמרה מלאכתו"שאע, שחלות מעשר הוא משעת תלישה, כ מעשרות"משא. ישראל
  .ג� כשזה בשיבולי�, חלה ההפרשה, ההפרשה כל שאינו במחובר

כ חלה "דע, גמרה מלאכתו יש בו זיקה למעשרפ שלא נ"אע, הראשו� מזמ� שנתלש: לחלות מעשרשני שלבי� שיש , יוצא

א לומר "א, כ"וע. שחל על התבואה ש� טבל להאסר באכילה, וגמר מלאכה אינו אלא שלב שני. ההפרשה מאותו זמ

לא שיי� שיחול עליה , ל"שהרי באותה שעה שנתלשה בחו, ל תחול בה זיקת הפרשת תרומה"שתבואה שגדלה ונתלשה בחו
, היינו. אלא כשהיה בו קדושת זיקת תרומה לפני כ
,  חלות ש� טבל�דהיינו , ו שיחול השלב השניולא מצינ. מ"זיקת תרו

שמעיקרא לא חל עליה , אבל זו. היא הנגמרת על ידי גמר מלאכה, שהחל עליה קדושה לזיקת תרומה, שקדושת הגידול באר�
אי
 שיי� ללמוד , על כ
. גמר השלב הראשו
שהוא אינו אלא המש� ו, לא שיי� שיהיה בה השלב השני, שו� זיקת תרומה

ששימת המי� וערבוב , כי נראה(הפיכת הקמח לעיסה : והוא, שכ
 בחלה יש רק שלב אחד, לעני
 זה תרומות ומעשרות מחלה
, שא� הכניס הקמח לאר�, "שמה"בחלה שפיר אמרינ
 מקרא ד, ועל כ
). מ"ודלא כתרו, הקמח הוא בעצ� התחלת העיסה

חסר השלב , ג� א� נגמר מלאכתו באר�, כ מעשר"משא. דעיקר זמ
 חיובו היה באר�,  חל חיוב תורה�סה וש� עשאה לעי
, מ מחלה"ל שפיר ילפינ
 תרו"דביצאו לחו.  לאר�לנכנסול "לחושיצאו ומוב
 לפי זה ההבדל בי
 . ואי
 לחייב, הראשו
 העיקרי

ל "מ ישאר על התבואה שיצאה לחו"דמ, שיש לשאול לפי זהאלא . מ כמו בחלה"אינו חייב בתרו, כיו
 שהשלב האחרו
 חסר
שיתכ
 בה ג� הגמר לחלות , דרק זו היא התבואה, ונראה דיש לחלק. כמו שהיתה לפני כ
, פ זיקת תרומות ומעשרות"עכ

  .ק"ופקע ממנה עיקר הזיקה ודו, כ זו שלא יוכל לחול בה ש� טבל"משא, הוא דשיי� חלות תרומה ג� לפני כ
, טבל

ח "שמביא חילוק מעי
 זה שהעליתי בש� הגר) ג"מ' ד סי"ח' ועי, ה אול�"ד' ט ט"ל' ב סי"אחיעזר ח(ר בספר אחיעזר "שו
מ "ומשו� שאז חלה הפרשת תו, כ"שלא תלה זאת בזמ
 תלישת התבואה כמש) ו"ב הט"ח מבריסק ביכורי� פ"ר(, ל"זצ

). שזרעה ומצמחת(אלא שהגיעה לשליש בישולה , תשזה בעוד התבואה מחובר, אלא תלה זאת בעונת המעשרות, בפועל
ב שהכל תלה בעונת "הקדש וכיו, כגו
 נכרי, דהרי חזינ
 בכל אות� הדברי� שמפקיעי� מדי מעשר, ודבריו נכוני� יותר
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אבל זיקת מעשר חלה באותה שעה , אי
 זה אלא תנאי במעשה ההפרשה, פ שאי
 חלה הפרשה בעודו במחובר"ואע. המעשרות
  .דווקא

 אי� ההכנסה לאר� יכולה ,ל"כיו
 דזיקת מעשרות חלה בהיות התבואה בחו, מ לחלה"ישנה הבחנה ברורה בי
 תרו, פ"עכ
נ "שפיר יכול לחול חיוב חלה בגלגולה באר� ממש, שזיקת חיובה לא חל בהיותו קמח, ולא כ
 בחלה. לחדש חיוב מעשרות

  .שהכל תלוי במעשה גלגולה באר�, "שמה"

, ע"מהא דחזינ
 אליבא דר) מ לחלה"מ שמשווה תרו"ומבאר שיטת הכ(שאמר לדחות זאת ,  באחיעזרוהנה ראיתי ש�
 �) באר� ישראל, כלומר(שא� היתה קרימת פניה מבפני� מ
 החוט , ל ונכנסה בספינה לאר�"ל בעיסה שנתגלגלה בחו"דס

יכול להתחדש בה , מ
 הגלגול מחייב בחלהע ז"פ שג� לר"שאע, דחזינ
 מזה. פ שגלגולה היה עדיי
 מחו� לחוט"אע, חייבת
  .למרות שקוד� לכ
 נפטרה, חיוב ע� קרימת הפני�


דנתינת , ואי
 זמ
 קרימת פני� מחייב לאחר שבזמ
 הגלגול היתה בפטור, ע"דלא נקטינ
 בהא כר, מזה יש ללמוד ג� לדיד
מ די
 "ומ, ה השעה חלה הפרשת חלהשמאות) כמו שהביא ש� מכמה ראשוני�(מי� בקמח מקביל לעונת מעשרות בתבואה 


כ
 יש להשוות לזה , כ כש� שהגלגול מחייב מ
 התורה בכניסה לאר�"וע. ממש כמו בתבואה לפני מירוח, טבל אי
 בה עדיי
  .ל"וכנ, כי בשניה� יש שני שלבי�. מ"המירוח לעני
 תרו

שחיובה בהעשותה , יסה קובע חיוב החלהדלכל דבר הגלגול של הע, ע מודה"ג� ר, ל"דהרי כנ. ד אינו מהדומה"א� לענ
, נמצא. כמו הגלגול, על העיסה בכוחו לחייב" לח�"דג� החלות ש� , "מלח� האר�"נ "ילפינ
 ממש, אלא שלדעתו. לעיסה

 שזהו זמ
  וג� הקרימה בתנור, שהוא גמר עשיית העיסהג� הגלגול,  ישנ� שני זמני�שלעני
 חיוב חלה בכניסה לאר�
לא " מלח� האר�"והרי עיקר הכתוב . ותו לא, שהקובע אינו אלא המירוח, מ"בר כעי
 זה לא מצינו בתרווד. העשותה ללח�

אבל זהו רק . שיכול להתחדש חיוב חלה ע� הקרימה למרות שלא היתה בו זיקת חלה לפני כ
, בא אלא להשמיענו חידוש זה
  .בא דרבנ
 שלא דרשו כ
ואי
 לנו חידוש זה אלי. שדורש הכתוב לעני
 זה. מ"ע לפ"אליבא דר

בדומה למה שחלה , דהפרשת חלה חלה מזמ
 שימת המי� בקמח למרות שאי
 עליה עדיי
 תורת טבל, וממה שמצינו
נראה , שמטע� זה מצינו בראשוני� שמשווי� בנידו
 זה תרומה וחלה להדדי, מ בעודה בשיבוליה טר� המירוח"הפרשת תרו

ולעניי
 זה ". ראשית עריסותיכ�"כ "ממשה) ב"ח ה"ביכורי� פ' � הל"רמב(זה נלמד ד. מ שני ענייני� ה� ושוני� מהדדי"דמ
ושימת המי� בקמח , לא נפטר אלא כשהיה במצב של פטור רק בזמ
 הגלגול, לעני
 פטור מחלה, דהרי, דווקא הוא שנתרבה

שהבחי
 בי
 שימת מי� )  דחלהג"ש רפ"רא(ש "הרא' ג� פי' ועי). ג"ג מ"מעשרות פ(כמבואר במשנה במעשרות , אינה פוטרת
לא חלה עדיי
 , שטר� הגלגול, נמצא". ולא דמי לתבואה קוד� מירוח... שאי
 ש� עיסה עליה"לעיסה לתבואה קוד� המירוח 

ואי
 זה , ז תורת זיקה"אבל לשו� דבר אחר אי
 ע, מ נית
 להפריש ממנה חלה"שמ, כ"ואי
 זה אלא גזה. זיקת חלה עליה
  .ל"ק בכל הנ"ודו. תחילת עשיית העיסה,  כלומר�" ריסותיכ�ראשית ע"אלא בגדר 

 � ונתמרחו באר� , ג� קוד� מירוח, ל שנכנסו לאר�"דפירות חו, מ"דלא יתכ
 כלל לומר לעני
 תרו, נראה ברור, ולכאורה
אי ) א"ז ע"גיטי
 מ(דהרי נחלקו אמוראי . חייבת מ
 התורה, כשנתגלגלה באר�, פ שבחלה"ואע. יהא עליה� חיוב דאורייתא

אבל , � להפקיע הקדושה"אלא א� בכח קני
 העכו, וכל עיקר לא נחלקו. י להפקיע מ
 המעשרות"� בא"יש או אי
 קני
 לעכו
דהיינו , אפילו כשהיה המירוח, והיינו, ואפילו בקרקע השייכת לישראל, הרי פשוט שאי
 עליה זיקת מעשרות, ל ממש"חו


שמירוח , וא� נאמר). 'י ותוס"ש רש"עי(� פוטר או מחייב "א� דיגו
 עכו, היא ש�שהרי זו שאלה נפרדת , י"בא, הדיגו
� לעני
 החיוב "מ ל
 מקני
 העכו"כ מאי נפק"א, ל שנגמרה מלאכת� על ידי ישראל באר�"ישראל מחייב ג� בפירות חו

י "שמתחייבי� ע, ל" בחושא� מירח� ישראל לא גרעי מפירות שגדלו ממש, דהכל תלוי הוא במירוח, הרי נמצא? במעשרות
שנאמר " שמה"כ מה דילפינ
 מ"וא, כי אז ג� מירוח ישראל אינו יכול לחייב, ד יש קני
"למ, כ"אלא ע! המירוח שבאר�

  .ג"והדבר צע, אלא לעני
 לחייב מדרבנ
, מ לא יתכ
 ללמוד"בתרו, בחלה

, )מ"לפי הכ(� "ח בשיטת הרמב"א והמנ"הגרהעלה לתר� קושיית ) 'ח' ט אותיות ד"ל' אחיעזר סי(וראיתי עוד באחיעזר 
וכ
 בספינה , ב"ל וכיו"מהא דדני� בעצי� נקוב שעיקרו באר� ונופו בחו, דכניסת תבואה לאר� ומירוחה ש� מחייב מ
 התורה

, מ שהעלה"לפ, ותיר� בזה! הרי עיקר הוא היכ
 היה המירוח? מ מזה"ומאי נפק. מ"לעני
 תרו, ל"שבאה לאר� ממימות חו
מאי דרשינ
 , "דגנ�"האי : התקשו) ה מר"א ד"ז ע"גיטי
 מ( ' דהתוס, � אינו פוטר"וא� מירוח עכו, �" אי
 קני
 לעכוד"למ

ל ודאי "דבחו, דזה נתמעט דאינו מתחייב, ל ונכנסה לאר�"� שגדלה בחו"מ מזה תבואת עכו"דנפק, ל"די' וכתבו התוס? ביה
  .ד"עכת. אלא בתבואת ישראל שנכנסה לאר�, "שמה"נ "תחייב ממשולא מ, "דגנ�"וזה נתמעט מ, �"יש לו קני
 לעכו

,  דיגונ��" דגנ�"דרשינ
 מ, ולאיד�. �"דיש קני
 לעכו, "דגנ�"ד דרשינ
 מ"לחד מ, דהרי בסוגייתנו. א� לעניינינו אינו שיי�
ממילא תבואה שלו , פוטר אינו �� לדידיה "מירוח עכו, "יש קניי
"לעני
 " דגנ�"למא
 דדריש , כ"א. �"לפטור מירוח עכו
תבואת , ד אי
 קני
"ולמ.  מתחייבת�ל שנכנסה ונתמרחה באר� "שג� תבואת חו, "שמה"תתחייב מדי
 , שנתמרחה באר�

 של תבואה �� בהלכות אלה "שהרמב, ש"ובזה א. דלא שניא מתבואת ישראל, ל נפטרת מדי
 תורה"� שיצאה לחו"עכו
  .כי אליבא דהלכתא ודאי אי
 הבחנה כזו, �"ו� הבחנה בי
 פרי ישראל לפרי עכולא הביא ש, שנכנסה לאר� או יצאה ממנה


ל בי
 "מה מקו� להבחי
 בפרי שגדל בחו, שכ
. עצ� הסברא והחידוש של האחיעזר נראה מופלא ביותר, א� בר מ
 די
, שהיא זיקה למעשרותוכי יש ש� איזו , דמה שיי� ש� עונת מעשרות ג� בשל ישראל, � לשדה של ישראל"שגדל בשדה עכו

וה� ג� (שהיא מצווה התלויה באר� , מ"הרי אי
 שו� שייכות לתרו? �"שיהא נית
 להבדיל בי
 א� זה שיי� לישראל או לעכו
  .שפיר נתקשו בזה' דהתוס, ע רב"וצ)! ל"ולא שיי� בחו, חל� הנחלה אשר לא ניתנה ללויי�

  ל"י שיצאו לחו"פירות א. ב

, מ"ה, ל נפטרו מ
 המעשרות"� שפירות שיצאו לחו"בדברי הרמב) ב"א הכ"תרומות פ' � הל"על הרמב(מ "כתב המשל

וכ
 ". ל חייבי� מ
 התורה"א� שיצאו לחו, ע"דאליבא דר, פשיטא "�דא� לאחר מירוח , א� יצאו טר� שנגמרה מלאכת

, ל פקע חיוב�"כשהוציא� לחו, דג� א� נתמרחו באר�, )א"של' ד סי"יו(ח "לעומת זאת כתב הב. ז ש�"נוקט בפשיטות הרדב
  .א"וכ
 סת� הח
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כש� שהזכיר בסו� ההלכה לעני
 פירות , שלא כתב ש� חילוק, �"דכ
 נראה מהרמב, )א"כ' סי(וכתב בספר עשר תעשר 
לא , שלאחר שנתחייבו, דהוא מילתא דסברא פשוטה, מ סברי שאי
 זה דיוק"ז והמשל"דהרדב, ונראה. ל שנכנסו לאר�"חו

  .ולא הוצר� לפרשו, � ש� טבל דחיובו מ
 התורהיתכ
 שיפקע מה

  :ט"ל המבי"וז. מ"ל כהמשל"ס) ל"ד בספר עשר תעשר הנ"ו הו"קצ' ב סי"ט ח"מבי(ט "ג� המבי

דאיסוריה , ולא פקע טבל, הא הוי טבל, י"י ישראל בא"דא� נתמרחו ע, דהיינו כשיצאו קוד� מירוח, נראה"
וכ� נראה , ל"כפירות חו, ל מדרבנ
 מיהת"וד� מירוח חייבי� בחוואפילו ק. ל"בהוצאתו לחו, וחיוביה במיתה

ולא פקע , רביע עלייהו איסור טבל מדרבנ
, דלא הוי אלא מדרבנ
, ז"דאפילו בזה,  ונראה.ג"כ בפרק י"ממש
  ".איסורא אלא כשהוציא� קוד� מירוח

ל שאפילו ביצאו לפני מירוח חייב "וס, �"ד דהשיג על הרמב"ל כראב"דס, שמפרש דבריו) עשר תעשר(ל "וראיתי בספר הנ

  .ט בזה"וכלשו
 המבי". 'משו� דלא גריעי מ
 פירות שנער וכו"וכדכתב בטעמא דמילתא , מדרבנ

ג מהלכות "יוכוונת הדברי� ודאי למה שכתב בפרק ". ג"וכ
 נראה ממה שכתב בפרק י: "דהרי כתב, א� אי
 זה נראה
  :מ"שציינ� ג� המשל',  הלכה דמעשר

 הרי אלו חייבי� בדמאי � ... בסוריאפ שה� נמצאות"אע,  שידוע שה� מפירות האר� שהחזיקו בה עולי בבלפירות"
  ".'וכו

דמה , ב דדמאי"� מפרש כ� המשנה ברפ"שהרמב, מ מבואר"וש� בכס. עצמו� "הרמבכ האסמכתא שלו היא על "א
. פ במעשרות"שחייבי� עכ,  מפירות שגדלו ש�שה� לא גריעי, דהיינו, הכוונה לסוריא, שכתב שמתעשרי� דמאי בכל מקו�

. לא גריעי, י ויצאו לש�"ובמה שגדלו בא, היינו כפירות שגדלו ש�, ל "שחייבי� מיהת כפירות חו, ט"וכזו היא כוונת המבי
  .מ"ל אי
 באמת עליה� חיוב תרו"דהרי פירות חו, דוודאי אי
 כוונתו לומר כשיצאו למקומות אחרי�

, שלא תאמר, היינו, לא פקע איסור� כשהוציא� אחר המירוח, "ז שאינו אלא דרבנ
"בזה' דאפי ",ט"וסיו� דברי המבי
' ז שכ"ואילו בזה. בטבל דאורייתא, הוא רק בעיקר הדי
, שביצאו לאחר מירוח לא נפקע איסור טבל מינייהו, שדבריו

. שאי
 הדי
 כ
, ירוח נמי פקע איסור�ג� ביצאו אחר מ, ג"כל כה, מ אינו אלא מדרבנ
"� להל
 שכל חיוב� בתרו"הרמב
הלכה לא , למרות שתרומה דרבנ
, ז"כ
 בזה, וכש� שאיסור הטבל דאורייתא לא פקע, ז"� מתייחסי� ג� לזה"שדברי הרמב
  .� ולא חילק"כ סת� הרמב"שע. זזה ממקומה

  :ל"כתב וז) ג"קמ' א סי"ה ח"אגרות הראי' ועי, ו"מ' משפט כה
 סו� סי" (משפט כה
"' בס

, ל"על דעת חול בדהוי גמר מלאכתו "כי י, מ שלו" בעיקרי חיוב תרויש בו מקו� להקלל "מה שיוצא לחו, כידוע"...
  ".כ פטור"ל באר� ג"ג� בנגמ

אפילו בנתמרח , ולדעתו, �"ד חולק על הרמב"שהרי הראב, הכוונה ברורה, שיש להקל' ולא כ" יש בו מקו� להקל"כ "מש
והיינו לשיטת . �"י דעת הרמב"עפ) מ יש בו צד להקל כסני� המצטר�"אלא שמ. וחיישינ
 לדעתו, ל חייב מיהת מדרבנ
"בחו

מ אי
 זה אלא בשנתמרחו "דמ, � אי
 להקל במירוח שנעשה באר�"דג� לפי הרמב, דנוקטי� בפשיטות, ל"מ ואיד� שהו"המל
עשר ' בס (.ל"ל בחו"בזה דיינינ� להו כנגמ, ל"ואילו בנתמרחו בכוונה מפורשת להוציא� לחו, מ לאוכל
 באר� או בסתמא"ע

ל מפקיעה "היציאה לחו, ל שג� בנתמרח בסת�"דס, ב"ל ג� ביינות וכיו"ח הנ"לסמו� על דעת הב, ל מיקל יותר"תעשר הנ
  ).ל הכי"רוב אחרוני� לא ס, דכפי שראינו לעיל, ל נראה אינו נוטה לזה"אול� דעת מר
 הרב זצ. מ"מחיוב תרו

  .ע מקורו"ולכאורה צ, לא מצאנו מפורש במקו� אחר, 
 בתר דעתודאזלינ, יסוד זה

דנוקט בפשיטות לחיוב בנתמרחו , )ג"המעשר והתרומה פ' ד בס"הוב, ה ופירות"ד' ו ד"א דמאי ט"חזו(א "חזו' וראיתי בס
  :ל ש�"וז, באר�

ר משו� פירות שיצאו למפט ושמעתי מצדדי� .'מ לית דינא ודיינא שה� חייבי� וכו"מ, ל"ופירות המובאי� בחו"
והרי אנו מכריעי� , מ"ל שנכנסו לאר� אחר גמ"שהרי אנו נוהגי� היתר בפירות חו, וזה אינו כלו�, ל פטורי�"לחו

  ...ה איפכא"ל שנכנסו לאר� אלא בנתמרח באר� וה"בזה שלא נאמר די� פירות חו
ל "והגלגול בחו, ל פטור"וציא לחושהמגלגל לה, ז"ויתחייב לפ. ל פטור" לחומ להוציא" עשהממרח, ויש שבודי�

ל "היינו משו� דמעשה החיוב הנעשה בחו,שאמרו חכמי�ל " ופטור חו,ז תורה חדשה"וכ, מ להכניס לאר� חייב"ע
ואי
 לנו , "ואכלת"הפטור משו� דבעינ
 ,  אבל לקוח.ל"ולא משו� דאוכלי
 בחו, לא מירוח ולא גלגול, אינה מחייבת

  .אלא מה שנאמר בגמרא ופוסקי�
והלא . ל חייב לעשר"דהעוקר לפת וצנו
 לנטעו בחו, )א"ה ה"מעשרות פ( מפורש בירושלמי שהדבר, כ ראיתי"אח

ל "וא� איתא דהממרח להוציא לחו. ל כזורע אחר מירוח"והו, שזהו גרנ
, )ב"ה מ"פ(' טע� האיסור תנ
 במתני
  "?למה חייב לעשר, פטור

  .ל ג� לאחר שנגמרה מלאכת� באר�"שפוטרי� ביצא לחו',  וכו"וראיתי מצדדי�: "והנה מה שטע
 בראש דבריו


) 'ד אות ה"רפ(ח "וכ
 המנ, א"לבעל הח) ז"א הט"פ( צ "והשע) ח ש�"ב(ח "בראש� הב, שמצדדי� אלה, ראשית לציי
  .וודאי שלא טעו חס וחלילה בדבר פשוט, נוטה לזה

והרי אנו מכריעי� , מ"ל שנכנסו לאר� אחר גמ"רות חושהרי אנו נוהגי� היתר בפי: "והנה עיקר הטענה נגד דעה זו היא
  ".ה איפכא"וה, אלא בשנתמרח באר�, ל שנכנסו לאר�"בזה שלא נאמר די
 פירות חו

, לחדא לישנא הוא איסור מדבריה�, מ"דבזה שני לשונות בכ, דבהללו שנכנסו לאר� לאחר מירוח, א� אינו מהדומה

ולעיל . ז אכ
 מפרש כ
"וכבר ראינו שהרדב, � כפשטותו שאי
 כא
 שו� איסור"ולשו
 הרמב, ולאיד� אי
 ג� איסור דרבנ

שאי
 , ל"מ בתבואה שגדלה בחו"דשפיר נית
 לחלק בי
 חיוב חלה שהוא דאורייתא בנתגלגל באר� ובי
 תרו, כבר הוסבר
 אי� ,ח"ל לדעת הב" לחוכ בפירות האר� שיצאו"משא, שלא היתה לו זיקה אלא מעיקר גידולו, מ יכול להוליד בה חיוב"גמ

יהיה , א� תחזור ותכנס לאר�, שתבואה זו, דפשוט הדבר ג� לדעתו, שעל ידי היציאה נפקע ממנו ש� איסור טבל, פירושו
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דכלפי , אלא לגבי הנאכל באר�, אי� חלות טבל, שמעיקרא, אלא יתכ
 הדבר לדעה זו. עליה איסור טבל כמו שהיתה מעיקרא
  .ל מעיקרא לא חל חיוב"חו

וכתב על זה שזו , ל פטור"ל לצדד שהממרח על מנת להוציא לחו"כ מר
 הרב זצ"א על מש"טוע
 החזו, בהמש� דבריו
  .תורה חדשה

לעני
 פטור תורה במוכר , ת" ג� שיטת ר�וכמסתבר , �"שמצינו כהאי גוונא שיטת הרמב, נראה שמקור הדעה הוא
,  פטור�שהלוקח פירות ממורחי� , ת"שהביא מה שכתב ר) א"ח ע"מ פ"
 ב"חדושי הרמב(, 
"כמבואר בדברי הרמב, ולוקח


"ז הרמב"ותמה ע) א"ב ה"מעשר פ' הל(� "וכ
 כתב הרמב ,
הא כל לוקח אינו ? ה"משו� מה גזרו דמאי על פירות ע, שא� כ
  :ז"וכתב ע? אמאי גזרו בספק זה, כ"א! ה מעשרי
"ורוב ע, חייב מ
 התורה

 נתחייבו במעשרות �אבל דעתו לאכול . ומכר, שגמר מלאכתו על דעת למכוראלא ב, שלא פטרו מוכר, ואפשר"
  ..."וכ
 כתב הרב רבי משה הספרדי, ואחד מוכר ואחד לוקח חייבי� לעשר, מ"בגמ

  :בפטור המוכר מהפרשה', ב דמעשרות כתב בהלכה א"ז כי בפ"הר, �"וכוונתו במה שכתב בדעת הרמב

" 
  ." הגומר� לאכל�אלא, ו חייבאינ...  פטור מ
 התורה�הגומר למכר
  :'� בהלכה ב"ובזה ממשי� הרמב

  ".וכ
 הלוקח פטור"
,  שהפטור בלוקח הוא נמי אהאי גוונא�שג� באשר לפטור הלוקח הוא בגוונא שאמר לגבי המוכר , 
"ומפרש הרמב


  .מ"תלי במחשבת הגמ, כמחייב ועושה לטבל, שגמר מלאכה: דהיינו, שגמר� המוכר על מנת למכר

לבי
 כוונתו על מנת , א� כוונתו היתה על מנת שישתמש בו עצמו, המלאכה קובעת גמר שהמחשבה בשעת, ינ
 מזהוחז
 ומינה יש ללמוד ג� לגבי .אינו מחל על זה ש� טבל, כל עוד שאינה בכוונה לאכילת עצמו, שגמר המלאכה, דהיינו. למכור

כ אי
 גמר מלאכה באר� "כמו, חשבתו לצור� אכילתו הוארק בצרו� מ, דמאחר שגמר מלאכה כשלעצמו אינו מחייב,ל"חו
  .כיו
 שמחשבתו היא לאכילה במקו� שאי
 ש� חיוב מעשרות, מחל ש� טבל

בעוד שפטור לקוח , "ל"לא משו� שאוכלי� בחו"ל הוא "דפטור חו, ל"א לחלק בי
 פטור לקוח לפטור חו"ומה שכתב החזו
  .ל לפטור דלקוח" לפרו� את הדמיו
 של חווכנראה כיוו
 בזה, "משו� דבעינ
 ואכלת"הוא 

מ פטור הוא "שמ, שפטור לקוח הוא ג� כשנתמרח וחל עליו בזה איסור טבל, אלא א� היינו אומרי�, זה אינו חילוק
א� על פי , שאי� חל בזה ש� טבל כלל,  המחשבההרי הפטור הוא מצד, אבל כפי שראינו. כשאי
 בעל התבואה האוכל

ויצא , מ להוציא"כמו כ
 לא יחול ש� טבל כשנעשה המירוח ע, 
"כמו שכתב הרמב, שנמכר לבסו�כל , שעדיי� לא נמכר
�שמירוח במחשבה , ל"אלא ר. ל"וכשלא יצא אחר כ� לחו, אי
 הפטור חל במחשבה גרידא טר� שיצא, כמוב
, שכ
. (לבסו

  ).ל"כשאכ
 יצא לבסו� לחו, אינו מחל על הפירות תורת טבל, ל"להוציא לחו

  ".'וכו' שהדבר מפורש בירושלמי מעשרות וכו: "ד כתב עוד"ל בא"ה כנוהנ

באופ
 שחל עליו ש� טבל לאיסור , שפוטר א� בנתמרח בסת�, ח"על שיטת הב, התימא הוא ביותר, שלפי זה, ושוב נעיר
  .לדאא פו"א ומהר"הגר, מ"לפי פירושי הפנ, איפוא בירושלמי עצמו, נעיי
. שהירושלמי מכחישו, ולחיוב מיתה

  :וכ
 הוא לשו
 הירושלמי

ופטור מ
 המעשרות ,  לעול� הוא נות
 משו� פאה�תמ
 תנינ
 ? ולאו שנייא בי
 לזרע בי
 להבקר בי
 לחוצה לאר�"

? ל"והא תנינ
 חו. בר� הכא הוא מבקיר על הגידולי
, תמ
 הוא מבקיר על הכל! ?עד שימרח וכא את אמר הכי

  ".כא לא שנייא בי
 לעיקר בי
 לגידולי
, ידולי
ל בי
 לעיקר בי
 לג"שנייא היא חו
  :מפרש את הירושלמימ "והפנ

  ".ל"בי� להבקר בי� לחו, ולאו שנייא בי� לזרע"
,  הרי זה חייב�ל ולזרע ולהפקיר ולמכר
 לגוי "העוקר שתלי� מתו� שלו ליטע
 בחו: תני הכי' בתוספתא פרק ג"

ומייתי לה כדי . ובכול
 חייב במעשרות,  דאי
 חילוק בי
 כל אלו,והיינו דקאמר הכא: מפני שמוציא
 מידי מעשרות
  ".למירמי עלה ממתניתי
 דפאה

  !"?וכא את אמר הכי�, עד שימרח, ופטור מ� המעשרות, לעול� הוא נות� משו� פאה: תמ� תנינ�"
  ". חייב�דא� עקר
 ליטע
 על מנת להפקיר , בתמיה"...

  ".בקיר על הגידולי�הוא מ, בר� הכא, תמ� הוא מבקיר על הכל"
שנוטע
 , אבל הכא. ואי
 בו מהחיוב למעשרות, את הכל הוא מפקיר, כלומר, תמ
 הוא מפקיר על הכל, ומשני"


, ולפיכ� חייב הוא, וא� כ
 יש בה� חיוב מעשרות, ולא הפקיר השתלי� עצמ�, להפקיר את הגידולי
 שלאחר מכא
  ".ה הוא מהחיוב וכמה הוא מהגידולי
 הפטורי�דלא ידוע כמ, כ מידי חיוב"מפני שמוציא אות� אח

  ".ל בי� לעיקר בי� לגידולי�" שנייא היא חו�! ?ל"והתנינ� חו"
 הכל פטור �ל "א� נוטע� בחוהרי ! ?ל בי
 לעיקר בי
 לגידולי
"וכי שנייא היא חו! ?ל"והתנינ
 בהאי ברייתא חו"

ואפילו הכי קתני , ע"ב דחלה לר"כדתנ
 לקמ
 רפ, ל"י פטורי� ה� כשיצאו לחו"דא� הפירות שגדלו בחיוב בא, הוא
  !".הכא בברייתא דחייב

"
  ".כה לא שנייא בי
 לעיקר בי
 לגידולי
, דהרי אי
 חילוק בה בי
 העיקר ובי
 הגידולי
 שלאחר מכא
, ל לא שיי� האי טעמא דאמר
"דבחו, נ"אה, כלומר"

וכ
 בנוטע
 למכר
 , דמשו� קנסא הוא, ל"א בחווטעמא אחריני איכ. דאת הכל הוא מוציא מיד חיוב המעשרות
דלא שיי� ביה , בהפקר הוא דאמרינ
, וכי אמרינ
 לחלק בי
 היכא דאיכא צד חיובא משו� העיקר או לא. לגוי

  ".דפאה' כי היכי דלא תקשי על הא ברייתא ממתני, טעמה דקנסא
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שבזה אי
 הבדל בי
 , כקושיית הירושלמי, תל נפטרי� מ� המעשרו"דפירות היוצאי� לחו, מ"והנה מתבאר מפירוש הפנ
. ל פטור מ
 המעשרות אפילו מדרבנ
"� שהיוצא לחו"וזה תוא� את שיטת הרמב. שהכל פטור, העיקר לבי
 הגידולי�

ל "בפירות גמורי� שיוצאי� לחו, שא� כ
, לכאורה אינו מוב
, �"מ הוא מטע� קנס ובדומה למוכר לעכו"שלפי הפנ, התירו�
: ויש לומר בשני אופני�)! ולא מטע� קנס, החיוב הוא מדרבנ
 כמו כל חיובי דרבנ
, ד"והרי ג� לראב(? ינ
אמאי לא קנס

או דמאחר דחכמי� גזרו שלא להוציא פירות שיש , ל קנסינ
"ג� פירות היוצאי� לחו, אמנ� כ
, דלדעת ברייתא זו, האחד
שבזה אי
 , רק במוציא שתילי�, ולא גזרו בכהאי גוונא. חאממילא הוי מילתא דלא שכי, )ב"ע' ב צ"ב(ל "בה� חיי נפש לחו

" העוקר לזרע"� לא העתיק להלכה אלא האמור במשנה "שהרי הרמב, אי
 הלכה כברייתא זו, ובכל אופ
. גזירת חכמי�
  .פ ש�"מהרא' להל
 בפי' ועי, ל"ואי
 המדובר במוציא לחו, ומטע� שזהו גורנ
 למעשרות

שרצונו לחזור ולהכניס� לאר� , חזינ
 לדעתיה, ל"דזה הזורע ומוציא השתלי� לחו,  אחרד נראה הכוונה באופ
"ולענ
, וכזו היא הכוונה של הפקר הגידולי� ולא את העיקר. ועל כ
 יש מקו� לקנסו, מ ש� בכוונה לפטר� מ
 המעשר"לאחר גמ

  .פ"מהרא' להל
 פי' ועי

שנאמר ש� , )ט"ג ה"מעשרות פ( על האמור בתוספתא ,"מנחת ביכורי�"שכ� מבאר הכוונה של התוספתא ב, וראיתי
  :ל"כנ

מפני שמוציא
 מידי , ז חייב" ה�ל ולזרע ולהפקיר ולמכר
 לנכרי "ליטע
 בחו) מתו� שלו(העוקר שתלי� "
  ".המעשרות

  :ל"ופירש בזה

 ומבואר. וה� מתעבי� ומתרחבי� ומתגדלי� ש�, קצת רגילי� לעקור אות� ממקו� זה ולנטע� במקו� אחר"
להפקיע
 מ
  דא� רוצה ,ומפרש כא
.  דעדיי� לא היה גמרפטור מ
 המעשרות, דא� עקר ליטע בתו� שלו, במשנה
  ".בזה חייב להפריש בעקירה ראשונה, המעשר

ל ונכנס "וזה משו� שהגדל בחו. שהעקירה והשתילה מחדש היא במגמה לפטר� מ
 המעשר, שהמדובר, הרי שמפרש
דהרי כל הגדל , ל"מ שהו"הפנ' כמו שפי, לא שיי� לקנס�, ל"וונה שישארו ש� ויאכלו בחושא� הכ, לאר� פטור מ
 המעשר

יפקיע� מ
 המעשרות מבלי , שכשחוזר ושותל� בשדה הפקר, וכ� מתפרש הא דלהפקר. פטור מ
 המעשרות, ל ונאכל ש�"בחו
  .ק"ודו. י� מלקחת�ממילא נמנעי� אחר, כיוו
 שאת העיקר לא הפקיר ונשאר שלו, חשש שהאחרי� יזכו בה�

  :ל ש� בפירוש הירושלמי"וז. ד"הראבופירושו מתאי� לדעת , א בשנות אליהו"בדר� אחרת מפרש הגר

  ".ל"לא שנייא בי� לזרע בי� להפקר בי� לחו"
"
אלא א� בהפקר , היינו לאו דווקא לזרע, העוקר לפת וצנונות מתו� שלו ונוטעו לזרע חייב: הא דקתני במתניתי

  ..." ובכול� טעמו משו� דמפקיע מידי מעשר.ל חייב"וחו
  ..."תמ� תנינ� לעול� הוא נות� משו� הפקר ופטור מ� המעשר עד שימרח": ומקשו

  ". הוא קוד� מירוחוהכא ודאי. 'דהפקר קוד� מירוח פטור מ
 המעשרות וכו, משמע"
  ..."שנייא בי� לעוקר בי� לגידולות ":ומשני

  ".'וכו' פי... ל"חו:  מהא דתנ
 ומייתי ראיה.להכי חייב עכשיו. יעו מידי מעשרותאלא שהגידולי
 ירבו עליו ויפק"...
  ".וכא נמי לגידולי�"
אינו חייב לית
 , כ"וא.  אבל העיקר לא נפטר,ל ודאי לא נפטר מ
 המעשר אלא הגידולי
"וא� זורע בחו: 'פי"

  ".'נ לגבי הפקר וכו"וה.  ויבטלוהול ירבו עליו"דגידולי חו, אלא משו� דמפקיע מידי מעשרות, מעשרות השתא
דמשו� הכי , דחיוביה למעשר כדקאי קאי,  קוד� מירוחא� על פי שהוא, דהעיקר הגדל באר�, פשיטא, א"ולפי הגר

וזה מייתי הירושלמי כהוכחה . כדי שלא יתבטל העיקר על ידי הגידולי
 ונמצא מפקיע מידי מעשר, מחייבינ
 ליה השתא
ל לפני מירוח "ל דג� ביצאו לחו"דס, ד"לדעת הראבוהרי לפי זה ראיה .  הגידולי
 ולא העיקרלפירוש בחיובו כשמפקיר


אנו , מ"ומ. כפי שהובא פירושו לעיל, מ"ויפרש כהפנ, � לא יוכל לפרש כ�"שהרמב, א� פשוט לפי זה. חייבי� מיהת מדרבנ
מפני שהוא "הטע� ' דמפורש במתני, וטע לזרעמבלי שישנה מטרתו כהא דהנ, דעקירה זו שבאמצע גידולו, שומעי� בפשיטות


  .באר� ישראל עצמה ממקו� למקו�, כלומר, "בעוקר משלו לתו� שלו"הרי זה , כאמור, א�". גורנ

  :א מפולדא תיר� הקושיא בהפקר"פירוש הר, והנה

  ".תמ� הוא מפקיר על הכל"
שאי
 מפקיר ,  בשדה הפקרי
 לשותל
עוקר שתל, מה שאי
 כ
 הכא, ויצא הכל מרשות בעלי�, שהרי חשיב מפקיר"

: והא דמסיי� בתוספתא. לא יצאו העיקרי
 מרשות בעלי�, נמצאת. ולא עיקר
, אלא גידולי
 שיגדלו בהפקר
  ".מ
 המעשר שלא כדי� שהוא מוציא
, קושטא דמילתא תני, "שהוא מוציא
 מ
 המעשר"

, מ"ושלא כהפנ. בטל חיוב המעשר שישנו על העיקרי
שהאיסור הוא בזה שמ, א"בזה פירושו עולה בד בבד ע� פירוש הגר
שעל ידי שאינו מפקיר . שעושה זאת בכוונה תחילה, ואילו לפי פירוש� נראה. שהוא משו� שלא ידע אחר כ� כיצד להפריש


לפי שהגידולי
 יבטלו את , מ יפטר מ
 המעשר"מ. כיוו
 שהעיקר הוא שלו, לא יוכלו אחרי� לזכות בה�, את העיקרי
  .קרי
העי

  !"?ל"והא תנינ� חו"
 שא� העיקרי� יצאו מידי ,בי
 גידולי
 לבד� ובי
 עקר
 ע� הגידולי
 הת� לא שיי� לחלק ,בההיא דחייב להתעשר"

  ".והדרא קושיא לדוכתא הפקר אהפקר, ודכוותיה בהפקר נמי מיירי שהפקיר עיקרי
 וגידולי
. מעשרות
  "שנייא היא"
  ".ואי
 תירו� לקושיא זו. ' כולינ לא שנייא"ה', כא כולי. בתמיה"

ונשאר , לפיו זוהי קושיא שסותרת את פירושו בתוספתא, א"ל לפי הגר"במקו� סיוע לתירו� מהא דחו, פ"הנה הרא
. מפני שמפקיע הכל מ
 המעשרות, ל"באשר לחיוב לעשר במוציא לחו, מ"וזה דומה בעיקר הדברי� לפירוש הפנ. בקושיא
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 זה �לפיו , י� הירושלמי ע� האפשרות שכל סוג שבברייתא הוא מטע� אחר ואופ
 אחרמ משל"שבעוד שלפי הפנ, אלא
  .מ"הפנ' כדפי, משו� קנס, איפוא, וחיוב המעשר הוא. משמש כקושיא ודחיית הפירוש בברייתא

  :והנה בירושלמי ש� בהמש�

  " פטור�הא לוכל , ש אלא לזרע"ל: אמר רבי מנא"
כי נגמרה ,  גורנו למעשרדאז הוי,  ממקו� למקו� בכוונה להשתמש בזה לזרעשדווקא בעוקר, שמפרש המשנה, היינו

מה שאי
 כ
 כשרוצה שימשי� לגדול הלפת והצנו
 עצמ� על מנת לאכל� לבסו� , והרי זה כבא לזרוע חיטי�, מלאכת גידולו
  .אי
 זה גמר מלאכת� ואי
 עליה� חיוב מעשר, גידול�

מפני שהוא : אמר רבי חנינא. מפני שהוא גורנ�,  חייב�� לזרע בי� לוכל לא שנייא בי: חייא בש� רבי יוחנ�' ר"
  ".מכניס� מ� השני לעני ומ� העני לשני

  :פ"ופירש המהרא

לעניי
 החיוב ' מפני שהוא מכניס
 מ
 השני, ח בטעמא" וכדמסיק ר.מפני שהוא גורנ
,  חייב�בי
 לוכל , בי
 לזרע"
". לפיכ� מפריש מיד על העיקר. ונוהג מעשר עני',  היא שנה ג�ד שיגדולו וא� ימתי
 ע, השתא הוא שני. שחל עליה�

  .ל"עכ
לזה הוא דחזינ
 להא כי גמר , בעוקר� על מנת לחזור ולשותל�שדווקא , פ"א וה
 לפי המהרא"ה
 לפי הגר, נמצא מבואר

שזה , א"כנראה שמפרש הגרו. אי
 עליה� ש� גמר מלאכהעל מנת לגדול ואילו בעוקר להחזיר לשותל
 , מלאכה למעשרות
  :לשונו ש�

טעמא משו� שמכניסו מ
 השני חנינא '  ומפרש ר,לא שנייא בי
 לזרע בי
 לאכול חייב" חייא בש� רבי יוחנ
' ר"
  ".שמפקיע מידי מעשרות, דחייב: 'פי. לעני
  .דמעשרות' בפירושו אמתני, ש"וכ
 הוא בר

דאי
 פירושו כמו , "מפני שהוא גורנ�") יוחנ
' חייא בש� ר' של רבסיו� דבריו , בגירסא שלנו(א מדלג על המילי� "הגר
שהמטרה , ג"דכל כה,  משו� דפשיטא:דהיינו. מצד שינוי המעשרות, אלא טע� אחר הוי, מפני שזה גמר מלאכה', במתני

  .פשוט דזה לא ייתכ� להחשב כגמר מלאכה, אינה אלא להמש� גידול

לא יתכ
 שלא , ל"שמירוח על דעת להוציא לחו, "שהדבר מפורש בירושלמי ":א"בניגוד למה שכתב החזודברי� אלה ה� 
, ל"דפירות היוצאי� לפני מירוח לחו, ל"דס, �"שהיא לדעת הרמב, שברורה כוונתו, ל"בניגוד למה שכתב מר
 הרב זצ, יחייב

ייב מדרבנ
 מיהת ג� ד שמח"אבל לא לפי הראב. �"מ ואיד� דקאו בשיטה זו ברמב"כהמשל, אי
 בה� שו� חיוב מעשרות
  .ביצאו לפני מירוח

  :דחייב לעשר, ל"א מבאר הא דאמרינ
 ש� בלפת וצנו
 שעקר
 לנוטע
 בחו"מתו� שהחזו, וזה

  ".ל כזורע אחר מירוח"והו, שזהו גורנ
, ב"ה מ"והלא טע� האיסור תנ
 במתניתי
 פ"

לית , ואילו לחוזר וזורע להמש� גידולו. רעאלא בעוקר ושותל מחדש לז, לא נאמר להחשיבו כגמר מלאכה, א� האמת היא

ו "מעשרות פ(� להלכה "ומובא ברמב, וזה מבואר בעוקר מתו� שלו לתו� שלו. שאי
 על זה ש� גמר מלאכה, די
 ולית דיי

  ):ג"ה

וא� שתל
 כדי שיקשו ויקח . מותר �א� נתכוו
 להוסי� בגופ
 , וכ
 העוקר לפת וצנונות ושתל� במקו� אחר"...
  ".מפני שהוא כזורע חיטי� או שעורי� של טבל,  אסור�לה
 הזרע ש

  :ל"ז, יוחנ
' חנינא בדברי ר' חייא ור' בביאור דברי ר, מ ש�"ובפנ

". דעקירת
 הוא גורנ
 ונגמר מלאכת�, מפני שהוא גורנ
 קתני, חייב, דבי
 נתכוו
 לאכול. אי
 חילוק "�" לא שנייא"
"
 שא� שנת �כדתניא , ולפרש מפני שהוא גורנ
, מוסי� עוד בטעמאנא חני' דר, כלומר "�" מפני שהוא מכניס

 �וא� שלישית נכנסת לרביעית היא . מכניס
 הוא מ
 מעשר שני למעשר עני, השניה היא ונכנסת לשלישית היא
  .ל"עכ". 'מכניס
 למעשר עני למעשר שני וכו

כ יש "ע, כ ע� השתילה מחדש"מה שיגדלו אחשיש שינוי בשנות המעשר ממה שגדלו עד העקירה ל, ג"שרק בכה, היינו
שרק למקרה מסויי� זה , נמצא. מלאכת� טר� נגמרה, למרות שבעצ�, י העקירה"לראות כאילו נגמרה מלאכת� למעשר ע

מ ש� בסוגייה "כ בפנ"ש� הנימוק כמש, ל"ובכלל� היוצא לחו, ל"אבל הללו שנמנו בתוספתא הנ. מ"אנו מחשיבי� זאת כגמ
  .ל"וכנ, בגלל קנסשהוא , הקודמת

לראות , שו� דעה שתחשיב עקירת הפרי בתהלי� המש� גידולו על מנת לשתל� כדי שימשיכו ש� לגדול, איפוא, אי
 לנו
וא� בזו אי
 הלכה . (בגוונא שהעקירה היא במעבר בשנות מעשר, יוחנ
' חו� מהמקרה המיוחד שבדברי ר. זאת כגמר מלאכה

 תיחשב כאילו נגמר חיובו �ל "שגמר מלאכה במטרה מפורשת להוציא� לחו, ירושלמיאי� שו� ראיה מה,  וממילא).כמותו
דבנגמרה מלאכתו באר� שוב לא , �"ל בדעת הרמב"דס, והני רבוותא. ל"שאינו פוקע ג� כשהוציאוהו אחר כ� לחו, לטבל

גמר מלאכה לא היה אלא ולא כ
 כשכל עיקר . מ לאכל� באר�"אי
 זה אלא בשהיה גמר המלאכה בסת� או במפורש ע, פקע
וזה כדברי מר
 הרב . ה� פטורי� מ
 המעשרות, ל"כ א� אכ
 יצאו לחו"וע, מ"ג אי
 על זה ש� גמ"כל כה, על מנת להוציא�

  .ל"זצ

   למעשה�מ בפירות יצוא "די� תרו. ג

�,  מ
 המעשרותל כשאי
 עליה� תורת גמר מלאכה פטורי�"שהיוצאי� לחו, �"דג� לדעת הרמב, ורואה אני לנכו
 להוסי
אי� צור� להפריד בזמ� ההפרשה בי� הפרי שמכווני� לשמוש , מ"מ, ד"לחוש לדעת הראב, מ נקטינ
 למעשה להפריש"ומ

, מ המחל על הפרי תורת טבל"אלא א� הגמר מלאכה שלה� נחשב כגמ, כי הרי אי
 הדיו
. ל"באר� לבי� הפרי המיועד לחו
. ל" טר� שיצאו בפועל לחולא פקע ג� מהפירות הללו, כל שהוא תלוש, לאכהשחל ג� טר� גמר מ, שדי
 ההפרשה, א� פשוט
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מבלי צור� להפריד , ונית
 להפריש על הכל כאחד, �"על כ
 אי
 כא
 משו� לתא של מפריש מהחיוב על הפטור ג� לפי הרמב
  .ביניה�

  

  בעניני תרומות ומעשרות: סימ� ד 
  לאכהמ לפני גמר מ"הפרשת תרו. א

  )מכתב( בזמ� הזה �הפרשה שלא מ� המוק� . ב

  ו בשבט וחלק� אחריו"פירות שחלק� חונטי� לפני ט. ג

  נתינת מעשר עני באיזורי האר� השוני�. ד

  מ"להגדרת גמר מלאכה בתרו. ה

  מ בתערובת חיוב ופטור"הפרשת תרו. ו

  

  מ לפני גמר מלאכה"הפרשת תרו. א

  )ד"ה תרומות ה"פ: (�"כתב הרמב

ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שלא , 
 תורמי
 מדבר שנגמרה מלאכתו על דבר שלא נגמרה מלאכתואי"
כדג
 מ
 הגור
 וכמלאה מ
 : שנאמר, ולא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על דבר שנגמרה מלאכתו, נגמרה מלאכתו

  ". מ
 הגמור על הגמור�היקב 

  ).י"א מ"פ(ומקורו במשנה תרומות 

לא מדבר שלא נגמרה מלאכתו על  "�והשמיטו הבבא אמצעית ) ד"נ' סע(הביאו הלכה זו ) א"של(ע "שווהנה בטור וכ
 ב
שא� מדבר שנגמרה מלאכתו אי
 , משו� שזה נשמע בכל שכ
: כתב" פרישה"ב? ע אמאי"וצ". דבר שלא נגמרה מלאכתו

  .המכל שכ
 שאי
 לתרו� ממה שלא נגמרה על שלא נגמר, לתרו� על שלא נגמרה מלאכתו

דזה , שאי
 לתרו� משלא נגמרה על שנגמרה, כ לא היה צרי� להביא ג� הבבא האחרונה"דא, ד"א� אי
 זה מספיק לענ
הרי ? דמה סברה היא להעדי� הפרשה משאינו גמור על הגמור, ט מוקשי�"ג� דברי התוי. ט"ב ותוי"ועיי
 רע. ו טפי"הוי ק

  .ע"וצ. תרו� ממה שלא נגמרה מלאכתושעל הגמור ודאי שאינו יכול ל, מסתבר יותר, אדרבא

  :ומה שנראה בטע� ההשמטה

  :ל"כתב וז) 'ק פ"ס(� "הנה הש

  ".ועיקרו למי
 על שאינו מינו הוא דאתא, וקרא אסמכתא בעלמא הוא, היינו מדרבנ
, מיהו"...

והשוו . 
 התורהוהוא עיכוב מ, שד
 בהפרשה ממי
 על שאינו מינו, ע באה לאחר הסעי� הקוד�"שהלכה זו בשו, והיינו
ה אי
 הבדל בי
 שמפריש מ
 הגמור "ומשו. ומפריש ממי
 על מי
 אחר, שני מיני�כאילו , חכמי� את הגמור ושאינו גמור

אי
 זה , אכ
 כאמור. לא שיי� לחלק בי
 זה לזה, כיו
 שנחשבי� לשני מיני�, לשאינו גמור או שמפריש משאינו גמור על הגמור

  .א בעלמא הואכי קרא אסמכת, אלא מדרבנ

דהכא לא שיי� כלל לראות זאת כשני . טעו
 הבנה מה שהמשנה כוללת באיסור ג� משלא נגמרה על שלא נגמרה, לפי זה
  . מי
 אחד ה��כ "א, שהרי שניה� באותו מצב, מיני� שוני�

כתו על ידי הרי עומד להגמר מלא, דזה שמפריש עליו. דדומה למפריש מ
 הרע על היפה: שבזה טע� אחר איכא, ל"וצ
יש איסור להפריש מעיקרא בצורה זו שיש בזה הפסד , על כ
. וממילא תנת
 בצורה זו לכה
, בעוד שהתרומה נפרשת, הבעלי�


ג� התבואה שמפריש ממנה התרומה עכשיו היא באותו מצב , שהרי ברגע זה, א� זה אינו ממש מ
 הרע על היפה, אמנ�. לכה
הרי זה איסור . החשיבו חכמי� זאת להפרשה מ
 הרע על היפה, מד להיות מוגמרמצד שזה עו, מכל מקו�. כמו התרומה

 הקדימהשבכוונה , ונראה. (ומשאינו גמור על הגמור, מהגמור על שאינו גמור: בדומה לשתי הדוגמאות האחרות, דרבנ�
ולא כמו שהיה נית
 , �שהנימוק ש� הוא מצד שזה דומה לשני מיני, להשמיענו, המשנה הדוגמא של הגמור על שאינו גמור

  .ט"ומתורצת הערת התוי, ב"ומוב
 הרע). שזה מדי
 מ
 הרע על היפה, לפרש בהפרשה משאינו גמור על שגמור


כמבואר , ז החיוב להרי� תרומה מ
 היפה"ועל כ
 אי
 בזה, שהתרומה לאיבוד אזלא מפני הטומאה, ז"שבזה, לפי זה יוב
שהשתא שלאיבוד אזלא , ל"ונ: "הוסי� בזה וכתב, וב להפריש מ
 היפה דווקא חישמ� התורהשלמרות , )ב"נ' סע(ע "בשו

  ".הוי מהרע) ז"בזה(דכל מה שתור� : "כתב בזה בטעמא) ה"אות צ(א ש� "ובבאור הגר". אי
 להקפיד בכ�, מפני הטומאה

ו� דמדרבנ
 הוי כיו
 דכל עיקר הטע� בזה מש. ממילא אזיל ג� הטע� באיסור הפרשה דמשאינו גמור על שאינו גמור
 כל שכ
 שמותר להפריש �" דכל מה שתור� הוי מ
 הרע"ז שאי
 איסור ג� להפריש מ
 הרע "בזה. כמפריש מ
 הרע על היפה

  .משאינו גמור על שאינו גמור

האי טעמא . ש� האיסור מפני שזה דומה למפריש משני מיני� שוני�. לא כ
 הפרשה מ
 הגמור על שאינו גמור או להיפ�
ש השמטת "א, כ"וא. ז אי
 חלות הפרשה של מי
 אחד על מי
 אחר"כיו
 דג� בזה, )ל"מדרבנ
 מיהת וכנ(ז "� בזהשיי� ג

, והביא רק הרישא והמציעתא דמתניתי
, האוסרת הפרשה משאינו גמור על שאינו גמור, �"ע את הבבא במשנה וברמב"השו
  .ז"יימת בזהואילו הסיפא אינה ק. ז"כי רק שתי הלכות אלה שייכות ג� בזה

  ):ד"תרומות הי' ג הל"פ(� "ע ההלכה שהביא הרמב"דמהאי טעמא נמי השמיט בשו, נראה

אלא קונסי
 אותו לדוש ולזרות ולת
 לו מעשר מ
 ,  לא ית
 תרומתו לכה
 שבולי��ב
 לוי שלקח מעשר שבלי� "

  ".ו תרומה גדולהמפני שלקח המעשר שבלי� והפקיע ממנ? ומפני מה קנסוהו לכתוש... המעשר מ
 הדג
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היינו שמשו� זה העמידוהו (ז מפני שעומדת לשריפה שיעורה בכל שהוא "שתרומה בזה) ט"י' סע(ע "לפי מה שהביא בשו
כיו
 שממילא .  א� כ
 לא שיי� נמי לקנוס על שהפקיעה מתרומה גדולה�) על עיקר החיוב מדאורייתא שתרומה בכל שהוא

  .נא נית
 להפריש מ
 השבולי� על השבולי�מעיקרא דדי, אי
 התרומה שלה בעל ער�

שהוסבר לנו שהוא מצד גדר הפרשה מ
 הרע על , לכאורה עדיי
 יש להעיר בעני
 ההפרשה משאינו גמור על שאינו גמור
ע באותו סעי� "א� ש� בשו... ל אי
 חיוב להפריש מ
 היפה בדוקא"דכנ, ז"אמנ� מצד תרומה לא שיי� עני
 זה בזה. היפה

ג� , מפני שבאלו, והיינו".  בכ�יש להקפידבמעשר הנית
 ללוי ולעני "נאמר עוד ש" אי
 להקפיד" לתרומה שנאמר באשר
  .ולא אזלא לאיבוד כמו תרומה, ז ההפרשה היא בעלת ער�"בזה

ריש (� "כמבואר ברמב, ולא במעשרות,  לבדבתרומהאינו מ
 התורה אלא , שדי
 זה של חיוב להפריש מ
 היפה, א� נראה
  ):ה"פ

  ".בהרימכ� את חלבו ממנו: שנאמר, אי
 תורמי
 אלא מ
 היפה"

 לא היה חיוב זה �ג� בזמ
 שהכל מ
 התורה , שלגבי מעשרות, נמצא. הרי שדי
 זה אינו מ
 התורה אלא בתרומה בלבד

מכוו
 הלשו
 ו. (אינו אלא מדרבנ
 בעיקר חיובו, ז במעשרות יש להקפיד"דג� בזה) ל"כנ(ע "הא דכתב השו, כ"א. אלא מדרבנ

  .)דאינו אלא גדר הקפדה בעלמא" יש להקפיד"

שכל עיקר ההשוואה למי
 רע ,  גמורשאינולא כ
 בהא דמשאינו גמור על . וכל זה אינו שיי� אלא כשהאחד יפה והשני רע
 
  . בזה לא מצינו הקפדה זו�ומי
 יפה אינו אלא מדרבנ


עשרות יש על כל פני� להקפיד שלא להפריש משאינו גמור על שלעני
 מ... ע"למה לא הובאה ההלכה בשו, ועל כ
 מוב
ל לעני
 זה באמת אי
 קפידא "כי כנ. כש� שהביא הבחנה זו בי
 תרומה למעשרות בעני
 החיוב להפריש מ
 היפה, שאינו גמור

  .ג� במעשרות

במעשר , רה אלא בתרומהכל עיקר הדי
 של חיוב הפרשה מ
 היפה אינו מ
 התו, ל"שכיו
 שכנ, ונית
 אולי להוסי� עוד
שאי
 ה� מקבלי� , ז"הרי בזה.  אי
 איסור בדבר כלל�וכל שה� מסכימי� לקבל מ
 הגרוע . הדבר תלוי בקפידת הלוי והעני

�ג שמעיקרא ה� מי
 "על כ
 מותר ג� לכתחילה להפריש כל כה. אי
 הקפדה שלה� לקבל דווקא מ
 היפה, אלא התרומה בכס
  .יואי
 זה גרוע מ
 השנ, אחד

ואי
 , לאור כל הנכתב לעיל יש לסכ� ולומר כי אפשר להפריש התרומה ותרומת המעשר ממה שנשאר בשדה ובפרדס
�למרות שמדובר בהפרשה מפירות וירקות שלא נגמרה מלאכת� על אלה שא� , אפשר להפריש ג� לכתחילה, צור� מ
 המוק

  .ה� לא נגמרה מלאכת�

אפילו ממה שנגמרה על זו שלא , אי
 להפריש מזה על זה לכתחילה, רהכשאחד נגמרה מלאכתו והשני לא נגמ, אבל
  .פ שיש לראות זאת כאילו מפריש מ
 היפה על הגרוע"אע, נגמרה

  )מכתב( בזמ� הזה �הפרשה שלא מ� המוק� . ב

, ז שלא מ
 המוק� בזמ
 הזה לצור� גדול"מ מתפו"ובו השגות על מה שהעלתי להקל בהפרשת תרו, אאשר קבלת מכתב�
  .ט"ק מ"� בטעמא דמ
 המוק� בס"פ מה שכתב הש"ע

  :וזאת תשובתי

ואי
 ספק שהיה למראה עיניו כל אות� מקורות בראשוני� שסוברי� שדי
 , � הוא עמוד הפוסקי� שממנו אי
 לזוז"הש. א
  :לא יתבאר אלא באחת מאלה, ד בחיוב המוק�"כ טעמו של הראב"ומדנקט אעפ. מוק� הוא מ
 התורה

וכטעמו , ד שמוק� אינו אלא מדרבנ
"נוקט להלכה א� הוא כראב, ע בעקבותיו"וכ
 השו, �"ר שהרמבא� מפני שסוב
ואינו בגדר אי
 , מ מדרשת הכתובי� עצמ� מוכח טעמא דמילתא"מ, או דיסבור שג� א� מוק� הוא מ
 התורה, ד"דהראב

  .דורשי
 טעמא דקרא

� כדמוכח לה "ז בדעת הרמב"כמו שכתב הרדב, ו אלא אסמכתאאינ" ממנו"וקרא ד, א� די
 מוק� הוא מדרבנ
, והיינו. ב
  .�"ומוב
 טעמו של הש, מהא דפשיטא ל
 דמותר בדיעבד

דבזה מוכח ג� מהשמטת הדרשה , )פ בהא דמפרש בגמרא דבדיעבד חלה ההפרשה"דהרי ג� איד� ראשוני� ל(ונוסי� לזה 
מ שלא מ
 "המתירה הפרשת תרו,  שהיא ללא חולקשנראית, ההלכהאלא ממה שהשמיט ג� את , ולא זו בלבד, "ממנו"ד

ודאי שמסברא דעלמא לא , והרי א� עיקר די
 מוק� הוא מ
 התורה. מקראובגמרא א� זאת ילפינ
 , ט"המוק� לכבוד שבת וי
  .וג� הכתוב המתבסס ממנו, ואי� יתכ
 להשמיט הלכה זו, נית
 לנו לסטות מזה ולהתיר א� לכבוד שבת וענגו

כ פשוט שבדיעבד לא החמירו כיו
 שכל עיקר האיסור אינו אלא מחמת חשש "וע, ל הדי
 אלא מדרבנ
כ אי
 כ"אלא ע
ד "איכא למיל� מסברא להתיר לצור� עונג שבת שהוא שעת הדחק וכל שעה, וכ
 מדי
 זה שבדיעבד מותר. �"המבואר בש
  ).ח"ד בש� התו"ד סק"א ביו"צ' ז סי"כט (כדיעבד דמי

� שהביא הטע� "כי אז מוכרח לומר שהש) מ דאורייתא"בזמ
 שתרו(רש שמוק� הוא מ
 התורה � תתפ"וא� דעת הרמב. ג
ד בניגוד "� ינקוט כדעת הראב"שכ
 לא יתכ
 שהש, )�"ז ג� את הרמב"הכולל לפ(במוק� הוא ודאי ג� להני ראשוני� 

  .יטה זומבלי שיפרש הנימוק שהביא אותו לסטות מש, שעל פי רוב הול� בשיטתו, ע"� והשו"לרמב

דאי ) כ"ג ה"פ(צ מ
 המוק� "� הביא נימוק מ
 הכתוב הא דבתרומת מעשר אי"ויש לומר דקצת נוטה לזה ממה שהרמב

,  א� כי יש לישבוכמיותרנראה , הכתוב הפוטר תרומת מעשר מזה, איתא דכל עיקר החיוב מוק� בתרומה אינו אלא מדרבנ


  .כמוב

 לתרומת לאועניינה ,שכתובה דווקא בתרומת מעשר" ממנו"י� דרשה דדהכתובי� עצמ� שמצד אחד מביא, ואז נאמר
דזה כאילו ,  בדומה לתרומה גדולהאינומעשר אלא לתרומה גדולה בדווקא ומאיד� בתרומת מעשר הדגיש הכתוב שבזה 
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 שההבדל הוא אכ
 בזה שתרומה גדולה חיטה אחת פוטרת בעוד, �"שהוא כדכתב הש,  דקראטעמאלדרוש , מורה באצבע
מ היה רצו
 התורה שלא להסתפק בהפרשה שאי
 בה כדי נתינה ג� בתרומה "דהיינו שמ. שתרומת מעשר יש שיעור קבוע

  .ואינו שיי� בזמ
 הזה, גדולה

, שמוק� הוא מ
 התורה' ובפרט בתפוזי� שלדעת התוס, ז"� ומה שהוצאנו ממנו לגדר זה"בסיכו� נאמר שטעמו של הש
ב "ג ע"יבמות צ( שאר פירות אינו מ
 התורה כדכתבו בתירוצ� הראשו
 בהיתר לכבוד שבת כ יש מקו� להקל בזה דתרומת"ג

  .ואינו נפגע ג� מאות
 שיטות שמוק� הוא חיוב מ
 התורה מלכתחילה, )ה אלא"תוד

  ו בשבט וחלק� אחריו"פירות שחלק� חונטי� לפני ט. ג

: זמ
 המעשר שלה� לא נית
 להקבע בבירור בהלכהמביאה את הכרעת שמואל בעני
 הפירות ש) ד"י�ג"ד� י(ה "בר' הגמ
  ".הכל הול� אחר גמר הפרי"

. פסק כמותו) ח"ש ה"א ממע"פ(� "והנה ג� הרמב. דפוסק דלא כמא
, התקשו והניחו בקושיא, )ה אחר"ש� ד(' והתוס
ראה שבזה נקטינ
 ונ, מ הערבוב לא מפריע ג� לדעתו"מ, לש� מה צרי� ערבוב כל הפרי יחד, ד השיג עליו"וא� כי הראב

אולי כדי ג� לעשות זאת לעוד , אינו שולל ג� את הערבוב הזה, ש"ושמואל שאמר הלכה כרש, ש שצובר גורנו"ש רש"כמ
  .מ מידי ספק לא יצא"ומ, הרי לא אמרנו אלא שהדבר לא ברור" אי
 בילה"שכ
 באמרנו , ספק

, ג מתחשבי� ע� גמר הפרי" קבלה מרבותיו שכל כהדשמואל הסומ� על, בסו� דבריו) ש�(ז "כ הרדב"והמחוור הוא כמש
כ "שגמר הפרי הוא המהווה ג, א� העיקר הוא, כ נוקטי� ג� בפעולת הערבוב"ע. ש"ש שמואל דהלכה כרש"מ לא נשלל מ"ומ

�  .אלא ציר� שני הדברי� ג� יחד, ש היא ולא סמ� רק על הבילה"כ נית
 לומר שג� דעת רש"וא. יסוד נוס

שאז , שהערבוב בא דר� הגידול והצמיחה ואינו עני
 למקרה שנתערבו שני מיני פירות, מקרה מסוג זהומכא
 לימוד לכל 
יש לערבב את הפירות ולהפריש מיניה , שבכל הפירות שנופל עליה� ספק מסוג זה, פ"לזאת נ. יש לדו
 בדי
 תערובת וביטולה

  .�"וביה כפסק הרמב

  נתינת מעשר עני באיזורי האר� השוני�. ד

תירוש ויצהר יש לנהוג , כ רק בדג
"ע. מ"ב וברור שהיו בכיבוש עו"פ בעני
 מקומות שלא כבשו עו"אה שיש לנקוט כהכונר
  .מ לגבי הפרשה ונתינה"בה� תרו


ג� א� נית
 לו , הכיבוש בזמננו". מ"א� בכיבוש עו" היה לאדרומה מאשקלו
 , �"שלדעת הרמב, יש להביא בחשבו
, וא� מדי
 חזקה. וזה אינו בזמננו,  כי בדי
 כיבוש החיוב היה רק אחר כיבוש וחילוקבתרומהאינו מחייב , תורת כיבוש

כל , אגב.  לא מצינו תקנת חכמי��אבל חזקה שבזמננו . אי
 זה אלא מה שהיה בחזקה דעליית עזרא, שהיתה בבית שני
  .בפרט לעני
 נתינה, יש ללכת לקולא, במקרה של ספק. אינ� אלא מדרבנ
, �"לדעת הרמב, מ בזמ
 בית שני ואיל�"תרו

דהרי . ואינ� עושי� טבל, דברי� שחיוב� אינו זקוק להפרשה, שיכחה ופאה, דברי קונטרס הספיקות ה� רק לעני
 לקט
כפי , ההלכה, ה מעשרי�"י שלדעת רבא רוב ע"ואעפ. כ אינו חייב בנתינה"ע, וזה מצב ספק שמא עישרו, מ יש די
 דמאי"בתרו

ואינו , דרבא לא חולק על אביי דפוטר� מטע� ספק. היא שהפטור הוא מכוח ספק גרידא, מ ש�"� ובכ"מבשיש לראות בר
  .א� הפטור הוא לאו דוקא מטע� זה, חולק אלא על העובדה שבמציאות היו רוב מעשרי�

  מ"להגדרת גמר מלאכה בתרו. ה

דומה שזוהי בדיוק ג� צורת השיווק . לאכה אי
 זה גמר מ�שזוהי צורת השיווק שלו , נראה פשוט שעד ההכנסה לשקי�
איגד "ואי
 ראיה מ. הרי זה כבר לאחר שהקונה מכניס אותו למקומו', הטחינה והבישול וכו. של תבואה שהיא אחר מירוח

  .שהחלוקה לצרורות קטני� הרי זה עני
 לסיטונאי� המחלקי� למכירה קמעונית, "אגד גדול של הירק בשדה

ובזמ
 שהיא , רואי� שזה בתנאי שהיא חצר בעלת פתחי� הנסגרי�', ו�ה"ג ממעשרות ה"תא פבתוספ". חצר"ואשר לש� 
  .סיכו� כשלעצמו אינו מגדיר זאת כחצר. ג� מוקפת מחיצות


שאפילו רמו לה דלתות שדרכה , נראה שאינה כלל בגדר חצר, סככה שמכוניות נכנסות לתוכה ע� התוצרת, בר מ
 די
  .ולא שיי� לחייבו במעשר מדי
 חצר, צר על זהאי
 ש� ח, נכנסות המכוניות

  מ בתערובת חיוב ופטור"הפרשת תרו. ו

 � ובדומה לכ� שאר המעשרות , ג בצפו
 הטבל"מ מארגז הפסולת ולקרוא ש� תרו"אשר לשאלה א� נית
 להפריש תרו
' ב, ז"גיטי
 מ' התוסכפי שמתבאר לשיטת . שכ
 כלפי שמיא גליא הוא יסוד אית
 במקרה דנ
. איני רואה מקו� לשאלה

טבל או ,  כל חיטה וחיטה בספק�מ דאי
 ברירה "לפ, ז"י מפרש הא דאמר הת�  טבל וחולי
 מעורבי� זב"שבניגוד לשיטת רש

כתבו ' והתקנה כפי שהתוס. וכ
 יתכ
 שבחטה אחת המציאות של טבל וחולי
 היא באופ
 אחר, או כולה כ� או בחלקה, חולי

הרי שלמרות שבשו� פני� אי
 . ואחרו
 אחרו
 מקולקל, א"ועל אותה הפרשה שוב ממק, א"ז ממק"ש� היא להפריש ע

  .מתברר היכ
 התרומה והיכ
 השיריי� ולא� אחד בעול� לא מתברר ולא יתברר לא איכפת ל

תחילת י והעלה חילוק כיו
 שזו היתה "שעמד על שיטת רש, בסו� דבריו) מד' בית זבול סי(ל  "מ זצ"ר מר
 הגרי"כ מו"מש
, א"שההפרשה היא ממק, ל"הנ' אבל אינו עולה יפה לשיטת התוס, י"אולי יתאי� לשיטת רש, יצירתו ובאופ
 זה ג� ההפרשה

  .ולא אכפת שאנחנו נשאר לעול� בספק, ל דההפרשה תברר את עצמה"וברור ופשוט כנ. ק"ודו. והכל בספק עומד

ע הפירוש באמצע ממש לבי
 כשקובע בצפו
 "שנוקט שלכו" וכובת"בראשית דבריו בי
 כשקובע ' כ
 לא אבי
 החילוק שנ
נוצר , י ההפרשה עצמה"שא� יש עיכוב  מצד שאי
 לקבוע בדיוק היכ
 נגמרת התרומה והיכ
 השירי� באופ
 שע, או בדרו�

 פוטרת כ שמהני מכיו
 שג� חיטה אחת"ומש. ג� בקובע צפו
 ודרו� יעכב,  א� אכ
 זה מעכב, מסביבת התרומה ספק דימוע
א� אמנ� הפירוש הוא " בתוכו"הרי ג� בקובע , אכ
 א� אכ
 זה סגי. ולא אכפת ל
 בשאר, צפוני בטוח�יש כא
 הקצה צפוני

 
למה זה , י זה דימוע"אלא שנחלקו מכוח שנוצר ע, ובזה ג� רבנ
 מודי�, ש שיריי� ניכרי�"שלר) לז(כמבואר בבבלי בעירובי
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כי א� אמנ� , וג� עצ� הסברא מצד שחטה אחת פוטרת לא נראה לי. פונו או בדרומוממה שקובע בצ" בתוכו"נוצר בקובע 
  .א� א� קובע יותר מזה הרי הכל תורת תרומה עליה כמו לחטה אחת, יכול אד� לקבוע חטה אחת

, כמו בצפו
 ודרו�,  באמצע�ש יש כא
 קביעות מקו� "דלר, נראה שהיא בזה גופא, ש ורבנ
 לפי הבבלי"והמחלוקת של ר
ז כאומר שהוא מחל  הפרשת תרומה שהיא באיזה שהוא "אלא הר, ולרבנ
 ביטוי זה אינו מוכיח לכוונה שהיא בדיוק באמצע

  .מקו� בתו� כל הכרי באופ
 שלדעת� אי
 כא
 קביעות מקו�

 היינו שאחר" א� אמר בצפונו או בדרומו קרא ש�, האומר תרומת הכרי זה לתוכו: "ח"ג ה"� פ"נ מלשו
 הרמב"וכ
  .עוד אי
 לה שו� משמעות של קביעות מקו� ברורה" תוכו"ומזה שהמלה ל, הוסי� וקבע המקו� בדיוק" בתוכו"שאמר 

לא אכפת לנו ג� שאי
 מקו� ,  שמעו
' שלדעת ר) ה"ג מ"תרומות פ(, ש"ש בירושלמי כפי שהובא בר"וזה בניגוד למ
בניגוד . (שתהיינה שייריה ניכרי�" ראשית"ל שצרי� " סולא, אלא שקובע שנמצא בתו� הכרי התרומה, התרומה קבוע בכרי

ז מחלוקת רבנ
 פשוטה "ולפ, ש"והיינו שהירושלמי תולה בדעתו בדעת ב). ש מודה בעקרו
 של שייריה ניכרי�"לבבלי שג� ר
 י עצ� ההפרשה ספק על הנמצא בקירוב"אבל מה שנוצר ע. שאינ� מודי� בעקרו
 וסוברי� שצרי� קביעות מקו�, יותר

  .כל זה מה שנוגע לשאלת�. מקו� לתרומה מדומע אינו מעכב כלל

מעורבי� בו ג� מהפסולת של אלה שהפרישו וה� , והיא שבתו� ארגז הפסולת, בר� אני רוצה לברר שאלה מוקדמת
שיתכ
 שיש בפסולת רוב ) שזה בלתי מציאותי(ז אי
 ידוע א� החלקי� שוי�  "ולפ. חולי
 ע� אלה שהפרישו שה� טבל

ואילו , כי הדי
 שדבר שיש לו מתירי� לא בטל הרי אינו אלא מדרבנ
. ואז הרי מדאורייתא בטל הטבל בחולי
. חולי
מה
שהרי זה מפריש מ
 הפטור על , א להפריש מארגז זה על הטבל"נמצא שהכל פטור מהפרשה וא, ת הטבל בטל בחולי
"מה

. מ בפסולת הוי  תרי דרבנ
 ובטבל הוי רק חד דרבנ
"מ, ת"� מהג� הירקות אי
 חיוב, אמנ� כיו
 שהמדובר על ירקות. החיוב
  .ע בזה"וצ

  

  אבות ותולדות, על חרישה וזריעה: סימ� ה
  

  .א

ליתני חורש והדר ... מקשה ) ב"ע(ובגמרא ש� . הזורע והחורש... אבות מלאכות: במשנה) 'ג א"ד� ע(ז "שבת פ' במס
י "בא: י ש�"וברש, י קאי דזרעי ברישא והדר כרבי"תנא בא: ומתר�). י�כ זורע"שהרי סדר עול� שחורשי
 ואח(ליתני זורע 

  .ואשמעינ
 דהא נמי חרישה היא, קשה היא ואי
 יכול לכסות בלא חרישה

, ולא הזכיר חרישה שאחר הזריעה.  החרישה והזריעה�מונה בסדר מלאכות השבת ) 'שבת א' ז מהל"פ(� "אכ
 ברמב
  :'בזה תירו� א' וכ). 'מוס� השבת א(ח "ועמד על כ� במנ. הזריעה היא מלאכת חרישהג� חרישה לאחר , י בקרקע קשה"שבא

זה ' מ שכ"כ הר"א. דה� לריפויי ארעא, ס דחורש וחופר מלאכה אחת"וכפי המבואר בש, דהמשנה משמיענו זה

גרע   לאופשיטא דחרישה שניה. המשוה חייב משו� חורש', ח כתב המנכש וכו"וכ
 בפ, דהחורש והחופר כא

מ "כ לא הוצר� הר"ע, והוא דבר פשוט, כ ממילא משמע זה"א, דהוא לרפויי ארעא, ובודאי חייב, מדברי� אלו
  .פ"וז, לפרש

מכל מקו� עדיי
 נשאר מקו� ספק בהבחנה א� זה מלאכת , א� אמנ� שמענו שכל לרפויי ארעא חייב משו� חורש, א�
� נראה שנוקט שחרישה "שהרמב, מ לעני
 שביעית"ונפ). 'ח א"פ (או אינה אלא תולדה בדומה למשוה פני השדה, חורשאב 

 אלא ואילו תולדות אינ
 אסורות בשביעית). 'א, א"שמות פ" (בחריש ובקציר תשבות"ת מ
 הכתוב "בשביעית אסורה מה
ה שאחר כ חריש"וא). 'א ג"י פ"� שמו"רמב(תולדות לא אסר רחמנא , אבות אסר רחמנא) 'א' ק ג"מו(כדעת רבא , מדרבנ�

, זו שאחר הזריעה, � להביא חרישה"כ היה לרמב"וא. ת"והחורש עובר בעשה מה, היא אב מלאכה דחרישה, י" בא�הזריעה 
  .ח"ולא סגי בתירו� זה של המנ, ע לכאורה"וצ. ט מלאכות השבת"בל, שהיא בגדר אב מלאכה

  .ב

ק נחלקו רבה "מו' דבריש מס. י
 מלאכת זורעש� מתר� קושיא זו ע� עוד קושיות בענ, )ק ב"ס(ח "תירו� נוס� ש� במנ
ולרב יוס� ). כי זה דומה לחורש שהוא לריפויי ארעא(לרבה החיוב משו� חורש , ורב יוס� בעני
 מנכש ומשקה מי� לזרעי�

דהיה לה� לומר שחייב משו� , ובגמרא ש� אביי הקשה על שניה�). כי ג� זה בדומה לזורע לאצמוחי פירי(חייב משו� זורע 
המשקה צמחי� ואילנות בשבת הרי ):... 'ב, שבת' ח מה"פ(� "ולפסק הלכה ברמב. ומסיק בקושיא, י מלאכות אלו כאחדשת

ואחד הזורע או המנכש או ): 'ב, כלאי�' א מה"פ(וכ
 פסק לעני
 כלאי� ). מ ש�"כ' עי(והיינו כרב יוס� , זה תולדת זורע
ע הסובר שמקיי� "שלדעת רבה היא רק דעת ר, ל"ה ש� בסוגיא הני הברייתא שהובא"והוא עפ. הרי זה לוקה... המחפה

. ולא כרבה, והרי זה כרב יוס�. על כרח� החיוב הוא משו� זורע, ע במקיי�"� שלא פוסק כר"והרמב. בכלאי� לוקה
; שיש לחייב משו� שתי המלאכות, שהרי אביי הקשה על שניה� ונשאר בגמרא בקושיא) א: ח בפסק הלכה זה"והתקשה במנ

שקושיא זו האחרונה , בזה' וכ. הלכה כרבה לגבי רב יוס�) ב"ב' ולא רק במס(ס "שהרבה מ
 הראשוני� נוקטי� שבכל הש) ב
, שבפשטותה נראה שזוהי דעת רבנ
, כי רב יוס� הקשה על רבה מברייתא דהמנכש ומחפה בכלאי� לוקה, יש לתר� בפשיטות

. כ פסק כרב יוס�"ע, תירו� דחוק הוא, ע היא"תירוצו של רבה שכולה רו. ע חולק בהמש� הברייתא ומחייב ג� במקיי�"שר
כי רב , כי לדעת רב יוס� יש לומר שאי
 זו קושיא חזקה כל כ� כמו לרבה, ותיר� בזה. 'א� מכל מקו� קשה עדיי
 קושיא א

ואילו חריש ,  הצמחהלכי אז זו מלאכה ש,  שכבר הוכנס הזרעאחרייוס� סובר שאי
 לחייב משו� חורש על מלאכה הנעשית 
היא תמיהה , על כ
 תמיהתו של אביי למה לא יתחייב שתי�.  הזריעה לפניוזהו רק, לזריעה הכנה הוא במהותו מלאכה של

י חייבי� "שבא, ל" לתרו� הגמרא בשבת שהו בניגודזהו, אכ
. ל"ואילו לרב יוס� ניתנת להסברה כנ, חזקה לשיטת רבה
ומפרש שהתנא לא , ל בשבת"שרב יוס� לא סובר תירו� הגמרא הנ, וצרי� לומר. הזריעה  שלאחרמשו� חורש ג� על חרישה
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� השמיט במלאכות "ז מה שהרמב"ומתור� לפי). ש�' תוס' עי(דקדק בסדר המלאכות בדומה למה שמקדי� מכבה למבעיר 
לא נוקטי� כתירו� , ל"ו וכנשהלכה כמות, כי לדעת רב יוס�, י" בא�לחייב משו� אב דחורש , החורש שלאחר הזריעה, השבת

, אבל ג� זה הוא דוחק רב. ד"עכת. אלא משו� זורע בלבד, י אי
 חייב על חורש שלאחר הזריעה משו� חורש"וג� בא. הגמרא
שג� חרישה שאחר , וחידשו מזה הלכה, שסתמא דגמרא שבת החשיבה לדקדוק חזק מסדר המשנה שנקט חורש אחרי זורע

, ל"הנ' והדמיו
 ממכבה ומבעיר כבר נתבאר בתוס, ואילו רב יוס� התעל� מדקדוק זה כליל. ז"הזריעה תורת מלאכת חורש ע
  .ע"ואכתי צ. ש"עי, שאינו דומה

  .ג

, כתבו שבעצ� אי
 זו קושיא אלימתא) ה חייב שתי�"ד(' בתוס, באשר לקושיא של אביי לתרווייהו למה לא יתחייב שתי�
". ופליגי עליה, וכיו
 דלאו תנא הוא לא חשיב לה כל כ�", זומר וצרי� לעצי�שהרי הקושיא מסתמכת על מימרא דרב כהנא ב

, וליכא דפליג עליה, דהא קי� ל
 דהלכתא כרב כהנא, וליכא למימר גברא אגברא קא רמית: "...ל"וז' א ש� כ"אכ
 בריטב
".  נקטיה� הת� בעיקרא  דרב כהנא אייריומשו�.  האי מא
 דקטל אספסתא חייב שתי�� אמר לה ואפילו רב יוס� עצמו

שהוא עצמו , זהו תירו� על רבה אבל לא על רב יוס�, ל שחולקי� על רב כהנא"כי י, "קשיא"ג "כי ל' כ זה שכתבו התוס"וא
 �י אי אזלינ
 בתר מעשה "דאזלי לשיטתייהו שביארו המחלוקת דרבה ור' ל בכוונת התוס"א� אולי י. [כ אמר כרב כהנא"ג

כ דלא אזלינ
 בתר הדמיו
 החיצוני וא� לא בתר המחשבה "והקושיא מהא דר.  דעת רב יוס��ה או אחר מחשב, דעת רבה
המחשבה היא על שתי , דבהא דאספסתא, ק אדידיה"ל דמהא דרב יוס� עצמו ל"ז י"ולפ). ה חייב שתי�"ה מרפויי וד"תוד(

ה אי
 זו "א תיר� שמשו"ובריטב]. אכי זה תוכ
 כל זריעת אספסת,  ג� למה שיקצר וג� להצמיח מחדש�המלאכות כאחד 
  ".בההוא דהוי עיקר טפי"כ ההתראה היא "וע,ט"דאי
 חילוק מלאכות ליו) פסחי� ומכות(ל כרבה "תיובתא כי רב יוס� ס

שהרי בשבת יש , ז בשבת מיחייב תרתי לתרווייהו"דלפ, א"שתמה על הריטב) 'אות ב' ב' זורע סי' מל(באגלי טל ' ועי[
הרי ג� , ומאי קושיא, שאי
 חורש בכלאי�, רב יוס� אדרבה מהא דמנכש בכלאי� לוקה' כ מה מקש"וא. חילוק מלאכות

כ לקמ
 "מש' וע. ( לדעתו�שהיא חריש , ט מתרי� על המלאכה העיקרית"אלא שביו, כ"רבה מודה שיש בזה משו� זורע ג
  ).שהוא תמוה, בתירוצו

וכל עיקר שהעלה שהמדובר . ופליג אדרב כהנא, קאי ג� אשבתא יש לפרש ד"ג� אליבא דהריטב, ל דדברי רבה"ואולי י
דמזה נראה שמסכי� ע� , מהא דמא
 דקטל אספסתא, כ הרי קשה דרב יוס� מדידיה אדידיה"דאל, ט אדרב יוס� קאי"על יו

רב יוס� כ שפיר פרי� "וע. ט"אלא לעני
 יו דרב יוס� לא פליג אדרבה ובזה תיר�. כ שיש לחייב שתי� ג� על פעולה אחת"ר
, וכ
 אי
 לחייבו מדי
 זורע. כי לדעת רבה אי
 לחייב על מנכש ג� בשבת רק משו� חורש לבד, על רבה מהא דמנכש בכלאי�

  ].ק"ודו, ג� בכלאי�

הכוונה משו� זורע , כ במשקה מי� לזרעי� חייב משו� זורע"א� כוונתו במש, �"א� אי
 זה מעלה ארוכה בדעת הרמב
שבא לומר שרק , � באמרו שחייב משו� מלאכה מסוימת"שאי
 הרמב, � שהעלה בהרבה מלאכותח ש"דיעויי
 במנ. (בלבד

  ).משו� מלאכה זו בלבד

  .ד

כי , � כרב יוס� בניגוד לכלל המקובל שהלכה כרבה לגבי רב יוס� יש ליישב בפשטות"ח למה פסק הרמב"בקושית המנ
ר ינאי בחבורה נמנו "א: דאיתא הת�. ל בעני
 מחפה בכלאי�"יוחנ
 לר' איתא מחלוקת בי
 ר' א ב" מכות כ�בסוגיא אחרת 

' יוחנ
 שהרי זוהי משנה מפורשת יש חורש תל� א' ל ר"וא. ע משו� זורע"והיינו אליבא דכו, וגמרו המחפה בכלאי� לוקה
אי לא דקלס� "יוחנ
 שאי
 מזה ראיה ' ל לר"ל ר"וא. 'וכו" ל לאו דמיכסי בהדי דאזיל"היכי משכח"וחייב עליו משו� כלאי� 

א א� "רע, ע היא דאמר המקיי� בכלאי� לוקה דתניא המנכש והמחפה בכלאי� לוקה"מני ר' גברא רבה הוה אמינא מתני
יוחנ
 ' כמדמפרש ר, הוא לא מצד שהוא זורע, ל מפרש הברייתא דרישא דמחייב במחפה משו� כלאי�"והיינו שר". המקיי�

ל דג� המקיי� "ע דס"ורק אליבא דר. ע"וכולה ר, פא דברייתא מפרשת הרישאאלא סי, ע"והוא אליבא דכו, במשנה דהחורש
  .ש"עיי, שאי
 המחפה חייב משו� זורע. ולא אליבא דרבנ
, הוא דלקי, לוקה


ע והוא כדחייתו של רבה בקושית רב יוס� מהאי "ל פירש הברייתא דמנכש ומחפה בכלאי� שכולה ר"דר, הא קמ
דרישא , דאקשי מינה אדרבה, יוחנ
 פשיטא שמפרש הברייתא כדמפרש לה רב יוס�' ו רואיל. ל"ק כנ"דברייתא בריש מו
' ל הלכה כר"י ור"והרי ר. ל כרב יוס�"יוחנ
 ס' כ שמעינ
 דר"א. וחיוב המנכש ומחפה משו� זורע הוא, ע"אתיא אליבא דכו


  .ל"יוחנ
 וכנ' שהיא ג� דעת ר, � כרב יוס�"ז ג� בעני
 מנכש פסק הרמב"משו. יוחנ

  .ה

ק "הנה בסוגיא דמו. ל"בהשוואה ע� הסוגיא דמועד קט
 שהו, ל"ועדיי
 יש לברר כמה עניני� בגו� הסוגיא דמכות הנ
והיינו משו� דבפשטותה רישא רבנ
 דפליגי . י רב יוס� בתור קושיא על רבה"מובאת הברייתא דהמנכש ומחפה בכלאי� ע

כ משו� זורע כלאי� "וע,  דברייתא במנכש ומחפה הוא ג� לדעת רבנ
כ הא דמחייב ברישא"וע, ע לעני
 מקיי� כלאי�"אדר
ואילו בסוגיא דמכות . פ פשוט יותר דחיוב מנכש ומחפה הוא מדי
 זורע"עכ. ע"ל דכולה ר"אלא שרבה דחאו די. הוא דמיחייב

 שמפרש כל הברייתא ע והיינו"שסובר שאי
 מחפה בכלאי� חייב אלא לדעת ר, ל"דוקא ר, מביאה ברייתא בכדי להסתייע בה
יוחנ
 במשנה ' ל הפירוש של ר"מאי האי שדחה ר, כ
 קשה. יוחנ
 להסתייע בה' שיותר היה ראוי לר, והרי דומה. ע"אליבא דר

, להעמיד סת� משנה כדעת יחיד, ומה דחיה היא זאת. עקיבא' כר' י מה דאוקי למתני"עפ, שהחורש בכלאי� לוקה מדי
 זורע
ע "דהרי לר, ע"וזה שלא כר, ל דהמחפה בכלאי� אינו לוקה"ל עצמ� דס"רי כ� נראה מדברי רדה. ושלא אליבא דהלכתא

  .לוקה משו� מקיי�

' י שפי"בדברי רש) ל"א הנ"סק(ח "מקשה המנ, שהוא משו� זורע, יוחנ
' ינאי ור' כ
 בעצ� חיוב המחפה בכלאי� לר
. שחורש לכסות הזרע, ת הוא מדי
 תולדה דזורעדהא דלקי אשביעי) ל"ש� מובאת המשנה דמכות הנ: ז"בפסחי� ד� מ(

  :ח"והוקשה לו למנ
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הא במכות מבואר , משו� קושיא דאחרישה אינו חייב בשביעית, ל לפרש כ
"י ז"באמת איני יודע מי דחקו לרש
י דחרישה כדי לכסות "ל לרש"ומנ. ה כלאי� בכר�"י ד"וכפירש, כא
' וכ
 כתבו התוס. זורעדאיירי במחפה דהוי 

כ משו� "כ חייב כא
 ע"א, דבשביעית אינו חייב על תולדה, ק"וג� לפי מה דאסקינ
 במו.  תולדה דזריעהל"הו
  .ל"י ז"ע דברי רש"וצ. זורע ממש ולא תולדהמחפה דהוי 

שהרי מחפה . כי מה הוקשה לו מהמבואר במכות דהחיוב הוא משו� מחפה, דבריו אפשיטי דספרי אי
 לה� מוב
 לכאורה
שהרי כ� מוכח מהסוגיא , ואי
 פעולה זו לגבי מלאכת זורע אלא תולדה. שמכסה ומחפה הזרע באדמה, ו ה�ומכסה ה� היינ

וכ
 , דאילו לעני
 זורע אי
 זו אלא תולדה, משמע בפשיטות. י"דמני לה תנא לחיפוי הזרע בתור מלאכת חורש בא, ל"דשבת הנ
ורב יוס� הרי כולל , משו� זורע' אי דמוקי לה רב יוס� דלוקלמ, ל"הנ) ומכות(ק "דריש מו' בברייתא דהמנכש ומחפה בכלאי

ח בשביעית "ז אי"דמשו( דזורע תולדהובסוגיא ש� בהמש� קאמר במשקה שהוא , בדבריו המנכש והמשקה מי� לזרעי�

 והיכ. נמי בתור תולדה דזורע כלל� יחד, וממילא ג� הברייתא דכללה יחד המנכש והמחפה. ה מנכש"כ פשוט דה"א) ת"מה

ומה שאמרו , י החריש דהיינו מחפה"י מפרש שמכסה הזרע ע"הרי ג� רש". דהוי זורעמבואר דאיירי במחפה "מצא במכות 
ק דתולדות "כירק לגבי שביעית אסיק רבא במו, שפיר יכול להתפרש מדי
 תולדה דזורע, ש� במכות דמחפה חייב בכלאי�

י "כ
 לא מוב
 מה מצא ברש.  לנו מיעוט שפיר חייב ג� אתולדהאול� בכלאי� דאי
. וזה מדיוקא דקראי, לא אסר רחמנא
, בסו� דבריו' כדכ, ואי משו� דקשיא עני
 חיוב אשביעית. ג לוקה משו� מחפה דשפיר לקי משו� תולדה דזורע"דבכה' שכ

ח משו� "ל דמחפה אי"דס, ל"לר, י"קושיא זו תקשה ג� אילולא דברי רש, ח אתולדות בשביעית"ק אי"דלמסקנא דרבא במו
  .ה"ולהל
 יבואר בע, כ אי� חייב ולוקה אשביעית"דא, זורע

 
ועל כ
 כשמחפהו הרי , ובזה אי
 עליו תורת זרוע כלל,  הקרקעעל גבישמשמעותו שמונח " מחפה"ואולי כוונתו לחלק בי
,  שנחרשה לפני כ
י היינו שמונח כבר באדמה"דפירש" מכסה"ואילו . ולא מדי
 תולדה, ודי
 זורע עליו, הוא זורעו ממש

שמזרז , אלא די
 תולדה על זה, ז בגדר אב מלאכה דזורע"על כ
 אי, והכיסוי אינו אלא תוספת ושיפור לקליטתו יותר יעילה
מכל . מזה דייק שזה אב מלאכה דזורע" מחפה"ומכיו
 דבגמרא מכות פירשו המשנה דחייב מטע� . וכמו המשקה, גידולו

  .ע בכוונתו"וצ. לכאורה אי
 לה יסוד, כסהמקו� ג� הבחנה זו בי
 מחפה למ

  .ו

ואילו בכלאי� . שאי
 חיוב אתולדות רק בשבת' שנוקט בשיטת התוס) ה וראיה"ג ד"זורע ס' מל" (אגלי טל"וראיתי ב
י שמחפה חייב בכלאי� הוא משו� דהוי אב מלאכה "כ מוכרח לפרש דהא דאר"ולפיו ג. ח כי א� על מלאכת אב דזורע"אי

שהקשו ש� במה שמשווה הגמרא תלישת צמר הבכור ) ה ואמר"ה א ד"ד� כ(בכורות ' ש זה דייק לה מהתוסחידו. דזורע
  :לאיסור דתלישת הכנ� בשבת

תולדה לעני
 שבת יש לחייב משו� " לא תגוז"ג דלעני
 בכור לא מיחייב ביה משו� "אע, תימה מה הוא מקשה
ג "אע,  דקוצר וכ
 תולש מ
 המחובר תולדה� חייב בשבת משו�וכ
 קיטו. 'ח וכו"ככל עוקר דבר מגידולו דבע, דגוזז

  .'וכו, דקיטו� לעני
 קצירה קוד� לעומר לא מיחייב

דג� איהי תורת ,  ג� בשביעית�ק "ד דמו"ולפי הס(אי
 די
 תולדות לחייב אלא בשבת גרידא ' ט שלדעת התוס"ונוקט באג
א� שדומי
 לזורע " לעני
 מנכש ומשקה מי� לזרעי� היינו ק"ז מפרש הא דנחלקו ריש מו"ולפ).  שבת האר��שבת עלה 

ז "וחוזר ע). ו בסוגריי�"ז אות ט"חורש ס' מל" (ולא רק בכללא דאבות זורע וחורש,  בפני עצמ
 אבות מלאכותיהיו, ולחורש
  .ש"עיי', � חלוקי� בזה על התוס"י והרמב"ורש, ז שעני
 זה הוא במחלוקת שנוי בי
 הראשוני�"ומחדש לפ, כמה פעמי�

ט "דלרבה דמחשיב למנכש ומשקה מי� להתראה ליו) 'אות ד' ב' זורע סי' מל(ל "א שהו"ז מתר� קושיתו על הריטב"עפי[
דאי
 חיוב , ח כלל"כ לעני
 כלאי� אי"וע. מ אזורע חייב מדי
 תולדה"מ, בשבת דחייב בהו ג� מדי
 זורע, כמלאכת חורש

  ].ל"הנ' י התוס"עפ, אתולדה בכלאי�

, ולדידיה ניחא דחייב משו� זורע כלאי�, ז לפי מה דמותיב רב יוס� לרבה מברייתא דהמנכש ומחפה דלוקה בכלאי�"ולפ
  .ל דג� מחפה בכלאי� דאמרינ
 בברייתא דלוקה הוי נמי משו� אב מלאכה דזורע"צ, היינו אב מלאכה דזורע

דמשקי
 בית ' רבה ורב יוס� כאחד ממתניק על דעת "דהרי על קושית הגמרא ריש מו, ד"א� דבריו תמוהי� מאד לענ
 אבות �מתר� רבא , "זריעה וחרישה בשביעית מי שרי, ד משו� חורש"ד משו� זורע ובי
 למ"בי
 למ "�השלחי
 בשביעית 

זורע ' מל(ט עצמו הרגיש בזה "אמנ� באג. הרי דמחשיב למשקה מי� רק בגדר תולדה, אסר רחמנא תולדות לא אסר רחמנא
ח "ואילו בשביעית דאי, מ דזורע"דרק לעני
 שבת דהחיוב הוא במלאכת מחשבת חשיב משקה א) ה, ט"ש קס"ועי, ו, ב"סק

 אינו  דבכל מקו�ומזה נראה, והיה צרי� לפרש זאת, א� חילוק זה אינו מפורש כלל בדברי רבא. מ אינו אלא תולדה"מצד מ
, כ"והיינו ע. ואילולא דבריה� לא הוי קשיא מידי, י" ורדהרי חזינ
 דקושית הגמרא היא רק על דברי רבה, ועוד. אלא תולדה

כ "וא. מ לעשותה למלאכה"והיינו דמצד מחשבת הלב ל) י"אליבא דר(דהיינו אומרי� שאי
 משקה מי� אפילו תולדה דזורע 
ל "י יהר, פ תולדה"עכ' דלגבי שביעית יהי, ומנל
 דמה דמחייב בשבת משו� אב, מאי קושיא היא לרב יוס� מהא בשביעית

. מ"כיו
 דאי
 ש� די
 מ, ואילו לעני
 שביעית לא הוי מלאכה כלל, דרק בשבת דמיחייב אמלאכת מחשבת הוא דהוי מלאכה
כ שפיר "וע. וא� מצד תולדה דזורע, א� מצד תולדה דחורש, ו פשוט וברור דרק מצד תולדה מיחייבי לה הני אמוראי"א

  .ז אלא תולדה"כי בכל מקו� אי, )תבשביעי( תולדות לא אסר רחמנא �משנה בפשיטות 

על כרח� דג� אתולדה דזורע חייב משו� , ומאחר דלגבי כלאי� הוי ניחא לדעת רב יוס� הברייתא דמנכש ומחפה דלוקה
  .דאי
 חייב אתולדה רק בשבת, ל"ה וכנ"בכורות כ' ט מהתוס"ושלא כדדייק האג, כלאי�

  .ז

 מה  לבי
 היכא שהאיסור הוא מצדעצ� הפעולהיסור הוא מצד דבאי� לחלק בי
 היכא שהא' והנראה בכוונת התוס
פ "כל מה שיש בו דמיו
 לפעולה הוי תולדה ואסור עכ,דהיכא דהפעולה ההיא פעולה שאסרתה תורה. שהפעולה נעשית בו



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

36

יש לומר דרק על פעולה זאת שנאמר בו האיסור הוא , אכ
 א� ההקפדה היא מצד מה שנעשית בו הפעולה. מדי
 תולדה
  .י שיש בו דמיו
 לפעולה"אעפ, ולא על דבר אחר, הקפידה תורהש

. אמרינ
 שכל דבר שיש בו דמיו
 למלאכה זו א� הוא בכלל האיסור, כ בשבת שהאיסור הוא שלא תיעשה המלאכה"וע
יעה כ כל דבר שיש בו משו� זר"ע, שהקפידה תורה שלא יעשה האד� פעולה של זריעת כלאי�, ב"והוא הדי
 בכלאי� וכל כיו

שאי
 האיסור , ולא כ
 באיסור הגיזה דבכור וכ
 באיסור קצירה לפני העומר. הוא בגדר תולדה לאסור כמו עצ� הזריעה
וכ
 בקוצר , שגילתה תורה שבמעשה הגיזה יש פגיעה בקדושת הבכור, אלא בזה שבבכור נעשית פעולת הגיזה, בפעולת הגיזה

דרק פעולה זו ) 'כדהוכיחו ש� התוס(ל "בזה שפיר י, הקציר של התבואהשההקפדה היא שהעומר יהיה ראשית , לפני העומר
אבל לא פעולה אחרת למרות שהיא , הוא שיש בה קפידא ופגיעה בקדושת הבכור או בראשית הקציר, שפרטה תורה לאיסור

ש "וא. ק"ודו.  עצמהומכל מקו� לעני
 כלאי� יש לאסור ג� תולדה דזריעה כזריעה. 'ד ברור בכוונת התוס"וזה נלע. דומה לו
י "ולחדש מחלוקת בי
 הראשוני� בדבר שנראה שמוסכ� ע, הסוגיות כפשוט
 ללא צור� להמציא חילוקי� שלא בא זכר�

  .כול�

  .ח

יוחנ
 שמסייע לו מ
 המשנה הוי ' ינאי ור' לדעת ר) כש� שמנכש ששנוי יחד עמו בברייתא(מסקנת הדברי� שמחפה 
ואי
 הבדל בי
 שהזרע מונח . כהא דמשנתנו, ה החיפוי ביד או ברגל או בדר� של חרישהואי
 הבדל א� עוש, דזורעתולדה 

ש "וא. כ עוזר להצמחתו"בתו� החריש והוא מחפה ועוזר לקליטתו והצמחתו לבי
 שהזרע על גבי האדמה והוא מכסהו ועי
ק "כי מסוגית הגמרא דמו. דזורעש במשנה דהחורש דחייב משו� שביעית שזה מדי
 תולדה "ז בעני
 מ"י בפסחי� מ"רש' שכ

ק אי
 "ח דלמסקנת הגמרא במו"אכ
 נוטל עלינו לברר מה שהעיר המנ. מוכח בבירור שמחפה הוי תולדה של זורע ולא אב
  .חייבי� בשביעית על תולדות

ד מינייהו דח, יוחנ
 לעני
 החורש בשביעית' א ור"נחלקו ר) 'וב' א' ד� ג(ק ש� "דהנה בהמש� הסוגייא דמו, והנראה בזה
אלעזר אמר דאינו ' א� בהמש� הסוגיא ש� מבואר דר, ל לוקה"וא� כי בגו� מחלוקת� לא נתבאר מיהו זה דס. ל דלוקה"ס

ס לומר תסתיי� בדבר המפורש בהדיא כל "דאי
 דר� הש) "'ב' בתי(מפורש ) אלעזר' ה ר"ד(ש� ' ובתוס. לוקה על החרישה
וש� . ד"כ כמבואר בגמרא בטעמא דהאי מ"והיינו דילפינ
 בכופו, קה על חרישל דלו"יוחנ
 הוא דס' יוצא אפוא דר". כ�

דלדעה זו ילפינ
 לכלול כל , מבואר דפליג אהא דמסיק רבא דאי
 לוקה ג� על תולדות אות
 מלאכות שנתפרשו' בתוס

  .ש"עיי, המלאכות באיסור תורה ולוקה עליה

' מתני, ב ובי
 על חרישה לוקה"דשביעית בי
 על תולדות זריעה וכיול דעל מלאכות "יוחנ
 לשיטתיה דס' ז דלר"ומיושב לפ
הא דשביעית נית
 לפרש ה
 מצד חרישה עצמה וה
 מצד , א דנאמר ש� דלוקה על חרישה משו� שביעית וכלאי�"דמכות כ

לקות על י לומר דג� המ"על כ
 בחר רש,  הוא רק מצד המחפה שהוא תולדה דזורעכלאי�אלא שמאחר שהחיוב על . זריעה
כ
 אי
 חילוק מלאכות , ט"דכש� דאמרינ
 הת� אי
 חילוק מלאכות ביו, כי פשוט. (שביעית הוא מצד מלאכת הזריעה

כ החורש ומחפה הזרעי� לא "וע, דמכוח כלל ופרט וכלל נכללות כל המלאכות באיסור אחד דביטול שביתת האר�, לשביעית
  ).ילקה אלא אחת

  .ט

יוחנ
 ' ל את ר"מה זה שדחה ר, שהוקשה לנו. יוחנ
' ל אדר"במחלוקת דר,  כמי
 חומרתתבאר הסוגיא דמכות, ובאמור
דהרי זה דוחק להעמיד המשנה כיחידאה שאי
 הלכה , ע שהחיוב הוא מדי
 מקיי� כלאי�"דנית
 להעמיד משנתנו כדעת ר

  .חנ
יו' שפשוטה דוקא מוכיחה כר, וכ
 הסתמכותו על הברייתא דהמנכש והמחפה בכלאי�. כמותו

' דהנה ר. וכ
 החריש לעני
 מלקות בשביעית, ל דכל העני
 תלוי בשאלה של איסור תולדות המלאכות"ל י"י הנ"אכ
 עפ
לדידיה שפיר , )או תולדתה(ע יש חיוב מלקות בשביעית ה
 על חרישה וה
 על זריעה "ל דאליבא דכו"ל לשיטתו דס"יוחנ
 כנ

. כ רק כדעת יחידאה"כ אי
 שו� יסוד להעמיד ג� הא דלקי מדי
 כה"וע. ע"אליבא דכומתפרשת המשנה ש� דלקי אשביעית 
ולדידיה . דהיינו מדי
 זורע כלאי�, שהמחפה בכלאי� לוקה, ינאי שבמשנה מבואר כמה שאמרו בחבורה' על כ
 אמר שפיר לר

ל "ל ס"אכ
 ר". מקיי�ה"א� , ע פליג בסיפא ומוסי�"ור, ע"ודאי הברייתא דהמנכש והמחפה בכלאי� לוקה היא אליבא דכו
ולזאת מוכרח לומר דהאי . והוקשה לו מאי הא דאמרינ
 דלוקה משו� שביעית, דאי
 מלקות אלא על המפורש בתורה, כרבא

בחריש ): "ב' ד� ג(ק "ע בברייתא שהובאה בסו� הסוגיא דמו"י המבואר בדברי ר"וזה עפ. עקיבא היא' תנא דמתניתי
 ר
' בתי, ה שהרי"ד(ש� ' ובתוס. 'וכו" שד� לא תזרע"ר חריש וקציר של שביעית שכבר נאמר  אי
 צרי� לומ�" ובקציר תשבות

א היינו א� זה "יוחנ
 ור' והא דנחלקו ר. ג� על חרישה דשביעית שיש מלקות עקיבא היא ברורה' מבואר דדעת ר) 'הב
'  אליבא דרשביעית אתי על כרח� רקבמכות שלוקה על , א וכ
 היא דעת רבא בסוגיא דלעיל"ולדעת ר. ע"מוסכ� אליבא דכו

ל שהמשנה במכות שלוקה על שביעית "ל ס"ז ר"לפ. ק אזלה אליבא דרבנ
"והמשנה דריש מו, דהרי לרבנ
 פליגי עליה, עקיבא
דהרי לרבנ
 אי
 מלקות בי
 שנפרש מצד החרישה ובי
 שנפרש מצד המחפה בתור , עקיבא'  דראתי על כרח� רק אליבא

ינאי ' ממילא הרי אי
 לנו הוכחה לר, ע אזלה"מאחר דמשנתנו בהכרח אליבא דר, יוחנ
' ל לר" שאמר רוזהו. תולדה דזורע
והא דלקי אכלאי� הוא מדי
 מקיי� דהרי זה , דלעול� אי
 במחפה משו� זורע, דהא דלקי אכלאי� הוא מדי
 תולדה דזורע

דהא דלקי על כלאי� ,  נפלאת היא לפרש ג� המשנהכ לא"א. ע לחייב על מקיי� כלאי�"פ ברור יוצא מהברייתא דדעת ר"עכ
ל "ולא היתה בדעת ר. ע"ינאי דמחפה חייב אליבא דכו' למה שנתחדש מפיו של ר' באופ
 דאי
 ראי, הוא מדי
 מקיי�

ע נית
 שפיר לפרש "אלא זאת בלבד להוכיח שאליבא דר, ע"שמחפה חייב רק לדעת ר, ינאי' להסתייע מהברייתא נגד ר

  .ע"דכולה ר, ק"והברייתא ניתנת להתפרש א� היא בדר� זו כדפירשה רבה בריש מו.  מקיי�המשנה מדי

  .י

י חייב "� הא דבא"השמטת הרמב,  היינו�ח שהובא בראש הדברי� "� שעליו עמד המנ"לא נשאר לנו אלא לבאר הרמב
כ מדי
 חורש מיחייב "ו עמשנתנ, ק"ל שנוקט כרבא דריש מו"שהרי לר. אחרישה שהיא לחפות הזרע, על מלאכת חורש

דאי
 כוונת הגמרא , ל"� ס"ונראה דהרמב. ע"ה חייב משו� מקיי� כלאי� לר"והא המדובר כשיש ש� זריעה משו, בשביעית
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אלא לומר דבעוד דבאופ
 רגיל החרישה שלפני , דאתי התנא לאשמעינ
 חידוש הלכה דאיכא חרישה ג� אחרי הזריעה
 תולדה כ מועיל להצמיח א� יהיה בה די
"שאמנ� ג, ואילו חיפוי דאחר הזריעה,  דהחורשהיא היא אב מלאכה, הזריעה

כנראה הכוונה (י "ואילו בא, א� כל זה הוא בארצות דעלמא. כי עיקר מלאכת חרישה הוא זה שלפני החרישה. דהחורש
ה שלפני החריש בדומה למיפה האדמ, ואינה אלא הכנה, הת� החרישה הראשונה אינה עיקר) למקומות הטרשי� שבאר�

 שאחרי היא החרישה, בתור אב מלאכה, וכל עיקר מלאכת חורש.  של חרישתולדהומבחינה זאת אינה אלא ) ג א"שבת ד� ק(
על כ
 , י קאי"ומכיוו
 דתנא בא". לריפויי ארעא"כי היא המתחחת את האדמה כתוכ
 העיקרי שבחריש שהוא , הזריעה

, ב"י וכיו"ומינה נשמע שבמקו� שהאדמה קשה כגו
 בא, גיל וכרובא דקרקעות� כסדר הר"ונקט הרמב. הקדי� זורע לחורש
  .אי
 בזה שו� חידוש בהלכה, ל"וכנ, וזה מוב
 מאליו מאחר.  הזריעהאחר היא העיקריתהחרישה 

  

  

  ט"תוספת שביעית ותוספת שבתות ויו: סימ� ו

  .א

אלא ' צ וכו"ע אומר אי"ר, "יש ובקציר תשבתבחר"דתניא , ודמוסיפי
 מחול על הקודש מנל
.) ט(ה "איתא בגמרא ר
וענית� את : ל מדתניא"נפ? ל"ישמעאל מוסיפי
 מ
 החול על הקודש מנ' ור. 'חריש של שביעית שנכנס לשביעית וכו

? ע האי וענית� מאי עביד ליה"ור. כל מקו� שיש בו שבות מוסיפי
 מ
 החול על הקודש? הא כיצד. 'נפשותיכ� בתשעה וכו
ל "עכ. לומר ל� כל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי' תני רב חייא וכול לכד"מיבע

  .הגמרא

, ט"ה
 לעני
 שביעית וה
 לעני
 שבתות ויו) ש�' כ התוס"משהו כמש' פ לתוס"לכה( יש די
 תוספת ע"דלכופשטות הגמרא 
  .הכתובי�ואינ� חלוקי� אלא לעני
 המקור לזה בדברי 

ישמעאל ' וזהו כדעת ר, ורק לזמ
 המקדש, מ"לעני
 שביעית שהתוספת היא מהלמ) י"שמו' ג מה"פ(� פוסק "
 הרמבאכ
פ "רק לעני
 תוספת עינוי ביוהכ, ט לא הביא די
 תוספת"ואילו לעני
 שאר שבתות ויו). ' ד�' ג(ק "ג ובית דינו בגמרא מו"וכר

  .ע"וצ. מ ש�"מ ולח"מ' עי, א
כ התקשו שזה דלא כמ"ובנו). ו"א ה"ע פ"שבה' ה(

והאי� נלמוד מש� , ט משביעית"ע ילפינ
 די
 תוספת בשבתות ויו"א הקשה במה שנראה ש� בגמרא שלר"ס לרע"ובגלהש
. דהרי ג� לשביעית לא נתרבה אלא לעני
 חרישה וקצירה גרידא, וכ
 אי� אפשר ללמוד ג� למלאכה. פ"לעני
 עינוי דיוהכ

  .ע"והניח בצ

  .ב

דאתיא מבחריש , ה"יכול ילקה על תוספת ר: ק"וה, ה"יוחנ
 אמר ימי� שהוסיפו חכמי� לפני ר' ור:): ג(ק "ובגמרא מ
ד שילקה על "ביארו הא דס) ה יכול"ד(ש� ' ובתוס. ונסיב לה תלמודא לפטורא כדבעינ
 למימר לקמ
, ובקציר תשבות

  .'לששית וכו' שביעית יהי וכל דיניה ששית שהשביעית מתחלת משנהיינו דמקרא דבחריש ובקציר מפקינ
 , התוספת

גמר שבת שבתו
 משבת : י"ופירש". כדבעינא למימר לקמ
"אול� למסקנא אינו לוקה כדקאמר , ד"וזהו לפי הס
ד "ג ובי"דר, ד ביטלו תוספת שביעית"ג ובי"ש שר"שביאר בזה מ, יוחנ
' לימוד זה בא להל
 בסוגיא לפי ר. בראשית

ע דבחריש ובקציר בא לעני
 תוספת "ש זו דשבת שבתו
 הכריע שלא כדרשת ר"והיינו שמכוח גז, מדאורייתא בטיל להו
והוא רק לזמ
 , מ"י דדי
 תוספת שביעית הוא מהלמ"ל כר"ד דס"ג ובי"ומתר� דעת ר, י" דברי ר דחהורב אשי. שביעית
יש לומר דהוא , וחנ
 שנדחו למסקנאי' רק דברי ר, י שלא הביא מסקנת הגמרא של רב אשי"רש, ולכאורה. ק קיי�"שביהמ

או ' וכו' אול� אליבא דאמת נית
 לבאר הברייתא דרב דימי יכול ילקה על התוס. 'לשיטתייוחנ
 ' משו� דהעמיד את ר
דלא היינו משו� , אול� לא מטעמו אלא לפי דברי רב אשי, יוחנ
 דקאי אמנ� לעני
 תוספת ימי�' או כתירו� ר, כתירו� קמא

' מ שהתירה י"שאי
 בכלל ריבוי מ
 הכתוב על תוספת רק מכוח הלמ, ד"ג ובי"וכהכרעת ר, ישמעאל' לא כרע א"ל כר"קיי
, יוחנ
 נדחו' ז אליבא דאמת שדברי ר"ולפ. ת הא"דמה, ד שהשביעית מתחלת בששית"ומזה ודאי שאי
 מקו� לס, נטיעות

  .י"ע אלא כר"ל כר"לא קיירק דאנ
 , דשביעית מתחלת בששית, ע באמת לוקה על התוספת"אליבא דר

דזה לא יתכ
 דהאי� אתי , ג" בזה דעת רבמה שבא לתר�י אלא "דברי רלא דחה דרב אשי , ל ג� באופ
 אחר"אכ
 אפ
ג "נמצא שלא ר, ש זו מקובלת"שא� היתה גז, והיינו. ש מעצמו"הא אי
 אד� ד
 גז: י ש�"והוא כדפירש, ש ומפיק מקרא"גז

בהכרח שלא קבלו דרשתו של , ש זו מקובלת ביד�"שכל אלה שהיתה גז, � שיבא הוא ויבטלנצר' ולא הי, הוא שחידש זאת
כ לגבי "משא. ש מעצמו"שזה לא יתכ
 מאחר שאי
 אד� דורש גז, ל"ובזה הוא דקשי, ש"ג הוא שחידש הגז"כ שר"אע. ע"ר

 שהיינו אומרי� שבא הכתוב ',ל מהתוס"דהיינו כנ, ד היה שילקה"דהס, י"שפיר נית
 לפרשה כר, הברייתא דרב דימי
, ש דשבת שבתו
 ילפינ
 דאי
 שביעית מתחלת בששית"אול� מכוח הגז, לאשמועינ
 דשביעית מתחלת בששית' דבחריש וכו

ש באה לאפוקי מקרא "באופ
 שאי
 הגז. מ אסור החריש הנכנס לשביעית משו� שהתורה אוסרת מה שמכי
 לשביעית"ומ
אלא מפני שבשביעית אסורות ג� , מדי
 ששביעית מתחלת קוד�לא שזה , סור שנתרבהמהו סוג האי,  הכתובלבאראלא רק 
כי לא , ש מעצמו"מ מהא דאי
 אד� ד
 גז"ולק, ש זו היתה מקובלת ביד� מאז"ל באמת שגז"ומעתה אפ.  לקראתהההכנות

  .אלא כ� היתה הקבלה מאז ומעול�, מעצמו היא

  .ג

דהנה ', ש לבי
 מה שהובאו דבריו בתוס"כפי שבאו הדברי� בר, ת"שיטת רל להסביר ההבדל בהשגה על "י הנ"ונראה עפ
משו� דאי
 תוספת שביעית "ת שלא החמירו לעני
 נטיעה בתוספת שביעית "הביאו דברי ר) ה ומותר"ד: ט(ה "ר' בתוס

לא : ל" עליו וזת אלו ותמה"כ הביא דברי ר"ש ריש שביעית ג"ובר". 'דאורייתא בנטיעה אלא בחרישה דכתיב ביה קרא וכו
  .'כ נוטע וכו"פ דאורייתא היא כחרישה דכתיב כרמ� לא תזמור וכש"יתכ
 כלל דממנ
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ע אי
 כלל די
 "ת היא שג� לר"כוונת ר, ל"א שהו"וכפי שהבי
 אות� רע, שלפנינו' ת בתוס"מ שנראה מדברי ר"והנה לפ
י "אעפ, כ שאר מלאכות"משא,  חריש בלבדהיינו לעני
, אלא לעני
 מה שנאמר בכתוב בפירוש, תוספת שביעית לפניה

. כי רק חריש יש במעשה זה משו� הכנה לשביעית, מ לעני
 תוספת לא נתרבה"מ, ת"שבשביעית עצמה ה
 אסורות מה
דמה בכ� , השגה כלל, כ דזומר"דנוטע היא מלאכה דאורייתא בשביעית מכש, ש"ז אי
 השגת הר"ולפ. כ שאר מלאכות"משא

שאינו , מה שאינו שיי� לגבי נוטע, ומצד הכנה לשביעית, מ לעני
 תוספת לא נתרבה אלא חריש"מ, ת"שבשביעית היא מה
  .ד"ש� בא' כ התוס"וכמש, הכנה לשביעית

כ כל המלאכות האסורות "וע,  בששית מתחלתת שהריבוי שבחריש בא לרבות אמנ� שהשביעית"ש פירש ר"אכ
 הר
כ משו� שבשביעית עצמה אי
 נטיעה אסורה "הוא בע, אינה בכלל זהוהא דנטיעה . אסורות ג� בששית, ת"בשביעית מה

ש דשבת " מכוח הגז�ל " והיינו כנע" ג� לרא� למסקנא אי
 מלקות בתוספת שביעית, ק"ונובע מהבנת הסוגיא דריש מו
 והוא ,ומצד שמכי
 לשביעית, ע"אלא הוא די
 בפנ. נ בחריש הוא לא משו� ששביעית מתחלת בששית"שבתו
 ילפינ
 דמש

י דלא דרשינ
 מ
 הכתוב "היינו משו� דנקטינ
 כר, או שנאמר דלמסקנא הא דאי
 מלקות בתוספת. ל"שיי� רק בחריש וכנ
נ "ד ה"כדקאי לס, ע"אבל לר. ובזה אי
 לנו אלא מכוח איסור ההכנה לשביעית, מ"והוא רק מהלמ, לרבות תוספת שביעית

כש� שנתרבה חריש הוא הדי
 שאר , וכ
. כ ג� לוקה לדידיה"ע, ת קוד�דלדידיה באמת שביעית מתחל, לא הדרינ
 במסקנא
  .בדי
 הוא שכל המלאכות תהיינה אסורות באותה שעה, שהרי א� שביעית מתחלת קוד�, מלאכות

  .ד

. ל"ישמעאל מוסיפי
 מ
 החול על הקודש מנ' ור: דפרי� הת�. ל"ה הנ"ת בביאור הסוגיא בר"ל נבי
 ג� שיטת ר"ובנ
השיגו ' והתוס. ותיר� דהקושיא היא על לאחר שביעית, מ לאיסור זקנות"י יש לו הלמ"דהרי לר, ת"קושית ר' וסוהביאו הת

, ל"א שהו"ל בגמרא קושית רע"והנראה דאיהו הוי קשי. ת"ע בכוונת ר"וצ. עליו שלחנ� דחק עצמו דאי
 למדי� מהלכה
י הוא משו� "כ דהא דהקשו בגמרא רק אליבא דר"ובע. ע נמי אי
 ללמוד לעינוי ולשאר מלאכות"ע ניחא הא לר"דלמה לר

וכל עיקר הסוגיא לא באה לזה אלא , ל כלל"דשמא לא ס(ט "שהקושיא היתה משביעית עצמה ולא מתוספת דשבתות ויו
  .פ"מ עכ"י איכא הלמ"דלעני
 שביעית הרי ג� לר, ת"ל לר"כ שפיר קשי"וע). לעני
 היובל דדמי לשביעית

, דהשביעית מתחלת בששית' ע ג� למסקנא נתרבה מכוח הכתוב בחריש וכו"דלר, ל"ש הנ"שיטת הרל דאזלי ב"צ' והתוס
כש� , ט"וכיו
 שכ
 שפיר אפשר ללמוד משביעית ג� לשבתות ויו. ולא רק חריש, וממילא ריבוי זה כולל בתוכו כל המלאכות

כ לשיטת� כל הסוגיא סובבת "ע). ע"רה ו"להל
 ד' כ התוס"וכמש(כ כל זמני� שבקדושה "כמו, ששביעית מתחלת קוד�
  .מ"י ישנה הלמ"ז ג� לר"שע, ט ולא לעני
 שביעית עצמה"בעיקר על שבתות ויו

כיו
 שהכלל הוא שהקדושה מתחילה , ט"ל ג� לשאר שבתות ויו"כי משביעית אפ, ל"א הנ"ומתורצות לדידהו קושיות רע

והא דיש די
 תוספת , ה"ליבא דאמת אי
 שביעית מתחלת אלא מרע א" ג� לר�ל "אלא כנ, ל הכי"ת דלא ס"ואילו לר. לפני כ

אלא . כי כל הסוגיא דנה בעיקר רק לגבי שביעית, א מעיקרא ליתא"קושית רע, ע"ג� אליבא דר, הוא מגדרי הכנה לשביעית
  .שמתו� הדרשא שבברייתא שנתרבה שביעית אנו למדי� ג� לשאר זמני� מקודשי�

  .ה

, פ"הרי צרי� הכתוב לעני
 יוכ, "מאי עביד ליה' ע האי וענית� וכו"ור"ת בקושית הגמרא "ע לכאורה לשיטת ר"ז צ"ולפ
אלא . ל"שש� האיסור מצד הכנה מה שאינו שיי� בשאר הזמני� הנ, א ללמוד זאת משביעית"כי א, ט"וכ
 שבתות ויו

 בראשית שאי
 אסורה לפניה ש דשבת שבתו
 משבת"נלמד מהגז, שהרי כל זה שאמרנו שאי
 שביעית מתחלת קוד�, מ"דלק
עיקר לא על , ע"ל לר"וזהו דקשי. כ"ל לדרשת הברייתא שמרבה די
 תוספת בשבתות ג"ע לא ס"כ דלר"כ ע"א, ולאחריה

ולא רק , לא רק לעינוי, אלא על מה שממשיכה לרבות כל עניני תוספת, פ" הברייתא דרבי די
 תוספת עינוי ביוהכדרשת
' נמצא דג� תירו� הגמרא דדריש לה לעני
 כל האוכל ושותה בתשיעי וכו". � שנאמר בו שבותכל מקו"אלא לעני
 , פ"ליוהכ

אי
 , כ עיקר הדרשא לעני
 תוספת עינוי דבהא מיירי פשוטו של מקרא"משא.  בכתוב הנוספותכ לא קאי אלא על הדרשות"ג
אכ
 לעני
 דעתו ללמוד . ע מחבירו"לכה כרס שה"ובהא להלכה נקטינ
 ככלל שבכל הש. ע לא דריש לה"לנו שו� יסוד לומר דר

  .ד"ג ובי"וכהכרעת ר' ל כוותי"בהא לא קיי, תוספת שביעית בכל הזמני� מקרא דבחריש

  

  .ו

ולא ששביעית מתחלת , י די
 תוספת שביעית היא רק מדי
 הכנה לשביעית"ע ובי
 לר"ק בי
 לר"ש דלמסקנא דמו"וא
ונצר� . דש� הדיו
 רק מכוח התפשטות הקדושה לזמ
 שלפני כ
, לשאר דוכתיכ לדעת שניה� אי
 ללמוד משביעית "ע. קוד�

  .ט דעלמא"וה
 בשבתות ויו, פ עצמו"ה
 ביוהכ, וזו ישנה רק לעני
 תוספת עינוי ולא למלאכות, לזה דרשא מיוחדת

, הכנה לשביעיתהוא רק מגדרי )  בזמ
 המקדש�ולדיד
 ,  תמיד�ע "לר(ובמה שנתבאר לנו שכל הדי
 של תוספת שביעית 
שהוא , ז שאי
 תוספת שביעית"� ש� לעני
 בזה"יוב
 הא דהשמיט הרמב, י"ג דשמו"� רפ"וכ
 הדברי� מפורשי� ברמב

, י על המשנה דשביעית"בתפא' ועי. ק בתו� הסוגיא"ש ש� במו"כמ, משו� דכ� התנו מעיקרא הרוצה לבטל יבא ויבטל
יו� הוא מפני ששביעית מתחלת ' שתוספת שביעית דל,  דהסוגיאד"לסרק ל נראה ש"אכ
 להנ. שהביא נימוק זה ג� למסקנא

אול� . ע"כ צריכה ביטול בפנ"ע וע"זוהי תקנה בפנ, מפני שאז נראה כמכי
 לשביעית, כ הא דתקנו חכמי� מעצרת"בע, קוד�
,  המושג הכנהחבתהרח מעצרת אינה אלא "כי אז תקנ, יו� של תוספת היא רק מדיני הכנה לשביעית' למסקנא שג� הא דל

האיסור של הכנה לשביעית קיי� מכוח עיקר ז שאי
 "כ בזה"משא. ז שיי� רק לזמ
 המקדש"וכ. לכלול בו זמ
 רב יותר
ממילא לא שיי� ג� , וכשאי
 העיקר, שלא היתה אלא הרחבת הזמ
 של ההכנה, ממילא אי
 ג� מקו� לתקנת� ה�, ההלכה
ח "היינו שתקנ. 'אלא עד העצרת וכוהמקדש בזמ
 ' י� שלא יהיו חורשי� וכווגזרו חכמ: �"ומדוקדק לשו
 הרמב. הרחבה

  .כי הכל מדי
 הכנה לשביעית הוא, א� היא לא היתה אלא לזמ
 המקדש
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  בדי� קרקע הפקר לעני� שביעית: סימ� ז 

  .א

דבריו . נוהגתהעלה שבאדמת הפקר אי
 שביעית ) ה ומעתה נחפשה"ו ד"נ' ב סי"ח(ל "ב זצ"לנצי" משיב דבר"ת "בשו
מכל מקו� יכול להפקיע משביעית דקרא כתיב , מ"� להפקיע מתו"י שכתב שא� דאי
 קני
 לעכו"מבוססי� על שיטת מר
 הב

י "� שזרע בשדהו בא"י דהיינו שעכו"ופירשה הב" לכ� ולא לאחרי�"ובספרא דרשו מזה " והיתה שבת האר� לכ� לאכלה"
 של� אי אתה �" לא יראה ל�" כמו כ
 נתמעט נמי הפקר כמו גבי חמ� דכתיב �"לא חל קדושת שביעית והיכא שנתמעט עכו
בביטול בעלמא סגי מטע� ) "ה מדאורייתא"ד, ב"ע' ד, פסחי�(' כ התוס"ולפמש. רואה אבל אתה רואה של אחרי� ושל גבוה

אחרי� וגבוה ממעטי דמאחר שביטל� הוי הפקר ומותר מדאמרינ
 אבל אתה רואה של אחרי� ושל גבוה הרי היכי דממעטי 
  .ל"עכ" 'נמי הפקר וכו

  .ב

. ל בעני
 חמ� דנתמעט ביטול וביטול הוא מטע� הפקר"דס' ז אי
 זה אלא לדעת התוס"דלפי, ז"לכאורה יש להעיר ע
ולא כתוב תבערו " תשביתו"נ "דלא פירש שביטול הוא מטע� הפקר אלא מקרא דרשינ
 לה ממש, י ש�"אול� ה
 לא כ
 פרש

' ריש מס' בחי(
 "הרמב' וכ
 כ". ל�"נ "ל דהפקר לא נתמעט ממש"משמע דס, ומדאצטרי� קרא מיוחד למעט). י ש�"רש(
תרי ' לפי שהצריכו בגמ, ועוד יש לי ספק בהפקר: "...ל"שביטול הוא מטע� הפקר וז' בי
 השאר באשר לפירוש התוס) פסחי�

י שאינ
 של� "ו
 דלית ליה בעלי� ולאו דאחרי� הוא אעפקראי לשלא כבשתו וחד לשכבשתו ואילו הפקר לא אתי מינייהו דכי

 בהמש� "וטע� לעני
 ביטול מבואר ש� ברמב. ל"עכ, "אינו בכלל היתר זה דאיהו מצי זכי ביה בנפשיה טפי וטפי מכשכבשתו

אלא , כלומר שאינו מדי
 הפקר כלל". שהביטול מועיל להוציאו מתורת חמ� ולהחשיבו כעפר שאינו ראוי לאוכלה"דבריו 
' � בעני
 ביטול חמ� שכ"וכיוצא בזה מצינו בשיטת הרמב. כ לא נאסר"ע, שביטול מוציאו מתורת חמ� ומתורת אוכל בכלל

ומהי השבתה זו האמורה בתורה היא שיבטלו בלבו ויחשב אותו כעפר וישי� ): "לפי הגירסא שלפנינו, ב' ב מחמ� הל"פ(ל "וז
י לפרש שמקרא מיוחד ילפינ
 לה ואינו מטע� "ז הוצר� רש"כאורה נראה שמטעול. ל"עכ, "בליבו שאי
 ברשותו חמ� כלל

אי
 זה " לכ�"נ "� ממש"י שנתמעט של עכו"כ לעני
 שביעית א� לפי הב"א". לא יראה ל�" במיעוט כלולשזה ', הפקר כהתוס
  .עדיי
 ממעט הפקר

  .ג

אבל ,  של� אי אתה רואה�לא יראה ל�  "�" ל�"נ "והספרי דהפקר נתמעט ממש' 
 מהירוש"ד ש� מביא הרמב"ג� בא
הפקירו נמי  "� דרכי ביעור מ
 התורה שלשהז מסיק ש� שישנ� "לפי".  כשהפקירה קוד� ביעורה�אתה רואה בפלטיא 

הוא , מ לשו
 הגירסא שלא הזכיר בשו� מקו� לשו
 הפקר אלא ביטול"ומ, "ל�"דלא קרינ
 ביה ', לפי שיטת הירוש, "יצא
  .וכאוכל בכלל,  מחשיבו כחמ�כ מצד שאינו"כמש

ולא מצד . אחרדביטול הוא עני
 " תשביתו" במה שהסמי� די
 ביטול אקרא ואלשו
 י"רשז נראה שזוהי ג� כוונת "ועפי
אלא שביטול אינו הפקר כלל שאי
 זה מפקיר . נתמעט הפקר" לא יראה ל�"נ "אבל לעול� ג� לדידיה ממש. הפקר אתינ
 עלה

  .י"לפי פרש" תשביתו"וזוהי כוונת הכתוב , אלא מבטלו מתורת אוכל

  .ד

, ולאו דוקא דר� ביטול, משו� מה באמת לא נזכר בגמרא דיל
 בשו� מקו� דהפקר נמי מהני מ
 התורה, מ טעמא בעי"ומ
ומה היא השבתה זו : וזה לשונה, ל לעני
 ביטול" שהו�"ברמבמ "ע עוד בגירסא שהיתה לפני הכ"ויל. ל"
 וכנ"כדדייק הרמב

אחרי (מ ש� דחה גירסא זו "וא� כי הכ. ' שיסיר החמ� הידוע לו מרשותו ושאינו ידוע יבטלו בלבו וכו�מורה בתורה הא
, מה שהסביר רבא דברי רב שאומר הבודק צרי� שיבטל) ב"ע' ד� ו(מפני שהוקשה לו הא דפרי� בגמרא ) ש"עי, ט ארוכה"שו

. ד"לחמ� ידוע לא מהני ביטול עכת, והרי לפי גירסא זו.  יבטלנהופרי� וכי משכח לה, שזה מחמת שמא ימצא גלוסקא יפה
' ומוכח לה מהא דהקשו רבנ
 על ר. מ ביטול"בש� גאו
 שלחמ� ידוע ל" כלבו"הביא דעה זו שהיא ב) א"תל' סי(ח "אול� הב

ו זה סופו להקל "ואמרו לו חכמי� דק. ו מנותר"ולמד זאת בק) ב"ז ע"פסחי� כ(ל דאי
 ביעור חמ� אלא שריפה "יהודא דס
 
כ "א, ואי איתא שמועיל ביטול ג� לחמ� ידוע". והתורה אמרה תשביתו, א� לא מצא לו עצי� לשרפו יהא יושב ובטל"שכ

והנה נראה פשוט שכל הדיו
 וסברא זו של הגאו
 . ד"פ האפשרות לבטל החמ� עכת"הרי בידו עכ" יהא יושב ובטל"אמאי 
ל שלא חידשה "וי. דזהו חידוש התורה מדרשה דתשביתו, אלא ראייתו כעפר,  הפקראינה שייכת אלא לשיטה שביטול אינו

י ביעור " האחת ע�ת ישנ
 שתי צורות "שמה, ל ש� בראשית דבריו"מ הנ"כדהסביר הכ, תורה זאת אלא בחמ� שאינו ידוע
וכל זה אינו שיי� אלא . ש" עי,ומסר
 הכתוב לחכמי� לקבוע היכ
 צרי� ביעור והיכ
 מספיק ביטול, י ביטול"והשניה ע, ממש

דאינו , משאמר שבחמ� שאינו שלו אינו עובר, כ כשמפקיר החמ� והופ� להיות אינו שלו"משא. לגבי ביטול שאינו הפקר
נהי , דהרי ג� לדידיה תקשי, "יהא יושב ובטל"נ "ל ממש"כ קשה הוכחת הגאו
 הנ"א. פשוט שזה ג� בחמ� ידוע, "ל�"

. פ הרי בידו להפקירו"אבל עכ, א ביטול"בתו כעפר אינו יכול לעשות משו� שבחמ� ידוע לדביטול מדי
 תשביתו שמחש
ל דלדידיה סוגיא דגמרא "י. והספרי מוכח דמהני הפקר' וא� שבירוש. (מ כלל"ומוכרח לכאורה לומר דלשיטת הגאו
 הפקר ל

' ל להא דירוש" הגירסא דיל
 דלא סא� זה ודאי קשה לדייק מתו� סתימת לשו
). פליגא, דיל
 שלא הזכירה הפקר כלל
  .ע"מ צ"ומ. והספרי

ז הוא מוצא "לא שעי, ל"וזהו כנ, י ביטול"ע" תשביתו"ל מקרא ילפינ
 דנית
 לקיי� ה"שכנ, י"דלשיטת רש, והנראה בזה
ואפשרות זו קיימת בצד האפשרות הפשוטה , י מחשבתו מתורת אוכל"אלא שמושבת ע, דלעול� נשאר הוא שלו, מרשותו

כ המאירי דלשו
 "וכמש) 'וכו' למר כדאית לי, י פירור"י שריפה וא� ע"א� ע(י כילויו מ
 העול� "ע" תשביתו"יי� הלק
י שמפקיר החמ� "שכ
 ע, מעתה נשללת באמת דר� ההפקרה, "אשביתה מאנוש זכר�"' משמע ג� כילוי כלשו
 הכ" תשביתו"

ואי
 זה רצו
 התורה , לו מה להשביתי ההפקרה אי
 "יינו שעה, ע" המעוק�אלא " תשביתו"אינו מקיי� ה, שכ
 אינו שלו
וא� אמנ� א� אי
 לו חמ� אי
 מחייבי� . (י ביטול בלב"וא� ע, י ביעור"והיינו א� ע, ע להשבית במעשה"שקבעה בתור מ
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 ב"כ הר"כמש, ש שיהא בו חיוב"דכיו
 דכל עיקר התוכ
 להעבירו א� אי
 לו ל, אותו לקנות חמ� כדי להשביתו 
ריש מכילתי
  ).ל"מש, ל"אבל בפשטות הוא כנ, ח"ג� במנ' ש ועי"עי

כי בזה ', מ אי
 זה דר� ראוי"ומ, מ ביטול"וג� לשיטה דבחמ� ידוע ל, ע"כ אמנ� נכו
 הדבר דג� הפקר מהני לכו"וא
כ שפיר "וע, ש הא דלא נזכר בגמרא אפשרות זו של הפקר החמ�"כ א"ע. כל שיש לו חמ�, ע המוטל עליו" הממבטל הוא

י שהיא "אעפ, להפקיר החמ�, כי אפשרות זו, יהודא' לדעת ר, כשאי
 לו עצי�" יהא יושב ובטל"מוכיח הגאו
 מהא דאמרו 
הרי הוא , ועל כ
 במקרה שאי
 לו עצי�. ע שישנה עליו"אבל הרי זה כמבטל בידי� המ, מועילה לסלק מעצמו האיסורי�

  .מתבטל בהכרח

  .ה

שד
 ש� ארוכות בגירסא שהיתה ") דיני בדיקה וביטול"א "תל' לסי, פסח' הל(ח "מקווסברא זו מצאנוה בדברי ה
והביא מה שהקשה , י הביטול"שבחמ� ידוע חייב להסירו ורק בחמ� שאינו ידוע מקיי� ההשבתה ע, מ"� לפני הכ"ברמב

 דלא מהני ביטול אלא דלדעת לא. לתר� דכוונה אחרת לדברי�' וכ, ח על שיטה זו להוכיח שמהני ביטול ג� בחמ� ידוע"הפר
נ שנלמד בה� שדינ� "כמו בכל הני איה,  הביטול חייב בשריפהאחרשג� , יהודא דילפינ
 מנותר שדי
 חמ� בשריפה הוא' ר

ואילו לרבנ
 .  תוקד אש�" פ
 תוקדש"מ קרא כתיב "דמ, כגו
 כלאי הכר�, נ"י שה� בדי
 אינו שלו מצד איה"אעפ, בשריפה
, ע דתשביתו כיו
 שכבר ביטלו"אי
 בו קיו� מ"דלאחר ביטול ,  הביטול דוקאטר�פירור זה חייב שיעשה , דדי
 חמ� בפירור

ע "כדי לקיי� מ� דמדאורייתא בעינ
 שריפה או פירור לחמ� ידוע "ט כתב הרמב"ומה, לא קיי� עליה בעשה דתשביתו
וזה , ש"אצל תשביתו מג" ל�"דהוי כאילו כתוב דנהי , נהי דלא יעבור אעשה דתשביתו,  דא� לא יפררנו רק יבטלודתשביתו
כמו שמחוייב לקנות בגד של , ע בחמ� שלו" המכאילו לא קיי�מ הוי "מ, ה מדאורייתא"ד' פסחי� ד' ש התוס"כמ, אינו של�

  .ל"עכ) ס"ח וכנראה היא ט"כפי שהזכרנו לעיל מהמנ, דברי� אלה האחרוני� מופלאי�" (כנפות להתחייב בציצית' ד

אלא שבזה לא , ע מהני ביטול ג� לחמ� ידוע"דלכו, ר שאליבא דאמת אי
 כא
 מחלוקת כלל בי
 הראשוני�הנה מבא
 ואילו כשהופכו להיות חמ� שאינו שלוע דתשביתו היינו שיקיימו בחמ� "ל דהמ"והוא כנ, "תשביתו"ע ד"ייחשב כקיי� המ

ע "שהוא כדי שיקיי� המ, � שיש להסיר החמ� הידוע"כ זהו שאומר הרמב"וע" ע בחמ� שלו"כאילו לא קיי� המ"ז "הר, שלו
  .דתשביתו בחמ� שלו

  .ו

כי נראה שבדבריו מעורבות שתי השיטות . ע"נראי� תמוהי� וצ, וכ
 ביישוב שיטת הגאו
, �"אמנ� דבריו ביישוב הרמב
שהוראתו ביטול " ותשבית"נ "שהרי א� הלימוד לביטול הוא ממש. ביחד', וזו של התוס, �"י והרמב" זו של רש�השונות 

שהרי לדבריה� זהו , ע דתשביתו"י ביטול החמ� אינו מקיי� המ"הרי אי אפשר כלל לומר שע, �"י וכל שכ
 הרמב"כדברי רש
 
� שחייב להסיר החמ� "ה כתב הרמב"כ אי� נית
 לומר שמשו"וא,  לבטל�וזהו בדיוק שחייבה תורה , "תשביתו"הלשו

 כבר קיי�הרי , י פירור" שוב לקיי� התשביתו עלא יוכלי הביטול "משו� דע, יטולהידוע דזה צרי� להיות דוקא טר� הב
  .י ביטול עצמו"ע דתשביתו ע"שפיר המ

דמדהוכיח , אלא שג� דברי הגאו
 אינ� ניתני� ליישוב בדר� זו, � בגירסא זו"שלא נית
 ככה לפרש הרמב, ולא זו בלבד
א ליישב "זה א, והרי בידו לבטל, י שא� אי
 לו עצי� יהא יושב ובטל"מהא דאמרו חכמי� לר, ל"שיטתו כמובא בכלבו וכנ

אינה , ע דתשביתו"מ' ואילו לתוס, י דהתשביתו קיי� טר� זמ
 איסורו דאז קיימת לפניו דר� ביטול"אלא לפי שיטת רש
  קיימת אינהאז הרי ו, בסוגיות אלו' כמבואר בדברי התוס, י ורבנ
"וש� הוא שנחלקו ר, אלא אחר זמ
 איסורו, קיימת כלל

א "כ א"א. נ בתורה תשביתו"אלא ממש, ואינו מדי
 הפקר כלל, י"לפניו דר� ביטול כלל ועל כרח� דהגאו
 מפרש כשיטת רש
  .כ א� יפורר אחר הביטול לא יקיי� התשביתו שהרי כבר קיי� בעצ� הביטול התשביתו"שמשו, לפרש ג� בשיטה זו

  .ז

נ "
 הוא בראש דבריו המקור לדי
 ביטול ממש"דהר, שכבר מעורבי� הדברי�, וא� שאול ישאל השואל על דברינו
ואילו בהמש� , הרי שלמד מ
 הכתוב די
 ביטול,  בטל בלב��" לא יראה ל�"נ "או כדרשת הספרי ממש, י"כרש" תשביתו"


 שהפקר כגו
 זה "מבי הסבר הר"והמש� דבריו עפ) ש"ומוכח לה מסופי תאני� עי(שנראה שביטול הוא מדי
 הפקר ' דבריו כ
י "וכל עיקר שזה מועיל הוא משו� שבעצ� כל חיובו בב, ואי
 זה נחשב כהפקר בעלמא, וא� לא לשו
 הפקר כלל, שהוא בלב

ואי
 זה אלא א� רוצה הוא להחזיק החמ� אבל גילוי ', כדאמרינ
 בגמרא שני דברי� אינ� ברשותו וכו. י חידוש הוא"וב
: דהנה לכאורה אי
 דבריו מובני� כלל. כ לעיל"פ מש"כ ע"ד א� באמת דבריו מתבארי� ג"עכת, מילתא שאינו רוצה סגי

כ "שפירושו בטל בלב� כמש" תשביתו"ואמאי לא סגי במה שהכתוב אומר בפירוש ,  לו כלל העני
 של הפקרדלמה, חדא
כעפרא "וש של הביטול ותו א� אכ
 הפיר. שדרשה זו אינה רצונה הפקר, ל"
 הנ"� והרמב"וכמו שנראה ברמב, י"רש

כ שיזכה "שהרי פשוט שא� אינו רוצה לא תחייבהו התורה בע, ל לקרא ללמדנו די
 זה"כ למ"א, פירושו הפקר" דארעא
ש היטב "עי, 
 שהביא סברא זו לא ביססה בדרשת הכתובי� אלא בסברא בעלמא"ולשו
 הרמב. י"י וב"בחמ� ויתחייב בב

  .בדבריו

  .ח

י "שבא ע, אנו לומדי� שהכוונה היא להפקירו בלב" בטל בלב�" הוא מפרש שמדרשת הכתובי� דאמנ�, בברור כוונתו' ונ
אלא שהפקר ). הוא כוונת התורה, שביטולו מתורת אוכל, ל"מ שג� מוכח מהגמרא וכנ" לו עפימסתברכי לא (שמבטלו בלבו 

ז "ועי,  ע� האמירהמידו
 דהפקר בפה חל דכי" דתשביתו"ע "  קיו� המענינו, שהוא מועיל תמיד בהפקר, הפקר מעליא, בפיו
ז "שעי, אלא הוא מדי
 הכללי, כי הפקר זה לא מכח הדי
 המיוחד הוא שלזה בא הכתוב, ע" הממבטלהוא לאמיתו של דבר 

כ כל עיקר "אלא ע. דפשוט דמי שאי
 לו חמ� אינו יכול לעבור בכלו�, ולזה לא היה צרי� קרא לאשמעינ
 דמהני,  חמ�אי� לו
 אחרו�אלא ברגע , שכל עיקר אינו חל, ביטול בלבהיינו בלשו
 . מיוחדתבצורה '  בא להשמיענו שההפקר צרי� שיהיהכתוב
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, וברגע זה חלה ההשבתה, שלו התשביתו דהוא מקיי�ז הוא "דאז עי. נ" שנעשה מכח די
 התורה של איהטר�, שהוא שלו
  .התורהולא רק מכוח , מכוחו שלושהיא ההפקר 

מ יש בזה משו� קיו� המצוה "ומ, שמועיל אמנ� מדי
 הפקר, "ארכביה אתרי ריכשי"
 הוא בגדר "ת הרלשיט, ז"ולפי
שהיא , וג� לדבריו מיושב מה שבגמרא לא נזכר כלל דר� ההפקר הפשוטה. י הפקר רגיל"מה שאינו מתקיי� ע, דתשביתו

  .בעצ� ביטול התשביתו ולא קיומו, �"י והרמב"כמו לשיטת רש, דזה לשיטתו, "ביטול"ש "המכוו
 במ' לדעת התוס

שכיוו
 שתוכ
 הביטול הוא . כמבואר בדבריו במפורש, מ ביטול"שבחמ� ידוע ל, 
 שיטת הגאו
"דוחה הר, ומכוח פירוש זה
מ "כיוו
 שמ,  שצרי� לחול איסור ההנאה המוציאו מרשותוברגע, אלא שחלותו כרו� בדי
 המיוחד של חלותו, הפקרלדעתו 

כיוו
 שאז הרי זה הופ� . ופשוט שמועיל ההפקר, שהרי חלותו בעודו שלו, לא יתכ
 לומר שבחמ� ידוע לא יחול, די
 הפקר עליו
  ).במרדכי ש�' עי( לכל אד� הגלויי�ל "להיות דבשב

  .ט

 כש� �" לא יראה ל�"נ "ויסוד הלכה זו הוא נלמד ממש, ואי
 בזה חולק, ע"תבנא לדינא דהפקר בחמ� מהני לדעת כו
והיתה שבת האר� "נ "שמש, י"שלדעת מר
 הב, ל"ב זצ"כ דברי הנצי"וא. כ
 הוא ממעט של הפקר, �"עט של עכושהוא ממ

אלא שיש לדו
 . מוסכמי� ה� לכל השיטות, כ
 זה ממעט אדמת הפקר, � מקדושת שביעית"בא למעט עכו, "לכ� לאוכלה
�או שזה כולל ג� הפקעת הקדושה , ה קדושת שביעיתשבשל נכרי אי
 חל, הפריא� דרשה זו מתיחסת רק לקדושת , דיו
 נוס
  1).ג"רכ' עמ' מהדורא ב" (אר� חמדה"' כ בזה בס"מש' עי, כל שאינה ברשות ישראל,  עצמהמהקרקע

  

  

  הבאת העומר בשביעית: סימ� ח 

  

  .א

. שהוא מצוהיצא קציר העומר , ישמעאל אומר מה חריש רשות א� קציר רשות' תמ
 תנינ
 ר): 'ד א"שקלי� פ(בירושלמי 
 לא מצאו �ר יוסה דברי הכל היא "א. ישמעאל היא' ר, מא
 תנא שומרי ספיחי� בשביעית נוטלי
 שכר
 מתרומת הלשכה

א� אי
 ש� ספיחי� מהו שיזרע לצרכו , האי עומר(הה
 עומר מהו שיזרע בתחילה . י"בסוריא מביאי
 אות
 מספיחי
 שבא
ל נעשה "א. עי קומי רבי מנא לא נמצא כקומ� על השיריי� שאינ� נאכלי�רב חייא בר אדא ב). ע"קה, לכתחלה בשביעית

ל דכתיב "ותימא תפ: ל"ובשירי קרב
 ש� תמה וז. 'ל הירוש"עכ. כחמשה דברי� שה
 באי� בטומאה ואי
 נאכלי
 בטומאה
  .ש"עיי. 'וכא
 שאינו מותר לישראל משו� שביעית א� לגבוה אסור וכו, ממשקה ישראל מ
 המותר לישראל

  .ב

 
הא� גור� האיסור למזבח הוא עצ� הדבר ? מהו האיסור,  מ
 המותר לישראל�" ממשקה ישראל"והנה יש לחקור בדי
שאות� דברי� שאסרה , או שהוא מגדר הוכחה, שאי
 להקריב למזבח מה שהוא אסור לישראל עצמ�, שהוא אסור לישראל

א� יהיה , ילתה תורה באיסור מסוי� שאי
 בו איסור למזבחמ במקו� שג"ונפ. תורה לישראל ה� ג� באיסור הקרבה למזבח
שא� נאמר שהאיסור לישראל הוא הגור� איסור למזבח , א� יהא בו די
 ממשקה ישראל או לא, בדבר איסור נוס� לישראל

 מה לי תרי, ה גילתה תורה שאינו אסור למזבח מה לי חד איסור לישראל"ג שממילא הוא אסור לישראל ואפ"נראה שבכה
לגבי האיסור השני די
 ממשקה , כ א� אמנ� איסור אחד הוא מותר לגבוה"א, כ א� נאמר שהוא מגדר הוכחה"משא. איסורי

  .ואסור הוא ג� למזבח, ישראל כדקאי קאי

ע "לדעת ר, ש שומרי ספיחי� בשביעית נוטלי� שכר� מתרומת הלשכה"שהקשו במ) ה שומרי"ד. (ד"מנחות פ' בתוס' ועי
: ל"ותירצו וז, "ממשקה ישראל"והרי אינ� , ת אי� אפשר להביא העומר מספיחי�"אסורי� בשביעית מהל שספיחי� "דס

משו� דמצוותה בכ� :) 'ד� ה(ק "דאמרינ
 בפ. לאו פירכא היא דבשאר שני� נמי לאו ממשקה ישראל הוא ושריא רחמנא
  .ל"עכ, ע הרי מצוותה בכ�"בשביעית נמי לר, שאני

א לקידושי
 בדיני חדש כתוב "י בקו"ובפנ. ל"ע חדש אסור בחו"ל לר"בעי למימר דס:) 'ד� ה(ולכאורה קשה דלעיל ש� 
)
ל "ל חדש בחו"ל משו� דס"ל עומר בא מחו"ר יהודא דס"יוסי ב' לר. ד"מ דמשמע בסוגיא דמנחות פ"עפי) בדר� הראשו

ל נמי "ל בהכרח דס"ל חדש אסור בחו"ומא
 דס, דהא בהא תליא, "אקרובי נמי מקריבי�, וכיו
 דאורייתא הוא"דאורייתא 
. ל"כ מחו"הרי אפשר להביא העומר ג, ל"ע חדש אסור בחו"ל לר"כ תקשי אי איתא דס"א. ל"עומר נמי בא מחו�י "י בר"כר

, ל"הרי אפשר להביא מחו, שהוא לכאורה מפני שמוכרח להביא העומר מ
 הספיחי�, שביעית מצוותה בכ�' ומה תירצו בתוס
  .תו בכ� להביא דווקא מ
 הספיחי�כ אי
 מצוו"וא

היינו שמאחר שממילא כל הבאת עומר אינה ממשקה , כ שמצוותו בכ�"במש' לכאורה כוונת תירו� התוס' ולזאת נ
וממילא לא איכפת ל
 ג� , כ בעומר אי
 איסור ממשקה ישראל"כ ע"א, שהרי לפני העומר אסורה התבואה לישראל, ישראל

  .מ א� יש בו איסור אחד לישראל או תרי איסורי"כי מאי נפ, � לישראלא� בשביעית יש בו איסור נוס

אלא האיסור , הוא לא מגדר הוכחה" ממשקה ישראל"ל שאיסור "של חקירתנו הנ' נוקטי� כצד א' ומוכח מזה שהתוס
כיו
 , מזבחכ בעומר לא יתכ
 שיהא איסורו לישראל גור� איסור ל"ואשר ע, לישראל הוא הוא שגור� לאיסור הקרבה למזבח

  .ממילא לא איכפת ל
 ג� א� לישראל איסור נוס�, דכל עיקר העומר בא ממה שאסור לישראל

                                                      
  .קא ואיל�' ב עמ''ר אר� חמדה מהדו''    עו1
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כי א� אמנ� בעיקר איסור העומר לא , מספיק' כי אז אי
 תירו� התוס, שהוא בגדר הוכחה' כ אילו ננקוט כצד הב"משא
ל דבעינ
 ממשקה "בזה עדיי
 י, ל" להביא מחושאפשר, אבל באיסור הספיחי� שאי
 מצוותו בכ�, קפדינ
 כי מצוותו בכ�

  .ישראל

לא נמצא כקומ� של "' י שהזרוע בשביעית אסור לישראל כדקאמר הירוש"שאעפ, ע"כ מיושבת ממילא ג� תמיהת הק"א
כיו
 שכל עיקרו של העומר מצוותו , "ממשקה ישראל"מ אי
 בזה לגבי המזבח האיסור מצד "מ, "השיריי� שאינ� נאכלי�

  .רות שאיננו ממשקה ישראללמ, בכ�

  .ג

מ שהוכיחו שהמשומר "ע האי� בא העומר מ
 המשומר לפ"דהרי לעיל מזה הקשו ש� לכו', א לפרש כ
 בתוס"שא' אכ
 נ
הרי ג� קושיא זו , ל"ואילו לפי הנ. ותירצו שמשומר אינו אסור מ
 התורה, בשביעית אסור באכילה הרי אינו ממשקה ישראל

מ א� יש "ואי
 כבר נפ. היינו שממילא העומר בא ממה שאסור לישראל, ד שהעומר מצוותו בכ�מתורצת היא בפשיטות מצ
לא הגור� הוא מה שאסור . שבאמת איסור זה של ממשקה ישראל, ל"ומוכרח לומר דלא כהנ. בו עוד איסור נוס� לישראל

כ "משא. ה שמצוותו בכ�"שא, שראלכ למרות שכל עיקרו של העומר בא ממה שאסור לי"ואשר ע. אלא זוהי הוכחה, לישראל
ע "לר' כ מוכרח שתירו� התוס"א. וכדכתבו ש� בקושית�, לעני
 איסור שביעית אי
 מצוותו בכ� להביא מ
 המשומר דוקא

  .א להביא"ל א"כי מחו, ע מצוותו בכ� להביא מ
 הספיחי� בדוקא כי אי
 אפשרות אחרת לדידיה"הוא מצד דלר

, י"מ העומר אינו בא אלא ממה שגדל בא"מ, ל"ל דחדש אסור בחו"ע ס"י דיתכ
 דר" דאעפ,ל"י הנ"ומוכח מזה דלא כהפנ(
ה בעינא שמשנה זו "ש תוד"אכ
 עי, ש"ש� עי" קר
 אורה"וכ
 מסיק בפשיטות ה. ר יהודא הוא דתלי לה בהדדי"י ב"ורק ר

כ "וחוזרת קושית השיירי קרב
 ג. )ל אתיא ממילא דלא כוותיה"י ס"ע כריבר"כ אי ר"א. י"י בר"דשומרי ספיחי� דלא כר
י שכל עיקר העומר בא "ואעפ. הרי אינו כמשקה ישראל, האי� יתכ
 שיביאו מ
 הזרוע בשביעית שאסור לישראל, לדוכתא

כיו
 , קיי� ועומד" ממשקה ישראל"בזה האיסור , הנוס� בשביעית מ
 הזרוע, מכל מקו� האיסור, ממה שאסור לישראל
  .שאפשר להביא ממה שעלה מאליו בספיחי�, כ�שלגבי זה אי
 מצוותו ב

  

  .ד

ל שאמר מנחת העומר "בדברי רשב) ה האיר המזרח"ד: ה(לעיל במנחות ' ליישב קושית התוס' ובדברי� האמורי� נ[
ל "ומסיק הת� בטעמא דר. שקמצה שלא לשמה כשירה ושיריה אינ� נאכלי� עד שתבוא מנחת העומר אחרת ותתירנה

. י שצרי� להביא מנחת העומר אחרת להתיר השיריי� באכילה"כ אפשר להקריבה אעפ"וע, ירדקסבר האיר המזרח מת
ל שאיסור "ולפי הנ". עשה מיהא איכא דעד הביאכ� את קרב
 אלקיכ� למצוה, ת נהי דאתיר הלאו"וא: "ל"וז' והקשו התוס

איסור זה , ה שג� אסור למזבחאלא האיסור לישראל הוא הוכח, ממשקה ישראל איסורו אינו בגלל שהוא אסור לישראל
, נ ולח� וקלי וכרמל לא תאכלו עד עצ� היו� הזה"וזהו כל עוד שהחדש אסור מצד מש, שיי� רק א� הוא איסור מצד עצמו

כ האיסור של עשה "משא. כל עוד שקרב העומר שלא כהלכתו, בזה שיי� לומר שאיסור זה קיי� ג� לגבי אכילת המזבח
, שהרי ג� הוא עצמו הנהו מובא בתור קרב
, ש כלל לגבי המזבח"איסור זה ל, לא הביאו הקרב
שעיכובו לישראל מצד שעוד 

  ].ק"ודו, ולא לגבי המזבח, והוא בהכרח רק איסור לגבי ישראל

  

  .ה

הרי , הוא מגדר הוכחה" ממשקה ישראל"דמאחר שאיסור , ק בפשטות"ל מיושבת קושית השי"דאדרבא לפי הנ' אכ
 נ
ז הוא שנסתפק "שמשו, ל דהותרה קצירת העומר בשבת ובשביעית מצד מצות העומר" ישמעאל דס'הת� קאי לשיטת ר

דגלי קרא , "משקה ישראל"מ מ"ולק, ז אי
 איסור שביעית קיי� בעומר"נמצא דלפי, שמא ג� זריעה הותרה בשביעית' הירוש
  .אינו קיי� לגבי מזבח, דלגבי איסור זה למרות שהוא אסור לישראל

ל דאפשר "ישמעאל דס' דאוקי הא דשומרי ספיחי� ג� אליבא דרבנ
 דר' קשות קושיא אחרת בסוגית הירושיש לה, בר�
 ולא �לאכלה "ל מקשה היא� מביאי� העומר משביעית שנאמר בה "ד הנ"דהרי במנחות פ, להביא העומר ג� מסוריא

והרי . י ש�" נמצא עומר בטל כדפירשוהיינו שא� אינו מביא של שביעית, "לדורותיכ�"ומתר� דרחמנא אמר , "לשריפה
  .לרבנ
 אי
 העומר בטל מאחר שאפשר להביא מסוריא

, א� לא הביאו העומר אי
 התבואה מותרת ג� כשעבר יו� הנ�, שבזמ
 המקדש) ג"מצוה ש(ח "מ שמצדד המנ"ל עפי"והנ
כ "וגזה, י העומר" ניתר אלא עאבל בזמ
 המקדש אינו, שאי
 זה אלא בזמ
 שאי
 מקדש, ד שהאיר המזרח מתיר"ובדומה למ

פ שאיסור זה של שריפה תלוי הוא בדי
 לאכלה שממנו הוא "הרי נ, כ מאי מקשה בגמרא מלאכלה ולא לשריפה"א. הוא
שמה שאינו ראוי למאכל אד� אי
 , ה דשביעית"ש בריש פ"ובדומה למ, היינו שרק מה שעומד לאכילה אסור להפסידו, נלמד

, פ ראוי הוא למאכל בהמה"הא עכ, ואי
 לטעו
 שלפני העומר א� אמנ� אינו ראוי למאכל אד�(". ולא למלוגמא"בו משו� 
ז מתיר החדש אי
 זה בגדר להפסד "כי נראה שלשריפה דהכא שמקיי� בזה מצוה וכ
 עי. וג� בזה קיי� האיסור להפסידו

ק "ודו,  שעומד רק למאכל בהמהמ אי
 איסור במה"אבל מ, שאמנ� יורד מדרגא של אכילת אד�, אלא בדומה למלוגמא
  .ממילא אי
 בו איסור של שריפה, ד שבלי הבאת העומר אי
 זה עומד לאכילת אד�"נ בני"כ ה"א.) בזה

נימא שמכא
 נלמד שאי
 די
 הבאת עומר , דמאחר דנאמר לאכלה ולא לשריפה, ל שזה גופא היא קושית הגמרא"וצ
היינו שג� בשביעית יש " לדורותיכ�"ומתר� שנאמר . שעבר היו� מתירוממילא הוי כמו שלא בזמ
 המקדש , בשביעית כלל

ממילא אי
 ,  ובלי הבאת העומר אי
 התבואה ניתרת�דמאחר שכ
 , וממילא מסולקת הקושיא מעיקרא, די
 הבאת העומר
  .ריפהכי כל עוד שלא מביא העומר אי
 בו די
 לאכלה כלל וממילא אי
 ג� איסור הש, כא
 די
 לאכלה ולא לשריפה
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שהרי , כ א� לא יביאו באמת לא יהא היתר לתבואה כלל"א, דכיו
 דאפשר להביא מסוריא', ומעתה מתור� יפה הירוש
 ג� כלפי הבאה מתבואת �ומכיו
 שכ
 . דהכא הרי אפשר להביא, ק קיי� שעבר היו� מתיר"אי
 זה דומה לזמ
 שאי
 ביהמ

שאי
 אפשרות להביא , בגוונא דקאי ביה(יביאו לא תותר התבואה שהרי א� לא , "לאכלה ולא לשריפה"האר� אי
 איסור 
  ".ולא לשריפה"וממילא אי
 בה ג� האיסור של " לאכלה"כ אי
 בה די
 "א) מסוריא

, דאמאי לא למדי� מעומר שעיקרו לשריפה) ה רחמנא"ד(ל "ד הנ"בסוגיא דמנחות פ' דבזה תתור� ג� קושית התוס' ונ
 
שנאמר בעומר בשביעית אנו למדי� " לדורותיכ�"ל הרי מקרא "אכ
 לפי הנ". ולא לשריפה"שלא קיי� לעני
 הקדש הדי

ולא נוכל ללמוד מכא
 לעני
 . שבלי העומר אי
 בתבואה היתר אכילה וממילא לא קיי� בו די
 לאכלה ולא די
 ולא לשריפה
 
  ".ולא לשריפה" ג� האיסור �וממילא " לאכלה"בהמת שביעית שקיי� בה מעיקר הדי

  

  עיוני� בסוגיות דשביעית: סימ� ט 
  ישמעאל' פ של שנת היובל לדעת ר"ה ליוהכ"ימי� שבי� ר. א

  ע"באיסור ספיחי� לפי ר. ב

  שלא כדר� הקוצרי� והבוצרי� ואיסור שמור. ג

  שיטות בתוספת מחול על הקודש. ד

  ביובל" כל יושביה עליה"תוכ� העיכוב ד. ה

  לקיטה, ישולשליש ב, חנטה. ו

  ו בשבט"שיטות בראש השנה לאילנות בט. ז

  באיסור זריעה וקליטה בתוספת שביעית. ח

  ותכנו" כדר� הבוצרי�"בעני� . ט

  בעני� חיוב הפקר של אתרוג שחנט בששית ונלקט בשביעית. י

  ?הא� קיימת גזירת ספיחי� בצמחי� שאינ� מאכל אד�. יא

  בעני� ספיחי� בשדה נכרי. יב

  

  ישמעאל' פ של שנת היובל לדעת ר"ה ליוהכ"שבי� רימי� . א

  .'פ לא היו עבדי� נפטרי� לבתיה� ולא משתעבדי� לבעליה� וכו"ה ועד יוהכ"מר: 'ב', ה ד� ח"ר

וג� בהשמטת קרקעות מידי ) י"לדעת ר(ש "שעני
 חלות היובל תלוי ועומד בתק, מפרש תוכ
 הימי� הללו" טורי אב
"ב
וע� תקיעת השופר . פ"נמצא עני
 שחרור� של העבדי� א� הוא תלוי ועומד במה שיעשה ביוהככ "ע). לדעת רבנ
(הקוני� 

והרי זה . ויחול א� שחרור העבדי� מלמפרע, ה"יתברר למפרע שחל היובל מר) אז' או ג� בהשמטת הקרקעות שיהי(פ "ביוהכ
ד ונתקדש החודש מתברר שחל "ביהשרק לאחר שנתקבלו העדי� ב, )'י הראי"בזמ
 שקידשו עפ(דומה לחלות ראש השנה 

ישמעאל שהשנה מתקדשת ' שהרי לפי דעת ר, ע מה די
 השמטת הקרקעות עצמ� באות� הימי�"וצ. [ה מבערב"ר
. ישמעאל' א� מזה לא נזכר בדברי ר. כ
 חזרת הקרקעות א� היא חלה למפרע, ה"כש� שהשחרור חל למפרע מר, מראשיתה

כ לא "נראה שג, מ בבתי ערי החצרי� שג� ה� חוזרי� ביובל"ומ, ה באות� הימי�ל שהוא משו� שממילא אסורה הזריע"וי
  ].מטע� אותו ספק, ישתמש בה� הלוקח


ממילא , פ מתברר למפרע שהשתחרר כבר"אול� מאחר וביוהכ, ויש לעיי
 במזונות העבד ואשתו ובניו שחייב בה� האדו
  .ע"וצ. ויצטרכו להחזיר, המזונות שאכלו שלא בדי
 אכלו

יובל "שנתמעט מ
 הכתוב , שהעלה שהדיו
 בברייתא המובאת בזה לעני
 תוספת במוצאי היובל, י"וכ
 נראה דעת הפנ
' ד הי"ל שהס"שצ. כ
 תתקדש בסופה" שכש� שמתקדשת בתחלתה"ד שיש תוספת מנומק הספק מצד "ואילו לפי הס, "היא

, הדרינ
 ב
, שאי
 תוספת בסו�, ואילו למסקנא. דשהוא מדי
 תוספת מחול על הקו, ישמעאל' שמה שמתקדשת בתחלתה לר
זה שאי
 העבדי� , כ צריכי� לפרש"ז ג"דלפ. אלא שהיובל מתחיל מאז, ה מתקדשת השנה לא מדי
 תוספת"ונקטינ
 שמר

דחלות . כל זה הוא מדי
 ספק) ה"וכ
 זה גופא שאי
 נשמטות הקרקעות מידי הקונה מיד ע� כניסת ר(נפטרי� מיד לבתיה� 
  .פ"ביוהכ' שיהי, ש"בתק' בל תלויהיו

ה ליובלות דמשמעותו שהיובל אכ
 חל מיד ע� "תשרי ר' בא: נוס� על מה שנאמר במשנתנו, ונראה שדבריה� מתבססי�
ט שהיא שנת השמיטה חלה כאחד ע� "שאמרו ש� ששמיטת כספי� דשנת המ) ב, ח"כ(ג� מהסוגיא דערכי
 , כניסת השנה

דשמיטת כספי� הוא בסו� שנת השבע ושמיטת הקרקעות , ל שלאחריה שניה� חלי� כאחד שבשנת היוב�שמיטת הקרקעות 
שמיטת קרקעות , דאילו לרבנ
(ישמעאל ' ומשו� כ� מוקי לה הגמרא ש� כדעת ר. ה" מיד בר�כלומר , דיובל היא בראשיתה

  ).באופ
 שאינו כאחד, פ"דיובל לא חלה אלא ביוהכ

פ אי
 זה "ישמעאל ששדות חוזרות לבעליה� רק אחר תקיעת השופר שביוהכ'  רשלמרות שנאמר בברייתא של, מוכח מזה
אכ
 לא כ� . ה"שהשדות חזרו לבעליה� כבר מר, מתברר למפרע, אול� משתקעו. פ זה תלוי ועומד"רק מצד הספק שעד יוהכ

  :ד"ש� בא' שכ) ד"כ' ערכי
 ה' ה מה"פ(מ "נראה שנוקט המל

פ "
 העבדי� נפטרי� לבתיה� ולא השדות חוזרות לבעליה� עד שיגיע יוהכאי, ה"ישמעאל א� דיובל חל מר' ולר
' ולרבנ
 דפליגי עליה דר. ה"י בר"וכמו שפירש רש, כ הוא דכתיב תעבירו שופר והדר וקראת� דרור"דגזה' וכו' וכו

  .'וכו, פ היו האדוני� משתעבדי� בעבדיה�"ל דיובל לא חייל עד יוהכ"ישמעאל ס

  :ישמעאל' הסבר דעת רב' והמש� דבריו ש� כ
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  .כ"ע. פ"דאינה נגמרת השמטתו עד יוהכ' מ אית לי"ה מ"דיובל מתחיל מר' ישמעאל א� דאית לי' ור

אלא שמכוח גילוי , ה משו� הספק שבדבר חלות היובל"הרי שנוקט שאי
 הדבר שאי
 העבדי� נפטרי� מיד לבתיה� בר
ז נראה שה� עדיי
 בגדר עבד עברי עד "ולפ. פ"מר רק ביוהכה ונג"הכתוב אנו למדי� שיש תהלי� מתמש� של שחרור� מר


שאי
 הלוקח רשאי , ז הוא הדי
 באשר להשמטת קרקעות"ונראה דלפ. ה"אלא שדי
 שעבוד אי
 עליה� כבר מר, אותו זמ
זה רק מתממש , וההשמטה שיחזור הבעלי� לשדה, אול� עדיי
 זה בחזקתו, )בערי החצרי�(להשתמש כבר בשדה או בבית 

  ).נ"ע בשפכ"ע מה דינו של הע"וצ. (פ"ביוהכ

כ למעט חלות "דבזה אי
 גזה. חל מיד ע� כניסת השנה' פשוט שאיסור זריעה וכו, ה"ומכיו
 שחלות היובל היא מר
  ).א דזהו התראת ספק"כ לפי הטו"משא. (מ מזה דהעובר וזורע בימי� אלה לוקה"ונפ. האיסור

דהיינו , יוסי דיובל משמט בתחלתו' בדעת ר): ב' ד� מ(י שפירש בקידושי
 "מ יובנו לנו שפיר דברי רש"ובדברי המל
לפי ששביעית , דאוקי ש� הא דאמרינ
 דשביעית ויובל משמטי� כאחד) ל"ח הנ"כ(ש בערכי
 "פ וזה בניגוד למ"ביוהכ

. פ"ט רק ביוהכולא לרבנ
 דלדידהו אי
 יובל משמ, ישמעאל' דזהו אליבא דר, ויובל בתחלתו, בסופו) כספי�(משמטת 
רק , ישמעאל' הרי ג� לר, ל"דלפי הנ). ה לאפוקי"ד' א' ה ט"ר' תוס' ועי(פ "ל דהכוונה ליוהכ"י כנ"דלכאורה תמוה למה פירש

  .פ"החזרה בפועל אינה אלא ביוהכ' אול� ג� לדידי, ה מתחיל תהלי� ההשמטה"בר

כמבואר , דיוצאי� ביובל לכהני�, כרו לאחרי�כשהקדישו הבעלי� ולא פדאו� ונמ(והנה בעני
 חזרת קרקעות לכהני� 
, למשמר היוצא, דחוזר כשחל בשבת) ח ב"ערכי
 כ(ואמרינ
 בגמרא ש� . והיינו לכהני� שבאותו משמר בו היובל) בתורה

  .דהיינו כשחל ראש השנה של יובל בשבת) ל"ד מערכי
 הנ"פ(� "ונוקט הרמב

' ולכאורה אי
 זה כמסקנא דהת� דאוקי לה כר. ל שחל בשבתפ של יוב"י פירש ג� ש� שהמדובר על יוהכ"אול� רש
יתכ
 , מ"ל בשיטת המל"ולפי הנ). פ"� שג� לפי המסקנא המדובר במשמרות של יוהכ"מ ש� הביא מהרא"ובמל. (ישמעאל

ה "שהוא כאמור חל בר, � מתחשבי� ע� ראשית התהלי� של ההשמטה"דלרמב, � הוא"י ע� הרמב"לומר דהא דנחלק רש
. פ"רק ביוהכ, שאי
 השדה חוזר בפועל לבעליו הראשוני�, ל דאזלינ
 בתר גמר ההשמטה"י ס"ואילו רש, ישמעאל' דראליבא 

, ה"פ דא� דמהלוקח זה מופקע כבר מר"יש לראות זאת לפי המשמרות שביוהכ, לכהני�, כ כשהשדה חוזר בצאתו"וע
  .פ"הו אלא ביוהככש� שבעל השדה אינו חוזר לשד, פ"לכהני� אי
 זה מגיע רק ביוהכ

ה חל היובל ונפקע "פ רק בחינת גילוי מילתא שבר"ש ביוהכ"א שאי
 תק"כ לפי הטו"משא. מ"לשיטת המל, אכ
 כל זה
י "ואילו רש, ה"ל למימר שהכל תלוי במשמרות של ר"הו, כ הוא הדי
 כשזה חוזר לכהני�"א, מרשות לוקח וחוזר לבעלי�

  .מ"י נוקט בדרכו של המל"ה מזה דרשנרא. פ"פירש שהמדובר על משמרות שביוהכ

  ע"באיסור ספיחי� לפי ר. ב

) ה וקציר"ד' א' ה ט"ר(' וכתבו התוס. ע ילי� מקרא דבחריש ובקציר תשבות לעני
 קציר שביעית שיצא לשמינית"ר
וילי� לה ) א ב"פסחי� נ(ע ספיחי שביעית אסורי� אפילו קוד� ביעור "י דלר"ואעפ. בקציר ספיחי� שהביאו שליש בשביעית

וכי אסרינ
 ספיחי� , דספיחי� לא אזלינ
 בתר הבאת שליש: "ותירצו. מקרא דנאמר ה
 לא נזרע ולא נאסו� את תבואתנו
  .כ"ע". מה
 לא נזרע היינו דנלקטי� בשביעית

דא� הביאה שליש בששית לא חלה עליה קדושת . בתבואה לא משכחת לה כלל"כתב דביעור ) ט א"שביעית פ(ש "אכ
 הר
האי קציר של ' ותקשי לדידי, ל"הנ' כ פליג אתוס"א. ל"עכ, "וא� הביאה שליש בשביעית אסורה משו� ספיחי�' עית וכושבי

  .ע לכאורה"וצ. ע מדי
 תוספת בסופה היכי משכחת לה"שביעית שאסור לר

 דנו בעני
 ההבדל דשניה�) ה כל"ד, ב, א"פסחי� נ(' ש ש� לבי
 התוס"מ דמצינו עוד חילוק בי
 הר"ד דיבואר עפי"ונלע
ונתנו . ש ורבנ
 אי גזרו בו איסור ספיחי� מדרבנ
"ע ונחלקו ר"ת אליבא דר"בי
 ספיחי ירק לבי
 ספיחי כרוב דלא נאסר מה

' ראשו
 ונ(ש נת
 בו טע� נוס� "ואילו הר". אבל ספיחי כרוב דמי לאיל
, ה
 לא נזרע"נ בספיחי� "הטע� משוש' בו התוס
אינו " קצירה"דסבר דלשו
 , "אסר הכתוב, דבר הנקצר כתבואה, את ספיח קציר�"שו� דכתב מ): "'שהוא עיקרי לדידי

 
אי
 , "בחריש ובקציר תשבות"ע "ועל כ
 קרא דמייתי ר). ב א"ה י"ר, ליקט ירק" (לקיטה"מתייחס לשו� ירק אלא לשו
ולא נאסו� את  "�" אסיפה"והאיסור בספיחי� לא נאמר בו לשו
 קצירה אלא לשו
 . לפרש הכתוב אלא על תבואה

ל "וכנ, ולא בכרוב,  לשו
 הזריעה דשיי� בכל ירק�" ה
 לא נזרע"נ "על כ
 אי
 למעט כרוב מלשו
 זו אלא ממש". תבואתנו
דאזלינ
 ביה , דנית
 לפרש שהמדובר על קציר ירק" בחריש ובקציר"ש לא הוקשו בלשו
 הכתוב "ל דלר"ומעתה י. בלשונ�

אבל אי
 בו איסור , שא� היה רוב גידולו בשביעית ויצא לשמינית יש בו קדושת שביעית, דולבתר לקיטה ובתר רוב גי
. ולשו
 זו אינה אלא בתבואה" קציר"כיו
 שהמדובר על , דלא מצי לפרש כ
' ולא כ
 לתוס. ש ש�"כמבואר בר, ספיחי�

  .ק"ודו

  שלא כדר� הקוצרי� והבוצרי� ואיסור שמור. ג

והעלו לחלק בי
 שמור לשאינו שמור דבשמור אסורה , כ"הביאו הדרשא דתו, ל שביעיתה וקציר ש"תוד' א' ה ט"ר
, וכ� כתבו ג� לעני
 קצירה". י שינוי שלא כדר� בצירה מופקר שרי"נמי כדר� בצירה אסור וע"הבצירה לגמרי ובמופקר 

  ".ותר אפילו בשביעיתי שינוי מ"אסור לקצור אבל ע' דוקא כי אורחי"בקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית 

  :כ"והנה זה לשו
 התו

ואת ענבי נזיר� לא . "אסורי� בשביעית' מיכ
 סמכו חכמי� על הספיחי� שיה" את ספיח קציר� לא תקצור"
" לא תבצור כדר� הבוצרי�" לא תבצור. "מ
 השמור באר� אי
 אתה בוצר אבל אתה בוצר מ
 המופקר, "תבצור

  .כ"ע

  .היינו בשה פקיר, ש שיש איסור לבצור כדר� הבוצרי�"ואילו מ. שמור אסור באופ
 מוחלטשלפנינו שה' ומזה למדו בתוס
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והיינו משו� , אפילו שלא כדר�,  האחד איסור של בצירה�שתי צורות איסור " לא תבצור"ע אי� דרשינ
 מזה שנאמר "וצ
איסור , ועוד דרשו בו). א"ה בד"דתו' ט ב"סוכה ל(שהזרת מה� בני אד� " נזירי�"וזה מדייקינ
 מלשו
 . שהפרי נאסר

מנל
 לדרוש בו איסור , במשומר, דמאחר דהכתוב בא להשמיענו האיסור המוחלט, וזהו איסור רק כדר� הבוצרי�, במופקר
  .מ אסורה הבצירה בדרכה"כשלא נשמר דמ

  :ד"ת וכתבו ש� עוד בא"ל שהביאו פירוש זה בש� ר"בעצמ� בסוכה הנ' ובאמת כבר עמדו בזה התוס

כדקתני סיפא , י שינוי שרי"אבל ע, כ מ
 המשומר אלא בבצירה כדר� הבוצרי�"ת דלא אסר בתו"מיהו קשה לרו
  .'מכא
 אמרו תאנה של שביעית וכו

  :אלא שחזרו ונסתפקו

דקתני רישא את ספיח קציר� לא תקצור מכא
 סמכינ
 , הת� לאיסור אכילה' ומיהו קשה דרישא דקרא דרשי לי
משמע דבסת� שביעית ) ו"ח מ"פ(ועוד דכולה סיפא דתאנה של שביעית משנה היא . רי�על הספיחי� שה� אסו
  .'מיירי שדר� להפקיר וכו

ה "ב א ד"קכ(ת ביבמות "ה דעת ר"וכ. דשמור אסור בכל גווני, ת בפשיטות"כ כדעת ר"ה שנקטו ג"ר' והנה לפנינו בתוס
אי
 זה אלא אסמכתא , קציר� לא תקצור לאיסור ספיחי�נ את ספיח "כ דפירשו מש"ד דאיהו יפרש דתו"ונלע). של עזקה

: כ"וכלשו
 התו) א"ט דשביעית מ"ש פ"כמבואר בר(לאיסור ספיחי� מדרבנ
 שהרי ג� רבנ
 מודי� לאיסור דרבנ
 בספיחי� 
 עיקר ואילו). א ב"פסחי� נ(' ע האוסר ספיחי� לא מכא
 למד אלא ממה שנאמר ה
 לא נזרע ולא נאסו� וכו"ור". מיכ
 סמכו"

אלא דהוא . כ דנדרש על בצירה"ומייתו עלה הא דתו. ג� בשביעית עצמה, קרא לא קאי אלא לאיסור קצירה כדר� הקוצרי�
ועיקרו הוא לעני
 מופקר לאיסור לקצור שלא כדר� , כ מהאי קרא לאיסור ספיחי�"ל דרק לאסמכתא הוא דפירשו בתו"כנ

, דאסר דר� הקוצרי� במופקר, הוא נלמד מרישא דקרא" אתה בוצרמ
 המופקר "כ לדרוש "והא דממשי� בתו. הקוצרי�
כ לדרוש רישא דקרא שמדובר בו "ולא רצה בתו. (דמכא
 ג� בבצירה אסרינ
 במופקר כדר� הבוצרי�, מ מותרת הקצירה"ומ

לא ותלו ההיתר ש. בגלל האסמכתא שדרשו מקרא זה לאיסור מוחלט של הספיחי�, לאסור רק כדר� הקוצרי�, על קציר
 דרק מ
 המופקר �א לאיסור מוחלט "דהיינו שהזירו מה� בנ" ענבי נזיר�"ושוב דרשו ). כדר� בענבי� כהמש� הדרשא ש�

  ".את ענבי נזיר�" כלשו
 הכתוב � דהיינו במשומר �וזוהי עיקר הדרשה . ואילו בשמור אסור בכל אופ
. מותרת הבצירה

. ולאיסור כדר� שעושי� במופקר,  לאיסור מוחלט בשמור�רשות נ בענבי� דרשינ
 שתי הד"דלא ממש, פירוש הדברי�
והמשי� . והיינו במופקר, דהוא רק כדר� הקוצרי�, "את ספיח קציר� לא תקצור"אלא דדרשא דמופקר נדרש מרישא ד

יש ע בחר"ש ר"במ' והא דכתבו התוס.  שבה� אסורה הבצירה באופ
 מוחלט�" ענבי נזיר�"הכתוב להשמיענו בשמור דהיינו 
הא ". י שינוי מותר אפילו בשביעית"אבל ע"שהוא רק כדר� הקוצרי� , ובקציר בקציר של שביעית שיצא למוצאי שביעית

, ע"עוד לנו דר� לפרש הדברי� אפילו לר(, ת קאי"ע הרי באיסור ספיחי� מה"דאילו לר. הוא מדעת רבנ
, דמייתו משביעית
  ).להל
' עי

וזהו מדאסרה תורה . ת"איסור שמור הוא מה) ל"ויבמות שהו, סוכה' ה בתוס"וכ(שלפנינו ' לפי המתבאר בדברי התוס
ש� . מסתמנת דר� אחרת) ה שומרי"ד א ד"ד� פ(מנחות ' אכ
 בתוס. קצירה ובצירה ג� שלא כדר� הקוצרי� והבוצרי�

שמירה אוסרת דלפי האמור הרי ה, כ קושיא שבהמש� דבריה� כא
 משומרי ספיחי� לצור� העומר ושתי הלח�"הביאו ג
  .הרי נאמר ממשקה ישראל, ואי� יקריבו ממנה, התבואה

, כ בבצירה מיירי ולא באכילה"אבל באכילה שרי דקרא דתו, ל דמאורייתא בצירה דווקא אסור"וי: ל"ותירצו ש� וז
 מכדי :ק ש� מתק
 הגירסא"בהגהות צ(ל "זמירה דכתב רחמנא ל, ק אמרינ
 מכדי זמירה תולדה דזריעה היא"ק דמו"ובפ

  .ל"עכ). 'בצירה בכלל קצירה היא בצירה דכתב רחמנא וכו

מ "אלא שמ, שאמנ� הבצירה אסורה היא. ובפשטות דבריה� שמחלקי� בי
 איסור מעשה הבצירה לבי
 הנאה מהפירות
ל "אלא שדחו אפשרות פירוש זה וז, )א, ח"ד� נ(מ "ב' וכ
 הדבר מובא בתוס. א� עבר ובצר אי
 הפירות נאסרי� באכילה

  :ש�

הא אפילו מ
 המופקר אסור לבצור דבצירה , א לבצור אבל א� עבר ובצר שרי לאכול"וכי תימא אינו אסור כ
  .כ"ע, ק"תולדה דקצירה כדאמר
 בריש מו

מ צריכי� "בב' דברי התוס. הרי שהבי
 שזאת כוונת�. מ ונדחה"ב' ש ציי
 במנחות שתירו� זה הובא בתוס"וכ
 במסוה
דהרי החילוק מבואר דהת� מותר ". אפילו מ
 המופקר אסור לבצור"לסתור סברת� מזה ש' יאו ראימה הב: ביאור ג� ה�

וכ
 אי
 הבנה למה . ואילו בשמור אסורה הבצירה בכל דר� שהיא, לבצור לכתחלה כל שבוצר שלא כדר� הבוצרי�
פ הרי "דעכ, ירה או לאק מצד דבצירה תולדה דקצירה דמה זה קשור בזה שהיא תולדת קצ"שמסתייעי� מהאמור במו

  .כ"כדהובא לעיל מהתו, מבואר דבצירה אסורה במופקר כדר� הבוצרי�

  :ל"דבריה� וז' א שפי"וראיתי במהרש

דשרי ,  א� עבר ובצר�כ הא דאתה בוצר מ
 המופקר היינו "וא. ל"עכ' הא אפילו מ
 המופקר אסור לבצור וכו
  .ל"ולא מהמשומר וק, לאכול

כ צרי� לפרש הא דאמרו אבל אתה בוצר מ
 "ושע. רה שלא כדר� הבוצרי� לאו שמה בצירהכוונתו ברורה שסובר בצי
ודהתיר רק . מ בדיעבד כשעבר ובצר מותר"מ, י שנאסרה בצירה זו"והיינו שאעפ,  כדר� הבוצרי��כ "היינו ע, המופקר
  .משמע דבמשומר ג� בדיעבד אסור הפרי, במופקר

א� המדובר בבצירה , ל אבל אתה אוכל"דהול" אבל אתה בוצר מ
 המופקר"כי אז קשה הלשו
 , א� א� זאת כוונת�
וג� מני
 לנו שכוונת הכתוב להתיר הפירות . כלומר כשעבר ובצר, "דאי"וכ
 קשה לפרש דקרא קאי ב. עצמה שהיא אסורה

ובפשטות . ק"ותו אי
 מוב
 להוכחה שמביאי� מהסוגיא דמ. שמא באמת א� עבר ובצר שלא כדי
 הפירות אסורי�, בדיעבד
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כי ג� א� נעשית שלא , היינו בהבדל מ
 המשומר כשנעשית שלא כדר� הבוצרי�, כוונת האמור אבל אתה בוצר מ
 המופקר
  .א צריכי� עיו
 רב"מ ש� בצירה עלה ודברי המהרש"כדר� הבוצרי� מ

ר נלמד מדרשא דקרא דאיסור כדר� הבוצרי� במופק, כ"ת בדרשת התו"מ שהוסברה שיטת ר"עפי, ומה שנראה בכוונת�
כ לאסור קצירה כדר� "הכוונה ע, זה שנאמר לא תקצור, לרבנ
 דסברי דספיחי� מותרי�, "את ספיח קציר� לא תקצור"

ומזה נלמד ). או בנוסח אחר(א "שיתפרש כשהזיר מה� בנ" נזיר�"שהרי ש� לא נאמר ספיח , וזה אמור במופקר. הקוצרי�
. ק דבצירה תולדות דקצירה"וזהו שהסתמכו על האמור בריש מו. לא כדר� הבוצרי�דג� בענבי� מופקרי� אי
 היתר אלא ש


  .כל שהיא כדר� הבוצרי�, כ
 אסורה הבצירה בענבי�, כש� שקצירה מ
 המופקר אסורה כדר� הקוצרי�, ועל כ

, ע אליודחזינ
 דכל היכא דהאכילה מותרת משאירה דר� להגי, וההוכחה שמביאי� מזה לעני
 שמור נראה שכוונת�
, וממילא לא יתכ
, ומצוה איכא באכילתה, כ קדושת פירות שביעית עליה�"א, דכיו
 דהיא מותרת, היינו דר� בצירה מותרת

מוכרח , ו מדאסר רחמנא כל צורה של בצירה"ויש מצוה באכילת� א, אי איתא שהפרי מותר, שתיאסר הבצירה ג� בשמור
  .ד לחלק בי
 לכתחלה לדיעבד"זוהי דחיית� לס, לומר שאכילה אסורה במשומר

דלא הזכירו שהא דרצו לומר דמותר , חדא. מ"בב' דלא כיוונו לתירו� שאותו דחו התוס, והנראה בדבריה� במנחות
נ "ואי
 לומר שזו מותרת ממש. כ אכתי תקשי על עצ� מעשה הקצירה שהיא אסורה"דא, באכילה הכוונה כשעברו וקצרו

ואי תימא בכוונת� שכיו
 שג� במופקר . כדכתבו בקושית�, דהרי זה אפשרי מ
 המופקר, " לדורותיכ�"ו" ראשית קצירכ�"
. מ בי
 שמור ולא שמור"שוב אי
 נפ, ל"נ ראשית קצירכ� וכנ"ואי
 ההיתר אלא ממש, פ אסורה קצירה כדר� הקוצרי�"עכ
כ בעומר שקצירתו "משא, ורל דלא אסרה תורה אלא כשיקצר באיס"מ ג� אי נימא דאסור באכילה די"כ הרי בכלל לק"דא

  .אי איתא דלא ירדו לדו
 אלא לעני
 האכילה, "דמדאורייתא"אינו מוב
 מהו זה שהדגישו , ותו. בהיתר ובמצוה

, אלא א� שמר באיסור. 'דלא אסרה תורה פירות שנשמרו שעה אחת וכו: ל"פירש תירוצ� וז) ו"סק' י' סי(א "והנה בחזו
  .ל"עכ' וכו. בשעת קצירה משו� משמרעובר בלאו , ומחזיק בעלי� וקוצר


ג שהיתה הקצירה בשמור "הרי בכה, שאכילה לא נאסרה!) פעמיי�(' שא� כ� מהו זה שהדגישו התוס. א� אי
 לזה מוב
וכל עיקר הוא שבשעת קצירה שוב אי
 , כ הרי נאסר כר� מעוזק הפירות"דמשו, זה באמת נאסר" מחזיק בעלי� וקוצר"ש

כ
 . כ אינו עני
 לאיסור או היתר האכילה"א. בזה ג� הקצירה אינה אסורה. א"כדי שלא יקחו� בנ, רק לפני כ
, שומרי�
  .ע"וצ. עיקר התירו� חסר מ
 הספר

עיקר : ל ש�"וז. ל"כנ, שדבריה� סתומי�, ק"ומה שהסתמכו בסייעתא מהסוגיא דמו, ש� לבאר סו� דבריה�' כ
 כ
ל דמוכח הת� דאיסור קצירה היינו "ור) ק"והובא לעיל ותוק
 בצ, ו
ז הלש"אי(כוונת� דאמר הת� זמירה בכלל קצירה 

  ).ל"מ הנ"ב בדברי הר"י' ע ש� סי"וע(כ "ע. ב"א והכ"ד ה"ב ופ"א ה"מ פ"כ הר"וכמש. ומשו� עבודת הקרקע, כשמשביח

עבודה דש� לא נתבאר אלא דהאיסור הוא כשהיא . �"כ הרמב"ק למש"דמה מוכח מהא דמו. ד"וג� זה אינו מוב
 בענ
ובא להוציא עבודה , ג� בשדה ג� בכר� ה
 שנאסרו, היינו שרק עבודות שה
 בשני המקומות) י ש�"רש' ועי(בשדה ובכר� 

אלא שישנו ג� חיוב כשלא קצר ' ולא כ, � לא כתב שזה תנאי שיהא עבודת האר�"וא� הרמב. ש"עיי, שאינה אלא בכר�
אבל לא הצרי� תנאי לחייב שיהא דוקא עבודת האר� א� קצר . האר�כדר� הקוצרי� ולא בצר כדר� הבוצרי� מצד עבודת 

  .ובצר כדר� הבוצרי�


, י הקצירה"ל דא� כל האיסור הוא רק כשמשביח הקרקע ע"וכנראה ר, במה זה מסייע לדבריה� דלעיל, וג� אינו מוב
, שאי
 הקרקע משלה�, ר� העומרואי
 כ
 הדבר בשומרי ספיחי� לצו. בתיקו
 הקרקע' דניחא לי, אי
 זה אלא בקוצר בשדהו

והנראה . ואילו בלשונ� נראה שבאו לסייע תירוצ� דלעיל. ז הרי זה תירו� אחר"א� לפ. ולא איכפת לה� בהשבחת הקרקע
שמשומר יש בו , ש� בדבריה� בקושית�' כפי שכ, דא� אמנ� קיימות הוכחות ברורות, שבאו לומר, ברור בכוונת דבריה�

אלא הוא , אלא שאיסור שמור אינו מ
 התורה. כפי שבאמת נקטו בתירוצי� האחרי�, ד"כפי הס, הא� אי
 ז, איסור אכילה
דמדאורייתא אי
 חילוק ובי
 שמור ובי
 מופקר דכל האיסור הוא רק בקוצר ובוצר . איסור מדבריה� כל שעבר באיסור ושמר

דקרא לא בא , אי
 זה מדרשת הכתוב, ורכ מ
 המופקר אתה בוצר ואי
 אתה בוצר מ
 השמ"כ בתו"ומש. כדר� הבוצרי�
ממילא למעשה אי
 ההיתר לבצור כדר� , מ שחכמי� אסרו מ
 המשומר"ולא בא אלא לומר שלפ, לאסור אלא כדר� הבוצרי�

ולזאת . דאילו במשומר כיו
 שאסרו חכמי� ג� האכילה ממילא ג� הבצירה היא שלא לצור� כלל. אלא במופקר, הבוצרי�
אינו אלא שיש בו , שההוכחות שהביאו לעיל ששמור אסור, כי כל החידוש שבתירוצ� הוא, "מדאורייתאד"הדגישו בדבריה� 

מ "ואי
 זה התירו� מה שהביאו בב. ועל כ
 אי
 קושיא מהא דספיחי� לצור� העומר. אבל לא שאסור מ
 התורה, איסור
' ולזה הביאו ראי. לעני
 הקצירה והבצירהת אי
 הבדל בי
 שעבר ושמר לבי
 המופקר "אלא היא דר� אחרת שמה. ודחוהו

דאי איתא דיש כא
 שתי , בעוד שבצירה בכלל קצירה, נ איסור קצירה ובצירה"והיינו דרבא דאוקי הת� ממש, ק"מריש מו
והיינו לאיסור , ולא נאמר שזה בשמור" לא תקצור "�נ בקצירה "חדא ממש) וכמו שנתבאר בדברינו לעיל(הלכות שונות 
ואיד� דמיירי ) וכאסמכתא מ
 התורה, רק מדרבנ
, לדעת רבנ
, ת לא נאסרו ספיחי�"דמה(ר� הקוצרי� קצירה רק כד

: דהרי רק בדר� זו נית
 לנו ללמוד שיש כא
 שני סוגי איסורי�. (לאסור הבצירה באופ
 מוחלט" נזירי�"כנאמר , בשמור
כיו
 שיש בו שני , כ הרי אי
 הכתוב מיותר"א) רי� רק כדר� הקוצרי� והבוצ�והשני במופקר , ג� שלא כדר�, האחד בשמור

, והבצירה בשמור, הקצירה במופקר ומזה נלמד באמת הבצירה במופקר, והיה צרי� לפרט ג� קצירה ג� בצירה, סוגי איסור
על כרח� אתה אומר . כ אי� נית
 לדייק מזה דרק אבות אסר רחמנא ולא תולדות"וא. ומזה ללמוד ג� על הקצירה בשמור

ואי
 הבדל מ
 התורה , ת הכל מדובר רק בעושה המלאכה כדר� שנעשית"שמה, אלא אחד בלבד, כ שני לימודי�"י
 בתושא
דהיינו בשהפקיר , ועל כ
 כתב קרא הקצירה באופ
 סתמי, בי
 שקוצר ובוצר מ
 המופקר לבי
 שקוצר ובוצר מ
 המשומר

דהרי קרא דקצירה דמיירי , ר רק כדר� הקוצר והבוצרובשניה� מתפרש הכתוב לאיסו, והשני בבצירה והיינו במשומר
ואי� יאכל א� לא יאסו� , בזה נאמר והיתה שבת האר� לכ� לאכלה, במופקר ודאי מוכרח להתפרש דאסור רק כדר� קצירה

כ שפיר "ע.  לא תבצור בדומה ללא תקצור�ומכא
 שג� איסור הבצירה שהמדובר בשמור ג� מיירי באותו אופ
 . התבואה
ודוק כי בזה יתיישב . אלא שמעינ
 דרק אבות אסר רחמנא, יכול לומר באופ
 סתמי בקצירה' מאחר דהי,  רבא בחד קראדייק
  .הכל
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אבל מ
 , היינו מ
 המשומר"שכל מה שנצר� שינוי בסדר הבצירה ' שכ) ח ה"שביעית פ(ש "שיטה שלישית היא בדברי הר
דקרא מיירי , מתפרש באמת כפשוטו) 'שהובא ש� בירוש(כ "ז התו"ולפ". 'וכו', כדמוכח בירוש' המופקר שרי כי אורחי

אלא שיש ש� (ג ששמר עליה� "נמי מתפרש בכה" את ספיח קציר�"וכ
 הרישא . א" שהזירו מה� בנ�" ענבי נזיר� "�בשמור 
ה שהובא סוכ' אפשרות לפרש כ
 בתוס' והזכירו התוס). ד דפליג ומפרש לקרא דאת ספיח קציר� לאיסור ספיחי�"עוד מ

  .אלא שה� התקשו דסתמא דלשו
 המשנה לא נראה שהמדובר אלא בסת� דהיינו במופקר. לעיל

דאילו במופקר הכל "). דאי לא קתני"ה א ועוד "פסחי� פ' עי(ובאמת הדבר תמוה דנפרש המשנה בעבר באיסור ושמר 
  .שנות בדר� הבצירהג� במה שנורה לו ל, ועוד שא� המדובר במי שעבר ה
 לא ישמע לנו. ע"וצ, מותר

מ ד� "בב, ה"בר(על קושית� משומרי ספיחי� לעומר דאמאי לא נאסר מדי
 שמור ' דהנה התוס. ונראה לבאר הדברי�
ש דג� מבהמות וחיות נראה "ז תמה ברש"וע. תירצו דלא שמרו מבני אד� אלא מחיות) ד לתירו� אחר"ח ובמנחות פ"נ

אבל לאחר , ב כשאינו מפקיר דקרא כתיב תשמטנה ונטשתה" הוא רק לבעהותיר� איהו דמה דאסור לשמור. דאסור לשמור
כדר� שמותר לשמר� כשתלש� והכניס� , ג� במחובר, אי
 בו שו� איסור שוב לשמור הפירות, ובא אחד וזוכה, שהופקר

ג� כשהוא , ותנית
 לתר� דדבר שראוי למאכל אד� אי
 איסור לשמרו מחיות ועופ' וא� כי קושיתו על התוס.ד"עכת. לביתו
ובמופקר אמרינ
 דאי
 חיוב לגרש חיה .  לבהמה�הרי קיי� ג� איסור להאכיל מה שראוי לאד� , דמשזכה בה� אד�. מופקר

  .'ש דברי התוס"וא, כ אי
"א� איסור ג, )ה"ה ה"� פ"רמב(ובהמה כשבאה לאכול 

דהרי כ
 יוצא , � הפקר בעוד� במחוברדנית
 לזכות בפירות שביעית שה, ש"מכל מקו� נית
 לקיי� ג� חידושו של הרש
ט ש� ששומרי ספיחי� לעומר יכולי� לזכות בספיחי� עוד בעוד� מחוברי� אי הבטה "דשו' ח א"מ ד� קי"ברור מהסוגיא ב

ה לא הוקשה לה� רק אי� מותר "דמשו' וזו היתה ג� דעת התוס. ומשזוכי� בה� אי
 עליה� חובה להפקיר�, בהפקר קונה
דברור דזה לא , שהרי נאמר תשמטנה ונטשתה, ולא הוקשה לה� עצ� מעשה השמירה, שקה ישראללהקריב� משו� ממ

. כמו לאחר שמכניס� לביתו מ
 ההפקר, הוי שלו ויכול שפיר לשומר�, אבל הזוכה מ
 ההפקר, נאמר אלא על בעל השדה
היינו ג� כשאינו בעל השדה וזכה בו ו, זה אמור בסת�, )וקוצר(אלא דנקטי דהא דמיעט הכתוב דמ
 המשומר אי
 אתה בוצר 

דבשמור אסורה , כ"דמפרשי האי דרשא דתו', ט בתוס"ג הוא דשו"ובכה. מ יש איסור לבצור כל שהוא שמור"דמ, מ
 ההפקר
ומה . ואי
 הבצירה מותרת אלא בפירות שה� מופקרי�. י שעצ� השמירה של ההפקר אי
 בה איסור"אעפ, הקצירה והבצירה

  .ר לבצור כדר� הבוצרי� אמרו בשל הפקר דוקאכ דאסו"שאמרו בתו

, אינה דמ
 השמור אסור לבצור' ל דכוונת התוספ"דס, ת בזה"אלא דנחלק על ר, ש"ז נית
 שפיר ליישב דעת הר"ולפ
דמשמע הכל מדובר , "ענבי נזיר�"נ "ל קשה דמני
 לדרוש שתי דרשות ממש"דכנ, ובהפקר צרי� לעשות שלא כדר� הבוצרי�

ז "ולפ, ואילו מ
 המופקר שרי לבצור כדר� הרגיל. ובזה הוא שנדרש שאסור לבצור כדר� הבוצרי�, ני אד�בהזיר מה� ב
דאמנ� המדובר שהבעלי� הפקירו , ל שפיר"די, והיינו במופקר, סתמא מיירי' ל דמתני"בסוכה הנ' מ דהתקשו התוס"לק


דכל , כ"אלא דבזה קאי הדרשא דתו, ל"וכנ, א איסורדבזה ליכ, א� המדובר בשזכה בו מישהו מ
 המופקר ושוב משמרו, כדי
בהתא� , כ נאמר במשנה"ע. ג"וג� המשנה בשביעית מיירי בכה, אינו רשאי לבצור כדר� הבוצרי� אלא בשינוי, שהוא שמור
צריכה שתיעשה ) ע דספיחי� מותרי�"לרבנ
 דפליגי אדר, וכ
 הקצירה(הבצירה , כ שלאחר שזכה בו מ
 ההפקר"לדרשת התו

והמשנה אכ
 , מסתבר שהדבר מצוי, ואי
 המדובר בעבר איסור, ומאחר שאי
 איסור לזכות במחובר, לא כדר� הבוצרי�ש
  .ש"זוהי שיטת הר. דנה במקרה זה

  שיטות בתוספת מחול על הקודש. ד

 דעשר נטיעות, ע"ישמעאל קראי לר' ק הלכתא כר"ק דמו"ת הא אמרינ
 פ"תימה לר. ישמעאל' ה ור"א תוד' ד� ט
', ל בתוספת של אחר שביעית מנא לי"ת דהכא מיבע"ר' ותי. וכיו
 דהלכתא למשרי ילדה ממילא זקנה אסורה, ס"הלממ

  .ל"עכ' וכו. ו מהלכה"פ דאי
 דני� ק"ובחנ� דחק דכיו
 דשביעית גופה מהלכה לא ילפינ
 מינה שבת ויוהכ

, ס"תוספת שביעית מהלממ' ישמעאל דאית לי' ק דלר"דהרי מסקנת הגמרא במו, ת תמוהה עוד יותר"ולכאורה דעת ר
כ אי� נית
 למיל� תוספת לעני
 "וא. גמליאל ובית דינו ביטלו התוספת' ט ר"דמה. אי
 התוספת קיימת רק בזמ
 המקדש

  .ע"כלל בזמ
 המקדש וצ' שאי
 תוספת זו תלוי, ט"שבת ויו

ש� ' התוס) ה ומותר"ב ד' ט(להל
 ' וזה בתוס. ת בתוספת שביעית מופיעה עוד בעני
 הדברי� האסורי� בתוספת"דעת ר
וכיו
 דאפילו ליטע בתחלה שרי שלושי� ", ה"יו� לפני ר' מ שהוכיחו שנטיעה לא נאסרה בתוספת שביעית אלא ל"הקשו לפ

ת דלא החמירו בנטיעה כמו "ז תיר� ר"וע". ה שלושי� יו�"לישתרי נמי לחרוש עד לפני ר, אמאי אסור לחרוש, ה"יו� לפני ר
כדדרשינ
 לעיל מבחריש ובקציר , משו� דאי
 תוספת שביעית דאורייתא בנטיעה אלא בחרישה דכתיב ביה קרא, חרישהב

אבל אי
 לאסור ערב שביעית ליטע מחמת , ועוד יש לית
 טע� משו� דכל חורש ערב שביעית הוי להועיל בשביעית. תשבות
  .'ל התוס"עכ, כ לא יטע לעול�"ת ואדכל אילנות נמי מיגדל גדלי בשביעי, שהאיל
 גדל בשביעית

ת האיסור בתוספת "ר' דלתי. יש בה� חילוק גדול להלכה" לית
 טע�"עוד ' ת ומה שהוסיפו התוס"הנה החילוק של ר
כ נאמר "ס והוא ג"ישמעאל דנאמר איסור תוספת מהלכה לממ' ונראה דטעמו זה קיי� לר. (שביעית מצטמצ� לחרישה בלבד

לא יצא מכלל האיסור ', ואילו לנימוק� של התוס). ל"וכנ, שמכא
 לזקנות שאסורות' עות חורשי
 וכונטי'  י�לעני
 חרישה 
, נאסר בתוספת" שהוא להועיל לשביעית"ומשו� דאי
 בזה הכנה לשביעית דרק מה שדומה לחריש , אלא נטיעה בלבד

  .ו מחרישה"בק, יו�' מת אסורה ג� מלפני לז פשוט דזריעה שמועילה לשביעית בא"ולפ. ונטיעה אינה בגדר מועילה לשביעית

  :ל"ת והקשה עליו וז"ש� מביא סברת ר. ש ריש שביעית"מבוארת ביותר בר, ת"החולקת על ר' ושיטה זו של התוס

ה "ק דר"ובפ, ת מפרש דלא החמירו בנטיעה משו� דבנטיעה אי
 תוספת שביעית דאורייתא אלא בחרישה"ור
ועוד לא יתכ
 כלל . מקראי אחריני' ומיהו איכא תנאי הת� דדרשינ
 לי. תשבותדרשינ
 לה מדכתיב בחריש ובקציר 

  .'כ נטיעה דהיא עיקר מלאכה טפי וכו"פ דאורייתא היא כחרישה דכתיב כרמ� לא תזמור וכש"דממנ



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

48

דכיו
 דלא מהני לאיל
 ) שנאסר חריש מעצרת ומפסח(היינו טעמא ): לפני כ
, ש�(ת ופירש "ש פירוש ר"כ דחה הר"ע
  .נראה כמתק
 שדהו לצור� שביעית

שתי , ת"ש לשיטת ר"והנה הא דהקשה הר. ל שנטיעה אי
 בה גדר הכנה לצור� שביעית"הנ' והוא הנימוק שלפנינו בתוס
ישמעאל שלומד ' ה בדעת ר"הכוונה למבואר בסוגיא דר, "דאיכא תנאי הת� דדרשינ
 לה מקראי אחריני"האחת : קושיות

ה מה "א ד' ד(ק "מו' אכ
 בתוס". תשבתו שבתכ�"פ "נ ביוהכ"ממש) ה כל מקו�"בתוד( לשביעית ה"ט וה"תוספת שבתות ויו

  :דמה דילפינ
 מהכתוב שצרי� לעשות בשבת תוספת מלפניה ולאחריה) להל

  .כ"ע, ג דצרי� להוסי�"וכי האי שיעורא נמי יהא מודה ר, כיו
 דלא הוי אלא כל שהוא, ההיא פורתא לא קחשיב

לא ' דלדידי, ת"ל לר"ובזה הוא דס. ע"וכל עיקר לא הוקשה אלא לדעת ר. ת מהאי תנא דדריש לה מהת�"מ לר"כ לק"א
אי
 . כ מזמירה"ת בכש"ש שנטיעה אסורה מה"ק ממה שהוכיח הר"וכ
 ל. ילפינ
 אלא לתוספת דחרישה ולא בשו� דבר אחר

ת שד
 על "ולא כ
 ה� דברי ר, אמור בשביעית גופהא� ה
 הדבר .  נטיעה אכ
 אסורה מ
 התורה�שאמנ� כ
 , ת"זו תמיהה לר
ת "ולפי ר. כ"מגזה, פרט לחריש, ל דאי
 די
 תוספת בשו� דבר מהנוהג בשביעית עצמה"מ דס"וזה לפ, תוספת שביעית

ה מקור ש� לעיל דאיצטרי� קרא לומר שביובל אי
 די
 תוספת "ל צרי� לומר דמה דמייתי בסוגיא דר"ק הנ"מו' והתוס
שהרי אז חל , וזה ודאי אסור מצד עצמו. (פ אינה אלא משהו"דהרי תוספת זו שלמדי� מיוהכ, "יובל היא"כ "משלאחריה מ

" ואל תתמה שהרי מוסיפי� מחול על הקודש"ולא בא אלא ליישב לשו
 הברייתא דאמר ). ראש השנה של השנה הבאה
, ה דאיצטרי� קרא למעוטי תוספת לאחר היובלא� עיקר הדרש. דמשמע שאי
 מי שיחלוק שיש די
 תוספת מחול על הקודש

יהודא בסוגיא ש� דקרא איצטרי� ' ל כרבנ
 דר"זה לא נצר� לדעה זו וס, י ש�"פ כדפירש" עד יוהכ�ד "שהוא לפי הס
א� אי , יהודא' � שפסק דלא כר"יהודא דשנת יובל עולה לכא
 ולכא
 ובזה תתיישב הסתירה בדברי הרמב' לאפוקי מדר

  ).נ בסוגיי
 בזה"ערול' עי(ט "ל תוספת מחול על הקודש בשבת ויו"ו סנימא דג� איה

באה אלא " בחריש ובקציר"ת ברורה דג� בשביעית אי
 תוספת מחול על הקודש מכוח הכתוב "לפי האמור דשיטת ר
 בנו של ישמעאל' ע לבאר הברייתא דר"לעני
 המצומצ� דהיינו חריש וקציר בלבד ממילא פשוט דהא דמייתי בגמרא דברי ר

לומר דלומד מהא דשביעית לכל מקו� של קודש שמוסיפי� בו מ
 " ואל תתמה שהרי מוסיפי� מ
 החול על הקודש", ב"י ב"ר
ולא בא אלא לומר דיובל על כל פני� נית
 ללמוד , כיו
 דהתוספת מצטמצמת ג� בשביעית רק לחריש, כל זה אינו, החול

דכש� שלמדי� די
 .  למדי� מקודש שנאמר ביובל לקדושת הפירות דשביעיתוכ
. משביעית דתרוייהו מודי� דקודש נינהו
ת "כ שפיר הוקשה לו לר"וע. תוספת בקציר היוצא משביעית לשמינית כ
 יש ללמוד לעני
 קציר דיובל היוצא לאחריו

אלא בזמ
 ס לא נאמרה "דהרי הלממ, ומיושב מה שהקשינו. ישמעאל' דמצי לתרוצי ג� אליבא דר) ל"לשיטתו הוא הנ(
לא ' שהרי ג� משגלו שבט ראוב
 וכו, ואיהו ודאי אינו נוהג אלא בזמ
 המקדש, שהרי הלימוד הנצר� הוא רק ליובל, המקדש

ת אי
 המדובר "דלר, ס"ו מהלממ"משו� דלא ילפינ
 ק" שבחנ� דחק"ת "על ר' ומתורצת ממילא ג� הערת התוס. נהג היובל
  .שהרי שניה� כחדא חשיבא, יר ילפינ
 מהלכהובזה שפ, כלל אלא ללמוד יובל משביעית


ונוקטי� דדי
 תוספת שביעית הוא שכל דיני , ת"שלא קיבלו דעת ר' ש וכ
 היא שיטת התוס"לא כ
 היא שיטת הר, אכ
ע קרא דבחריש אתי לאשמועינ
 שדיני "דלר) ה יכול"ב ד' ק ג"מו(' וזה כפי שכתבו התוס. יו� לפני כ
' שביעית מתחילי� ל

ה "י ר"רש' עי(יו� בשנה חשובי� שנה ופחות מכא
 בטל אל השנה שלאחריה ' וזה משו� דל, יו�' ת מתחילי� לפני כ
 לשביעי
ולשיטה זו מה דאוקי . כ לא יטע לעול�" דא�כ הוצרכו לנימוק מיוחד שאי
 זה יכול לכלול נטיעה "וע). ה לעול�"ב ד' ד� י

אלא לכל , באמת ילפינ
 מהת� לא רק לעני
 יובל, כ בחריש ובקציר"ת ממשע ילפינ
 די
 תוספ"לר) ל"א הנ' ה ט"ר(בגמרא 
ל די
 תוספת "ישמעאל שפיר הוקשה לגמרא מנ' דלר, ת"כ דחו דברי ר"ע. ט"ג� שבת ויו, מקו� שמוסיפי� מחול על הקודש

וזהו . ישמעאל' לרוכל עיקר לא הוקשה לה� אלא , ע שפיר יש מקור לכל דוכתא מהא דבחריש"שהרי לר, מחול על הקודש
" כולהו"דלשיטת� שפיר מצינ
 למיל� , "ט"ע ילי� כולהו משביעית שבת ויו"ר"ד, )ע"ה ור"בתוד(לשיטת� ' שכתבו התוס


  .כ
 שאר קודש חל לפני כ
, דכש� ששביעית מתחלת לפני כ

דג� ) ב"ש� ע(ת "רבש� ' התוס' מ שכ"ס דאי� נית
 ללמוד משביעית לכל דוכתי לפ"ע ש� בגהש"ומתורצת קושית הגר
ומה שכתבו . ע לא בעינ
 כלל למיל� די
 תוספת קדושה רק לעני
 יובל גרידא"דאכ
 לר. שביעית עצמה לא נאסרה נטיעה

ילפינ
 דאיכא בתוספת ) פרט לנטיעה(ל דכל דיני שביעית "ת וס"ע ילפינ
 ג� לכל דוכתי הוא לשיטת� דפליגי אדר"דלר' התוס
ולדידיה לא בעי למיל� כלל שבת ', ל להא דהתוס"ת לא ס"אבל ר. דידהו מצינ
 למיל� ג� לשבתכ ל"ע. שביעית כמו בשביעית

ילפינ
 הכל משביעית ' אי
 זה משו� דלדידי' ע האי וענית� וכו"ל הא דפרי� בגמרא ור"ז צ"ולפ. ט לדי
 תוספת משביעית"ויו
דלפי הברייתא הרי ג� , ע"י לא אתיא אליבא דרפ ודא"אלא משו� דברייתא זו דמרבה תוספת מהא דיוהכ', כדפירשו התוס

ויתכ
 . (ל לדרשה זו"כ לא ס"וע, צ קרא דבחריש ובקציר להא"כ ל"א. ה כל מקו�"התוד' שביעית ילפינ
 מהאי קרא כדכ
ל "ד לא ס"ג ובי"להל
 דר' כדכתבו התוס. ל באמת תוספת מחול על הקודש בדוכתי אחריתי פרט לשביעית"לא ס' דלדידי

  ).פתהאי תוס

ג אכ
 "ל דר"ק העלו די"דבמו, ה מה"ל ד"ק שהו"דמו' ה כל מקו� לבי
 התוס"ה ד"בר' ובזה יוב
 ההבדל שבי
 התוס
ל לתוספת "ג חולק ולא ס"ה דייקו דר"בר' ואילו התוס, אלא דהתוספת היא כל דהו, ט וכ
 שביעית"מודה לתוספת שבת ויו

, ל"אכ
 להנ. ג חולק"ק אי
 כל הכרח לומר שר"כ במו" והרי לפמש,ולכאורה דבריה� תמוהי�. מ
 החול על הקודש כלל
ישמעאל ילפינ
 די
 תוספת בכל ' וכ
 לר, ע ילפינ
 מהא דבחריש"ת וסוברת דדי
 תוספת לר"דזוהי השיטה שחולקת על ר

ודאי , מקו�ע מבחריש לכל "דהרי די
 תוספת דילפינ
 לר. והנה פשוט דשיעור התוספת הוא אחר בכל זמ
. פ"מקו� מיוהכ
יו� לא מצד אומדנא שזה ' ל שהוא ל"צ, ה כל המלאכות למדי� מחריש"הלימוד הוא לפי שהשביעית מתחילה לפני כ
 דמשו

ועל כ
 נית
 . יו� לא חשיב לשנה' דהיינו משו� דכל פחות מל, אלא שהוא פרק זמ
 שמבוטל אל השנה הבאה, מועיל לשביעית
דכש� , ט לשביעית"ישמעאל ילפינ
 משבת ויו' וכמו כ
 לאיד� גיסא דלר. הוא כל שהואט דבהו שיעור הזמ
 "למיל� לשבת ויו

ד שביטלו "ג ובי"ומינה דר. יו�' שהוא ל' כ
 לשביעית ילפינ
 פרק זמ
 דידי, דהיינו כל שהוא' דשבת מתחילה פרק זמ
 דיד
, א דאינהו נמי ילפי מהאי קרא תוספתדאי אית, תוספת שביעית מוכרח לומר דפליגי אכל די
 תוספת מ
 החול על הקודש
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ה מוכרח לומר דלא סברי די
 "ומדהתירו עד ר. יו�' דהוא פחות מל. 'ל דלשביעית שיעור התוספת הוא לפי הזמ
 דילי"הול
  ).ה"דר' זוהי שיטת התוס, ס שהיא רק לזמ
 המקדש"פרט להלממ(תוספת בשו� מקו� 

ע "כ לא יתכ
 לר"שא, 
 פירוש התוספת שקדושת הזמ
 מתחילה לפני זהאי' ת דלדידי"ק אזלי לשיטת ר"דמו' ואילו התוס
הרי נית
 לומר שפסק זמ
 של , וכיו
 שאי
 זה מדי
 שהקדושה מתחלת ע� התוספת. להגביל התוספת רק לחריש בלבד

ראי כ מודה דיש די
 תוספת לשביעית דילפינ
 לה מק"ג ג"אפשר לומר דר, כ"וע, התוספת הוא באמת אחיד בכל מקו�
  . דהיינו כל שהוא�אלא שזמנ� מוגבל ושוה בכל מקו� , פ"דיוהכ

ס אלא לזמ
 "שאי
 ההלממ(ולפי אותה מסקנה : ל"ל בסו� דבריה� שכתבו וז"ה הנ"ר' ל יובנו ג� דברי התוס"ובהנ
למד ולכאורה זה תמוה דהרי ההלכה באה ל. ל"עכ, ק קיי�"ע וקראי לבזמ
 שאי
 ביהמ"יתכ
 לפרש הלכתא כר) המקדש

כ "דא, כ אי� יתכ
 לומר דקראי אתו לאסור לזמ
 שאי
 המקדש קיי�"א, ק"שאיסור הזקנות אינו קיי� אלא לזמ
 ביהמ
הוא " בחריש"ע שנלמד מקרא ד"ל הרי השיעור של תוספת לר"אכ
 להנ. ס"נמצא שהכתוב סותר את מה שנתקבל מהלממ

אלא . ל"שהרי שיעור זה הוא לכל דבר וכנ,  החריש לשביעיתלא משו� שזהו אומד זמ
 דמהני, לעני
 זמ
 של שלושי� יו�
מעצרת , ק בראש הסוגיא דהזמ
 שנקבע במשנה ריש שביעית"ל כמו שסברה הגמרא במו"כ שפיר י"א. דשביעית מתחלת מאז


ה ואי
 ז, ואינו מועיל לששית, והיינו מפני שהוא מועיל לשביעית, ס"הוא שלמדי� מהלממ, לאילנות ומפסח לשדה לב
אלא שהוא , א� אז נשאר הלימוד מ
 הכתוב. ז"והלכה זו נתקבלה באמת רק לזמ
 המקדש ובטלה בזה. ד קמאי"תוספת בי

  .ש הכל"וא. שבטל לשביעית וזה קיי� תמיד, ל פרק זמ
 כזה"שהוא כנ, יו�' רק במש� זמ
 ל

ת "לר. ט"די� בשביעית ובשבת ויובמוב
 די
 התוספות שלמ) 'והתוס(ש "ת והר"ישנה מחלוקת בי
 ר: בסיכו� הדברי�

וליובל . (ע לא ילפינ
 די
 תוספת אלא בשביעית גרידא" לר�ולדבריו , אי
 פירוש הדברי� שהקודש מתחיל קצת זמ
 לפני כ

, פ והוא אחיד בכל זמני� דקדושה"ישמעאל די
 התוספת נלמד מיוהכ' ולר.  ואפיק לה שלא נלמדו משביעית�אתי קראי 
  ).וזמנו כל דהו

זמ
 התוספת הוא לפי , ובכל עני
 שבקדושה. פירוש תוספת שהקדושה מתחילה ונגמרת לפני ואחרי הזמ
, ש"ולדעת הר
' ישמעאל די
 תוספת בשביעית הוא ל' ולר. ע"יו� לר' ואילו לשביעית זמנו ל, ט זמ
 התוספת הוא כל שהוא"בשבת ויו. ענינו
י "ע ור" ר�ונמצא דלתרוויהו . וזהו רק מצד שמועיל לשביעית, סחומהלכה נתקבל לאסור בזמ
 המקדש מעצרת ופ, יו�

ד פליגי ולא דרשי די
 תוספת חול על "ג ובי"אול� ר. ת"יו� מה' קיימת בשביעית תוספת ל) ז מ
 התורה"ד שביעית בזה"למ(
זאת מותרות ז לדעה "על כ
 לפ. ק קיי�"וזה בטל בזמ
 שאי
 ביהמ, ס"ל רק האיסור מצד הלממ"ולא ס, הקודש כלל

  .ה ממש"העבודות עד ר

  ביובל" כל יושביה עליה"תוכ� העיכוב ד. ה

  .כ"ע. ל"ל בזמ
 שאינו נוהג באר� אינו נוהג בחו" בזמ
 שהדרור נוהג באר� נוהג בחו�ההוא , והכתיב באר�' גמ. ב' ה ט"ר

, ל"ד שיהא נוהג בחו"אי� הוי סכ "ותמה דא. י דאינו נוהג באר� היינו בזמ
 שאי
 כל יושביה עליה"א הביא פירש"בטו
א "בטו' ופי. ש"עי, ד וא� אותו דחה"הראב' כ
 הביא פי.  יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא�כיו
 שאי
 יובל כלל ועיקר 

  :הכוונה

א הא נתקיי� "הו, ל"י שקראו דרור בחו"אעפ. ל שלחו"שא� השמיטו ותקעו שופר באר� אבל לא שלחו אלא שבחו
הואיל ונוהג , י שלא נתקיי� באר�"אעפ, וקריאת דרור, 
 נוהגות אלא באר� נתקיימו באר� שתי� שאינ�שלשת� 

הרי לא , ל אינו כלו�"קריאת דרור דחו, וכיו
 שלא נהג באר�,  באר��ל קרא "קמ, ל ונתקיי� ש� סגי בהכי"בחו
  .יובל נוהג] אי
[וכיו
 דשלשת� מעכבות , נתקיי� מצות דרור

והיינו , יוסי אי אפשר דליכא חד בסו� העול� דלא משלח' לעיל אמרינ
 בפשיטות בדברי רשהרי , וג� תירוצו תמוה
י אחד "כ ע"וא) ה דאפילו"תוד' ועי" (וקראת� דרור"דפשיטא דהא דאחד בסו� העול� שמשלח מתקיימת על ידו הא ד

  .ל שמשלח באמת מתקיימת המצוה"שבחו

היינו כשלא , שאינו נוהג באר�,  הפירושי� אמאי לא נפרש כפשוטווהנה לכאורה קשה לכל, ד לקיי� פירוש ראשו
"ונלע
דמה , מ לאחולי יובל"ל ל"דאז שליחת עבדי� דחו, כ עבדי� ולא שלחו�"שהיו ש� ג, קיימו מצות שליחת עבדי� דרור באר�

יימא עלייהו אבל כשישנ� עבדי� וק, ה לא שלחו"י ומשו"בא' היינו כשלא הי, ל נמי סגי"י שליחת עבד דחו"שאמרו שע
  .ל"מ עוד ששלחו בחו"ל, המצוה ולא שלחו

כל דאילו היתה נחשבת המצוה , דזו היא מצוה שבגו�, ל כמו באר�"ל דכיו
 דאיכא מצות שילוח עבדי� בחו"וצ
נ שנסתפק אי סגי בכמה "בערול' עי(י שליחת האחד דסו� העול� "יקוי� ג� ע, כמקויימת אילו היה השילוח נעשה באר�

כ מוכרח לומר שהמדובר שמה שלא שלחו באר� הוא בגלל "ע, )או אולי ג� מיעוט מעכב, או צרי� שרוב� ישלחו, שישלחו
והנה עכוב זה לכאורה אינו נזכר אלא לגבי . עליה' ולזאת פירש דהיינו שאי
 כל יושבי, עיכוב הלכתי שהוא קיי� באר�

והרי זה אליבא . ינ
 שאי
 כל יושביה עליה אי
 היובל נוהגמ הרי אמר"ומ.  וקראת� דרור באר� לכל יושביה�משלוח עבדי� 
יהודא ' כ לכאורה לדעת ר"א, רק תקיעת שופר, למרות שלדעתו משלוח עבדי� לא מעכב ביובל, יהודא' ג� אליבא דר, ע"דכו

וונא שהחיוב יהודא אלא בג' כ לא פליג ר"דע, אלא שהדבר הוא פשוט. אמאי אי
 כל יושביה עליה מעכב את כל מצות היובל
ל "וא� שממאני� לשלוח דבזה ס, א� מפני שאי
 עבדי� לשלוח, מ אינו מקוי� בפועל"אלא שמשו, לשלוח עבדי� אכ
 קיי�

נמצא דחסירה , כ כשאי
 כל יושביה עליה דבזה אי
 כלל חיוב לשלוח עבדי�"משא. י דאי
 זה מעכב בשאר מצוות היובל"לר
ובהתפרק , כי זה ברור שכל המצוות של יובל מהוות חטיבה אחת. אי
 היובל נוהגבזה פשיטא ש, מצוה אחת ממצוות היובל

  .פ"וז, הכל נתפרקו, האחת

ל "ל דמשלוח עבדי� דחו"מ ה
 י"דמ, ג� כשאי
 כל יושביה עליה דאי
 מצות שילוח עבדי� באר�, ומעתה השאלה נשאלת
וכיו
 שה� , ולא פקעה מה� המצוה, ל יושביה עליהדזה נאמר רק לעני
 קריאת דרור ש, לא נפטר בגלל שאי
 כל יושביה

ש באר� וכ
 השמטת " תק�הרי נמצא שנתקיימו כל שלשת הדברי� , לכשקיימו ה� מצות שילוח העבדי�, בחיוב� עומדי�
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כ ינהוג היובל "וע. ממילא כל שלושת המצוות נתקיימו, ל ונתקיי� כהלכה"ומשלוח העבדי� שהוא שיי� ג� בחו, קרקעות
ל באר� חיוב זה תלוי הוא בתנאי דכל יושביה "כי כנ, י שמשלוח עבדי� לא נתקיי� ש�"ואעפ. כל דיניו האחרי�באר� ל

שהרי באמת כול� , אפילו לדעת רבנ
 דשלשת
 מעכבות, שוב לא יעכב כלל, ל"י יושבי חו"פ ע"מ כיו
 שנתקיי� עכ"מ, עליה
דכל שבאר� לא קיימת כלל ,  באר��לזה אשמעינ
 קרא . ות היובלאי
 זה מעכב את כל מצ, ומה שבאר� לא נתחייבו, נתקיימו

וממילא ג� פטורי� . אי
 קיי� היובל כלל, וכיו
 שזו איננה, כי עיקר המצוה באר� תליא, ל"מ מה שישלחו בחו"ל, המצוה
  .ל משלוח עבדיה�"הללו שבחו

ג דוקא הוא "בכה, באר� ממשלוח עבדי�דאז נפטרו , ג שלא היו כל יושביה עליה"ש הא דתלו לה דוקא בכה"ז א"ולפ
או כגו
 שלא היו , כגו
 שמיאנו, י"כ א� משו� איזו סיבה שהיא לא שלחו עבדי� בא"משא, דאמרינ
 דכל המצוה בטילה

ל נמי סגי ביה שייחשב שנתקיימה מצות "משלוח העבדי� שבחו, ל"י וכ
 בחו"ג כיו
 שהמצוה קיימת מיהת בא"בכה, עבדי�
, היובל נוהג', ולמר כדאית לי' וכל שהדברי� האחרי� המעכבי� את היובל נתקיימו למר כדאית לי, שליחת העבדי�

  .ק"ודו, ל"י הללו שבחו"דמתקיימת מצות שלוח עבדי� ע

  לקיטה, שליש בישול, חנטה. ו

ונחלקו ). המדובר לעני
 עונת המעשרות. (התבואה והזיתי� משיביאו שליש, תנ
 הת� התלת
 משתצמח. ב ב"ה ד� י"ר
ה "ד(' והתוס. תבואת גור
 ותבואת יקב' י הכ"עפ, י זה כולל את ענבי�"לרש, האמור במשנה" תבואה"במוב
 ' י ותוס"רש

מ לדינא בעונת המעשרות לא נחלקו "ומ. ז והעלו דתבואה האמורה במשנתנו אינה כוללת רק תבואת דג
"הקשו ע) התבואה
, הרי שעונת המעשרות לענבי� וזיתי�". הוא הבאת שליש שלה�) שנה ש�שנתפרשו במ(דכל אות� שעורי� "כפי שסיימו 


י להל
 "כדפירש(והיינו שמאותה שעה ה� ראוי� להקצר בדוחק , עונת� היא הבאת שליש גידול�, כש� ששאר פירות האיל
  ).ה באספ�"ד א ד"ד� י

ד כא
 נקטו בפשיטות דכל אילנות "אב' דהתוס, בעני
 קביעת השנה לשביעית' י לתוס"מ גדולה בי
 רש"א� נראה דנפ
, ירק בתר לקיטה, אמרי רבנ
 איל
 בתר חנטה) "ג ב"ד� י(כדאמרינ
 לקמ
 , וענבי� נמי בכלל, הולכי� לשביעית בתר חנטה

ז "לפ, אינו מכוו
 אלא לתבואת דג
" תבואה"מ שהוכיחו כא
 שלשו
 המשנה "היינו שלפ. ל"עכ". תבואה וזיתי� בתר שליש
, ואילו זיתי� נפרטו במיוחד. ענבי� נמי כלולי� בכלל כל אילנות, שהמדובר לעני
 שביעית" אמרי רבנ
"הא דמפרשי� ג� 

הכונה , י נראה פשוט דג� הת� כד אמרינ
 תבואה וזיתי� בתר שליש"ואילו לרש.  בתר שליש כמו תבואה�ולה� די
 אחר 
מ "והיינו עפי. זיתי� שניה� דינ� בתר שליש גידול�י ענבי� ו"דלרש, לתבואה היא לתבואת דג
 ויקב דהיינו ענבי�

לשו
 התורה ודאי ,  לשליש�" ועשת התבואה לשלש השני�"נ "שמסיקי� בסו� הסוגיא המקור בתורה לעני
 שביעית ממש
שלא כמו , שממקו� זה הוא שאנו שומעי� היסוד שבזיתי� אזלינ
 בתר שליש. שהוא כולל ענבי� כש� שהוא כולל זיתי�

ונראה דזה היה . כ
 ג� ענבי� כלל זה, דתבואה בלשו
 הכתוב כוללת כא
 ג� זיתי�, שבה� החנטה קובעת, ילנותבשאר א
אי איתא דהמשנה נקטה בלשו
 , ועל כ
. ג� ענבי� ג� זיתי�, שתבואת יקב כוללת בתוכה, י"על רש' היסוד לקושית התוס

, שכ
 לשו
 התורה כולל ודאי ג� זיתי� בכלל תבואה, י� בנפרדצרי� ג� לפרט זית' לא הי, וכללה ענבי� בכלל תבואה, תורה
והשיקו היקבי� ) "ה,כ, יואל ב(י לשו
 הכתוב "וזה עפ. (כ מנל
 להוציא זיתי� מכלל כל האילנות למיזל בהו בתר שליש"שאל

  ").תירוש ויצהר

שו מלשו
 הכתוב שנאמר ברבעי בעני
 כר� או נטע רבעי דדר) ה א"ד� כ(דהסתמ� על האמור בסוגיא דברכות ' י נ"ורש
הרי דלשו
 תבואה מתייחס בפשטות לעני
 ענבי� ". ותבואת הכר�"נ "שהכוונה לעני
 ענבי� ממש" להוסי� לכ� תבואתו"

כר� , איקרי" כר� זית "�כדאמר הת� , שלכאורה תמוה שלא נתפרש הכתוב לעני
 זיתי�, ש בסוגיא"עיי. (מאשר לזיתי�
ובהתא� לזה לשו
 ). ל"וכנ, שיקב משמעותו ג� זיתי�, לדרוש לשו
 תבואת גור
 ותבואת יקבולא הובא , סת� לא איקרי

  .ל כללה בתבואה ג� ענבי� ואילו זיתי� נפרטו לחוד"המשנה כנ

דבזיתי� הוי שליש ובענבי� הזמ
 , על איזה סמ� נקבעי� זמני� שוני� לענבי� וזיתי� בעני
 שביעית', ע לדעת התוס"וצ
דכל עיקר היסוד לחלק זיתי� משאר אילנות שזה על סמ� הדרשה , כ"דה
 זה נראה ברור ע.  בשאר אילנותכמו, בתר חנטה

  .ל לכלול בזה ג� ענבי�"כ בפשיטות הו"וא,  לשליש השני��ועשת התבואה לשלש השני� 

  :'וכ) ה מנהג שביעית"ד(א שנגע בזה "וראיתי בטו

כ היינו טעמא דכל תבואה שנקצרה בחג בידוע שהביאה "על דהא דתלה רחמנא לשנת השמיטה בחג הסוכות ב"די
אבל בכל שאר אילנות אי
 לה� . דהוא הדי
 נמי לזיתי� אלא דחדא מינייהו נקט. כדאמר לקמ
, ה"שליש לפני ר

  .'ה וכו"זמ
 אחד קבוע לכול� לומר דא� נלקטות בחג בידוע שהביא כ� וכ� לפני ר

ל שהבאת "וידעו חז,  אלא שמדנחתינ
 לטעמא דקרא דתלי לה בהבאת שליש,ז לא דרשינ
 מקרא רק תבואת דג
"הנה לפ
  .ד"עכת, דחד טעמא הוא, שליש באילנות היא בזיתי� בלבד מזה הוא למדו לכלול זיתי� בכלל תבואה

י דתבואה "ז אליבא דרש"ועוד דלפ. חסר מ
 הספר, כ עיקר טעמא דכוללי� זיתי� בכלל"דא, והדברי� קשי� להולמ�
 לשליש דאזלינ
 �ל דקרא דילפינ
 מינה לשלש "כ צ"א, במשנתנו כוללת ג� ענבי� וזה מטע� דבכלל תבואה היאהאמורה 

כ נחלקו "א', ולא כ
 הדבר לפי התוס. ה"ס הביאו שליש לפני ר"ז ג� ענבי� שנגמרי� בחה"ולפ. בתר שליש כולל ג� ענבי�
שאי
 לה סימוכי� ) ז"י חולק ע"שרש(ומתו� הנחה , מסבראבעני
 זיתי� דלא מקרא ילפינ
 אלא ' ודברי התוס. במציאות

ועשת התבואה "כ המקור דבזיתי� אזלינ
 בתר שליש נלמד מ
 המקרא שנאמר בו "ג' ו פשוט וברור דלהתוס"א. בגמרא
דאי , ל"י כנ"מקור פשיטות� וקושית� על רש' וזה הי(כלשו
 תבואה שכולל ג� זיתי� , שכולל ג� זיתי�" לשלש השני�

, דמקרא ילפינ
 ג� זיתי�' אלא ודאי שיטת התוס). ל למיכלל ג� זיתי� בכלל תבואה"תא דמשנתנו נקטה כלשו
 הכתוב הואי
אבל שאר אילנות דלא גלי קרא נקטינ
 דבתר חנטה , וזהו בהני דגלי קרא. דגילה הכתוב בהני דאזלינ
 בתר שליש גידול�

ו בשבט "בשבט או ט' א(דכל החנוטי� קוד� זמ
 הזה ) "ה באחד"ד א ד"י(להל
 ' כדכתבו התוס, אזלינ
 כסברא דאיכא בזה
למה ואי� נכניס , הלזו' ע לדעת התוס"מ צ"ומ. כ זמ
 חנטה קובע"ע". היינו על גשמי שנה שלפני תשרי) לכל מר כדאית ליה

  .בכלל תבואה ג� זיתי� דאזלינ
 בהו לשביעית בתר שליש ואילו בענבי� אזלינ
 בתר חנטה
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ה מה "ד א ד"י, ה מתו�"ג ב ד"י(כמה פעמי� ' ו בשבט כשנת האילנות כתבו התוס"בזה דהנה המקור לראות טוהנראה 

 פעמי� שברביעית �" ובשנה החמישית" "ובשנה הרביעית"הוא מה שנאמר בערלה ) ה ולשביעית"ד ב ד"י, ה באחד"וד, גור

ז נראה דכל הני מקורות דמחלקי בי
 ענבי� "ועפי.  רבעיופעמי� שבחמישית ועדיי
 אסורה משו�, ועדיי
 אסורה משו� ערלה
, ו בשבט"באופ
 דנמצא דקרא דנאמר בערלה דאזלינ
 בתר ט). ל"ה א הנ"ברכות ל" (כר� רבעי"סברי כמא
 דדריש , לזיתי�

ה שלמדנו מזה למדי� דענבי� הוצאו מכלל מ, וזמ
 זה הוא אחיד בכל האילנות דמה שגדל עד אותו זמ
 חנט עד תשרי שלפניו
זהו המקור לדעת . לעני
 ערלה למדי� שענבי� אינ� כלולי� בזמ
 דהבאת שליש' דמקרא דנ, דבתבואה אזלינ
 בתר שליש

ורק בתבואת דג
 וזיתי� אזלינ
 בתר שליש לשביעית ואילו ענבי� בכלל שאר אילנות . שמחלקי� בי
 ענבי� לזיתי�' התוס
  .הוא החנטהלמדי� מהאי דינא דערלה דהזמ
 הקובע בה� 

דאי
 , וכ
 לעני
 אתרוג, ג דהקובע לגבי דידהו הוא שליש גידולו"והנה מהא דערלה ילפינ
 לכל אילנות וזה כולל זיתי� אע
. ו בשבט הוא מגשמי שנה ה� בדי
 ערלה"דעד ט, מ א� אתרוג כלול בהלכה דערלה"החנטה קובעת כיו
 שגדל על כל מי� ומ

דבכל מקו� , ל דקרא פסקא למילתא"וצ. ו בשבט הוא מגשמי שנה השלישית לא שיי� בו"י דהנימוק שמה שחנט לפני ט"אעפ
' ויובהרו לנו בזה דברי התוס. ו בשבט"וממילא לא חלה עדיי
 התחדשות השנה הרביעית עד ט, ו בשבט"ה שלו ט"באילנות ר

  :ל"שכתבו ש� וז) ה באחד"ה יד א ד"ר(

משו� דדרשינ
 לעיל פעמי� שברביעית ועדיי
 אסורי� , בתבואהוהא דלא אזיל באילנות בתר תשרי כמו בשליש 
  .משו� ערלה

דהא דילפינ
 מגור
 ויקב אינו אלא ) ה מה גור
"בד(דזה אזיל רק לפי דעה ראשונה שכתבו לעיל . י"והעיר על דבריה� בפנ
  .ז הוקשה לה� עני
 שביעית שהוא מ
 התורה"דלפ, אסמכתא

כ לא הוצרכו הכא למיל� מערלה "א, דדרשא גמורה היא לעני
 שביעיתבלישנא בתרא ' כ התוס"כ לפמש"משא
, ומשבט, כ אזלינ
 בתר חנטה"כ ע"א, דכיו
 שכתבו דכל החנוטי� קוד� שבט גדלי� על גשמי השנה שלפני תשרי

  .דילפינ
 מגור
 ויקב בי
 לעני
 שביעית בי
 לעני
 מעשר

ה בירקות הולכי� "דהרי הילפותות מגור
 ויקב אמרנו דמשו. י האמור לעיל הוצרכו לזה ג� לפי לישנא בתרא"אכ
 עפ
, ואילו באתרוג דגדל על כל מי�, רק בגדלי� על רוב מי�, כי ש� לא קיי� הנימוק למיל� דניזל בתר חנטה, אחר הלקיטה

 בתר שליש הרי קרא בא לומר דאזלינ
 ביה, וכ
 בזיתי� עצמ�. ג� למעשר וג� לשביעית אחר לקיטה' ל דניזל בי"הרי הול
כ עלה השר� "וא, ו בשבט"י שהחנטה היתה לפני ט"ואעפ. ו בשבט מתעשרי� להבא"ז א� לא הגיעו לשליש עד ט"ולפ. גידולו

, ה לאילנות"ל למימר דתשרי הוי ר"דהו' וזהו שהוקשה לתוס. לא אזלינ
 בתר חנטה, שממנו גדל הפרי מגשמי שנה שעברה
ולזה תירצו דעיקר . ה כמו בתבואה וירק"אלא ר, מ דלא החנטה קובעת"כ ש"א, בעתל בהני מיני החנטה אינה קו"כיו
 דלהנ

  .ה לאילנות"על כ
 ג� לשביעית קבוע יו� ר. ו בשבט"ה הוא ט"הלמוד הוא מערלה דבה� קבעה תורה דר

י מ שיש לדקדק בלשונ� בקושית� אמאי לא אזלינ
 באילנות בתר תשר"והוא עפי. עוד אפשר לפרש באופ
 אחר קצת
ו "דמאחר דט, על כ
 נראה כוונת�". בתר שליש"דלמה היה לה� להדגיש הא דאזלינ
 בתבואה , "כמו בשליש בתבואה"

ו בשבט מוכיח שגדל לפני "אלא דמה שחונט עד ט, כ תשרי"ה שלה� הוא ג"דר, בשבט אינו מהוה בעצ� ראש השנה לאילנות
כ נימא שג� "דא". בפועל"ולא בתר ה" בכוח"אילנות אזלינ
 בתר היוצא מזה דב.  שהשר� עלה באיל
 מלפני כ
�היינו , ה"ר

ורק אות� פירות שהגיעו לבישול� שראוי , כמו בתבואה, כ תשרי"ה דידהו ג"באמת ר' ויהי, באילנות ניזל בתר השליש דידהו
 בשבט הוא בכלל ו"דמה שחנט עד ט, דמדחזינ
 לעני
 ערלה, ל"ותירצו כנ. לאכילה תהא זו השנה שלה� למעשר ולשביעית

. ו בשבט"ה שלה� הוא ט"ועל כ
 ר, קובע" בכוח"דבפרי ה, מ דפירות לא דמו בזה לתבואה"ש, פירות שנה השלישית ונאסר
מערלה אנו למדי� שראש השנה של , ה שלה�"שהיה לה� נימוקי� משלה� לשנות ר, ואכ
 מטע� זה ג� באתרוגי� וזיתי�

  .ו בשבט"ואינו אלא ט, אילנות הוא אחיד לכול�

  ו בשבט"שיטות בראש השנה לאילנות בט. ז

הלוקח לולב מחבירו בשביעית : אמרינ
) ט א"ד� ל(ובמשנה דסוכה . ה"לעני
 אתרוג בשביעית נחלקו תנאי בסוגיות דר
י שודאי היתה החנטה לפני "דעל כ
 אעפ, האחד דאזלינ
 בתר לקיטה, שמענו מזה תרתי. שאי
 רשאי ללקחו בשביעית' וכו
  .אלא תשרי, ו בשבט"לא ט, דאזלינ
 ביה בקביעת ראש השנה, ושנית. תורת שביעית עליו, סת שביעיתכני

והובאה בסוגיא דסוכה ש� , ה כמה דעות"והנה בעוד שלעני
 אי באתרוג בתר חנטה או בתר לקיטה מצינו בסוגיות דר
  .ל"
 נסת� במשנה וכנוכ. דאזלינ
 ביה בתר לקיטה ג� לשביעית, דעת רבותינו שנמנו וגמרו באושא

ועל כ
 הרי הוא בזה כירק דאזלינ
 , ממילא אי
 משמעות לזמ
 חנטה שלו, ויוצא לדעה זו דכיו
 דאתרוג גדל על כל מי�
, ל"וכנ, ו בשבט של שנה רביעית הוי בדי
 ערלה"עד ט, כולל ג� אתרוג, י שלעני
 ערלה נראה דבכל אילנות"ואעפ. בתר לקיטה

  .ה לא ילפינ
 מהת� לעני
 שביעיתכ אזלינ
 בתר חנט"וא

אי
 ממילא ג� לתארי� של , ל דכיו
 דלא אזלינ
 בתר חנטה"א� הוא מכוח הנ, יש לדו
 בו, ה שלו הוא תשרי"אכ
 בזה דר
, כיו
 דאזלינ
 בהו בתר חנטה, ואילו שאר אילנות, כ הוא די
 מיוחד באתרוג"וא. ה שלו תשרי"ועל כ
 ר, ו בשבט משמעות"ט

ואינו עני
 . הרי הוא בדי
 ששית, ו בשבט של שביעית"וכל מה שחנט עד ט. ו בשבט"ה שלה� הוא ט"לשביעית רממילא ג� 
ה לאילנות מבוסס על "ו בשבט הוא ר"דהרי ג� הא דט). ב' ה וסוגיא ש� ח"ריש ר(ה לשמיטי
 "בתשרי ר' למה דילפינ
 דא

  .ו בשבט הוא משל ששית"הא דלפי החנטה כל הגדל עד ט

ופשטות הלשו
 נראית ) ב' ה ח"ר(הוא משו� דמקרא נפקא ל
 , ה של תשרי" ג� דהא דאזלינ
 בשביעית בתר רל"א� י
  .תשרי' דלכל דבר נכנסת שביעית מא

ש "כ
 הבי
 דעתו בפאה. בתשרי' אכ
 משמע ששביעית נכנסת לכל דבר מא) 'ט' ד משמטה ויובל הל"פ(� "והנה לשו
 הרמב
ה "ושלא כפי שהובא בהגהות בדפוס מהשל. �"הארי� להוכיח שכ
 היא דעת הרמב) ד"ק י"סש ש� "ב ובי"כ, שביעית' הל(



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

52

ל בשבת האר� "וכ
 העתיק להלכה מר
 הרב זצ. ו בשבט"דהיינו מט, במה שנוגע לאילנות, ה לאילנות"דמפרש כוונתו לר
  .ש"עיי

ה "תשרי מהוה ר' ונתו ברורה שא� שכו"ודייק מלשונות הרמב, שהארי� בזה) ג"ק י"ס, ז' סי(א "וכ
 העלה החזו
  .לשביעית לכל דבר


א "כפי שציי
 בחזו, ח"ולא רק דעת הר(' נראה שאי
 זו דעת בעלי התוס, ל"� מוכחת שהיא כנ"א� כי דעת הרמב, אכ
וכ
 מה . ו בשבט בשביעית די
 ששית עליו"ומה שחנט לפני ט, ו בשבט"ולדעת� ראש השנה לשביעית לאילנות היא ט, )ש�

  .ה"וכפי שיתבאר להל
 בע. די
 שביעית עליו, ו בשבט בשמינית" עד טשחנט

דלמר זמ
 . ה לאילנות"ש לעני
 ר"ה וב"כתבו בהא דנחלקו ב) 'ד לעיל ו"ה באחד בשבט והו"ד' ד א"ד� י(' הנה התוס
והא .  שלפני תשריהיינו על גשמי שנה, וכל החנוטי� קוד� זמ
 הזה. ו בשבט"ולמר בט, חניטה של גשמי שנה זו באחד בשבט

פעמי� שברביעית ועדיי
 אסורי� משו� ) א' ד� י(משו� דדרשינ
 לעיל , כמו בשליש בתבואה, דלא אזיל באילנות בתר תשרי
  .ל"עכ. ערלה

, ה ה� גדלי�"משל גשמי� שלפני ר, ו בשבט"ל לבתר שהסבירו שהפירות שחונטי� עד ט"ולכאורה יש להבי
 מאי קשי
וכ
 למה לא הזכירו בקושית� רק . ואינו דומה לתבואת גור
, ו בשבט"ה שלה� הוא ט"ז ר"שמשוכ הרי טע� הגו
 הוא "א

ואי
 הולכי� בה� . דאזלינ
 בהו נמי בתר שליש גידול�" גור
 ויקב"ל לאקשויי מזיתי� דכלולי� בכלל "ועדיפא הו, תבואה
כ "א. שלא נאמר אלא לעני
 חנטה, ו בשבט" טוממילא אי
 לה� משמעות של) 'שהוא זמ
 מוקד� יותר לפי התוס(אחר חנטה 

כ "א, בתשרי' ה לשביעית ג� לאילנות הוא א"דר' ל להתוס"אי ס, וכ
. לא בתשרי, בה� הזמ
 לכאורה פשוט כמו בתבואה
נלמד , דאכתי תקשי מאי חזית למיל� מערלה, כ מאי משני דילפינ
 מערלה"א, ל דכל קושית� היא רק לעני
 מעשרות"צ

  .משביעית

  .לפי מה שכתבו ש� בלישנא בתרא): ה מה גור
"ד(דלעיל ' י שהעיר מדברי התוס"דברי הפנ, )'ו(כבר הבאנו לעיל ו

, דכיו
 דכתבו דכל החנוטי� קוד� שבט, כ לא הוצרכו הכא למיל� מערלה"א, דדרשה גמורה היא לעני
 שביעית
  .כ אזלינ
 בתר חנטה"כ ע"א, גדלי� על גשמי שנה שלפני תשרי

. שהדיו
 שלה� אכ
 סובב ג� על שביעית שהיא דאורייתא ולא רק לעני
 מעשר אילנות דרבנ
,  עולה פשוט וברורמכל זה
" יקב"אבל אי
 זמנו של , אמנ� ג� ביקב אזלינ
 בתר שליש גידולו, דאזלינ
 בהו בתר שליש, ומה דילי� לעיל מגור
 ויקב

כ לא הזכירו "וע. ה דאילנות"ואילו בזיתי� אזלינ
 בזה לפי ר,  תשרי'דבגור
 הוא דאזלינ
 בשביעית בתר א, "גור
"כזמנו של 
עיקר קושית� היא מהא דזיתי� דפשוט , ואדרבא). ל"וכנ, בלשו
 המשנה(שהיא תבואת גור
 , בקושית� אלא מתבואה

, ת שליששכולל ג� זיתי� שעונת� היא הבא, ו בשבט"ה לאילנות הוא ט"ש שר"דלעני
 מעשרות ולשביעית כלולי� ה� במ
ל מלישנא בתרא "י הנ"שנתבאר לנו בזה הערת הפנ', ו, לעיל' ועי. [שאינו עני
 אלא לחניטה, ו בשבט"ולזה אי
 משמעות לט

  ].הקוד�' דתוס

ש� ' שכ, ו בשבט"ה דאילנות הוא ט"בכוונת� דלא רק למעשרות כי ג� לעני
 שביעית ר' י דפשיטא לי"וכ
 מבואר מהפנ
  :ל"וז, עוד ש� לפני כ
' וכ. לפי לישנא בתראל "הנ' ל להעיר בתוס"כנ

כ קשיא להו "וא. ה מה גור
 ויקב דקרא אסמכתא בעלמא הוא"נראה שהוצרכו לזה לאותו סברא שכתבו לעיל בד
הכא שפיר אמאי אזלינ
 בתר חנטה לאילנות ומוני
 משבט לעני
 שביעית דאורייתא וכ
 לעני
 מעשר ענבי� דהוי 

  .ל"עכ. לפרש דילפינ
 מערלהלכ� הוצרכו . מדאורייתא

ש "ולפלא בעיני דהפא. ו בשבט לגבי אילנות"לעני
 שביעית אזלינ
 בתר ט' ל לתוס"הרי מפורש דנוקט בפשיטות דס
ושמחתי שיש לי עמוד לסמו� : "ז"ע' ה ג� לאילנות בשביעית וכ"תשרי הוי ר' � דא"כ הרמב"י לבסס מש"שהביא מדברי הפנ

� "הוא שלא כהרמב' שדעת התוס' שמזה עולה דפשיטא לי, י שהבאנו בזה"כיר עוד מדברי הפנוהעלי� עי
 ולא הז". עליו
ל ובעל "וכ
 תמיהני על שני הגדולי� הללו מר
 הרב זצ. כמו לעני
 מעשרות, ו בשבט"ה לשביעית באילנות הוא ט"ולדידהו ר

  .ר"וצלע. �"שנוקטי� שלא כהרמב' שלא הביאו כלל דעת התוס, ל"א זצ"החזו

) 'א' ה ד� י"ר(י "והוא לעני
 די
 ערלה במני
 שנות ערלה דדעת רש. נראה שהדבר תלוי בפלוגתא אחרת דהראשוני�ו
ו בשבט אסירי בדי
 ערלה הוא רק באלה "שמה שאמרו ש� בגמרא דפירות שנה רביעית שחנטו עד ט, י היא"כדדייק הפנ

אבל אלה שנטיעת� היא . ה נחשב לה� כשנה"שלפני ריו� בשנה ' אלא של. שלא מלאו לה� שלש שני� מלאות מנטיעת�
, �"ה דעת הרמב"וכ. תשרי ואיל�' דפירותיו די
 רבעי לה� מא, תשרי' בה� שנה רביעית מתחילה מא, שלש שני� מיו� ליו�

 אי
 פירות שנה רביעית, אלא ג� בהא דהוו שלש שני� מלאות, 
 אינה כ
"ואילו דעת הר). ה, ד"רצ' סי(ע "והובאה בשו
שכתבו ) ה ופירות"ד, א' ד� י(ש� ' וכ
 נראה דזו דעת התוס). א"ע בש� י"והובא בשו(ו בשבט "כשחנטו לפני ט, מותרי�

מ לעני
 מה "ו בשבט ולא כתב הנפ"היו� לפני ט' ו בשבט למנות ל"דלא ניזל בתר ט, ה לנטיעה"מ במה שתשרי הוא ר"הנפ
. ו בשבט של שנה רביעית ואיל�" בשלש מלאות נמי אי
 מותר אלא מט
 דג�"ל כהר"דס, ו בשבט"שחנט בשנה רביעית עד ט

שפירש בדר� מיוחדת האמור ש� ' א' ח בד� י"וזוהי ג� שיטת הר. בשבט' ה בא"ד' ד א"וזה מוכרח ג� מתירוצ� בד� י
  .ק"ודו, ש"עיי" ופירות נטיעה זו"

דמאחר . תשרי' לכולהו אילנות הוא לא מאה "נוקטי� שמערלה אנו למדי� למעשרות ולשביעית דר' ל התוס"דהנה כנ
דהיינו אחרי , דאי
 ה� ניתרי� אלא במה שנחשב לגידול שנה רביעית, וכולל ג� זיתי�, דבערלה סתמא נאמר בכל האילנות

, ה לאילנות לכל דבר"דקבעה תורה מילתא פסיקתא שזמ
 חנטה הוא ר, ומזה למדי� ג� לעני
 שביעית ומעשרות. ו בשבט"ט
כ ג� שביעית למרות שנלמד מ
 "וע). פרט לאתרוג שגדל על כל מי� שלקיטתו קובעת. (שגדלי� ממי שנה שעברהבכל הני 

כ "וע, דאזלינ
 בהו בתר השר� שעולה באיל
 שממנו גדלי� הפירות, מערלה למדי�, תשרי' הכתוב ששנת שביעית נכנסת מא
  .ו בשבט"ג� לשביעית זמנ� הוא ט
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, ל"דהרי כנ, ו בשבט"אי
 זה כלל קבוע ששנה רביעית נמנית רק מט, דג� בערלה עצמה, �"וכ
 לרמב, י"ולא כ
 לרש
כ הדרינ
 "וע. כ אי
 ללמוד כלו� מערלה"א, הפירות מותרי� מיד מתשרי ואיל�, בשמלאו לאילנות שלש מלאות, לדידהו

שלשביעית ,  הדי
 בכל אילנותאלא כ� הוא, אינו עני
 רק לאתרוג, בתשרי דינו לקודש בקדושת שביעית' לפשטא דקרא דא
  .ו בשבט כמו לעני
 מעשרות"ולא בט, השנה נכנסת בתשרי

שביעית נכנסת ג� לפירות , י"� ורש"דלדעת הרמב, שמחלוקת ראשוני� היא לעני
 אילנות בשביעית, ומעתה מבואר
ג� לשביעית אזלינ
 בפירות ח ש"
 והר"הר', ואילו דעת התוס. וכ
 יציאת השנה וכניסת השנה השמינית, תשרי' האיל
 מא

ו בשבט של שביעית עדיי
 תורת ששית "עד ט)  שליש גידול��ובזיתי� (ופירות שחונטי� . ו בשבט ואיל�"רק מט, האילנות
  .עליה�

�אי
 זה ) פרט לאתרוג(ה "ו בשבט הוא ר"ט, ואיד� שנקטו דלפירות האיל
 בשביעית' דא� לשיטת התוס, וצרי� להוסי
כי בזה לא שיי� , תשרי' ה הוא בא"ע ר"בה� לכו, ג� הענפי�, כמוב
, כ באיל
 עצמו וזה כולל" משא.אלא באשר לפירות

מוב
 הדיו
 בגמרא סוכה , וא� כ
. ואינו עני
 מכל וכל לאיל
 עצמו, שהוא תארי� החנטה של הפירות, ו בשבט"הזמ
 של ט
' ל נוקט דא"דכנ, י לשיטתו"אול� רש. (ל שנת השבעממה שנקצ� מתשרי ואיל� ש, לעני
 קדושת שביעית בלולב) ' מ�ט "ל(

  ).ש"עיי, משוה גידול ענפי האיל
 לחנטה בפירות, ה לשביעית ג� לאילנות"תשרי הוי ר

  באיסור זריעה וקליטה בתוספת שביעית. ח

מ "משוד, יו� לפני שביעית' מ שהוכיחו שנטיעה ערב שביעית אינה אסורה אלא ל"הקשו לפ. ה מרכיב"תוד' ב' ה ט"בר
ה אמאי "יו� לפני ר' החמירו לעני
 חרישה לאוסרה בשדה לב
 מפסח ובשדה איל
 מעצרת וכיו
 דאפילו ליטע בתחילה שרי ל

  .ה שלושי� יו�"לשתרי נמי לחרוש עד לפני ר, אסור לחרוש

  :ותירצו בזה

 בחרישה דכתיב אלא, ת דלא החמירו בנטיעה כמו בחרישה משו� דאי
 תוספת שביעית דאורייתא בנטיעה"ואור
  ".בחריש ובקציר תשבות"ביה קרא כדדרשינ
 לעיל מ

אי
 תוספת שביעית "שהרי כ� אמר , דאמנ� בשביעית עצמה איסור נטיעה הוא מדאורייתא, פירוש דבריו נראה
לא "שנאמר בה " זמירה"וא� משו� שזה בכלל " לא תזרע"וזה אי משו� שזה בכלל זריעה שנאמר בה ". דאורייתא בנטיעה

  .כי לא נאמר בקרא אלא חריש, אלא שבערב שביעית לא נאסרה מדי
 תוספת שביעית. ו"ונטיעה בכלל זמירה מק" תזמור

שכ
 נטיעה היא מלאכה , אי
 צרי� כלל לתת טע� מה ההבדל בי
 חריש לנטיעה, ת"ונראה ברור דלפי תירו� זה של ר
לא אסרה תורה אלא , והוא הדי
 בתוספת שביעית, )א'  גק"כמו(ואי
 ללמוד בשביעית איסור מלאכה אחת מחברתה , אחרת

  .כ אסור רק חרישה בתוספת שביעית"כ ג� זריעה אינה אסורה מדאורייתא בתוספת שביעית כי מגזה"וא. חרישה בלבד

כלשונ� בזה , הרי הוא נימוק נוס�, לחלק בי
 נטיעה לחריש' וכו" ועוד יש לית
 טע�"ומה שכתבו בהמש� דבריה� (
והא דאסרה הברייתא נטיעה . ת הוא שבתוספת שביעית אי
 איסור בשו� מלאכה פרט לחריש"וקוטב תירו� ר"). ועוד"

כיו
 שכל , ועל כ
 לא תקשי כלל למה לא הוסיפו לאיסור מפסח ומעצרת. אינה אלא איסור דרבנ
, שלושי� יו� לפני שביעית
ורק חריש עצמו ששלושי� יו� אסור הוא . השוה נטיעה לחרישהאיסור דרבנ
 , כולו של איסור תוספת אינו קיי� מ
 התורה

  .מ
 התורה הוסיפו בו חכמי� איסור מדבריה� מפסח ועצרת

  :ל"הנ' עוד כתבו התוס

ועוד יש לית
 טע� משו� דכל חורש עד בשביעית הוי להועיל בשביעית אבל אי
 לאסור ערב שביעית ליטע מחמת 
  .כ לא יטע לעול�"דל גדלי בשביעית ואדכל האילנות מיג, שהאיל
 גדל בשביעית

... דבחריש "היינו דמה דאסרה תורה מקרא . נראה שכא
 באו לית
 טע� למה שאסרו חכמי� מעצרת ומפסח בחריש
ז די
 זה של תוספת כולל כל אות
 מלאכות האסורות "ולפ, ולא משו� שמועיל בשביעית, הוא מדי
 תוספת שביעית, "תשבות

וזה , יו� כמבואר בברייתא' אכ
 אי
 זה אלא ל. שה� מדי
 תוספת, 
 ג� נטיעה אסורה באות� הימי�ועל כ, בשביעית עצמה
זהו משו� שחריש זה תפקידו .  בחריש�אול� מה שאסרו חכמי� בנוס� לדי
 התורה . באמת מ
 התורה דכל המלאכות

כדכתבו ,  אי
 זה יכול להחשב בגדר הכנהא� בנטיעה, לשמש הכנה לשביעית ומצאו חכמי� לנכו
 לאסור מדי
 הכנה לשביעית
באופ
 דמתור� מה שהקשו דלכאורה נטיעה היה מקו� לאסור . ונשאר בדי
 התורה, כ לא גזרו חכמי�"ע, בטעמא דמילתא

  .יותר מאשר בחריש

  .ו מחריש"ושמעינ
 לה בק, זריעה באמת אסורה א� היא מכוח הגזירה דבחריש, ולפי טע� זה

נטיעה אינה אסורה כלל מ
 , לתירו� ראשו
. מ גדולה ביניה�"וכ
 להלכה נפ, שוני� בטעמאונמצא דשני התירוצי� 
שהשוו זאת , יו�' וא� רבנ
 לא אסרו אלא ל, וכל איסור תוספת אינו בנטיעה אלא מדרבנ
, ה"יו� לפני ר' התורה ג� ל

  .ומדרבנ
 כמו נטיעה, יו�' שאינה אסורה אלא ל, ה לזריעה"וה, לחריש

וחריש שנאמר אינו אלא , שלושי� יו� של תוספת שביעית קיי� אכ
 בכל המלאכות מ
 התורה, ירו� השניואילו לת
אבל גזירת חכמי� שגזרו מפסח ועצרת , מ אסורה ג� בתוספת"מ, ת"ורבותא שאפילו מלאכה זו שאינה אסורה בל, דוגמא

דזה אסור מצד שמשו הכנה , סור התורהשיש באי, מפני שאיסור חכמי� היה מעני
 אחר, לא גזרו אלא בחריש בלבד
כי זו לא תחשב , ואינו כולל נטיעה, שמשמשות הכנה) כ"מכש, וכולל זריעה(וזה שיי� באות
 מלאכות כגו
 חריש , לשביעית

  .כהכנה לשביעית

 משו� דייקו שאי
 זה אלא' אלא שמלשו
 הירוש,  מצד הכנה לשביעית�וזה דומה לדר� השני ', מהירוש' עוד הביאו התוס
ז דיתכ
 שבתור מתק
 שדהו לשביעית אי
 ג� בחרישה אלא "ורצונ� לומר לפ". מיחזי כמתק
 שדהו לצור� שביעית"ד

דנראה מה� דאומד חכמי� הוא ששלושי� יו� לפני שביעית מהני , ה אלא"א תוד' ק ג"מו' עי(בשלושי� יו� שלפני שביעית 
כ נראה שזריעה "ז ג"לפ. (כ אסרוה"משו,  זו מהוה הכנה לשביעיתשפעולה" דמחזי "�אול� מראית עי
 היא ). לשביעית
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ת אלא תירו� ראשו
 בלבד והקשה עליו "ש לא הביא בש� ר"והנה הר) כ שא� אינה לצור� ששית נמי אסורה מדרבנ
"מכש
'  שדברי התוסונראה. האחרו
 שהוא מצד מראית עי
' ותיר� בדר� התוס', ובתירו� התמיה הביא הירוש).  להל
�דבריו בזה (

ת אינה תואמת את "כי שיטת ר. ה�' אלא תוספת של דבריה� של בעלי התוס, ת ה�"לא מר" ועוד יש לית
 טע�"שכתבו 
  .ואפילו זריעה אינה אסורה מ
 התורה, הטע� שנתנו בחריש בלבד

  :ל"וז) ה שלושי�"ד� י ב ד(להל
 ' כ התוס"ז נראה דג� מש"ועפי[

, ואסירי בתוספת שביעית" לא תזרע"
 שזריעת� באיסור מלאכה דאורייתא כדכתיב ואורז ודוח
 ופרגי
 ושומשמי
  .ה"מ לא חיישינ
 ובלבד שישרשו לפני ר"מ

" לא תזרע"א� ה
 ". לא תזרע"נ "וזה בהסתמ� על מש, דנראה דנקטי שג� בתוספת שביעית זריעת� אסורה מ
 התורה
ל "וצ, ת בתוספת"ורק חריש נאסר מה, ת עולה שיש בזה הבדל"רל מדברי "לא נאמר אלא בשביעית עצמה ולא בתוספת דכנ

ז מה שנאסר מ
 התורה ג� "שלפי" הטע� הנוס�"מ שכתבו לעיל "וזה עפי. מדעת עצמ�' דדברי� אלה הוסיפו התוס
  ].ת"ואי
 ה� מדברי ר. בתוספת שביעית

  :ל"ת והשיג עליה� וז"ל דברי ר"ש הביא כנ"הר


מ דאורייתא היא כחרישה דכתיב "ועוד דלא יתכ
 כלל דמ. מקרא אחריני'  ליומיהו איכא תנאי הת� דדרשינ
כ נוטע דדמי "וכש, דזומר תולדה דזורע) ג ב"ע(כ נטיעה דהיא עיקר מלאכה טפי כדמוכח "וכש" כרמ� לא תזמור"

  .לזורע טפי

  .י"ב מ"ז להל
 פ"וכ
 חוזר ע

דלא יתכ
 לומר דזמירה , ז הארי� לתמוה עליו"וע. ית עצמהג� בשביע, ת דמחלק בי
 נטיעה לזריעה"חזינ
 דהבי
 דברי ר
דאיהו לא הזכיר בדבריו כלל רק נטיעה בתוספת , ת לפרש כ
"א� אי
 כל הכרח בדברי ר. אסורה ואילו נטיעה תהא מותרת

, יעיתלהרחיב איסורי� ג� לתוספת שב, לא מיירי בכללות המלאכות) ע"אליבא דר(ל דקרא "ל דס"והוא מטע� הנ, שביעית
א� מצד דזמירה כוללת , ת מודה דבשביעית עצמה אסורה הנטיעה"אבל ג� ר. אלא חריש גרידא הוא דכתב קרא לאיסור

  .א� דבכלל זריעה היא, כ"נטיעה מכש

ש "ק ג� מה שהעיר הר"ת בסוגיא דמוסיפי
 מ
 החול על הקודש ונתבאר ש� דל"כ בביאור כל שיטת ר"ע במש"וע(
  ).קרא אחרינימשיטות דדרשי לתוספת מ

אבל לא , דלעני
 שבת דאיכא איסור זריעה, א� מ
 התורה וא� מדרבנ
, א� דינה כזריעה ונטיעה, ויש לבאר די
 קליטה
  .מצינו איסור מה שנקלט בשבת

יעקר ' וא� נטע וכו, ה"פחות משלושי� יו� לפני ר' מהא דמביא ש� המשנה דאי
 נוטעי� וכו) ב' ה י"ר(י "והנה רש
, "דצרי� שלושי� לקליטה ושלושי� לתוספת"' ד צרי� שלושי� ושלושי� כ"ש עוד דלמ"ובמ. י שקלטה בשביעיתי לפ"ופירש

  .והיינו שכש� שאסורה הקליטה בשביעית עצמה כ
 אסור שיקלט בתוספת שביעית

 שביעית לעני
"ומסיק ש". משמע דלא חיישינ
 במה שהשרישו בתוספת"ת הקשה עליו והוכיח מהא דפרגי
 ושומשמי
 "ור
  ".לא חיישינ
 אלא שלא תקלוט בשביעית עצמה

דכיו
 דאי
 , דדי
 יעקר הוא מפני מראית עי
 שמוני� לשמיטה) יא, ג"י פ"שמו(� "י היא כשיטת הרמב"ונראה דשיטת רש
יהא נראה , ולא יהו הפירות מותרי� אלא בשנה שלישית לשמיטה הבאה) ה"יו� לפני ר' כשנקלט בתו� ל(זה נחשב לשנה 
דמצד דעבר על איסור הזריעה נמי לא קנסו , ש האי גזירה לא אמרינ
 יעקר"כ בפרגי� ושומשמי
 דל"וע. שנטע בשביעית

  .'וכדאסקו התוס, דיעקר

ה עלתה לו שנה ומותר "שלושי� יו� לפני ר' י דלמה לא תירצו הברייתא דלעיל אחד הנוטע וכו"ת על רש"עוד הקשה ר
ואי קאי , "עלתה לו שנה"ק כלל דש� נאמר "דהא ל' ונ. 'ני
 הקליטה כדמפרש במתנילקיימ
 בשביעית דמיירי נמי בע

כ "ע. ולא הקליטה עצמה, הרי זה השלושי� יו� שלאחר הקליטה, דמה שעלתה לו שנה, אקליטה ה
 לא נית
 להתפרש כלל
  .יו� קאי' מוכרח דהשלושי� יו� על תוספת הל

דהרי הא דצרי� שלא יקלט בשביעית הוא לא מצד איסור , � בשביעית עצמהי לאסור קליטה ג"ז אי
 לנו מקור לרש"ועפי
ה "ואילו מהא דפרגי
 ושומשמי
 שמחלק בי
 השריש לפני ר. רק מצד דמוני
 שנות ערלה בהתחשב ע� הקליטה, הקליטה כלל
ובי
 שנפרש , רישאסורי� לגמ, הוא בי
 שנפרש מדי
 איסור ספיחי�" אסור בשביעית"כ "דא� השריש אח, כ"להשריש אח

אי
 שו� הוכחה דיש איסור ) ש ש�"ור' י ותוס"ברש' א ב"סוגיא דפסחי� נ' עי(עליה� , מדי
 דקדושת שביעית" אסורי�"
כ
 בשביעית אי
 בו , ל באמת דכמו דבשבת אי
 איסור לזרוע במה שנקלט בשבת"וי, לזרוע ולנטוע מצד שנקלט בשביעית

  .משו� לתא דאיסור כלל

נמצא דיש איסור מה , ולא מצד מראית עי
 דמוני� לשביעית, אלא מצד דעבד איסור, דאי
 די
 יעקר, ת"אכ
 לשיטת ר
נ "ולפמש(ת שנטיעה "והנה בהתא� לשיטת ר. ת בי
 קליטה בשביעית לקליטה בתוספת שביעית"ומבחי
 ר, שנקלט בשביעית

טיעה לקליטה דקליטה ג� בשביעית אינה אסורה נראה ההבדל בי
 נ, אינה אסורה מ
 התורה בתוספת שביעית)  ג� זריעה�
ואילו היתה קליטה . בקליטה לא גזרו, שכל עיקר הנטיעה א� היא אסורה רק מדרבנ
, ועל כ
 בתוספת שביעית. מ
 התורה

  .כי אז אי
 הסבר להבדל שביניה� בתוספת שביעית, אסורה בשביעית עצמה כמו נטיעה

וכל זה , ב איסור דרבנ
"ת י"ולר, ב שו� איסור"י אי"דלרש, ת"י לר"
 רשבי' נמצא דקליטה בשביעית במחלוקת שנוי
ז נראה שאי
 "עפ. ב איסור כלל"ת אי"יתכ
 שג� לר, ז דרבנ
"מ דנקטינ
 דבזה"ז לפ"כ בזה"משא. ת"בשביעית עצמה מה

  .בשביעית עצמה' להחמיר בזריעה וכ
 בנטיעת עצי סרק ג� כשהקליטה תהי
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   ותכנו"כדר� הבוצרי�"בעני� . ט

ש ובעקבותיו "הר' ופי. אבל קוצה אות� בחרבה, תאני� של שביעית אי
 קוצי
 אות
 במוקצה): ו"ח מ"פ(בשביעית 
וטעמא משו� דכתיב ואת ענבי נזירי� . חרב'  סכי
 ל�בחרבה .  כלי המיוחד לקו� בו תאני� קרוי מוקצה�במוקצה : ב"הרע

  .כ"ה בתו"וכ.  לא תבצור כדר� הבוצרי��לא תבצור 

אבל מייבש
 , תאני� של שביעית אי
 קוצי
 אות
 במוקצה) ג"ד הכ"פ(מ וכ
 הביא ג� בהלכותיו "� בפיה"אכ
 הרמב
והיינו שמפרש כדר� הבוצרי� במוב
 הכשרת הפירות שאי
 שוטחי
 התאני� במקו� המיועד לה� לש� ייבוש� אלא . בחרבה

  .שאי
 ש� מקומ�, בחורבה

. 'ש והני דקאי כוותי"כי לדעת הר. עשה וה
 באשר לתוכ
 איסור המלאכה של בצירהויש הבדל בי
 הפירושי� ה
 במ
" הבוצר"ובדומה לזה במלאכות השבת , שהיא המוגדרת בתורה בש� בצירה, המלאכה האסורה היא בהורדת הפרי מהע�

עית רק הבצירה היא שבה ג� בשבי, זה' ונראה שלפי פי. כ אינו כלול במלאכת בצירה"שאילו דר� העיבוד שאח) ג ב"שבת ע(
  .ב אינו באיסור התורה" בתאני� וכל כיו�ואילו הפעולות הנוספות שה
 שטיחת הפרי לייבוש ,  כדר� הרגילה�נאסר 

ז שיעור כמה "וכ
 לא נאמר בו לפ. הוא על השימוש במכשיר המיועד לבצירה, ת ולוקה"והבוצר כדר� הבוצרי� שעבר בל
  .יבצור בכדי להיות חייב

מאיד� קובע את צורת , � שלא הוזכר כלל צורת הורדת הפרי שצריכה להיות דוקא בכלי שאינו מיועד לזה"לרמבואילו 
אינו מתייחס למלאכת הבצירה כשלעצמה כמו , האמור כא
' דר� הבוצרי�' מפרש ש�העיבוד של הפרי והכשרתו לאכילה

לא יאספ� כדר� שאוס� בכל שנה ) ב"כ' ש� ה (�"אלא למכלול הפעולות שמכשירות הפרי לשימושו כמבואר ברמב, בשבת
  .ואת ענבי נזירי� לא תבצור' שנ

כגו
 . וא� קצר כדר� הקוצרי� לוקה, שלא יקצור כדר� שקוצר בכל שנה) 'א' ש� ה" (לא תקצור"כ "לעני
 מש' וכ
 כ
ה כל העבודות הרגילות ת רק כשעש"הרי שכלל בתנאי החיוב בעבירה על הל', וכו, שקצר כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר

  .כדר� שעושי� אותה בכל שנה

כ דרשו בזה מכא
 סמכו "וזה משו� שבתו. כ"לא במשנה וא� לא בתו, עני
 זה של קצירה שלא כדר� הקוצרי� לא נזכר[
לא "אבל לדי
 התורה ג� ). מ ש�"כ(כי אי
 זה אסור אלא מדבריה� , וזוהי אסמכתא, על הספיחי� שיהיו אסורי� בשביעית

  "].לא תבצור"מתפרש כדר� שמתפרש " קצורת

לשו
 (ב שלא נהג בו מנהג כדר� שאוספי� מ
 ההפקר "רק א� בצר כל הכר� וכיו, � משמע שג� לגבי פירות"ולפי הרמב
  .אבל בצירה מועטת מותר לבצור ג� במכשיר המיועד לכ�) ד"כ' מ ש� בה"הר

שיש לעשות� בשינוי כגו
 שאי
 דורכי� בגת ואיד� ,  במשנהל דשאר עבודות שנזכר ש�"צ, ש ואינ� דבשיטה זו"ולפי הר
  .אלא הוא איסור דרבנ
, כיו
 שאינ� כלולי� בלאו דלא תבצור, ת"אינ� איסור מה, ב"כל כיו

שהוא רק בתנאי שכל העבודות של , שנוס� על האיסור שבבצירה והקצירה, � בהלכה זו"עוד מתברר חידוש בדברי הרמב
וזה , כ באיסור"ישנ� אופני� נוספי� שה� ג" שקצר כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר "�
 בקצירה האיסו� נעשו כדרכ� וכ

 
או האיל
 למע
 ית
 כוחו ,  כלומר לש� הכשרת הקרקע לזריעה נוספת�בקצירה ובבצירה שנעשו לצור� הקרקע והאיל
. שקצר לעבודת האר�או ' י� לוקה וכווא� קצר כדר� הקוצר,  שלא יקצור כדר� שקוצר בכל שנה�: דזה לשונו ש�. להבא

  . לוקה� או שבצר כדר� הבוצרי� וא� בצר לעבודת האיל�'  לא יאספ� כדר� שאוס� בכל שנה וכו�: וכ
 כתב לעני
 בצירה

וש� לא פרט התנאי ,  לעבודת האר��וכלולה בי
 בקצירה , � עוד אופ
 מלאכה שאסורה מ
 התורה"חידש איפוא הרמב
והנה . וא� ש� לא התנה התנאי שהתנה לגבי בצירה לצור� הפרי,  לעבודת האיל
�וכ
 בבצירה ', וכו" כל השדה"שיהא זה 

אלא ה
 ,  לא לצור� התבואה והפרי אלא לייפוי הקרקע אינ� בכלל מלאכת קוצר ובוצר�במלאכות שבת פעולות מעי
 אלה 
  ).ג א ועוד"שבת ק(תולדה של חורש 

. ת שפירשו איסור מלאכות דקצירה ובצירה בשביעית כדר� שה
 מתפרשות בעני
 שבתשאי
 זה לאות
 שיטו, ונראה פשוט
אלא ). ש בסוגיא דשבת"עי(' כ עושה בשלו משו� פסיק רישי"אלא א, ולדידהו כל שיעשה לייפוי הקרקע אי
 זה בכלל האיסור

דלפיו נראה שמוב
 . ר בשבתשהוא לגמרי במוב
 אחר מאש" כדר� הקוצרי� והבוצרי�"� המוב
 של "מ שפירש הרמב"שלפ
ורצו
 התורה היה .  כמו בכל שנה� מנהג בעלי�ז הרי הוא נוהג "אלא משו� שעי, לא מצד עצ� המלאכה, האיסור הוא

� שכיו
 "מזה למד הרמב, ומכיו
 שזהו עני
 האיסור. שכל יד אד� שוה בו, שהשימוש בפירות יהיה דוקא בדר� של הפקר
על כ
 כל פעולה בפרי שעל ידה מתבלטת הבעלות על , ב
 הבעלות באשר לפרי מהקרקעשרצו
 התורה היה לבטל את מו
שהרי , "כל השדה"אי
 הבלטת הבעלות אלא ב, ובעוד שכאשר המגמה היא הנאה מהפרי. הקרקע לצור� יבולו הוא באיסור

 עושה לש� עבודת האר� הרי א�, "'כל השדה וכו"כ קוטפי� את מה שנית
 להאכל על כ
 אי
 החיוב אלא ב"מ
 ההפקר ג

ג� , הדבר באיסור זה, שמבליט את בעלותו ואת העני
 שיש לו בקבלת היבול וניצול האדמה והאיל
 לצרכו הפרטי, והאיל

  .א� לא נעשה בכל השדה אלא במשהו

יני ד היו יוצאי� וקוטפי� כל מ"ששלוחי בי) ח"ט משביעית מ"ש פ"הובאה בר(ונראה שלמד זאת ממה ששנינו בתוספתא 
מבלי כל שינוי כפי שפרטה המשנה . 'זיתי� בבית הבד וכו,  ענבי� בגת�ונראה ש� שעושי� כל המלאכות כדרכ� , הפירות

ש� (נ שצרי� לעשות שלא כדר� הבוצרי� הוא רק בפירות משומרי� "ש שמפרש שמש"ובשלמא לשיטת הר). ל"הנ' ו, ח"פ(
ורק בהפקר ) א' ה ט"ר(ת שמשומר אסור "וא� לשיטת ר. ד" שלוחי ביי"כיו
 שזה נעשה בשל הפקר ע, מ"כ לק"א) ל"ח הנ"פ

ל שאכ
 לא היו עושי� "וי, שכ
 לא נאמר ש� דבר על דר� הקטיפה מ
 הע�, הקטיפה היא שלא כדר� הבוצרי� נמי לא קשה
, הו אלא מדרבנ
ב אינ
 אסורות לדיד"ואילו שאר מלאכות דהיינו דריכה בגת וכיו. ב"זאת במכשיר הרגיל ורק בסכי
 וכיו

כ הדריכה בגת של "א, � שכל עיקר האיסור הוא כשעושי� כדר� שעושי� בכל שנה"אבל לרמב. ד לא גזרו"ובשליחי בי
 הבלטת הבעלות שיש �כ מפני שכל האיסור הוא "אלא ע. ד"אי� הותר לה� לשלוחי בי, ב ה� באיסור תורה"הענבי� וכל כיו

, ומכא
 נלמד מאליו. כל עיקר האיסור איננו קיי�, ד שמראה שמ
 ההפקר זה נאס�"י שלוחי בי"וכל שנעשה במופג
 ע, בזה
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י האד� עצמו להכשרת הקרקע והאיל
 " א� זה נעשה ע�יש ג� ללמוד לחומרא , ד"י שלוחי בי" ע�כש� שנלמד לקולא 
  .ק"ודו. הוא בכלל האיסור של לא תקצור ולא תבצור, להשביח היבול לעתיד

ל "ק וז"והעלה שלמד זאת מדברי רבא ריש מו, ל"כנ, � וחידוש ההלכה שלו"שבא ליישב הרמב, א"זווראיתי בעני
 זה בח
  ):ג"ז סק"י' סי(ש� 

, לכאורה משמע דקצירה אסורה משו� עבודת האר�. 'למימרא דאהני תולדות וכו' מכדי זמירה בכלל זריעה וכו
אבל מה שמשביח בשדה ואיל
 הוא תולדת , צי�אבל קשה דקצירה לעני
 שבת הוא דוקא בצרי� לע. ובצירה תולדה

עוד דלא מצינו קוצר תבואה ובוצר ענבי� שיהא . 'וכו) ה וצרי�"ב ד' ש� ב(' כ התוס"וכמש, נוטע ואינו בכלל קוצר
  .'וכו' לתק
 וכו

מבואר דקצירה ובצירה לעבודת האר� ולעבודת האיל
 לוקי
 ) ד"א והכ"ד ה"ובפ' ב ג"א ה"פ(מ "בדברי הר... 
  .שה
 תולדות זורע ונוטע והתורה חייבה עליה
, והנה יש בכלל קצירה ובצירה עני
 מחודש. ליה�ע

וכדר� הקוצרי
 ושלא כדר� המפקירי� , דקצירה במשומר, נמי אינ
 מתפרשי� אלא בהכי' ב ב"ה י"ר' ודברי התוס
  .כ"ע. אינו בכלל תוספת אלא זהו די
 פירות שביעית

וזהו , כ ראה בבצירה תולדה מקצירה" שמשועבודת האר� שרבא ראה בקצירה ובצירה � למד ממה"הנה הסביר שהרמב

שה
 , עני� מחודשיש בכלל קצירה ובצירה "ש) �"ההלכה שחידש הרמב(מזה למדי� , מצד המגמה להשבחת האר� והאיל

 שמכווני� להשבחת הקרקע ג"כל כה,  זורע ונוטע�כלומר שבעצ� יש לראות
 כתולדות של אבות אחרי� (תולדות זורע ונוטע 

  ".והתורה חייבה עליה
) והאיל

 מוכרח להיות שעושה זאת עבודת האר�ד לא הבנתי מעיקרא תמיהתו וההנחה שכאילו קצירה האסורה משו� "ואני בענ
, הרי זה מוגדר בתור עבודת האר�,  יבולהנותנתדבפשיטות כשהאר� .  הקרקעלהשבחתלא לצור� איסו� הפרי כי א� 

י שנאמר שמדובר כשזה "ובמה יותר מיושב לראות בצירה כתולדה מקצירה ע, "שבת האר�"הרי זה בגדר , עי� מזהוכשנמנ
� "והנה הרמב. נעשה לצר� השבחת האר� והאיל
 מאשר לראות בצירה כתולדה של קצירה כשזה נעשה לצור� קבלת היבול

) ד, ג, ח"שבת פ' ה(טיעה וא� זמירה כאבות מלאכה וכ
 זריעה נ, שבמלאכות שבת מנה קצירה ובצירה כל אחד אב מלאכה
וזה הרי לא ). ג, ב, א משמיטה"פ(ובצירה בתור תולדה של קצירה , ואילו לעני
 שביעית החשיב זמירה בתור תולדה של זריעה

שהרי איסור קצירה ובצירה ישנו ג� כשעשה זאת לצור� הפרי , רק כשקצר לצור� הקרקע ובצר שלא להשבחת האיל

  .ל"ו שהו"ואר ש� בפכמב


ותפס רק , דהשמיט עיקר קצירה ובצירה לצור� הפרי דבהא ודאי איירי קרא בעיקר, ובדברי רבא עצמו אינו מוב
והרי היה יכול להוכיח מה שרצה שרק אלה ,  לצור� השבחת הקרקע והאיל
�כשהפעולות האלו נעשו שלא בדר� הרגילה 

  .ג� אילו היה שואל אותה שאלה מקצירה ובצירה רגילי�, רותהמלאכות שפרטה תורה נאסרו ולא מלאכות אח

 �לעני
 תוספת שלאחר שביעית " בקציר"שכתבו דאיצטרי� קרא ) ה מנהג"תוד(ב ב "ה י"ר' להסתייע מהתוס' ומה שכ
ר� דלחרוש ולקצור ולעדור אותה תבואה לא הייתי אוסר דדבר התלוי בעבודת הא"א "קציר שיוצא לשמינית דאילולא זה הו

דקצירה במשומר וכדר� הקוצרי� ושלא , אינ� מתפרשי� אלא בהכי"בזה שדבריה� ' וכ, ל"עכ" כיו
 דנפקא שביעית שריא
  .ל"עכ" כדר� המפקירי� אינו בכלל תוספת אלא זהו די
 פירות שביעית

ת בשמינית א דהא דנוהג בה מנהג שביעי"ודאי מהכא הו"כ מהו זה שכתבו לפני כ
 "חדא דא. הדברי� תמוהי� מאד
ואילו את עיקר מה שנוגע לקצירה , "היינו דקדושת שביעית נוהגת בה� בסחורה וחייבי� בביעור ושאר דיני פירות שביעית

ותו שא� לא בא . לא הזכירו כלל בהוה אמינא, "שזהו די
 פירות שביעית"שאיסורו מפורש בתורה , עצמה כדר� הקוצרי�
א� כ
 תקשה באמת למה , דבא לומר שזה אסור מדי
 תוספת, ר� השבחת האיל
הכתוב אלא לאיסור כשהקצירה נצרכת לצו

הרי כבר , אלא באיל
) ש"כ הרי יאסר מדי
 פ"דאל, כ בהכי מיירי"דהרי ע(נאסר בשמינית פעולה שאי
 לה כל עני
 בפרי עצמו 
וביותר שהרי . דר� הפירותת לאסור ג� א� עושה זאת "מה, עברה שביעית ועבודת הקרקע והאילנות ה� שוב בהיתר גמור

הרי , "אפילו לצור� פירות שביעית"כ זה מותר "סיימו שאילולא הכתוב הייתי מתיר זאת כיו
 שעבר השביעית ושע' התוס
  .ג הרי זה באמת אסור"כ בכה"א, בפירוש מדובר כשהפעולה אינה להשבחת האיל
 אלא לצור� פירות דשביעית

דהא דאסרינ
 ' ל להתוס"דס, ולא הייתי אוסר כשיצא שביעית, לצור� הפירותאלא פשוט וברור שהמדובר באמת לאסור 
אלא שכ� , כי בתבואה עצמה אי
 שו� שינוי כיצד עושי� קצירת השבלי�, כדר� הקוצרי� הוא לא די
 מצד קדושת הפרי

ואכ
 אילו היו . ר�כי זהו גדר עבודת הא, גזרה תורה שג� אות
 מלאכות שה
 לצור� אכילת הפרי יש לעשות� דר� שינוי
סוברי� שדר� ' א� התוס. מקו� לטענה' כי אז הי, "כדר� המופקרי�"נוקטי� שכדר� הבוצרי� הוא בכדי שיהא ' התוס

שמטע� זה , �"שזוהי שיטת הרמב, הבוצרי� והקוצרי� אינו כלל מצד הצור� שייראה שזה מ
 המופקר ולא דר� בעלות
, שכולל לדעתו כל הפעולות לאו דוקא בעצ� הקצירה',  שפירשוהו בעלי התוסבאופ
 אחר ממה" מוקצה וחרבה"ל "פירש כנ

על כ
 שפיר יש לראות , ולא מדי
 הבלטת בעלות כלל, והחיוב הוא לעשות שינוי במעשה הקצירה, א� אי
 זו דרכ�. ל"וכנ
. וספת שביעיתג אסור מדי
 ת"אילולא שבא הכתוב להשמיענו דג� בכה, קצירה כעבודה שהיא מכוח קדושת הקרקע

  .והדברי� פשוטי� וברורי�

בקציר "שהרי כ� כתבו שבא הכתוב , שעידור אסור מ� התורה כמו חרישה חידוש הלכההללו מובלע ' בדברי התוס, אגב
. מאי האי שהזכירו עידור, וא� אי
 עידור אסור מ
 התורה אפילו בשביעית עצמה. "ולעדור"לאסור לחרוש ולקצור " תשבות

כ כשעושה אותה פעולה של חרישה בידיו "מכש, שא� חרישה אסורה שנעשית בעזרת בהמה, ברא נותנת כ
ובאמת ג� הס
  .הוא עצמו ללא כל עזר

, ה של שביעית"ס נתקבל להתיר חריש של עשר נטיעות לבית סאה עד ר"ד להוכיח זאת ממה דמהלכה לממ"וכ
 נלע
' ה י"י ש� ד"ב ורש' ק ג"מו(שחששה תורה להפסד הנטיעות י שחריש זקנות נאסר מדי
 תוספת שביעית והוא משו� "אעפ

מ "דנית
 מ, כ הרי לא יפסדו הנטיעות ג� א� ייאסר בה� החריש"א, ת כמו חריש"ואי איתא דעידור אינו אסור מה). נטיעות
  .וכש� שאסור החריש כ
 אסור העידור, כ אי
 הבדל בדבר"ע, לעדור השדה
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דהיינו בקרבת , נראה דהבדל יש בי
 עידור תחת הגפ
, ד תחת הגפני� הוא רק מדרבנ
דעידו) א' ג(ק "והא דמבואר ריש מו
דזה מקו� מצומצ� והוא ג� צור� השקאה על כ
 אי
 , הגזע שש� אי
 הבקר וכליו יכולי� לעבור דבזה הוא שהותר העידור

זוהי , ש כל השדה לצרכ�כ כל שטח היניקה של האיל
 בדומה לאמור בעשר נטיעות שהותר לחרו"משא. ז ש� חריש"ע
  .ל"ו וכנ"ומק, ובזה ג� עידור אסור, הצורה האסורה

ז דרבנ
 מצד דתלו ביובל "להוכיח דאי שביעית בזה' שכ) מ"ה ונפ"בד' אות ו, ג א"ח(ויתיישב בזה מה שהעיר בבית הלוי 
וממילא חייבת ג� , קדושתהדא� קדושתה מדאורייתא אי
 כח להנכרי להפקיע מ"� להפקיע "ע אי
 קני
 לעכו"פשיטא דלכו


והרי עידור הוא תולדה . � בשביעית"אי
 עודרי
 ע� העכו) ב א"ד� ס(גיטי
 ' והרי להדיא תניא במס. במצוות שה� מדרבנ
הרי דג� מלאכה דרבנ
 אסורה לישראל לעשות ' ק ד� ג"מו' ובשביעית אינו רק מדרבנ
 וכמבואר כל זה להדיא במס, דחורש

  .ל"עכ, "של נכריג� בשדה שהיא בעצ� 

וזו אינה . אלא על עדירה שהיא בדומה לחרישה, ל דהת� אי
 מדובר על עדירה תחת הגפני�"מ די"ל לק"אכ
 לפי הנ
להוכיח דנטיעה יש בה איסור ) א א"שביעית פ(ש "כ הר"ודמי למש. אלא היא ממש בדומה לחרישה באיסור תורה, תולדה

נ עידור "כ ה"א. לא נתמעט ממה שאמרו ש� אבות אסר רחמנא ולא תולדות, ו"הרי שדבר שבא בק. כ דזמירה"תורה מכש
  .ק"ודו. ת בדומה לחריש עצמו"אסור מה, ו מחריש"אתי בק

  בעני� חיוב הפקר של אתרוג שחנט בששית ונלקט בשביעית. י

לשביעית היינו שלמרות . בי
 לשביעית, אחר לקיטתו בי
 למעשר) אתרוג(ורבותינו נמנו באושא וגמרו ) : ב�ו א"ט(ה "בר. א
כש� שלעני
 מעשר הלקיטה , באתרוג כיו
 שגדל על כל מי�, ג קדושת שביעית"שחנט בששית ובשאר אילנות אי
 בכה

  .ז קדושת שביעית"ויש בו לפ, כ
 לעני
 שביעית, קובעת

ל "היינו דס, שיתל אמרי תרוייהו אתרוג של ששית שנכנסה לשביעית לעול� ש"י ור"איתמר ר: ולבתר הכי אמרינ
 הת�
  .נמצא שאינ� סוברי� כהאי נמנו וגמרו. חייבת במעשר ופטורה מ
 הביעור: כלומר' י ש� פי"וברש. דאזלינ
 בתר חנטה

דפשיטא לה דהלוקח אתרוג בשביעית צרי� לקנות בהבלעה משו� שיש בו קדושת שביעית ' מוקי למתנ) א' מ(ובסוכה 
יוחנ
 פליג הרי בכל ' כשיטה זו ואי� יתכ
 שר' כ הוי סתמא דמתני"ורה תמוה דאולכא. מוקי לה בשיטת הנמנו וגמרו דאושא

  .י הלכה כסת� משנה"מקו� נקיט ר

ל דאזלינ
 באתרוג ג� לעני
 שביעית "יוחנ
 ור' ל הלכה כר"דס) ויובא להל
, ו"ש ה"א דמע"פ(ד "וכ
 נראה מהשגת הראב
  .לה הת� בסוגיאמ דאוקי "דסוכה לפ' ז שלא כמתני"כ הר"דא. בתר חנטה

מ שפירשו הדיו
 במשנה לפי "לפ) י התיקו
 שבדפוס והוא הכרחי"עפ(ח ש� בראש הסוגיא "הר' מ דפי"והנראה בזה עפי. ב
) אמאי אי
 בו קדושה(ז פרי� בגמרא לולב נמי לולב בר ששית שנכנס לשביעית "ה דמי שביעית דלפ"שאי
 מוסרי� לע

שג� האתרוג ' ה ליתני במתני"ת א"וא. חשוב מפירות שנת ששית לפיכ� מותרומתר� לולב שנכנס משנה ששית לשביעית 
נראה מלשונו דהתירו� היה שהמדובר באתרוג שגדל . ל"עכ', ונוקמה באתרוג ב
 ששית הנכנס לשביעית וכו, מותר

צור�  שנת השמיטה לבסו�ז נראה שהמשנה תתפרש שקונה האתרוג "ולפ(בשביעית היינו שג� החנטה היתה בשביעית 
ואילו הלולב שהמשנה מיעצת שכדי להתיר הקניה יש לקבל האתרוג במתנה או להבליעו במחיר , סוכות שאחר שמיטה

. ג היינו שהחנטה היתה בששית דאז האתרוג עצמו מותר" ג� באתרוג עצמו שגדל בכהמצי לאשכוחיכ הוי "דא, הלולב
זהו . ג אזלינ
 בתר לקיטה לעני
 אתרוג"ז ג� בכה"דלפאזלה לשיטת הנמנו וגמרו באושא ' ז מתרצת הגמרא דמתני"וע

ובדיו
 זה . ט א� יש בכלל בלולב קדושת שביעית מכיו
 שזה עצי� ואי
 בעצי� קדושה"אול� להל
 ש� שו. תוכ
 הסוגיא
י ג� למסקנא לולב כיו
 "דלפי רש). ה ועצי� דהסקה"בתוד(וכ
 ממה שהביא ', י לבי
 התוס"שבגמרא יש הבדל מפירוש

על כ
 יש בו קדושת שביעית למרות שבעצי� , ז בגדר הנאתו וביעורו שוה"הר, בעיקרו עומד לשימוש לכבד בו את הביתש
ק יוצא שבשו� "י בב"ש� מפירש' מ שכתבו התוס"אכ
 לפ. בדר� כלל אי
 קדושת שביעית שאי
 ביעור� והנאת� שוה

וכ
 . ביעור� שוה משו� דאזלינ
 בתר כלל העצי�י שהנאת� ו"אעפ, אפילו עצי� דמשח
 אי
 קדושת שביעית, עצי�
ז כל הקושיא מעיקרא "משמע דלפי). ב"וכ
 לולב וכיו(� לא הובא להלכה הבדל בי
 סת� עצי� לעצי� דמשח
 "ברמב

) ולא לכיבוד הבית, ג שלקחו למצוה"בפרט בכה(ק כלל שכ
 באמת אי
 בלולב שו� קדושת שביעית "ל" ה לולב נמי"א"
שמיירי באתרוג שחנט , ד לפני כ
"ז תתפרש המשנה כמו הס"ולפ,  כלל לאוקי בנכנס מששית לשביעיתכ אי
 צור�"וא

ג פשוט דאיכא באתרוג קדושת שביעית בעוד "שהרי בכה, כלל בפלוגתא דתנאי' ואי
 המשנה תלוי, בשביעית עצמה
  .ד המשנה לפי המסקנא"יפרש הראבל ד"יוחנ
 וכ
 י' מ לר"כ לק"וא, שבלולב אי
 שו� קדושה ג� בגדל כולו בשביעית

ה ונעשה כככר בשביעית חייב במעשרות "כפול קוד� ר' הי' והאתרוג אפי: ל"וז' כ) ד"שמיטה הי' ד מה"בפ(� "אכ
 הרמב
, ומתעשר כפירות ששית להחמיר, הרי הוא כפירות שביעית, היה כככר בששית הואיל ונלקט בשביעית' ואפי, כפירות ששית

  .ל"עכ

האתרוג בלבד משאר פירות האיל
 הרי הוא כירק והולכי
 אחר לקיטתו בי
 למעשר ) ... ה', א(ש "מע'  בהלוכדומה לזה
אפילו היתה כזית ונעשית כככר , אתרוג בת ששית שנכנסה לשביעית, י שהולכי
 אחר לקיטתו"ואעפ', כיצד וכו, בי
 לשביעית

  .ל"עכ. חייבת במעשרות

כככר ' אפילו הי"מצד אחד נוקט דאזלינ
 בתר לקיטה באתרוג מששית לשביעית ש, חזינ
 שנוקט לחומרא כשתי השיטות
ה ונעשה "ומאיד� מחייב במעשרות אפילו היה כפול קוד� ר; "לפני שביעית כל שנלקט בשביעית הרי הוא כפירות שביעית

ד שהשיגו בלשו
 "והראב. ל"יוחנ
 ור' והיינו כדעת רבנ
 דאושא וג� כדעת ר. כככר בשביעית חייב במעשרות כפירות ששית
ל דאמרי תרוייהו אתרוג בת ששית ונכנסת לשביעית לעול� ששית וחייבי� "י ור"והוא תופס דברי ר) : ... ש"מע' בה(חריפה 

  .ל"ע אזלינ
 בתר לקיטה עכ"ש ומ"כ היינו אחר חנטה לשביעית מיהו לעני
 מע"וא, עליה משו� טבל ופטורה מ
 הביעור

אבל זה תמוה דהרי זהו ג� דעת החמשה זקני� שהובא ש� שמחלקי� בי
 , מעשרות לשביעיתפשטות לשונו שמקשה מ
אלא בא לומר שבזה כלומר , ופשוט דלא זו היא השגתו). 'ג ב"ה י"ד בר"הו(' ג במתני"וכ
 היא דעת ר, מעשרות לשביעית
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� בתר לקיטה בניגוד לפסק� של אלא שהוקשה לו מה דמחמיר בשביעית למיזל ג. במעשרות ג� הוא מסכי� לדעתו להלכה
והיינו מפני שקשה להכריע נגד רבותינו שנמנו וגמרו , שהרי נקט בלשונו דאזלינ
 להחמיר, ז אינו מוב
"א� ג. ל"י ור"ר

ל לא פליגי כלל "י ור"ל דר"� דס"לבאר הרמב' ז כ"וברדב. ונקט כחומרי שניה�, באושא שבשביעית אזלינ
 בתר לקיטה
אבל נראה דבהא לא סגי כי . ג� ה� לא אמרו אלא שיש להחמיר למיזל לעני
 שביעית ג� בתר לקיטהש, ארבותינו דאושא

וכ
 היא , שג� לעני
 ביעור דעת� לפטור) י"ה ש� ברש"וכ(ד בדעת� "משמעותו כדנקט הראב" לעול� ששית"ל "י ור"לשו
 ר
כ פליגא בהדיא אהא דנמנו וגמרו "א,  ודאיכלומר שאי
 ספק אלא בגדר" חייב משו� טבל", יוחנ
 ש�' משמעות לשו
 ר


� להכריע נגד "דהוקשה לו לרמב, ג� זו אינה השגה, א� כאמור. שלדעת� לפחות יש בזה ספק ואזלינ
 לחומרא לכא
 ולכא
  ).מ"כ' ועי(ד "ע בהשגת הראב"וצ, דרבותינו דאושא" שנמנו וגמרו"מה 

כש� דיש למיזל לחומרא בכל איסורי , א דהלכתא בעני
 שביעיתדהנה נראה ברור דאי איכא ספיק, ד בהבנת השגתו"ונלע
אלא , ה"ולא נראה זאת כספק ממו
 דהממע, היינו חיוב הפקר נמי יש למיזל לחומרא" תשמטנה ונטשתה"כ
 בדי
 , שביעית

 שפטור מ
 שדייק בדברי רבה שאמר באתרוג שנכנס משביעית לשמינית) ו א"ש� ט(דזה חזינ
 בדברי אביי , הוא ספק איסור
מאחר "דהא דפטור מ
 המעשר ) ה בשלמא"ד(' ופירשו התוס, ז בשלמא סיפא לחומרא"ואמר ע, המעשר וחייב בביעור

הרי שבגוונא . ז פטור מלעשר"משו, והיינו שמצד ספק שמא אזלינ
 בתר לקיטה חייבוהו להפקיר, "שחייבו חכמי� להפקיר
שמעינ
 בהכרח , מ בששית שנכנס לשביעית שחייב במעשר"זה שפסק הרד דמ"ומעתה שפיר דייק הראב. דספק חייב להפקיר

ולעול� הוי ג� ספק , דלא מצי למימר דחייבו במעשר מספק, וג� פטור מ
 הביעור, דנוקט דדי
 ששית עליו מדי
 ודאי
,  מדי
 הפקרמ פטור"דמ, ג� א� אינו בקדושת שביעית, פטור מ
 המעשר' בו חיוב להפקיר ואז הי' כ הרי הי"דא, שביעית

והרי זו השגה חזקה בדברי . ק"� מזכה שטרא לבי תרי דסתרי אהדדי ודו"נמצא דהשגתו דהרמב. ל בדברי אביי"וכנ
  .ע"וצ, �"הרמב

  :ל"וז) ד"מבלי שהזכיר השגת הראב(� "שהרגיש בזה בדעת הרמב) ד"ק י"סוס, ז' סי(א "ר בחזו"שו

, מ"מ חייב במעשר לדעת הר"מרבותינו דנהגו בו שביעית ג דאנו מחמירי� כ"ומיהו בששית הנכנס לשביעית אע
ג שאי
 הוא רשאי לעכב על "ואע. כספק' כיו
 שאי
 הפקר אלא משו� חומרא ודיינינ
 לי, ולא פטרינ� משו� הפקר

  .ל"עכ. ע"וצ, מ אי
 אחר רשאי לזכות מספק"מ, ספק איסוראמי שבא לזכות דהוי 

מ "דא� אמנ� הוי ספק מ, ע"חדא הא דהניח בעצמו בצ. ד"ו מספיק לענאול� הסברו אינ, הנה הרגיש במה שהערנו
ובא הלוי כי אי
 לו "נ "מסתבר שיכולי� לזכות והרי עיקר הפטור דהפקר דעלמא הוא ממש, ז בהכרח"מאחר שדי
 הפקר ע

 כי האי איננו בדי
 והפקר, כ הרי אי
 חלק ונחלה עמ�"א, ואי איתא שאי
 יכולי� לזכות". '  יצא זה וכו�חלק ונחלה עמ� 
כ אמאי יתחייב לעשר לאחר "א, וא� הוא עצמו יחזור ויזכה בה� בתורת הפקר, כ מה יהא ע� פירות אלו"ואל. שיפטור

ותו דנראה דנוקט , ח לעשר"ג� כי זכי בה� אי, ג שיש להפקיר מספק"ובעיקר ה
 מדברי אביי שמענו דכל כה. שהפקיר�
אלמלא , ל"י ור"ז כר"היינו דמעיקר די
 הר, הא דאזלינ
 בתר לקיטה אינו אלא לחומראו, דמעיקר הדי
 יש למיזל בתר חנטה

הרי ... אתרוג : ... בראש דבריו) ל"ש הנ"מע' בה(' � שכ"א� לא כ
 הוא לשו
 הרמב. דחיישינ
 להחמיר כדעת רבותינו דאושא
אלא . הרי זה בצורה מוחלטת רק בתר לקיטהולעני
 מעשר . 'הוא כירק והולכי
 אחר לקיטתו בי
 למעשר בי
 לשביעית וכו

, הרי הוא כפירות שביעית... ל "בזה וכנ' שביעית כ' וכ
 בה. חייבת במעשרות... י שהולכי
 אחר לקיטתו "ואעפ: שסיי�
והא , הרי בפירוש שרואה שמעיקר הדי
 הוא בתורת שביעית היינו בתר לקיטה. כ"ע, להחמיר... ומתעשר כפירות ששית 

 
  .נמי בתר חנטה אינו אלא להחמירדאזלינ

� שמחלק בי
 הא דאביי משביעית לשמינית דמצד דחייב לנהוג בו דיני שביעית לחומרא "ד בדעת הרמב"ומה שנלענ
לבי
 , כ פטור מ
 מעשר כדי
 כל הפקר"וע, "תשמטנה ונטשתה"דהוי ספק איסור מצד , חייב ג� בהפקר מספק, מספק

, כיו
 דבשניה� יש עליו די
 ספק, �"אזלינ
 לחומרא לנהוג בו דיני שביעית כדנקט הרמבי דג� בזה "אעפ, מששית לשביעית
ג� , כיו
 דחל בו די
 הפקר דשביעית בשנה השביעית, כ בשביעית לשמינית"וע, יש למיזל בו בעני
 הממו
 לאוקי אחזקה

כ ג� "ע, הפקר' חזקה קמייתא שהינוקי לה מספק א, מ דאזלינ
 בתר לקיטה"השתא דהוי ספק שמא פקע ממנו די
 זה לפ
י "אעפ, כ ג� השתא כשנולד ספק"ע, קוד� בחזקת בעליו' כ מששית לשביעית הרי הי"משא, היו� חייב לנהוג בו די
 הפקר

י דלעני
 איסור שבו "אעפ, ה"הממע' וכמו בעני
 ספק בכור דאמרינ
 בי, שהוא איסור נמי ניזל בממו
 בתר חזקה קמייתא
  .ח להפקיר האתרוג וממילא אינו פטור מ
 המעשר"כ אי"ע. אסור בגיזה ועבודהנקטינ
 לחומרא ו

אי
 צרי� להזקק לגמרי למה שחייב להפקיר , מקו� לומר דלפטור מ
 המעשר בשביעית שנכנס לשמינית' ולכאורה הי
שעה אחת הפקר ' הידלעני
 מעשר נקטינ
 כל ש, זמ
 מסוי� הפקר בשנה השביעית' הא דהי, דסגי לפוטרו מ
 המעשר, מספק

  .ח א במפקיר כרמו וחזר וזכה בו"ק כ"כדאמרינ
 בב, שוב לא מתחייב ג� א� חזר וזכה בו

ה הגירסא באתרוג שביעית שנכנס "הרז' שהתקשה במה שכ) ד בראשו"ק י"ס' ז' ס(ל "א הנ"וראיתי סברא זו בחזו
, הפקר בשביעית' דהרי הי, 
 שיתחייב בשמיניתז שאי� יתכ"והקשה ע,  במעשר וחייב בשביעיתחייבבדברי רבה , לשמינית

  .ש שתיר� בדוחק"ועיי. כ"והוא כמש, כ הפקר זה הרי פוטרו מ
 המעשר"א

הסבירו הא דפטור ' ל התוס"כי ג� לגירסא לפנינו שפטור מ
 המעשר דהרי כנ, מ"א� באמת פליאתו תסוב לא רק על בעה
ולכאורה זה באמת .  כתבו לפטור משו� שחל ההפקר שעה אחתלא' הרי ג� התוס, "כיו
 שחייבו חכמי� להפקיר"הוא 

  .הפקר ופטר מ
 המעשר' מפני שכבר הי, הרי יכלו לפרש כפשוטו', מה דחק� לתוס, תמוה

' דהנה איכא שתי דרשות שונות לפטור מ
 המעשר דבכל הפקר דעלמא פטרינ
 לי, מ שיש לעיי
"והוא עפי, והנראה בזה
והובא (ואילו לעני
 שביעית איכא מיעוט אחר . יצא הפקר שיש לו חלק ונחלה, חלק ונחלה עמ�כ ובא הלוי כי אי
 לו "ממש
ל מיעוט "ולכאורה קשה למ. 'מה חיה אוכלת ופטורה וכו, נ ויתר� תאכל חית השדה"ממש) ל"ה א"ו א ד"י בסוגיי
 ט"ברש
�דאיצטרי� קרא בירק ' ונ. ע"וצ. הוי הפקרל מד"כ תפ"א) ב א"פאה פ' עי(הרי שמיטה היא הדוגמא העיקרית להפקר , נוס

ובזה לא היינו , פקע הפקרו ממילא א� לא נלקט ויצא לשמינית, ומה שגדל בשביעית והיא הפקר, בתר לקיטה' דאזלינ
 בי
  .ועומד לפקוע מאליו בשמינית, כיו
 דהפקר זה אינו אלא לזמ
, בשביעיתפוטרי� ג� מה שנלקט 
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ואכלו אביוני עמ� ", ל"נ היקש אכילת אד� לאכילת החיה בשדה כנ" והוא ממש,ולזה אתי קרא לפטור מטע� אחר
ובאמת לא משו� שזה הפקר נפטר דאי
 זה דומה למפקיר כרמו , היינו שזהו הנימוק הפוטר, "ויתר� תאכל חית השדה

ו ג� הוא לא זכה וכשזכה ב, כי כשלעצמו אינו מוגבל לזמ
, יכול להמש�' דהת� מעצ� ההפקר הי, והשכי� בבוקר ובצרו
  .ק"ודו. כ כא
 שמעיקרו ההפקר הוא מוגבל רק לזמ
 מסוי�"משא, בדומה לאד� אחר, אלא מכח ההפקר

כ כשיצאה "משא. כלומר רק בשנת השבע" ויתר� תאכל חית השדה"בו די
 ' על כ
 אי
 ל� אלא פטור כשזכה בו בזמ
 שהי
דהכא , בדי
 הפקר מוחלט שאינו מוגבל לזמ
' למה שהי, נו דומהואי. אי
 לנו פטור זה, ועכשו חזר לרשות הבעלי�, השנה

  .ולא מעכשיו שנתבטלה, ואי
 הפטור אלא כל עוד קיימת הסיבה, סיבה אחרת פוטרתו

� נתבארו "ודברי הרמב, חילוק זה קיי�, כ לחלק בי
 שנכנס משביעית לשביעית לבי
 שנכנס מששית לשמינית"מ מש"ומ
  .י חילוק זה"שפיר עפ

לדעת , שקיימות שתי שיטות בנוגע להלכה על קדושת שביעית באתרוג שגדל בששית ונלקט בשביעית, ת הדברי�מסקנ
. ד די
 ששית עליו לכל דבר"ולדעת הראב. אלא שאזלינ
 ג� לחומרא לעני
 מעשר כדי
 ששית, � יש בו קדושת שביעית"הרמב

למרות שצרי� לנהוג ,  לה אחזקה קמייתא והוי של הבעלי�דלגבי זה אוקמינ
, � אינו חייב להפקירו"מ ג� לדעת הרמב"ומ
  .בו קדושת שביעית

  ?הא� קיימת גזירת ספיחי� בצמחי� שאינ� מאכל אד�. יא

וא� , מותר לקיימ
 בשביעית, ה ונפסלו מאוכל אד�"הדלועי
 שקיימ
 לזרע א� הוקשו לפני ר: י"ב משביעית מ"שנינו בפ. א
, אסור לקיימ
 מפני שפירות שביעית אסור לגנוז אות
 ולהניח� לזריעה: מ"הר' ובפי. כ"ע,  אסור לקיימ
 בשביעית�לאו 

  .בהא דסיפא דאסור לקיימ
 לזריעה' ובמשנה ראשונה ש� כ). ח, ד"� פ"ה להלכה ברמב"וכ. (כ"ע

חל , שעה אחת) לאכילה(ל כיו
 שהיו ראויי� "וצ. הא כל שאינו ראוי לאכילה מותר במלוגמא, ע למה אסורי�"וצ
ז משמע דגזירת ספיחי� לא לאכילה בלבד "ולפ. ח"ד די
 י"� בחיבורו פ"כ בהדיא הרמב"וכ. עלייהו גזירת ספיחי�

הואיל ונאסרו שעה אחת אי
 לה� , והלכ� אלו. אלא א� לסחורה ולמלוגמא אסורי� כפירות שביעית עצמ
, היתה
  .כ"ע. ע"ועדיי
 צ, היתר

אלא מניחו באר� כמו שהוא וא� צמח למוצאי שביעית ,  אותו לשרש את הלו�� ש� אי
 מחייבי
"ולהל
 במשנה וברמב
, מזה' ו כ"ק ד וסק"ס' ט' א סי"ובחזו. ש מבטלי
 ומעלי
 את מה שצמח בשביעית"והיינו מפני שגידולי היתר של מוצ. מותר

  �דזה רק בלו� לא חייבוהו לשרש אול� בספיחי� דעלמא 

. מ מהא דתוספתא"כ הר"� האסורי� שלא יחשדוהו שדעתו לאכל� וכמששחייבו חכמי� לעקור את הספיחי... 
ובזה הקילו לשרש הלו� והקנבס ולהניחו (והלכ� כל ירק הנכנס לשביעית שנאסר משו� ספיחי� חייבוהו לעקור 

ל "צ, מ"ג והמלקט
 מכי
 אותו מ"כ רבינו בפ"ומש). ['שכ
 דרכ
 להניח
 משנה לשנה וכו', למוצאי שביעית וכו
  ].אבל לכאורה אינו לוקה עד שיאכל
. ט
 לאוכל
מלק

ת "וכשתולשי
 ספיחי שביעית מניחי� אות
 לירקב במקומו אבל אי
 מפסידי� אות� בידי� כיו
 שמה: ו"כ להל
 סק"וכ
  .ש"עי' וכו, ואפשר כיו
 שאסרו� חכמי� מותר לאבד� ביד, ה� קדושי� בקדושת שביעית

ולא מצאנוהו , הוא מחודש, זה שיש לתלוש ספיחי� שגדלי� בשדה מחמת החשדאול� יסוד . ז כמה פעמי�"וכ
 חוזר ע
ש� ' וכ, לעני
 ספיחי� שאי
 תולשי� אות� ביד) ה"הל(כ
 קשה דבמוצאי שביעית נאמר . ע"וצ. בדברי הקדמוני� מפורש

  .וזה תמוה מאוד, ואילו בשביעית עצמה לא חשו לזה. א שלא יבא לאוכל� או שיחשדוהו בזה"החזו

נראה , סת� שספיחי� אסורי�' ומדלא כ. 'ודברי סופרי� שיהיו כל הספיחי� אסורי� באכילה וכו): ב,ד"פ(� "והנה ברמב. ב
אלא הוא בדי
 , שהרי אכילת בהמה לא נקראת אכילה. ברור שגזירת הספיחי� לא היתה אלא לאיסור אכילת אד�

מ בהלכה בדלועי
 כשלא "ובכ. ל"עתו נראית ברורה כנא� ד, � זאת"וא� כי לכאורה יש לברר מאיפה לקח הרמב. הנאה
  :מ"ז הכ"ע' כ" וא� היו רכי� אסור לקיימ
 משו� ספיחי�"� "הרמב' ה שכ"הוקשו לפני ר


כלומר , רבינו אסור לקיימ
 משו� ספיחי�' וזהו שכ, כלומר שיאמרו הרואי� שזרע
 בשביעית,מפני מראית העי
מתו� , אסור לקיימ
 מפני מראית העי
, כמו שמותר לקיי� הספיחי�, שהיה ראוי לומר שמותר לקיימ�י "שאעפ

  .כ"ע. שה� רכי� יבואו לומר שנזרעו בשביעית


ל שכל ספיחי� יש חיוב "כנראה על סמ� דעתו הנ, ש�' א כ"ובחזו. (חזינ
 במפורש שבכל ספיחי� אי
 חיוב לתלש
מ שמה שאמור בזה אסור "ונראה דכוונת הכ).  להבינ�ל קשה"ודברי מר
 ז: 'כ, ואולי אפילו להפסיד� בידי�, לתלש�
. שזהו רק א� כבר הוקשו לפני שביעית. הוא בדומה לרישא שמקיימ� עד שיתייבשו לגמרי ואז יוציא מה� הזרעי�, לקיימ�

חל , כיו
 שה� ראויי� למאכל אד�, ושעל כ
, דבזה חלה בה� קדושת שביעית, כ א� היו עדיי
 רכי� בכניסה לשביעית"משא
ואי
 . כ יהיו באיסור� שלא להשתמש מה שראוי למאכל אד� לצור� זריעה"ועל כ
 ג� כשיתקשו אח, בה� איסור הפסד�

ל שאסור לקיימ� במטרה להשתמש בה� לאחר "אלא ר, כי אז היה אומר בפירוש שתולש�, כוונת הדברי� שצרי� לתלש�
היינו שלא נומר שמאחר שאי
 חייב לעקור " ספיחי�כמו שמותר לקיי� ה"מ "הכ' וזהו שכ. שיתקשו לצור� הזרעי�

מבלי שו� פעולה מצד האד� , שהרי זה נעשה ממילא, א שג� בזה אי
 איסור להשתמש בה� לאחר שיתקשו"הו, הספיחי�
יחשדו , כ מוריד אות� לביתו"מ בזה אסור מחמת מראית העי
 שהרואה אות� רכי� ואח"מ, להפסיד� ממאכל אד�

  .כ נתקשו ומשתמש בה� לצור� זריעה"אלא שאח, כדר� הרגיל,  לצור� אכילת�שמעיקרא אכ
 זרע�

אלא שהללו שראויי� למאכל , כלל הדברי� שאלה הספיחי� שאינ� ראויי� לאכילת אד� בה� אי
 גזירת ספיחי� כלל
וכיו
 שחל ". להפסד"הוא לגבי מאכל אד� בחינת , כי כל שימוש אחר, שוב אסור להשתמש בה� ג� צרכי� אחרי�, אד�

ואי
 זה . מ באיסור� של שימוש אחר ה� נשארי� ועומדי�"מ, כ נפסדו מאליה� למאכל אד�"ג� א� אח, עליה� האיסור
� שאכ
 "דבזה הדברי� ברורי� ברמב, "משמע דגזירת ספיחי� לא לאכילה בלבד היתה"ד לעיל "ר הי"כפי שדייק במ
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י שאמנ� מצד "דאעפ, "ולא להפסד"דברי� אחרי� מצד הדי
 מ אסור השימוש של "אלא שמ, הגזירה היתה רק לאכילה
  .מ באיסור� של לא להפסד נשארו קיימי�"מ, גזירת הספיחי� אינו שוב נית
 לאכילה

 �, ז כמבטל האיסור לכתחלה"שכ
 הר, הוא במיוחד נצר� לעני
 לו�, "אי
 מחייבי� אותו לשרש"ומה שנאמר בעני
 לו
אבל אי
 ללמוד מזה דאילו שאר ספיחי� חייב . ג אי
 איסור"דכל כה, ליה� המותרי�שמשאיר� באדמה לשמינית וירבו ע

� שהמלקט "כ הרמב"א עצמו ממש"וכ
 קיי� הדיוק של החזו. ל מוכיחי� כ
 בפירוש"מ שהו"ודברי הכ. לשרש אחריה�
האכילה היא , דבריוובעצ� לפי . כ כשאוכל�"ולא רק אח, מוכח שעצ� הליקוט הוא באיסור, מ"הספיחי� מכי
 אותו מ

ג� א� אכל מאלה שתלש� הבעלי� למטרה (� לומר שהאוכל הספיחי� "באיסור ולא הלקיטה עצמה והיה צרי� הרמב
, א� לא לש� אכילה מפסידת
, כי תלישה זו, ל שאי
 די
 לתלש�"כ כנ"אע. מ"הוא הלוקה מ, ובא אחר ולקחה, להפסיד�

  .כ הוא באיסור"וע) ז באיסור"אכילה הוא או אולי ליפות שדהו שגכ כל הלוקט מלקט ל"וע. ז כמפסיד בידי�"והר

דלכאורה הגזירה , � שאי
 גזירת ספיחי� אלא במה שראוי לאכילת אד�"אכ
 אכתי צרי� לימוד מהיכ
 לקח הרמב
  .שיחשדו בו שזרע� בכוונה שייכת לכאורה בכל דבר שרגילי� לזורעו

ואי איתא דג� מה שראוי למאכל . ב
 של שביעית מותר בכל מקו�וכ
 הת) ד"ש� סו� ה(כ "ונראה שדייק זאת ממש

הרי פשוט שהזורע תבואה מכוי
 ג� לתב
 ולא רק לגרעיני� , בהמה הוא בכלל גזירת ספיחי� תקשי אמאי התירו התב

ד "אלא שהיה ס, כ במאכל בהמה לא גזרו"מ בי
 תב
 לבי
 שאר זרעי� העומדי� למאכל בהמה אלא ע"כ מאי נפ"א, עצמ�

ואילו , רק על הזרע, דלא גזרו ג� בתבואה עצמה, ולזה הוצר� להשמיענו, שכשגזרו על התבואה לאוסרה כלול בזה ג� התב

  .התב
 הרי הוא מותר ככל מאכלי בהמה שלא גזרו בה� גזירת ספיחי�

ה� ,  לפני שביעיתוכל שנזרעו, וכ
 כל מיני צמחי� שאינ� עומדי� למאכל אד� אי
 בה� גזירת ספיחי�, ז מספוא"ולפ
  .ל"ע בכל הנ"וצ, �"מותרי� לשימוש ג� לדעת הרמב

  בעני� ספיחי� בשדה נכרי. יב

שג� , ג� אלה החקלאי� ששדותיה� נמכרו לנכרי� לפי החלטת הרבנות הראשית לישראל, לפי הוראות הרבנות הראשית. א
מכל מקו� יש להמנע מעבודות , שעהכיו� עדיי
 קיימי� התנאי� שיש הכרח להשתמש בהיתר המכירה בתור הוראת 

). י גרמא"ע, בדוחק, או(י נכרי "א ע"לפי זה אי
 לזרוע כ. שה
 אסורות מדאורייתא בזמ
 שהיתה שביעית באר� מ
 התורה
ללא כל , י ישראל"ונזרעו ע, ר"שלא נשמרה בה� הוראת הרה, מה די
 הירקות והפירות בשדות אלה. ושואלי� השואלי�

  .שינוי

שהנוטע בשביעית ) יא' הל, ג"פ(� "כמו שפסק הרמב, מצד שמא נאסר מטע� קנס' א:  בירור משני צדדי�הדבר דורש
  ).ב' ד הל"פ(� "מצד איסור ספיחי� כמבואר ברמב', ב. יעקור

  .כפי שיתבאר, ואחר עיו
 נראה שאי
 הפירות נאסרי�. ב

רעו לזרע בי
 זרעו בי
 ירקו אסור במוצאי שביעית א� ז, עבר וזרעו בשביעית ויצא לשמינית): ו"ט' ד הל"פ(� "הרמב' כ
זרעו לזרע ולירק זרע אסור משו� :  מותר�בי
 ירקו בי
 זרעו , הואיל ונלקט בשמינית, וא� זרעו לירק: משו� ספיחי�

  .ל"עכ. וירקו מותר, ספיחי�

, דאשר על כ
. יסור הספיחי�ואי
 הדיו
 אלא מצד א, אי
 נאסר הזרע מדי
 קנס, שלמרות שזרעו באיסור, מבואר מדבריו
שהיא , שבירק הולכי� אחר שעת הלקיטה, אי
 הדיו
 אלא כשיצא לשמינית שאז יש הבדל בי
 זרעו לזרע לבי
 זרעו לירק

  .כמו שנתבאר בהלכות שלפני כ
, או אחר גמר הפרי, ואילו בזרע הולכי� אחר עונת המעשרות, שמינית

ה אסור "יו� לפני ר' שהרי אמרו הנוטע והמברי� פחות מל, בשביעית שיש היתרא לא מצינו בזורע "א: ד"והשיגו הראב. ג
אי נמי במקומות , �"ולא משכחת לה אלא כשזרעו עכו. ' יעקור וכו�והנוטע בשביעית במזיד , לקיימ
 בשביעית

  .ל"עכ. דאפשר דלא אמרינ
 בהו עיקור, שהשביעית מדבריה�

. ל נלמד להלי� בעד רבינו ולומר דאיירי במקומות שהשביעית מדבריה�"יו ז מתו� דבר�: מ כתב להשיב על השגה זו"ובכ
הכא מיירי בעבר וזרע בשביעית ויצא לשמינית ,  יעקור�וא� זרע אפילו בשוגג , ג דאסור לזרוע"י קורקוס תיר� דאע"והר
 ואי
 בפירות �פירות מותרי�א� עבר ולא עקר ה, י שהדי
 נות
 לעקור"ג שאעפ"וכבר נתבאר בפ. 'עבר וזרע ויצא וכו' ומל

ל "עכ', אפילו במקו� שהשביעית מ
 התורה ואפילו זרעו ישראל כפשט הירוש, ומעתה הדי
 שוה, אלא איסור ספיחי� בלבד
  .מ"הכ

, י קורקוס"הר'  לפי פי�שאז , בזמ
 שהשביעית מ
 התורה, וזרעו ישראל, בשדה השייכת לישראל, איפוא, כל הדיו
 הוא
א� במקומות . היבול אסור, ד כיו
 שיש די
 יעקור"ולראב, ג� בזה מותר הפרי, �"שלדעת הרמב, ד"הראב� ו"נחלקו הרמב

  .ד כנראה לא נחלק בזה"וג� הראב. ג� בשדה ישראל וכשזרע ישראל, לא נאסר הזרע, שהשביעית מדבריה�

חו� , ות דעתו ששביעית מ
 התורהשביעית משמע' י שבכל הל"שאעפ(� "מ בדעת הרמב"הכ' כ) ט"כ' ד הל"פ(והנה להל
 . ד
' דבהדיא כ): "אבל משבטלה הספירה. כל זה בעוד היתה ספירת היובל קיימת, � במקומ�"ממקומות שנפרטו ברמב

דשמיטת קרקע בזמ
 שאי
 היובל נוהג אינו אלא ) ש"ז עיי"ח הט"ביהב' מהל' הכוונה לפרק י(י "ט ובפ"רבינו בפ
  .ל"עכ". מדבריה�

א� כי , ל שמחלק בי
 זמ
 שהיתה ספירת היובל"כנ, מ"בביאור הכ) ק�צה' הוצאה שניה עמ" (אר� חמדה"' כ בס"מש' ועי
� ששביעית ג� "כ בכמה מקומות שדעת הרמב"ע מש"מ סותר א"ז אי
 הכ"שלפ, לבי
 זמ
 שבטלה הספירה, לא נהג בפועל

  .וא� לא חזרה, ת"היא מה, בזמ
 שאי
 הבית קיי�

. י"בכל א, ז היא מדבריה�"ששביעית בזה, מ"כמסקנא זו של הכ, ג� המחמירי�, ל פוסקי דורנושדעת כ, ז"ז בזה"ולפ. ה
  .הנהוג" היתר המכירה"שעל זה מסתמ� 
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לעני
 אתרוגי� ושאר ' א כ"וא� החזו. התרומות' כ בס"עפמש, )ח"ק כ"ו וס"א סק"של' ד סי"יו(א "וכ
 היא דעת הגר
ב "סק' ו' שביעית סי' ה" (אי
 בה� קדושת שביעית ויש לה� על מה שיסמוכו", שאלה שמכרו קרקעותיה�, פירות האילנות

שג� , י הוא כמו אות� המקומות"די
 כל א, שלכל הדעות, נמצא. ז מדבריה�"והיינו משו� ששביעית בזה) 'ק ו"ס' י' וסי
מה שנזרע לא , ד" הראבאי
 בה� הקנס ואפילו לדעת, שבה� ג� בשדה ישראל ועבר וזרע ישראל, ש היו מדבריה�"בזמ
 ב

  .ואי
 לדו
 בה� אלא מצד איסור ספיחי�. נאסר היבול

שלפי דעת הפוסקי� שסומכי� עליה� , ד הרי אי
 המדובר אלא בשדה שנמכר לנכרי"א� בניד, וכל זה בשדה ישראל
 לעני
 שביעית קדושת האר�) יא' כפי שנתבאר באר היטב במבוא לשבת האר� סי, א ועוד"ת והגר"ח ובעה"י והר"שה� רש(

  .ויש לדו
 רק מדי
 ספיחי�, שאי
 הזרע נאסר מגדרי קנס, לית די
 ולית דיי
, וא� איסור הזריעה אינו אלא חומרא, נפקעה

וזה מדי
 גזירה שמא יזרע בסתר ויאמר שעלו ) ל"ד וכנ"רפ(� "כמבואר ברמב, והנה איסור ספיחי� הוא מדבריה�. ו
  .מאליה�

שלא גזרו על הספיחי� , י וזרעה בשביעית פירותיה מותרי�"� שקנה קרקע בא"עכו): ט" הכד"פ(� "הרמב' ומטע� זה כ
שזה דוקא כשזרע , מ"ודייק מזה הכ. כ"ע. כדי שנגזרו עליה�, � אינ� מצווי� על השביעית"והעכו. אלא מפני עוברי עבירה

י "וג� לא נעבדה עבודה ע, �" של עכומפני שהשדה", הנכרי עצמו שאינו מצווה על השביעית שמשו� זה הפירות מותרי�
ז בישראל שעבד באדמת "ש� הרדב' וכ
 כ. י ישראל שמצווה על השביעית פירותיה באיסור ספיחי�"שא� נעבדה ע". ישראל

  ".אי
 אוכלי
 את פירותיה, כיו
 שנעשה איסור בעבודתה"נכרי 

� היא ששביעית בזמ
 הזה " שנוקט שדעת הרמבז"כמבואר ש� ברדב, א� כל זה בזמ
 ובמקו� ששביעית היא מ
 התורה. ז
ת ג� "שמכיו
 ששביעית היא מה, ש� עוד להסביר המנהג שנהגו להתיר הסחורה בפירות שביעית' וכ. היא מ
 התורה

דסמכו לה� על הגאוני� "והסביר המנהג , ק להפקיע מקדושת האר� והפירות"פירות נכרי� בקדושת שביעית קיימי דאי
� להפקיע האר� "ד יש קני
 לעכו"ואיכא מ, דכיו
 דעיקרו דרבנ
. ז דרבנ
"דאמר שביעית בזהשפסקו הלכה כרבי 

וכמו , בכל ההלכות ה� לפי הזמ
 ששביעית מ
 התורה, �"ודברי הרמב. ל"עכ". סמכו עליו במילתא דרבנ
, מקדושתה
כ פשוט שג� מה שיוצא "א). ל"פ וכנ"ט זו בויכוחו ע� בעל הכו"כ בהלכה כ"פרט למש(מ בכל המקומות "שנתבאר בכ
ק "אי, הוא משו� שבזמ
 ששביעית מ
 התורה, � שיי� ג� בזה גזירת הספיחי�"שא� ישראל זרע בשדה עכו, מתו� דבריו

 שמא �על כ
 שייכת ג� בזה גזירת הספיחי� . דעל כ
 אסור לישראל לזרוע ש� מעיקר הדי
, � להפקיע הקדושה"לעכו
  .'יזרע בסתר וכו

. ואי
 קדושה בפירותיו, � להפקיע מקדושת שביעית"� שיש קני
 לעכו"ל הוכרע ג� בדעת הרמב"שכנ, מננואבל לא כ
 בז
וכל היתר ). ט שלא לנהוג קדושה בפירות הנכרי�"י במחלוקתו ע� המבי"כדעת הב. וכ� נהוג בירושלי� מקדמת דנא(

דאי
 איסור ספיחי� , י
 שזרע הישראל בשדהוז אי
 הבדל בי
 שזרע הנכרי בעצמו לב"לפ. כאמור, המכירה מבוסס על זה
וזה (נמצא שבקרקע השיי� לנכרי . אלא מכוח חומרא, אינו עובר, ג� ישראל העובד, כיו
 שמאחר שפקעה הקדושה, נוהג

מ "דדברי הכ. י ישראל"בי
 שנזרע על ידו ובי
 שנזרע ע, אי
 בו משו� איסור ספיחי�) לצור� שביעית, כולל ג� מה שנמכר לו
  .ז ה� בזמ
 ששביעית נוהגת מדאורייתא"רדבוה

שמ
 הראוי לקנות ממשקי� דתיי� ששומרי� על הוראות הרבנות הראשית ואינ� עושי� עבודות , ע� כל זה יש להעיר. ח
אי
 בה� , ה"כ
 כדאי לציי
 שירקות שנזרעו לפני כניסת שנת השבע ונלקטו אחרי ר. י ישראל"שאסורות מ
 התורה ע

אול� בשדות . י שיש בה� קדושת שביעית באדמת ישראל"אעפ. �"פרט לרמב, לדעת רוב הראשוני�, איסור ספיחי�
  .י"כדעת הב, לפי המקובל בירושלי�, שנמכרו אי
 ג� קדושת שביעית

  ).ג ואיל�"רכ' עמ" (אר� חמדה"' ט בס"ט והמהרי"ותשובה על כל השגות המבי, י בזה"כ בבירור שיטתו של הב"מש' ועי

  

  

  פרוזבול :סימ� י 
  

  .א

והיינו . ג ובית דינו אביה� של יתומי�"דר' י אמר שמואל יתומי� אי
 צריכי� פרוזבול וכו"אר: ז"בגמרא גיטי
 ל
י הספרי דחוב שירשו "עפ, 
"ה בש� רבו הרמב"
 הביא מהרא"ובר. י שהמדובר בחוב של אביה�"ופירש. ביתומי� קטני�

ז "וגמרא דיל
 מתפרשת לפ, וג� ביתומי� גדולי�, "שמוט כל בעל משה ידו "מאביה� אינו נשמט מדי
 תורה שאי
 זה בכלל
  .בשחב ליתומי� עצמ�

ותמוה על סמ� מה דחו . � בהלכותיו לא הביא להא דהספרי"וכ
 הרמב. ל שהספרי דחוי מהלכה"י ס"וכנראה שרש
  .ז שעמד בזה"ח מצוה תע"במנ' עי. ז"הספרי שלא מצינו מי שיחלוק ע

  .ב

 ואפילו �" וזה דבר השמטה"ילי� לה מקרא , ט"ובגמרא ש� מ. השביעית משמטת את השבועה: ה"עות משבו' במתני
שאי
 בעיקר . ב"י על המשנה פירש שהמדובר בשבועת מלוה דוקא אבל לא בשבועת השותפות וכיו"וברש. דיבור משמטת

וא� "שהרי עצ� המלוה נשמטת , טא
 תמהו דשבועת מודה במקצת דהלואה פשי"א ובר"וברשב, הממו
 שלה� די
 שמיטה

ולפיכ� היה ". לפי שאינו בלא יגוש"א שהממו
 שכפר בו אי
 שביעית משמטתו "ותיר� הרשב". ממו
 אי
 כא
 שבועה אי
 כא

דא� השבועה בכלל לא יגוש דהא . "לזה בא הכתוב להשמיענו שהשביעית משמטת השבועה, ד שלא תשמט ג� השבועה"ס
אלא ". מלוה ונעשית כפרנית אינה משמטת"שביעית ' כ תיר� כ� והסתייע מהירוש"
 ג"ובר". יאמר ליה קו� אישתבע ל

נמצא שאינו אלא כופר , כיו
 דהשמיטה אותו מקצת שהודה בו, ל דשביעית משמטת שבועה זו"קמ: ל"שהוסי� בזה מלי� וז
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 א� הדיבור של שבועה שבא מכוחו ,שכיו
 שהממו
 נשמט, וא� השבועה שבאה מחמת אותו מקצת של הודאה נשמטה, בכל
אינו צרי� להסבר מפני , שהרי מאחר שנדרש מ
 הכתוב ששבועה נשמטת, ותוספת זו ג� תמוהה ג� מיותרת. ל"עכ. נשמט

שמאחר שכבר , )ל"הנ' מצ(ח "ז במנ"כפי שהעיר ע, וגופו של ההסבר תמוה. שעיקר הממו
 שעל ידו נתחייב השבועה נשמט
כ אי
 מסתלקת "הרי ג, ולא יהא אלא כאילו שיל�, כ נשמט החלק שהודה בו" מה לנו מזה שאחנתחייב שבועה בהודאתו

  ).תפארת ישראל על המשנה ש�' ועי(ז השבועה שכבר נתחייב בה "עי

  .ג

מה , מאחר שהחוב שכפר בו אינו נשמט, 
 שהוקשה לו קושיא אחרת"פירש כונת הר) ו"י ה"ט משמו"פ(ח "ובחידושי הגר
משו� , ז תיר� דחיוב חדש של שבועה אינו יכול לחול עליו"וע. יחזור ויתבענו ויתחייב בשבועה שנית,  נשמטהבכ� שהשבועה

  .ד"עכת. שהמקצת שהודה בו נשמט ואינו אלא כופר הכל

וג� בשבועת עד , כ הוא בכל שבועה"א, ואכתי יש לעיי
 דהרי המשנה בסתמא נאמרה שהשביעית משמטת את השבועה
למרות שהוא עדיי
 חייב , כ אכתי תקשי מאחר שהחוב לא נשמט במלוה ונעשית כפרנית"א.  כשכופר בכלאחד שחיובה ג�

שחיוב שבועה זו אינו , 
"ש תירו� הר"ובזה הרי ל. א"י הע"כ יחזור ויתבע החוב ויתחייב מחדש השבועה עפ"א, שבועה עליה
  .קשור בהודאה כלל

י "א העתיק מרש"וברשב. א" מודה במקצת ולא הזכירו כלל שבועת עא לא דיברו אלא משבועת"
 והרשב"כ
 תמוה שהר
אבל , י לפנינו לא נזכר אלא שהמדובר בשבועה של הלואה"אול� ברש, "שבועה דמודה במקצת דמלוה"שהמדובר דוקא על 

  .ע"וכל זה צ. א"מ או בשבועת ע"א� הוא במוב, לא בסוג השבועה

  .ד

ז שאי
 זה אלא באופ
 "ד משיג ע"ובראב. אי
 שביעית משמטת' כפר בו וכוהלוהו ותבעו ו: ח"ט משמיטה ה"� פ"ברמב
  ".ז עומד בכפירתו"וה, והשביעית משמטת את השבועה"כ קשיא ליה המשנה "ואל, ז"שכבר נשבע ונפטר ממנו עי

וה מ המל"מ, ג� א� חייב בה שבועה ועדיי
 לא נשבע, � כל שכפר"שלפי מה שנראה מהרמב, לכאורה כוונתו בהשגתו
וצרי� לומר שמפרש המשנה הא דמשמט השבועה היינו משו� שעצ� . ז השיגו שמוכיח מהמשנה דיל
 שלא כ
"וע, אינו נשמט

� "שהרי פשוט שהרמב, א� זה תמוה מאד". שבועה אי
 כא
, א� ממו
 אי
 כא
"שממילא אי
 מקו� לשבועה ש, החוב נשמט

"א והר"ל קושית הרשב" קשימשו� דהוה, למד דוקא את עיקר ההלכה שלו ממשנה זו , 
שא� החוב נשמט מוב
 מאליו שאי

? � ממשנה זו"כ מה בא להשיג על הרמב"א, י שעדיי
 חייב שבועה"ג ואעפ"כ שהחוב עצמו לא נשמט בכה"אע, מקו� לשבועה
משו� " וזה דבר השמטה"ג ילפינ
 לה מקרא זה ד"ד הא גופא שהחוב נשמט בכה"ל דחק לפרש דלהראב"ח הנ"הגר' ובחיד

כי למה לא יתכ
 לומר שזהו שחידש , וזה דוחק רב. כי אי
 שמיטה אלא על חוב ממוני, דאי
 סברא לומר דהשבועה נשמטת
ד הא "וג� דנראה דלהראב. ל"א הנ"הכתוב שיש שמיטה ג� ביחס לשבועה כי ג� זה בכלל לא יגוש וכמו שהסביר הרשב

שמלוה ונעשית כפרנית נלמד ' כש� שעיקר הדי
 של הירוש,  הוא מוב
ג לא צרי� לזה לימוד אלא מסברא"דהחוב נשמט בכה
  ".לא יגוש"ז בכלל "כ
 לפני שנפטר כיו
 שעדיי
 הוא בכלל תביעה ה, "לא יגוש"היינו שכיו
 שנפטר אינו בכלל , מסברא

כי , ש בלשונו"יעי, �"מ אי
 מקו� להשגה בחריפות יתירה על הרמב"מ, ד דוחק עצמו"ובכל אופ
 ה
 ג� לו יהא שהראב
  .ל בפשיטות"
 כנ"א והר"וכמו שנוקט הרשב, �"פשטות הדברי� ודאי כהרמב

  .ה

ז אי
 "ולפ. שלשיטתו כאילו אי
 מקו� להשמטת שבועה מצד עצמה רק בגופא שהחוב עצמו נשמט, ד"כ
 יש לתמוה לראב
� "ז הלכה זו שברמב"ולפ. ו נשמטב כיו
 שעיקר החוב אינ"זה יכול להצטייר אלא בהלואה ולא בשבועת השותפי
 וכיו

מ שפירשו המפרשי� "ד ש� לפ"ואילו מהשגת הראב, ג בי
 שבועת המלוה לשאר תביעות היא פשיטא ומיותרת"שמחלק בכה
בש� ' או שבא להשיג עליו שזו רק דעת יחיד היא שנאמרה בירוש, � אלא שמציי
 לו מקור"דבריו הוא נראה כמסכי� לרמב

שאי
 מקו� , ד מסברא בעלמא"מאחר שזה מוכרח לשיטת הראב, �"תמוה דמה מקו� להשיגו לרמבו. ואי
 הלכה כ
, מ"ר

  .לדו
 על השמטת השבועה מבלי השמטת הממו

  .ו

הטע� ' ע ש� כ"ובסמ". וכפר לו ונשבע"מביא להלכה שאי
 השביעית משמטת מלוה שתבעה ) 'ז סעי� ז"ס' סי(ע "ובשו
ל שרק לאחר שנשבע הוא שאי
 החוב "ד הנ"ז הוא נוקט להלכה כהראב"לפ".  שו� חובכיו
 שכבר נשבע לא היה למלוה עליו"

, כיו
 שכבר כפר ויצא חייב רק שבועה, � שג� כשלא נשבע עדיי
"וקשה למה סת� הדברי� ולא הזכיר דעת הרמב, משמט
  .אי
 חוב זה נשמט

פ "ובהגהות דו. יו רק לאחר שכבר נשבעד שהמדובר בדבר"� כהראב"ש� שרוצה לפרש ג� דעת הרמב" דרכי משה"' ועי
א� כל זה אינו . י כפירתו גרידא"ת וממילא נפטר ע"שאי
 בו שבועה מה, � ופירשו בכופר בכל"שלא נראה כ
 מהרמב' ש� כ

ל "� ס"הרי שנוקט בפשיטות דהרמב, ש"
 עיי"י דברי הר"� עפ"הרמב' מ ש� פי"ובכ. � שסת� הדברי�"במשמעות הרמב
בר מ
 די
 קשה דמאחר דלדינא דגמרא ג� בכופר הכל . ד"ע כהראב"כ אי� סת� בשו"וא, טר� שנשבעשאינו משמט ג� 

מה , ח שבועה ונפטר"ת אי"י שמה"ואעפ, ל למימר דלא תשמט"והו, כ לא נפטר עדיי
 מהתביעה"א, אכתי חייב שבועת היסת
  ?א ישמטולמה ל, פ לפי תקנת חכמי� עדיי
 לא נפטר בכפירתו שחייב לישבע"עכ, בכ�

  .ז

אלא דהוי , 
"ומתר� נמי כהר, 
"א והר"כקושית הרשב' ל מתני"דג� איהו קשי, ד בהשגתו"ל בביאור כונת הראב"והנ
למה לא תתחדש התביעה מחדש מאחר , א מאי איכא למימר"שבועת ע, מ"דהתינח שבועת מוב, ל מה שעוררנו לעיל"קשי

. בסתמא קאמרה' ואילו מתני, א"דהשביעית משמטת המלוה בשבועת ע' כ לא יצויר כלל דינא דמתני"וא. שהחוב אינו נשמט
שלא יצא עדיי
 מידי התביעה עד , עדיי
 אי
 זה בגדר מלוה כפרנית, דכל היכא דאיכא שבועה עליה' ולזה הכריח ממתני
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א לחוד לא אלא דהת� לא מקרא ילפינ
 דמקר, א"דשביעית משמטת המלוה ג� בשבועת ע' כ שפיר סתמה מתני"וע. שישבע
ממילא עצ� , כיו
 שמידי שבועה לא יפטר, אלא שהיא הנותנת. דנהי דשבועה ראשונה נשמטה יתחייב מחדש בשבועה, סגי

והא דילי� לה בגמרא מקרא הוא . דכיו
 דממו
 אי
 כא
 שבועה אי
 כא
, וממילא נפטר הוא מ
 השבועה מסברא, החוב נשמט
כיו
 שכבר נפטר , מ
 הכתוב ששביעית משמטת השבועה שוב החוב אינו נשמטדהת� לאחר שלמדנו , מ דוקא"בשבועת מוב
דהרי . ל"
 הנ"כ הר"ובזה אי
 השבועה יכולה להתחדש וכמש. ממילא נפטר מ
 התביעה והוי כאילו כבר נשבע, מ
 השבועה

  .נמצא שאינו אלא כופר בכל, ג� עצ� המקצת שהודה בו נשמט

  .ח

, י שהחוב לא נשמט"
 דיתכ
 דהשבועה נשמטת מצד עצמה ואעפ"א ולר"לרשב� ו"ד נמי מודה לרמב"נמצא דהראב
דלדידהו אי
 זה תלוי , אלא דחלוק עליה� בעני
 השמטת עצ� החוב, כ בכלל גדרי השמיטה"דמקרא ילפינ
 לה דשבועה ג

דזהו די
 מלוה , ח לו אלא שבועה"כל שכפר בו ואי, מ החוב לא ישמט"דג� א� השבועה נשארת עליו מ, בהשמטת השבועה
ד רק לאחר דגלי "ואילו לראב. ג� השבועה לא תשמט, ג שהחוב לא נשמט"ד דבכה"ואדרבא אילולא הכתוב היה ס. כפרנית

כי השמטת השבועה הופכת החוב לבלתי נית
 ליתבע , ג החוב יישאר בעינו"קרא דהשבועה נשמטת הוא דיוצא לנו מזה דבכה
הוי ) א"כגו
 בהא דע(ה כשהשבועה תתחדש "וה, כ בגונא שאי
 השבועה נשמטת"משא". לא יגוש"כלל ואז הוא דאינו בגדר 

ואז כמוב
 מאליו שהשבועה תגרר אחריו . וממילא החוב עצמו ישמט, כי עדיי
 לא נפטר ממנו" לא יגוש"החוב עדיי
 בגדרי 

  .שבועה אי
 כא
, ותשמט א� היא מאחר שממו
 אי
 כא

כי ג� , ד בשבועת השותפי
 כי ש� הרי החוב ודאי אינו נשמט" יש לדו
 לפי הראבז מה שהערנו מה מקו�"ומתור� לפ
, ולא מצד תולדה מהשמטת גו� החוב, קאי על השבועה מצד עצמה, ד ודאי מודה שהדרש דג� דיבור דשבועה משמט"הראב

  .דהשבועה תשמט כמו בשבועת המלוה, ב"כ יש מקו� לדו
 בשבועת השותפי
 וכל כיו"וע

  .ט

מ "מ שמביא בשט"עפי, ד"
 דקאו כוותיה נראה בתירו� השגת הראב"א והר"� ואיד� ראשוני� הרשב" הרמבובדעת
י לישבע משל� "דהוי הת� הדי
 מתו� שא, אבא' ד בהא דנסכא דר"ב ל"ב' � בתירו� קושית התוס"א בש� הריב"מהרשב

דכי איכא תרי לא ,  עד אחד תשלומי
 נינהודשבועת: "ל"וכתב ש� וז, כמו בכל שבועה דעלמא, ולא אמרינ
 דיפטר במיגו
והלכ� או , ובלבד שישבע, וכי ליכא אלא חד פטריה רחמנא מתשלומי. אלא שלומי משל�, מיפטר מידי תשלומי
 בשבועה

היוצא מזה דיש חילוק בי
 כל שבועה . ל"וזה נכו
 עכ, א לא מיפטר מיניה"ועד דמשתבע שבועה דע, ישל� ממו
 או שבועה
לא אמרנו , ד"כ ג� בניד"וע. הרי הוא כשני עדי� שמחייבו ממו
, א כל עוד שלא נשבע להכחישו"דבע, א"ועת עדעלמא לשב

י הכפירה עצמה נפטר ידי "דע, אלא בחיובי שאר שבועות, להלכה זו דמלוה ונמצאת כפרנית הוא בגונא שעדיי
 לא נשבע
כי התביעה הממונית כבר " לא יגוש"ס לממו
 אינו שוב בגדרי כ ביח"ע, ואי
 עליו אלא חיוב שבועה גרידא, התביעה הממונית

נמצא שהוא עוד בגדרי , א דטר� שנשבע עדיי
 חיוב ממו
 עליה"כ בשבועת ע"משא. כ אינו משמט"ע, ירדה ע� עצ� הכפירה
 יהא בגדר ולאחר שבועה לא, ורק א� ישבע יפטר. ע"כ חיוב הממו
 בזה נשמט אליבא דכו"ע, "לא יגוש"ז "תביעה ושיי� ע

  .ואז לא ישמט באמת החוב" לא יגוש"

דאילו בשבועת , א"ולא בשבועת ע, מ דהלואה"שהמדובר רק בשבועת מוב' 
 נקטו במתני"א והר"ש הא דהרשב"כ א"ע
  .כ נשמטת דממו
 אי
 כא
 שבועה אי
 כא
"וממילא מוב
 שהשבועה ג, דהרי החוב נשמט, א פשיטא"ע

דא� אמנ� , �"דהוא ג� לדעת הרמב, ועה שכבר נשבע הוא דאי
 החוב נשמטע דרק שב"ש נמי הא דסת� בשו"וא
, נ משו� דהשבועה נשמטת כדכתב בסעי� הקוד�"ה, אינו משמט) כ"מ או בכוה"במוב(� ג� א� עדיי
 לא נשבע "לרמב

אכ
 . י שבועתומ א� נשבע בפועל או שנפטר יד"כי מאי נפ, "נשבע"ומוב
 דהוי בכלל , שממילא הרי כבר נפטר ידי תביעתו
א טר� שנשבע יש עדיי
 התביעה הממונית "דבע, ל"ומטע� הנ, �"החוב נשמט ג� לרמב, כל עוד שלא נשבע, א"בשבועת ע

שזהו ג� בשבועת , ע דרק א� כבר נשבע הוא דאינו נשמט החוב"כ סת� השו"ע. כ הרי הוא נשמט"ע, והחוב הממוני עליו
  .א"ע

  .י

וא� , מצד דעצ� החוב נשמט, א"אמור א� בשבועת ע, ביעית משמטת השבועהפ הא דנאמר במשנה ש"יצא לנו עכ
והנה לפי הספרי . שאילולא כ
 היתה השבועה צריכה להתחדש, משו� דעצ� המקצת שהודה ג� הוא נשמט, מ"בשבועת מוב

והרי , ועהשהשביעית משמטת השב' אכתי קשה אי� נסת� במתני, שהבאנו בראש דברינו דחוב שירשו מאביה� אינו נשמט
' עיי(יצויר כשתובעי� יתומי� חוב אביה� וחוב שלוה מה� והודה במקצת בחוב שחייב לאביה� וכפר בחוב שחייב לה� 

ובהא הרי אי
 , )כ"ה ס"ע' מ סי"כהא דחו(ובגונא דחייב שבועה כשתובעי� ברי ג� על חוב אביה� ) ח"ה ס"ע' מ סי"חו
' ואי� אמרו במתני.  תתחדש מחדש כיו
 שהחוב של המקצת נשארואז הרי השבועה, שביעית משמטת המקצת שהודה

ג שהשבועה תתחדש אי
 על "ד דבכה"ובשלמא לשיטת הראב. ג השבועה לא תשמט"הא בכה, דהשביעית משמטת השבועה
ש דנקטה "כ א"א, ג החלק שכפר בו תשמטנו שביעית וממילא אי
 שיי� שבועה"נמצא דבכה, המלוה ש� מלוה כפרנית

בגוונא דחלק (א� מפני שכל הממו
 נשמט , דבכל אופ
 אי
 מקו� לשבועה, סתמא דהשביעית משמטת את השבועההמשנה ב
� "כ לשיטת הרמב"משא). בגוונא דחלק ההודאה נשמט(וא� מפני שהשבועה נשמטה מצד עצמה , )ההודאה אינו נשמט

הרי , בה ואי
 לו עליו אלא תביעת שבועהמ המלוה אינה נשמטת לאחר שכפר "
 דג� בגוונא שיש שבועה מ"א והר"הרשב
  .אי
 שביעית משמטת השבועה, ג דהמקצת שהודה אינו נשמט"דבכה', קשה סתמא דמתני

. מ שלא ישמט המקצת"דממילא אי
 ציור במוב, ג נמי משמט"אלא ג� בכה, ומזה מוכח דגמרא דיל
 לא נוקטת כהספרי
כי גמרא דיד
 לא נוקטת כהספרי , ד בחוב שירשו מאביה�"דגיטי
 ללהא ' י פי"וכ
 רש, � להלכה"ש דלא הביאה הרמב"וא
  .ל"וכנ

  .וממילא שפיר נקטינ
 כהספרי. אדספרי' מ ממתני"כ לק"ע, ד"ל דקאי בשיטת הראב"
 י"והרמב
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לא אמרי ' � דזה תורת פקדו
 עליו ומתני"ק לשיטת הרמב"וממודה במקצת מצד ממו
 השותפי
 או חיוב שומרי� ל[
) ז"ס' מ סי"חו(ג אי
 שביעית משמטת "שני� דבכה' אול� אכתי יש לעיי
 א� טוענו מנה שהלוהו לי. יעת פקדו
בגוונא דתב

כי , כ ההודאה לא נשמט ויתחייב שבועה ולא תשמטנו שביעית"שני� דבזה ג' והודה במלוה לי, ומנה שכבר הגיע זמ
 פרעונו
  ].ב"וצע. השבועה מתחדשת בזה מצד חלק ההודאה

  

  בעני� דינא דמלכותא : סימ� יא

  .א

ה "ד(י "וברש. � כשרי� חו� מגיטי נשי� ושחרורי עבדי�"איתא כל השטרות העולי� בערכאות של עכו: 'בגיטי
 ד� ט
  . על הדיני� נצטוו בני נח�) חו�

ת "מפני שה� כשרי� מה, � בערכאות"י עכו"הבי
 כוונתו שבא להסביר הא דמכשירי� חת) ח"ח בסק"ס' סי(ובתומי� 
יקר דמ
 התורה גויי� ' ש והמרדכי בש� ספר החכמה מר"כ הגהת הרא"ש כמש"ל לרא"נראה דס: ... ד"ל ש� בא"וז. לעדות

אבל על הדיני� נצטוו ' נ דלאו בני כריתות נינהו וכו"ה חו� מגי"ד: 'י גיטי
 ט"כ רש"וכ. כשרי� לעדות א� נודע דלא משקרי
  .ל"עכ, וה� בתורת עדות,  ה� בכלל דיני�הרי דמורה דה� בני עדות דהא. ש"ע' נ וכו"ב

, על שטרי מתנה דשטרא חספא בעלמא:) 'להל
 ד� י(כ מאי קאמר בגמרא "דא, יקר עצמ�' ועל מה שהתקשה בדברי ר
כ במאי גריעי מכל עדי� דעלמא דמשוו ליה לשטר "א, ת"כיו
 דה� עדי� כשרי� מה, ולכאורה אמאי לא יקנה בהאי שטרא

כ לאו בני קני
 "ואי
 שטר בנכרי דאי
 שטר קונה בנכרי כלל וא"� התומי� דלאו בני קני
 בשטר נינהו מתר, קני
 בחתימת�
  ".'ל עדיו בחתומיו זכי
 לו וכו"ובפרט לאביי דס, ה�

  .ב

לכאורה אינו , ה העדי� כשרי� משו� שמצווי� על הדיני�"ל דמשו"שר, יקר' י הר"י עפ"כ לבאר כוונת רש"והנה מש
כ "הוא מצד דינא דמלכותא א, י ש� לפני זה כתב הא דשטרות העולי� בערכאות כשרי�"י שהרי רש"כלל ברשנית
 להתפרש 

הרי לא נית
 , וא� כ�. ד"וכשרות� היא מצד ד, דג� בשטרי קני
 מיירי מתניתי
:) 'להל
 ד� י(מפרש כלישנא קמא דגמרא 
שהרי לפי התומי� כל עיקר קושית הגמרא ש� . ת"� מהה כשרי"י שנצטוו על הדיני� בא לומר דמשו"רש' כלל לפרש הא דכ

, כ לא מצו משוו ליה לתוק� שטר קני
"שמשו, לעני
 שטרי מתנה דחספא בעלמא נינהו היא משו� דלאו בני קני
 שטר ה�
י טע� שנצטוו על הדיני� דהרי טע� זה לא סגי לעני
 "כ מה זה שנת
 רש"א. ד הוא דקוני� ג� בשטר מתנה"ורק מכח ד

 הא דנצטוו על �דלפי הסבר התומי� הרי ה� שני נימוקי� שוני� , ד הוא דיש לה� תוק� שטר"ורק מצד ד, רי מתנהשט
  .י הרכיב� אהדדי"ואילו רש, ד הוא נצר� לעני
 שטרי קני
"והא דד, הדיני� מהני רק לעני
 שטרי ראיה

  .ג

דלא אמרו דינא ) ט"ק ל"ג ס"ע' סי(� "בהקדמת מה שמסיק הש, ל"י התומי� הנ"י עפ"ולכאורה נראה להסביר רש
 �אלא שאינו מפורש אצלנו אבל לדו
 בכל דבר בדיני נכרי� נגד תורתנו , במה שאינו נגד די
 תורתנו"דמלכותא דינא רק 

גבי מלכא אמר לא ליקני אלא :) ה"ב נ"ב(ה "חז' ואי
 להקשות מפ: עוד בזה ' וכ". ודאי לא יעשה כ
 בישראל, חלילה
ואמרינ
 נמי דישראל , �"� אזלינ
 בתר די
 העכו"ה כיו
 דקרקע של עכו"שא, ג דהת� בדיננו קונה בחזקה"עבאיגרתא וא

� כשרי� היינו נמי כיו
 שהשטר "דשטרי מתנות העולי� בערכאות של עכו) 'ד� י(ק דגיטי
 "וכ
 בפ. � סמ�"ראשו
 אדי
 עכו
  .ל"עכ, כ אדינא דמלכותא סמ�"עשוי בערכאותיה� א

דלכאורה , ה כשרי� שטרות בערכאותיה� משו� שסמכו על דינא דמלכותא"ריו מובני� במה שסיי� דמשוואי
 דב
. ה מהני נמי סמיכות� להכשיר�"דמשו' וכמו בנאמ
 עלי אבא וכו, ז כמי שקיבל עליו עדי� פסולי� לעדי�"ז הר"הכוונה שעי

י שבזה "ואעפ, שהשטר פסול, תימי עלה תרי גיסיההוא מתנתא דהוי ח:) ד� כח(ב בסנהדרי
 "א� הרי אמרו בגמרא בכיו
לא מהני להכשיר� שיוכלו לעשות שטר , מ דג� א� יקבל עליו עדי� פסולי�"וש. מ"ה ל"ואפ, ע"שהחתימ� הרי קיבל� ע


  .קני

  .ד

דלעול� קבלת פסולי� מהני להכשיר� ג� לעני
 שיכולי� להכשיר שטר קני
 והא דלא מהני בההוא , א� זה אפשר לדחות
אי
 אנו יודעי� אלא מתו� שטר המתנתא וכיו
 שכ
 אי
 , הוא משו� שג� את עצ� הידיעה שקיבל� על עצמו כעדי�, מתנתא

  .ולא רק לשטרי קני
, שהרי עדי� פסולי� ג� לעני
 עדות, מועיל השטר

נ על הדיני� " בדמצד דנצטוו, דשני הטעמי� מיש� שייכי בהדדי, י כפי שביארה התומי�"ז נית
 לפרש כוונת רש"ולפי
� "כ הש"וממילא שוב מהני השטר ג� בתור קני
 מדי
 קיבלו עלייהו וכמש, יקר' מהני עדות� מבחינת נאמנות� וכשיטת ר

, ל זה גופא שסמכו עליה� וקבלוהו על עצמ�"ואילולא הא דנצטוו על הדיני� לא היה מספיק בהא דעליה� סמכו דכנ, ל"הנ
  .זה ולזה צרי� לצר� שני הדברי� ג� יחדי שטר "זה גופא אי
 ידוע אלא עפ

  .ה

' שרצה ש� להכשיר השטר בעדי מסירה וכר, דחזינ
 בהא דסנהדרי
 במתנתא דחתימי עלה תרי גיסי, א� כל זה אינו
וא� נאמר שכל החסרו
 של השטר שלא מהני לקני
 הוא רק מפני שאי
 לנו עדות על זה גופא , ל עדי מסירה כרתי"אלעזר דס

דמזה חזינ
 דהנות
 קבלו עליה� , כ בהאי גוונא שהיו ש� עדי מסירה"א, וה� פסולי� לעדות, יהו אלא מפיה�שקבלוה עלי
הוא , י דיכול לקבל על עצמו פסולי� לעדות"מ ומוכרח לומר דאעפ"היה לנו להכשיר השטר מתנה ג� אליבא דר, ככשרי�

, ד עצמו על כל שהפסולי� מעידי�" כאילו הודה הבעדמקבל על עצמו מה שה� אומרי� להאמינ� והוי, ד"מדי
 הודאת בע
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קבלתו אינה , כ במקו� דרק עדי� מצי למישווי שטרא"וע, ע"אבל לא סגי להכשיר� בתור עדי� כשרי� בזה שקיבל� ע
  .ולא מצי למישוי שטרא, פ עדי� פסולי� ה�"כי עכ, מועילה

, מ האי שטרא חספא בעלמא"הא מ, ינא דמלכותאדמה מהני שה� עצמ� סמכו אד, � צריכי� הבנה"כ עצ� דברי הש"וא
, נ נצטוו על הדיני�"י צריכי� ביאור שפתח בדינא דמלכותא וסיי� בהא דב"ואי� מהני מה שה� סמכו להכשירו וכ
 דברי רש

  .דלכאורה שני ענייני� שוני� ה�

  .ו

ורק למישוי שטר לא , מ"ת בדי"יקר דמכשיר עדי� גויי� כעדי� כשרי� מה' כ
 מה שנוקט התומי� בפשיטות בכוונת הר
  .ד"ע רב לענ"דברי� אלה צ, מצו משו� דאינ� בגדרי קני
 שטר

� מכי מטי זוזי לידיה "עכו:) 'ד"נ(ב "ש בגמרא ב"יסוד� ודאי במ, �"דברי התומי� שלא מצינו שטר בתור קני
 אצל עכו
התינח מכר , ד"אכ
 לענ.  בשדה עפרו
�ס� � בקרקע אלא בכ"דלא מצינו קני
 עכו' � ותוס"איסתליק ליה ופירשו ש� רשב

והרי הכא מיירי , ואי
 לנו ראיה שקונה בחזקה דוקא ולא בשטר?  במה יקנה�אבל מתנה דליכא מת
 מעות , דאיכא מעות
אמאי לא הזכירו זאת , וא� פשיטא לה למרא מאיזה שהוא מקור. � לאו בני שטרא נינהו"כ מנל
 דעכו"א, בשטר מתנה

  ?זהמהיכ
 המקור ל

  .ז

� לאו "דעכו, ז טובא"ש תמהו ע"וכ
 ש� בהגהות הרא' דהרי התוס, ז היא מופלאה מאד"יקר לפ' ג� עצ� הסברא דר
  .וזה לא שיי� בנכרי, והרי כל עיקר לא דנינ
 להכשיר עבד לעדות אלא משו� שעבד אחיו במצוות, אחיו הוא

ש לא נזכר בדבריו "כמה שמובא ש� בהגהות הראהח' ובס, יקר דלא מדי
 עדות קאתי עלה' ומה שנראה בשיטת הר
מגדרי ) כגו
 בהא דערכאות(� כשידוע דלא משקרי "אלא נראה שכוונתו שאנו דני� לקבל דברי העכו, שהיא מדי
 עדות

ה נית
 לקבל� בתור " דמשו�אול� היא הנותנת , � פסול לעדות"יקר מודה דעכו' וודאי דג� ר, הוכחה ואומדנא ברורה
דאמנ� כ
 . ל דלא משקרי"י דקי"ש ש� דמשה ואהר
 פסלה תורה ואעפ"מ מה שהקשה עליו בהגהות הרא"ולק. הוכחה
א לקבל� כעדי� "כ דיש לקבל� רק בתורת עדי� וא� א" בישראל שה� שייכי� לגדרי עדות בה� קבעה תורה מגזה�הדבר 

 כתיב משו� כ� יש לקבל� בתור הוכחה דאחיו, מכיו
 שאינ� בגדר עדי� כלל, �"כ עכו"לא נקבל� ג� בתור הוכחה משא
  .ע יש להתחשב בה"ע בתור הוכחה ברורה דלכו"אחא והכא עדיפא דכשר לכו' וכמו בגמל האוחר בי
 הגמלי� לדעת ר

  .ח

יקר ולא צרי� לכל ' ש בפשיטות ג� לשיטת ר"ומעתה קושית הגמרא בשטרי מתנה דהאי שטרא חספא בעלמא הוא א
כ זה שיי� רק במקו� דצרי� עדי "א, יקר להכשיר� בתור עדי� רק מדיני אומדנא' א אתא רהדוחק של התומי� דמכיו
 דל

בזה , ז מתנה דעדי� צריכי� לישוו עלה תורת שטר קני
"מ שטרא לא מצי מישווי עי"דג� אומדנא החזקה ביותר מ, בירור
כ שפיר פרי� הגמרא "יהני לקני
 עז ד"מ שטרא לא מצי משווי עי"וכל הוכחה ותהיה החזקה ביותר מ, צרי� עדי� דוקא

  .דהאי שטרא חספא בעלמא הוא, בשטר מתנה


, ה כשרי� לעדות"נ נצטוו על הדיני� דאתי למימר דמשו"כ דב"י במש"הרי לא נית
 כלל לפרש דברי רש, ומאחר שכ
צטוו על הדיני� אינו כ לעני
 זה הא דנ"א. יקר לא בתור עדי� מכשרינ
 להו אלא מדי
 הוכחה ואומדנא' ל ג� לר"דהרי כנ

  .כ עיקר הנימוק חסר מ
 הספר"א, ועיקר הדברי� הוא משו� דקי� ל
 דלא משקרי, מעלה ואינו מוריד

  .ט

דהא דמהני שטר מתנה ) ה אריסותא"ב ד� נה ד"מ ב"הובא בשט(כ בעליות דרבינו יונה "י עפימש"כוונת רש' ונ
אפשר דקוני� בשטר וכדקא אמרינ
 הת� האי : " ... אלי שאי
 דינא דמלכותא בי
 ישראל לישר"בערכאותיה� אעפ

  ".ודינא דמלכותא נמי כמנהגא הוי. סיטומתא קניא באתרא דנהיגי למיקני בה

אלא , ד אתינ
 עלה אלא מצד המנהג כשלעצמו"כ לא מצד ד"דא, וכוונתו ודאי לא לומר שהמדובר כשנהגו לקנות בזה

אלא העיקר תלוי בסמיכות . ת" נמצא דדיני קני
 אינ� קבועי� ועומדי� מה,שבא לומר שכיו
 שמנהג הסוחרי� מהני לקני

שאי
 , נמצא, ת"כיו
 שקניני� אינ� דבר קבוע מה, וממילא יש מקו� ג� לדינא דמלכותא לעני
 קניני�. דעת המוכר והקונה
כ "וע, קניני� ודרכי הקני
שהרי התורה לא קבעה מסמרי� בצורת ה, הדינא דמלכותא במה שקובע צורת קני
 נגד די
 התורה

  .ד"כ
 מהני ד, כש� שסיטומתא מהני

מפני , י דהוא חספא בעלמא"אעפ, ד לישוי שטר שיהא בו תורת קני
"י להסביר טע� הנימוק דאמרינ
 בזה דד"ובא רש
י "כ הר"והרי זה אינו מנוגד לתורה כמש. כ כל עוד שאי
 זה מתנגד לדיני התורה רשאי� ה� לתק
"א, שנצטו על הדיני�

  .ד ממנהג הסוחרי�"ולא גרע ד. דהרי ג� מנהג הסוחרי� מהוה קני
, ל"הנ

  .י

ד כוחו יפה במה שלא נתפרש בתורה ולכאורה אינו "כ שד"במש) 'אות ג(ל "� שהו"ז אולי נית
 לפרש ג� דברי הש"ועפי
, אלא שכוונתו לעני
 קניני�. דאטו יש הלכות שלא נוכל למצא לה� מקור בתורה, מוב
 מה ה� הדברי� שלא נתפרשו בתורה

כ ג� דינא דמלכותא "וע. שהרי מנהג הסוחרי� מהני, שלא לסור מה� ימי
 ושמאל, שהרי דברי� אלה אינ� מפורשי� בתורה
  .בזה אינו נגד די
 התורה

� ז שסומכי� עליה"אי� יוכלו להכשיר עי, דהתקשינו לעיל, כ הא דמהני בערכאות משו� שסמכו עליה�"וכ
 יוסבר מש
ל כשרות� הוא "אכ
 להנ. מ הא דקבלוהו עלייהו לעשות� עדי� כשרי� לישווי שטרא"ולעשות� כעדי� דבעדי� פסולי� ל

א� בכדי שיהא לזה תוק� כמו מנהג צרי� סמיכות דעת הקונה , ד דלא גרע ממנהגא"לא מצד שסמכו עליה� אלא מצד ד



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

66

וכמו במנהג הסוחרי� , כ איכא הכא סמיכות דעת"א, ד"ד� דהרי ה� עצמ� סמכו א"ולזה בא בנימוק שנת
 הש, והמוכר
  .ק"ודו, מהני למהוי קני
, ד"כ בהני דסמכו אד"כמו, מהני

  

  נכרי חבר כנסת וחבר עיריה: סימ� יב 

  

. היא בעיה שאנו חייבי� להזדקק לדו
 בה מבחינת ההלכה, בחירת נכרי למוסדות ניהול ממשלתיי� ועירוניי�
ולנגד עיניה� רק , אי
 לה� אמנ� עני
 בבחינה ההלכתית, שה� חילוניי� בעיקר�, ינההגופי� הקובעי� בזה במד

אול� הציבור הדתי באר� אינו פטור מלבחו
 את השאלה מנקודת מבט . מדיניי� וחברתיי�, שיקולי� בטחוניי�
, ציפליי�ה
 משו� שג� הוא משות� במדה מסויימת בקביעת אופיי� של המוסדות הממשלתיי� והמוני, של הלכה

  .י התורה"וה
 משו� שיש ליצור תשתית לאפשרות ניהול המדינה עפ

ומניעת הזכות מהללו מלבחור ולהיבחר לא תשפיע , עובדה היא שיש במדינה מיעוט לא מבוטל של לא יהודי�
י� וש� אנחנו נאבק, כ
 עלינו לזכור את קיומ� של יהודי� בתור מיעוט בכל ארצות תבל. לטובה על יחס� למדינה

ואכ
 צריכי� אנו לציי
 שברוב רוב
 של המדינות . נגד כל אפליה ושלילת זכות� האזרחית באיזו צורה שהיא
יישלל איפוא תוקפה המוסרי של התביעה והעמידה . מוכרות הזכויות האזרחיות של כל תושביה
 לבחור ולהיבחר

לא תוכר זכות� של המיעוטי� בתור א� כא
 באר� , על שויו
 זכויות מלא של היהודי� בכל ארצות פזוריה�
, אסור לנו להתעל� מדעת תורה והלכותיה שעל פיה� אנו חייבי� לכונ
 את אורחות חיינו, מאיד�. אזרחי המדינה


  .מתו� ידיעה ברורה שכל סטיה מדרכה של תורה נידונה בסופו של דבר לכשלו

" מפני דרכי שלו�"וה
 המוגדרות בתור , קיימות אמנ� ג� הלכות שמגמת
 לאז
 את היחסי� ע� שאינ� יהודי�
אול� ספק הוא א� תספיק לנו הנמקה זו בשאלת העומדת ) יב' י הל"מלכי� פ' � הל"ורמב, ראה גיטי
 סא א(

ועלינו לחפש מסגרת הלכתית נאותה לפתרו
 הבעיה מבחינה ) ה סבר רב יוס�"ד, ז כו א"ע' תוס' עי(לפנינו 
  .עקרונית

יבמות (הדיו
 הוא על מת
 שררה לגרי� . פורש על שיתופ� של נכרי� במוסדות שלטו
 ישראליי�בגמרא לא מצינו דיו
 מ
... שו� תשי� עלי� מל�: "כמקור בתורה שבכתב משמש הכתוב שנאמר ש� בנוגע למל�). סוטה מא ב; קידושי
 עו ב; מה ב

כל משימות שאתה משי� לא יהיו : רש מזהשנד) דברי� יז טו" (לא תוכל לתת עלי� איש נכרי, מקרב אחי� תשי� עלי� מל�
" מקרב אחי� תשי�", "שו� תשי�"מריבוייא דמשמעות דקרא קא ילי� מ: והיינו) ל"יבמות וקידושי
 הנ(אלא מקרב אחי� 

  :ומסופר ש� בגמרא בהקשר לזה). י קידושי
 ש�"רש(ואפילו סנהדרי
 קטנה , כל משימות

שו� תשי� ': ג דאמר מר"ואע). י"רש. גבאי� ממוני� על ישראל( דבבל רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי
הא כיו
 , )י"רש. דגר בעלמא אסור למנותו פרנס על ישראל(כל משימות שאתה משי� אל יהו אלא מקרב אחי� ' עלי� מל�

  ).אדא בר אהבהוכיוצא בזה בקידושי
 ש� לעני
 אושפזיכניה דרב . יבמות ש�(קרינ
 ביה ' מקרב אחי�, 'דאמו מישראל

, ל מריבוי הכתוב ג� כל מינוי של שררה"דרשו חז, למרות שפשטות הכתוב היא בנוגע למינוי מל�, כפי שאנו רואי�
קיימת ג� לגבי מינויו , כשאמו מישראל, א� כשרות זו, יש דיו
 בראשוני�, שא� אמו היא מישראל אינו פסול, ונאמר בזה

מסופר ש� על אגריפס שקרא בהקהל ). ב במשנה ובגמרא�סוטה מה א(אגריפס המל� הדיו
 הוא בקשר לאמור בנוגע ל. למל�
: ז"ואמרו ע. אחינו אתה, אל תתירא: אמרו לו. זלגו עיניו דמעות" לא תוכל לתת עלי� איש נכרי"פרשת המל� וכשהגיע ל

  ".שהחניפו לו לאגריפס, באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה, נת
' תנא משמיה דר"

שכשאמו , י"לדעת רש, יוצא איפוא. וזילא מילתא, דעבד היה, אי
 ראוי למלכות, ג דאמו מישראל"דאע: י ש�"ירשופ
: י וכתבו בזה"מיאנו לקבל פירוש רש) ה אותו היו�"ד(אול� התוספות ש� . מעיקר הדי
, ראוי הוא א� למלכות, מישראל

י שיתחייבו על "אלא משו� דזילא מילתא כמו שפירש,  מישראלכיו
 דאמו היתה, דבר תמיה לומר א� היה ראוי מדי
 התורה
  .חנופה מועטת כזאת עונש גדול

, "מקרב אחי� תשי� עלי� מל�, חזר ושנה עליו"שלגבי מל� , וחילקו בי
 שאר שררות לשררת המלכות' וחידשו התוס
שמל� בזרוע שלא כדי
 התורה , פהוזו היתה החנו, מקרב ממוצע מאביו ואמו מישראל"דקפיד קרא גבי מל� עד שיהא ממש 

אול� ביוסיפו
 , שג� אמו לא היתה מישראל, שהסיקו אחרת, ה כיו
"ד, יבמות מה ב' ע תוס"וע, ל"סוטה הנ' תוס" ('וכו
  ).בסוטה' י וכתוס"מבואר כרש

זה לשונו , יי�אינו מבחי
 בי
 מינוי למלכות לשאר מינו, ושלא כהתוספות, מביא הלכה זו) ד"א ה"מלכי� פ' הל(� "הרמב
לא תוכל לתת עלי� איש 'שנאמר . עד שתהיה אמו מישראל, אפילו אחר כמה דורות, אי
 מעמידי� מל� מקהל גרי�: "ש�

אפילו . לא שר צבא ולא שר חמשי� או שר עשרה. אלא לכל שררות שבישראל, ולא למלכות בלבד. 'נכרי אשר לא אחי� הוא
מקרב אחי� ': שנאמר. אי
 צרי� לומר דיי
 או נשיא שלא יהא אלא מישראלממונה על אמת המי� שמחלק ממנה לשדות ו

  .ל"עכ". כל משימות שאתה משי� לא יהו אלא מקרב אחי�' תשי� עלי� מל�

אול� אי
 חולק שאי
 למנות גרי� כשג� האב וג� הא� ה� . בנוגע למינוי מל� כשאמו מישראל, המחלוקת היא איפוא
  .דבר שאי
 צרי� לומר שאי
 למנות שו� מינוי איש נכרי שלא נתגייר".  ממונה על אמת המי�אפילו. "לכל שררה שהיא, גרי�

� "כפי שכתב הרמב, מתקשה אי� נתמנו שמעיה ואבטליו
 שהיו גרי�) א' ז סעי' סי, מ קמא"חו" (כנסת הגדולה"ב
 שמעיה ואבטליו
 גרי הצדק ובית : ...� ש�"ל הרמב"ז(, והיו ראשי סנהדרי
 וממשיכי הקבלה בישראל, היד' בהקדמתו לס

מאחר שגרי� פסולי� ) הלל ושמאי ובית דינ� קבלו משמעיה ואבטליו
 ובית דינ�, דינ� קבלו מיהודא ושמעו
 ובית דינ�
דכיו
 דיש חילוק בי
 מל� לשאר שררות , והטע� בזה' אפשר דקבלה מהני וכו: ג ש�"ומחדש בכנה. לכל מינוי בישראל

, בשאר שררות דבאמו מישראל סגי בלא קבלה', א� בעינ
 שיהא ישראל בכל צדדיו וכו, שראל סגידבשאר שררות באמו מי
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ופשטיה משמע ', לא תוכל לתת עלי� איש נכרי'מה שאמר הכתוב , ולפי זה. דכשאי
 אמו מישראל בקבלה מהני, חות דרגא
לא מרבינ
 להו לאיסורא ' מרבינ
 ליה וכו' שו� תשי�'דמ, אבל בשאר שררות. היינו דוקא במל� כפשט הכתוב, אפילו בקבלה

  .ל"עכ. אבל בקבלה מיהא מהני, אלא בלא קבלה

שאי
 קבלה שהצבור מקבל� על עצמו יכולה להספיק אלא בעניני , תמה עליו). א' ז סעי' מ סי"חו" (תומי�"אול� ה
אול� סנהדרי
 . כול אד� לחייב את עצמובממו
 י, )סנהדרי
 כד א(וכמו שיכול אד� לקבל על עצמו דייני� רועי בקר , ממונות

כ עדיי
 הקושיא קיימת אי� נתמנו שמעיה "וא. ובזה לא מספיקה קבלת דייני� פסולי�, הרי היה ביד� לדו
 ג� דיני נפשות

  .ואבטליו
 בסנהדרי

 שתי י מה שמבחי
 בלשו
 הכתוב שיש בו"וזה עפ, ג"מיישב תירוצו של הכנה) ז' מ סי"חו" (מאזני� למשפט"' בס
, י דרכי המינוי"דהיינו מינוי שבא מלמעלה עפ, שהדיו
 הוא על שימה', שו� תשי�'הנלמדת מראש הכתוב , האחת: אזהרות

וזו משמעותה ', לא תוכל לתת עלי� איש נכרי'והשניה הנלמדת מסו� הכתוב ; שהצבור מקבלו על עצמו, לא מצד הקבלה
היא ממה ' מקרב אחי�'ל שכל עניני שררה אסור שיהיו שלא "שת חזדר. שהצבור מקבלו על עצמ�, לאסור ג� דר� קבלה

אבל . בזה האזהרה היא רק א� זה נעשה בדר� של שימה כלומר דר� מינוי, כל משימות שאתה משי�' שו� תשי�'שנאמר 
מזה שמל� יוצא . לא נאמר אלא לעני
 מה שמדובר בעני
 במפורש דהיינו רק לעני
 מל�, שאוסר ג� דר� קבלה, סיפא דקרא

"). אחינו אתה"כ היתה זו חנופה כשאמרו לו לאגריפס "וע(אינו יכול להתקבל ג� בדר� קבלת הצבור ' מקרב אחי�'שאינו 
  .י קבלה"דהיינו במינוי ולא ע" שו� תשי�"אול� לשאר מינויי� אי
 לנו אלא מה שנתרבה ממה שנאמר 

כדר� שאמרו , מדי
 קבלת פסול עליה�, � מלעני
 מלכותי הציבור הוא כשר לכל משימות חו"יוצא איפוא שכשנתקבל ע
כ היו "ע. י קבלת הצבור אי
 בו כל פסול מעיקר הדי
"אלא שבדר� מינוי ע, כהבנת התומי�, לעני
 רועי בקר ושאר פסולי�

  .שמעיה ואבטליו
 כשרי� לסנהדרי
 ואפילו לדיני נפשות

שהרי . לשאר מינויי� חו� למל�, ולא רק גרי�, ג� נכרי� ממששיש להכשיר , יכולי� אנו להסיק לכאורה, י דר� זו"עפ
ולא כשהצבור מקבל� , רק א� מתמני� דר� מינוי של שררה מלמעלה' מקרב אחי�'אי
 הכתוב מגביל ומחייב מינוי , לפי זה

  .על עצמו מרצונו

  .�" לדעת הרמבלא לדעת התוספות ולא, בר� לכשנעיי
 בדבר נראה שזה לא יתכ
, לכאורהאול� אי
 זה אלא 

שמכלל ה
 ', מקרב אחי� תשי� עלי� מל�, שו� תשי� עלי� מל�' של מצות עשה חיוביבלשו
 הכתוב מופיע עני
 זה בנוסח 
. 'לא תוכל לתת עלי� איש נכרי אשר לא אחי� הוא '� תעשה בתור מצות לא שליליובנוסח :  לשי�לאאת מי , אתה שומע לאו

� כ� "אול� הרמב, היינו מי שלא נתגייר כלל, נראה כאילו המדובר על נכרי ממש'  נכריאיש'פשטות הביטוי של סיפא דקרא 
לא תוכל לתת ' שנאמר שתהיה אמו מישראלאי
 מעמידי� מל� מקהל גרי� אפילו אחר כמה דורות עד : מביא את ההלכה

  .' אשר לא אחי� הואאיש נכריעלי� 

כל משימות שאתה משי� לא ' מקרב אחי� תשי� עלי� מל�'מר שנא' ולא למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל וכו
, י שבו דיבר הכתוב במפורש"אעפ, לעני
 מל�' מקרב אחי�'� את ראש הכתוב "לא הביא הרמב. כ"ע. יהו אלא מקרב אחי�
 לתת לא תוכל'מסמי� על סו� הכתוב , לעני
 מל�" עד שתהא אמו מישראל"ואת הפסול ". כל משימות"רק לעני
 הדרשא של 

שהרי . ויש לעמוד על כוונתו ונימוקו. 'איש נכרי'שפסול שאי
 אמו מישראל כלול בהדגשת הכתוב האוסרת ', עלי� איש נכרי
ואילו גר אינו בגדר איש נכרי ואי
 אזהרתו אלא , דוקא, מתייחסת רק לאיש נכרי שאינו מישראל" לא תעשה"לכאורה ה

מקרב 'העשה של ' לדעת התוס, וכפי שראינו לעיל. א זה שאי
 אמו מישראלול' מקרב אחי�'בלאו הבא מכלל עשה דהיינו 
מובא לעני
 ' מקרב אחי�'� זה מופיע בסדר הפו� הפסוק "ואילו ברמב. ולא לשאר משימות, מתייחס דוקא לעני
 מל�' אחי�

  .מביא לעני
 מל�' איש נכרי'והכתוב המזהיר שלא לתת , שאר משימות

אמנ� המלכות לבד כבר ידעת מספרי : ל ש�"וז) מצוה שסב(צ "� בסהמ" שכתב הרמבי מה"אול� הדבר יתבאר עפ
כמו שכל זרע , לעני� מלכות נכרי קרינ� ביה, וכל מי שהוא מזולת זה מזרע הנכבד', הנבואה שזכה בה דוד וכ
 זרעו אחריו וכו

  .כ"ע. אחר בלתי זרע אהר
 לעני
 עבודה זר קרינ
 ביה

ע "וע, דברי� יד כא(לא במוב
 שהוא מתפרש כפשוטו , "נכרי" את לשו
 הכתוב בנידו
 � מפרש"יוצא איפוא שהרמב
  .שמבחינה זו הוא כנכרי לעני
 זה, אלא במוב
 של מי שאינו שיי� לתפקיד זה, אינו יהודי) מכילתא שמות כא ח

נלמד מראש הכתוב שמביא כפי ש(שכל שאי
 אמו מישראל ואינו ראוי מטע� זה למלכות , � בהלכה זו"וזוהי כוונת הרמב
כי נכרי ', לא תוכל לתת עלי� איש נכרי'ת של "ממילא כלול הוא באזהרת הל) בהמש� דבריו לפסול אפילו לשאר משימות

כ
 כולל מושג זה את מי שאי
 אמו , לעני
 מלכות מאז שזכה בה דוד" נכרי"וכש� שכל ישראל נכללי� במושג . הוא למלכות
  . וזרעומישראל ג� טר� שנבחר דוד

" אחינו אתה"סוטה שהובאה לעיל מה היתה החנופה במה שאמרו לאגריפס ' במס' � קושית התוס"ומתורצת לפי הרמב
ושונה משימת מל� , שג� א� אמו מישראל הוא פסול למל�, כאמור לעיל, הסיקו מזה' שהתוס. מאחר שאמו היתה מישראל

הרי משעה , �"אכ
 לפי מה שנתבאר בדברי הרמב. שהבאנו דבריווכפי , � הרי לא חילק בזה"ואילו הרמב. משאר משימות
ממילא הרי היה אגריפס לא ראוי ', איש נכרי'שוב כל ישראל ה� בגדר אזהרת התורה שלא לתת עליה� , שנבחר דוד וזרעו

כמו ' יש נכריא'אלא מפני שכלול הוא במוב
 , לא מצד פסול מיוחד שהיה בו באופ
 אישי: שכבר זכה בית דוד במלכות, למל�
  .כל איש אחר מישראל

ז נות
 אסמכתא "הרדב. דברי� שה� לכאורה מופלאי� מאד, בהלכה זו) י"מכ(ז "בזה יוסבר לנו יפה מה שכתב הרדב
ושלא כדעת התוספות שהבאנו , שזה בניגוד למה שנראה מהתוספתא, � שג� במל� אי
 פסול כשאמו מישראל"לפסק הרמב

שדבריו , והרי זה פלא. כ"ע". ולא היו כל ישראל מחניפי� אותו' אחינו אתה'ו לו כל ישראל מעובדא דאגריפס שאמר"לעיל 
א� ". נתחייבו שונאיה� של ישראל כלייה"כ "ה� בניגוד למה שמפורש בגמרא ש� שהובאה לעיל שאכ
 החניפו לו ומשו


אינו , 
 מאחר שהיתה אמו מישראלכי אכ, "אחינו אתה"שלא היה שקר בדבריה� שאמרו לו , מובנת כוונתו, לאמור כא
כ לא היה שקר בדבריה� שאמרו לו "וע". מקרב אחי� קרינ
 ביה"שכ
 באמו מישראל ". מקרב אחי�"בכלל האיסור של 
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וזה היה , שמטע� זה מותר לו להשתמש בכתר המלוכה, אול� מכל מקו� השתמע מדבריה� שרצו לומר לו". אחינו אתה"

ולזאת , בגדר נכרי הוא למלכות, וא� אגריפס בכלל, מעתה כל ישראל, דוד וזרעו במלכותכי מאחר שכבר זכה , לא נכו

וראה עוד מה שהארי� בנידו
 תפיסת . (ז"זוהי כוונת הרדב. אבל שקר לא היה בדבריה�. ל את דבריה� כחנופה"הגדירו חז

 בראשית"י בית החשמונאי� ברמב"המלכות שלא כדי
 ע.(  

שכל ישראל , היד' צ שכאמור זו ג� שיטתו בס"� בסהמ"עומדי� על מקור חידושו של הרמבי הדברי� האלה אנו "ועפ
הרי מקורו , לפי האמור, אכ
? �"ולכאורה תמוה מני
 לקח זאת הרמב. 'לא תוכל לתת עלי� איש נכרי'כלולי� באזהרה של 

כ למה אמרו בגמרא ש� "א, כות� שפוסק שבאמו מישראל כשר הוא א� למל"לפי שיטת הרמב. ל"מסוגית הגמרא סוטה הנ
ובכלל אזהרת , ה�" נכרי"שלאחר שנבחר דוד וזרעו כול� בגדר , על כרח� אתה אומר שזה מצד הפסול הכללי? שהחניפו לו

  .הוא' לא תוכל לתת עלי� איש נכרי'התורה 

, ול� מכל מקו� תמוהא, ג� טר� נבחר דוד' איש נכרי'� שבמינוי גרי� למלכות יש איסור מצד "הוסברו לנו דברי הרמב
שרק מזה אנו למדי� שכל שאינו מקרב אחי� ', שו� תשי� מקרב אחי�'שהרי כל עיקרו של דבר זה נלמד ממה שאמר הכתוב 

� להביא בראש דבריו את ראשית הפסוק שאי
 ממני� מל� מקהל "כ היה לו לרמב"א. נכרי למלכות" נכרי"כלול הוא בגדר 
  .'איש נכרי'ת של "לומר שא� עברו ומינו עוברי� בל, ורק אחר כ�', מקרב אחי�'גרי� משו� שנאמר 

שלא בא ', מקרב אחי�'אי
 אנו שומעי� איסור למנות שלא ' מקרב אחי� תשי� עלי� מל�'שממה שנאמר , וצרי� לומר
אמור שהרי הדברי� מתייחסי� ל', מקרב אחי�'י מל� שהוא "ע של שימת מל� אינו מתקיי� אלא ע"הכתוב אלא לומר שהמ

� "כמו שכתב הרמב, והיינו כשכל ישראל באר�, ע קיי�"כ אי
 זה אלא בשעה שהמ"וא. 'שו� תשי� עלי� מל�'ברישא דקרא 
החינו� ' עיי
 בס(וזהו כשרוב ישראל באר� . שזוהי מצוה שאינה מוטלת אלא על כלל ישראל) עשי
 מצוה רמח(צ "בסהמ

ע "וכ
 לפני שנכנסו לאר� שלא היה עדיי
 המ, ע קיי�"ראל לא היה המולפי זה בבית שני שלא היו ש� רוב יש) מצוה צה
כי , � שלעול� קיי� האיסור"לזאת הביא הרמב. 'מקרב אחי�'ממילא לא היה איסור להמלי� ג� מי שאינו , למנות לה� מל�

  ".איש נכרי"הוא בגדר ' מקרב אחי�'מי שאינו 

הרי לא יתכ
 כלל שיהא בה� שו� איסור למנות גרי� , ה למנות�בשאר מינויי� שאי
 קיי� בכלל שו� מצות עש, ומעתה
ומוכרח לומר שג� לגבי שאר מינויי� עיקר האסמכתא של האיסור הוא מצד סיפא דקרא של ', שו� תשי� מקרב אחי�'מצד 

 כ
 לא יתכ
 א�. 'איש נכרי'הרי הוא בגדר ' מקרב אחי�'בא אלא לגלות שכל שאינו ' מקרב אחי�'ואי
 הרישא ', איש נכרי'
כי ג� בשאר , והוא רק דר� מינוי' מקרב אחי�'שבשאר מינויי� האיסור הוא רק מצד , "מאזני� למשפט"� כה"לפרש ברמב

  .'איש נכרי'מינויי� האיסור הוא רק מצד 

לא יתכנו , )�"שהתקשו באגריפס ולא נתיישב לה� כמו לרמב(כפשוטו ' נכרי'א� לשיטת התוספות שמפרשי� כנראה 
האחת מרישא דקרא מגדר לאו הבא מכלל עשה לעני
 גר שאינו , כי לשיטת� שתי אזהרות ה
". מאזני� למשפט" הדברי

שו� "שאי
 האיסור מצד , "מאזני� למשפט"ולפי חידושו של ה. והשניה מגדר לא תעשה שזהו רק בנכרי ממש', מקרב אחי�'
ומוכרח לומר שאי
 . י שקבלוהו על עצמ�"מאגריפס שהיה עהרי עדיי
 קשה , י קבלה"י מינוי מלמעלה ולא ע"אלא ע" תשי�

  .�"יוצא שאי
 להסתמ� על דבריו לא לפי התוספות ולא לפי הרמב". מאזני� למשפט"התוספות סוברי� כה

שהוא מקור ההלכה של כל " מל�"שעלינו ראשית כל להגדיר באופ
 ברור יותר את התואר , נראה לי לצור� הנידו
 שלנו
כ
 נראה בפשטות , ה
 מקובל בפשיטות כי המל� הראשו
 בישראל היה שאול המל�.  משי� בישראלהמשימות שאתה

י "רש(ל "כ
 הוא בחז) ה שלא העמיד"ד, י סוכה כז ב"ג� רש' ועי. א ח"שמו(מסיפור המלכתו של שאול בספר שמואל 
' הל(בפרק זה מהלכות מלכי� " ס� משנהכ"וכ
 הדבר ב) פג' ר פ"ומקורו בב' וכנגד
 העמיד יעקב וכו: ... בראשית לו לא

  ".שלא קד� לו מל� בישראל"שכתב על שאול ) 'א הל"מלכי� פ

) במשנה, שבועות יד: (שבועות' וכ
 יהושע כ� מצינו במס, משה רבינו היה לו תורת מל�, לפי כמה מקורות, אול� מאיד�
י "ופירש, לדורות' וכ
 תעשו'שנאמר במשכ
 ולמדוהו ש� בגמרא ממה . אי
 מוסיפי
 על העיר ועל העזרות אלא במל�

כ
 אמרו שאי
 נשאלי
 באורי� ותומי� אלא למל� או למשוח ). ה וכ
"י ד"רש, טו א, ש�(, ה שהיה מל�"י מרע"שנתקדש ע
י ש� "ורש, יומא עג ב(הוא זה מל� '  ולפני אלעזר הכה
 יעמד וכוביהושעוזה שנשאלי
 למל� למדו ממה שנאמר . מלחמה

  .שבו הכתוב מדבר, י שהכוונה ליהושע"ופירש) ה היא"ד

. לו ולזרעו קאמר: אמר רבא. מותיב רבא יבמה מל�' ביקש משה מלכות ולא נית
 לו וכו): זבחי� קב א(עוד אמרו בגמרא 
, למה לא ירשו זרעו המלכות, ר היה בחינת מל�"וזה ג� כ
 צרי� ביאור שמאחר שמ. היינו שלא זכה שזרעו ימשי� במלכות

, ונראה שמגמרא זו נוכל לעמוד על הדברי�). ז' א הל"מלכי� פ' הל(� "רי ההלכה היא שהמלכות ירושה כמבואר ברמבוה
ביאור . אבל למלכות לא זכה, רק מל� היה,  וזה לא נית
 לומלכות משה רבינו ביקש �שיש כא� הבחנה בי� מלכות למל�

וזה בדוגמא למה .  בתו� ע� ישראלמעמד משפחתיהי הקניית זו, ובראש וראשונה מלכות, שכל השררות בישראל, הדברי�
לא פקעה ממנו תורת , כגו
 שהפקירו בעליו, ג� א� אי
 לו אדו
, שלפי מה שנקוט בהלכה. עבדשמצינו ג� בכיוו
 נחות מעמד 

ור כנע
 עבד אר: ל ביאר את הכתוב"פ זצ"מ חרל"זכורני שמורי ורבי הגרי). [יג' ח הל"פ, ש�(י שטר שחרור "רק ע, עבד
,  מהארורתולדההעבדות היה ; "עבד עבדי�"נקבע עליו עוד טר� נעשה ' ארור כנע
'כשה ) בראשית ט כה(עבדי� יהיה לאחיו 

והדברי� ... אלא מפני שהוא עבד הוא קונה אדו
 לעצמו, לא מפני שיש לו אדו
 הוא עבד; ולא הארור תולדה מהעבדות
שרק כאילו נתרבה שמוריש לבניו כדר� ,  זה אינו תואר אישי�המכובדי�ת אותו דבר הוא ביחס למעמדו]. עמוקי�

). ע"תואר אצילות אצל אוה, להבדיל, ובדומה(י ראש המשפחה "אלא שמעיקרו היתה מעמד משפחתי ע. שמורישי� נכרי�
י המשפחה ממלא מקומו אחד מבנ, כשמת המל�, שמשו� כ�.  פירושה הקניית מעמד של זרע המלוכה למשפחה זו�מלכות
ואי
 זו מתחלקת , על כ
 שונה ירושה זו מירושה אחרת שרק אחד מהבני� הראוי למלוכה מקבל המלכות. ולא זולתה, הזאת

זוהי הקניית מעמד ' וכ
 ה� ג� המינויי� שבתורה שרי אלפי� ושרי מאות וכו) ז' א הל"מלכי� פ' � הל"רמב(בי
 כל הבני� 
, שכאמור" ביקש משה מלכות ולא נית
 לו: "וזהו שאמרו. י מאות וכיוצא בזהשר, משפחתי שממנו מתמני� שרי אלפי�

  .מעמד של מלכות הקניית �כלומר , שהיא ג� לזרעו, כי רק זוהי מלכות. הפירוש שלא ניתנה לזרעו
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ה כי שרר. י שג� משה ויהושע הוגדרו כמלכי�"אעפ, שרק שאול נחשב למל� ראשו
 בישראל, ולפי זה יוב
 מה שהתקשינו
שהיה השופט הוא "כ
 מפרש הספורנו ההבדל שבי
 שופט למל� . מסוג מלכות שהוא בהכרח מעמד משפחתי לא הוקנה לה�

  .אלא מילוי תפקיד בלבד, והיינו שאי
 כא
 הקניית מעמד של בית מלוכה) דברי� יז יד" (אבל לא לזרעו אחריו, בלבד

רק זו שעוברת בירושה , )ז' א הל"מלכי� פ' הל(� "אר ברמבוהוא הדי
 בשאר המינויי� של שררה שג� ה� ירושה כמבו
מכל שכ
 זה שאינו אלא לזמ
 , מינוי שאינו בירושה. וזוהי שנאמרו בה ג� ההגבלות שנזכרו לעני
 מל�; תורת שררה עליה

  .אינו בכלל זה, ונית
 ג� לסילוק ברצו
 הציבור, מוגבל

ואי
 זה אלא בחינת , אינה באה להקנות לנבחרי� מעמד של שררה, הבחירה כיו� למוסדות ניהול וממשל, ליתר ביאור
, וכ
 לפעמי� נקבע הסדר. שהשותפי� בוחרי� מקרב� את המתאי� לנהל העסק, לעסק משות�? למה הדבר דומה. שליחות

, ה�אי
 לו זכות שררה עלי; השליח במקרה זה אינו אלא בא כוח� של האחרי�. שהשותפי� מתחלפי� ביניה� לניהול העסק
ובגלל טובת� וטובת העני
 המשות� ,  הוא יונקמכוח�אול� רק , י שיש לו סמכות לתת הוראות וה� חייבי� לבצע
"ואעפ

א� נראה לה� שהוא , ואשר על כ
 ג� יכולי� ה� לסלקו. רק מכוח הסכמת� הוא פועל, שעה ושעהוכל . הוא עושה זאת
ת "דבר זה מבואר בשו). יט' מ סי"חו(לתקוני שדרתי� ולא לעוותי : כש� שבכל שליח אומרי� לו, אינו ממלא תפקידו כראוי

אבל כדי שלא יהא הדבר כקדירה ' כל צבור וצבור במקהלות בני ישראל ה� כשותפי� וכו: "� שיק שכתב וזה לשונו"מהר
ולה� מסרו ,  העירולזאת המנהג בכל תפוצות ישראל לבחור לה� טובי. 'דבי שותפי ויהיה זה מוש� לכא
 וזה מוש� לכא
 וכו

  ".'זכות שלה� וכו

אינ� , אימו
�י הבעת אי"ונית
 ג� לסלק� ע, שנבחרי� לזמ
 מסויי� קצוב, י הצבור"שמוסדות הנבחרי� ע, יוצא איפוא
  .ואי
 במינויי� משו� גדר שררה, י האחרי� כבאי כוח�"אלא בחינת שליחי� שנבחרו ע


שג� נכרי� , וכמו בשותפות בעסק. לבחירת נכרי לתפקידי� אלהנראה שאי
 ג� מניעה מבחינת ההלכה , וכיו
 שכ
אי
 בבחירת� , כ
 במקרה דנ
 חברות בכנסת או בעיריה וכיוצא בה
, אי
 איסור לקבוע את הנכרי לנהל העסק, משותפי� בו

  .קיימי� כל עיקר, ובזו אי
 ההגבלות שאמרה תורה בעני
 שררה, אלא שליחות בעלמא, מת
 שררה

יהיו שומרי תורה , וג� מאחינו בני ישראל, שמ
 הראוי להשתדל שהנבחרי�, ר המוב
 ואינו צרי� להאמרע� זאת כדב
  2. שעל ידי זה יהיה נית
 להשליט את התורה בארחות חייה של המדינה ושל החברה בישראל, ומצוה

  

  י במקו� פקוח נפש"מסירת שטחי� מא: סימ� יג 
, א"עובדיה יוס� שליט' הגאו
 ר, ויכוח ע� ידידי משכבר הימי�לצאת ב, משימה לא נעימה נטלתי על עצמי

פ "שחזר עליה בביסוס הלכתי בכנס לתורה שבע, באשר להכרזתו באזני שליט מצרי�, צ וראש חכמי התורה"ראשל
נ יש "שבגלל פקו: ובא לידי פרסו� רב בתקשורת כלפי פני� וכלפי חו�, א אשתקד"של מוסד הרב קוק בחודש מנ

שהיו תחת , שומרו
 ועזה, הללו הידועי� בש� יהודה, י"די בני הנכר היושבי� באר� חבלי� שלמי� מאלמסור בי
וא� כי התנה את זה בתנאי . ל במלחמת ששת הימי� בדר� נס והשגחה עליונה"ונכבשו בידי צה, שלטו
 הירדני�

וקיימי� , דיי
 הדבר רחוקע,  וכפי שאמר בעצמו�שיהא זה שלו� אמת לדעת מומחי� צבאיי� ומדיניי� , כפול
 
בפרט ,  א� עצ� השמעת הדברי� כבר הספיקה להטיל מבוכה בציבור�חילוקי דעות בי
 המומחי� עצמ� בנידו

, וכ
 נשמעו בעקבות דבריו הצהרות מפליגות מפי כמה שרי�. המעוני
 לשמוע דברי חכמי�, בציבור שומר התורה
" השטחי� הכבושי�"שאכ
 מוכני� אנו להחזיר את , והמתיימרי� לומר שמשמיעי� זאת בהישמעות לפסק

וכ� יש בה� . מ"מה שמרפה את הידי� עוד בטר� נתבשלו התנאי� לפגישת מו, )בהשמטת אות� התנאי� שהתנה(
כדי , אשר כל מגמת� לראות מדינה צרה למדינת ישראל בתו� שטחה של אר� ישראל, חיזוק ידי השמאלני�

ובמיוחד עינ� צרה בהתנחלויות אשר צצו מאז מלחמת ,  וייחודה של אר� ישראללטשטש את ייחודו של ע� ישראל
וכל משוש לב� , מבלי שנגעו כהוא זה ביישובי ע� הנכר, והקימו יישובי� למופת, ששת הימי� באות� שטחי�

  .לעקר� ממקומ�

, י"נכרי� שטחי� מאשאי
 להיכנע ללח� ולאיומי מלחמה למסור בידי , שורת ההלכה מחייבת, ולאחר עיו
, מאחר
ו "לא תראה ח, דכתיב בה אמת, ותורה. אמרתי לחוות את דעתי ברבי�, בפרט הללו המיושבי� בידי יהודי�

  ".והאמת והשלו� אהבו. "ל"כדרשת� ז, "את והב בסופה"ויקוי� בנו , כקנטרנות

  .א

  :היא) צ מצוה ד"סהמ(
 בדבר מצות כיבוש האר� "לשו
 הרמב

 הרי נצטוינו בכיבוש בכל ...בדור מ� הדורותולא ביד זולת� מ
 האומות ) האומות' מז(ד� האר� לא נניח אותה בי
  .בזמ� הגלותואפילו , מתחייב בה כל אחד ממנו, כ היא מצות עשה לדורות"א... הדורות 

  ):ב' ת סי"שו(ש "על דבריו אלו כתב הרשב

אמנ� מצוה זו ... ע "מנה אותה מכלל מ, ל" ז
"הרמב, ז"וא... י היא מצוה גדולה בכל זמ
 "אי
 ספק שהדירה בא
שהיא מכלל , האחרו
' כתובות פ' ל בגמ"כשז, אבל היא נמנעת כלל. אינה מצוה כוללת לכל ישראל בגלות החל הזה

אמנ� מצוה היא על כל יחיד לעלות ... שלא ימהרו את הק� ושלא יעלו בחומה , ה את ישראל"שבועות שהשביע הב
  .לדור ש�

                                                      
  .ה"יב פ' ר עמוד הימיני סי"   עו2
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שאמנ� , מוכרח לומר. קיימת מצות עשה של כיבוש, ואפילו בזמ
 הגלות, שבכל הדורות, ל"
 מפורש כנ"בדברי הרמב
כלומר בדר� של כיבוש מלחמה , )י ש�"רש(שהיא עליה ביד חזקה , י עליה בחומה"אנוסי� אנו מלקיי� המצוה במילואה ע

והיינו שג� כיבוש , קיו� מצות עשה של הכיבושיש בה משו� , שהיא כ
 אפשרית, יחידי�אכ
 ג� עליית . ישראלי כל "ע
  .ש� כיבוש עליו, חלקי

  :ל"וז, ולפיה לא חלה המצוה על יחידי�) נב, ד תנד"יו" (אבני נזר"שיטה אחרת יש לבעל 

, ואי
 השבועה רק שלא יעלו כול� ביחד,  לעלותמותרי�אלא דיחידי� , דכיו
 דהשבועה היא על כל הארצות, ל"י
דהכל ביחד , א"כ שוב יהיה חיוב על כל יחיד ויחיד בפני עצמו וזה א"דא, יוב על היחידי� לעלותא שיהיה ח"מ א"מ

  .על כ
 אי
 חיוב על שו� יחיד... דאסור , היינו בחומה

.  עלהכיבושותורת , יחידי�י עליית "ע ע"שהרי לפיו יש קיו� המ, 
"לכאורה אי
 זה עולה בקנה אחד ע� שיטת הרמב
דהרי העליה בחומה היא רק ביד , מ" לק�" היינו בחומה"כ "וא, הרי שהמצוה על הכל,  כל יחיד היאוקושיתו שא� חובת

ונשארת כמצוה של , כ העליה של כול� ביחד אי אפשרית היא"א. לפי שביחד יש עיכוב מהאומות, י"כדפירש רש, חזקה
  .ש"יותר כהרשבכ נראה "ע. והזריז מקדי� ונשכר, ע איכא עלה"מ ג� בדר� זו מ"ומ, יחידי�

, שוב מחוייב לעלות, אבל א� השיג רשות לעלות ולהתישב ש�, איברא דכל זה הוא רק כשאי
 לו רשות מהממשלה לעלות
כי , לא יחשב שעולי
 בחומה, שא� יות
 רשות לכל ישראל לעלות, דמעתה ליכא הטע� דכל דליתא בציבור ליתא ביחיד

  ).ש� אות נו, נ"אב(יחשב פקודה , יות
 רשות לכול�כי א� , ל"ג� י.  ביד חזקה�י "בחומה פירש

  .ב

מגילת אסתר וההולכי� בעקבותיו , י"� ממני
 המצוות מצוה זו של כיבוש וישיבת א"נחלקו הדעות בהשמטת הרמב
שעניינ� שלא לעלות ) א, ד� קיא( מכח השבועות שנזכרו בגמרא כתובות בזמ� הגלותשמצוה זו אינה קיימת , סוברי�
אבל , שנוגעת לסדר מני
 המצוות, ויש שהסבירו זה בסיבה אחרת. ושלא למרוד באומות, יחד ביד חזקה: י"פירשש, בחומה

שא� תינת
 רשות , נ"מ שהבאנו מאב"אכ
 לפ). ג�אר� חמדה שער א סימני� א' בדברינו בס' עי(ג� לדידהו קיימת המצוה 
� "ויודה הרמב, כ שוב חוזרת המצוה לתקפה"וא, ותה
 בטל תוק� השבוע, לעלות ארצה באי
 מפריע" מטע� הממשלה"

  .על ביטול השבועות, "אור שמח"בעל , מאיר שמחה הכה
' דברי הגאו
 ר) ד(ע להל
 "וע, 
"לדעת הרמב

באייר '  ביו� המדינת ישראלובעקבותיה ההכרזה על הקמת , מ להקמת מדינה עצמאית לישראל"י האו"במת
 הרשות ע
פקע תוקפה של השבועה שלא ,  על פתיחת שערי העליה של יהודי� לאר� ישראל ללא שו� הגבלהשיחד ע� זה הוכרז, ח"תש

  .נ בפשיטות"וכפי שהעלה האב, כלומר במלחמה. שהיתה כרוכה ביד חזקה, לעלות בחומה

טות וזה ג� לשי. ולקיי� הכיבוש בכל מקו� אפשרי, י" לעלות לאכלל ישראלע על "לפי זה חזר בכל תוק� החיוב בתור מ
וכפי שהסביר דברי , 
"כ לשיטת הרמב"וכש; ע ג� על יחידי�"שטר� שניתנה רשות זו אי
 מ, נ"י דרכו של האב"שנקטו עפ

ותורת ,  לעלות בכל התוק�כלל ישראל ע� הקמת המדינה חזרה חובת� של כל �שחובת היחיד לא פקעה מעול� , ש"הרשב

"כמפורש ברמב,  עלהכיבוש.  

כפי שהדבר מוב
 (מוכח , לבי
 א� השיג רשות" כשאי� רשות מהממשלה"המבחי
 בי
 עלייה , ילנ שהובא לע"מלשו
 האב
ובנידו
 , אבל התנגדות ממשלות אחרות אינה משנה. שאי
 הדבר תלוי אלא במת
 מהממשלה השולטת במקו� זה) מאליו

 מהחברי� רוב הדעותי "עפ, שלפי התקנה הקבועה, שהאר� היתה נתונה לאפוטרופסות של האומות המאוחדות, שלנו
הסכמה של מי �כ
 אי
 ער� להסכמה או אי. הרי ההתנגדות של אלה שאינ� מסכימי� בטלה וכמי שאינה, באומות יקו� דבר

  . באר� בתוק� כיבוש�השולטי�כי זהו ביד הללו , מיושבי האר�

שוב אי
 בכוח מי , המדינהונוצל הדבר בפועל ע� הכרזת , שמשניתנה הרשות מטע� השולט במקו�, כ
 פשוט הדבר
אי
 ביד , כדר� שלאחר חלות קני
 בי
 מוכר לקונה ובי
 נות
 למקבל. לחזור בה
 ולבטל החלטת
, ואפילו כול
 יחד, מהאומות

  .המוכר והנות
 לחזור בה�

  .ג

פרטי  היודעי� נאמנה כי כל מאורעות האד� ה�לא אוכל להתאפק מלחזור ולהביע תמיהה על שחלק משלומי אמוני� [
 שמתעלמי� מגודל הנס שקרה לנו ע� הכרזת �ל שכל מה שקורה לכלל ישראל צפוי ומושגח "ודבר שאצ, צפויי� ומושגחי�

  .שבו ביו� נפטרנו מפחד השבועות שרד� אותנו כל ימי הגלות מבלי יכולת להמיש צוארנו מה�, המדינה

ונית
 הדיבור לעלות לאר� אחרי שמורק חטא , דברדומה ליו� חמשה עשר באב שבו כלו מתי מ, במדה מסוימת, והרי זה
והרי דורנו זכה למה שלא זכו דורות רבי� אשר ציפו . שלא היו כמותו ימי� טובי� לישראל, עליו אמרו חכמי�. המרגלי�

  .ליו� זה

ישועה  שלמה תקט
 בעינינו הישועה פורתא ג� א� עינינו נשואות ל�אבל עדיי
 לא הגענו לגאולה שלימה , שמא יאמרו
 לנות
 הטוב נפתחי� שערי רחמי� הודאהי "הרי רק ע? אשר נתגלה עלינו'  מלהכיר בחסד הכפויי טובהלמה נהיה ? מלאה

  .וחסד להוסי� להוריק עלינו שפע ברכה והצלחה

י שכל עי
 תבח
 "אעפ, ולתר� עצמנו באמתלאות שונות, ד אי
 זה אלא עצת השט
 להמעיט בעינינו את מתנת אלקי�"ולענ

  .עד כמה אינ
 עומדות בפני ההגיו

, ומסיק לפיו שכאילו ג� בזמננו תוק� השבועות לא פג, 
"ש ברמב"הרשב' שמביא את פי, ע יוס�"כ
 לפלא בעיני על הגר
מ הותר "שהרי ברשות האו, איסור זה ודאי אינו קיי�. ביד חזקה: י"הוא כפירש, שהאיסור שלא לעלות בחומה, ולא שת לב

  ]. ביד חזקהלנו לעלות יחד
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  .ד

  :ל"י בזה"כתב הגרע, 
 במצוה לרשת את האר�"אחרי שהביא את דעת הרמב

ואז לכאורה , היא מלחמת מצוה, י ולמע
 תשאר בחזקתנו ולא נעזבה לזולתנו"נמצא שהמלחמה למע
 כיבוש א...
י "תה מתקיימת ע
 מצות האר� והחזק"שלדעת הרמב, הוא הדי
 כא
, וא� כ
... אי
 מקו� לחוש בזה לפיקוח נפש

  .אי
 לחוש בזה לסכנת נפשות הנגרמת על ידי מלחמה, מלחמה

שהשמיט מצוה זו של כיבוש וישיבת , �"בהביאו דעות המתייחסי� לדעת הרמב, חדא. אלא שלאחר זה תברא לגזיזיה
פרש את דברי המ, שהובאו לעיל, ש"וכ
 מביא את דברי הרשב, 
 שהובאה לעיל"ומפרשי� שחולק בזה על דעת הרמב, י"א

  :ואחרי אריכות דברי� בזה מסיק, 
 באשר לשבועות שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות"הרמב

 לצאת למלחמה ולהכנס בסכנת נפשות כדי להג
 על החזקת אי� שו� מצוה בזמננו
 "שג� לרמב, נמצינו למדי�
  .ע"בניגוד לדעת אוההשטחי� הכבושי� על ידינו 

שקורא , לבי
 מה שמעבר לו, "הקו הירוק"בתחו� הנקרא , זקה בשטח של מדינת ישראל בי
 החהבחנהבדבריו שמענו 
  ".ע"בניגוד לדעת אוה"שזה כנראה בהתחשב בכ� שזה , "השטחי� הכבושי�"בש� 

שלא ימרדו ", זה כלול באזהרה של שלשת השבועות" ע"בניגוד לדעת אוה"שכאילו מכיו
 שזה , א� לפי תפיסה זו
כ באיסור "ג, י הגנה במלחמה"זה כרו� בסכנת נפשות ע' א� אילולא שהי, ההחזקה שבשטחי� אלהכ עצ� "א, "ע"באוה

  ?ולמה ד
 רק על סכנת מלחמה, הוא

וכ
 מה שקרוי , כולל הכותל המערבי,  וה� ירושלי� שבי
 החומות�הרי ג� חלקי ירושלי� , ע"א� לדו
 לפי התנגדות אוה
אלא הכללת ירושלי� , ולא זו בלבד. א� טר� משא ומת�ועלינו לסגת מה� ,  זו ג� ה� בכלל התנגדות�ירושלי� המזרחית 

עדיי
 לא , ב"ארה,הגדולה שלנו" הידידה"וא� . ה
 בניגוד לדעת�, והכרזתה כבירת ישראל, בכלל מדינת ישראל" החדשה"
  .שלדעת� ירושלי� היא עיר בינלאומית, מכירה בסיפוח זה

אינה מכוונת אלא למעשי , שהאזהרה שלא ימרדו באומות, )ס� בודאי יודה בזהי יו"וא� הגרע(ד "אלא שהברור לענ
ודרשו את שלו� העיר אשר הגליתי : "וזה ברוח הציווי האלוקי ביד ירמיה,  מדינות העול�בתו� גבולותמרידה שייעשו 

לות מעי
 אלה ייקרא כי רק לפעו, ואכ
 כ� נהגו ישראל בכל ארצות גלות�). ז,כט' ירמי" (והתפללו בעדה, אתכ� שמה
וזו כבר בטלה ע� הסכמת האומות להקמת ". שלא לעלות בחומה"האזהרה היתה , ואילו באשר לאר� ישראל". מרידה"

  .ל"וכנ, המדינה

שכ
 בהענקת עצמאות למדינת ישראל כלולות הזכויות , אי
 לה� תוק� לזמננו, שהיו נכוני� לשעת�, ש"כ דברי הרשב"וע
' ואינה תלוי, ויש בכלל זה ג� אפשרות של קיו� חילוקי דעות שבי
 מדינת ישראל לאחרות, יתשישנ
 לכל מדינה עצמא


כאשר עינינו רואות בחילוקי דעות , י דרכי� שונות"ופתרו
 סכסוכי� וחילוקי דעות הוא עפ. בהסכמת
 או בהתנגדות
  .וסכסוכי גבול שבי
 מדינות העול�

נאמר על ידי אחד מגדולי ישראל של הדור , ת שיבת ישראל לאר� ישראלל על זכו"כבר ע� קבלת ההחלטה הראשונה הנ
  :כדברי� האלה, "אור שמח"ה, מאיר שמחה הכה
' ה הגאו
 אביר הרועי� ר"ה, שלפנינו

, נית
 צו אשר אר� ישראל תהיה לע� ישראל, אשר באסיפת הממלכות הנאורות בסא
 רעמא, כעת הסבה ההשגחה
... ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה , שיו
 המלכי� קמה מצות ישוב אר� ישראלובר, וכיו
 שסר פחד השבועות

  ).לא' ירמי(עד מתי תתחמקי
 : ואולי על זה נאמר

ועליית ישראל לאר� מיד אחר הכרזה זו היתה בגדר קני
 חזקה . הכרזה זו אישרה את זכות ע� ישראל על כל חלקי האר�
,  כיו
 שהחזיק באחת מה
�מכר לו עשר שדות בעשר מדינות : "כלשו
 ההלכה, של כל מה שכלול היה אז במיצרי אר� ישראל


י "קריעת עבר הירד
 מעל חלקי א, ואשר על כ
. וא� כול
 יחד לחזור בה�, ואי
 בכוח מי מהאומות) א,ק יב"ב" (קנה כול
של עבר הירד
 המערבי שהחלטת החלוקה הנוספת , ודבר שאי
 צרי� לומר. י ממשלת המנדט נעשתה שלא כדי
"בשעתה ע

וחמסנותא דמלכא אי
 לה תוק� , נעשה בגזל ממש, לבי
 מה שמעבר לו" הקו הירוק"שלפיה באה ההבחנה בי
 מה שבתו� 

  .די

  .ה

בניגוד לדעת , 
"ג� לרמב, אי
 שו� מצוה בזמננו לצאת למלחמה"שמשו� זה , י"בנוס� על המובא לעיל בש� הגרע
שבגלל� אי
 תוק� בכיבוש , י פגמי� נוספי�"מעלה הגרע, הראנו לדעת שאינ� נכוני� לזמננוו, שכבר דנו בה� לעיל, "ע"אוה
  ":השטחי� הכבושי�"ל ובהחזקת "צה

שמצוה מוטלת , )ת יז"ל(צ "
 עצמו בסהמ"הרמב' כמו שכ, שאי
 לנו מל� וסנהדרי
 ואורי� ותומי� הנדרשי� לכ�
  .חמת מצוה לשאול באורי� ותומי�על המל� והסנהדרי
 כשמוציאי� למלחמת רשות או למל


מל� ' אי� נלחמו החשמונאי� בימי בית שני מלחמת מצוה של עזרת ישראל מיד צר והרי בבית שני לא הי, א� א� כ
ז "ואי� נפסק להלכה שא� בזה). כ ש�"ד ונו"א וראב"ב ה"ד מביה"� פ"ע רמב"ב וע,יומא כט(? וחסרו אורי� ותומי�

וזה ג� לגבי אחרי� מישראל , קי נפשות או בעיר הסמוכה לספר ג� על עסקי תב
 וקשיוצאי� למלחמה בבאי� על עס
שמביאי� ראיה מדוד שנזעק לעזרת אנשי , ש בסוגיא"ועי? ת"מבלי מל� ומבלי או, שיוצאי� לעזרת אחיה� הנתוני� בסכנה

ז "ית
 להוכיח ממנו לדיד
 ובזהואי� נ, ת"שנאמר בו ששאל באו, ומה ראיה מביאי� מדוד. קעילה מהפלשתי� ששסו הגרנות
  ?ואילו אנ
 חסרנו זאת, ת"בעוד שהוא שאל באו, בכל מקרה דומה של עיר הסמוכה לספר

לא הזכיר בי
 התנאי� , שד
 על התנאי� הנדרשי� ליציאה למלחמת רשות ולמלחמת מצוה, )מלכי�' ה מה"פ(� "וברמב
פשוט שאי
 זה , ת"
 באשר למני
 המצוה של השאלה באו"ב� ע� הרמ"וא� אמנ� חלוק הרמב. ת ושאלה בה�"הימצאות או
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ת "� אינו חלוק בקיו� המצוה של שאלה באו"א� ג� הרמב. במפרשי� שדני� בזה' עי, אלא א� ראוי להמנות במני
 המצוות
  .מלכי� בדיני מלחמה' מ לא הזכיר מזה מאומה בה"ומ. ביציאה למלחמה

אפשרות , ת"שכשאי
 האו. לעיכובאאבל אינו , וזה כשה� קיימי�, צוהלמת אלא "שאי
 הצור� באו, אלא פשוט וברור
  .ה שאי
 מוסיפי
"א ד,שבועות טו' תוס' עי, בכל אופ
 באשר למלחמת מצוה, המלחמה אינה נמנעת בגלל זה

שנלחמו מלחמות ישראל טר� מלו� מל� , ועדי� ה� השופטי�, מצוהל במלחמת "כ
 עני
 המל� אינו לעיכובא כנ
  ):קמד' משפט כה
 סי(ל "ה קוק זצ"כ בזה מר
 הגראי" עוד נציי
 מש.בישראל

חוזרי� אלה הזכויות של המשפטי� לידי , מה שנוגע למצב הכללי של האומה... שבזמ
 שאי
 מל�, נראי� הדברי�
  .האומה בכללה

  .נב ואיל�' עמוד הימיני עמ' כ בזה בס"ע מש"וע

  .ו

  :י בזה"עוד כתב הגרע

והרי בכיבוש שלנו ... 
 אינה אלא כשהירושה והישיבה היא כאד� העושה בתו� שלו "דהרמבשעיקר המצוה אליבא 
וה� יושבי� ישיבת קבע בחצריה� , אי
 בידינו לגרש את הערבי� תושבי השטחי� ביהודה שומרו
 ועזה, היו�

ז שלה� על "ל עואפילו הכנסיות ש... ז אי
 בידינו להזיז� ממקומ� "ואפילו את האומות העובדות ע. וטירות�
שעליו ציוותה התורה לפי דברי , שאי� זה בכלל מצות כיבושוברור . ע"וכל זה מיראת אוה... עמד� יעמודו 


"הרמב...  


ואי
 לנו עליה� אלא שלטו
 צבאי , שבזמ
 האחרו
 הדרכי� ביהודה שומרו
 ועזה ה
 בחזקת סכנה, ובפרט יש לציי
, ובודאי שזה אינו בכלל מצות הכיבוש, כ להתיישב בתוכ�"וכש, בלא שו� אפשרות לעבור ש� בבטחה, בלבד


"שעליו דיבר הרמב, כאד� העושה בתו� שלו.  

שאי
 , הא� אי
 זה אומר. וחייב בה ג� כל יחיד מישראל, בכל הדורות
 דיבר על מצות הכיבוש שקיימת "א� ה
 הרמב
וה� יושבי� לבטח , 
 אנו מגרשי� הערבי�ומהו זה הפג� שאי? פג� בכל אלה שלא ייחשב כאד� העושה בתו� שלו

ויקבלו עליה� החובות , הרי אי
 אנו מעוניני� אלא שישבו בשקט? וכי ברצוננו להתנכל לה�, "בחצריה� וטירותיה�"
  !שישנ� על כל אזרח במדינה

ש הדברי� ופירו. � במדינה אלא כשיד ישראל תקיפה"שאי
 האיסור של ישיבת עכו) ז"ו מע"פ(� "והרי כבר פסק הרמב
, אלא הכוונה. והוא פטור בכל המצוות, ל הוא"כי זהו דבר שאצ,  לא משו� סכנת נפשות�על כרח� , הוא" שאי
 היד תקיפה"

, וכ
 שלא לתת פתחו
 פה לגויי� במדינותיה�, שהתנהגות זו נחוצה למע
 אפשרות קיו� יחסי� נורמליי� ע� עמי הסביבה
  .של גרוש נכרי� מתוכנו,  אי
 כיו� חיוב זהכ"א. נגד היהודי� היושבי� בארצותיה�

, ואפילו המדינות החזקות ביותר, וכל אומה, דברי� אלה מעוגני� ה� בחוקי� בינלאומיי�. לא מובנת טענה זו, ובכלל
ז "והא� עי. למע
 המעיט עד כמה שנית
 מלחמות מ
 האר� בי
 מדינה ומדינה ובי
 ע� וע�, מעונינות בקבלת הסכמה כללית

ומכא
 תשובה , אתמהה? ז ששומרות בקפדנות על קיו� החוק הבינלאומי"עי,  עצמאות המדינות כול
 בכל מקו� שה�תפג�
א� , ז"שמצוה עלינו לאבד ש� ע): "...מצוה תלו(כ החינו� "שכ. ז"ג� לטענה על שאנו נמנעי� מלבער מקומות ובניני� של ע

  .אלא בזמ
 שידינו תקיפה על עובדיה, לאבדהאבל אי
 אנו חייבי� לרדו� אחריה ו". יש כוח בידינו

והללו כול� הרי , שבני נח אינ� מצווי� על השיתו�) קנו בש� הראשוני�' ח סי"או(א "מ שהביא רמ"שלפ, ונוסי� עוד
הרי אי
 על עובדיה , א"ולפי הרמ, ז תלוי בחיוב ביעור עובדיה"שביעור ע, ל נראה"כ החינו� הנ"וממש, מודי� בבורא עול�

, א"אי
 לדחות בקנה דעת הרמ, והבינו אחרת דברי הראשוני�, ז"וא� כי יש מהאחרוני� שחלקו ע, ז"ו� תורת עובדי עבשית
  .'ל כוותי"והני דס

מ
 הראוי להזכיר עוד מה שהביא לפני כ
 ש� אריכות דברי� מכמה , ואשר להימצאות� של ערבי� בני דת ישמעאל באר�
וצר� לזה ג� את דעת . ז למכור לה� קרקעות מ
 התורה"ומותר לפ, "לא תחנ�"הנוקטי� שאי
 בהללו משו� , אחרוני�

באופ
 שמ
 התורה מותר שימצאו נכרי� אלה , דקרא אסמכתא בעלמא, שאי
 איסור מת
 חניה אלא מדרבנ
. ז"הרדב
תר לשכנ� בארצנו מו' אי� יתכ
 שהי, "דלא תחנ�"הרי בר מ
 האי דינא , ג פג� בכיבוש"וא� תמצי לומר שיש בכה, בארצנו


  . שנצטוינו עליו לפחות בזמ
 בית ראשו
מבטל את הכיבוששזה , מעיקר הדי


השטחי� של יהודה שומרו
 ועזה לבי
 אלה " החזרת"נראה שמבדיל בי
 , שכפי שכבר ציינו לעיל, ובכלל אי
 הדבר מוב
וזה מפני . חמה קיימת להג
 עליה�שעליה� נראה שמסכי� שחובת מל, שהיו מוחזקי� בידינו לפני מלחמת ששת הימי�

כ מקומות "א� הרי ג� בשטחי� שהיו מוחזקי� בידינו יש ג, יש ג� חיוב של מלחמה ומסירות נפש, שבמקו� שיש די
 כיבוש
. אי
 תורת כיבוש קיימת ממילא, לדעתו, כ ג� כא
"א. באי
 מפריע" בחצריה� ובטירות�"מסוימי� שבה� יושבי� הערבי� 

ג� כא
 צרי� למלא , לו יתעוררו ויתבעו להנתק מעל המדינה ולהצטר� לאחיה� שמעבר לקו הירוקא� ג� הל, כ"וא
  ?נ ואנה אנו באי�"והכל משו� חשש של פקו, מבוקש�

  .ז

שהיא , ל במלחמת ששת הימי�"י צה"שכל אות� המקומות שנכבשו ע, במיצוי הדברי� דלעיל אנו מגיעי� למסקנא
 שבמעשי ההתנחלויות שבא החזקהובמצור� לזה קני
 : תדלנו למונע� מלצאת למלחמהבעוד שהש,  עלינושנכפתהמלחמה 

ושהיו בהסכמת וא� בסיוע של ) אחרי שהובהר למדי שעדיי
 משתעשעי� בחלו� שיצליחו לזרוק אותנו לי�(בעקבות הכיבוש 
  . עליו לכל דברתורת כיבוש, הממשלה

י מלחמה "שאי
 לנו כיו� מצות כיבוש לכתחילה ע, )א" במקכ"וכמש, ד"וכ
 הוא האמת לענ(וזה אפילו א� נסבור 
, עלינו במלחמת מצוה של עזרת ישראל מיד צר' מכל מקו� באות� חבלי אר� שנפלו לידינו בחמלת ה. שכרוכה באבד
 נפשות
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, עצמ�י "ג� לפי אות� יסודות שבדברי הגרע, ועל כ
, תורת כיבוש עליה�, ועשינו מעשה המורה על רצוננו לזכות בה�
  .ואי
 טענת פקוח נפש תופסת בזה, חייבי� לצאת על הגנת� במלחמה

  .ח

שא� ביאת המשיח תהיה כרוכה באובד
 , התבטא, ל"חיי� מבריסק זצ' שהגאו
 ר, י מובא מפי השמועה"בדברי הגרע
אול� א� , שיחשכוונת הדברי� באשר לשמחה ולסיפוק הנפשי בעצ� ביאת המ, דומני. כי אז מוטב שלא יבא, נפש מישראל

כי אז א� אמנ� , שכל אלה הנמצאי� בצרה ובשביה ימצאו פדות ורווחה, ז לישראל" שיעמוד עילריוח ולהצלההכוונה 
היא המלחמה של עזרת ישראל מיד , מכל מקו� להלח� למטרה זו, )ואפילו מפני נפשות(לכתחילה אי
 דוחי
 נפש מפני נפש 

וזה עוד טר� שיודע שהוא ', שמל� המשיח ילח� מלחמות ה) מלכי�' ו מה"פ(� "וכבר מבואר בדברי הרמב, שהיא מצוה, צר
כ ג� מלחמותיו יתכ
 שיהיו כרוכי� באובד
 "א, "עול� כמנהגו נוהג"� נוקט ש� שג� אז "י שהרמב"אעפ, הרי,  משיחודאי

  .כשיהיו לש� הצלת אנשי� מבני ישראל, וזהו כאמור, מ לא ימנע מלערו� אות�"מ, נפשות

  .ט

י גורמי� "שבגלל אי השקט השורר במיוחד בשטחי יהודה שומרו
 ועזה בשני� האחרונות ע, ביחוד מתמיהה הטענה
וזה מחוסר אמונה וממגמה מפורשת של טשטוש ייחודו של , י התומכי� ביד�"ג� מאחב, ולצערנו, ומפני�, מסיתי� מחו�

בלא שו� אפשרות לעבור ש� ...  ה� בחזקת סכנה הדרכי� ביהודה שומרו
 ועזה", ע� ישראל כע� התורה וע� סגולה
  ".זה אינו בכלל מצות הכיבוש... כ להתיישב בתוכ� "וכש, בבטחה

ואילולא שהיתה הממשלה עצמה מרסנת ; י"ה מיושבי� ש� כמאה אל� יהודי� כ"וב, חו� ממה שיש כא
 מ
 ההגזמה
שהצבא רק מתו� חישובי� , י פורעי�"ת סכנה שהיא עא� ג� א� קיימ. היו מתוספי� עוד כהנה וכהנה, התיישבויות חדשות

הרי לכל , ויש והפורעי� מצליחי� לפגוע בנפש או ברכוש, נמנע מלנקוט יד יותר קשה) לעיתי� ג� מוטעי� ומעוררי בקורת(
  . על המקו�כיבושוהוא שקובע תורת ,  הוא בידי הצבאשהשלטו�גלוי וידוע 

ד "ג� אחר י, י מלכי ישראל"עד שהתיצב השלטו
 ע, י" בראשית כניסתנו לא,וכבר היו לישראל באר� עתי� קשות יותר
חדלו , והולכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות, בימי שמגר ב
 ענת חדלו ארחות: "והד מזה בשירת דבורה, שנות כיבוש וחילוק

, ותנות בהיות הכיבושהמ, וחיוב המצוות התלויות באר�, הא� אז נתבטל מהאר� תורת כיבוש". חדלו, פרזו
 בישראל
וכ
 היה המצב בסו� . והיה צרי� להתחיל מחדש, כי אז היה צרי� להתבטל מני
 השני�? תרומות' � בראש ה"כ הרמב"כמוש

 הא� �ז באופ
 גלוי "שהיו עובדי ע, וחנה בה חיל מצב רומאי קבוע, כשהרומאי� התחילו להשתלט על האר�, ימי הבית השני

בטלו אז היובלות והשמיטי?  

  .י


� על עסקי ממו
 אי
 יוצאי� עליה� "שלמרות שבבאו עכו) א,ד� מה(סוגיא מפורשת בעירובי
 : א� בר מכל הדי
דהיינו , מדוד שיצא להלח� בפלישתי� ששסו הגרנות' ומביא לזה ראי.  יוצאי�בעיר הסמוכה לספר, למלחמה בחילול שבת

י שלא באו אלא על "שאעפ, ילה בי
 גבול ישראל לגבול העמי� שמבד�עיר הסמוכה לספר : "י"ופירש. על עסקי תב
 וקש

  ".ומש� תהא האר� נוחה ליכבש בפניה�, חיישינ
 שמא ילכדו המקו�, עסקי ממו

ואז אי
 מעצור , �"כשהמקו� כבוש בידי עכו, שלזה ייחשב כסכנת נפשות, והיינו שיש חשש של כיבוש יישובי ישראל
נחשבת כעיר ) שהיא בבבל(שמהאי טעמא ג� נהרדעא , כפי שאמרו ש�, י"רק באה אינו ודי
 ז. בפניה� ג� לענייני נפשות

  .הסמוכה לספר

ומש� , חוששי� שישתלטו על המקו�, ולא באו אלא על ענייני ממו
, שלא באו כלל אפילו ללכוד את ערי הספר, וא� בזה
למסור לה� המקו� הגובל ע� שאר יישובי מכל שכ
 א� כל הדיו
 במפורש , ימשיכו להשתלט על כל היישובי� הנוספי�

אלא ימשיכו לכבוש ג� מקומות , כי יש חשש סביר שלא יעצרו בזאת, ז לצאת למלחמה"ל חייבי� ע"שלפי חז, ישראל
  .נוספי�

  :י"ו כתב הגרע, שכט' ע סי"וכפי שנפסק בפשיטות בשו, י ועוד ראשוני�"לפי פירש, על דברי� פשוטי� וברורי� אלה

א� ה� יאמרו , וה� תובעי� אות� בחזרה, ל מידי הערבי�"י צה"אשר נכבשו ע, הודה שומרו
 ועזהבשטחי� של י
, ו קיימת סכנת מלחמה מיידית"ח, וא� לאו, שרוצי� לכרות ברית שלו� אתנו א� נחזיר לה� שטחי� אלו

יר הסמוכה לספר  בודאי שאי
 זה דומה לע�ומומחי� צבאיי� ומדיניי� יקבעו שאי
 סכנה כלל בהחזרת השטחי� 
  .שבידינו מימי עול�

לא נדע " מימי עול�"האי , "מימי עול�שאי
 זה דומה לעיר הסמוכה לספר שבידינו "כ לחלק "מש: כמה תשובות בדבר
אלא שמאז סו� ימי בית ראשו
 , והרי ש� הוא שלטו
 ע� זר מאז ומעול�? "מימי עול�" הא� נהרדעא היתה בידינו �פירושו 

� שמעבר לספר בעניני "עמדה לפעמי� בלח� של עכו, בתור עיר הסמוכה לספר, ונהרדעא. לוסיה יהודיתהתרכזה ש� אוכ

מ אי
 "מ, ואי
 ברצונ� להשתלט על העיר, שלמרות שבאופ
 מוצהר אינ� באי� אלא על עסקי ממו
, ז אמרינ
"וע. ממו

שיתכ
 שתהא קשורה באובד
 נפשות ,  במלחמהעד כדי צור� לצאת נגד�, ולמיחש מיבעי, להסתמ� על דבריה� והצהרותיה�
ל מסרו לנו את "חזכי , ולא הותנתה בשאלת מומחי� למיניה� להערכת המצב, והלכה זו קבועה ופסוקה, וחילול שבת
  .ע"� ובשו"וכ� נפסקה ג� הלכה לדורות ברמב. שתכנו את רוח� ומאוייה� של הגויי�, הערכת� ה�


אמירת� על נכונות כריתת . ותיה� ותביעותיה� של הללו שאנו בעימות עמה�לא דק במסירת טענ" פורתא", כמו כ
ויש . השטחי� כי א� בהחזרת שטחי�תולי� זאת לא בהחזרת , שביניה�" מתוני�"ג� של הללו המוגדרי� כ, שלו� אתנו

  .הלזה" הא הידיעה"מ גדולה ב"נפ

יש לשגות באשליות שוא , איפוא, למה, ק"עיהעד שיתנוסס דגל� על ירושלי� , כי לא יתרצו בפחות, וא� מכריזי�
וה� שיושבי� על אדמה , "י ירושה היא לנו מאבותינו"שא"? "ואי
 שלו� "�" שלו� שלו�"ובהרדמת הציבור בדיבורי� על 
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א� לא נשתקע ש� בעלותינו , בפרט שמעול� לא נתייאשנו. שקרקע אינה נגזלת ואינה נקנית ביאוש, ל"שכ
 קיי. לא לה�
ת לעמו "שהיא מעוגנת בהבטחת השי, רק בעמידה בקומה זקופה על זכותנו, כי על כ
). ש�' ותוס' סוכה ד� ל' עי (מאר� זו

ועדי� ספרי הנבואה , חיינו ויצרנו באר� זו, שעד שהוגלינו בחוזק יד, ובעובדא ההיסתורית הברורה והמוכחת, ישראל
  .י לנו האר� הזאת מאז ועד עול�כ, פ של התנאי� והאמוראי�"והיצירה הענפה של התורה שבע

  .יא

שהוא מפאת החשש , "תב
 וקש"המחייבת יציאה להגנה עליה ג� בעבור עסקי , י את עיר הסמוכה לספר"לפי הגדרת רש
בהיות� משמשי� א� ה� , "שטחי�"יש דמיו
 ברור ל, ומש� ימשיכו לכבוש את כל יישובי היהודי� ש�, שישתלטו עליה

שהסכנה , י"
 מפרש דלא כרש"וזה משו� שהראב. י מנסה לערער את דמיו
 זה"א� הגרע. האר�כקרש קפיצה לשאר חלקי 
וא� לא יירתעו , לא יפחדו מהיהודי�, �"שמתו� היות המקו� קרוב לריכוזי� של יישובי העכו, בעיר הסמוכה לספר היא

  . הגויי� והגנת�שכ
 יסמכו על עזרת, א� מי מה� יגלה התנגדות ולא יניח לה� לשלול שלל, מלהרג�

שבדר� כלל , ז פירוש ההבדל בי
 א� באו על עסקי תב
 וקש לעיר הסמוכה לספר לבי
 א� באו על ערי� אחרות הוא"ולפ
ולא , יסורו מעליו, ולא יניח לה� לשלול שלל, שכ
 א� מתנגד לה� מי מישראל. נ"כשבאי� על עסקי ממו
 אי
 חשש לפקו

  .יהודי�כי יפחדו מנקמת ה, ינסו לרצחו נפש

, � שיבואו לעזרת� וא� מישהו יגלה התנגדות"מתו� בטחונ� בעור� של עכו, בעוד שבעיר הסמוכה לספר יהיה לה� עוז
  .ועל כ
 הרי כל עסקי ממו
 יכולי� לההפ� לעסקי נפשות, ירצחוהו נפש

יש אומד
 סביר , תבפרט כשהדבר כרו� בחילול שב, ולא לעמוד כנגד�,  צרי� אד� להפקיר ממונושמצד הדי�י "ואעפ
כ רואי� זאת "ע,  ויבואו לידי סכנה�אי
 אד� מעמיד עצמו על ממונו : ל" כחזקה שאמרו חז�שימצאו כאלה חמומי מח 

  .ומחויבי� אנו לצאת להצלה ע� כל הכרו� בזה, כסכנת נפשות

  ,לבי
 עיר הסמוכה לספר" השטחי�"שאי
 דמיו
 בי
 , י"טוע
 הגרע, 
"זה של הראב' י פי"ועפ

  .'וכו' שיוכלו להמריא למרחקי� גדולי� וכו, ה יש אתנו מטוסי קרב"שבעז, שבזמננו אי
 לה� מקו� לנוס

  :א� טענה זו מופרכת

אלא סומכי� שהעזרה המובטחת לה� מבני עמ� ". לנוסשיש לה� מקו� " העזרה שה� סומכי� עליה אינה כלל מצד �א 
  . ולא ירדפו כלל אחריה�,שלא יאבו להתגרות בה�, תשמש גור� הרתעה מספיק

והתמודדות זו אינה , כ
 יש לשכנינו מטוסי קרב וכל אביזרי לחימה כהנה וכהנה', ה מטוסי קרב וכו" כש� שיש לנו בע�ב 
  .רצויה לנו כמו לה�

מראי� פני� למסירת� , שהשטחי� בידינו, בעוד שבשעה זו: תהיינה נא אזנינו שומעות את היוצא מפינו, וא� ג� זאת
". 'שיוכלו להמריא למרחקי� וכו"ה "ולא סומכי� על כוח ההרתעה של מטוסי הקרב שיש לנו בע,  מפני חשש מלחמהליד�

אז דוקא יתחילו להבהל מפני מטוסי קרב אלה , ויהיו המקומות בשליטת� המלאה, הא� לאחר שנמסר� בידי� ליד�
  !?כאילו ה� מחוסרי הגנה מכל וכל, שיפגעו בה�

שאינו בא אלא , והרי יתכ
? י"
 נוגד להלכה שלפי פירש"מא
 יימר ל
 שהפירוש של הראב: ס� לזהא� ג� חו� מזה ונו
ויעמיד עצמו בסכנה עבור ממונו , שג� מצד חשש שמא מישהו ינהג שלא כהוג
, ויש בזה חידוש. להוסי� נימוק נוס� לספר


למרות , ע"וכש� שג� בשו, 
 כל פיקוח נפשכדי, ג� זה מצדיק דיו את חילול השבת ואת סיכונ� של אחרי�, שלא כדי
  :ל"וז, )רנו' כתבי� סי, ד"והוא מתרוה(
 "מעתיק להלכה ג� חשש זה של הראב, י בעני
 עיר הסמוכה לספר"החזיקו בפירש

והוי , יהרגנו, שא� לא יניחנו ישראל לשלול ולבוז ממונו, אפילו באו על עסקי ממו
 מחללי
, ז"שבזה, יש מי שאומר
  .שותעסקי נפ

חיישינ
 שמא יעמוד אחד , י שמעיקר הדי
 עליו להניח ליקח הממו
"שאעפ, כפי שכתבו המפרשי� ש�, והוא מהטע�
  .ויסתכ
 בזה, כי אי
 אד� מעמיד עצמו על ממונו, כנגד�

  ):פד אות יג' סי(י לעיר הסמוכה לספר "לאחר שהביא פירש, ז"וכ
 מופיעה הלכה זו באו

אז , שכששוללי�. שיוצאי� עליה� בשבת בכלי זי
, שאפילו א� באו לשלול בעלמא, ה�שאנו דרי� ביני, כ עתה"כש
  .כמו כ
 הורגי�


"שהראב, הרי לא נפלאת היא, כ"א , 
ג� בנקטו שהסכנה בעיר הסמוכה לספר היא ג� מצד הסכנה שבעצ� שלילת הממו
וזה בדיוק כחשש אשר לפנינו . �"י העכו"י מצד הסכנה של כיבוש המקו� ע"אינו חולק על רש, שיהפ� לעני
 של נפשות

  .במסירת השטחי�

, כ שהחשש בעיר סמוכה לספר שמא יכבשו מש� האר�"שמש, י"י מביא עוד להסתייע מפירוש הרוגטשובי ברש"הגרע
בהסתמכות על מה שהעלה , ובקשרו נימא לנימא, שדוחה את השבת, אלא משו� מצות כיבוש האר�, נ"אינו מצד חשש פקו

ושלא (ממילא כל די
 זה אינו קיי� כיו� , 
 אי
 כיו� מצות כיבוש"שא� לרמב, ש"י הרשב"עפ) עיל וכבר דנו בה�והובא ל(
  ).ע"כהשו

. לעיר ספר, שהיא בבבל, ז מה מקו� להשוות נהרדעא"שלפי, פירוש זה של הרוגטשובי כשלעצמו מופר� מהסוגיא עצמה
כש� שמותר לגדל ש� כלבי� , י"הרי היא כא,  קבוע וע� רב מישראלשמכיו
 שיש ש� ישוב: "וכתב, והוא עצמו הרגיש בזה

שכל זה , י עצמו כתב"והגרע? למצות כיבוש" ע� רב מישראל" וכי מה שיי� עני
 �דברי� תמוהי� כשלעצמ� ". כדי
 עיר ספר
ע שנוהגת "ת בשובעוד הלכה פסוקה מפורש, ומה יושיענו זה, שה� בחינת לחידודי, מה יש להביא דברי�, כ"א� א, דוחק

  ?בכל תפוצות ישראל


  :ולמרבה הפלא רוצה לבאר בדר� זו ג� את דברי ערו� השולח
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ובאו , ובזמ
 שבית המקדש היה קיי�: שכתב, יחיאל מיכל אפשטיי
 בערו� השולח
' ונראה שזהו טעמו של הגאו
 ר
א� , שעיר כזאת. ה
 את השבתמחללי
 עלי, אפילו לא באו אלא על עסקי תב
 וקש, לעיר ספר העומדת על הגבול

  .יהא נוח לכבוש את כל האר�, יכבשוה

ולא הרגיש שמלי� אלה בערו� השולח
 אינ� אלא תיקו
 . הנה רצה לתר� מילי דתמיהא במילי דתמיהא הדחויי�
מא ש). והדברי� ידועי�, כ� יש ש� עוד שינויי� מהאי טעמא באותו סימ
 ובעוד מקומות רבי� (מאימת הצנזורהסופרי� 

במה , י היא"שהרי ג� א� מדי
 כיבוש א. שכאילו מטי� לקחת החוק בידי� בגדר מרידה בשלטו
, תתלה בוקי סריקי במחבר
  ?זה תלוי א� בפני הבית או לא

יתפרש שכוונתו לומר שהגמרא משוה עיר , "שלא בדרא דאוני"שלא יראה כ, וא� נרצה ליישב דברי הגאו
 הרוגטשובי

 "כטע� הראב, נ"מ ג� שיי� חשש של פקו"א� מ, שא� אמנ� אי
 ש� די
 מצות כיבוש. י" שבאלעיר ספר, ל"ספר שבחו

  .שג� הוא מתיר מלחמה וחילול שבת, נ"וזה מצד ספק פקו. כ ג� בזה הותר"ואשר ע. ד"ותרוה

צות כיבוש שא� ג� אי
 מ, ודו
 מינה לנידו
 דיד
, נ דומה בדי
 זה למצות כיבוש"הרי חוזר הדבר שספק פקו, כ"א� א
  .ל"פ לא גרע מישוב יהודי שבחו"עכ, ז"האר� בזה

ושעל כ
 אי
 להביא , י כפשוטו "אפילו לפי פירש, בסיו� הדברי� מעלה עוד חילוק בי
 נידו
 דיד
 לבי
 עיר הסמוכה לספר
וני� שדנו ומביא חבל אחר.  כי למנוע סכנת מלחמה מיידית עדי� טפי ממה שנחוש פ
 תקראנה מלחמה בעתיד�מש� ראיה 

כדי , וכנראה(נ להתיר איזה איסור כשאי
 סכנה לפנינו "שהעלו דלא חשיב ספק פקו, בעני
 ספק סכנה המתירה חילול שבת

) ז, ח"אבלות ר' א ה"ומביא לזה דברי מר
 החזו). זו א� היא אכתי אינה בפנינו" מיידית"כ ג� סכנת מלחמה "שא, שלא נטע

  :ל"המנסח את הדברי� בזה

א� שאי
 בשעה זו [דבזמ
 שמתריעי
 עלה . מצוי הדבראלא א� , ונת החילוק בי
 איתא קמ
 לליתא קמ
ואי
 כו

שבהווה אי
 , נ בדברי� עתידי�"אלא לא מיקרי ספק פקו... ל כאויבי� שצרו בעיר הסמו� לספר"הו]... חולה קמ

והלכ� אי
 , הצלה נהפ� לרוע�ופעמי� שמה שחשבנו� ל, ובאמת שאי
 אנו בקיאי� בעתידות. 'לה� כל זכר וכו
  .דני� בשביל עתידות רחוקות

  :י"ז מסיק הגרע"ועפי

כ "משא, עלול הדבר להביאנו לסכנת מלחמה באופ
 מיידי... שא� לא נחזיר השטחי�, וכא
 הרי הסכנה לפנינו
  .יתפתו בעתיד לפתוח במלחמה, י שהגבול יהיה קרוב ליישובינו"החשש פ
 ע

שאי� שודאי אי
 כוונתו לומר ". ואי
 כוונת החילוק בי
 איתא קמ
 לליתא קמ
"א "ר
 החזוכ מ"באמת עלינו לבאר מש
דלא ) א,יומא פה(שהרי לעני
 סכנה בפנינו אמרינ
 בסוגיא , דזה ודאי אינו,  בי
 סכנה שלפנינו לבי
 סכנה שלעתידשו� חילוק

 ולא �' וחי בה�'משו� דכתיב , דהיינו טעמא): "קחה ולפ"ד(ש� ' וביארו התוס. ת כולה"ושלא כמו בכה, אזלינ
 בתר רובא
בעוד , א� שאינו מצוי כלל, הרי שחוששי� ג� לספק רחוק ביותר". שלא יוכל לבא בשו� עני
 לידי מיתת ישראל, שימות בה�


 דאזלינ, ת כולה"דהיינו שאז אינו חורג מהדי
 הכללי שבכה, "א� מצוי הדבר"שא� אי
 הספק סכנה עכשוי חוששי� רק 
, נ הוא מצוי"וכל שהחשש לפקו. כלומר א� יש כא
 חשש סביר או רחוק,  שיקרהמצויכ יש לדו
 א� דבר זה "וע. בתר רובא

  .הרי הוא כאילו בפנינו, כי אז א� א� איננו לעת עתה בפנינו

כ "שע, מצויב הוא בגדר ספק ה"שכל כיו, שהדוגמא לכ� היא עיר הסמוכה לספר, ובזה הוסי�. וזה פשוט בכוונת דבריו
בדברי� "רק " ליתא קמ
"ולא יקרא , כי זהו בגדר איתא קמ
. התירו ש� חכמי� לצאת למלחמה בכלי זיי
 ולחלל שבת

  ".שבהווה אי� לה� כל זכר, עתידי�

 
ספק שעיר הסמוכה לספר זהו , והפוסקי� א� הביאו זאת להלכה באופ
 פסוק, ל חישבו ומצאו" חז�ומעתה נחזי אנ
ולפיו נפסוק שזהו ספק , ואנ
 ניקו� ונסמו� על מומחה זה או אחר, א חלי� כא
 כל חיובי יציאה למלחמהשממיל, המצוי
  ?!ל הכללית בעני
 עיר ספר"בניגוד לקביעת חז,  מצוישאינו

שהאיו� שמאיימי� במלחמה מיידית הוא , ז כמה פעמי�"וחוזר ע, י מסתמ� עליה"הגרע' שכב, שג� קביעה זאת, בפרט
 אינה מצפו�הרי הסכנה , וא� נבוא לחשוש. א� קביעה זו אינה אלא בגדר דברי נביאות ופתחו
 פה לשט
.  יותרספק המצוי
בהיות� מסייעי� , אלא א� נעשית מוחשית יותר, של יהודה שומרו
 ועזה" השטחי� הכבושי�"י מסירת "מסתלקת ע

  .ל בדברי� פשוטי� וידועי�"ואכמ, להדדי

כי לא זו בלבד , שמסירת שטחי� כל שה� אסורה, ע"נינו היא על יסוד פסק ההלכה שבשוההלכה הפשוטה לפ, כ"אשר ע
  .אלא אדרבא מגדילה הסכנה ביותר, שמסלקת סכנה

  .יב

א� ". הקו הירוק"ליישוב שלפני� מ, עד כא
 היה הדיו
 על הסכנה הכרוכה במסירת שטחי יהודה שומרו
 ועזה לע� הנכר
מלחמת ששת "באות� השטחי� עצמ� שלפני ,  לאותו קושמעבר עי
 מאות� ישובי� בעיקרו של דבר ה
 יש בזה העלמת

  .המוני� אוכלוסיא של כמאה אל� יהודי�, שבינתיי� נתמלאו בישובי� יהודיי�, היו בחזקת ממשלת ירד
" הימי�

וצע כי ייעקרו הי. שהרי אי
 זו בעיא פשוטה כלל וכלל. שיעורו מה ייעשה בה��י בהרצאתו"והנה סת� ולא פירש הגרע
א� ה
 קשה ? ורק בנס נמנעה שפיכות דמי�, שגר� זעזוע עצו� והתמרמרות רבה, דוגמת מה שנעשה בשעתו בימית, ממקומ�

והקימו ערי� וכפרי� , שאוכלוסי ישראל שטיפחו וריבו יישובי� אלה, שהרי אי
 צל של ספק. להעלות על הדעת אפשרות כזו
וא� , ולתת לנכסיה� לרדת לטמיו
, אשר הקימו בעמל רב ובקשיי� עצומי�, תיה�לא יסכימו להיעקר ממקומו, לתפארת

הא� לא יהיה הדבר כרו� בשפיכות דמי� ובמלחמת אחי� , למרות התנגדות המתנחלי�, ל לעשות המלאכה"נטיל על צה
 בי
 הגויי� ג� ד באשר לישוב יהודי השוכ
"ז ותרוה"האו, 
" הוא מזה שמעלי� הראבפחותוהא� חשש זה ? ו"איומה ח
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שמשו� זה מתירי� , שמתו� רצו
 הגנה על ממונו יבוא לכלל סכנה, מפני החשש שמא ימצא מי מישראל, בבאו על עסקי ממו
  ?מלחמה וחילול שבת

בעוד שמסירה זו מעלה כבר אפשרות מוחשית של , נ"יתכ
 לפסוק על מסירת השטחי� מפני חשש פקו, איפוא, היא�
  .ומה ביותרשפיכות דמי� בצורה אי

אשר אחרי כריתת ברית שלו� ,  אלה בתחו� האויבישארואלא , לא נעקור יישובי� אלה ממקומ�, וא� אמור יאמר
, שבעיר הסמוכה לספר יוצאי� למלחמה ג� בעסקי תב
 וקש,  הרי זה בניגוד מפורש להלכה�שלו� יהיה לה� בתחומו , אתו

  .�"וזה רק מחשש שמא יגיעו לידי כיבוש העכו

נתוני� לחסד� של אלה שירגישו , ונעמיד� בידי� ריקות, לו כא
 נמסור אות� לכתחילה ובמתכוי
 לידי אויב ומתנק�ואי
  ...עצמ� כמנצחי�

  .יג

במלחמת מצוה של עזרת ' שנכבשו על ידינו בחסד ה, לכ
 למסקנה יש להכריע כי ישנו איסור מוחלט למסור השטחי�
אלא אדרבא מקרבי� , לא זו בלבד שמרחיקי� חשש של אובד
 נפשות,  הנכרי�במסירת שטחי� אלה לידי. ישראל מיד צר
  .סכנה זו ביותר

לגאולה וישועה , שינחנו בדר� מישור ויציל נפשותינו מ
 השעות הרעות, נתאזר באמונת אמ
 ובבטחו
 בשומר עמו ישראל
  .בקיבו� נדחי ישראל והולכת� קוממיות לארצנו ובארצנו

  נספח א
  :רכת הצופהי מע"נשאלתי ע

  ?ל"י צה"הא� רשאי� אנו להחזיר לאויב שטחי� ששוחררו ע) א

  ?ומה ה� האספקטי� הדתיי� של שיחרור המקומות הקדושי�, הא� רשאי� אנו להחזיר את המקומות הקדושי�) ב

  ? למה היא מחייבת מבחינה דתית�גאולת הכותל ) ג

  לשאלה א

, שאי
 לנו שליטה עליה�, הדבר תלוי בכמה גורמי� חיצוניי�. ותשובה מלאה לשאלה זו אינה יכולה להינת
 בשעה ז
כדי לכלכל , תו� אספקלריא של ההלכה, רק מנקודת מבט ראשונית, איפוא, נדו
 כא
. מה� ג� כאלה שה� נעלמי� לפי שעה

  .צעדינו במתינות ובאחריות תו� הכרת גודל השעה

  .לא ולא: התשובה היא ? ל"� ששוחררו על ידי צההא� אנחנו רשאי� להחזיר לאויב השטחי: לגופה של השאלה

נכו
 . היא נכפתה עלינו על ידי האויב שהכריז עלינו מלחמת השמד. מלחמה זו לא אנו יזמנו אותה ולא אנו רצינו בה
אשר גורשו ממנה , אלא על החזרת האר� לבניה, לא מדובר כא
 על כיבוש". שטחי� ששוחררו"הוגדר בשאלה הדיו
 על 

כי . מ"י האו"החלוקה ניכפתה עלינו על ידי ממשלת המנדאט וע, א� א� פע� לא התיאשו ממנה, ד לפני אלפיי� שנהבחזקת י
בה ניבאו נביאינו ובה , בה נרקמה ההיסטוריה שלנו במש� תקופה ארוכה, בה ישבו אבותינו, האר� כולה שלנו היתה

כי א� , לא לגזול ממישהו אנו באי�. רצנו אנו שבי�ועל כ
 לא, המשיכה היצירה הישראלית את דרכה בתורה שבעל פה
  .להחזיר לנו את נחלתנו אשר בזזוה זרי�

כי צלצלו . י כל העמי�"אבל שמחנו ג� על המעט שהוכרה עליו זכותנו ע, ע� החלוקה, א� על פי כ
 השלמנו בלב כבד
  .מות העול�שלא לעלות בחומה ולא למרוד באו: שבה
, ל על שלוש השבועות"באזנינו דברי חז

, עינ� צרה ג� בנחלה המצומצמת אשר בחלקנו. לעומת זאת לא אבו אויבינו להשלי� ע� החזרת הגזל לבעליו החוקיי�
  .וזו הפע� השלישית שה� כופי� עלינו את ההתגוננות ואת העמידה על נפשנו

תפיסת השטחי� ".  צרעזרת ישראל מיד: "� מגדירה בש�"שהרמב, דינה של המלחמה כדי
 מלחמת מצווה, במצב זה
כדי להבטיח שסכנת ההשמדה , וא� החזקת השטחי� נראית לא פחות הכרחית, היתה הכרחית על ידי עצ� מהל� המלחמה

  .לא תשוב לרח� עלינו חס ושלו�


א� אמנ� נראה שמבחינת ההלכה אי
 עלינו כיו� חובת כיבוש האר� לש� שיחרורה מידי זרי� בדר� של מלחמה , ולכ
את אשר , שלא לש� כיבוש יצאנו אלא לש� התגוננות טהורה, הרי במקרה דנ
") אר� חמדה"שכתבתי בזה בספרי עיי
 מה (

עלינו להחזיק בה בכל , שלא זו בלבד שהצילנו מיד� אלא ג� סיבב הסיבות בכדי להחזיר לנו את נחלתנו, סייע בידינו' ה
�זכות זו הובטחה , אול� על זכותנו לא נוותר,  קיו� הוגנתנשתדל לתת לה� אפשרות, לא ננשל את הרוצי� להשאר פה, תוק

זכות זו אושרה על ידי רציפות היסטורית רבת שני� וזכות זו שבה ונרכשה על ידי קני
 . לנו מפי הגבורה בתורתנו הקדושה
".  יהיהלכ�, כל המקו� אשר תדרו� כ� רגלכ� בו: "נאמר בתורה. הקדושי� והטהורי�, דמי� של לוחמי מלחמות ישראל

  !זוהי ג� הבטחה, זהו צווי, זוהי ההלכה

  לשאלה ב

 �נכו
 הדבר פי כמה ביחס למקומות הקדושי� , א� נכוני� הדברי� שנאמרו לעיל ביחס לכל שטח האר� המשוחררת
בזכות� אנו קיימי� ובזכות� נחלנו את האר� , האבות והאמהות ה� ה� יסוד בית ישראל. מערת המכפלה וקבר רחל אמנו

כמו במקו� שריד , וכי דווקא במקומות אלה, גדול היה הכאב וצורב היה העלבו
 כי נותקנו מה� ע� קו� המדינה. תהזא
: וההבטחה אשר ניתנה לרחל אמנו, ברו� המקו� שגאל מקומות אלה מיד צר. לא ניתנה לנו אפילו דריסת רגל, בית מקדשנו

  ?היתכ
 למוסר� לשבי האויב? 
 לשוב ולהנתק מה�היתכ.  הולכת ומתקיימת לעינינו�" ושבו בני� לגבול�"
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  !עיר האבות לא תפרד מבניה לעול�. היה לא תהיה: קבל כל העול� כולו נכריז ונאמר

  לשאלה ג

ואשר הקיפו את כל בית ישראל בהגיע אליו , גלי ההתלהבות שגרפו את החיילי� שזכו להיות הראשוני� ליד הכותל
שו� כיבוש לא עורר . עד כמה עמוק הרגש בלב כל איש יהודי לשריד בית מחמדנומראי� , השמועה על שיחרור הכותל

גולת הכותרת של כל ההישגי� , ושיא השיאי�. עיר בה דוד חנה, התרגשות עצומה כזו כאשר עורר כיבוש ירושלי� העתיקה
  !הנהו וישאר לתמיד שיחרור הכותל, במלחמת ניצחו
 זו

ואשר נשארו עדות ,  גנוז באבני� הגדולות אשר בליסטראות האויב לא יכלו לה�משהו טמיר ובלתי מוב
 לשכל האנושי
גדולי� וטובי� חלמו על השבת עבודת הקרבנות של קרבנות ציבור . ואות תקווה לימי� יבואו, אילמת לתפארת ימי� מקד�

, בר�. נראית רחוקה ג� כיו�ש, ה
 מבחינתו המעשית, רעיו
 זה עדיי
 טעו
 עיו
 מדוקדק ה
 מבחינתו ההילכתית. למקומ�
ולא לתת לרגשות , שומה לעודד את חיבת הקודש שנתגלתה ג� בקרב לבבות רחוקי� לכאורה מיהדות של תורה ומצוות

ואל נית
 לחילוניות לשוב ולהשתלט על , נתכנ
 פעולות מקיפות ללבות את ניצוצות הקדושה. שנתעוררו לחזור ולהתעמ�
  .מהל� חיינו

  !אל נחמיצנה. כושר היא�שעת. צאת בתנופה לארצות הגולה בקריאה לעליה מיידיתעכשיו הזמ
 ג� ל

  

  נספח ב
ייהרג ואל "י משה אונא הא� החובה לקיי� מצות יישוב אר� ישראל וכיבושה היא אבסולוטית עד כדי "נשאלתי ע

 הגדרתו וגדריו של בשאלותיו ביקש ג� לברר את. והא� נכו
 שרק פיקוח נפש של הכלל משחרר מחובה זו, "יעבור
  .ואת יחסו להלכות הידועות של פיקוח נפש" פיקוח נפש של הכלל"המונח 

  .ו"ח ירושל� ת"טבת תשל' ב

אול� ". ייהרג ואל יעבור"י וכיבושה היא מחייבת בימינו עד כדי "שמצוות יישוב א, ידועה ומפורסמת היא הדעה הטוענת
  .של הכלל פוטר ממצוה זושפיקוח נפש , לא שמעתי מה שהנ� מייחס לדעה זו

כדר� שנפטרי� , הפטור כשיש בזה פיקוח נפש של הכלל הוא לא מצד שבמצב של פיקוח נפש של הכלל פטורי� ממצוה זו
שכ
 תכנה של המצוה הוא ,  במצב זהעיקר המצוה אינה קיימתאלא , ממצוות אחרות בגלל פיקוח נפש או ספק פיקוח נפש

א� א� המדובר בפיקוח נפש של הכלל הרי . ו במחיר יקר ביותר של אבד
 נפשות מישראלול, להחזיק במקו�היינו , לכבוש
על כ
 ? מי ה� שיקיימו הכיבוש ביד�, ייהרג) או רובו(שהרי א� הכלל כולו , לא תושג כללשהמטרה של המצוה , פירוש הדבר

יתקיי� הכיבוש בידי רוב , ב הציבורלא רו, א� סביר שבמספר מסוי� של אבד
 נפשות: יהיה יותר נכו
 לנסח זאת אחרת
  .אי
 המצוה קיימת כלל ועיקר, אול� א� הדבר כרו� באבד
 רוב הציבור; )לדעה זו(אז המצוה קיימת , הע�

ייהרג "המקור להנחה שבזה יש מצוה של . אול� לדעתי דעה זו מבוססת על טעות. למחזיקי� בדעה זו, כאמור, כל זה
כי כל עיקרה של , שמלחמת מצוה אי
 בה פטור של פיקוח נפש, )ה"מצוה תכ( מנחת חינו� 'מה שהעלה בס, הוא" ואל יעבור

, הרי פירושו של דבר, ומכיוו
 שקיימת מצות מלחמה, שכ
 אי
 סומכי� על הנס, מלחמה כרוכה בהכרח באבד
 נפשות
  .שבמצוה זו קיימת חובה של מסירות נפש והכנסת עצמו בסכנה

והוא שדיבר בהרחבה שמצוה זו קיימת בכל הדורות ומחייבת כל , 
"רי� בזה הוא הרמבשראש המדב, א� מצות כיבוש
שכ
 הרי אי
 לדבר על . אר� חמדה' כפי שביארתי בס,  והאחזות באר�התנחלותאינה מצות כיבוש מלחמה אלא מצות , יחיד

אול� א� כיבוש ). ד"י' ימיני סיוכ
 עיי
 בספרי עמוד ה, עיי
 בספרי בהרחבת הדברי�(חובת היחיד לכבוש בדר� מלחמה 
 לא דיברעל זה , א� יש חיוב להתארג
 למטרה זו לבצע זאת בדר� מלחמה, מעי
 זה בדר� של שלו� אינו נית
 לביצוע

,  בכיבוש האר� בזמ
 יהושע�מצות כיבוש היתה רק חד פעמית , שכ
, ודומה שג� הוא אינו מרחיק לכת עד כדי כ�, 
"הרמב
והראיה ממה , אבל בבית שני לא היתה המצוה קיימת, מפורשת מפי אדו
 הנביאי� כמבואר בתורהשעל זה היתה מצוה 

והניחו� כדי שיסמכו עליה
 עניי� ', הרבה כרכי� כבשו� עולי מצרי� ולא כבשו� עולי בבל וכו) "ב"ע' חגיגה ג(שאמרו 
שיש , ליות מעי
 אלו יימנעו מלקיי� מצוה זוהרי לא יתכ
 שבגלל סיבות כלכ, ואילו היתה המצוה קיימת. ש"עיי" בשביעית

  .ל"וכנ, בה מצות מסירות נפש

וכ
 א� ,  בכורח התנאי�� בדר� הטבע �או , י נביא ע� חידוש הנבואה"על כ
 מצות כיבוש מלחמה יכולה להתחדש רק ע
 בכדי להחזיק מעמד שהחזקת השטחי� היא הכרחית, כפי שאנשי בטחו
 טועני� כיו�, לדוגמא. המצב הבטחוני מחייב זאת

  ).והרי זה תלוי בהערכת מומחי� לאותו דבר, שלא לי להכריע בזה, כמוב
 . (באר�

ברור שזו היא מצוה המוטלת , י מלחמה"יתר על כ
 ג� א� נראה את מצות כיבוש האר� כמצוה הקיימת ג� בזמננו וג� ע
שהיא כרוכה במאמ� , הרי לא יתכ
 שמצוה זו. לה אלה אשר עמנו פה ואלה אשר אינ� פה אלא בתפוצות הגו� הע� כולועל 

, ל"ומאחר שרובו של הע� עדיי
 בחו. מפני שהוא במקרה נמצא כא
, תהיה מוטלת רק על חלק מהע�, רב ובקורבנות אד�
שאי
 כא
 , איפוא, פשוט. ברור שאי
 לחייב את החלק הנמצא באר� לקבל עליו את כל העול ואת כל הסיכו
 שכרו� בזה

אולי לפי הגיל (כל הראוי לניהול מלחמה מבחינה פיסית , הרי בהתכנס כל הע� כא
, יתירה מזו.  כיבוש מלחמהמצוה של
שכ
 עצ� המספר של המשתתפי� היה . ומספר הקרבנות קט
 יותר, הרי התוצאות היו ג� כ
 בטוחות יותר, )הקבוע בתורה

ר� לידי תוצאות הרבה יותר כבדות לחלק זה ממה שהוא גו, ונמצא שעל ידי הטלת מצות הע� כולו על חלק ממנו, מרתיע
, בו אנו נתוני�, ואיני ד
 בזה מבחינת התנאי� כיו�(אילו כל אלה החייבי� בכ� היו משתתפי� בזה , מצווה עליו באופ
 יחסי

  ).למדינאי�שזהו נושא , אלא הוא מקי� ומהוה עני
 כלל עולמי, שעני
 כיבוש אינו רק עני
 לאלה הקשורי� במישרי
 לזה
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לא "אלא מצד מצוה יותר מצומצמת והיא , אי
 איפוא לדבר על החובה להחזיק בשטחי� מבחינת מצות כיבוש מלחמה
שקיי� בה פטור של פיקוח נפש וספק פיקוח , א� זו מצוה היא ככל המצוות. י ביהודי�" היינו המצוה ליישב את א�" תחנ�

וא� הוא חל לגבי אות� מקומות שה
 , מה הוא מקי�" לא תחנ�" בחיוב זה של ואיני נוגע כא
(, נפש כמו בכל מצוות אחרות
  ).והגדרי� לזה, מוחזקי� כיו� בידי ישראל

ובמאמר בו נידונה שאלה זו על החזרת שטחי� ) ח"תמוז תשל" (המעי
"עתה הגיעה לידי חוברת . ח"א תשל"ח מנ"י[
, נראה שיש כא
 מלחמת מצוה, אי� למלחמה בתביעת שטחי�� ב"שכשעכו, ל"מ עהרנברג זצ"מצוטט ממה שכתב הגאו
 רי

ודברי� אלה שגגה , ל"עכ, דהיינו לא תת
 לה� חניה בקרקע, מצד שהמלחמה היא בכדי שלא לעבור על לא תעשה שבתורה
 נות
 לו חניה אתהשהרי אי
 ,  מהישראלבא לגזולולא כשהנכרי , שכ
 האיסור הוא כשהישראל נות
 לנכרי הקרקע, ה�
היעלה על הדעת לומר שא� , והרי זה דומה לאנס שעמד על אד� לגזול ממונו.  החניה בעל כרח�הוא הנוטלאלא , קרה זהבמ

  ?"לפני עור לא תת
 מכשול"הוא עובר בלא תעשה של , אי
 הנגזל נאבק עמו בכל כוחו

שכ
 הנכרי , "ייהרג ואל יעבור" באי
 הישראל חייב בזה, � כופה על הישראל שית
 לו או ימכור לו שדהו"ואפילו א� העכו
מתערבת בזה לא רק מגמה , ורוצה לטעו
 שהערבי� התובעי� שטחי�, והמחבר ש� מתפלפל הרבה, להנאת עצמו עושה

וכל זה טעות ואי
 בו . ואשר על כ
 יש בזה גדר נכרי הכופה את ישראל לעבור על דת, פוליטית כי ג� דתית לפי השקפת�
, "ייהרג ואל יעבור"שבזה אי
 החיוב , שהדוגמא להנאת עצמ�). ב"ד ע"ד� ע(בגמרא סנהדרי
 , וממקומו הוא מוכרע, ממש
� אור מכל בית ובית מעמידנו "שנוטלי
 משרתי עכו, יו� חג היה לפרסיי�: "י ש�"ופירש רש". קוואקי ודימוניקי: "היא

פ שכוונת� במה "הרי אע". � הוא"א חוק עכוהל, היכי יהבינ
 להו ולא מסרי נפשייהו אקדושת הש�... � שלה�"בבית עכו
, וזהו פשוט". הנאת עצמ�"מכל מקו� אי
 זה נקרא אלא בגדר , �"חוק העכושלוקחי� כלי� אלה מבית הישראלי לצור� 

על כ
 לגבי הישראל אי
 זה בדי
 , אלא כוונת� רק שה� יקיימו מצות דת�,  על הדתלהעביר את הישראלמפני שאי
 כוונת� 
  ".הנאת עצמ�"אלא בדי
 , ור על דתכפיה לעב

) ואולי ג� ראוי(רשאי הישראל , ואי
 הישראל יכול להתנגד לו מלקחת השדה, � תקיפה"אלא שא� יד העכו, ולא זו בלבד
): א"ד ע"ד� מ(גיטי
 ' וזה מבואר במס. פ שעל ידי זה מתחייב הוא לאשר המכירה"ואע, � תמורת השדה"לקבל מהעכו

וכותב , מותר ליטול את דמיו, �"ואי
 בעליו יכול להוציאו לא בדיני ישראל ולא בדיני עכו, ל ישראל� שאנס ביתו ש"עכו"
ג דנראה כמקיי� "דאע: "ת הסבירו"בש� ר) ה וכותב"ד(ש� ' ובתוס". מפני שהוא כמציל מיד�, ומעלה בערכאות שלה�

  ).י בעני
 מכירת בתי�"כפתור ופרח פ' ג� בס' ועי" ( שרי�המקח 


מצד הלא , "המעי
"ל ב"כל הדברי� האמורי� לעיל ה� רק באשר לנימוקי� שהועלו במאמר הנ, כמוב
 מאליו, אכ
המצריכות , שיש לזה נקודות מבט נוספות, אול� אי
 זה מתייחס לגו� השאלה של החזרת שטחי�". לא תחנ�"תעשה של 

  ].ותשועה ברוב יוע�. שיקול דעת בכובד ראש

ועד כמה . במקורות קדמוני� אי
 הדבר מפורש, ושג פיקוח נפש של הכלל ומה ה� גדריוא� ביחס לשאלה א� קיי� מ
שהארי� להוכיח ', ד�ג"קמ' משפט כה
 תשו' ל בס"י מר
 הרב זצ"ע. על יסוד הוכחות מהמקורות, שידוע לי חודש המושג

ושזה מתיר ג� עבירות , כלל ישראלשאכ
 קיי� מושג פיקוח נפש של ) ל"ר זלמ
 פינס ז"בניגוד לדעת זה שהתווכח אתו הר(
אכ
 ג� לדעתו אי
 זה . ומכל מקו� לש� הצלת הכלל הותרו, "ייהרג ואל יעבור"שבה
 יש די
 ) פרט לעבודה זרה(החמורות 

שזה הותר לעתי� בתנאי� מסוימי� לעבור על דברי , "מיגדר מילתא"רק מהגדר של , מכוח המסגרת הכללית של ההלכה
, כלל ישראלדוקא של , ומודגש ש�(מוב
 שבהיות כל הכלל הזה של פיקוח נפש של הכלל . יוצא מ
 הכללהיינו בחינת . תורה

 היינו גדרי ספק �פרטי דיניו , ולא מצאנוהו במפורש במקורות ראשוני�, מחודש) ג� א� רבי� ה�. לא של ציבור מסוי�
  .צריכי� פירוט ובירורי� נוספי�, ב"פיקוח נפש וכל כיו

  

    העליה מרוסיה וגדרי פיקוח נפש:סימ� יד 
שהיה , ע� סילוק מס� הברזל מברית המועצות וגרורותיה נפתח פתח לעליה של היהודי� מרוסיה ומשאר המדינות

בעוד שאמצעי התחבורה התקשו לענות על מלוא , התחיל זר� עליה בלח� חזק, אטו� וסגור זה עשרות בשני�
אשר עולל המשטר הסובייטי ליהדות , לה מה גדול החורב
 הרוחניכבר ע� הגעת ראשוני העולי� נתג. הצרכי�

מגיעי� יהודי� שחו� מזה שיודעי� . רוסיה במש� שבעי� שנות שלטו
 דיכוי של כל מה שנוד� ממנו ריח של יהדות
קיי� ג� . ומה ההשתייכות לע� ישראל מחייבת אות�, אינ� יודעי� כלו� מה זה יהדות, שה� שייכי� לע� ישראל

ונוכחי� לדעת מה גודל הנס שהתרחש לנו בהיווצר האפשרות להציל את , ז מדהי� של נישואי תערובתאחו
  .השארית הנשארה מטמיעה מוחלטת

ומורגשת התרוצצות לא מבוטלת של זרמי� שוני� ומנוגדי� באותה , בהיות השינוי במהל� הפוליטי הוא עצו�
ירת היהודי� תחזיק מעמד וקיימת הרגשה שיש לנצל את אי
 בטחו
 שהמדיניות של פתיחת השערי� להג, מעצמה

א� , ונתעוררה שאלה. במדה המקסימלית האפשרית, בכדי להעלות את הכמהי� לעליה, המצב הנוכחי הקיי�
הא� נית
 להשוות , מצב זה מחייב ג� חילול שבת בהפקת רשיונות העליה וניצול אמצעי התחבורה ג� ביו� השבת

חו� משלושת , שאי
 ל� דבר שעומד בפניו, לגדרי פיקוח נפש רגיל, גדר פיקוח נפש רוחניאת הצור� בעליה שהיא ב
  :לשאלה הזאת מוקדשי� הדברי� הבאי�. עבירות החמורות שבה� נאמר יהרג ואל יעבור

  :ל"וז) ו"ש' ח סי"או" (בית יוס�"א והובאו הדברי� ב"נשאל הרשב, במוב
 פרטי, שאלה מעי
 זו

, י ישראל מומר להוציאה מכלל ישראל"שהוציאו בתו בחזקה מביתו ע,  ששלחו לו בשבתא על אחד"נשאל הרשב
, והשיב. מי דחינ
 מספק זו את השבת כדדחינ
 בספק נפשות... פ
 יפחידוה להמר, א� ישי� לדר� פעמיו בשבת

 אי
 אומרי� )א,שבת ד( הצלה מעבירות לפי שאמרו שאי� דוחי� שבת עלמ כ� דעתי נוטה "ומ, הדבר צרי� תלמוד
  .איסורא זוטא לא שרינ
 כדי להציל מאיסורא רבה' ואפי, לאד� חטא כדי שיזכה חבר�
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  :ל"וז, אי
 נראית כ�' שדעת התוס, י"ז הב"והעיר ע

כ הקשו מדתנ
 מי שחציו עבד וחציו ב
 חורי
 כופי
 את רבו "אח, א"ק דשבת כתבו בתחילה כדברי הרשב"פ' והתוס

ל "ותירצו דשאני פריה ורביה דמצוה רבה היא ועי, ל כל המשחרר עבדו עובר בעשה"ייוק, ועושה אותו ב
 חורי

כי היכי דלא ליעבד חבריה איסורא , שרי למיעבד איסורא זוטא, אבל היכא דלא פשע מידי... דדוקא היכא דפשע
  .רבה

 מצוה רבהרור שאי
 ל� הדבר ב, א� לתירוצא דמצוה רבה, והשתא: "בנידו
 שלנו' י דעת התוס"ועל פי זה מסיק הב
ואפילו לחלל שבת ... הכא נמי לא פשעה, וא� לתירוצא דמחלק בי
 פשע ללא פשע, מלהצילה שלא יפחידוה עד שתמר

 
, "חילול שבת אמרינ
 איסורא זוטא הוי, כל ימיהדלגבי שלא תמר ותעבור , ונראה דשפיר דמי, התורהבדברי� האסורי� מ
  .ל"עכ

  :'א שלא נקט כהתוס"הסביר טעמו של הרשב) ד"ו סקי" ש'ח סי"או(א "ובביאור הגר

ח לית "חצי עבד וחצי ב... 'ולי נראה וכו): ח"בעבד חציו ב' בקושית התוס(בחידושיו ש� ' א לשיטתו שכ"והרשב
  .'משו� צד חירות שבו וכו" תעבודו"ביה משו� 

, פשע אומרי� לאד� חטא כדי שיזכה חבר�שבמצוה רבה כשלא ' אי
 לנו ראיה לחידוש� של בעלי התוס, ל שכיו
 שכ
"ר
ג� כשהמדובר , ממילא נקטינ
 כהאי כללא שנראה בפשטות סוגית הגמרא שאי
 אומרי� לאד� חטא כדי שיזכה חבר�

  .וכ
 כשלא פשע, בהצלה מאיסורא רבה

י " וכ
 הב.ע א� הוא מעורר בעיא"פסק ההלכה בשו. א"והרשב'  בעלי התוס�השאלה תלויה איפה במחלוקת הראשוני� 
  ):ד"ו סי"ש' סי(שמעתיק להלכה 

מצוה לשי� לדר� פעמיו להשתדל בהצלתה , מי ששלחו לו שהוציאו בתו מביתו בשבת להוציאה מכלל ישראל
ה א� יצטר� לחלל "וה. א� שיש בזה איסור דאורייתא לאיזה פוסקי�, היינו(ויוצא אפילו חו� לשלש פרסאות 

  ).ש�" משנה ברורה"ה. שפיר דמיכ "ג, ט מלאכות"ז באיזה מל"שבת עי

  :א כתב"י וש� ברמ"ח ס"שכ' א לעיי
 להל
 בסי"על הלכה זו מציי
 הרמ

  .אי
 מחללי
 עליו שבת כדי להצילו, מי שרוצי� לאנסו שיעבור עבירה גדולה

, כ"מדו נווכבר ע. ל"הנ' ו הל"ש' וכ
 מצוי
 ש� לעיי
 לעיל בסי, א"ו בש� הרשב"ש' ל בסי"י הנ"כמקור מצויי
 ש� הב
י "שהוא עפ, ח"שכ' א בסי"סותר לפסק הרמ', י דעת התוס"שהוא עפ, ו"ש' ע סי"שלכאורה פסק ההלכה של המחבר בשו

ז "ואכ
 ג� הט. נראה שאי
 כא
 סתירה, י"ו לחלוק על הכרעת הב"ש' א לא כתב במפורש בסי"אול� ממה שהרמ. א"הרשב
  .מעשהא יישבו הפסקי� שאי
 כא
 סתירה הלכה ל"וג� המג

  ):ד"סק(ז "וזה לשו
 הט

, פסק דבשביל שרוצי� לאנסו שיעבור עבירה גדולה אי
 מחללי
 עליו שבת כדי להצילו' י' ח סעי"שכ' לקמ
 סי
, ל דשאני הכא"וצ', א לתוס"י בי
 הרשב"ופלוגתא היא בב, ולכאורה סותרי� אהדדי, ח"שכ' סי' עי' א כ"ורמ

עדי� שזה , דיש להצילה בחילול שבת',  כדהתוסמכריעבזה , כ"שרוצי� להמירה ותשאר מומרת לעול� אח
לא יחלל שבת , כ אי
 חשש"ואח, כיו
 דאונס רחמנא פטריה, באונסכ לקמ
 שיעשה פע� אחת "משא. מפיקוח נפש

  .ל נכו
"כ
 נ. בשביל הצלה זו

  ):ט"ק כ"ס(א ש� "במג' וקרוב לזה כ

כדי שישמור , דמוטב לחלל שבת פע� אחת, זוטאסורא הוי חילול שבת אי, כל ימיהדלגבי שלא תמר ולעבור 
אי
 מחללי
 עליה , ז פע� אחת"אפילו לעבוד ע) ל"כצ(כ א� רוצי� לאנסה לעבירה אחת "וא). י"ב(שבתות הרבה 

דהוא כשחוששי
 שיפחידוה ' ח כ"והב. י"ח ס"שכ' א לעיי
 בסי"הרמ' וזהו מה שכ... שבת במלאכה דאורייתא
כשמאנסי� אותו , נ דאדרבא"ול, דאונס רחמנא פטריה, ואי
 זה עבירה כל כ�, וצי� לאנסהוהת� מיירי שר, שתמר

  ...אומרי� לאד� חטא בשבילו

כדי , שאומרי� לאד� חטא באיסורא זוטא', א בעקרו
 כדעת התוס"י והרמ" מהבמוסכמתלפנינו הכרעה , ז איפוא"לפי
שהרי המדובר ג� בחילול , ו המדובר איננו זוטא כשלעצמושב" איסורא זוטא"וזה ג� כשה. להציל חבירו מאיסורא רבה

ע "לא דיברו אלא על איסורא זוטא של ביטול מ' שהרי ג� התוס, דמנל
 הא, לכאורה, ויש לעיי
. דאורייתאשבת באיסורא 
 נחלק א"וא� בזו הרשב. כגו
 הא דחילול שבת במלאכות דאורייתא" איסורא זוטא"ולא הזכירו , "לעול� בה� תעבודו"של 

  .'ודחה הראי

איסורא זוטא , ג� חילול שבת במקרה הנידו
, וכל שהשיקול הוא איסור מול איסור, וג� א� נאמר שאי
 הבדל בדבר
, מנל
 פשטות זו, פ על הגמרא עצמה תקשה"עכ, מהסוגיא מכרעת' כ הוכחת התוס"וע, יחשב מול האיסורא רבה של ההמרה

  .י לא הובא בגמרא מקור להלכה זוכ, שאומרי� לאד� חטא כדי שיזכה חבירו

ובזה , דהרי המדובר באותו אד� עצמו, ת"ת עשה דוחה ל"כמו שמצאנו בכה, דאי
 כא
 גדרי דחיה, דהרי זה פשוט
, כ כא
"משא. ואינו קיי� שוב כלל, שכ� אמרה תורה שהאיסור נדחה, אי
 האד� עובר באיסור, ת"כשדחה העשה את הל

ש כלל לדו
 מגדר איסור זוטא נדחה "ובזה ל. אינו אותו אד� שעומד בפני האיסורא רבה, טאשמי שנדרש לעבור האיסורא זו
אול� חשיבות , הוא" חוטא"דמשמע שאכ
 אד� זה , "אומרי� לאד� חטא"א� ואכ
 הלשו
 והדיו
 הוא . בפני איסורא רבה

לש� זיכוי , ו רואי� אותו כאנוס בדברוהרי זה כאיל, עד כדי שחייב הוא לחטוא, כל כ� אלימא" כדי שיזכה חבר�"המטרה 
  ?מנל
 הא: והשאלה נשאלת. והצלת חבירו
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דמוטב "המסביר את ההלכה במילי� , א שהבאנו לעיל"התשובה לשאלתנו הרי היא רמוזה בדברי המג, לכשנעיי
 בדבר
פש שדוחה שבת שהרי הוא הוא הנימוק של ההלכה המקובלת בעני
 פקוח נ". לחלל שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

  ):ב, ה"פ(שמעו
 ב
 מנסיא בסוגיא דיומא ' בפיו של ר

חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות :  אמרה תורה�" ושמרו בני ישראל את השבת: "ש ב
 מנסיא אומר"ר
  הרבה

 שמכא
 שמוטב לחלל שבת אחת כשעל ידי, שחובה מוטלת על כל ישראל לעשות כדי שהשבת תהא שמורה ביותר, היינו
  .זה תשמרנה הרבה שבתות

שינצל , כדי שיזכה חבר�,  איסורא זוטא�אומרי� לאד� חטא : 'כא
 המקור להלכה שהעלו התוס, איפוא, א"לפי המג
ששמירת שבת בני
 אב לכל התורה . שכ
 כלול בזה כלל של אחריות כלל ישראלית לדאוג לקיומה של תורה, מאיסורא רבה

בהפרשה שלא מ
 ' כגו
 הא שהביאו בתוס(ומרי� רק באיסור דרבנ
 לגבי איסור תורה אי
 א, ומכיו
 שזהו המקור. כולה
לעול� "שעובר על עשה של , ח"ח ועושה אותו ב"ע וחב"בח, וכ
 כגו
 הא דכופי
 את רבו) ה מאיסור טבל"המוק� כדי להציל ע

  .חיוב קיי� ועומד מ
 התורהכשזה מביא לידי חיזוק בשמירת השבת ג� בזה ה, בחילול שבתאלא ג� ". בה� תעבודו

שרוצי� להמירה ותשאר מומרת לעול� "שכיו
 , בנידו
' ז שהובא לעיל שכ"ונראה שזהו ג� המקור להסברו של הט
כל עיקר הדי
 של פיקוח נפש , ש ב
 מנסיא"שהרי אליבא דר, דיש להצילה בחילול שבת שזה עדי� מפקוח נפש, "כ"אח

כ "א.  כדי שישמור שבתות הרבה� הרוחניתהוא מצד ההצלה , שאר איסורי תורהשדוחה שבת וכל , בהצלת נפשות ממות
  ". מפיקוח נפשעדי�שזה "' וזהו שכ, ו"הדברי� נלמדי� בק, שזוהי הצלה רוחנית ממש, כשהדברי� אמורי� בהצלה משמד


יש הבדל ביניה� מכל מקו� נית
 לראות ש, א"ז ולפי המג"הוא אחד לפי הט, א� כי המקור להסבר ההלכה שלנו, אכ
ומכא
 שכל הכללי� . נ"מפיקו" עדי�"' שזה אפי' וכמו שכ, "פיקוח נפש"ז סכנה רוחנית כלולה בגדר "שלפי הט. בהבנתה

, א אי
 ללמוד מזה אלא שאצל כול� נדחה איסורא זוטא"הרי לפי המג, נ בדחיית איסורי תורה שייכי� בזה"שישנ� בפקו
  . עדיי
 אי
 לנו לדו
 הצלה רוחנית בגדרי פיקוח נפשאבל. כשמדובר על הצלה מאיסורא רבה

 שיעבור עבירה גדולה שאי
 לאנסוח במי שרוצי� "שכ' א בסי"והדבר מתבטא בדבריה� בהסבר ההלכה שמביא הרמ
. שהמדובר שיעשה באונס ואונס רחמנא פטריה, ח"ז נימק את זה בנימוקו של הב"שהט, מחללי
 עליו את השבת כדי להצילו

כשמאנסי� אותו , דאדרבא", טוע
 נגד זה) ח"הביא סברא זו מהב(א "בעוד שהמג, נ רוחני" כא
 גדר הצלה מפקוכ אי
"ע
) ז" ע�י שהיא חמורה ביותר "אעפ (אחתואי
 הנימוק ש� לדעתו אלא מפני שהמדובר בעבירה , "אומרי� לאד� חטא בשבילו

  .תואי
 השבת נדחי, "איסורא זוטא"ג "אי
 חילול שבת נחשב בכה

אמור בדוקא כשאי
 , א שכל עיקר הדי
 שאומרי� לאד� חטא בשביל הצלת אחר מ
 החטא"מה שיוצא לפי המג, מאיד�
, פשוט שג� א� הלה הוא בגדר פושע, "פיקוח נפש"שהגדר כא
 הוא ) ח"שהיא ג� דעת הב(ז "הרי לפי הט, האחר בגדר פושע

דרק בגוונא של איבוד עצמו . י פשיעה"
 להמנע ג� כשהגיע לכ� עאי, כש� שחיוב להציל מסכנת מיתה, אי
 להמנע מלהצילו
כל שלא היתה דעתו לאבד , אבל לא בגוונא של פשיעה, לומר שאי
 חיוב להצילו) ז"רל' השמטות לסי(ח "לדעת מצדד המנ

  .פ"וז, עצמו לדעת

ודעתו שלא להתיר לחלל א "מ
 הראוי שנעמוד על מחלוקתו של הרשב', ומאחר שהגענו למקור ההלכה לפי דעת התוס
א� יש להגדיר הצלה רוחנית בכלל של , א"ז והמג"וכ
 יש לעמוד על טיב המחלוקת של הט. שבת בשאלה שנשאלה לפניו

  .נ או לא"הלכות פקו

נ דוחה "נאמרו מפי כמה תנאי מקורות שוני� להלכה זו שפקו, נ שבמסכת יומא"דהנה בעייננו בסוגיא דפקו, והנראה בזה
  :אול� לבסו� מובאי� ש� דברי שמואל, ש ב
 מנסיא שהובאה לעיל"� דרשה זו של רביניה, שבת

  .ולא שימות בה�" וחי בה�", אי הואי הת� הוה אמינא דידי עדיפא מדידהו

  :ורבא מסיק בזה שאכ
 זוהי הדרשא העיקרית

ודשמואל לית ליה , א ל
ספק מנ, וכולהו אשכח
 ודאי', בר מדשמואל דלית ליה פירכא וכו, לכולהו אית להו פירכא
  .פירכא

אלמא מחללי
 על .  מיתהספקולא שיבא בעשייתה לידי , אשר יעשה האד� המצוות שיחיה בה� ודאי: י"ופירש
  .הספק

מ לדינא בעני
 הצלת עובר "והנפק. או לא, ש ב
 מנסיא" קיימת דרשתו של רלמסקנאא� , ומצינו מחלוקת הראשוני�
  :ל"וז, )ג"י' ח סי"יומא פ(ש "ראוהובאו הדברי� ב, הנתו
 בסכנה

ואפילו (אפילו ליכא למיחש לדידה , דמשו� סכנת ולד לחודיה מחללי
, משמע מתו� דברי בעל הלכות, ל"
 ז"הרמב' וכ
  ...ואיכא דסבירא ליה דאי
 מחללי
 בשביל נפלי� ). 
"נ ש� מהרמב"ק, שאי
 בו חיות כלל, בפחות מארבעי� יו�

  ):בראשית א (ובשאילתות לרב אחאי גאו�

אמרה . שנאמר ושמרו בני ישראל את השבת, תינוק ב
 יומו מחללי
 עליו את השבת: ש ב
 אלעזר אומר"ותניא ר
  .חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה: תורה

  :ל"וז) ח"סק(ל בפירושו בהעמק שאלה "ב זצ"ז הנצי"ע' וכ

ג "ואע, ל להלכה"מ דס"ש, מדהביא רבינו דרשא זו, דנוהא מיהא למ... ש ב
 מנסיא ביומא ש�"והיא דרשא דר...
אשר יעשה אות� האד� וחי "נ מדכתיב "דנפיק ליה היתר פקו, ל כרבא דקלסיה לדרשא דשמואל ש�"דאנ
 קיי

מ "ומ... א, ג"כמבואר בנדה מ, מ בדרשא זו לעני
 עובר דאינו בכלל אד�"מ נפק"מ,  ולא שימות בה��" בה�
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פ דמאכילי
 לא� "יוהכ' ג בה"הבה' והיינו שכ, י את השבת"מהא דרשא דושמרו בנמחללי
 עליו את השבת 
  .ל"עכ. דהרי הוא דעת רבינו... פ"יוהכ' ש פ"והובא ברא, פ בשביל העובר"ביוהכ

ש� דייקו מזה ' והוא מלשו
 המשנה בנדה ש� ובגמ, "תנוק ב
 יומו"א נאמר "דבלשו
 השאילתות בדברי הרשב, ע"וצל(
  ).ש" עיי,דממעט עובר

ל דאי
 מחללי
 שבת בשביל "א ס"שהרשב, א שבעני
 הנידו
 שלפנינו"והרשב' ז יש לתלות בזה מחלוקת התוס"ולפי
ז אי
 לנו מקור אלא להצלת "ולפי. ש ב
 מנסיא"ונדחתה דרשתו של ר, ל שלמסקנא נקטינ
 רק דרשתו של שמואל"דס, נפלי�
ג והני דסברי "נוקטי� כבה' אול� התוס. פילו חמורות ביותר אי
 לנוא, ואילו לחילול שבת לש� הצלה מעבירות, נפשות

א� , שפיר שג� בהצלה מעבירה שיי� השיקול' כ אמרי"ע, ש ב
 מנסיא"ז לא נדחתה מהלכה ג� דרשתו של ר"ולפ. כוותיה
  .ז"א וא� כהט"כהמג

, "ועדיפא מיניה"נ " ממש כפיקוז הצלת נפשות מבחינה רוחנית נידונה"שלפי הט, א"ז והמג"ובביאור מחלוקת� של הט
נראה שהוא . כדי להציל חבירו מאיסורא רבה, א יש לדו
 בזה מגדרי אומרי� לאד� חטא באיסורא זוטא"ואילו לפי המג

נ " פקובספקמה הדי
 , ש ב
 מנסיא שמחללי
 שבת ג� עבור עובר"מ שיש לדו
 מהני ראשוני� שנוקטי� לדינא כדרשת ר"עפ
ל דמאחר "אול� י. נ ולא בספק" רבא ש� בסוגיא דיומא שבכל הדרשות אי
 שומעי
 אלא ודאי פקולפי מה שמסיק, דעובר

, "וחי בה�"בגדר חיובי הצלה שוב ג� הוא נכלל בגדר הכלל של פיקוח נפש שנלמד מ
 הכתוב , כ"שעובר הוא ג, דגלי קרא
  .נ הותר"שג� ספק פקו

ומאחר וג� ". וחי בה�"נ שנלמד מ
 הכתוב "שוב זה בגדר פקו, אש ב
 מנסיא לדינ"ז סובר שע� קבלת דרשתו של ר"דהט
ל שא� אמנ� דרשינ
 מהאי "א ס"ואילו המג. נ"כ כתב שזה עדיפא מפקו"ע" וחי בה�"נ לש� הצלה רוחנית כלולה בדי
 "פקו

רי שיקול  רק מגדנ"א� אי� זה מכלל פקו, י את השבת להתיר חילול שבת אחת כדי לשמור שבתות הרבה"קרא דושמרו בנ
. כש� שאי
 היתר אלא בודאי ולא בספק, לעבור איסורא זוטא מפני הצלה מאיסורא רבה ואי
 לנו היתר במקרה של פשיעה

. א"ז והמג"הט' עדיי
 הדבר ללא הכרעה במח', ע כדעת התוס"הוכרעה ההלכה בשו', א והתוס"ז א� כי במחלוקת הרשב"ולפ
  .ע"וצ

  

  מצור ביירות לאור ההלכה: סימ� טו

  .א

שנצטוינו כשנצור על עיר להניח אחת מ
 הרוחות בלי : "ל"וז' כ) 'ה' עשי
 מצ(� "צ לרמב"
 בהשגותיו על סהמ"הרמב
כי בזה נלמוד להתנהג בחמלה אפילו ע� אויבי� בעת מלחמה ובו עוד . שא� ירצו לברוח יהיה לה� דר� לנוס מש�, מצור

: ודרשו בספרי. את משה' ויצבאו על מדי
 כאשר ציוה ה: שנאמר, וולא יתחזקו לקראתנ, תיקו
 שנפתח לה� פתח שיברחו
אבל היא מצוה לדורות בכל , ואי
 זו מצות שעה במדי
, נת
 אומר ת
 לה� רוח רביעית שיברחו'  ר�הקיפוה משלש רוחותיה 

  ".מלכי� ומלחמותיה�' וכ
 כתב הרב בחיבורו הגדול בהל, רשותמלחמות 

אלא משלש , כשצרי� על עיר לתפסה אי
 מקיפי
 אותה מארבע רוחותיה) "ז' ו הל"פ(
 "מב� שמציינו הר"וזה לשו
 הרמב
מפי השמועה . את משה' ויצבאו על מדי
 כאשר ציוה ה' שנ, ומניחי� מקו� לברוח לכל מי שירצה להמלט על נפשו. רוחותיה

ובמגילת ,  בעוד שלהלכה הביאה,� במני
 המצוות"
 היא איפוא למה השמיטה הרמב"השגת הרמב". למדו שכ� ציווהו
  ".א שאי
 למנות החלקי�"וכבר נתבאר בשורש י... לפי שזהו חלק ממצות מלחמת רשות : "לתר�' אסתר ש� כ

  .ב

 בי
 במלחמת �כלומר , "בכל מקו�"אחר שציי
 שהמצוה לקרא לשלו� כשבאי� למלחמה היא ) ז"תקכ' מצ(החנו� ' בס
עוד ' כ, )א"מלכי� ה' ו מה"פ(� "הרמב' וזה כפי שכ, "עממי� ועמלק' כגו
 ז"ה היא ומלחמת מצו, מצוה ובי
 במלחמת רשות

וכ
 מניחי� רוח אחת בעיר : "ומוסי�, שא� לא השלימו יש חילוק כשכובשי� המקו� בי
 מלחמת מצוה למלחמת רשות
  ".במלחמת רשות שיברחו מש� כדאיתא בספרי, מצור

רוחות ' רוחותיה רק מג' מ דכשצרי� על עיר אי
 מקיפי
 אותה מד"א
 ברומבואר כ: "ח התקשה עליו ש� בתרתי"ובמנ
 מלחמת מדי
 היה �ובפרט , ל לחלק"כיו
 דילפינ
 ממלחמת מדי
 מנ, מ אינו מחלק בי
 מלחמת מצוה למלחמת רשות"והר
י
 מלחמת מצוה פ מנל
 לחלק ב"עכ. כ היה"גזה, א� שהחיה מה� הט� ונשי�, כ מלחמת מצוה"ל ג"ת הו"י ציווי השי"עפ

ולא ידעתי , ובמלחמת מצוה מקיפי� מכל צד, ח חילק דדבר זה הוא במלחמת הרשות"והרהמ. מ"על כ
 סת� הר. לרשות
  ".ע"ל זה וצ"מנ

כ "א', י ה"שהרי מקור הלימוד הוא מלחמת מדי
 שהיתה עפ,  וביותר�וה
 , ח היא ה
 מסתימת לשו
 הספרי"השגת המנ
שבאמת אינו מחלק וסובר שדי
 זה הוא בכל מלחמה כולל , � הוא למד"מת לשו
 הרמבומסתי, הרי היא מלחמת מצוה

  .מלחמת מצוה

 כתב כפי לא כ�� "והרי הרמב". � בחיבורו הגדול" הרמבוכ� כתב: "ל"שסיי� כנ, 
"ז יש להעיר כזאת ג� על הרמב"ולפ
� "ל לא הרגיש שאי
 דעת הרמב"א כנ"גוכ
 המ. � סת� ולא חילק"ואילו הרמב. 
 שזה די
 במלחמת רשות"שנוקט הרמב


"היד עולה בקנה אחד ע� דעת הרמב' בס.  

  .ג

עממי� ' שהיא מלחמת ז, שהיא ג� במלחמת מצוה, ל"� ובעקבותיו בעל החינו� כנ"הרמב' בעני
 החיוב לקרא לשלו� שכ
חולק על זה וסובר ) ת"עה' בפיי "וכ
 רש(ד "הראב). 'ד' ש הל"עיי, � שכולל מלחמות אלה"נ ג� מהרמב"וכ. (ומלחמת עמלק


' זאת בניגוד למה שכ. אבל לאחר מכ
 אי
 מקבלי� אות�, שלא שלח לה� יהושע להשלי� אלא עד שלא עברו את הירד
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ודימו ששוב אי
 פותחי
 לה� , � בעני
 הגבעוני� שהערימו לומר שבאו מאר� רחוקה לפי ששלח לה� בכלל ולא קבלו"הרמב
שוב באמת לא היו מקבלי� אות� , מכיו
 שלא נענו על מה ששלח לה� טר� שעברו את הירד
, ד"ואילו לדעת הראב, לשלו�

  .ולא טעו בדבר

אבל לאו למימרא שאחר . דלא אמרו עד שלא יכנסו לאר� אלא לומר אימתי שלחו לה�: "�"בדעת הרמב' מ ש� כ"ובכ
� לא "מ שג� לרמב"ל להכ"נראה דס". ו לאר�שיכנסו לאר� אי
 מקבלי
 אות� דאי
 טע� למה ימנעו מלקבל� אחר שיכנס


האומות היתה מתקבלת ג� לאחר שעברו ' אלא שההיענות לקריאה מצד ז, היתה קריאה נוספת לשלו� משעברו את הירד
" ודימו ששוב אי
 פותחי
 לה� לשלו�: "'� שכ"א� לשו
 הרמב". דאי
 טע� למה ימנעו מלקבל�"' את הירד
 וכמו שכ
, אלא הוסי� לקרא לשלו� לכל עיר שקרב אליה, הסתפק יהושע בזה ששלח לה� טר� שעברו את הירד
משמעותו היא שלא 

 �מאחר שממילא , שא� כ
 לש� מה היתה השליחות הראשונה, מ"ובזה לא מספיקה תשובת הכ". על ששלח לה� בכלל"נוס
  .היה עומד לקרא לשלו� לכל עיר בנפרד

עממי� נאמר לא ' שהרי בז.  מבלי מצור לש� מת
 אפשרות לברוחביעיתבעני� הנחת רוח רמזה נראה שההבדל הוא 
וזהו תוכ
 שתי הקריאות לשלו� . ולזאת לא יתכ
 להניח לה� רוח רביעית כדי שיברחו משחל עליה� די
 זה, תחיה כל נשמה

שעל ידי " רחמי שרוצה לברוח יב"כי טר� שעברו את הירד
 היה נוסח הכתב הראשו
 ששלח לה� יהושע . �"לפי הרמב
ואילו משעברו את הירד
 ', ולא חל בה� כלל הדי
 של לא תחיה וכו, הרי זו ככניעה מליאה, שעוזב את המקו� באותה שעה

א� השלימו : "� ש�"של הרמב' א' והיא המפורטת בהל, לא ניתנה לה� שוב דר� בריחה אלא רק להיענות לקריאה לשלו�
' ז ה� ניצולי� מהחיוב של לא תחיה וכו"כי רק עי, "והרי ה
 למס, י
 מה� נשמהמצוות בני נח אי
 הורג' וקבלו עליה� ז

לא ' וכל שבא לידו אחד מה� ולא הרגו עובר בלא תעשה שנ): "'ד' ש� הל(� "כ הרמב"ובריחה לא תציל� מדי
 זה כמש
  )".וכבר אבד זכר�(תחיה כל נשמה 

� שהדי
 להניח "שדעת הרמב) וכ
 החינו�(
 "בי
 הרמבומכא
 הבסיס למה שה. �"כ
 נראה הדבר מוכרח בשיטת הרמב
, שמשלא נענו לקריאה שהופנתה אליה� טר� שעברו ישראל את הירד
, רוח רביעית פתוחה אינו קיי� כלפי שבעה עממי�

נ "היא לקבל עליה� השעבוד וקבלת המצוות שב) פרט למלחמה(הדר� היחידה העומדת בפניה� , והעיר שלה� באה במצור
ואסור לשקר בברית� ולכזב לה� אחר : "כ ש�"וכמש, עממי� והפכו לגדר של בני ברית' שבזה יצאו מכלל ז, � בה�חייבי

, )אלו' מהל' ח וט"פ(� "כפי שנתבארו דיניו להל
 ש� ברמב, ז חל עליה� די
 גר תושב"כי עי". שהשלימו וקבלו שבע מצוות
מ "ומ. עממי�' היא ג� במלחמת ז, נחת רוח רביעית במצור� שדי
 ה"ח מסתימת לשו
 הרמב"וזה שלא כפי שנקט המנ


 והחינו� מני
 לה� החילוק "ח שתמה על הרמב"כ
 אכתי קיימת תמיהת המנ, � עדיי
 צריכה ביאור"סתימת לשו
 הרמב
שהרי מלחמת מדי
 שממנה המקור לדי
 זה היתה ג� היא , בעני
 הנחת רוח רביעית בי
 מלחמת מצוה למלחמת רשות

  .'י ה" עפ� מצוה מלחמת

  .ד

� "שכבר השרישנו הרמב, ג� זו של מלחמת מדי
, � בי
 מלחמות מצוה"א� אי
 להוסי� ולשאול למה לא מנה הרמב
כ לא היה מקו� למנותה בי
 סוגי מלחמות "ע. שאי
 למנות במני
 המצוות אלא מצוה הנוהגת לדורות) 'שורש ג(צ "בסהמ
עממי
 למרות ' שהריגת ז) ז"עשי
 קפ(בזה ' כפי שכ, עממי�' לא כ
 מצות החרמת זכי זו לא היתה אלא מצוה לשעה ו, מצוה

לא , כי הציווי שנשל� בהגיע תכליתו מבלתי שיהיה זה תלוי בזמ
 ידוע: "שכבר אבד זכר� תיחשב מצוה הנוהגת לדורות
  ".אבל הוא נוהג בכל דור שימצא אפשרות הדבר ההוא. יאמר בו אינו נוהג לדורות

כמו , כי יאבד יתעלה זרע עמלק ויכריתהו עד אחריתו כמו שיהיה במהרה בימינו: "ש� באשר למלחמת עמלק' כב "וכיו
אבל נוהג בכל דור ודור כל זמ
 ) שאינו נוהג לדורות(זה לא יאמר , שהבטיח אותנו באמרו כי מחה אמחה את זכר עמלק

מצות כיבוש אר� ) וכ
 במני
 המצוות(חמת מצוה � בתור מל"ובזה יתור� ג� מה שלא מנה הרמב". שנמצא מזרע עמלק
מלכי� בפורטו מה ה
 ' וכ
 בהל" שציונו להרוג שבעה עממי� שישבו באר� כנע
 ולאבד�: "שלא מנה מ
 המצוה אלא. ישראל

ואילו את עצ� כיבוש , "עממי� ומלחמת עמלק ועזרת ישראל מיד צר שבא עליה�' זו מלחמת ז: "רק' מלחמות מצוה כ
וזה הרי ודאי אי
 לומר שלא היתה לדעתו כלל , לא פרט ש�, י עמי� אחרי� כגו
 הפלישתי�" כשהיא מיושבת עהאר� ג�

תרומות הביא ההלכה שסוריה לא נתקדשה ' שהרי בריש הל, מצות כיבוש האר� בימי יהושע רק מצד השמדת שבע עממי�
כל אר� ואילו תפס . עממי�'  אלא נשאר מז ישראלשיכבוש כל אר�מפני שכבש אות� קוד� : "אלא תורת כיבוש יחיד עליה

י "וא� לא היתה קיימת מצות כיבוש כל א" י לכל דבר"כ כבש ארצות אחרות היה כיבושו כולו כא" ואחכנע� לגבולותיה
כי אז לא מוב
 משו� מה תלויה קדושת כיבוש מחו� לגבולות האר� , י עמי� אחרי�"ג� א� מיושבי� ע, לגבולותיה

: צ"ה בסהמ"וכ, היד' � בס"וכמו שהבאנו לעיל מהרמב. י בדוקא" עממי� שהשמדת� אינה תלויה כלל בא'בהשמדת הז
הרי כל עיקר מה שנאמר . כ"ע" ואנחנו מצווי� לחטט אחריה� ולרדפ� בכל דור ודור עד שיכלו ולא ישאר מה� איש יתר"

י "ו ומובא ברש"א ל"בפרקי דר( והרי בזה אמרו .בספרי לגבי סוריא פלטרי
 של� לא כבשת נאמר באשר ליבוסי שבירושלי�
ולא הזכיר . (והיינו מזרע פלישתי�, ה נשבע לו שלא ישקר לנינו ולנכדו"שהיה מזרע אבימל� שאאע) ה ו', שמואל ב, ש�

  ).ש לשו
 הספרי"ועיי, ז"עממי� משו� שה� היו אדוקי� ביותר בע' � אלא את הז"הרמב

וא� אי
 מצוה כזו . י לגבולותיה"כוב בקידוש סוריא הוא מפני שלא נכבשה כל א עיקר העי�"שג� לרמבומוכרח לומר 
כ כל ימי "וג� אח, � היתה מצוה בימי יהושע"כ ג� לרמב"ע. י"אי� ולמה תעכב בקידוש ארצות שמחו� לא, לכבוש האר�

רק בימי הבית , תאול� לא היתה המצוה קיימת לדורו". עלה רש"כ "וזהו משאה, הבית הראשו
 המצוה היתה קיימת
) נ"ב וש', חגיגה ג(ב "מ ולא כבשו� עו"ואילו בבית שני שש� אמרו הרבה כרכי� כבשו� עו. חד פעמיתהראשו
 היינו מצוה 

  .הרי שלא היתה קיימת אז

וכמו , על כ
 לא מנאה במני
 המצוות ולא בפירוט מלחמות שה
 מצוה, נמצא שלא היתה זו מצוה הקיימת לדורות

  .ל"וכנ, מלחמת מדי



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

83

  .ה


 "� מהשגת הרמב"
 ולתר� הרמב"� והרמב"לבאר מחלוקת הרמב' כ) פ ויצבאו על מדי
"מטות עה' פר" (מש� חכמה"ב
  :ל"וז, בהשמטתו את המצוה להניח רוח רביעית

כ
 הוא מצוה לחוס על נפש� ולהניח לה� איזה צד , 
 סובר דכמו דהיה מצוה לבקש שלו�"דהרמב, וטע� פלוגתת�" ... 
היינו לימוד בחוקות המלחמה שא� , � סובר דהוא אופ
 מאופני המלחמה"אבל הרמב.  פנוי להיות לה� מקו� לברוחאחד

לא כ
 א� ... ובהתייאש� בחייה� כי יפלו ביד צר יעמדו על נפש� בכל שארית כוח� ויוכלו לעשות חיל , יקיפו אות� מכל צד
  ".כ אי
 זה שיי� למצוה"וא, ות� מרחוק ויברחויהיה לה� אופ
 להציל את נפש� אז לא ישליכו את נפש

וזה כפי שכבר נגע בזה והסביר ,  הצור� להניח רוח רביעיתבטע�
 "� והרמב"נוקט איפוא המש� חכמה שנחלקו הרמב
כי נלמוד להתנהג  "הראשו�
 נוקט שעיקר הנימוק הוא "שהרמב, אלא. 
 עצמו שכתב שני נימוקי� אלה"הדבר הרמב

כי הדבר תלוי בתנאי המצב , "אי
 זה שיי� למצוה" ולא רק מתכסיסי המלחמה כי אז מצוה� הוא שמשו� כ". בחמלה

 באשר לנימוק השני "וזה לשו
 הרמב. ובהערכת שרי הצבא"

 "ולשו
 זו אכ
 מוכיחה בעליל שאי
 הרמב, "ובו עוד תיקו

ומכא
 , מחייבת
 כמצוה "רואה זאת הרמבואשר על כ
 , רואה בזה עיקר הטע� אלא שהוא נימוק נוס� המושג בדר� אגב
שמשמעותו שזו מצוה ולא רק עצה טובה שיכולה ג� " 'כאשר ציוה ה"ומסתמ� על לשו
 הכתוב , �"השגתו על הרמב

  .להשתנות בהתא� לנסיבות

ו � בהלכותיו אי
 כוונת"ומה שהביאה הרמב. הדרכה� הטע� השני הוא עיקר ולא היה זה אלא מעי
 "ואילו לדעת הרמב
  .כ לבחו
 שמא יש להשתמש בו ג� באותה שעה"אלא לומר שבכל מלחמה יש לזכור את החישוב הזה ג

  .ו

  :�"ש� המש� חכמה שנראה יותר כשיטת הרמב' עוד כ

מגיד הכתוב שהיו בני אד� צדיקי� וכשרי� ומסרו " וימסרו מאלפי ישראל"ש בספרי "� שבזה א"ד נראה כהרמב"ולענ"
, רוחותיה'  הקיפוה מד�כ איתא ויצבאו על מדי
 "ואח. 'איש פלוני כשר יצא וכו, אומר אחרי� מסרו�נת
 ' ר. נפש� על הדבר

נת
 אמר נת
 ' ר. ולכ
 לא חששו לשו� תחבולות מלחמה נמוסית, נ"פירוש דלטעמיה אזיל דמסרו נפש� על הדבר והלכו במסי
כ לא רצו "וא, רק בעל כרח� נמסרו מאחרי�, ל�פירוש דלטעמיה אזיל דה� לא רצו לה. לה� רוח רביעית כדי שיברחו

לכ
 דריש זה , 
 שהגירסא היה לפניו ת
 לה� רוח רביעית"צ לרמב"וראיתי בסהמ. רוחותיה' למסור נפש� ולהקיפ� מד
  ".מרווח יותר, "נת
 "�אבל גרסתנו . למצוה

כ מסרו� אחרי� שהכירו בה� "ושמש, י שבאמת היו צדיקי�" עצמ� כצדיקי� אעפלא החזיקונת
 ' נראה כוונתו דלר[
 כמה שאפשר כדי
 שאל יעמיד אד� למעט הסכנהוה� מתו� ענות� ראו לנכו
 , כמתאימי� לתפקיד הדורש צדיקי� בדוקא

  ].כ השאירו בכוונה רוח רביעית למעט הסכנה שיברחו על נפש� ולא ילחמו בחר� נפש"ע, עצמו במקו� סכנה


 "בניגוד למה שהובא בלשו
 הרמב, רוחותיה' ק שהקיפוה מד"ברי תונראה מהמש� חכמה שאימ� את הגירסא בד � 
כי . �"ק שהקיפוה מארבע רוחותיה וזוהי שהיתה לפני הרמב"שסובר שהגירסא הנכונה היא בת". הקיפוה משלש רוחותיה"

 רוח אחת נ השאירו"ואילו לר. ק הקיפוה מסביב ולא נתנו לה� דר� בריחה"שלת, נ"ק ע� ר"כ� מובנת יפה מחלוקת ת
ורצה לומר שלשתי הדעות אי
 מתפרש שהציווי האלקי , 
"שלפי הרמב" ת
"במקו� " ונת
"נ "ולכ
 ג� גריס בדברי ר, פתוחה

וכל אחד מהחולקי� לטעמו אזיל . ולא נחלקו אלא כיצד בוצע הצו האלקי לנקו� במדי
, היה במפורש אי� יעשו את המצור
  .ל"וכנ

כי מיהו זה , נ"� שלדורות יש לנהוג כדעת ר"ל הרמב"ס, נ אי� היה במלחמה במדי
"ק ע� ר"י שנחלקו ת"אעפ, כ"וע
� "ומיושב למה פסק הרמב. (כדי למעט הסכנה, נ"ונכו
 יהיה לדורות לנקוט למעשה כר. שיכול להעיד על עצמו שצדיק הוא

  ).כי למעט בסכנה ודאי עדי�, ק"נ לעומת ת"כר

' ק הקיפוה רק מג"
 ודאי גורס כפי שזה לפנינו בדבריו שג� לת" שהרמב�"ברמבאול� אי
 המש� חכמה מתק
 הגירסא 
. ק נעשה הדבר מהכרעת אנשי המלחמה בעצמ� מבלי שהיה ציווי מפורש על זה"דלדעת ת, ומחלוקת� היא בזה. רוחות


 שכ� " ונוקט הרמב. כלומר שכ� היה הציווי� ת
 לה� �נ "
 בדברי ר"כ גורס הרמב"וע. ז ציווי מפורש"נ היה ע"ואילו לר
כ מוגדרת התנהגות� "ק הרי ג"בפרט שג� לת". 'ויצבאו על מדי
 כאשר ציוה ה"היא ההלכה כי כ� מדויק יותר לשו
 הכתוב 

  ".'כאשר ציוה ה"שכיונו לאמת והראוי כפי שמעיד הכתוב 

  ש גור
 על המש� חכמה ויישוב
"השגות הגר

  .ז

ד
 בעני
 המצור ) שער ה, ג"ת משיב מלחמה ח" שו�ב "א תשמ"ז מנ" י,עקב' ק פ"עש" הצופה("א "ש גור
 שליט"הגר
א� היה חיוב תורה להניח לרוח אחת פתוחה כדי , על המחבלי� שהתבצרו ש�, ג"ל על ביירות במבצע של"י צה"שהוטל ע

 ספיקות ולא נתעוררו, ד למנע מה� אפשרות יציאה"לא היה שו� ס, באשר לאזרחי�. (לתת למחבלי� אפשרות לצאת מש�

 "� והרמב"ל בביאור המחלוקת שבי
 הרמב"והביא ש� את דברי המש� חכמה שהו). �"אלא באשר למחבלי� מאנשי אש

  :ונפרוט בזה טענותיו. ודחה דבריו בשתי ידי�


 עצמו הרי הביא את שני הנימוקי� ג� "שכ
 הרמב, שאי אפשר לומר שנחלקו בנימוק של הצור� להניח רוח אחת פתוחה. א
  .יחד

  .היד נראה שאינו רק בגדר עצה טובה אלא שהוא הלכה פסוקה שאי
 לזוז ממנה' � בס"שלשו
 הרמב. ב

  .י מת
 נימוק וטע� לכתוב"� הלכה עפ"ואי� יחדש הרמב, ש דדריש טעמא דקרא"שלהלכה לא נקטינ
 כר. ג
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בזה שא� כי ' וכ.  מארבע רוחותנ שהקיפוה"ק דר"מ שגורס בספרי בדעת ת"� עפי"המש� חכמה בונה דבריו בדעת הרמב. ד
 משלשק שהקיפו "
 הרי הגירסא ג� בת"וברמב. היא" מוטעת"גירסא זו אמנ� נמצאת באיזה מהספרי� אול� גירסא 


 בדברי "ויש לתמוה על המש� חכמה שלא שת לבו לגירסת הרמב: "ל מסיי�"י כל הנ"ועפ. ולא נחלקו בזה כלל. רוחות
  ".וירק בספרי ובנה מגדל הפורח בא"ת

הדברי� מפורשי� , וכ
 כאמור (רשות
 שסובר שהמצוה להניח רוח רביעית אינה אלא במלחמת "א� על עיקר דברי הרמב
שמלחמת מדי
 שהיא המקור לכל ההלכה הזאת , ח עליה"וכפי שהבאנו לעיל כבר עמד המנ, תמה התמיה) החינו�' כ
 ג� בס

 אנ
 לומר שאי
 לומדי� מש� רק לעני
 מלחמת רשות ולא מלחמת ואי� נחלק, הרי היתה מלחמת מצוה ולא מלחמת רשות
  .� נראה שאינו מחלק בזה בי
 מצוה לרשות"כ
 מסתימת הרמב. מצוה

כולל , בכל מלחמה� בהלכותיו שיש חיוב להניח רוח רביעית פתוחה "ז מסיק שההלכה היא כפי שמשתמע מהרמב"ועפי
י כמלחמת "כל מלחמה ומצור שמחו� לגבולות א"
 מגדיר "אלא שהרמב, 
 סובר כ
"שודאי ג� הרמב' וכ. ג� מלחמת מצוה

.  שבמצור ביירות על המחבלי� היו חייבי� מכוח הדי
 להניח לה� דר� נסיגההלכה למעשהומכא
 המסקנא ". רשות
  .ד"עכת

  .ח

השבתי על ) בריש גור
 על ד"יחד ע� דברי תגובתו של הגר, ג"ה תשמ"ער". הצופה"כ ב"פורס� אח(ואני במגילת ספר 

ל שזה "כ ס"אעפי, 
 עצמו מביא ג� הנימוק שזה אינו אלא מתכסיסי המלחמה"על הטענה שהרמב: דבריו והשגותיו כדלהל


 ג� הא "שא� אמנ� הזכיר ברמב: ז יש להשיב"ע. וזה מפני שאי
 דורשי� טעמא דקרא ללמוד מזה שינוי בהלכה, מחייב
והיינו מפני שלשו
 הכתוב , "ובו עוד תיקו
"וכלשונו בזה ,  הטע�אה בזה עיקרא� לא ר, שיש בזה משו� תכסיסי המלחמה

ש "וכ
 אי
 לזה שייכות למחלוקת דר.  תועלת ותיקו
ג�אלא שבעצ� יש בזה , מורה בבירור שזהו ציווי" 'כאשר ציוה ה"
מפי "י
 זה אלא שכ� נמסר וא, ולא נאמר מהו הדבר שציוה, שהרי הכתוב עצמו סתו� הוא, ורבנ
 אי דרשינ
 טעמא דקרא

או ,  של הציוויהטע�בפרט שהרי יתכ
 שמפי השמועה נמסר ג� , ש ורבנ
"ובזה לא נחלקו כלל ר, �"וכלשו
 הרמב, "השמועה
כ
 מקשה על . 
"ומסתמ� על מה שלפנינו הגירסא ברמב, ואשר טוע
 שגירסא מוטעת נזדמנה לו. שנמסר להכרעת� מסברא

ע נראה שלמרות שמפרש שצדיקי� היו ומסרו נפש� מרצו
 "שמתרגו� יונת
 ב") המוטעת("רסתו שעושה לפי גי' לשיטתיה'ה
מ שנמצא "על זה יש לענות שכידוע אי
 בידינו להכריע נכונות גירסא עפי. מ נוקט שהקיפו רק משלש רוחות"ומ, למלחמה

וכפי שהעלינו בביאור דברי . א זו או אחרתשהרי פעמי� אי
 ספור נחלקו רבותינו הראשוני� באימות גירס. בספר זה או אחר

 בזה"� והרמב"המש� חכמה מסתבר שהניח שאכ
 גירסאות שונות היו לפני הרמב.  


 בטע� "� והרמב"אלא בהבדל שבי
 הרמב, שאי
 דברי המש� חכמה תלויי� בעיקר� בגירסא זו או אחרת, זאת ועוד
� דבר זה "שבזה מתבארת השמטת הרמב, תכסיס המלחמהההלכה א� היא מצוה מחייבת או שאינה אלא הוראה בתור 

  .ממני
 המצוות

  .ט


 והחינו� שה� קוראי� מלחמת רשות לכל מלחמה שהיא מחו� לגבולות "ולנקודה העיקרית שבא לחדש בדברי הרמב
מהי � "בניגוד להגדרה של הרמב"י היא בגדר זה "כל שהיא חו� מגבולות א, ומכא
 שג� מלחמה נגד הצר הצורר, י"א

. � לא מלבו הוציא מלי�"שהרי הרמב. ז הערתי שהדברי� אינ� ניתני� להיאמר כלל"ע". מלחמת מצוה ומהי מלחמת רשות
ובסוגיא המקבילה ש� , בבבלי, כי זוהי ההגדרה שבי
 מלחמת רשות למלחמת מצוה היוצאת מתו� הסוגיות סוטה ד� מד

  .בירושלמי

 
יהודא ' � פסק כר"ג שהרמב"כ הכנה"על הירושלמי בסוגיא זו שהביא משוהיתה כוונתי לאמור בנידו
 כשיירי קרב
  :ותמה עליו, שמנה עזרת ישראל מיד צר בתור מלחמת מצוה

דהא אפילו יחיד נרד� איכא עשה , ד דעזרת ישראל מיד צר שבא עליה� לאו מצוה היא"מי איכא למ, ודבריו תמוהי�"
ג דהיינו להציל� "אי
 הפירוש כמו שהבי
 הרב בכנה, � דלא ליתו עלייהו"והא דאמר בבבלי למעוטי עכו' ת להצילו וכו"ול

לכ� עושה ,  יעשו עמה� מלחמהשיש לחוש שברוב הימי�אלא הפירוש שעושה מלחמה ע� שכניו , מיד צר שבא עליה�
� בלא והדברי� ברורי, ס בבלי"וזה מבואר מאד בלשו
 הש.  מלחמה למעט� שלא יהיה בה� כוח לבא על ישראלעכשיו
  .ד"עכ". גמגו�

ל בי
 דאנ
 אזלינ
 עלייהו לבי
 שה� "והיינו שמחלק כנ. ל"� את הגמרא בסוטה הנ"מ מציי
 כמקור לדברי הרמב"וכ
 הכ
� החלוקה של "אלא שהוקשה לו אמאי לא הביא הרמב. ש"מ עיי"וכ
 הבי
 הלח. ע"אליבא דכובאי� עלינו שבזה היא מצוה 

, דהוזכרה במה שאמר להרבות גדולתו ושמעו"ש שתיר� "עיי.  מלחמת רשותלדיד�שזוהי , � דלא ליתו על
"למעוטי עכו
  ".� דלא ליתו על
"דהיינו למעוטי עכו, שהכוונה שיראו ממנו ולא יבואו עליו

� "שזהו בניסוחו של הרמב, לבי
 שבאו עלינו, מבחיני� בי
 שאנו באי� עליה�' הרי שכל הני רברבי שהגמרא דיל
 והירוש
) �"וא� החינו� שבדר� כלל הול� אחר הרמב(
 "ואי� יתכ
 שהרמב. שזו מלחמת מצוה,  ישראל מיד צר שבא עלינועזרת

מ עצומות בהבדלי� הקיימי� בי
 מלחמת מצוה "יחלוק על היסוד הזה של הגדרת המלחמה כרשות או מצוה שמזה נפ
� "מבלי לבא לבאר היטב שחולק ע� הרמב,  פני�והוא כמסתיר, אלא שהבליע את דעתו זו בנעימה, ולא זו בלבד. לרשות

  .בהלכה יסודית זו ולבאר נימוקו

� דברי� "ואי� ישי� בפיו של הרמב" 'וכ
 כתב הרב בחיבורו הגדול וכו"
 מסיי� דבריו "שהרי כאמור הרמב, וביותר

"כהגדרת הרמב, � זוהי מלחמת מצוה ולא רשות"שהרי לרמב, שנסתרי� מתוכ�.  
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  .י

על דברי ליישב את שיטת ' מה שמשיג כב): ל"פורס� בהצופה גליו
 הנ(פשוטי� והנכוחי� האלה השיב לי על הדברי� ה
כותב ' וכב. י"י ומלחמת רשות היא מחו� לגבולות א"
 והחינו� שכוונת� שמלחמת מצוה היא תמיד בתו� גבולות א"הרמב

כי הגדרה זו שלנו מפורשת . שהוא אמת לאמיתהר שלא רק הדבר תמוה ומטעה אלא "מיד אוכיח לכת. שהדבר תמוה ומטעה
אבל כשלא השלימו יש חילוק בי
 "וכ
 להל
 ש� כותב ". עממי� ועמלק' ומלחמת מצוה היא כגו
 ז: "ז"תקכ' בחינו� בסי

וכ
 מניחי� . שבמלחמת מצוה אי
 מחיי
 מה� כל נשמה ובמלחמת רשות מניחי
 מה� הנשי� והט�, מלחמת מצוה לרשות
" עממי� מקיפי� אות� מכל צד' ובמלחמת ז' יר מצור במלחמת רשות כדי שיברחו מש� כדאיתא בספרי וכורוח אחת בע

ולא , עממי� שצרי� להקי� אות� מכל צד' שהוא בא למעט רק מלחמת ז, הרי דברי� מפורשי� ומבוררי� באר היטב. ל"עכ
ואי
 היא שייכת לפי דעתו לסוג מלחמות .  פני�שהחינו� אינו מזכיר כלל בי
 מלחמות מצוה בשו�, בעזרת ישראל מיד צר


 בזה"ובודאי שכ
 היא ג� שיטת הרמב, שהוא עוסק בה� ש�, מצוה.  

, � שעזרת ישראל מיד צר היא נחשבת כמלחמת מצוה"ד מוכח כהרמב"בסוטה מ' ר על דברינו שמהגמ"והנה תמיהת כת
� דלא ליתי עלייהו זהה ע� עזרת ישראל מיד צר "עכושא� למעוטי . שמהגמרא בסוטה משמע לכאורה ההיפ�. אינה מובנת

וא� אי
 היא זהה ע� עזרת . הרי מפורש ש� בגמרא דלרבנ
 היא מוגדרת כמלחמת הרשות ולא מצוה, �"שכתב הרמב
י "ח ה"בסוטה פ' וא� נסתמ� על הירוש. אי
 כל התייחסות בבבלי לעזרת ישראל מיד צר עליה�, ישראל מיד צר שבא עליה�

' הרי ג� נאמר רק לדעת ר. יהודא מלחמת חובה כגו
 דאתיי
 אינו
 על
' � במה שאמור ש� לדעת ר"שמקורו של הרמבונאמר 
א שתמה על "מלכי� ה' ה מה"מ בפ"וכ
 יש לעיי
 בכ. 'ולרבנ
 לא נזכר כלל מה דעת� בזה וכו. יהודה שאי
 הלכה כמותו


 והחינו� שאינ� כוללי� את עזרת ישראל מיד צר "ק את הרמבאפשר יותר להצדי, בסוטה' � בסוגית הבבלי והירוש"הרמב
  .�"בי
 מלחמות המצוה שבתורה מאשר את הרמב

  .יא

� מבוססי� על "דברי הרמב, דכפי שכבר הבאנו לעיל. הבאנו דבריו במילוא� וכל הרואה יראה שלא קלע לנקודת האמת
ולא יתכ
 כלל מי . והאריכות בזה רק למותר. �" של הרמבכ"ונו' כפי שהבינו� מפרשי הירוש', הסוגיות בסוטה בבלי וירוש

מ הביא מקור " ממה שמבואר בדבריה� שהרי הכההיפ�מ ה� "מ והלח"בסו� דבריו בש� הכ' ומה שכ. שיחלוק בדבר
עממי� ועמלק ' � את מלחמת ז"ולא הוקשה לו אלא למה לא הגדיר הרמב. ז"ולא תמה כלל ע, � מהסוגיא בסוטה"הרמב

  .ש בדבריו"עיי, מ דברי� אשר לא כ
"כ
 ש� בפיו של הלח). מ תיר� הקושיא שפיר"והלח (בהחוכמלחמת 

שא� עזרת ישראל מיד צר אינה , הרי זה בחינת יצא שכרו בהפסדו, 
"ולפי מה שרצה להכניס בדעת החינו� והרמב
ד "י בי"� רשות להלח� אלא עפכי מלחמת רשות אי
 ג� למל. ז"כי אז הרי אי
 לנו בכלל רשות להלח� בזה, מלחמת מצוה

עמוד "' מה שהארכנו בזה פני� שונות בס' ועי! כ כל מלחמת שלו� הגליל היא באיסור"וא. א כמבואר ריש סנהדרי
"של ע
  .א ואיל� ובספר זה סימ
 יז"קנ' עמ" הימיני

  .יב

ל עזרת ישראל מיד צר מסתמ� על החינו� בסימ
 זה שלא הזכיר כל" אמת לאמתה"והנה לביסוס דבריו ולהוכיח שה� 

 "ועמדו הרמב(ומזה בא להוכיח שכאילו החינו� , עממי� ועמלק בלבד' שלא מנה רק את מלחמת ז, בתור מלחמת מצוה

ולא . � המונה את עזרת ישראל מיד צר בתור מלחמת מצוה"חולקי� על הרמב) שארח אתו אורח בהגדרת מלחמת רשות
שדי
 קריאת שלו� בכל מקו� כלומר בי
 במלחמת מצוה בי
 במלחמת : "תבהרגיש שכל עיקר דבריו של החינו� בזה שכ

כ "והרי ה� לפנינו שכ, � כדרכו ברוב המקומות"לקוחי� ה� מהרמב, "עממי� ועמלק' ומלחמת מצוה היא כגו
 ז. רשות
". ד מלחמת מצוהאחד מלחמת הרשות ואח, אי
 עושי
 מלחמה ע� אד� בעול� עד שקוראי
 לו שלו�): "ד' א והל' פרק ו הל(

 
א במלחמת "בד... ואי
 הורגי
 לא אשה ולא קט
 ... כשלא השלימו ועושי� עמה� מלחמה ): "ד' הל(וש� בהמש� העני
  ". שלא השלימו אי
 מניחי� מה� נשמהאבל שבעה עממי� ועמלק, הרשות שהיא שאר האומות

בניגוד (לחמה וניצחו בי
 מלחמת רשות למצוה � שבא לחלק בעני
 א� לא השלימו ועשו עמנו מ"הרי לפנינו שג� הרמב
! עממי� ועמלק'  ז�לא הזכיר בתור מלחמת מצוה רק את שני אלה ) ל"באשר לקריאה לשלו� שהיא ג� במלחמת מצוה וכנ

כי א� אמנ� החיוב לקרא לשלו� הוא לכל אומה טר� , אלא שהדבר פשוט? � חולק על עצמו"האמור יאמר שג� הרמב
, כי אז החובה עלינו לדבר שלו� עמה�,  להלח�עליה� הננו היוזמי� והבאי� כשאנחנובר אמור אלא א� אי
 הד, מלחמה

וזה הרי הציור של , כשה� ה� הבאי� עלינוולא כ
 " אי
 עושי
 מלחמה ע� אד� בעול�: "� בראש דבריו בזה"וכלשו
 הרמב
 לשלו� שתכנו כמבואר ש� שיקבלו על עצמ� רק צחוק נעשה ע� עצמנו א� נקרא לה�, מלחמה בתור עזרת ישראל מיד צר

י תנאי� "ועפ, ואנחנו נציע לה� כניעה, לצרור אותנו להשפילנוובאי� , ה� מרגישי� עצמ� תקיפי�, נ"מצוות ב' שעבוד וז
לצאת לקראת� ביד חזקה ולהראות� את , אי
 לנו אלא להשיב מלחמה, "המה למלחמה"הרי ברור ופשוט הדבר שכש, שלנו

  .ו בעזרת אלקי מרו�נחת זרוענ

  .יג

שכתב שזה רק במלחמת רשות , והוא הדי
 והוא הטע� שהחינו� ש� בהמש� דבריו בעני
 החיוב להשאיר רוח רביעית
ג� " שכח"אלא שלמרבית הפלא . השמיט מלחמת עזרת ישראל מיד צר" עממי� מקיפי� אות� מכל צד' במלחמת ז"ואילו 

אלא שג� כא
 . שג� לו חייבי� לקרא לשלו�, בעני
 הקריאה לשלו� כ
 הביא אותולמרות שלפני כ
 , להזכיר כא
 את עמלק
בעוד שכל עיקר בואנו עליה� למלחמה היא כדי , כי מה שיי� לחייב לתת לה� רוח פנויה שיוכלו לברוח, הדבר פשוט

, ימ� הרי לא נפקעבפרט שהחיוב להחר? ולמה נית
 לה� להתחמק מאתנו בזמ
 שה� תחת ידינו. להשמיד� ולמחות זכר�

  .�"כמבואר ברמב, ובכל מקו� שנמצא� עלינו לעשות בה� את הדי

אחר ,  להניח לה� לברוח בזמ
 שיד� מטהלא יעלה על הדעתשכ
 . ומטע� זה עצמו אי
 להזכיר בזה עזרת ישראל מיד צר
על כ
 לא היה מקו� , לצוררנוומשניתנו בידינו נית
 לה� להתחמק למע
 יאזרו כוח וימשיכו להציק לנו ו, שצררו אותנו
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 שנית
 לה� הזדמנות לסלקא אדעתי�עממי� היה מקו� ' ורק בז) ב"מ' כ' מלכי� א' האמור בכגו
 דא בס' עי. (להזכיר את זה
ולזה משמעינ
 שכיו
 שלא נענו לקריאה זו בעוד מועד . כש� שטר� שעברו את הירד
 שלחו לה� הרוצה ליפנות יפנה, לברוח

  .י ההלכה"י התנאי� שנקבעו עפ" לה� אלא דר� הכניעה עפמעתה לא נשארה


 והחינו� ע� הרמב"ש גור
 להוכיח ולחדש שקיימת כביכול מחלוקת בי
 הרמב"נמצאנו למדי� שממקו� שבא הגר" �
 ולא תתכ�, ואי
 כל מחלוקת, מש� מוכח ההיפ�, שלדעת הללו אי
 זו כלל מלחמת מצוה, בעני
 מלחמת עזרת ישראל מיד צר

  . היא מלחמת מצוהבכל מקו�, לל מחלוקת בזה שעזרת ישראל מיד צרכ

  .יד

' י ציווי מפורש מאת ה"אי� יתכ
 לחלק בעני
 הנחת רוח רביעית עפ, ח"פליאתו של המנ�וכא
 אנו באי� לתמיהתו
  .כמבואר בכתובי�

) האופ
 השני, מטות' פר(רה 
 בפירושו על התו"הרמב' מבוססי� על מה שכ) וכ
 החינו�(צ "
 בסהמ"ונראה שדברי הרמב
וכל חלקה טובה להכאיב באבני� . וכל ע� טוב להפיל וכל מעי
 מי� לסתו�, ושלח לה� מועטי� להכות בערי הפרזי: "ל"וז

ת אשר לו המלחמה נת
 מדי
 ומלכיה� ועריה� "והשי. ולא ציוה לה� דבר רק להתנק� כאשר תמצא יד�. כמנהג השוללי�
  ".ביד�

א� לא היתה מעיקרה במטרה להרג� רק להכאיב לה� , י המקו�"רת מלחמת מדי
 א� אמנ� היתה עפלפי זה יוצא שמט
היתה הסיבה להתבצר בעריה� ולא היתה האפשרות לבצע את אשר נצטוו מבלי להסתכ
 ' אלא שמה". כמנהג השוללי�"
ו
 שמעיקר הדברי� לא נתחייבו ומכל מקו� כי. והיו נאלצי� להביא את הערי� במצור) י התנפלות מהעור� ומהמארב"ע(

 
כדר� , כ המצוה להניח רוח רביעית היתה כלפיה�"וע.  אלא די
 מלחמת רשותבאשר לעצמ�כליה לא היה בה� הדי
ולא נית
 ללמוד מזה מלחמת מצוה . כ לא נית
 ללמוד מזה אלא למלחמת רשות"
 שלדורות ג"הרמב' כ כ"ע. מלחמת רשות

  .כשהמטרה היא השמדת האויב

  .טו

הרי ה
 הנה היו שהכשילו את , ובפרט הנשי�, ש גור
 בתשובתו אלי תמה אי� יתכ
 שלא נתחייבו המדיני� מיתה"הגר

כי תמיהתו , על זאת אשיב. ישראל בדבר עבירה והרי במת
 רוח רביעית ניתנה ג� לנשי� האפשרות לברוח ולהתחמק מהדי

שהרי , וכ
 הרי מגו� הכתובי� מוכח שלא דובר מעיקרא על הנשי�, הל על התור"
 בפירושו הנ"ה
 לא עלי תסוב כי על הרמב
שא� אמנ� ה
 חטאו אבל , ז היא"והתשובה ע. ורק משה הוא שקצ� עליה� בזה, שרי הצבא חשבו לתומ� להחיות כל נקיבה

, צ� עליה� משהרק כשהביאו הנשי� לתו� מחנה ישראל ק, ועל כ
, לא הוטל עלינו לעשות בה� די
 כל עוד אינ� תחת ידינו

  .שמשה� תחת יד ישראל יש לעשות בה� הדי

והנה משה לא ציוה : "א� לפי הלשו
 הראשו
 ש� פירש. 
 שהבאנו"וידעתי כי יוכל לשאול התינח ללשו
 שני של הרמב[
  ".עממי�' וחשב שלא ישאירו בה� שריד ופליט כנקמת עמלק או כנקמת ז, במדי
' לה� מה יעשו רק אמר לתת נקמת ה

ז ייושב יותר מה שלא קצ� משה רק על "כי עי, צ הגיע למסקנא שהלשו
 השני עיקר"� אי
 זה דוחק א� נאמר שבסהמא
 �  ).ל"הרב שעוועל ז' הובאו דבריו בהערות הוצ, כהערת אבוהב(הנשי� ולא על הט

לי היתה ג� ואו, י המש� חכמה"והוא לפי הגירסא שנתאשרה ע.  הפירושי� יש לה� מקו�ששניואפשר לומר עוד 
כ הקיפו� "וע, ק הציווי היה באמת בכוונה שלא ישאירו לה� שריד ופליט"נ בספרי שלת"ק ור"שבזה נחלקו ת, 
"ברמב

כ סובר שהיה "ומשו, "כמנהג השוללי�"שלא היה הציווי אלא על נקמה ' ל כפירוש הב"נ ס"ואילו ר. לדעתו מארבע הרוחות
היינו , ומודה הוא שבמלחמת רשות, נ בדי
"ק ע� ר"ולא נחלק ת,  רשותלה� להניח לה� דר� בריחה כמו בכל מלחמת

ובזה . אלא שנחלק עליו מפני שלדעתו אכ
 נתחייבו כול� כליה, כשאי
 הנצורי� חייבי� מיתה יש להניח לה� דר� לברוח
וא מודה במלחמת ל הרי ג� ה"כי כנ. ק"מ נקטינ
 דלא כת"ק משו"ול, נ במלחמת רשות"ש ג� הא דלהלכה יש לנקוט כר"א

  .]רשות לדורות שיש להניח לה� דר� בריחה

  .טז

� "שפירש דעת הרמב, � באופ
 אחר ממה שפירש דבריו המש� חכמה"מקו� אתנו ליישב הרמב, ומשהגענו עד הלו�
  .� נוטה לזה"ש גור
 שאי
 משמעות לשו
 הרמב"כי בזה צדק הגר, שאי
 כא
 חיוב אלא עצה טובה מתכסיסי המלחמה


" לתפסה"שהמלה , "כשצרי� על העיר לתפסה: "ההלכה בזו הלשו
' מ שיש לדקדק שכ"וזה עפי,  נראה בכוונתועל כ
שהוזהרו על כריתת והשחתת ): "ו' מצ(צ ש� "
 בסהמ"ויתבאר לנו זה מלשו
 הרמב. היא לכאורה מיותרת וללא משמעות

שנצטוינו לחמול עליה� כאשר נחמול על , � לתפסהת שלה כשנצור על עיר להלח� עליה"העצי� ודע כי זו המצוה בעשה ול
כלשו
 הכתוב ש� היא כשהמטרה היא לכבוש העיר " לתפסה"שומעי� אנו מלשונו שההגדרה ". ' אותה וכואולי נכבוששלנו 

� במלה זו בא לרמוז לנו שדי
 זה של הנחת רוח רביעית היא רק כשהמטרה אינה "ז נראה שג� הרמב"ולפ. כדי להתיישב בה
ואכ
 מצינו כזאת במטרות מלחמות , ואי
 עני
 ע� האנשי� שבתוכה,  כדי להתיישב בהלתפוס העיראלא , שמיד האנשי�לה

וזה יתכ
 , "להרחיב גבול ישראל) "ה ממלכי�"רפ(� "וכ
 ברמב, י"י להוסיפה על א"שפירש) ב, סוטה מד(בית דוד להרווחה 
י כשמוצאי� לנכו
 לעשות זאת לפי "וה
 מחו� לא, האומות' מזי עממי� אחרי� חו� "י עצמה כשהיא מיושבת ע"ה
 בא

אז יש ההלכה , ואי
 המטרה אלא בגלל העיר עצמה, בכל כהאי גוונא שאי
 לנו תביעות מיוחדות לאנשי המקו�. המסיבות

"היד את מה שלמד ממנו הרמב' � עצמו במתק לשונו השמיע לנו בס"נמצא שהרמב. להניח רוח רביעית .
 להניח שאי
 די

ומסתלקת הטענה . ולא במלחמת מצוה כשהמטרה היא פגיעה באנשי� עצמ�, רוח רביעית רק בגונא דמלחמת רשות
  .� חילוק זה שקיי� בעני
 זה בי
 רשות למצוה"כי אכ
 השמיענו ג� הרמב, � סת� ולא פירש"שהרמב
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י עצמה ג� כשאי
 "בא, ל"י כנשהר. � בפירוש שבזה מחולקת מלחמת מצוה מרשות"ל שלא אמר הרמב"ומיושב בהנ
מ יש להניח רוח רביעית כיו
 שהמטרה "ומ) פ"בזמ
 הבית הראשו
 עכ(זו כ
 מלחמת מצוה , עממי�' י הז"המקו� מיושב ע

  .אינה לתפוס האנשי� רק לתפוס העיר

,  חיוב מיתה� שאי
 עליה�"כיו
 שהמדובר כא
 על עכו. � במני
 המצוות"ובזה נית
 ליישב ג� הא שלא מנה זאת הרמב
 מפני שאינו עושה אסור, ב"לאבדו בידי� או לדחפו לבור וכיו): " ... 'פרק י(� "עכו' � בהל"כ הרמב"הרי זה כבר כלול במש

כ נתת לו "כ אי
 זה אלא א"וא. הרי יוצא מזה ברור שרק בעשותו עמנו מלחמה הוא שחל עליו חיוב להרגו". עמנו מלחמה
נמצא שאי
 זו הלכה מחודשת אלא כלולה היא בהלכה שאי
 . כ
 א� סגרת עליו מכל צדולא . אפשרות שלא לעשות מלחמה

, וזהו בכל מקרה שהמלחמה באה עליה� מצדנו כדי לכבוש המקו�. � כשלא התגרו בנו ולא עשו אתנו מלחמה"להרוג עכו
 האיסור להרוג לייש�כיצד  הדרכהכ חיוב זה להשאיר רוח אחת פתוחה אינו חידוש די
 רק "א. ואילו ה� לא באו עלינו

ט ג� בעיר זו כשלא ברחה "ומה. (ואי
 למנות זאת במני
 המצוות. � שלא נתחייב לכ� ג� במקרה של עשיית מלחמה"העכו
  ).כי לא לה� המלחמה ולא רשעו למות, ולא בנשי� וט�, אי
 לפגוע רק בגברי� עושי המלחמה, אלא עשתה מלחמה וכבשוה

  .יז

  :ל"מסקנא העולה מכל הנ

י ויד� " לפגוע ביהודי� יושבי א�היא , המחבלי� שמטרת� המוצהרת והפעולות החבלניות שה� עושי� להשגת מטרת�. א
בכל מקו� ובכל , והפגיעה היא בגו� ובנפש ומבלי הבחנה בי
 צעיר לזק
 בי
 נשי� וט�, שלוחה ג� ביהודי� בכל מקו�

 �  ).ל"� הנ"עכו' י מה"� פ"ע ברמב"וע. (אחר אחר להורגודר� שיד� הרצחנית מגעת דינ� פסוק למיתה כדי
 רוד

� בש� "המוגדרת ברמב, המלחמה במחבלי� אלה על מנת לקטוע היד הרצחנית המגואלת בד� נקיי� היא מלחמת מצוה. ב
  .שאי
 צור� בקבלת רשות מסנהדרי
 על כ�, "עזרת ישראל מיד צר שבא עליה�"

  .ני� באי
 חולקדי
 זה הוא מוסכ� ומקובל על כל הראשו. ג

נתונה לשיקול בלעדי של מפקדי הצבא והממשלה האחראית , במלחמת מצוה השיקול להניח בריחה לנצורי� או לא. ד
  .להמעשיה�

אול� האוכלוסיה האזרחית אשר אינה מעורבת בפעולות . אי
 הדברי� האמורי� מתייחסי� אלא באשר למחבלי�. ה
  .את מהמצור באי
 מפריעהמחבלי� אינ� בכלל זה ויש לאפשר לה� לצ

  

  ?הא� יש להיענות לסחטנות בפדיו� שבויי� ובני ערובה: סימ� טז 

  .א

. ולא יכבד כל מאמ� להוציא� לחירות, רגישות מיוחדת במינה קיימת בע� ישראל לאחי� הנתוני� בצרה ובשביה
את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר וישמע אבר� כי נשבה אחיו וירק : "ה"רישומה של מצוה זו בתורה אצל אברה� אבינו ע


" אוט� אזנו משמוע דמי�): "ג טו' ישעי(הדא הוא דכתיב : ל דרשו בזה"ובחז). בראשית יד יד" (ושלש מאות וירד� עד ד
וא� הוציא ממו
 , א את עצמו"סיכ
 איפוא א). מפרשי� ש�(אלא הל� לעזור לו , שלא רצה לשמוע שנשפ� ד� אחיו, )ר מג"ב(

וכל זה בכדי להציל את לוט ). נדרי� לב א( שהוריק
 בזהב �" וירק את חניכיו"לפי פירושו של שמואל לפסוק , רב למטרה זו
  .וזה ג� למרות שהלה נפרד ממנו ולא רצה בקרבתו, מ
 השבי

� "והרמב. דהיינו אחת המצוות החשובות ביותר, )ב ח"ב" (מצוה רבה"ל הגדירו מצוה זו של פדיו
 שבויי� בתור "חז
  :תא� למה שנאמר בזה בגמרא פוסקבה

שהשבוי הרי הוא בכלל הרעבי� , ואי
 ל� מצוה גדולה כפדיו
 שבויי�. פדיו
 שבויי� קוד� לפרנסת עניי� ולכסות�
לא תאמ� את לבב� ולא "והמעלי� עיניו מפדיונו הרי זה עובר על . ועומד בסכנת נפשות, והצמאי� והערומי�

ואהבת לרע� ", "וחי אחי� עמ�"ומצות , "לא ירדנו בפר� לעיני�"ועל " ד� רע�לא תעמד על "ועל , "תקפ� את יד�
  .ואי
 ל� מצוה רבה כפדיו
 שבויי�. והרבה דברי� כאלו, "והצל לקוחי� למות", "כמו�

אשר למות למות ואשר ) "טו ב(' ל על הכתוב בירמי"ויסוד� בדרשת חז). רנב' ד סי"יו(ע "� הועתקו ג� בשו"דברי הרמב
שבי קשה מכול� דכולהו ... ר יוחנ
 כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו"א".  לחרב ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבילחרב

  ).ב ח ב"ב(איתנהו ביה 

  ).ג"ש� ס(הוי כאילו שופ� דמי� , היכא דאפשר להקדי�, כל רגע שמאחר בפדיו
 שבויי�): ק"ומקורו במהרי(ע "עוד בשו

  .ב

שכ
 א� , הוציא כספי� מרובי� לשחרור השבויי� מעוררות ג� חשש שיצא שכר� בהפסד�בר� רגישות זו והנכונות ל
וכ
 יעשו מאמצי� , יכירו בכ� השבאי� ינצלו זאת בכדי להרבות יותר ויותר דמי הפדיו
 שיביא לידי התרוששות הציבור

  .להרבות בשבויי�

כשהסורי� העלו מדי , עקבות מלחמת יו� הכיפורי�ואכ
 חזינו מבשרנו תופעה זו של ניצול רגישותינו לשחרור שבויי� ב
 �לפחות , לבסו� א� השיגו מבוקשת�. ל משטחי� מסוימי� בגול
"וא� התנו את השחרור בנסיגת צה, פע� דרישות חדשות

  .במדה חלקית

. יי�לשל� עבור פדיו
 שבו, שחייב או רשאי הציבור, איפוא צור� לברר מה אומרת ההלכה בקביעת גבולות למחיר, יש

  .להיענות לדרישות סחטניות לשחרור השבויי�, מנקודת ראות ההלכה, וא� או באיזו מדה נכו
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  .ג

  .והשקלא וטריא בביאורה בסוגית הגמרא ודברי הראשוני�) ד� מה א(גיטי
 ' המקור לדיו
 בשאלה זו היא המשנה במס

פירוש שאי
 לפדות� אלא לפי ערכ� ". ול�מפני תקו
 הע, אי
 פודי
 את השבויי� יותר מכדי דמיה�: "כ� שנינו ש�
וזה מפני ). באותו זמ
 שמציאות של עבדי� והמסחר בה� היה דבר מצוי, כמוב
, הדברי� אמורי�(הממשי בשוק העבדי� 

י "נמצא שאי
 מרויחי� כלו� בזה שהשבויי� ה� יהודי� ובשל היות� נפדי� ע, שכשמקבלי� השבאי� לפי ערכ� בשוק
פרט אולי לשחרר , שכל דרישה שדורשי� עבור שחרור�, נראי� הדברי�,  שלא קיימת מכירה לעבדי�,כיו� הזה. יהודי�

  ".אי
 פודי� "�שבזה ההלכה כאמור , "יותר מכדי דמיה�"בגדר , כמספר הזה מהשבויי� שנמצאי� בידינו משלה�

אפשר להטיל על הציבור עול כבד היינו שאי ,  הא� זה מצד דוחקא דציבורא�" אי
 פודי�"ונסתפקו בגמרא ש� מה טע� 
 שמא זה יגרו� שיוסיפו בכוונה תחילה �כלומר , ולייתי) לא ליגררו: או(או שהוא בכדי דלא ליגרבו , מדי בפדיונ� של הללו

ונפקא מינה משני הטעמי� א� ימצא קרוב או ידיד שמוכ
 . כדי לסחוט מחירי� גבוהי� בפדיונ�, להרבות בשבויי� יהודיי�
 אי
 מרשי� �ואילו לטע� השני ; שהרי אי
 הציבור נדחק בזה, לטע� הראשו
 אי
 מעכבי� בידו. וי בממונו הואלפדות השב

ועל כ
 יש להמנע מזה בכל , א� זה יכול להביא בעקבותיו ריבוי שבויי�, מפני שא� אמנ� כרגע אי
 הציבור נפגע, לו זאת
שא� כא
 אי
 המדובר מצד דוחקא ,  בשאלה זו ג� לנידוננוותוצאות מההכרעה, בעיא זו לא נפשטה בגמרא. צורה שהיא

  .כי א� מהתוצאות העלולות לצמוח מהיענות לדרישותיה� הסחטניות, דציבורא

  :של הבעיא' � כצד הב"למרות שזו בעיא שלא נפשטה בגמרא פוסק הרמב

  . אחריה� לשבות�שלא יהיו האויבי� רודפי�, אי
 פודי
 את השבויי� ביותר על דמיה
 מפני תקו
 העול�

והיה שבע שני� במאסר ונפטר , על עצמו, � מרוטנבורג נהג כידוע"ומהר. (� כפי שציי
 הכס� משנה ש�"וכ
 דעת הרי
  ).סו' ד סי"ש לגיטי
 פ"כ בנידו
 ביש"מש' עי. בתפיסה ולא נת
 שיפדוהו בממו
 רב

 מכל �היא נפשטת , א נפשטה הבעיא כא
שא� אמנ� ל, "יש מפרשי�"� בש� "
 בסוגייתנו הסביר פסקו של הרמב"הר
ג לעני
 תקנת חכמי� "ק ורשב"מובאת ברייתא שנחלקו בה ת) ד� נא א(ש� . כתובות'  מסוגיא אחרת שבמס�מקו� 

ק חייב לפדותה פע� "לדעת ת. נשבית חייב לפדותה: כמבואר ש� במשנה, המחייבת את הבעל בפדיו
 אשתו שנשבית
ג "ומשנקט רשב. אי
 פודי
 את השבויי� יותר מכדי דמיה�: ג האומר"ונחלק עליו רשב. ראשונה א� ביותר מכדי דמיה

וכיו
 שהמדובר ש� הוא בחיוב של הבעל באופ
 . ועל כ
 הלכה כמותו, ג"שומעי� אנו שמשנתנו היא דעת רשב, כלשו
 משנתנו
מכא
 אנו למדי� שהנימוק לאי ,�שאי
 פודי, ל"שהלכה כמותו וכנ, ג"ל לרשב"כ ס"ואעפי, שאי
 חשש לדוחקא דציבורא

שג� א� ימצא ידיד או קרוב שיהא מוכ
 , � נימוק זה להלכה"ושעל כ
 הביא הרמב; "דלא ליגררו ולייתי"הפדייה הוא 
  .אנו מעכבי� בידו, להוציא ממו
 רב כמבוקש בכדי לפדות השבוי

כ
 חששו לדוחק , כי נית
 לומר שכש� שחששו חכמי� לדוחק הציבור, 
 עצמו דוחה הוכחה זו מהברייתא דכתובות"הר
אבל אי
 מכא
 ראיה לאסור הפדיה ג� . כשאי
 הוא עצמו רוצה בכ�,  לפדותה בממו
 רבחיובשלא להטיל עליו , הבעל

דכיו
 "ולחומרא , � שהוא מצד ספיקא דדינא"קו של הרמב
 מצדיק פס"ג� הר, ומכל מקו�. כשמישהו רוצה לפדותו מממונו
� ונימוקו"
 ג� שיטת הרי"זוהי לדעת הר".  שאנידשב ואל תעשה �אי
 פודי
 , ואיכא למיחש לתקלה, דלא איפשטא.  

  .ש"
 באופ
 אחר עיי"הר' ח פי"אול� הב. ע"וכ
 פסק בשו, 
 בפירושו לטור"י שהביא הר"וכ
 נוקט הב

א� עלינו להיענות לדרישות , ג� נידו
 שלנו, לכאורה, וא� כ
". דלא ליגררו ולייתי"ה יש לנקוט כטע� יוצא מכא
 שלהלכ
  ".יותר מכדי דמיה�"כיו
 שכל דרישה סחטנית היא בגדר של , יש להכריע לאיסור, סחטניות בפדיית שבויינו

ק ש� שחייב לפדות את אשתו "סק כתשפו, והסכי� עמו) כב' ד סי"פ(כתובות ' ש במס"שהביא הרא, ה"וא� לדעת הרמ
 �ואילו באשתו , כי ש� המדובר בסת� שבויי�, ק"שהמשנה בגיטי
 ג� אליבא דת' וכ. ג� ביותר מכדי דמיה) פע� ראשונה(
דאשתו "מכל מקו� ה
 לכאורה דבריה� אמורי� רק באשתו ). ה דלא"ד(בסוגייתנו ' וכיוצא בזה בתוס". אשתו כגופו"

שבזה קיימת , א� לפדות אחרי�". ועל עצמו לא תקנו שלא ית
 כל אשר לו בעד נפשו"' ו ש� בתוסוכפי שהוסיפ" כגופו
  ".כדי דלא ליגררו ולייתי"הוא , שיש לנקוט בו להלכה, כאמור, והטע�. התקנה שלא לפדות ביותר מכדי דמיה�

  .וכדלהל
, אול� א� נעיי
 בדבר נמצא שאי
 הדבר כ
. לכאורה, כ
 היה נראה

  .ד

ג� ביותר ) פע� ראשונה(ק לחייב לפדות את אשתו "שהלכה כת, ה" ע� פסקו של הרמ� כאמור �המסכי� , ש" הראהנה
  :וזה לשונו. כתב בהנמקת הדברי�, מכדי דמיה

 כיו
 �אשתו נמי , אבל אשתו כגופו וכמו שאד� יכול לפדות עצמו בכל ממונו, דגיטי
 מיירי בשאר שבויי�' ומתני...
  .כמי שיש לה ממו� דמינאי כתובה דחייב לפדותה בת

, "על עצמו לא תקנו שלא ית
 כל אשר לו בעד נפשו"ל "שהו' וכפי שכתבו התוס, ש בנימוק שאשתו כגופו"לא הסתפק הרא
שהבעל מחוייב , היא עצמה פודה את עצמהוהיינו שזה נחשב כאילו , "כמי שיש לה ממו� דמי"אלא הוסי� בו טע� שזה 


דכל : "' א בגיטי
 בש� התוס"וכיוצא בזה כתב הרשב.  מכוח תנאי הכתובה שחייב עצמו בנישואיהלהעמיד לרשותה הממו
  ".דלא אסרו כולי האי, שפודה עצמו משל עצמו לא צריכא

מ "מ,  עושהשהבעלשממילא ג� כשנראה זאת כפדיו
 " אשתו כגופו"ולא מספיק הטע� ש, ע למה לי טע� זה"ולכאורה צ
  .ה כאילו הוא פודה את עצמוכיו
 שז, זה נית
 בידו

  ):כג' אישות הל' ד מהל"פי(� בעני
 פדיו
 אשתו "עוד מוטל עלינו לעיי
 בדברי הרמב
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אפילו היו דמיה ... אלא כמה שהיא שוה כשאר שבויות, אי
 מחייבי
 את הבעל לפדות את אשתו יותר על דמיה
, אבל א� פדאה ונשבית פע� שניה. ראשונה בפע� �א "ואפילו אי
 לו אלא עד כדי פדיונה בד, עשרה בכתובתה

  .והיא תפדה את עצמה,  הרי זה מגרשה ונות
 כתובתה�ורצה לגרשה 

ובהתא� למה שפסק לעני
 שבויי� דעלמא שאי
 פודי
 אות� יותר על כדי , ג"לפי מה שפסק כרשב, מ"ונתקשה ש� בלח
אי
 " נקט לעני
 אשתו כשנשבית פע� שניה לשו
 כ למה"שא, דהיינו שא� א� רוצה מישהו לפדות� מעכבי� בידו, דמיה�

  .ג� א� ירצה בכ�,  לפדותה ביותר מכדי דמיהשאינו רשאיולא כתב , "מחייבי�

ז ש� "ש וכ
 בט"ובב). ב"עח סק' ע סי"אה(� "ע שהועתק בו כלשו
 הרמב"על השו" חלקת מחוקק"כיוצא בזה תמה ב

ממילא בפדיה , שמכיו
 שאינו חייב בפדייתה אלא פע� אחת, תליאאלא שהא בהא , שג� איסור יש בדבר, העלו שאמנ� כ

א דאשתו כגופו ויכול "י: "א ש� שהוסי�"וכ
 נראית דעת הרמ. שאינו רשאי, נוספת הרי זה כמי שבא לפדות שבויי� דעלמא
מחבר אינו נראה מזה שלדעת ה, שלדעת� יכול הוא לפדותה" יש אומרי�"ממה שהביא זאת בלשו
 ". לפדותה בכל אשר לו

" אי
 מחייבי�"� מדוייק שנקט רק לשו
 "ז אי
 לשו
 הרמב"א� לפ. היינו שג� איסור יש בדבר ומעכבי� בעדו, יכול לפדותה
  .רשאי, מ א� רוצה"שנראה שמ

  .ה

  .ג� לדעתו רשאי הוא, שא� רצה לפדותה, � מדוייקי� ובכוונה נקט לשו
 זו"שדברי הרמב, לאחר העיו
, והנראה בזה

) זו שהובאה לעיל בדברינו(ג בברייתא הראשונה ש� "שהוכיח שדברי רשב, י בסוגיא דכתובות"כ הפנ"קד� משוזה בה
אי
 אוסרי� עליו לפדותה א� רוצה , ג"אול� ג� לדעת רשב, שאינו חייבהכוונה לומר , שאי
 פודי
 האשה יותר על כדי דמיה

יותר שבה המחלוקת לעני
 פדיו
 כשזה , א זו מברייתא אחרתשהרי בגמרא ש� הקשו על בריית. ג� יותר על כדי דמיה, בכ�
, ג בברייתא השניה"שדברי רשב, י שהרי זה ברור"ומקשה הפנ. ג היא שיתר על כתובתה אי
 פודי
"ודעת רשב, על כתובתה

 עליו אי
 שו� סברא לאסור, שהרי כל עוד שאי
 זה יותר מכדי דמיה, אי
 הפירוש שאוסר לפדות כשזה יותר על כתובתה
ג בברייתא הראשונה "ואילו היו דברי רשב. בלבד, אלא ברור שכוונתו רק לומר שאי
 עליו חיוב אלא בדמי הכתובה. זאת

ויש לקיי� שתיה
 , כי אז אי
 שו� קושיא ושו� סתירה בי
 הברייתות, איסורמתפרשי� לעני
 " אי
 פודי
"שיותר על דמיה 
אי� ג� אבל , ואילו ביותר על דמי הכתובה אי
 עליו חיוב, יש חיוב על הבעלשסובר שעד כדי דמי הכתובה , ג"בדעת רשב

ובזה הוא המדובר בברייתא , ואילו ביותר מכדי דמיה איסור נמי יש. כשפחה בשוק, כל עוד אי
 זה יותר על דמיה, איסור
  .הראשונה

כ מוכרח לומר שג� "ואשר ע, דמיהלומר שיש איסור על הבעל לפדות אשתו יותר על , י שזה לא יתכ
"ודייק מזה הפנ
ג "ג� לפי רשב, והיינו שכל עוד שאי
 זה יותר מכדי דמיה מוטל על הבעל חיוב לפדותה, הברייתא הראשונה דנה לעני
 חיוב

שאי
 לחייבו יותר על דמי , נ בברייתא השניה משמו"שמשו� כ� יש לכאורה סתירה לזה ממש, שבברייתא הראשונה
  .הגמרא ש�וזוהי קושית , כתובתה

  :ל"לסוגיא זו שכתב וז" נמוקי יוס�"ובאמת הדבר מפורש כבר בחידושי ה

או משו� , או משו� דוחקא דציבורא, מפני תיקו
 העול�' פי. 'נשבית והיו מבקשי� ממנו עד עשרה מדמיה וכו
 פודה א� רצהו ומיה...  לבעל לפדות יותר מדמיהשאי� כופי�ג "ל כרשב"וקיי. שלא ירגילו שבאי� להעלות בדמיה�

  .' וכוואשתו כגופודכל אשר לו ית
 בעד נפשו , אפילו בכל ממו
 שיש לו

שהרי הביא שני , "משו� שלא ירגילו שבאי� להעלות בדמיה�"מבואר בדבריו שג� א� ננקוט שטע� ההלכה הוא 
  .� דאשתו כגופווזה משו, ג"ג� לדעת רשב, א� רצה פודה, הבעללגבי , מכל מקו�, הנימוקי� ולא הכריע ביניה�

ג א� "שג� לרשב, וזה שלגמרא עצמה היה פשוט הדבר. והוכחתו מקושית הגמרא, ל"י הנ"ונראה שדחקתו קושית הפנ
דאשר על כ
 לא יתכ
 כלל שתהא דעה " דאשתו כגופו"הוא מהטע� המבואר , רצה פודה ואי
 המחלוקת אלא א� חייב בזה
אי
 "ג נקט לשו
 "� שלמרות שפסק כרשב"ז דברי הרמב"דקי� לפומדוק. האוסרת עליו לפדותה בכל ממו
 שבעול�

כי אמנ� כ
 הדבר שיתר על , ע שהובאו לעיל"מ ומפרשי השו"וסרה תמיהת הלח. שא� רצה ודאי הרשות בידו" מחייבי�
  ".ואשתו כגופו, דכל אשר לו ית
 בעד נפשו"אול� א� רצה ודאי רשאי לפדותה בכל ממו
 , "אי
 מחייבי�"דמיה 

  .ו

ג שסובר שחייב לפדותה א� "ק דרשב"ש שהוצר� להוסי� בדברי ת"ומעתה יתיישב יפה ג� מה שהתקשינו בדברי הרא
ג מודה בזה "ג� רשב, ל"שהרי לפי הנ". אשתו כגופו"ולא סגי בטע� , כפודה את עצמהבעשרה מכדי דמיה שזה משו� שהיא 

  .ותהכ סבר שמטע� זה עדיי
 אי
 לכופו לפד"ואעפי, שאשתו כגופו

הרי בזה גופא מגלה , בעוד שהוא עצמו בסרבו לפדותה, כי אי� נבא עליו בכפיה בטענה שאשתו כגופו, והדבר מסתבר מאד
רק כשהוא עצמו רוצה " אשתו כגופו"על כ
 לא נוכל להשתמש בנימוק זה ש". כל אשר לו ית
 בעד נפשו"שהרי , שאינה כגופו

. שלזה מספיק נימוק זה שלא נוכל לעכב בעדו, כבי� בפדיו
 שבויי� דעלמאכדר� שמע, אלא שהיה מקו� לעכב בעדו, בכ�
, היא פודה את עצמההרי זה כאילו , ק מכוח חיוב תנאי כתובה שנתחייב לה"שלדעת ת, ש ונת
 בו טע� אחר"לכ
 הוסי� הרא

ש ג� "ומה שהביא הרא. תהשזה כאילו הפקידה בידו ממו
 לצור� פדיי,חייב הוא לפדותה, שמשו� כ� ג� א� אי
 הבעל רוצה
שמכל מקו� א� רוצה , שאז אי
 עליו חיוב מכח תנאי כתובה, זה נצר� לעני
 א� נשבית פע� שניה, הנימוק שאשתו כגופו

  ".דאשתו כגופו"אי
 מונעי� בעדו שהרי זה כפודה את עצמו , בכ�


 את השבויי� יתר על כדי דמיה�אי
 פודי"כי מהו זה שטוע
 , שלכאורה טעונה הסבר, ק"ג שחולק על ת"ודעת רשב" ,
אול� . שהאשה כאילו פודה את עצמה, ק"ולא במי שפודה את עצמו כפי שזה מוגדר לדעת ת, שזה אמור רק באחר שפודה

תמורת פירות (לא רצו לחייב הבעל , שחכמי� בתקנת� בתנאי הכתובה חיוב פדיו
, ש� שהכוונה" הפלאה"' הסביר דבריו בס
א� מצד דוחק , שכש� שהגבילו חכמי� גובה הפדיו
 בכל השבויי�, ובה שווי דמיה כמו כל השבויי�אלא בג) נכסי מלוג
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באופ
 . כ
 מאותו נימוק עצמו לא רצו להטיל על הבעל חיוב יותר גדול, "דלא ליגררו ולייתי"וא� מצד החשש לעתיד , הציבור
  .מד לרשותה לפדיונה רק סכו� זה של כדי דמיההרי אי
 עו, שג� א� נראה זאת כאילו היא פודה את עצמה מכל מקו�

  .ז

שבמקרה ,  יבטיח אד� את עצמו בחברת ביטוח תמורת תשלו� שמשל� לה� למשל �שא� , ועולה מהדברי� האמורי�
וה� אינ� ,  שהבטיח את עצמו בהכלפי האד�מאחר שבכגו
 דא החיוב של החברה הוא ; של שבי יפדוהו בדמי� מרובי�

כפי שחייבו את עצמ� כלפיו תמורת התשלו� , לפדותו בכל ממו
 שהוא, רשאי� ה� וא� חייבי�, ואלא עושי� שליחות
באד� שהרי , ואי
 תקנת חכמי� שאי
 פודי� את השבויי� אלא בכדי דמיה� מונעת זאת. ששיל� לה� עבור התחייבות�

ג אלא במהות התקנה "קר לא נחלק רשבשכל עי, ק"ג ות"ואי
 זה תלוי ג� במחלוקת רשב. הפודה את עצמו אי� שו� הגבלות
, אילו היתה התקנה של פדיו
 לחייבו בממו
 מרובה, אבל ג� הוא מודה. של תנאי הכתובה בחיוב שהטילו על הבעל לפדותה

כי זה כפודה את . שלא היתה תקנת חכמי� לעני
 פדיו
 שבויי� שאי
 פודי� אות� יותר על כדי דמיה� מתנגשת ע� תקנה זו
  .ו
 דא לא תקנוובכג, עצמה

שכיו
 שאלה יצאו למלחמה . יש לראות את חובת המדינה בפדיו
 שבויי המלחמה, שמנקודת מבט זו, ועל פי זה נראה
שכל , אבל מובנת מאליה, הרי קיימת ועומדת התחייבות בלתי כתובה, להגנת הע� היושב בציו
, בשליחות המדינה ומטעמה

וכש� . כדי לפדות� במקרה שיפלו בשבי)  סבירי� שאינ� פוגעי� בבטחונה הכלליבגבולות(טצדקי שיש בידי המדינה לעשות 
וכ
 לדאוג למשפחותיה� במקרה של , שקיימת התחייבות מעי
 זו לדאוג לרפואת� והבראת� במקרה של פציעה ונכות

  ".תנהו בהדכולהו אי"כ
 לא נופל מזה החיוב לנקוט כל פעולה שהיא לש� הוצאת� מ
 השבי , ו במלחמה"הפגע� ח

הרי אי
 זה אלא , תמורת השירות שלה�, וכיו
 שמה שהמדינה יכולה לעשות בזה הוא מכוח החיוב שקבלה על עצמה
ולא שיי� בזה התקנה שאי
 פודי� את השבויי� , שבזה כמבואר לעיל לא קיימת שו� הגבלה, כאילו ה� פודי� את עצמ�

  .יותר על דמיה�

  .ח

, ל"י צה"על המקומות שנכבשו ע" כיבוש רבי�"שא� נאמר שיש תורת . ק מצד אחראלא שלכאורה יש מקו� לעורר ספ
, א� א� המדובר על אלה המקומות שהחזיקו בה� עולי בבל, ז תורת כיבוש רבי�"שאי
 ע) כפי שנראה האמת(וא� א� נכריע 

 המקו� והפ� לקני
 ל חזר"י צה"ומשנכבשו ע, שבזה ההלכה שקדושה שניה קידשה לעתיד לבוא והיא קיימת ועומדת
ועד כא
 לא מצינו פדיו
 שבויי� אלא .  לא תת
 לה� חניה בקרקע�" לא תחנ�"כ יש במסירת� לנכרי� משו� "א. ישראל

  ?בכגו
 דא מני
 לנו, אבל לעבור באיסור, בממו
 א� מעט וא� הרבה

שנראה . א: ה משני טעמי�וז, כל עוד אי
 בזה משו� פגיעה בבטחו
 המדינה, אכ
 נראה שג� לגבי זה אי
 איסור
כי א� אמנ� כיבוש . ואנו מחזיקי� בה� בתור אר� כיבוש אינ� בגדר קנויי� לנו, אבל נספחו למדינה, שהמקומות שנכבשו

ג שאי
 רוצי� לקנות כי לא מצינו בשו� "אבל לא בכה, א� רוצי� לקנות? א� במה דברי� אמורי�, מלחמה מהווה קני

והגדרה זו חלה ג� , אחר שנראה מההלכות שהובאו לעיל שפדיו
 שבויי� מוגדר כסכנת נפשותשמ. ב; מקו� קני
 בעל כרחו
ואי
 , ממילא חל בזה הדי
 שאי
 ל� דבר העומד בפני פיקוח נפש, כפי שהוכיחו העובדות די והותר, על השבויי� שבזמננו

  .עני
 היוצא מכלל זה" לא תחנ�"ת של "לראות ג� בל

  .ט

במחבלי� שתפסו בני ערובה , והיא. היא שעמדה בפני זרועות הבטחו
 מספר פעמי�, ה בפרטיהאול� שונ, שאלה דומה
והשאלה היא הא� יש להיענות .  ג� המסוכני� ביותר�מה� , א� לא ישוחרר מספר מחבלי� העצורי�, ומאיימי� לרצח�

המחבלי� המבוקשי� תגבר אול� תו� הסתכנות שבשחרור� של , בכדי להציל את בני הערובה ממות בטוח, לדרישת�
נסכ
 ונביא לידי רצח בממדי� , באופ
 שיתכ
 שבמחיר הצלת� של אלו הנתוני� כיו� בסכנה, ההרג והחבלה, פעולת הטירור

  .עוד יותר גדולי�

שכ
 בזה אי
 קיימת אותה התחייבות שקיימת מצד , כא
 אי
 לפנינו אותו שיקול שהנחה אותנו בפדיו
 חיילי� שבויי�
סכנה זו היא , הסכנה שבשחרור המחבלי� המבוקשי� יוגבר הטירור וירבו קרבנותיו, וכ
 כא
; לפי חייליההמדינה כ

  .באופ
 שהצלת הללו כרוכה ברצח אחרי�, מוחשית דיה

כ רואי� "הסכנה שהללו שנמצאי� עכשיו ביד� של המחבלי� היא יותר קרובה ובעוד שבכל שבויי� אנו ג, מאיד�, אול�
מ הסיכוי להשאר בחיי� הוא הרבה יותר גדול מזה של בני ערובה הנמצאי� בידי "מ, "ולהו איתנהו בהדכ"ל "סכנה וכנ

  .א� לא ייענו לדרישותיה�, מרצחי� וקובעי� שעה קרובה שבה יוצאו להורג

ב
 יהושע ' שתירצו בתירו� אחד מה שמצינו שר) ה כל מה"ד, ד� נח א(גיטי
 ש� ' חילוק זה בדרגת הסכנה מצינו בתוס
סכנת "שזה משו� שבמקו� ' וכתבו התוס. בדמי� מרובי�, שאמר עליו שמובטח בו שיהיה גדול בישראל, חנניה פדה התינוק

  :ל"וז) עב' ד סי"גיטי
 פ(ש "יש' וכ
 העלה בס". נפשות פודי� שבויי� יותר מכדי דמיה�

יטל הא דאי
 פודי
 השבויי� יותר ה נמי ב"ה, כש� שסכנת נפש ביטל הא דאי
 פודי
 כששנה ושילש, ונראה בעיני
  .וכ
 מצינו המנהג, מכדי דמיה�

וא� הראיה שמביא ממי ששנה ושילש היא ש� , ל"הנ' בעוד שה� ה� דברי התוס, שאמר זאת מדעת עצמו, קצת תמוה(
  ).'בתוס

  ):סא' סי(ש לפני כ
 "וכ
 כתב ש� היש

כי ג� .  השבויי� יותר ויותר מכדי דמיה�והאידנא אנשי גומלי חסדי� באר� תוגרמא והסמוכי� לה� פודי�
ונודע , ש תלמידו"לתפוס ג� את הרא) � מרוטנבורג"הכוונה לקיסר שתפס את מהר(בדעת אותו צורר ' שמעתי שהי

יוסי� על ' ה, דמוותרי� על דוחקייהו דצבורא שלה�, והיינו. לו וברח לטוליטולא וניצול ברחמיו וברוב חסדיו
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שלא תכבה , ויש לחוש על יתר הפליטה, ע נתמעטו ישראל בגולה"ה לע"ג� בעו. ה"פו
 בעצ' שכר� ופעולת� לפני ה
ובסכנת נפשות פודי� יותר מכדי . שלא יהרגו אות�, ג� א� לא יפדו אות� איכא למיחש לרוע לב�. גחלת ישראל

  .דמיה�

כל מקו� יש הבדל בי
 סכנת שבי מ, ע"� ושו"רמב, ל בגמרא"וכנ, שלמרות שג� כל שבי נחשב לסכנת נפשות, וצרי� לומר
ג של סכנה מוחשית לא "שבכה. ל"כגו
 דא שהייתה בימי הביניי� במסעי הצלב והשחיטות רח, לבי
 סכנה ברורה ומוחשית

ועל . ספק סכנה סכנה מפני ודאיאי
 דוחי� , "דלא ליגררו ולייתי"י שקיי� החשש "קיימת שו� הגבלה בפדיו
 השבויי� ואעפ
ג יש "כל כה, כי לא יבצר מה� להפיק זממ�, שהיא סכנה מוחשית וברורה, מקרה של תפיסת בני ערובהשב, פי זה נראה

  .ולהציל מהסכנה המוחשית הקיימת ברגע זה, לסלק הצדה החששות לעתיד

מצוה רלז (מ שכתב המנחת חנו� "ואולי זה עפי. ע"לא הוזכרה כלל בשו, ש"וכ
 היש', ע שהלכה זו שהעלו התוס"אלא שצ
ונידו
 שלנו של . ג� כשחבירו נתו
 בסכנה ודאית, שלדעת הבבלי אי
 חיוב להעמיד עצמו בסכנה לש� הצלת חבירו) ב"סק

 הצלת האחד וסיכונ� של אחרי� �היא בדומה לזה " דלא ליגררו ולייתי"פדיו
 שבויי� יתר על דמיה� שקיי� בו חשש 
  .תמורת זה

ואי
 זה בגדר מעמיד עצמו ; אול� אי
 ג� איסור, ג"שאי
 חיוב בכהלא אמרו אלא , אכ
 נראה שג� לפי המנחת חנו�
 סומק דחבר�מאי חזית דדמא : וכש� שמצד אחד אנו אומרי�. ז מציל את חבירו ממות בטוח"כיו
 שעי, בסכנה ללא צור�

ז "וכיו
 שעי. 'כומאי חזית דדמא דיד� סומק טפי ו, לאיד� גיסא , כ
 יש לומר, עצמושמשו� כ� אי
 לחייב לסכ
 ' טפי וכו
  ).ש היטב"עיי, ה אי
 אונס"ד, יבמות נד ב' וכ
 נראה מהתוס(שמסכ
 עצמו מציל חבירו אי
 איסור לסכ
 עצמו 

. ה שלא רק שלא חס� מכספו אלא ג� סיכ
 את עצמו להצלתו של לוט"וכבר ציינו בראשית דברינו מהתנהגותו של אאע
משמועה רעה ): "תהלי� קיב ז(ז את הכתוב "ל דרשו ע"חז, להיפ�. ל"בחזולא מצינו בזה שו� הערה של בקורת על מעשהו 

כמבואר , קידוש הש�שהיה בבחינת , ה"א ע"אלא שיש הבדל בי
 צורת הסיכו
 שקיבל עליו א". 'נכו
 לבו בטוח בה, לא יירא
המלכי� שהיתה במטרה ש שביארו את כל עני
 מלחמת "ועיי(אמר אצא ואפול על קידוש שמו של מקו� ) : ר מג"ב(במדרש 

על כ
 הדבר נראה להיות . בהיענות לרצו
 ודרישת האויבי�, כניעהשבא על דר� , כנידו
 שלפנינו, לבי
 סיכו
, )א"לפגוע בא
  .ונתו
 להכרעת אנשי הבטחו
, שקול

חת התורה ותקויי� בנו הבט, שלא יצטרכו לעמוד במבחני� חמורי� מעי
 אלה, ושומר ישראל ישמור ויג
 על עמו ישראל
  ".ונתתי שלו� באר� וחרב לא תעבר בארצכ�"

  

  לאור ההלכה) אנטבה" (יונת�"מבצע : סימ� יז 

  
י "ע, שיצא מלוד בדרכו לצרפת, "איירפרנס"ע� חטיפת המטוס , ימי חרדה עברו על היישוב באר� והע� בתפוצות

מדו במצב קשה בגלל ההכרח הוע,  הממשלה�ובראשו , היישוב. מחבלי� ערבי� וטירוריסטי� מארצות שונות
  .שהיו בה� סיכוני� לכא
 ולכא
, לקבל החלטות גורליות תו� פרק זמ
 קצר

והכריחה , י הכנופיה שעלתה למטוס בחניית הביניי� ביוו
"המטוס נחט� ע: כפי הידוע לכולנו, העובדות בקצרה
אלה ,  שוחרר חלק מהנוסעי�ש�. ולחנות סופית באנטבה שבאוגנדה, את צוות המטוס לשנות את כיוו
 הטיסה

ואילו למעלה ממאה נוסעי� בעלי נתינות ישראלית או כפולה הוחזקו כבני ערובה , שהיו בעלי נתינות לא ישראלית
תביעת� היתה שיחרור מספר גדול של מחבלי� הכלואי� ושפוטי� באר� עבור מעשי חבלה . למילוי תביעותיה�

  .יירצחו כל בני הערובה וכ
 יפוצצו את המטוס, נה תו� ימי� מספרשא� לא תיע, תביעה זו לוותה באיו�. ורצח

והודיעה שהיא מסכימה להכנס במשא ומת
 על מספר המחבלי� , כידוע נענתה עקרונית ממשלת ישראל לדרישת�
נעשתה פעולה צבאית , כשהמחבלי� בינתי� ג� מעלי� דרישותיה�, אול� בעוד המשא ומת
 מתמש�. שישוחררו
. שהוחזרו ארצה בהרגשה מרוממת של פדיו
 ממות לחיי�, ועל ידה נקרא דרור לבני הערובה, ל"צהי "מזהירה ע

  .אול� מספר אנשי� נפגעו במהל� הפעולה


  .א� ההחלטות שקיבלה וביצעה הממשלה בנידוננו תואמות את עמדת ההלכה, השאלות העומדות לפנינו ה

תה לדרישת החוטפי� לשחרר המחבלי� הכלואי� כדי הא� נכו
 נהגה הממשלה בהיענו, השאלה הראשונה היא
, אי
 ספק שהכניעה לדרישותיה� תעודד אות� לנסות עוד ועוד לפגוע ביישוב באר�, שכ
. להציל את בני הערובה

י "כ
 יביא הדבר ללא ספק להוספת שורות המחבלי� ע; י פעולות חבלה אחרות"וא� ע, י חטיפות נוספות"א� ע
כ
 יגביר הדבר את , וכ
 יגביר את ההתנגדות והחוצפה של המיעוט הערבי באר�, � אליה�הצטרפות ערבי� נוספי

ואי
 לחזות מראש את כל התוצאות , מעמד כנופיות המחבלי� למיניה� בעול� כולו מבחינה פוליטית ומבצעית
  .אר�אשר מגמת� לכלות את היישוב היהודי ב, ההרסניות והפגעי� בגו� ובנפש מחיזוק מעמד� של הללו

מאחר שאי
 נראית דר� , להכנע למחבלי� בדרישותיה�, הא� מחויבי� במקרה מעי
 זה, עומדת איפוא השאלה
או אולי אי
 חיוב לעשות זאת מאחר שעל ידי זה . שא� לא כ
 יירצחו כול�, אחרת להצלת� של בני הערובה

יביא בעקבותיו סיכו
 , לקוחי� למותשכ
 פדיונ� של הללו ה, ושמא א� אסור לעשות כ
. מסכני� את היישוב באר�
  .של אחרי�

  .א

א� יש חיוב להכניס עצמו לסכנה להצלת , והדבר לכאורה תלוי במחלוקת שדנו בה, גדולי האחרוני� דנו בשאלה מעי
 זו
  .ודאי ייהרג, שא� לא תיעשה פעולת ההצלה, אד� מישראל



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

92

 �אפילו להכניס עצמו בסכנה : מ מהירושלמי" בש� הגהמביא) ו"תכ' מ סי"טוחו(י "וכ
 בב) ד"רוצח הי' א מה"פ(מ "הכ
  .ונראה שהטע� מפני שהלה ודאי והוא ספק: מ"והסביר זאת הכ. חייב

  .בזה' שלהלכה לא נקטינ
 כהירוש, כתב שמהשמטת הפוסקי� הלכה זו יש ללמוד) ו"תכ' מ סי"חו(ע "אול� הסמ

  :תמה על הירושלמי) ז"רל' סי(ח "ובמנ

ואינו עושה מעשה כלל ") לא תעמוד על ד� רע�("כיו
 דהוא רק לאו . ע"צ) ' הירוש�היינו (ולדידי גו� הגמרא 
ספק ' אפי, ופיקוח נפש דוחה הכל, כתיב" וחי בה�"הלא ? למה יתחייב להכניס עצמו בספק סכנה, בהעברת הלאו

� רוצי� להפילו על אבל א. 'משו� מאי חזית וכו...  זה דוקא בעושה מעשה �נ דאיד� "ואי משו� פקו. נ"פקו
כ אי
 צרי� למסור "ג, ה בספק סכנה"כ ה"א. דאדרבא דלמא דמא דידיה סומק טפי. אי
 צרי� למסור עצמו, חבירו
  .'וכו, היכי דלא עביד מעשה, עצמו

נ "שממנו אנו למדי� שפקו, "וחי בה�"כי חזינ
 שהכתוב . ח על הירושלמי לכאורה מתיישבת בפשיטות"הערה זו של המנ
אלא ,  קודמי� לקיו� המצוותשחייוהיינו , אישילא נאמר לאד� מישראל באופ
 , )ע"חו� מג(כל איסורי� שבתורה דוחה 

 לעבור על לכל אד�ולמטרה זו של חיי אד� מישראל הותר ,  מישראל שלא יפגעלכל אחד ואחדשעלינו לדאוג , כלליהוא צו 
) ה כל המצוות"וה(נ דוחה שבת "שנלמד ש� יסוד זה שפקו:) ה"ד� פ(שכ
 הדבר מפורש בסוגיא דיומא . מצוות התורה

ואמרו ש� ". ולא שיבא בעשייתה לידי ספק מיתה, שיחיה בה� ודאי: "י ש�"וברש.  ולא שימות בה��" וחי בה�"כ "ממש
 וש� מבואר שלא רק הלה. בר מדשמואל דלית ליה פירכא,  כולהו אית להו פירכא�שדרשה זו עדיפה מכל אלה שהובאו ש� 

  . מצווי� ועומדי� לחלל השבת על מנת להצילואחרי�הנתו
 בסכנה מותר לו לחלל השבת אלא ג� 

מסברא מאי חזית , בהא שאמרו ש� שרציחה אינה נדחית מפני פקוח נפש) ,ד"ד� ע(י סנהדרי
 "וכ
 חוזר הדבר ברש
  :י בזה"ופירש. דדמא דיד� סומק טפי דלמא דמא דחבר� סומק טפי

, והכא גבי רוצח, משו� דיקרה בעיניו נשמה של ישראל" וחי בה�"משו� , א לעבור על המצוותדכי אמר רחמנ... 
  .'למה יהא מותר לעבור וכו, כיו
 דסו� סו� איכא איבוד נשמה

, וכיו
 שכ
. והוא מחייב לדאוג לחיי כל אד� מישראל, בסתמא נאמר" וחי בה�"שהכתוב , ל מהסוגיא ביומא"והוא כנ
שהרי כאמור הכתוב מתייחס לחייו הוא כמו , "וחי בה�"לפוטרו מלהציל מצד הכתוב ' גו
 הנידו
 דהירושהרי אי
 לבא על כ

ח למסור עצמו למיתה להצלת "דכשאינו עושה מעשה אי) נ"וש: ד"סנהדרי
 ע(' והא דכתבו התוס. לחיי חבירו במדה שוה
כששניה� וזה שיי� .). ד"ד� נ(יבמות ' שמע בתוסכדמ,  חיי� קודמי��" וחי אחי� עמ�", נ"הרי זה לכאורה ממש, חבירו

שהלה "מ הטע� הוא "שכפי הסבר הכ', כ בכגו
 דא דהירוש"משא. שאז אי
 להעדי� את חבירו על עצמו,  במדה שוהודאי
.  חיי חבר�לודאי חיי� קודמי� ספק �ובכגו
 דא לא נאמר , כ נדחה הספק שלו מפני הודאי של חבירו"ע, "ודאי והוא ספק

  .ה מאי חזית וש� נראה כדברינו"ב ד"ב ע"יומא פ' י במס"עוד רש' ועי

  .ב

והיינו שאי
 .  ממשספקשיש לפרשו מגדר ', מאי חזית דדמא דיד� סומק טפי וכו: ונראה שהדבר תלוי בפירוש האימרה
ע באמת כדמשמ, שבגלל זה הוא ראוי יותר להשאר בחיי�, בידינו ההכרעה מיהו שנשמתו יותר חשובה בעיני המקו�

והיינו .  שנפשו חביבה ליוצרו יותר מנפש חבירויודעמי : י ש�"וברש.  דמא דחבר� סומק טפידילמא �פשיטות לשו
 הגמרא 
 ואינו רשאי שב ואל תעשה עדי�: על כ
 אנו אומרי�, שכיוו
 שהדבר ספק ולא נית
 להכרעה בשכל אנוש אשר יראה לעיני�

  .מ להציל את חייו הוא"לרצוח חבירו ע

הרי מכוח ספק זה , בזה כיו
 שהדבר ספק,  לחייב אותו למסור נפשו להצלת חבירו�היינו , כשהמצב הוא הפו�, אול�
" חיי� קודמי�"ולא צרי� לפי זה לדרשת הכתוב . שהרי יתכ
 שנפשו יותר יקרה וחביבה בעיני יוצרו. אי
 לו לעשות כ
, עצמו

ומאי דנקטו (' אלא הוא נלמד מאותה סברא עצמה של מאי חזית וכו, ירוח בכגו
 דא למסור עצמו להצלת חב"להשמיענו שאי
וא� כ� ). ל"וכנ, אלא הוא מסברא בעלמא, לא על דרשת הכתוב מסתמ�, "אדרבא חייו קודמי�"ל לשו
 "יבמות הנ' בתוס
מא חייו חביבי� כיו
 שהדבר בספק ש, הרי ג� כשהוא ספק וחבירו ודאי נמי אי
 לחייבו להכניס עצמו בספק סכנה, הדבר
ונראה . ומספק אי
 לעשות מעשה, במקרה זה, מתיחס דוקא אליו יותר מאשר לחבירו" וחי בה�"כ יתכ
 שהכתוב "א, יותר

  .ח"שזאת היתה כוונת השגתו של המנ

  .ג

 שא�. לומר שהדבר ממש בגדר ספק ומספק הוא דאמרינ
 שאי
 להכריע בזה' ד אי
 הפירוש בגמרא מאי חזית וכו"א� לענ

, ה"ח קוד� לע"ות, למה לא נל� אחר ההכרעה שהובאה במשנה ובגמרא שלהי הוריות שהאיש קוד� לאשה, הדבר תמוה, כ
שישנ� עוד שיקולי� בהערכת חביבות יקרת , דא� תאמר. כ הרי חזינ
 שכ
 נית
 להכרעה ולהעדי� הצלת האחד על משנהו"א

, כ היינו צריכי� לכאורה ג� בהא דשלהי הוריות"א, הוריות' שבמסי העקרונות "שאינ� ניתני� להערכה עפ, נשמות מישראל
' ועי(מאחר שנתוני� הללו שנזכרי� ש� אינ� קובעי� , להשאיר הדבר תלוי ועומד ונתו
 לשיקול דעתו של הבא להציל

  ).א שנגע בזה וד
 בעני
 באריכות"שי' ה עמ"במשפט כה
 למר
 זצוקלל

לומר דמא דידיה סומק טפי הוא מחמת שהלה קרוב למות '  דהוה סלקא אדעתיביד רמה לסנהדרי
 ש� שפירש הא' ועי
. א� מצד שיכול לקיי� יותר מצוות, א� מצד עצ� אור� החיי�, כ יש להעדי� חיותו"שמשו, ב"והוא עודנו צעיר לימי� וכיו

  .הוריות' ולא הזכיר כלל מאות� השיקולי� שבמס

כתוב זה אינו מבחי� בי� , "וחי בה�"נ שנלמד מקרא "מו מ
 המצוה בגלל פקושבנידו
 זה שהוא בא לפטור עצ, על כ
 נראה
ולכ
 לא נית
 כלל להכניס איזה .  ולא שימות בה��" וחי בה�" נאמר כאחד כול�שעל , ב"בי
 איש לאשה וכיו, ה"ח לע"ת

מה . ל שוי� בעיני המקו�הכ" וחי בה�"כי התורה קבעה בפירוש שבנידו
 של , שיקולי� שה� מפאת יקרת נשמת זה או אחר
בזה מסתבר שיש לטפל ולהעדי� אבידה .) ג"סנהדרי
 ע" (השבת גופו"שהוא ג� מצד מצות , שאי
 כ
 במצות הצלת אחרי�
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הוריות קובעי� סדר עדיפויות כש� שבכל השבת ' כ במס"ע. מאבידה שאינה חשובה באותה מדה, יותר גדולה וחשובה
  ).ג"מ ל"ב(אבידה נקבע סדר עדיפויות 

ולא נאמר בלשו
 ,  נאמרלא מטע� ספק' ז דהא דאמרינ
 בנידו
 דיהרג ואל יעבר ברציחה משו� מאי חזית וכו"נמצא לפ
. וכהסברה לעומד בנסיו
 הקשה הזה לקבל עליו את הדי
, אלא כתשובה לשואל,  דמא דחבר� סומק טפידילמא �זו של ספק 

אלא משו� ,  סומקי� ה� במדה שוה ולא מטע� ספק נחתינ
 עלהושדמו וד� חביר, אול� אליבא דאמת עיקר הטע� הוא
  .שרק מכוחו אנו באי� לפטור מ
 המצוה והחיוב שהטילה התורה, "וחי בה�"שבכגו
 דא לא נאמר הכתוב 

אי
 אנו " וחי בה�"כי כיו
 שמכוח הכתוב . מ"כפי שהביאו הכ' ח על הירוש"סרה תמיהתו של המנ, וא� כני� אנחנו בזה
לא תעמד על "ת ד"אי
 אנו יכולי� לדו
 לפוטרו מהל, כי כתוב זה על שניה� נאמר במדה שוה,  לבא לפוטרו בכגו
 דאיכולי�

הוא באמת " אדרבא חייו קודמי�"ביבמות ' ז לשו
 התוס"ולפי. (כשאינו עושה מעשה" חיי� קודמי�"אלא מקרא ד" ד� רע�
אבל כשהוא , אלא כששניה� ודאי,  נוקט שאי
 לפטור ממקרא זהל דהירושלמי"כ י"א).  מצד הסתמכות על דרשה זובדוקא

  ".ספק חיי�"אבל לא ". חיי� קודמי�"ולא נאמר אלא . יידחה הספק מפני הודאי, ספק

  .ד


 להכנס לספק סכנה לש� לחייבל בפשיטות שפירוש הירושלמי הוא "מ נוקטי� כנ"מ ובעקבותיו הכ"בעוד שההגה, אכ
י ההנחה שאי
 לחייב אד� "� ש� עפ"ביאר את דברי הרמב) ח"רוצח ה' ז מהל"פ(אור שמח ' בס, הצלת חבירו שהוא ודאי

אינו מוכח למעיי
 "שמהירושלמי , מ מהירושלמי העיר"ועל דברי הכ. אפילו לש� הצלת רבי� מישראל, להכנס לכלל סכנה
  .ולא פירש כוונתו". היטב בו

  :ח דתרומות"והנה זה לשו
 הירושלמי סו� פ

איזל , ש ב
 לקיש עד דאנא קטיל מתקטיל אנא"אר. ר יונת
 יכר� המת בסדינו"א. י איתצד בסיפסיפהרבי אימ
  .אזל ופייסו
 ויהבוניה ליה. ואשזיב ליה בחיליה

מ "היינו שיהרוג או שייהרג ומפרש הכ". עד אנא קטיל מיתקטיל אנא "�ל רצה לסכ
 עצמו "מזה אנו שומעי� שרשב
, שמכא
 לא שמענו אלא שבכגו
 דא מותר לו לאד� לסכ
 עצמו, ש לומר"שכוונת האו' ונ. צמודמכא
 למדנו שחייב לסכ
 ע

כיו
 , אלא שהדבר רשות. הרי שג� איסור יש בדבר לסכ
 עצמו כשאינו חייב בזה, ולא אמרינ
 בזה שכיו
 שאינו חייב
שות להכניס עצמו לסכנה לש� הצלת פ ר"איכא עכ' לפי הירוש, ש"שא� לפי האו, היוצא מזה. שמטרתו היא להציל חבירו

שהגולה אינו ' � שכ"ש בא ליישב ש� דברי הרמב"י שהאו"ואעפ. [אלא לעני
 חיוב' ולא נחלק על מה שלמדו מהירוש, חבירו
נראה פירוש הדברי� . מ אינו רשאי"מ, שנראה מזה שג� א� רוצה לצאת ומוכ
 לסכ
 עצמו. 'יוצא מעיר מקלטו לעול� וכו

 
, י גואל הד�"לא רק בגלל החשש שמא ייהרג ע, ואסור לו לצאת מש�. דהת� שהוא נידו
 לשבת בעיר המקלטשבכגו
 נידו
וחי "כי אז חיוב זה מצד , נ לצאת להציל"אלא שאילו היה בו חיוב מצד פקו, אלא מצד עצ� הדי
 שחייב לרצות עונשו בגלות

ואי
 זה , אבל מכיו
 שאי
 בזה חיוב, וות וחיובי התורהכש� שזה דוחה כל מצ, היה דוחה חיובו לשבת בעיר המקלט" בה�
וראיתי . פ"וז. כי החיוב בעינו עומד, אינו רשאי לצאת מש�, בכגו
 דא שיש עליו חיוב לא לצאת מעיר המקלט, אלא רשות

 לעול� שזה שאינו יוצא מש�, �"ש בפירושו על הרמב"שדחה דברי האו) ו"ט' עמ(ל "י זוי
 זצ"לאור ההלכה של הגרש' בס
אלא שבא ליישב משו� , ש מפרש שאינו יוצא מטע� עונש"ג� האו, א� כאמור. ולא מצד שמסכ
 עצמו, הוא מגדר עונש עליו

ע בספר שבט מיהודא "ופשוט וע, שדוחה כל חיובי התורה, נ"מה לא יידחה חיוב ישיבתו שמה מגדר עונש מצד מצות פקו
  ].� בדר� אחר"שביאר הרמב) ב"כ' עמ(

איסורא נמי איכא לסכ
 , שא� אינו מחויב בדבר, נוקט שבזה לא יתכ
 לומר שהוא רשות) מ"וכ
 ההגה(מ "הכויתכ
 ש
א� אי
 . ז מתחייב בנפשו"לעני
 מי שנאמר בו יעבר ואל יהרג שא� נהרג הר) א"ת ה"ה מיסוה"פ(� "כמו שפסק הרמב, עצמו

. אי
 איסור להכניס עצמו לסכנה,  יצליח להציל נפש מישראלי סיכונו הוא אולי"ל בכגו
 דא שע"כי שפיר י, זה מוכרח כלל
  .ש"אליבא דהאו' וכפי שפירשנו הירוש

אינו "ג� לעני
 א� אומרי� לו הנח עצמ� לזרוק על התינוק וימע� אינו אלא ש) ל"בסנהדרי
 ויבמות הנ(' ולשו
 התוס
  .מ רשות הוה"שמכ שפיר נית
 להאמר "א. ד"ח בניד"ה לשו
 המנ"וכ". אינו צרי�"ו" חייב

  :כתב) ב"אל� נ' תשו(ז "וא� אמנ� הרדב

דספיקא ) כשמכניס עצמו לספק נפשות כדי להציל חבירו מ
 הודאי(א� יש ספק סכנת נפשות הרי זה חסיד שוטה 
  . מודאי דחבריהעדי�דידיה 

ואילו , ירושלמימ מאחר שלא הזכיר ה"מ,  נמי איכאדאיסוראונראה מזה , נראה שנוקט שאי
 ראוי כלל לסכ
 עצמו
או שזה , ז אולי יציל רבי� הנתוני� בסכנה"וא� יש שיקולי� חשובי� כגו
 שעי. פ רשות איכא"נראה דעכ' מדברי הירוש

ולא מצינו בגמרא . 'מהירוש' ש שאי
 ראי"האו' מ שכ"ג� לפי, נראה דודאי אי
 לומר איסור, ח מופלג"שבא להצילו הוא ת
וג� דיוקו של . ז יודה דרשות מיהא איכא"ג� הרדב, ואולי בסכנת יחיד להצלת הרבי�', דיל
 יסוד לדחות דברי הירוש

  .'ל דלעני
 רשות נקטינ
 כירוש"ז י"ולפ. ע מהשמטת הפוסקי� אינו אלא שאי
 חיוב"הסמ

 בי
 שזה שנתו
,  מי שבא לשאול לסכ
 עצמו להצלת חבירואי� לחייב, שכיו
 שהיא מחלוקת, ל נראה לפסק הלכה"מכל הנ
ואי
 איסור בכגו
 ,  בדברא� רשות יש. בי
 רבי� ליחיד' שכ
 אי
 מבחיני� בסברת מאי חזית וכו, בסכנה הוא יחיד או רבי�

  .שודאי אי
 איסור על המסכ
 עצמו להציל�, כ כשרבי� נתוני� בסכנה"ומכש. דא לסכ
 עצמו לש� הצלת חבירו

ולהסכי� למשא ,  היתה הממשלה לעשות כ
יכולה ורשאיתכ
 ,  לסכ
 עצמו בכגו
 דאליחידונראה שכש� שהרשות נתונה 
באופ
 שהצלת , יש מקו� לספק רציני שהדבר יביא בעקבותיו גלי אלימות, י שכאמור"ואעפ; ומת
 לש� שחרור המחבלי�

 לעשות כל הסמכות בידהבהיותה נבחרת מהציבור , כי הממשלה. הללו הנתוני� בפחד המות כרוכה בספק נפשות של אחרי�
כ "ע. כוח של הציבור כולו�כי לה ניתנה ההכרעה בכל מקרה שהדבר טעו
 הכרעה בתור באת. מה שהיחיד רשאי לעשות


  .לא חרגה מדיני התורה וההלכה, הסכמת הממשלה בנידו
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כי ש� המדובר דוקא . שאי
 הנידו
 דומה כלל למחלוקת זו של האחרוני� שהובאה לעיל לעני
 ספק וודאי, ויש מי שטע
, כגו
 מי שקופ� לי� להציל הטובע שנסח� בגלי�,  זו ממשבשעהכשמי שבא להציל מכניס עצמו בסכנה ודאית הקיימת 

כ בנידו
 שלנו שהסכנה שיכולה לבא משחרור� של המחבלי� אינה "משא. שהסכנה מוחשית וקיימת ג� כלפי מי שבא להציל
והגברת , כי זה שיכולי� לעשות לנו ממילא ה� עושי�, לה שזה יחזק את פעולות החבהשערהואי
 זו אלא , כעת לפנינו

ולא רק עני
 של ,  נמי איכא להיענות לדרישותיה� ולשחרר המחבלי�חיובאכ בנידו
 שלפנינו "ע. פעולותיה� אינה ודאית
  .רשות

 �  וממילא י מעלליה� ודאי תגרו� להתגברות פעולותיה�"השגת חפצ� ע, שלפי מצב העניני�, ד כל כהאי גוונא"א� לענ
 של הגברת מוחשיתהרי קיימת ג� סכנה , ג� א� נתעל� מהסכנה שבהישגי� הפוליטיי� שלה�, ג� הסכנות הנובעות מזה

 בי
 שהסכנה היא לפנינו אי� הבדל, י ריבוי פעולותיה� והשתוללות� למראה ההצלחה"ו ע"האבידות בנפש שיכולות לבא ח
שהתירו חילול שבת לחזור .) ד"ד� מ(עירובי
 ' וכפי ששנינו בכגו
 דא במס, ה לידי סכניביאבי
 שלפי ההשערה הדבר , כרגע

עמוד "כ בזה ב"מש' ועי" (מצד החשש שא� לא נתיר לה� נמצאת מכשיל� לעתיד לבא, בכלי זינ� ג� במלאכה דאורייתא
שחשש , לספיקות רחוקי�בניגוד ( וראוי לחשוש לה מוחשיתכל שהיא , לעתידהרי לנו מזה שסכנה ). ג"ר�ב"ר' עמ" הימיני

) ט"י', ו ושבט מיהודא שער א"ש' משפט כה
 עמ' עי(ודרכ� של בני אד� להכניס עצמ� בסכנות מעי
 אלו , )הסכנה אינו סביר
  .וכל הדיני� הללו בה. הרי זה כאילו הסכנה היא כבר לפנינו

  .ו

אלא שע� כל זאת היו כמה , ל� השבויי�ה הצליחה לח"ובעז, ל"י צה"ומעתה נבא לדו
 בדבר הפעולה הצבאית שננקטה ע
היתה ג� הערכה על מספר , וכפי שהסבירו המסבירי�. שיהיו מספר נפגעי� בפעולה,  היה נית
 לחזותמראשוג� . נפגעי�

הרי בפעולה , יתר על כ
. א� יש להעדי� הצלת רבי� על פני המועטי� שודאי ייפגעו, והשאלה נשאלת.  של נפגעי�יותר גדול
ו יהיה זה אסו
 "שהרי במקרה של כשלו
 הפעולה ח, אי
 כלל בטחו
 שרק מעטי� ייפגעו ואילו הרבי� יינצלו, י
 זוצבאית מע

י "מאחר שהיתה קיימת אפשרות להציל את בני הערובה ע, השיקול בדבר מחמיר עוד יותר. כפול ומכופל שכול� יאבדו
פ משו� אבד
 חיי� "הרי עושי� מעשה בידי� שיש בו עכבאופ
 כזה . הכנעות לדרישותיה� לשחרור המחבלי� שברשותנו

שהסכנה שבשחרור ) 'כדלעיל אות ה(ובפרט לאלה שטענו . ל"שזה רק ספק סכנה מצד לע' לעומת האפשרות השני, ודאי
השאלה היא איפוא א� . כ בפעולה צבאית נמצא שמאבדי� נפשות בידי� בפעולה מצדנו"וא, המחבלי� הוא רק חשש רחוק

  .ושמא פעולה זו אסורה לגמרי, או אולי רשות, מצוהיש בזה 

פוסק שעזרת ישראל מיד צר היא בכלל מלחמת ) מלכי�' ה מה"פ(� "הרמב. בדיו
 זה נמצאי� אנו נוגעי� בדיני מלחמה
והמקור לזה בתורה הכתובה נראה שהיא . ש"עי, ח דסוטה בבלי וירושלמי"והמקור לזה בגמרא נראה שהוא בספ. מצוה
שכ
 הרי ברור שבכניסה למלחמה , "'צרור את המדיני� והכית� אות� כי צוררי� ה� לכ� וכו): "ה"במדבר כ(מדי
 נ ב"ממש

שבמלחמה לא ) ה"תכ' סי(ח "כ המנ"וכמש, שאי
 סומכי� על הנס, כול� או בחלק�, נמצאי� מסכני� את אנשי המלחמה
  .מצות המלחמה פירושה חיוב להסתכ
שכל עיקר . נ נדחי� כל המצוות"נ או ספק פקו"שיי� הכלל שבפקו

ג ג� "ל עוד שבכה"וי".  מיד צרישראלעזרת "� "וכלשו
 הרמב,  ישראל נתו
 בסכנהכשכלל, אכ
 יש לומר שכל זה
. כמו נידו
 שלנו,  נתו
 בסכנה מידיתחלקולא כ
 בזמ
 שרק . הצורר אות�,  ממילא נתוני� בסכנה מהצר הזהעצמ�הלוחמי� 

  .מ להציל"ומכניסי� עצמ� בסכנה מוחשית ע, נתוני� בסכנהוהבאי� להציל אינ� 

ומכא
 ג� שמלחמת מצוה , ג כלול הוא במושג מלחמת מצוה"וכנראה שג� כל כה, �"א� ג� הלכה זו מפורשת ברמב
  ):ג"שבת הכ' ב מה"פ(� "כי כ
 ה
 דברי הרמב. ולא רק בזמ
 מלו� מל� וסנהדרי
 סמוכי� בישראל, בכל הזמני�קיימת 

או שצרו סת� יוצאי� עליה� בכלי , או שערכו מלחמה, � שצרו על עיירות ישראל א� באו על עסקי נפשות"עכו

ולהציל� מיד ,  על כל ישראל שיכולי� לבא ולצאת ולעזור לאחיה� שבמצורומצוה. ומחללי� עליה� את השבת, זי

  .'ואסור לה� להתמהמה למוצאי שבת וכו. � בשבת"העכו

וג� , ולא כל הע� בסכנה וא� לא דוקא כשהעיירות הללו ה
 באר� ישראל ובערי ספר, " ישראלעיירות"הרי ג� כשרק 
, שהרי נלחמי� בכלי זי
, ועל ידי שבאי� להציל מסכני� את עצמ�, כשהללו הבאי� בכלי זי
 להציל אינ� נתוני� בסכנה

, מה ממש שמאחר שאי
 סומכי� על הנסכ הרי זו מלח"וא. � הצרי� על עיירות ישראל באי� בכלי זי
"וודאי שג� העכו
".  לבא ולצאת ולעזורעל כל ישראלמצוה "ומכל מקו� ההלכה היא ש. קרוב לודאי שיהיו נפגעי� ג� מאלה שבאו להציל

נמצאנו למדי� שדי
 מלחמת מצוה בעזרת ישראל מיד צר הוא לא רק כשכלל ). ה"מ, ד"ד� מ(עירובי
 ' ומקור ההלכה במס
, שכל אחד מצווה לבא,  ג� על עיירה ישראלית בודדת�וכמוב
 ,  אלא ג� כשהמדובר על עיירות ישראל,ישראל נתו
 בסכנה

אלא הוא בהתא� למה שהביא , אפשר לדחות ולומר שזה לא מגדר מלחמת מצוה' לכאורה הי. [על מנת להציל, לסכ
 עצמו
מ "חו(ע "ז היתה בזה תשובה להערת הסמ"ולפ. שחוב על היחיד לסכ
 עצמו להצלת אחר או אחרי�) ל בדברינו"והו(מ "הכ
ל הלכה זו שדנה על הצלה בשבת מיוסדת על ההלכה "כי לפי הנ', על השמטת הפוסקי� הלכה זו של הירוש) ל"ו הנ"תכ' סי

ועיירות אלה עומדות במצור " � שצרו על עיירות ישראל"עכו"חדא שהרי המדובר ב, א� אי אפשר לומר כ
. שבירושלמי
 �שכאמור לעיל , ותו, ז בגדר ספק וספק"כ הר"א, �"ויתכ
 שג� בלאו הכי לא ינצחו� העכו, �"י העכו" עוטר� נכבשו

ואילו כא
 הרי , שהוא ספק' כ אי
 זה דומה להא דירוש"א, א� לא בדר� נס ממש, חלק מהלוחמי� עלולי� להפגע, במלחמה
, �"מאשר אילו היתה העיירה שבמצור נופלת בידי העכו, 
ז יהיה מספר הנפגעי� יותר קט"וא� כי יתכ
 שעי, זה ודאי וודאי

שלא לחייב ליהרג מועטי� להצלת הרבי� בפרט שג� זה ' ושיי� שפיר מאי חזית וכו, מהיכ
 מצינו הבדל בי
 מספר רב למעט
  ].רק בדר� השערה ואומדנא, ואי
 לדעת מראש מספר נפגעי�, כ ברור"אינו כ

חזינ
 , כאמור, א� ה
. שה� מגדר אחר של משפט המלוכה, 
 ללמוד מדיני מלחמהל במשפט כה
 כתב שאי"ומר
 הרב זצ
. וג� כשרק חלק מצומצ� מישראל נתוני� בסכנה, ל וג� כשאי
 ממשלה מישראל"שדי
 זה של מלחמת מצוה קיי� ג� בחו

למה הוא חורג משו� מה ו, בפרט שג� משפט מלוכה צרי� איזה שהוא הסבר. כ קשה לומר שזה מגדר משפט המלוכה"א
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וההיתר לצאת בזה למרות שאי
 זה אלא מצד . כ בעני
 מלחמת רשות"מש' ועי. (נ"נ וספק פקו"מהדיני� המקובלי� של פקו
  ]).יד' עמוד הימיני סי' ר בס"עו. 'לשער ג' בירור א' ב תוס"אר� חמדה מהדו" [פ"תורה שבע"' בקוב� י, ב"הצור� בפרנסה וכיו

  .ז

שכ
 יוצא ברור , קנו לעני
 א� מותר להסתכ
 בפעולה צבאית להצלת נתוני� בסכנת מותנפשט ספ, והנה מצד אחד
למרות שיש , והיינו כל פעולה צבאית,  לצאת עליה� למלחמהמצוהשיש , "� שצרו על עיירות ישראל"עכו"מהלכה זו של 

א� עדיי
 . נתוני� בסכנה, ראל כלל יש�ולא רק , ולמרות שרק ציבור מישראל, כא
 סיכו
 של אנשי� שאינ� בכלל הסכנה
י "ע, א� רב וא� מעט, מבלי הצור� להסתכ
 בקרבנות אד�, שהייתה קיימת ברירה אחרת, א� בנידו
 שלנו, הספק בעינו

, כאמור עצ� הגדרת ההבדל בי
 מלחמה, וכ
. א� ג� בזה מותרת וא� מחויבת פעולה צבאית, היענות לדרישות המחבלי�
כי אי
 לומר . טעו
 הסבר, לבי
 הצלת יחיד או יחידי� מידי רוצחי�,  קט
 מישראל נתו
 בסכנהל ג� כשרק חלק"שכוללת כנ

לא מצינו הבדל בי
 יחיד , ומאיד�. הללו" עיירות ישראל" ה� כמהשהרי לא נזכר לגמרי , שזה תלוי במספר הנתוני� בצרה
הרגו כמה וכמה תינוקות שאינו חייב למסור ז יי"ועי, או כשאי
 עושה מעשה, לרבי� כשאומרי� לה� שיהרגו את היחיד

  .וכל זה טעו
 הסבר. עצמו

א� . והנה כבר ציינו לעיל שנראה המקור בתורה הכתובה למלחמת עזרת ישראל מיד צר היא ממה שנאמר אצל המדיני�
א� מכל , ווא� המחטיא את חבירו יותר ראוי לעונש מההורג. ש� לא היתה כלל סכנת נפשות אלא שהחטיאו� בעני
 פעור

כ אי� נראה זאת כגדר פקוח נפש שמכוח זה "א, מקו� ה
 הבחירה החפשית היתה בידי ישראל שלא להשמע לפיתוייה�
  .ע"ז צ"וכ, ייחשב למלחמת מצוה

  .ח

שבזה שכל איש ישראל שיכול לעשות , "קידוש הש�"שגדר מלחמת מצוה בעזרת ישראל מיד צר הוא מדי� כ נראה "ע
ומטע� זה יש בזה . ש� שמי� מתקדש, ל� כאיש אחד נגד הרוצחי� שמגמת� לפגוע באנשי� מישראלזאת יוצאי� חוצ� כו

� "במה שפסק הרמב) צג' להל
 סי, ד"בתורה שבעל פה קוב� י(וכבר העלינו כיוצא בו . [די
 של מלחמת מצוה לכל פרטיה
מ "ותמה בזה הכ. ייהרגו כול�, לא ימסרוג� א� כש, שאי
 למסור נפש מישראל להריגה) 'מיסודי התורה הלכה א' פרק ה(

� אומרי� מי הוא "כשהעכו, שהרי ממילא כול� ייהרגו ואמאי לא ימסרו לה�', ש הטענה דמאי חזית וכו"דהרי בכגו
 דא ל
ההלכה .) ד"סנהדרי
 ס(י "ובדומה למה שהסביר רש]. וביארנו שזהו מגדר של קידוש הש�, שה� מבקשי� שימסרו לה�

". כדי שלא ירגילו נכרי� להמרי� הלבבות לכ�"נ ג� על ערקתא דמסאני שהוא "לכות חייבי� במסישבשעת גזירת מ

 ש� ביתר אריכות"ובחידושי הר:  

ומוטב , צרי� לעשות חיזוק כנגד� שלא לקיי� מחשבת�, ע חושבי� לבטל ישראל מ
 התורה"שבשעה שאוה
, הדבר מתפרס�, מע לה� אפילו בחדרי חדרי�וא� ש... שיהרגו כמה מישראל ואות אחת מ
 התורה לא תבטל 

  .מפני שמצאו שהועילה גזירת�

וכגו
 נידו
 שלנו שהפרידו במכוו
 בי
 " ישראלצרו על עיירות "כגו
 הא ד, באשר ה� ישראלובנידו
 צר הבא על ישראל 
הרי א� יצליח זממ� , וקאוהקפידו להשאיר רק יהודי� ובעלי נתינות של מדינת ישראל בד, יהודי� לבי
 בני אומות אחרות

, כאמור, שמש� למדי�, וכ
 במלחמת מדי
. כ במלחמה עמה� הרי זה מגדר של קידוש הש�"ע. אי
 ל� חילול הש� גדול מזה
ה "ואילו מרע". נקו� נקמת בני ישראל מאת המדיני�"ה אמר למשה "הקב, היסוד של מלחמת מצוה בעזרת ישראל מיד צר

הרי שמלחמה על כבוד ישראל יש . ה"שהעומד נגד ישראל כאילו עומד נגד הקב: י ש�"ברשו". במדי
' לתת נקמת ה"אמר 
  .בה משו� קידוש ש� שמי�

הכריז , כשלא נמצא מי מישראל שיעמוד נגדו, שגלית ברמות רוחו, ומצינו כיוצא בזה במלחמת דוד ע� גלית הפלשתי
  : אול� דוד ענה לעומתו"ישראלאני חרפתי את מערכות "בגאוה 

  .צבאות אלקי מערכות ישראל אשר חרפת היו�' אנכי בא אלי� בש� ה

, והמלחמה על כבוד ישראל היא מלחמה לקידוש ש� שמי�, לומר שהמערכה נגד ישראל היא חירו� וגידו� כלפי מעלה
  .לעומת חילול שמו בחירו� מערכות ישראל

  :ומק השיתי
 שבנפשודבריו חודרי� ויורדי� לע, � בכגו
 דא באגרת תימ
"וכבר כתב הרמב

וילחצו מלכיה� , קנאונו האומות כול� על דתינו קנאה גדולה...  במצוותיו וחוקיומפני שייחד אותנו הבורא
  ? ומי ירב לו�ואלקי� הוא , ולעשות מריבה עמו' ורצונ� להלח� בה. בשבילה לערער עלינו שטנה ואיבה

ה מחייב מסירות נפש "שכל עיקרו של קידו, נ"ות על פקואי
 קיימות בזה השאל" קידוש הש�"ומכיוו
 שזה מגדר של 
� שהחיוב לצאת עליה� בשבת הוא ג� "מ בדברי הרמב"בכ' ויתיישב בזה מה שכ". וחי בה�"ולא שיי� בזה המצוה של 

מ הא דיוצאי� הוא משו� "הכ' וכ. והקושי היא שמא לא באו אלא על עסקי ממו
 שבזה אי
 יוצאי� עליה�". שצרו סת�"כ
כ למה "וא. ל"וכנ, שהרי היוצאי� ג� כ
 מסכני� עצמ�, ולכאורה תמוה. פ ספק מיהא איכא"היינו שעכ. ק נפשות להקלספ

, ומאי חזית דאזלת בתר הנתוני� במצור ולא בתר הללו הללו שבאי� להציל. מחויבי� לצאת עליה� ולסכ
 עצמ� מספק
קידוש הש� אי� די� ' בסר קידוש הש� שאלה זו מיושבת כי שכל היציאה להציל הוא מגד, אכ
 להאמור. שלא נהרג� מספק

  ).ונדפס בהשמטות(ט "קצ' כמו שהעלה בתרומת הדש
 סי, נ"כי כאמור כל כולו בנוי על מסי, נפשות להקל' ס

  :ל"וז, ג"כ' שכתב ש� בהל. � חזר והביא הלכה זו של המצוה להציל ג� בהלכה שאחר זו"ויוסבר בזה ג� מה שהרמב

.  או נהר מצוה לצאת בשבת להציל� בכל דבר שיכול להציל�שהקיפוה כרקו� המטורפת בי� או וכ
 ספינה
  .� או מפני נחש או דב שרוד� אחריו להורגו מצוה להצילו"ואפילו יחיד שנרד� מפני עכו

מגדר ת הלכה זו היא באמ, ל"אכ
 להנ". צרו על עיירות ישראל"ואינו מוב
 למה חזר עוד פע� על מה שכתב לפני כ
 ב
� יש משו� חילול ש� "ובכיבושו בידי העכו, שנקרא ש� ישראל על המקו�, עיירות ישראל� שצרו על "דרק בעכו. אחר
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כ בעיר שהקיפוה "משא. ומצווי� ג� לסכ
 עצמ� כדי
 כל מלחמת מצוה, אז הוא דאמרינ
 שזה מלחמת מצוה, ל"וכנ, שמי�
כ "ע. שהרי לא נקרא ש� ישראל על העיר.  ש� מישראל רב או מעטא� כי יש, הרי אי
 המדובר בעיר ישראלית, כרקו�

מדי
 השבת ,  של אד� מישראלהצלהה רק מגדר מצות "החיוב לצאת להציל הוא לא מדי
 מלחמת מצוה ולא מתורת קידו
טורפת וכמו בספינה מ. אבל בזה קיימי� ג� גדרי חיוב שמירת הנפש של הבאי� להציל. גופו ומדי
 לא תעמוד על ד� רע�

שבזה לא ) א� כיו
 שזה יחיד אי
 לתלות הרדיפה בהיותו אד� מישראל, �"או אפילו מעכו(או יחיד שנרד� מנחש ודוב , בי�
ואפילו בגוונא שחבירו ', מ בירוש"ל כהכ"ל לא קי"דכנ, אבל להסתכ
 אי
 באמת חיוב. � אלא שמצוה להציל�"כתב הרמב

זו של חיוב להציל בעיר שהקיפוה ' הל' � וכ"כ חזר הרמב"אשר ע. יוב להסתכ
בסכנת מות ממש א� לא יצילוהו אי
 עליו ח
  ").פ"תורה שבע"ז ל"אביד
 בקוב� ט. ר שחילוק מעי
 זה מעלה הרב א"שו. (ל"וכנ, שחיוב הצלתה הוא מגדר אחר, כרקו�

  .ט

ה� , י מדינת ישראל ה� שנלכדוורק יהודי� נתינ, שנבחרו בצורה קפדנית, הרי דינ� של בני הערובה, וכיו
 דאתינ
 להכי
והפעולה להצלת� היא בגדר מלחמת , שהחובה להציל� הוא מגדר קידוש הש�, הנתוני� במצור" עיירות ישראל"בגדר 
נ אינ� קיימי� "ובמלחמה כאמור אי
 אנו מביאי� בחשבו
 כלל את האפשרות של סכנת אבד
 נפשות ושיקולי פקו. מצוה

' מאחר שהי, מכל מקו�, י שחרור המחבלי� ולא להסתכ
 בשעה זו כלל"פשרות לפדות� עכ ג� א� היתה קיימת א"ע. כלל
ללא כל נפקא מינה א� , החובה והמצוה לצאת עליה� למלחמה, עליה� הדי
 של מלחמת מצוה מגדר עזרת ישראל מיד צר

וממילא יש בזה ג� , אל כבוד ישרהשפלתכי כל כניעה לדרישותיה� יש בה משו� . כניעהדר� , קיימת דר� הצלה אחרת
ובזה יש לבטוח על שומר ישראל שידריכ� . ויש להעדי� את הפעולה הצבאית על כל הסיכוני� אשר עמה, חילול ש� שמי�

  .ויהיה מספר הנעדרי� קט
 ככל האפשר, בדר� ישרה

ביא לשחרור וה, הצליח' וחפ� ה. כשהדבר נראה כבר ביצוע, עשתה איפוא ממשלת ישראל כדי� בנקטה פעולה צבאית
 וכל הנלח� בכל לבו בלא �: מלכי�' � בסו� ה"הלקוחי� למות וחיסול המחבלי� ואפשר לראות בזה קיו� מה שכותב הרמב

בה משו� ' שפעולה זו שהי' ונקוה לה. מובטח לו שלא ימצא נזק ולא פגיעה רעה, לקדש את הש� בלבדפחד ותהיה כוונתו 
יחד ע� ,  בביסוס מעמד ישראל ומדינת ישראל וקיבו� נידחי� לתוכה ברינהנ וקידוש הש� עוד תניב פרות לברכה"מסי

  .התחזקות באמונת אומ
 ודביקות בשמירת התורה ומצוותיה

  

  רבי� מול מעטי� בהתמוטטות בני�: סימ� יח
  

  :בדבר השאלה שנשאלה

המפולת אבל לא את י פעולה מהירה נית
 להציל חלק מהקבורי� תחת עיי "ע. בית רב קומות התמוטט על יושביו
ובזמ
 שתקח , אול� בהתעסקות, יכולי� לטפל באלה הנמצאי� בקומות העליונות וה� המעט, היינו. כול�

ישנה , מאיד�. וה� הרבי�, התחתוני� ודאי לא יוכלו להחזיק מעמד וימותו כול�, התעסקות זו להציל העליוני�
נות ולהגיע ביתר מהירות לקומות התחתונות אפשרות להפעיל כלי� שיסלקו את המפולת של הקומות העליו

י סילוק הקומות העליונות באופ
 זה הורגי� בפעולה זו את "שע, דא עקא. שבה� כאמור נית
 יהיה להציל הרבה
נמצא שלש� הצלת הרבי� שבקומות התחתונות מוכרחי� לפגוע במעטי� . אלה שעוד� בחיי� בקומות אלה

  .הנמצאי� בקומות העליונות

למרות , הא� יטפלו בהצלת העליוני� המעטי�, פוא השאלה מה הדר� אשר ילכו בה הבאי� להצילנשאלת אי
ז הורגי� את "למרות שעי, או שיש להעדי� את הצלת הרבי� שלמטה? ז כבר לא יהא נית
 להציל התחתוני�"שעי

  .הנמצאי� למעלה שמועטי� יותר

  :ד בשאלה זו"וזה מה שנלענ

  .א

  :נאמר' ה' לת ה"יסוה' ח מה"� פ"ברמב

יהרגו כול� ואל ימסרו לה� נפש אחת , � תנו לנו אחד מכ� ונהרגנו וא� לאו נהרוג את כולכ�"א� אמרו לה� עכו "�
; א� היה מחויב מיתה כשבע ב
 בכרי יתנו אותו לה�, וא� יחדוהו לה� ואמרו תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכ�; מישראל

  ".ו חייב מיתה יהרגו כול� ואל ימסרו לה� נפש אחת מישראלוא� אינ. ואי
 מורי
 לה� כ
 לכתחילה

י היא שג� כשלא היה חייב מיתה כל "ודעת ר, יוחנ
' ח ע� ר"תרומות פ' ל שנחלק בזה בירוש"פסק הלכה זה הוא כדעת ר
  .שיחדוהו מותר למוסרו לה�

כ "א, מילא יהרג יחד ע� אחרי�כיו
 שמ, מה טע� לא ימסרוהו ג� כשלא היה מחויב מיתה, ל"מ בדעת ר"והתקשה הכס
ש "ל שמ"ל לר"ותיר� דס. ד יהרג ואל יעבור"שבגלל זה אמרינ
 שבשפ) א, סנהדרי
 עד(', ש כא
 סברת מאי חזית וכו"ל

ש "דאפילו היכא דל, ד יהרג ואל יעבור"דקבלה היתה ביד� דשפ, אינו עיקר הטע�) 'מצד מאי חזית וכו(ד סברא הוא "דבשפ
  .דיהרג ואל יעבור, א הכיהוי דינ, האי טעמא

שאסור להנצל ואפילו , וכ
 ממה שכל עיקר לא הוקשה לו אלא מצד שבי
 כ� ייהרג הלה שיחדוהו, מ"למדנו מדברי הכס
קוב� (א "וכבר דנו בה� במק, � יש לדו
 הרבה"י שבעיקר ביאורו את דברי הרמב"ואעפ[, י מסירת האחד"ע, ה� רבי�

והוא מדיני , � שמבקשי� להרוג נפשות מישראל"ל שהוא רק די
 בעכו"והעלינו די) צג' ילהל
 ס, כר� יד" תורה שבעל פה"
  ].ל בזה"ואכמ, קדוש הש�
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דבגוונא דיל
 שהמועטי� , ג שממילא ג� הוא היה נהרג"ל רק בכה"שהיא כנ, פ זאת למדנו ג� מתו� קושיתו"א� עכ
ואפילו להללו שעומדי� . פשיטא ליה שזה ודאי אסור, י�ו ברב"וזה ללא כל פעולה מצד המצילי� לפגוע ח, יכולי� להנצל

כי בזה ודאי יש לומר , י הריגת המועטי�"ש שאסור לאחרי� להציל את הרבי� ע"מכ, בספק הריגה ובאי� להציל עצמ�
  ).ש�' ר(ל "ואפילו יחיד וכנ, בי
 רבי� למועטי�" מאי חזית"ואי
 הבדל לעני
 סברת , "מאי חזית"

  .ב

  .י"� וסובר שהלכה כר"חולק על הרמב) ב,י
 עבסנהדר(המאירי 

ימסרהו ואל יהרגו , א� אמר הריני הורג את כולכ� או אתה והוא... ומעתה א� לא נתחייב מיתה ... יוחנ
 ' ויראה כר"
  ...".שניה� או כול�

  :א� למרות זאת מוסי� הוא בסו� דבריו

י "וצרי� לומר שאעפ". אבל להרגו בידי� לא, רט עליומ נראה שלא הותר אלא למסרו שמא יקח ממנו כופר או יתח"ומ"
והרי בו הרגוהו בידי� , כגו
 שבע ב
 בכרי" יחדוהו"ל מובאת הדוגמא ל"י ור"שבברייתא שעליה מתייחסת המחלוקת בי
 ר

ומר צרי� ל? מני
 לו איפוא למאירי החילוק בי
 מסירתו לבי
 הריגתו בידי�, "הנה ראשו מושל� אלי�) "ב כ"שמ(כנאמר 
שהרי , ב את ההלכה להתיר מסירתו כדי להנצל"ל שיש ללמוד מהא דשבע ב"י ס"ל למאירי שודאי לא מסתבר לומר שר"דס

". יחדוהו"ב רק בתו� דוגמא ל"י סובר שהברייתא נקטה את שבע ב"אלא ר, ל"ש� היה באמת מחויב מיתה וכפי שאומר ר
שאינ� מתבקשי� להורגו בידי� רק , ופ
 שנאמר בברייתאא� היא רק בא, אבל עצ� ההלכה של הברייתא היא מסברא

, י אסור לעשות זאת בידי�"מזה למד שג� לר, � שה� עצמ� יהרגוהו"ומדלא נקטה דוגמא כשתובעי� העכו, למוסרו לה�
ו שמא יקח ממנ"שהמסירה אינה עדיי
 ודאית למיתה , � לבי
 הריגה בידי� מבואר בדבריו"וההבדל שבי
 מסירתו לידי העכו

אלא , � יחדוהו ואמרו בפירוש שיהרגוהו"שהרי העכו, ונראה שאי
 כוונתו לומר שזה ספק שקול". כופר או יתחרט עליו
ב חיוב "אי
 המסירה בגדר הריגה בידי� אלא היא בדי
 גרמא שאי, פ יתכ
 עוד נדנוד של אפשרות שינצל"ל שכיו
 שעכ"שר

כגו
 שהיה , כפתו לפני הארי"ש� ' שכ) ב,סנהדרי
 עז(כפתו לפני הארי וזה בדומה למה שהעלה המאירי בעני
 . ד"מיתת בי
שהרי אי
 ,  פטור� בהדיאהואיל ואינו משיכו , והוא כופתו ומניחו לפניו, הארי בר תרבות אצל זה הכופת ולא אצל האחר
  ".הממית נוגע בו בשעת כפיתה ואחר זמ
 הוא שבא

א� , ש מהשי� הנחש"ל שתמה מ"ש בדברי המו"עי. (ב כהורגו בידי�שנחש, ומכא
 שאילו היה משסהו היה חייב מיתה
, � אילו היה ברור למיתה היה עליו די
 כהורגו בידי�"כ ג� בנידו
 של מסירתו לעכו"וע). ה סו� חמה"א ד,עז' ש בתוס"עי

לת הרבי� � במקרה שלש� הצ"דעתו של המאירי תואמת איפוא את דעת הרמב. ובזה לא הותר אפילו לש� הצלת הרבי�
  .שזה אסור אפילו להללו עצמ� שעומדי� בסכנה. נדרש מעשה של הריגת היחיד בידי�

פ "שעכ, א� בדבריו בראש הסוגיא מבואר, � שהוא מצד דיני קדוש הש�"אכ
 ג� את המאירי נית
 לפרש כדפירשנו ברמב
  :יו ש�וכ� ה� דבר.  אסור�בגוונא דיד
 שהיחיד הנדרש שיהרג להצלת אחרי� יכול להנצל 

אלא א� . לא סו� דבר באחרי� שאי
 מצילי� את זה בנפשו של זה, זה שביארנו שכל שאי
 רוד� אי
 דוחי
 נפש מפני נפש"
  ".' והוא שאמרו בשמיני של תרומות וכו.  רבי� בנפש יחידואפילו, בעצמו אסור לו להציל עצמו בנפש חברו


ל הסבר "� שדורשי� זאת מה� וכנראה שס" הא לעכוממה שלמד ההלכה מהא דתרומות נראה שלא נחת לחלק בי
  .ה הוא אלא משו� שקבלה היתה ביד� וכהכס� משנה"ההלכה לא מדיני קדו

  ג

, ש ש� בעני
 יולדת המקשה לילד שביצא ראשו לא יגעו שאי
 דוחי
 נפש מפני נפש"שהוקשה לו במ) ב, עב' סנ(י "רש
  :והוקשה לו

הת� משו� דאפילו לא מסרוהו לו היה , דדחו נפש מפני נפש" מושל� אלי�הנה ראשו "ב "וא� תאמר מעשה דשבע ב"
נ משו� "א, כדי להציל עצמ�, י שה� נהרגי� לא היו רשאי� למסרו"אעפ, אבל א� היה ניצול. וה� נהרגי� עמו, נהרג בעיר

  ".והכי מפרש לה בתוספתא, דמורד במלכות הוה

, מותר ג� להרגו בידי�, כולל ג� זה שיחדוהו, אופ
 שכול� נהרגי�ב, הראשו
' שלפי פי. א: י תלתא"שמענו מדברי רש
שהוא רק בגוונא ' הב' שאי
 הכרח ללמוד מזה למעשה שהרי נית
 לפרש כפי. ב. ל"ושלא כהמאירי הנ, ב"כמו בהא דשבע ב

אלא בגוונא שג� , וואפילו יחדוה, שאי
 למסור יחיד להריגה אפילו לש� הצלת הרבי�. ג. שנתחייב מיתה מדי
 מורד במלכות
והשני הוא , שבייחדוהו מותר למוסרו, יוחנ
' האחד לפי שיטת ר, י ה�"ונראה ששני פירושי רש. אילולא מסרוהו היה נהרג

  .ל שג� ביחדוהו אי
 למוסרו רק כשהוא חייב מיתה"לפי שיטת ר

ל אינ� "י ור"הדי
 והמחלוקת של רפ יוצא ממנו ברור שכל "א� עכ, כדרכו לפרש ולא לפסוק, י פסק הלכה"ולא הכריע רש
בזה אסור למוסרו להריגה ואפילו , אבל א� הוא היה יכול להנצל. אלא כשעומד הלה לההרג ג� אילולא היו מוסרי� אותו

  .להציל ע� רב

לא היה מקו� לכל השאלה מהא , י הריגת היחיד הדבר מותר"שהרי אילו היה סובר שכשעומדת שאלת הצלת הרבי� ע
אי� דוחי� נפש שכש� שאי
 דוחי
 נפש מפני נפש כ
 , י"לרשאלא שזה קשה לו . הרגוהו כדי להציל את כל העירב ש"דשבע ב

  .אחת מפני נפשות הרבה

הא� מותר להציל , הלכה ברורה יוצאת בנידו
 שאלתנו, מ"המאירי והכ, י" רש�כ
 לפני שלושת מטיבי לכת אלה , הנה כי
ואפילו להללו שעומדי� בסכנת , שהתשובה העולה מכל הני רברבתא שהדבר אסור, דרבי� במחיר של הריגת יחידי� או יחי

דכש� שאי
 דוחי
 נפש מפני נפש כ
 אי
 דוחי
 נפש מפני , ומכל שכ
 שאחרי� הבאי� להציל אסור לה� לעשות כ
, ההריגה
  .נפשות
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ברר הסברא שבגמרא המסבירה את בר� ראוי לרדת לעומק הדברי� ול. היה נית
 להסתפק בזה בתשובה למה שנשאלנו
שזה שיי� רק ביחיד , מאי חזית דדמא דיד� סומק טפי דלמא דמא דחבר� סומק טפי: שהיא, ד יהרג ואל יעבר"הדי
 ששפ
  . אכ
 סומק טפירבי�יש באמת לומר שדמ� של , אבל ביחיד מול רבי�, מול יחיד

יקר דבריו נסבו ש� לעני
 א� יש חיוב על היחיד למסור ע. ל"משפט כה
 למר
 זצ' דיו
 ארו� וממצה ישנו בשאלה זו בס
דא� נאמר שהיחיד מחויב להכנס לסכנה כדי להציל : "וכתב, א� היריעה נפרשת על מכלול השאלות, נפשו להציל רבי�

וזה , יהיה מותר משו� הצלת רבי�,  קטלו פלניא ואי לא איקטיל לכולשני� או לשלושהא� יאמר המרי דוראי ... הרבי� 
הרי היה מחויב , וא� היה חיוב על היחיד להציל את הרבי�', ז וכו"ע' ב ודברי הירוש"ח י"והמשנה דתרומות פ, א"ודאי א

  ".וממילא היו מותרי� להרגו, להמצא לה�

י דיני קדימה שנשנו "שהרי בעצ� ג� ביחיד נגד יחיד היה מקו� לדו
 על הערכת האחד מול משנהו עפ, ומסיק ש� בזה
אלא אפילו א� אנו רואי� שאחד הוא הדיוט וקט
 שבישראל והשני הוא גדול ור� , והרי לא כ
 נקטינ
, ג"ות ד� יהורי' במס

, ואי
 דוחי
 נפש מפני נפש, ויש כא
 מאי חזית, מ אנו מבטלי� דעתנו ונאמר אד� יראה לעיני�"מ, ט"ונשא בתורה ומע
ואי
 בזה . ט
 הנולד שיצא רובו שאי
 נוגעי
 בו להציל את אמו על ידובק) ב, עב' סנ(מ "ב
 סו' ומייתי לה בפ, וכדתנ
 באהלות

ולכאורה הדבר צרי� . ב"למשל כמרי� ודבורה וחולדה וכיו, ט ונביאה"חילוק אפילו א� תהיה הא� גדולה בישראל ומע
וכדתנ
 , המדרגותל שאנו מחלקי� את "הרי לעני
 להחיותו קיי, כיו
 שעיקר הדבר סברא הוא דמאי חזית, תלמוד מנל
 הא

כ "וכמש, כשה� טובעי� בנהר, "להחיותו"וזהו ב, ה"ח קוד� לע"ות, האיש קוד� לאשה וכה
 קוד� ללוי, ג"בהוריות י
  .כ את הסברא דמאי חזית"כ למה לא יכריע משקל זה שלנו ג"א. ב, רנב' ד סי"א בהגהה ביו"הרמ

 באיכות� היתה צריכה הכמות להכריע את הסברא כ נראה שמסתמא כששניה� שוי�"ואפילו ביחיד נגד רבי� היה ג
כמה נפשות כדאי להיות עולות , ד מומחי�"י בי"וא� יותר גדול היה צרי� לכאורה הדבר להיות תלוי באומד עפ. דמאי חזית

... נ "י אומד הדעת בדי"א שלא לענוש עפ"ב מסנהדרי
 ה"� בפ"ד לשער שהדבר נובע ממה שפסק הרמב"ונלענ... ? תמורתו
נעלה התורה את השער הזה כולו בפנינו שלא נעשה מעשה של , יו
 שהשער הזה של האומדנות הוא רחב מאד ואינו גדורכ

  .'י אומדנותו אפילו כשהיתה ברורה מאד וכו"הריגת אד� עפ

דלא יצא מ
 הכלל , � מוכיחי� ככה"וג� דבריו של הרמב. ונראה ברור דבאומדנא ברורה סומכי
 אפילו באיסור תורה
ת שיי� רואי� "ובזה מיושב מה שהעירותי מהא דלהחיותו שאי
 אנו עושי
 מעשה בנפש אלא בשוא. אלא הריגת נפש אד�

י ער� האומדנא שלנו שאינ� שוי� ומדקדקי� "או עפ, ל כשה� שוי�"י כללי חז"א� עפ, את מה שנראה לנו יותר חשוב
ואסור לנו לעשות מעשה . ש והערכתה לא נפקי מכלל אומדנאאבל כל אלה לגבי יוקר הנפ. ב"במדרגות והיראה והיחס וכיו

י שנראה לנו שזה היחיד אינו שוה כלל להיות בער� דומה אפילו ליחיד " אעפביחיד נגד רבי�ל ג� "ז י"ולפ. נ"על פיה� בדי
למסור את ולעשות מעשה על פיה , שמעו
 ב
 שטח' מ זהו בגדר אומדנא קרובה מאד כהא דר"מ, ו לכל הרבי�"מהרבי� וק

  .היחיד להריגה בשביל הרבי� אסור לנו

ז אי
 הדברי� אמורי� "ד הדבר צרי� עוד הבהרה נוספת שהרי לפ"בר� לענ. ל וה� קילורי
 לעיני�"אלה ה� דברי מר
 זצ
וא� האומדנא תעמוד , אול� ה
 יתהפ� הדבר. י אומדנא" עפלהורג לעשות מעשה ולהוציא עלינואלא כשהנידו
 הוא א� 

י הריגת מי "ועבר והצילו ע, והיינו א� למשל הבא להציל את האחד הגדול והחשוב ביותר,  זה שאנו באי� לדונולזכות
או שהציל הרבי� גדולי� וחשובי� בנפש אחת שאינה שקולה לפי האומדנא , שפחות לאי
 ערו� לעומת זה שהצילו בנפשו

א� כי לכתחילה לא היינו , ו מצד האומדנא שטוב עשהל עלינו לפוטר"דלפי ההסבר הנ. אפילו כאחד מ
 החבורה שהציל

א� עבר , עבירות שדינ
 יהרג ואל יעבור' � בהני ג"הרמב' דהנה כ. אול� לא כ� נראית ההלכה בנידו
 זה. מורי� לו לעשות כ

  . דאינו נהרג� וכולל בזה ג� עו
 דשפיכות דמי� שהציל עצמו בהריגת חבירו �ולא נהרג 

שאי
 מלקי
 וממיתי
 אלא , אפילו הרג באונס, ד"ל שאי
 ממיתי
 אותו בי"ואצ. י
 מלקי
 אותו אבאונסמפני שעבר "
  ".לעובר ברצונו ובעדי� ובהתראה

ומזה נראה ברור שלא נפטר אלא מי שהציל את , ד אלא מפני שעשה מה שעשה מתו� אונס"הנה לפנינו דאי
 פטור על שפ
ובעדי� , י הריגתו את אחר"ל אילו היה אד� אחר שבא להציל את האחד עאב, כי אז אנו דני� אותו כאנוס. ז"עצמו עי
� להבחי
 שהדבר תלוי מי הוא הניצול ומי הוא האיש שהרגוהו כדי "ולא כתב הרמב, היינו דני� אותו כרוצח, והתראה

כ "שאל, ת האחדי הריג"וכ
 לא נזכרת שו� הבחנה בי
 שהציל היחיד או שהציל ע� רב ע. להציל את האד� הגדול שהצילו
, לא נתחשב בשו� אומדנותג "כ אתה אומר שכל כה"ע. � להזכיר שיש ג� שיקול נוס� חו� מאונס"הרי היה צרי� הרמב

ומוכח , כדר� שבכל התורה הולכי� בתר אומדנא, ובזה הרי ראוי כ
 ללכת בתר אומדנות, י שה
 בכדי לזכות ולא להרוג"אעפ
  .אורהע לכ"וצ, מזה שיש כא
 טע� אחר בדבר

  .ה

, ד יהרג ואל יעבור"ונקדי� בזה מה שיש לדקדק בגו� הגמרא במה שאמרו דשפ. ד להסביר הדבר אחרת"כ נלענ"ע
� איי� על אחד שיהרגנו א� לא יהרוג את פלוני ובא "דמסתייעת הגמרא בפסק דינו של רבא בעני
 המרי דוראי שהעכו

נראה מזה שכל עיקר ההלכה והסברא באה אלינו מפסקו של . ל"כנו', לשאול לפני רבא ואמר כי סברא איכא מאי חזית וכו
ה� , פסקו וא� הסברא, שהרי שאלתו, ולכאורה תמוה. וא� רבא עצמו לא הסתמ� על מקור קדו� אלא על הסברא. רבא

 מפני שא� יצא ראשו שהוא כילוד שוב אסור לנגוע בו שאי
 דוחי
 נפש, שנויי� במשנה דאהלות שהובאה ש� לפני כ
 בגמרא
שזאת היולדת היא אשה גדולה ומקיימת מצוות והתינוק או , הרי לפנינו פסק הלכה דאפילו באינ� שוי� למשפט עינינו, נפש

דהיינו שאנו ,  שאי
 דוחי
 נפש מפני נפש�וא� הנימוק לפנינו , כ אסור לפגוע בו"התינוקת אינ� אלא בני רגע אחד אעפי
כ למה לא אמר רבא ששאלתו היא משנה מפורשת וא� הגמרא אינה מסייעתו "וא. מתייחסי� לכל נפש מישראל במדה שוה

  .ממשנה זו
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נ שדוחה כל התורה כולה נלמדי� "כי הנה כל דיני פקו. והנראה בזה כי אכ
 אי
 ללמוד הא דמרי דוראי מהא דיולדת
י "שע" וחי בה� "�הנתו
 בסכנה  עצמוא� עיקר הפסק ה
 נאמר על האד� .  ולא שימות בה��שמתפרש , "וחי בה�"נ "ממש

 שאנו מצילי� את האד� דיד�אול� שמואל הוא מרא דשמעתא שדרש כתוב זה ג� לגבי . לא חייבתו תורה" שימות בה�"
פ שכל הני תנאי ואמוראי "תוספת יוהכ' וביאר בס). ב, ה"יומא פ(למרות שאנחנו איננו נתוני� בסכנה זו , הנמצא בסכנה

' ואפילו ר. י שלפי המסקנה הוא המקור העיקרי שאי
 עליו פירכא"אעפ, ביעו על המקור הזהשעסקו בשאלה זו לא הצ
משו� שסברו שאי
 הכתוב מדבר אלא על האד� , )א ש�, עג' סנ(ז החמורה "ישמעאל שבעצמו למד מכתוב זה אפילו לעני
 ע

ל שזה "וצ.  לבאי� להציל את האחראכ
 שמואל כ
 למד מזה שהכתוב מתייחס ג�. עצמו הנמצא בסכנה ובא להציל עצמו
 
כ מסתבר שהכתוב "ע, "והשבותו לו"ומדי
 " לא תעמוד על ד� רע�"מכיו
 שהתורה הרי מחייבת אותנו להצילו מדי

שהתורה מלמדת אותנו שאי
 כל מצוותיה ואיסוריה קיימי� כשהמדובר על , ולא רק לזה שנתו
 בסכנה, אלינומתייחס ג� 
מ "מ, י שכאמור מחידוש של שמואל למדנו שהפסוק מתייחס ג� לאחרי� הנתוני� בסכנה" שאעפונראה. חיי אד� מישראל

, י הריגתו של שמעו
"וזה כשהצלת ראוב
 המסוכ
 אי אפשרית אלא ע. יש לומר שיש ויהיה הבדל בי
 האד� הנתו
 בסכנה
,  עומדת לפנינו שאלת דחיית איסור תורהכי בבואנו להציל, כא
 היה מקו� להבדיל בי
 הבא להציל לבי
 האד� הנתו
 בסכנה

והרי כש� שנאמר וחי , הדבר פשוט שאסור לנו לעשות זאת ואי
 האיסור נדחה במקרה זה, "לא תרצח"במקרה הנתו
 איסור 
היא " וחי בה�"שהרי כשאומרת תורה .  נאמר ג� כלפי שמעו
"וחי בה�"הרי אותו , בה� ביחס לראוב
 שבאי� להצילו

ג� כלפיו נאמר האי , שהרי ג� כששמעו
 נתו
 בסכנה, בלי שו� הבחנה בי
 הדיוט לגדול,  מישראלכל אד� אמרה זאת כלפי
שנאמר על שמעו
 שג� " לא תרצח"שנאמר כלפי ראוב
 ידחה את ה" וחי בה�"ממילא אי
 שו� יסוד לומר שה. וחי בה�

מעצ� כ בזה פטורי� אנו מלחפש סברות כי "ע, לדת לגבי יואהלות' וזוהי ההלכה שלמדנו במס". וחי בה�"כלפיו קיי� הצו 
  .אנו למדי� שאינו נדחה,  שמכוחו אנו באי� לדחות האיסור של רציחההכתוב

הרי טענתו היא למה אהא מוגבל מלהציל עצמי . שהאד� עצמו הנתו
 בסכנה בא לשאול, ולא כ
 בהאי עובדא דמרי דוראי
כ "כי התורה לא חייבתנו בה� אלא א,  תורה עומד בפני כשאני נתו
 בסכנההרי אי
 שו� איסור, "לא תרצח"מצד הציווי של 

וחידש רבא דאיכא סברא דמאי חזית . אהלות' כ אי
 ללמוד זאת מהא דמס"ע. ז הרי אמות בה�"ואילו כא
 עי, "וחי בה�"
  :י ש�"דזה כפי שהסביר רש. 'וכו

דהכא גבי רוצח כיו
 דסו� ,  בעיניו נשמה של ישראלמשו� דיקרה, דכי אמר רחמנא לעבור על המצוות משו� וחי בה�"
וחי "כי ה.  כלל בתורה הכתוב וחי בה�לא נכתבכאילו , היינו שבמקרה זה, " לעבורלמה יהא מותר, סו� איכא איבוד נשמה

" וחי בה�"נ "ג אי
 האד� הנתו
 בסכנה רשאי להשתמש במש"כ ג� בכה"וע. שלו" וחי בה�" את המבטלשל השני " בה�
. כאילו לא היה כתוב בתורה ההגבלה הזאת של וחי בה�, ונמצא ג� בזה האיסור עומד בעינו. תיר לעצמו איסור רציחהלה
של " חי בה�"כי מש� לא שמענו אלא שעומד ה. שלא היה נית
 ללמוד מהא דאהלות,  מכוח הסבראהיה חידושו של רבאזה 

ג "רק א� נאמר שהכלל הזה בטל בכה, שלגבי האד� עצמו. יל כלמבטלואבל לא שהוא , של שמעו
" חי בה�"ראוב
 מול ה
  .הוא שאנו אומרי� שממילא האיסור נשאר בתקפו

נ "י מש"שבכל מקרה שיש לדחות איסור תורה בגלל פקוח נפש היות� מותני� ומוגבלי� ע. היוצא מהדברי� האמורי�
, ז אינו נות
 להפעילו"ועי,  המנגדואותו צו עצמו זה חייבי� לבחו
 א� במקרה הנידו
 לא ניצב נגד, "וחי בה�"בכול� התנאי 

 �  .וזהו כל שההצלה כרוכה ברציחת אחר,  כלילמבטלווא

, וא� אל כל יחיד באותה מדה כמו לגבי רבי�, מתייחס במדה שוה אל כל נפש מישראל" וחי בה�"ומכיוו
 שהכלל של 
יוצא מזה שאי
 כל יסוד להתיר , ול שבגדולי� ושל רבי�נ של גד"נ של כל יחיד דוחה כל התורה כולה כמו פקו"שהרי פקו

והרי זה כאילו , כי איסור הרציחה לא הותר כלל במקרה זה, רציחתו של יחיד ושל הדיוט לש� הצלת גדול וחשוב ושל רבי�
. קיימתושו� הצטדקות על רציחת אד� אינה , ולא יועילו לנו בזה שו� אומדנות". וחי בה�"לא נאמר בכלל בתורה הכתוב 

ואי
 לו שו� , כ העובר על זה והציל אפילו רבי� גדולי� וחשובי� בנפשו של יהודי הדיוט ופשוט ביותר די
 רוצח עליו"וע
' � ה"רמב' עי, לפי הגדרי� שפוטרי� את האנוס, כי אז נדוננו בדי
 אנוס במעשהו, רק א� עשה זאת להצלת עצמו, פטור
. ש היטב"עיי, י יזומו של הניצול"א� זה בא ע, שמזה ג� נלמד הבדל ברציחה, ותעבר' בריפא עצמו בג' ו' ת ש� הל"יסוה

ד בגלל הצלת רבי� או גדול וחשוב לעומת זה שנהרג "� הלכה לפטור במי שעבר על שפ"מוב
 איפוא למה לא הביא הרמב
  .רוצח לכל דבריוודי
 המציל כדי
 , כי שו� אומדנא לא תועילנו לזכות עצמו אפילו בדיעבד, לצור� הצלה זאת

י הריגת "ג אי
 זה אלא כשלא באי� להציל האחד ע"ומה שלמדנו שקיי� דירוג וסדר עדיפות בהצלה במשנה דהוריות י
ג ודאי לא יעלה על הדעת שבגלל "שכל כה. אלא כשקיימות בפני המציל אפשרויות מוגבלות של הצלת האחד גרידא. האחר

�ג נית
 הברירה בידי המציל להציל את מי "אלא שהיה אפשר לומר שבכה.  אחדחוסר יכולת להציל שני� ימנע מלהציל א
אבל לא כ
 כשההצלה כרוכה בהריגת מישהו , בזה הוא שבאה ההלכה ומגבילה את המציל וקובעת לו סדר עדיפויות, שרוצה

  .והעושה אחרת די
 רוצח ממש עליו, שזה אסור בהחלט ואי
 שו� דרגת עדיפות קיימת בזה, מישראל

  ז

  .ל"דיני� העולי� מכל הנ

מחייב כשזה ) עבירות' פרט לג(שאי
 קיו� מצוה מ
 המצוות ;  ולא שימות בה��ל "ודרשו חז" וחי בה�"נאמר בתורה . א
  .כרו� בסכנת נפשות

  .כלל זה אמור כלפי כל אחד ואחד מישראל ללא הבדל ואפליה בי
 נפש לנפש. ב

שאי
 שו� מצוה " וחי בה�"וג� בזה קיי� הכלל של .  אד� אחר מישראלקיימת על כל אד� מישראל חובת הצלה של. ג
  .עומדי� בפני מצות הצלה זו). עבירות' פרט לג(ואיסורי תורה 

  .הוריות ובהלכה' קיי� סדר הקדמה המפורט במס, א� שני� עומדי� באותה סכנה ולא נית
 להציל אלא את אחד. ד
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יש להעדי� את הצלת , )וה� שוי� בער� במוב
 איכותי(י� לבי
 הצלת מועטי� הוא הדי
 א� עומדת הברירה בי
 הצלת רב. ה
  .הרבי� על המועטי�

  .היו המועטי� עדיפי� מבחינה איכותית על הרבי� הדבר צרי� שיקול והכרעה מתו� כובד ראש ועיו
 רב. ו

של אחד ) אפילו גר� הריגתואו (כשהצלת� מחייבת הריגתו , אפילו רבי� וחשובי�, בשו� פני� ואופ
 אסור להציל. ז
  .שאילולא זה לא היה נהרג

פרט א� . ד בדיני רוצח"דינו כדי
 רוצח ונידו
 בבי, העובר על זה והרג אד� מישראל לצור� הצלת אחר או אפילו רבי�. ח
 ד דני� אותו כיו
 שעשה מה"מ אי
 בי"מ, י שעשה שלא כהוג
"אעפ, אד� עשה כ
 מחמת איו� שיהרגוהו א� לא יעשה

  .שעשה מתו� אונס

  

  באשר לחולה שמשתילי� בו לב במקו� לבו החולה. אבהיתר השתלת לב כיו� : סימ� יט 

  אחר ביטול הנשימה באופ� מוחלט, באשר להוצאת לב בעודו פוע�. ב

  

  באשר לחולה שמשתילי� בו לב במקו� לבו החולה. א

פשוט וברור שא� א� יש : ... ל"וז)] ל"א תש"ד מנ"התשובה מתארי� כ(ו� דבריו ו בס"קמ' ב סי"ד ח"יו[באגרות משה ' כ) א
דאי
 . אסור,  ממנו שליכא משו� רציחה על זה שלקחו ממנו הלבומת קוד� שהוציאו הלב, שנהרג ודאילב מוכ
 של אחד 

 ולא שבלב שישתלו ,לא על האומדנא שלה� שבלב החולה שלו לא יחיה, נאמני� כלל על האומדנא שלה� בשני הדברי�
  . יחיה�בו 

דהא כל האנשי� שהרופאי� שתלו , וג� שה� מטעי� במזיד. דהרי ראינו שאינ� בקיאי� בזה שטעו בכל המעשי� שנעשו
שהיה לה� ברור שהיתה האפשרות לחיות זמ
 גדול יותר מהלב , ובלב החולה. בה� לב של אחרי� מתו בזמ
 קצר

עדיי
 ' וברוב הפעמי� א� כשהלב היה חלוש וחולה לא הי, זה היו רוצחי� גמורי�ולכ
 כל הרופאי� שעשו . שהשתילו בו
  .ל"עכ. טריפה

מ נסב איפוא לא מצד לקיחת הלב מ
 הזה שנהרג אלא מצד אי הנאמנות על קביעת הרופאי� באשר "הדיו
 של האג) ב
  "ה� מטעי� במזידוג� ש, שטעו בכל המעשי� שנעשו"נאמנות� מבוססת על העובדא שהוכחה �ואי, לנשתל

ולא כ� , והיו מעוניני� בזה למטרותיה� האישיות, שרק החלו בנסיונותיה�, וזה היה נכו
 באותו זמ
 שנכתבה התשובה
והמגמה שדחפה אולי את אלה שהיו הראשוני� אינה קיימת כיו� , שהניתוחי� מסוג זה כבר נעשו שכיחי�, עכשיו

וסומכי� על החלטת רופאי� ג� בעני
 ניתוחי� . ומ
 לא מרע אומנותיהובדר� כלל הרי קיימת החזקה שא, באותה מדה
שאי
 אצל� המגמה האישית , שאינ� בתפקיד של מנתחי�, נית
 לקבל דעת רופאי� מומחי� גדולי�, וכ
. מסוכני�

ויי שכפי העדויות הקיימות ישנ� סיכ, ג� העובדות באשר לסיכוייה� של המנותחי� שוב אינ
 כפי שהיו. קיימת כלל
הרי שכל אותה פסיקה שמבוססת על העובדות . של חיי� עד חמש שני� ויותר, הצלחה שבעי� עד שמוני� אחוז ויותר

  ).ד, ברקאי, מ פיינשטיי
"וראה ג� מכתב מחתנו של הגר. (שהיו קיימות שוב אינ
 קיימות באשר לנשתל

  :ל ש�"וז, שיותר הולמי� את המצב בהוה) ו, ז"ט' ב סי"ח(אחיעזר ' ל בס"ע זצ"והרי לפנינו דבריו של הגרח) ג

', י ניתוח אפשר שיחי"וע, יותר מששה חדשי�' לא יחי) ניתוח(והרופאי� המומחי� אומרי� כי בלא אפעראציא
 , בחולה... 
דלחיי שעה לא , ז דודאי מת מתרפאי�"דכ, ז"לכאורה נראה מע, א� הנתוח מסוכ� מאד וקרוב יותר שימות מהרה

  .כל שנתיאשו מרפואתו, א� באופ� רחוק, דאפשר שיתרפאהיכא , חיישינ�

ובודאי שראוי להתבונ
 בזה , ד בכל פע�"שצרי� רשות בי"כ כמה אחרוני� מסיק שמסתבר "ואחרי שמארי� קצת בזה עפמש
ת שגדולי הרופאי� בקאניגסבערג הכריעו כ
 בלי חילוקי "ולפי דברי מעכ. ולסמו� על דעת הרופאי� היותר מומחי�

  .ל"עכ, "ההכרח לסמו� עליה�, דעות

ולא כפי , כאמור, י ההשתלה ישנ� סכויי� רבי� להארי� ימי�"שכפי שהמצב כיו� שע, ומדבריו עולה שבשאלה שלפנינו) ד
שסיכויי החיי� , כשיש דעת הרופאי� היותר מומחי�, העובדא שבאחיעזר שהניתוח מסוכ
 מאד וקרוב יותר שימות

  .כדמסיק האחיעזר, "הכרח לסמו� עליה�", הבלעדי הניתוח ה� רק לחיי שע

  אחר ביטול הנשימה באופ� מוחלט, באשר להוצאת לב בעודו פוע�. ב

  :'ה א"איתא ביומא ד� פ) א

א עד לבו "וי, עד חוטמו) י"רש, עד היכ
 הוא בודק לדעת האמת, א� דומה למת שאינו מזיז איבריו(עד היכ
 הוא בודק , ר"ת
מחלוקת ממטה , אמר רב פפא. 'וכו) י"רש, ויניחוהו, ודאי מת, שאינו מוציא רוח,  בחוטמווא� אי
 חיות. עד חוטמו(

, שמוצאו דר� מרגלותיו תחלה, ממטה למעלה, ומר אמר עד חוטמו, דמר אמר עד לבו, מחלוקת דהנ� תנאי(למעלה 
דזימני� , מר אמר עד חוטמוו, דמר אמר בלבו יש להבחי
 א� יש בו חיות שנשמתו דופקת ש�, ובודק והול� כלפי ראשו

כל "דכתיב , כיו
 דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו צרי�, אבל ממעלה למטה). י"רש. דאי� חיות ניכר בליבו וניכר בחוטמו
  .ל הגמרא"עכ". אשר נשמת רוח חיי� באפיו

  .ל"עכ,  שכבר מתמניחי� אותו ש�, בדקו עד חוטמו ולא מצאו בו נשמה) ט"הי, שבת' ב מה"פ(� "ובהתא� לזה ברמב) ב

ק "ואילו דעת הת, א"היא דעת הי) מלמטה למעלה(� שלפיה הדעה שבודקי� עד חוטמו "לפי הגירסא שברי[מ "ז הכ"ע' וכ
  .כ"ע. דספק נפשות להקל) היינו שבודקי� עד חוטמו(א "פסק כי] דסגי בדיקת הלב

א מפני "שפוסק כדעת הי) לבדוק בחוטמומבלי להמשי� , סגי בבדיקת הלב' דלדידי, ק"ז דעת ת"שלמרות שאי(היינו 
  .ל"וכנ, י"כדפירש, "אי
 החיות ניכר בליבו וניכר בחוטמו"שחוששי� שמא 
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והרי אי
 ספק שהיה ידוע .  סגי בבדיקת הנשימה שאז אי
 ספק חילכל הדעות, שכשהבדיקה היתה מלמעלה למטה, ומכא
) ג
ג שהנשימה "ה� רק בכה, שהרי כל ניתוחי השתלת לב. דופקל שג� כשפסקה הנשימה עדיי
 יתכ
 שהלב עדיי
 "לה� לחז

שהרי זוהי כל הבעיא ההלכתית שלב . (והלב ממשי� לפעו� לזמ
 מסוי�) י מכונת הנשמה"אלא שנית
 להפעילה ע(נפסקה 
שפותחו רק בזמ
 , וזהו דבר שמורגש ומוחש מבלי להשתמש במכשירי� משוכללי�). שפסק מלפעו� לא יצלח להשתלה

, כ למה לא חששו לזה"וא, מהרוגי מלכות וממי שהותז ראשו, אלא היה אפשר להווכח מזה ג� בזמ
 הגמרא, 
האחרו
כ כיו
 שהנשימה פסקה "אע. והרי אמרו ש� דלחיי שעה נמי מפקחי
 בשבת, ג� בשבת, ולמה נאסר להמשי� לפקח הגל


וג� , נ אחר הרוב"שהרי אי
 הולכי� בפקו. שבתולא נית
 לפקח עליו ב, אי� עליו תורת חי, ג� א� הלב פוע�, לחלוטי
  3.ה ולפקח"ש� ד' כמבואר ש� בסוגיא ובתוס, בגוונא שיש ספק מועט שמא חי הוא מותר פיקוח הגל ג� בשבת

, לדו
 רק מצד הנשתל ולא מצד זה שנלקח ממנו הלב להשתלה' ל שבאגרות משה שכ"הנ' ובזה כנראה ג� המדובר בתשו) ד
  :שהמדובר

  . מוכ
 של אחד שנהרג ודאי ומת קוד� שהוציאו הלב ממנו שליכא משו� רציחה שלקחו ממנו הלבא� יש לב

ולא זה שהפסיק , כיו
 שרק לב זה מוכשר להשתלה, מ שהלב שנלקח להשתלה עדיי
 היה דופק"והרי אי
 ספק שידע בעל האג
ב "ג שאי"כ הוא משו� שבכה"וע. ציחהכ אי
 בלקיחתו משו� ר"שמשו" ודאי מת"כ רואה אותו בגדר של "ואעפי, לדפוק

  .ג שברור שאי
 נשמת חיי� באפיו"כי דפיקת הלב אינו נחשב לחיי� בכה, נשימה נחשב הוא לודאי מת

�"מ שהיא כמו ברי"לפי גירסתו של הכ(א "ק לי"להסביר המחלוקת שבגמרא בי
 ת' ש עוד בדבריו הקודמי� שכ"ויעוי) ה( ,
  :ל"וז

שמצד זה ) א: מ בתרי אנפי"ויש לפרש אליבא דהכ.  עד חוטמו הוא משו� ספק נפשות להקל� לפסוק"שהכריע הרמב... 
ולא ניכר סימ
 חיות , דמה שלא נשמע דפיקת הלב, ק ומצרי� עד חוטמו הוא משו� דסברי"א דפליגי על הת"מפרש דלהי

, ורק כשליכא נשימה בחוטמו. בתז ש"נ ומחללי
 ע"שחוששי
 לפקו, דהוא במדרגת מיעוט כזה, אינו סימ
 כל כ�, בהטבור
ככל המחלוקות והספיקות , שלכ
 הוא ודאי בכלל דספק נפשות להקל. נ"הוא דבר רחוק מאד שאי
 לחוש אפילו לפקו

, ולא נראה הסימ
 בטבור, א� דמה שלא נשמע דפיקת הלב, מ"דג� להכ) ב. שהספק הוא להקל, נ"שדני� א� הוא פקו
א דכיו
 "מ סברי הי"א� מ. נ"שאינו במדרגת מיעוט שיש לחוש בפקו, ר רחוק מאדשמי שחי הוא דב, הוא סימ
 גדול

, נ"מאחר שנדחית לפקו,  יותרשחילול שבת לא מחשיב כלא אפשר לברר, כדלעיל, שאפשר לברר יותר מחללי
 ג� שבת
  .'וכו, לקולא, להכריע לפסוק עד חוטמו, הוא בכלל ספק נפשות להקל, � דג� במחלוקת זו"מ סובר הרמב"ומ

ק "לא יפלוג ת' ולפירוש הב. ק לבדוק יותר מעד ליבו ועד טבורו"מ אפשר א� בחול לא יצרי� ת"ולפירוש ראשו
 אליבא דהכ
  .ל"עכ. 'מ כדפירוש הב"ומסתבר יותר לפרש בהכ. בחול אלא בשבת

 דבר רחוק מאד שאינו היינו שכל עיקר שהסתפק אותו תנא בבדיקת לבו משו� דהוא', הב' מסקנתו דמסתבר יותר כפי) ו
אלא שבחול יש להמשי� . נ אזלינ
 בתר רובא"ג� בפקו, דבספק רחוק כזה, ז בשבת"שעל כ
 סומכי� ע, בדרגא דמיעוט

הוא רק , הא דממשיכי� לפקח בכדי לבדוק הנשימה, ויוצא דאיד� לישנא דהלכה כמותו. כיו
 דאפשר לברורי, לבדוק
, "מלמעלה למטה"ומכיו
 שכ
 יוצא שאילו ב. נ שג� שבת ניתנת להדחות" פקומצד דג� מיעוט רחוק כזה הוא בגדר ספק

ג ודאי מת "כי בכה, אינה משאירה נדנוד של ספק" נשמת רוח חיי� באפיו"כי העדר . ג� בגדר אפשר לברר לא ייחשב
ב הפסקת כשלא באה עק(אבל הרי עינינו הרואות שג� בהפסקת הנשימה ". שכבר מת"� בלשונו "הרמב' וכדכ. הוא

, ל"ומוכרח לומר כנ. כ אמאי נפסיק מלפקח עליו"א, עדיי
 הלב ממשי� לפעו� זמ
 מה) י התקפת לב"פעולת הלב ע
' שתורת מת עליו כמבואר בריש מס, ודינו כזה שנחת� ראשו, ז גדר חי כלל"אי
 ע, כשהנשימה פסקה, דדפיקת הלב

  .מ"ל מוכרח בדברי האג"כנ. אהלות

  :כ ש� בראשית דבריו"ז מש" לפאלא שלכאורה תמוה) ז

                                                      
הערות הלכותיות להשתלת "בכותרת ) יפו�א"הרב הראשי לת(א "הלוי שליט. ד.נתפרס� מאמר מאת הרב ח) ז"ב מרחשו� תשמ"י, מיו� ששי" (הצופה"והנה ב[

  :ל"וז' ה א"ל יומא פ"ובו כותב בי� השאר ג� באשר לסוגיא הנ) ד"ס' ח סי"ל� רב חת עשה "שו" (כבד

או דר� פינוי מראשו ודופק שבצדעי , או דר� פינוי מרגליו לדופק לבו או ידו, הרי שכבר הגיעו לדופק, שכאשר הגיעו המחלצי� עד לחוטמו ואי� בו נשימה

ס שלשה "ובזה רוצה לבאר מה שהצרי� החת. (ל"עכ. וזה ברור ביותר, א� ג� נשימתו פסקה, ותר לה� לבדוק בחוטמוונ, וכבר ראו שאי� בו דופק, הראש

אבל נשארה בו חיות , הנזכרת שיש חלאי� מסוימי� שהנשימה איננה' ס בתשו"כ החת"ולקח זאת כנראה ממש). (ה"כפי שיובא להל� אי, סימני�

  ).המורגשת בצדעי�

  :שהרי כ� ה� דברי הגמרא ש�. טעות מוחלטת, ת"במחכ, והיא� ז

ואילו הדעה האחרת , שאסור להמשי� לפקח, טר� ומבלי שבדקו הנשימה, ס שמספיק כשבדקו הלב שלא היה דופק"התנאי� שמ(מחלוקת : אמר רב פפא

כיו� דבדק ליה עד חוטמו שוב אינו , אבל ממעלה למטה) נשימהועדיי� לא נבדקה ה, הלב נבדק ז"שעי(ממטה למעלה ) שחייבי� לבדוק הנשימה סוברת

  .ל הגמרא"עכ. צרי�

ד דסגי "כ מה בא רב פפא להשמיענו שג� מ"א, י בדיקת הדופק שבצדעי הראש כבר נוכחו נאמנה שפסקה דפיקת הלב"ע, שכשבדקו מלמעלה למטה, וא� נאמר

שאי� צור� וא� אסור לבדוק אחרי , כ פשיטא"א, וכבר נקבע שהלב אינו דופק שוב,  בדיקת הלבי בדיקת הצדעי� כבר היתה"הרי ע, בבדיקת הלב מודה

  .י החוט�"שנבדקה ג� הנשימה ע

 שלאחר, כ סובר"ושע, דפיקת הלב לקבוע המיתה�ד שמספיק אי"כ להאי מ"א, א� אכ� מספיקה בדיקת הצדעי� בכדי לקבוע שהלב שוב אינו דופק, יתר על כ�

עד "ד "דלמ, כש� שקיימת ממטה למעלה, כ הרי קיימת המחלוקת ג� מלמעלה למטה"א. שבדקו הלב ומצאו שאינו דופק שוב אסור לה� להמשי� לפקח

שהרי , מעתה אסור להמשי� לפקח ג� בכדי לבדוק חוסר הנשימה דר� החוט�, הרי משעה שנבדקה הבדיקה של הצדעי� ונתברר שאי� ש� דופק" הלב

כ אותה "א. עדיי� חייבי� להמשי� ולבדוק בחוט�, ד שאינו מסתפק בבדיקת הלב ודורש ג� בדיקת הנשימה"ואילו לאיד� מ.  שהאד� מתכבר נקבע

, דיתכ� שאמנ� הלב נחלש ואינו פוע� בחוזק, אלא פשוט וברור שבדיקת הצדעי� אינה מספקת. מחלוקת שהיא ממטה למעלה קיימת ג� ממעלה למטה

ג שהגיעו לחוט� ואי� "מ אמרינ� דבכה"ומ. ע שהלב פסק מלדפוק"אי� עדיי� הוכחה מוחלטת לכו, כ ג� כשמגיעי� לחוט�"וע. בו חיותמ אכתי יש "אבל מ

א כזאת "א שנתפס להו"ל שליט"ותמה אני על ידידי הרב הגאו� הנ. פ וברור"וז. י שיתכ� שהלב עדיי� דופק ופוע�"אעפ, דינו כמת לכל דבר, בו נשימה

   3.]ויכוחבריתחת ה
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הרי על אופ
 זה ליכא שוב אפילו רוב לומר שהוא , י העלעקטריק ראדיאגרא� שיש לו איזה חיות"במי שרואי� ע
כאיש ההוא שנקבר בהכו� מחמת שפסקה נשימתו וחי (או שאינו נוש� , והוא החי ממש, ואולי ג� מיעוט ליכא, מת
ולכ
 יהיה אסור . כ היחידי דאיכא במציאות זה"וזהו ג, זה מציאותפ אי"שמאחר דאיכא עכ) ה שנה"כ כ"אח

  .ומסתבר שג� בשבת, ואדרבא יהיו מחויבי� להשתדל ברפואות א� אפשר, לקבור לאיש כזה

, ולא נחשב אפילו בגדר איכא לברורי, והרי בסו� דבריו מסביר שלכל הדעות מסתפקי� בזה שאי
 נשימה באפיו לראותו כמת
  .רר אפילו ספק רחוק מאד מפקחי
 הגל ג� בשבתשכל שנית
 לב

י הבדיקה "פ יש חיות בלב ע"דאז כיו
 שרואי� שעכ, ונראה שש� אי
 לפנינו סיבה מוחשית שבגללה פסקה הנשימה) ח
ושמא אפילו , היא בשל איזו שהיא סיבה חיצונית דעל כ
 ניתנת להחזרה, יתכ
 שהפסקת הנשימה, ל"החשמלית וכנ

שסיבת , כסוגיא דיומא, ובמפולת, ולא כ
 בנהרג". מחויבי� להשתדל ברפואות"כ "וע,  הנשימהמאליה תשוב אליו
וסיבה אחרת שגרמתו ברגע זה היא רחוקה מאד ובלתי , י רציצת הראש ופגיעת המוח"הפסקת הנשימה ברור שבאה ע

על כ
 אי
 משגיחי� כלל , חשבאה בשל פגיעת המו, על כ
 רואי� את הפסקת הנשימה כאות והוכחה ניצחת, סבירה כלל
כ אי
 טע� "ע, כ בדיקת הלב אינה מעלה ואינה מורידה"ע, כיו
 שהעדר הנשימה בא בבירור מפגיעת המוח, בפעימת הלב

  .ודינו כמת בלי שו� נדנוד של ספק, בבדיקה זו

א נהגו עכשו לקרוע בט
 של' של סעי� ה' ח סי"א או"כ הרמ"שהביא מש) 'ד ענ� ב"קע' ב סי"ד ח"יו(מ "עוד ראיתי באג) ט
לחלק ' וכ. כ דאפשר להולד לחיות"היולדת להוציא הולד שמא עדיי
 חי משו� דאי
 בקיאי� להכיר במיתת הא� בקרוב כ

שמחכי� מעט שמא ) 'ו, ד מאבל"פ(� בזה "הרמב' ז שופ� דמי� וכ"בי
 הא דנפסק דכל המעמ� ע� יציאת הנפש שהר
" איזה מינוט
"להסביר דבעצ� שמחכי� קצת שהוא ' וכ. ל"נ
 שאי
 בקיאי� וכנולא אמרי, יתעל� ואז מעצמי� העיני�

, ז סומכי�"וע. א לאד� לחיות בלי נשימה"בהכרח שמת מזה גופא דא, שג� א� נתעל� כיו
 שלא חזרה נשימתו בזמ
 זה
מא באיזה רגע ש,  ולא חוששי� להחמיר שמא היה היסח הדעת ולא בדקו כל הזמ
 המועט"כיו� שיש בזה צור� למת"

כיו
 ", ואילו בעני
 יולדת שמתה. א� אכ
 קוד� התעל�, באופ
 שיכול לחיות עוד קצת זמ
, נתחזק ונש� כמה נשימות
שהבדיקה צריכה להיות כל עת זה בלא היסח הדעת החמירו להחשיב לדורות אלו דאי
 בקיאי� להכיר במיתת הא� 

  .ל"עכ' וכו, "והיא בדיקה טובה,  כל העתהיסח הדעת' בשיהוי רק זמ
 זה לומר שודאי לא הי

שרצה לומר שאינו אלא חשש בעלמא , חדא דעני
 איסור עצימת עיני� ע� יציאת הנפש, ד"אבל דבריו אינ� מספיקי� לענ) י
"). כשופ� דמי�"� הדמיו
 "ולא נאמר אפילו בכ" (שופ� דמי�"ז "כיו
 שנאמר הר. ש אי
 הדברי� נראי� לדחות בקש"עי

ודאי שהחולשה , עלפו
 וחולשה' ממש דאז א� באמת הי" ע� יציאת הנפש" שכיו
 שהמדובר על זמ
 שהוא אלא פשוט
' וכ
 הדבר מוכח מתשו. וזו שפיכת דמי� ממש, כ כל נענוע קל בגו� האד� יכולה לגרו� ממש למיתה"וע, גדולה ביותר

, וא� זה אינו אלא חשש בעלמא, ודאי מתדזה , �"כ הרמב"שהוכיח מזה שסומכי� על זמ
 מועט כמש, ס בנידו
"החת
כ מדמתירי� בזמ
 "וא). ש"עיי, מ נראה שלא נקט כ
 מילתא ברירא"וג� לשו
 האג. ('לנידו
 דידי' אי
 מכא
 שו� ראי

וג� . הרי שאי
 הדבר ספק, � לנכו
 לפרט הזמ
 לפי שהוא מועט ביותר"ס דלא מצא הרמב"כדדייק מזה החת, קצר ביותר
וא� על איש אחר . ורואי� מש� זמ
 מועט זה, שהרי עומדי� הבודקי�, הוא חשש רחוק, היסח הדעתהעני
 של חשש 

לחלק דהכא בגלל כבוד הנפטר אי
 ' ומה שכ. י שני� או שלשה"יהא מותנה שהבדיקה תיעשה ע, בודק לא נסמו�
כמבואר , יר אפילו חילול שבתנ להת"והרי בזה די
 פקו, כ כשיש כא
 אפשרות של הצלת הולד"כ וכש"הרי כש, מחמירי�

כ הרי מוקשה "א. ולא נסמו� על מה ששוהי� זמ
 מועט כדינא דגמרא, למה נחמיר לחשוש שמא היה היסח הדעת, ש�
ולא לאסור עצימת עיניו לאחר , א להצדיק מה שנהגו שלא לנסות להציל הולד מצד חוסר בקיאות כאילו"הרמ' מה שכ

ולא , שמשראו שאי
 בו נשימה פוסקי� מלהציל) 'ד, ט"שכ' סי(א כלו� בעני
 מפולת "כ
 לא העיר הרמ. שיהוי זמ
 מועט
ו פשוט "א. מחשש זה עצמו של היסח הדעת, התנה שזה רק א� שהו ג� זמ
 מועט שאי
 אנו בקיאי� בו ויש להמשי� עוד

  .שאי
 זה הטע�

ל ממה שלא הגדיר כמה "ס הנ"י שדייק החתדכפ. � זאת"הנה לכאורה תמוה מהיכ
 לקח הרמב. ד"ומה שנראה בזה לענ) יא
לעני
 מפולת שמשבדקו שאי
 בו נשימה מפסיקי� מיד , ש"ולמד זאת ממ, נראה שהוא מצומצ� ביותר, "זמ
 מועט"זה ה

ז "שהמעמ� ע� יציאת הנפש הר"ש בעני
 זה עצמו "אלא פשוט דלמד זאת ממ? "זמ
 מועט"כ מני
 ה"א, פעולות ההצלה
א� כ
 הרי כבר מת ולמה אמרינ
 , היינו כשרואי� שהנשימה פסקה, "ע� יציאת הנפש"ש "כוונה במוהרי ה, "שופ� דמי�

 דקצתיוצא ,  יציאת הנשמה"ע�"מ לא אסרה המשנה למעמ� אלא "ומ, כ כי יש חשש לשמא נתעל�"ע, שזה שופ� דמי�
והנה פסק הזמ
 שיש לנצל להצלת . ה ההלכוזה מקור. רק שאינו ע� יציאת הנפש ממש, והיינו זמ
 קצר ביותר, יותר מזה

רק משו� , שהסיכוי להצלתו הוא קט
 ביותר) 'מ' בתשו(א "הרמ' וכבר כ, כי ג� הולד נחלש, הולד הוא קצר ביותר
א� ג� סיכויי� אלה אינ� אלא בזמ
 הסמו� . למרות הסיכויי� הקלושי� ביותר, כ מנסי�"נ הולכי� להקל וע"שבפקו

כי רק כ� נית
 ( להצלת הולד בדר� זו שבגמרא ולא הצליחו נעשו נסיונות ומסתבר שאכ
 ,ויתכ
. ממש למיתת היולדת
כי לא יכלו לצמצ� בדיוק את הזמ
 )  מהלכה מפורשת בגמרא ובראשוני�ולסטותלהסביר מה שהרשו לעצמ� לנהוג 

וזה . הפסיקו לנסות, 
כשראו שאי
 הדבר נית, על כ
. הולדלמועט ביותר שע� זאת ישאר עוד זמ
 מועט להצלת , מועט
. ג� לסיכויי ההצלחה קטני� הוא מצומצ� ולא נית
 לניצול, הזמ
 העומד לרשות�, ל"שכנ, שיי� רק בנידו
 הצלת הולד

וכ
 לא נזכר שו� זמ
 שיש לחכות במפולת לאחר שמוצאי� , אבל אי
 זה מחייב לקבוע זמ
 להתרת עצימת העיני�
, ואי
 לחשוש יותר, הרי הזמ
 המועט שיש עוד לחשוש לשמא נתעל� כבר נגמר, כי כיו
 שמצאוהו כ�, הפסקת הנשימה

  .וממילא אי
 ג� היתר לפקח הגל יותר מזה

ואי
 , די
 מת עליו, ב"כדר� ששוהי� בעצימת עיני� וכיו,  אחרי שמחכי� זמ
 מועטשג� בזמננו, ל"ויוצא לנו מכל הנ
  .חוששי� יותר

  ).משה דוד טענדלער' ג ר"מופנית לחתנו הרה, ו"אייר תשל' ב מיו� ה"קל' תשו' ד ג"חיו(מ פיינשטיי
 "ע להגר"וע) יב
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י מכונת הנשמה שיתכ
 "יכולי� לחזור ע, י תאונה שיתכ
 שג� א� נפסקה הנשימה"בעני
 אלה שנהרגו ע
י המכונה יתפשטו המקומות הנכווצי� ויתחילו לנשו� "ע"ויתכ
 ש" י התכווצות העצבי�"שאירעה ע"שההפסקה 

  ".אפשר שעדיי
 אינ� מתי�" "עצמ�ב

י הגידי� לידע "י זריקת לחלוחית בהגו� ע"וכיו
 שאתה אומר שעתה איכא נסיו
 שרופאי� גדולי� יכולי� לברר ע
, הוא ברור שאי
 להמוח שוב שו� שייכות להגו�, שנפסק הקשר שיש להמוח ע� כל הגו� שא� לא יבא זה להמוח

כ יש לנו להחמיר באלו שא� שאינו מרגיש כבר "שא. כהותז הראש בכוחוהוא , וג� שכבר נרקב המוח לגמרי
  .שלא יחליטו שהוא מת עד שיעשו בדיקה זו, י דקירת מחט וא� שאינו נוש� כלל בלי המכונה"א� לא ע, בכלו�

  .הוא בדי
 הותז הראש, "שאי
 להמוח שו� שייכות לגו�"ג שמתברר "הרי שנוקט בכה

כשאי
 , ל מגו� הסוגיא דיומא שע� ביטול הנשימה"ח שג� ממנו יוצא ברור כנ"של' ס בתשו"ועוד נביא בזה דברי החת) יג
  :ל ש�"וז. לתלות אותה בהתעלפות זמנית יש עליו תורת מת לכל דבריו

דבר , ועוד? וכי קרא נשמת רוח חיי� במפולת מיירי, גדולה בעיני' תמי) י"ידידי נ' כאשר כ(ולומר נפל מפולת שאני 
 כמת מחמת בהלה וכעי
 חולה שיתוק שקורי
 שנדמהכי המתי� מיתה פתאומית יש לחוש יותר , ו�ידוע בהיפ

שזה שיעור המקובל , כלל הוא לכל המתי�ועל כרח� . ה כשפסקה נשימתו שוב אי
 מחללי
 שבת"ואפ, )שלאג(
ונו ממקו� תורתנו א� ימלאו חפניה� רוח לא יזיז, וכל הרוחות שבעול�, לגוי קדוש' בידינו מאז היתה עדת ה

  .הקדושה

אלא ישהה מעט , הרי זה שופ� דמי�, כתב והמעמ� ע� יציאת הנפש' ה' ד מאבל הל"� פ"והנה כ
 משמע ברמב
�  .שמא נתעל

 שבת' ב מה"ש פ"על כרח� סמ� עצמו אמאלא , ואיזה שיעור וגבול יש לו, והנה היה לו להודיע אימת יציאת הנפש
, זמ
 מועט שמא נתעל�, ז כתב כא
 שאחר כ� ישהה מעט"וע.  ניכר יציאת הנפשוש�, במפולת שבודקי� עד חוטמו

מ אחר ששהה מעט שוב "מ, לעיל שהמעמ� ע� יציאת הנפש הרי זה שופ� דמי�' י שכ"אעפ, ואז מותר לעמ� עי�
�ת והוא לכל הפחות כמה שעות אחר יציא' ולא אמר שימתי
 עד שיראה בו סימני עיכול וכו, יצא מהחשש עילו

  .� לספק זה כלל"לא חשש הרמבכ "אע. יו� או יומי�' או אפי, נשמה

דשמא רק לעני
 מפולת מסתפק בגמרא בסימ
 של חוסר , והנה בדבריו שלל הפירוש של הרב השואל. ס"ל החת"עכ) יד
 בסוג ואינו מדבר, "נשמת רוח חיי� באפיו"שכ
 ההסתמכות בגמרא היא על הכתוב , "תמיה בעיני"' וזה כדכ, נשימה

שבזה , שהגמרא דנה רק לעני
 חילול שבת, נמצא ששולל בזה ג� מה שיכול לעלות על הדעת אולי. מיתה מסוי�
ג דוקא הוא דסגי בביטול "ובכה, נ"שלא הותר אלא גלל פקו, מכיו
 שיש ג� ספק חילול שבת, מסתפקי� בביטול הנשימה

מוכח , מכת הגמרא על הכתוב שנאמר לא לעני
 שבתמ שמסת"אכ
 לפ. ג"דשוב לא נחלל שבת מספק כל כה, הנשימה
  .כי די
 מת יש בו, כ הדי
 שמותר וא� חייבי� לקוברו"שמשו, "כלל לכל המתי�"שזהו 

י שכל עוד יש בו "אעפ" מעמ� עי
"להתיר ה" יציאת הנפש"שמוכח שמסתמ� בהגדרת , אבל' � בה"וכ
 הוכחתו מלשו
 הרמב
להוציא מספק עלפו
 אי
 " זמ
 מועט"ע� שיחכה קצת , ג שפסקה הנשימה" כל כהמ"מ, זיק חיי� הרי הוא כשופ� דמי�

  .חשש ספק כלל

למרות , בכל אות� מקרי� שמדובר בה� על קיחת הלב להשתלה הרי המדובר כשהלב פוע�, ה
 כפי שאמרנו, אול�) טו
אלא , אי
 לבצע הוצאת הלב, ושהיו לפנינ" הדסה"ולפי הכללי� המנחי� של בית החולי� . (שכבר בטלה הנשימה לגמרי

, שע� הפסקת פעולתה, אלא חיבורו למתק
 הנשמה מלאכותית, ב שעות משעת ביטול הנשימה העצמית הטבעית"לאחר י
וכל ששהו קצת להוציא מספק , )ורוח עצמי אי
 בה, י המכונה"כי אי
 כא
 אלא הפעלת הריאות ע, אי
 שו� נשימה


  .כי הרי הוא מת לכל דיניו, י�ז נאמר הכתוב שממנו למד"ע, עילפו

מביא דיש חוליי� מסוימי� שבה� בטלה הנשימה ואילו הדופק ) ש"ה והנה הריב"ד(ס עצמו בהמש� דבריו ש� "וג� החת
, הרי הוא מת) ואי
 ספק עילפו
(נאמר הכתוב שכשאי
 נשמת חיי� באפיו , ובכל גווני, ה"ואפ. ש בדבריו"עיי, עדיי
 קיי�

 
  .דופקלמרות שהלב עדיי

. ודי
 מת עליו, נחשב ביטול החיי�, שע� ביטול הנשימה, שזהו הפירוש בגמרא ופסק ההלכה, הרי לנו ברורה דעתו) טז

  .פ וברור"וז. ופעימת הלב אינה סימ
 חיות לשו� עני

, לב פוע�ולא ידע שיש שלמרות ביטול הנשימה עדיי
 ה) ו"ח(ויש שפירשו� שטעה , שיש שטעו בה�, והנה בזה המש� דבריו
ולש� . ולא היא, ז"ואחרי� רצו לומר שדבריו סותרי� זא. וחשב שלעול� הלב מפסיק מלפעול עוד לפני ביטול הנשימה

  .ז"וכ
 אי
 דבריו סותרי� זא, ו"ונראה כי לא היתה שגגה לפניו ח, זה נביא דבריו במילוא�

  :כ לפני כ
"בסיכו� מש, דזה לשונו

 בטל הנשימה אי
 לנו אלא דברי תורתנו כ"אחוא� , י
 בו שו� דופק שמוטל כאב
 דומ� ואשאחראבל כל 
  .ל"עכ, אחר ההתראה, א� הוא כה
 לוקה, והמטמא לו, ולא ילינו אותו, שהוא מת, הקדושה

או שטעה וחשב , כ לעיל"וחזר בו ממש, ל"וכנ. ויש שחושבי� שדורש דוקא שלשת הסימני�,  סימני�שלשהוהנה מנה ) יז
  :וה� בהתא� לאמור בסוגיא דיומא, אבל דבריו פשוטי� ונכוחי�. ל פעולת הלב לפני ביטול הנשימהשבהכרח יש ביטו

, שאינו מזיז איבריוא� דומה למת : "י"רש' ה עד היכ
 שהבאנו לעיל שכ"י בד"הרי ה� דברי רש, ששוכב כאב
 דומ�' מה שכ
  ."לדעת האמתעד היכ
 הוא בודק 

היינו בפירוש אותה דעה החולקת על דעה שסוברת שבבודק מלמטה , "עד חוטמו"ה "י ש� בד"א� הוא ברש, והסימ
 השני
ואילו הדעה . ושוב די
 מת עליו ואסור להמשי� לפקח בשבת, דמשהגיע ללב וראה שאי
 בו תנועה דסגי בזה, למעלה

 בטלה הנשימה ולא, כי אולי זה פגיעה חולפת, עדיי� אי� לדעת האמתסוברת שמזה , שסוברת דלא סגי בבדיקת הלב
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) 
). והכל שב לתקונו, י פעולה מהירה של המומחי� חוזר הלב לפעולה"שיש שע,  כפי שקורה בזמננוהתקפות לבוהרי ה
 ה
שוב בדיקת הלב , כשבודקי� ורואי� שאי
 נשימה, אכ
 ע� בדיקה מלמעלה למטה. על כ
 יש להמשי� ולבדוק הנשימה

  .ולא מעלה ולא מורידה, אי
 לה ער�

, היינו שהלב פסק מלפעו�, "אי
 בו שו� דפיקה"שג� הסימ
 השני ש, ס בהתא� לגמרא ולפסק ההלכה"החת' לזה כו) יח
אלא רק א� אחר כ� באה , דזה בדיוק כמו דנקטינ
 כדעה החולקת וסוברת שאי
 להסתפק בבדיקת הלב. עדיי� לא סגי

אלא , על כ
 לא ייחשב מת בהפסק הלב פעולתו. וועשוי לחזור לאיתנ, כי יתכ
 שזוהי התקפת הלב, ג� הפסקת הנשימה
  .א� תפסק ג� הנשימה

דלא נטעה ,  שני הסימני� הראשוני� לא סגיקדמואלא בא לומר שא� , ואי
 הפירוש בדבריו דצרי� דוקא שלשת הסימני�
כי הלב הוא שאז ודאי מת הוא , היינו שהלב פסק פעולתו, כל שכ
 שע� ביטול הדופק, לומר שא� סגי בביטול הנשימה

שקביעת המיתה ) ל"וכנ, מ הלכה כמות�"א שמ" הי�לאיד� גירסא , או(ק "ובדיוק כמו שאמר ת, דלא כ
 הדבר, העיקר
 ג� את �א� נתבטלה הנשימה , ס לדרוש"אבל לא עלה על דעתו של החת. היא רק ע� ביטול הנשימה, באופ
 מוחלט
והכל , וא� לא שמ� של טעות, ואי
 כא
 סתירה, הכל בנשימההכתוב תולה , כי כפי שכבר הביא לעיל. ביטול הדופק

  .שהובאו דבריו לעיל, ל"הנ' וכפי שביארה לפני כ
 בתשו, בהתא� למה שיוצא מתו� הסוגיא

והוא שכל . כפי שה� ידועי� כיו�, ה� תואמי� בדיוק את מסקנות המדע הרפואי, ס"וכפי שהבינ� החת, ל"ודברי חז
דהיינו הפעלת הריאות לשאיפה , וזה כולל את הנשימה,  מכוח הכוונתו המודעתשלא� הפעולות הנעשות בגו� האד

  .ורק על ידו, י גזע המוח"ה
 נעשות ע, ונשיפה

 יש הלבואילו . י פגיעה בגזע המוח"הנה ללא תקנה כשבאה ע) י סיבה חיצונית"להוציא מקרי� שע(ועל כ
 הפסקת הנשימה 
פעולת הריאות , י שנפגע"ע� ביטול פעולת גזע המוח ע, ועל כ
). ע המוח מווסת אותהאלא שגז(לו ג� מנגנו
 פעולה עצמית 

שיכול עוד להמשי� , יש לו מנגנו
 עצמי, שכ
 כאמור, אי
 זה מחייב ביטול מידי של פעולת הלב, אכ
. היא בלתי אפשרית
 המנוקה כדי שיעביר� לכל אברי כיו
 שהריאות הממציאות לו את הד�, אול� ג� הלב יפסיק פעולתו. לפעול זמ
 מועט

�  .ממילא ג� הלב יפסיק מלפעול, הפסיק פעולתו, כולל המוח על כל חלקיו, הגו

, ימשי� הוא להזרי� הד� בכוח פעולת המכונה, וא� חבר יחוברו הריאות למכונת הנשמה.  עבור זמ
 מהאחראול� זהו רק 
ולהפעיל שוב כל , הזרמת הד� שוב לא תוכל להחיותו, נהרסאול� כיו
 שגזע המוח . והלב יוכל להמשי� לפעול בדר� זו

וכל שהדבר מתברר שהפסקת הנשימה נובעת , שהכל תלוי בנשימה, ד"על כ
 נקבעה ההלכה כדעת אותו מ. הקשור בו
. ודינו מת לכל דבר) א דאהלות"לשו
 המשנה פ" (זנב הלטאה המפרכסת"אי
 פעימת הלב אלא בחינת , מהרס גזע המוח

 
, י שמאד יתכ
 שהלב עדיי
 פוע�"אעפ, הסבר ההלכה שבפיקוח הגל משהגיעו לחוטמו ונתברר שאי
 נשמה באפיוומכא
  ).ל"וכנ, "זמ
 מועט"� לשהות "ורק כדי להוציאו מספק עילפו
 מצרי� הרמב. (אי
 משגיחי� בזה

י עיו
 בכתובי� "רוח קדש� עכיוונו ב, ל למרות העדר המכשירי� שהרופאי� משתמשי� בה� בזמננו"שחז, ומפליא הדבר
  !ללמוד מה� את מסתרי פליאות הבורא במבנה הגו� של החי והאד�

שאינ� מסתפקי� בביטול " הדסה"ח "בהתא� לזה החליטה הרבנות הראשית לסמו� ידה על צורת הבדיקה המקובלת בביה
י שימוש במכונת הנשמה "וזה מתברר ע, כי יתכ
 שבאה עקב סיבה חיצונית ולא מפגיעה במוח, הנשימה העצמית

ופעולת
 נפסקת ע� הפסקת , כשע� כל זה לא התעוררו הריאות לפעולה, שמחוברת לחולה לפחות שתי� עשרה שעות
כש� שג� ע� (י ההנשמה "כי כיו� ע" [זמ
 מועט"� לחכות "הרמב' פעולת המכונה המנשימה וזה הרבה יותר ממה שכ

) קיי� לפני תקופה זו' מה שלא הי, פעולה חשמלית שמעוררת אותו שובהתקפת הלב קיימי� אמצעי� של עיסוי הלב או 
וא� בזה לא סגי אלא קיימת עוד ]. על כ
 נדרשת הבחינה של ההנשמה המלאכותית, יש וחוזרת פעולת הריאות לתקנה

 � עולת
 ואית
 פ, קיי� בטחו
 מוחלט שהריאות, ורק אחרי כל זאת, המפעיל את הריאות, בדיקה פנימית של גזע המוח
  .רק אז נקבעה מיתתו של האד�, נפסקו ללא תקנה בשו� פני�, דהיינו הנשימה

  .ודברי המערערי� אי
 לה� יסוד בהלכה, י יסודות ההלכה"החלטת הרבנות הראשית היא איפוא עפ

  

  י השתלת עור מ� המת"רפוי כויות ע: סימ� כ 
עור מ
 הנפטרי� על מנת שיהא מוכ
 לשימוש א� מותר להכי
 לשעת חירו� , השאלה נשאלה מטע� בתי החולי�

שלש� ריפוי� נחו� שימוש בעור , ע בכויות"בשעת חירו� שרבי� הנפגעי� ל, כפי שהוכח מ
 הנסיו
. בשעת הצור�
  .א� לא יוכ
 מלאי בעוד מועד, אי
 מספיק מאלה המצויי� באותה שעה, אד�

כפי , נ"ואי
 ל� דבר העומד בפני פקו, נפשות ממששא� כי המדובר על פי רוב בצור� לש� הצלת , החומר שבשאלה
נ לדחות "שאי
 די
 פקו) רי' ד סי"יו, תנינא(ב "הרי קיי� פסקו של הנו, י גדולי האחרוני�"שהוכרע דבר זה עפ

והרי כא
 המדובר על צור� שאינו קיי� בזמני� רגילי� רק בשעת חירו� . איסורי תורה אלא כשהחולה לפנינו
  .פיק ממה שמזדמ
 באותה שעהשאז אי
 מס, ל"כנ

  .נ ממש"ואי
 בזה משו� פקו, היינו לתק
 מראיתו, יש והצור� הוא לתק
 פגמי� בפני� של הפצוע, נוס� לכ�

ר שלא יצטרכו לזה "ויה, ת יצילנו משגיאות ויראנו מתורתו נפלאות"והשי, לדיו
 בשאלה זו מוקדש המאמר
  .למעשה

  .א

וכתבו בטעמא . שעור המת אינו אסור בהנאה מ
 התורה) נ"ה שמא וש"א ד, נדה נה(שיטת התוספות בכמה מקומות 
ז "ע(ואסור עגלה ערופה הוא משו� שנאמר בה כפרה כקדשי� , )ב, ז כט"ע(דאסור הנאה דמת ילפינ
 מעגלה ערופה , דמילתא
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וכ
 עור ,  עורה מותר�מינה ע דילפינ
 "ממילא ג� ע. מותר בהנאה, דהיינו לאחר זריקה, ועור קדשי� עצמ� בזמ
 כפרה, )ש�
  .המת שנלמד מעגלה ערופה

שנראה ממנו , ג"ז ה"ע' ז מהל"� פ"ציי
 לרמב) ה ועורות לבובי�"ב ד, ז כט"ע(ל "ש איגר זצוק"א לגר"ובגליו
 מהרש
הלמוד , דאסור הנאה דתקרובת, וכתב בטעמא דמילתא. �"כ הקריבו העור לעכו"ז אינ� נאסרי� אא"שעורות תקרובת ע

ז נראה שג� לדעת "ולפ. ל"הנ' כמו שנוקטי� התוס, ע עצמה אי
 העור נאסר"וע) ל"בסוגיא הנ( בסו� דינא מעגלה ערופה הוא
כ מוכרח שג� עור המת "א, ע"ומת מע, ז נלמד מהמת"דהרי תקרובת ע, � עור המת אינו אסור בהנאה מ
 התורה"הרמב

  .מותר בהנאה

  .ב

, "דהרי לא גרע מתכריכי
"ומוכח לה , שעור מת אסור בהנאה מ
 התורה) משי
ה מש"א תד, סנהדרי
 מח(ת "אכ
 שיטת ר
ז שנאמר בה� אבד תאבדו
 את כל המקומות "ממשמשי ע) לדעת רבא(דילפינ
 לה , שמבורר ש� בסוגיא שאסורי� בהנאה

  .ז"שהמדובר בתשמישי ע', וכו

שהרי אפילו שערו שאינו ", )שסה' א סי"ת ח"שוא "ונוטה לזה ג� הרשב, 
"נדה ש� ובש� הרמב(א "וכ
 היא דעת הריטב
פוסק ששער ) א"אבל הכ' ד מהל"פי(� "אמנ� הרמב. ק דערכי
"והוא בספ, "כ עורו"כדאיתא בערכי
 וכש, אסור, מטמא

ושיער ", י ש�"וכמו שפרש" זו מיתתה אוסרתה", א� זה הרי מטע� שנתבאר ש� בגמרא דעת המתיר. המת מותר בהנאה
, ועוד. ע יש לאוסרו בהנאה"כ לכו"א, "בר מיתה הוא"דעור שפיר , כ טע� זה אינו שיי� אלא בשיער"א". אלאו בר מיתה הו

וכל זה בניגוד לתוספות שעור המת מ
 . אי
 מקו� לכאורה לדו
 על השער שאינו אלא טפל לעור, שאילו העור עצמו מותר
  .לזה' ע מה יענו התוס"וצ, התורה

  .ג

הוא דילפינ
 , דהיינו התכריכי�, מבואר שרק משמשי המת, ל"ת הנ"שבו הובאו דברי ר, ל"נה) א, מח(סנהדרי
 ' בתוס
  ".ב, ז ד� כט"ע' ב דמס"כדאיתא בפ, ילפינ
 מעגלה ערופה"ואילו איסור הנאה דמת עצמו , ז"ממשמשי ע"  ש��ש� "

יסור הנאה דמת מעגלה ערופה ש� למיל� א' שכתבו דמה שהוצרכו בגמ) ה איתא"ד(ז "בסוגיא זו דע' וכ
 מבואר בתוס
ז עצמה "כש� שלמדי� בסוגיא דסנהדרי
 לאיסור התכריכי
 מע, " ש��ש� "ש זו עצמה ד"ז בגז"ולא ילפינ
 מע, " ש��ש� "

ז היא רק לעני
 משמשי
 דמת דילפינ
 "ש זו מע"וכתבו בזה דגז, "אבד תאבדו
 את כל המקומות אשר עבדו ש�"שנאמר בה 
כ "ל בכוונת� דאי
 ללמוד גופו של מת בכש"וצ". ז"א דאבד תאבדו
 בכלי� שנשתמשו בה� לעמשמשי� ממשמשי� דקר"

וצרי� , כ היא רק לעני
 משמשי�"דאיכא למימר דגזה, ו גופו של מת"דא� משמשי המת נלמדי� לאיסור ק, ממשמשי�
  .לימוד מיוחד לאיסור הנאה למת עצמו

דאי
 ', ל מוכרח מהגמ"דמאחר דכנ, "דהרי לא גרע מתכריכי
"ת ל לאסור עור המ"ת הנ"ז צרי� להבי
 סברת ר"ולפ
ל דעור המת "די, "דלא גרע מתכריכי
"ל דמההיא טעמא ג� אי
 טענה באשר לעור "כ הרי י"א, ללמוד גופו של מת ממשמשיו

  .כמו כ
 אי
 ללמוד מזה לעני
 העור, כש� שאי
 לומדי� גופו של מת מתכריכי
, הוא בכלל גופו של המת

דלא , ז כש� שלמדי� מש� משמשי המת"דבאמת דעתו דג� גופו של מת אפשר ללמוד ממשמשי ע, ת"ראה בכוונת רונ
, ז נב"ע(ו מעי
 זה "ז ומשמשיה דנקטינ
 ק"ג בע"ועיי
 כה, מסתבר לומר שמשמשי מת אסורי� ואלו גופו של מת אינו אסור

ז למיל� גופו של מת מעגלה "והא דאיצטרי� בע. קי� בזהבהכרח שה� מחל', ל בדעת התוס"וכנ, א� כי יש קצת לחלק, )א
. כיוו
 שייחדו� למשמשיו,  של המתכבודודאיסור משמשי המת בהנאה נראה שהוא מצד , והוא, ל בו טע� אחר"י, ערופה

מצד שא� הוא , ובדומה למה שאמרו בגמרא לעני
 הספד.  על כבודולמחול) בעודו בחיי�(רשאי המת , לכבודוובזה כל שהוא 
שהוא אסור כמו , לעני
 גופו של מת, לזה הוצרכה הדרשה מעגלה ערופה. אי
 בו די
 הספד,  על כבודושמוחלא� אמר , כבודו

. וג� א� מוחל המת לא מהני מחילתו,  יש בזהאיסורישאי
 זה רק מצד כבודו אלא די
 ,  כתיב בה כקדשי�דכפרה, ע"ע
אול� בגוונא שמחל על כבודו אי
 לנו אלא , ז"שר נמי ללמוד ממשמשי עויוצא שא� אמנ� איסור הנאה בגופו של מת אפ

שכ
 על זה אינו בעלי� ואי
 , אבל לא לעני
 גופו, באופ
 שלגבי תכריכי
 מהני מחילת המת על כבודו, ע"מהא דהוקש מת לע
  .מועילה מחילתו

ש� גזירה שמא יעשה מעורות המת ג� להא דאמרו , שאי
 אסור תורה על עור המת' ת על שיטת התוס"ז מקשה ר"ולפ
 מה לנו לדאוג לכבודו א� הוא �וכ
 , שהרי אי
 זה שכיח כלל, דהרי אי
 המדובר שהמת התיר לו זאת, שטיחי� לשימושו

ג הרי שפיר אפשר ללמוד "ובכה, אלא שמא יעשה שלא על דעת אביו ואמו שמתו, ג גזירה זו"ולא שיי� בכה, עצמו מחל על זה
ד לבאר כוונת "כ
 נראה לענ, כ הרי גזירה זו לא שייכא כלל"וא, דלא גרע מתכריכי
, כולל ג� עורו, פו של מתאיסור תורה לגו

  .ת"ר

  .ד

ת זו על המתירי� עור המת בהנאה מ
 "ס לתר� קושית ר"שהביא בש� החת) שמט' ד סי"יו(� שיק "ת מהר"וראיתי בשו
דאפילו ", ז ש� ג� בסו� התשובה"וחוזר ע". אינו רוצה בנוי זהעליה מעיקרא שלא לקבור עמו ו' דמיירי דדעתי", התורה

  ".לא הוי בכלל תכריכי ונויי המת, א� לא כיוו
 מעיקרא לקוברו עמו, בעור המת

, אלא לעשות ממנו צרכיו, דמה בכ� שאי
 בדעתו של זה המטפל בקבורתו שלא לקבור עמו את העור, ד לא סגי בהא"ולענ
כ "אא, ש כלל הגזירה"כ ל"וא, וברור שזה תלוי בהסכמת המת? שדעתו יכולה לקבוע בזה, וכי המת קנינו של הב
 הוא

דכפי , ועוד. ל"וכנ, ג שהוא עצמו לא חש לזה"ש לחוש לכבודו בכה"וכ
 דל, במקרה נדיר שהאב עצמו הסכי� לזה מתחילה
ו "דגופו של מת אי
 ללמוד בק' דאי מודה בזה לתוס, ת מקשה מצד השואה דהעור לתכריכי
"מסתבר שאי
 ר, שכתבנו


, ואי
 ללמוד מתכריכי
, דעור הוא חלק מהמת עצמו, ל דשנא ושנא"די, אי
 ג� ללמוד מתכריכי
 לעני
 עור המת, מתכריכי
כ אי
 טענה זו שלא "וע, ו ממשמשי המת"ת שג� מת עצמו למדי� בק"ל לר"אלא שס. כש� שגופו של מת לא נלמד מש�

  .מו טענה כללהיתה דעתו לקבור העור ע
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ומת ,  משמשי� ממשמשי��ז רק משמשי מת גרידא "שלדעת� אי
 ללמוד מע, ת"ע� ר' ל דבהא פליגי התוס"ל כנ"אלא צ
ו " נמי איכא ליל� בקשמת עצמול "ת ס"ואילו ר. ועור המת אינו בכלל משמשי� אלא בכלל המת עצמו,  לא�עצמו 

  .]איסור הנאה מ
 התורהיש בזה , ממשמשיו וכל עוד שלא מחל המת על כבודו

  .ה

, ע" מקרא דעהמת עצמוכמו '  נלמד איסור הנאה דידידעור המת, ת"דפליגי אר' ולפי האמור מובנת שיטת התוס
ה ג� "וכ
 בעגלה ערופה וה, שבזה ג� בקדשי� עור מותר, ע הוא על שעת הכפרה"ז ההיקש שנאמר בע"דלפ', וכדאסקו התוס

דשיער , דיש לומר אדרבא, א ממה שנחלקו לעני
 שיער המת"א והריטב"הרשב, 
"מבומתור� ג� הקושיה דהר. לעור המת
ואילו העור ודאי אינו בכלל , ל דאסור כמו משמשי המת"וי, כ הוא בכלל משמשי�"וע, והוא בגדר נויי המת, המת אינו כגופו

שהוקש המת בגזרה שוה לעגלה אלא ממה , ואי
 ללמוד איסור הנאה שבו ממשמשי עבודה זרה. אלא בדי
 גופו, משמשי�
  .ל"וכנ, ערופה

' לא רק לשיטת התוס, הרי זה מותר מ
 התורה, א� המת הסכי� בעודו בחיי� שישתמשו בעורו לצור� ריפוי כויות, ז"ולפ
ע אי
 בזה איסור הנאה "אבל במחל לכו. דלא אסר אלא בגוונא שלא מחל על כבודו, ת"כי א� ג� לשיטת ר, ל"בנדה הנ

והיתר זה . ל"ז וכנ"ש דמשמשי ע"הוא לא מצד הגזירה שווה לעגלה ערופה כי א� מצד הגז' וו
 שאיסור הנאה דידיכי, מהעור
  .ג אסור תורה כלל"אלא מצד שאי
 בכה, הוא לא מצד פיקוח נפש

  .ו

ב , טד� כ(ל "ז הנ"בע' דהתוס, ע"קיימת אליבא דכו, א� דרשה זו דכפרה כתיב ביה כקדשי�, אלא שלכאורה יש להעיר
דלאחר שנערפה אי
 , העלו דאיסור הנאה שנלמד בעגלה ערופה מדי
 כפרה כקדשי� הוא רק בעודה בחיי�) ה כפרה"תוד

דכתיב וערפו ש� "והאסור דלאחר עריפה נלמד מדרשה אחרת , "דאי
 ל� דבר שנעשית מצוותו ומועלי
 בו", לאסור מכוח זה
  ". ש� תהא קבורתו�

ל רק בעודה "שהוא כנ, איסור הנאה דמת מעגלה ערופה ממה שנאמר בה כפרה כקדשי�ז לכאורה עיקר הלימוד ד"ולפ
דאיסורה רק , ד עריפתה אוסרתה"ואלו למ). נ"א וש, חולי
 פב(זהו רק למא
 דאמר ירידתה לנחל אית
 אוסרתה , בחיי�

ומר דלדידיה ילפינ
 איסור ומוכרח ל. כל עיקר, אחר מיתתה לא שיי� דרשה זו לאיסור עגלה ערופה מצד כפרה דכתיב בה
כ "א. דהרי העריפה היא הכפרה כקדשי�, ובזה לא נאמר כפרה,  עריפהדלאחרהיינו מאיסורה , הנאה דמת מעגלה ערופה

דלא מקדשי� ילפינ
 האיסור כי א� ממה שנאמר , ועור המת דילפינ
 מיניה, ז לדעתו אי
 מקו� ונימוק להתיר העור"לפ
ע דאמאי לא ניל� "ולכאורה צ. (ומשמע דכולה בקבורה כולל ג� העור, " ש� תהא קבורתה�ש� וערפו ", בעגלה ערופה עצמה

ונראה . האי דינא דאיסור הנאה דמת מעגלה ערופה דלאחר עריפה, ד דסבירא ליה ירידתה לנחל אית
 אוסרתה"ג� לאיד� מ
הנאה דאחר עריפה אלא המש� האיסור דאי
 איסור , ד ג� אחר עריפה אי
 די
 איסור הנאה ודי
 קבורה בעור"דלהאי מ

כ "וא, )'כריתות ד� ו' עי(וכמו בתרומת הדש
 ובגדי כה
 גדול , דחידשה תורה דבזה אי
 נעשית מצותה מסלק האסור, הקוד�
  .).אי
 זה איסור חדש אלא המש� האסור הקוד�

, סנהדרי
 ש� ד� מז(וטי� דבריה� וקצת נ, כ לא נתפרש"ג' ובתוס, הלכה כמא
' לא נתפרש בגמ, והנה לעני
 פסק ההלכה
י "פ(� "א� ברמב. ונראה שהלכה כרבא, יוחנ
 שעריפתה אוסרתה בניגוד לדעת אביי ש�' שרבא סבירא ליה כר) ה מאי"ב ד

  .ע קצת בזה להלכה"כ צ"א, ש בנושאי כליו שנתנו טע� לדבר"ועי. ד ירידתה לנחל אית
 אוסרתה"פסק כמ) ו"רוצח ה' מהל

  .ז

. אזלה לא אליבא דהלכתא) נ"ב וש, כט(ז "בע' חדא דלפי זה סוגית הגמ. ה שאי
 זה תלוי במחלוקת זו כללא� האמת נרא
הוא רק , כתבו בפשיטות דהא דמקשינ
 לרבא מת לעבודה זרה) ה משמשי
"א ד, סנהדרי
 מח(שהובא לעיל ' דבתוס, ותו

ל עריפתה "ג� אליבא דרבא דסבירא ליה כנהרי מבואר ד. ילפינ
 מהיקש לקדשי�, ואילו המת עצמו, במשמשי המת
כ נראה דדרשה זו היא אליבא "ע. ילפינ
" כפרה כקדשי�"מכל מקו� גופו של מת מהיקש לעגלה ערופה דכתיב בה , אוסרתה

ועל אותה שעה , מכל מקו� בשעת מעשה העריפה ודאי נאסרת, וג� לדידיה שאי
 ירידתה לנחל אית
 אוסרתה, ע"דכו
ועל כ
 ג� לדידיה קיימת סברת . ועל אותה שעה בהנאה, ילפינ
 מקדשי� דנאסרת, שהיא שעת הכפרה" וערפו ש�"שנאמר 

, נמש�, דהיינו משעת מעשה העריפה, ל האיסור הקוד�"דכנ, וממילא ג� אחר עריפתה. שאי
 לאסור העור בהנאה', התוס
היא ממה שנאמר , גזירה שווה למת על כל פני�לשתי הדעות שה, או שנאמר. (אי
 בזה איסור הנאה בעור כמו בשעת העריפה

  ).ל"וכנ', לדעת התוס, ובאותה שעה ודאי דאי
 עדיי
 איסור העור, דהוא זמ
 הכפרה, "וערפו ש�"

  .ח

והוא א� איסור הנאה במת כולל , נראה שיש לדו
 ג� מצד נוס�, בנוגע לשאלתנו על שימוש בעור המת לצור� ריפוי כויות
  . כדר� הנאתואלא הנאה שלאכי עני
 זה של שימוש לצור� ריפוי אי
 בו , דר� הנאתוג� איסור הנאה שלא כ

במקו� שנלמד איסורי הנאה מלשו
 אכילה אי
 לוקי� שלא כדר� , )ב, כד(פסחי� ' והנה לפי המתבאר מסוגית הגמ
ה "משנה למל� פ,  המקדשב דבור המתחיל, קדושי
 נו' עי(ג� איסור דרבנ
 אי
 בו , בכמה מקומות' ולדעת התוס. הנאת�

"). דאיסורא מיהא איכא"ה אלא מבואר דסבירא ליה "ב ד, ז יב"ע' אכ
 בתוס. ה"ה ושער המל� אישות פ"מיסודי התורה ה
, דעיקר איסור מעילה ילפינ
 מתרומה, מוכיחי� דבהקדש אי
 אסור אלא כדר� הנאת�) ה שאני"ד(א , פסחי� כו' והנה התוס

אינה אסורה , "כפרה נאמר בה כקדשי�"על פי זה נראה שג� איסור הנאה דעגלה ערופה שנלמד מו, והת� נאמר דר� אכילה
  .אלא כדר� הנאתה

כי , )ח"ת ה"ה מיסודה"פ(� עגלה ערופה בהדי הני שאסורי� ג� שלא כדר� הנאת� "ויתישב בזה הא דלא מנה הרמב
א מגדרי קדשי� שאינ� אסורי� אלא כדר� דאסור הנאה דידה הו, באמת אי
 עגלה ערופה אסורה אלא כדר� הנאתה

ב איסור הנאה דעגלה ערופה לאחר עריפתה ילפינ
 ממה שנאמר בה , ז כט"ע' י דכפי שהבאנו לעיל מהתוס"ואעפ. הנאת�
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 כמו באיסורה קיימאג דאיתעביד מצוותה "דכא
 חידשה תורה דאע, ל"מ נראה כנ"מ,  ש� תהא קבורתה�" וערפו ש�"גופה 
  .מ משו� לתא דקדשי� נחת בה איסור הנאה"ומ, גדי כה
 גדולתרומת הדש
 וב

  .יוצא מזה דג� בזה אי
 אסור אלא כדר� הנאת�, )ל"ב הנ, ז כט"ע(ומאחר דאיסור הנאה דמת ילפינ
 מעגלה ערופה 

  .ט

תבו וכ. ז"שדנו באיסורי הנאה שלא כדר� הנאת� דתקרובת ע) ה אלא"ד(ב , ז יב"ע' א בתוס"ותתור� בזה קושית הגרע
,  ויאכלו זבחי מתי��י דבקרא דדברי קבלה כתיב בהו לשו
 אכילה "אעפ, ז לוקה ג� שלא כדר� הנאת�"דשמא בתקרובת ע

הרי כל האיסור של תקרובת לא כתיב . א: ז שתי קושיות"א ע"והקשה הגרע. משו� דלא כתיב בהו אכילה בדאורייתא
א� כ
 מה טענה היא זו שלא נאמר , בדברי קבלה" זבחי מתי�" בו וכל עיקר איסורו אינו נלמד אלא ממה שנכתב, באורייתא

ובמת ודאי , דמאחר דבקרא דזבחי מתי� הוקשו למת, דלמה לה� סברה זו ולא כתבו בפשוטו. ב; בה אכילה בדאורייתא
ש אלא וא� תאמר דלא הוק, ז דילפינ
 מיניה"כ הוא הדי
 זבחי ע"א, שלא נזכר אכילה במת, כדר� הנאת�אסור ג� שלא 

  .כ תוכ
 דבריו"ע, כ כל עיקר אסורי הנאה אי
 לנו"א, " זבחי מתי�ויאכלו" �כלשו
 הכתוב , לעני
 אכילה

דעד דאתא דוד גמרא ) "ה תנהו עני
"א ד, ד� נב(פ מה שכתבו להל
 "ע' ל כוונת התוס"והנה באשר לקושיא הראשונה י
ל דבאסמכתא דדברי קבלה לא "די, כ נסתפקו"וע. לחדש מעתהשהרי אי
 נביא רשאי , "גמירי לה ואתא דוד ואסמכיה אקרא

אלא שדר� אגב אנו , שהרי לא בא דוד המל� להשמיענו הלכה, כמו בלישנא דקרא דדברי תורה, שיי� לדקדק כל כ� אלישנא
יקר וכל ע, גמירי לה איסורה ג� שלא כדר� הנאת�' ויתכ
 שהגמ, ז"למדי� ממנו שהיתה הלכה מקובלת ביד� בתקרובת ע

  .'הקושי הוא בקושיתו הב

כיו
 דכל עיקר אסורו לא נלמד אלא , דבמת עצמו אי
 אסור אלא כדר� הנאתו' ל דבאמת סבירא ליה להתוס"ל י"אכ
 להנ
ל למדי� האיסור מדומיא דקדשי� דאי
 בה� "ועגלה ערופה דכנ. מעגלה ערופה אי
 ל� להחמיר בו יותר מאשר עגלה ערופה

כ הוכרחו "ע".  ש��ש� "וכ
 במת דילפינ
 מעגלה ערופה בגזירה שווה ד, כ ג� בעגלה ערופה כ
"ע, איסור שלא כדר� הנאת�
מאחר , דשמא בגמרא דגמירי נאסר הכל, ז חמיר טפי ממת שנאמר בדברי קבלה"לחפש טע� שיתכ
 שדי
 תקרובת ע' התוס

  ).תוספות שלהי תמורה' עי..." לא ידבק", ז"וזה ממה שנאמר בע(ל "דמלישנא דקרא אי
 לדקדק זאת וכנ

  .י

דאביי אמר הת� שג� , )א,כה(ממה דאמרינ
 בפסחי� , א שבמת אסור ג� שלא כדר� הנאתו"ונראה שפשיטותו של הגרע
כגו
 ערלה (י שהלימוד הוא ש� ג� מדברי� שאינ� אסורי� אלא כדר� הנאת� "אעפ, בשר וחלב אסור שלא כדר� הנאתו

כ ג� עגלה ערופה וג� מת דילפינ
 "וא". יה לומר שלוקי� אפילו עליו שלא כדר� הנאתהלהכי לא כתב אכילה בגופ", )וחמ�
' ריש הל" שער המל�"וכי האי גוונא התקשה ב. דינ� ללקות ג� שלא כדר� הנאת�, מיניה שלא נאמר בה� אכילה בגופ�

יסור שלא כדר� הנאת� משו� שנוקטי� שאי
 בקדשי� א) ה שאני"ד, שהובאו לעיל(א , פסחי� כו' ת בדברי התוס"יסודה
אמר אביי ) א, כה(והקשה שער המל� דהרי לעיל , "ובתרומה כתיב אכילה"דילפינ
 איסורי הנאה דידהו חטא חטא מתרומה 

' � ש� כוותי"וכ
 פסק הרמב, ל דהיכא דלא כתיב אכילה בגופיה ילפינ
 דאיסור הנאה דידיה הוא ג� שלא כדר� הנאת�"כנ
ג "ח(אחיעזר ' והובאו דבריה� בס, ו"ע' וכיוצא בזה הקשה ג� השאגת אריה בסי.  הוי ליה לומר הכיכ ג� בקדשי�"א, דאביי

  ).'ד, ג"פ' סי

שבכהאי גוונא דמפסיד את הקדשי� יש בזה בודאי אסור " "עושה מעשה בגו� האיסור"ל העלה לחלק בי
 ש"בספר הנ
, א� לכאורה לא סגי בחילוקו זה. נו מפסיד הקדשי�הנאת הצל שאי, ה� בדוקא בנידו
 דהגמרא' ודברי התוס, "תורה

סו� סו� לא , כ מה מקו� לחלק בי
 הנאה זו להנאה הפוגמת"א, דמאחר דיש אסורי הנאה ג� מהנאה מעי
 זו שאינה פוגמת
ר ואולי כיוו
 האחיעז, להל
 מה שכתבנו בהסבר הדברי�' ועי(כי א� מצד ההנאה שבאה לו מזה , מצד הפג� אנו באי� עליו

  ).לזה

דמה סברא היא להחמיר בלמד יותר ממה שאתה בא , ל קשה מאד לכאורה"והנראה בזה דהנה עצ� חידושו של אביי הנ
הרי בו , וא� אמנ� לא נכתב בגופו לשו
 אכילה? ואי� יתכ
 שנחמיר בלמד יותר מאשר המקור שממנו למדי�, ללמוד ממנו

שבא לומר שאי
 ש� , ללומדו אלא ממקו� אחר שבו נאמר לשו
 אכילהואי
 אתה בא , עצמו לא נאמר שו� לשו
 איסור כלל
דאיסור בשר בחלב נית
 , רק בגוונא דהת�כ נראה שדברי אביי ה� "ע. ע לכאורה"וזה צ, איסורי הנאה אלא כדר� הנאת�

 לדחות אלא שנית
, )ה כלאי כר�"ש� תוד(ללמוד ג� במה מצינו מכלאי הכר� שבה� האסור הוא ג� שלא כדר� הנאת� 
ג שיש מקו� לימוד ג� "בזה הוא דחידש אביי שבכה, )ה מה לכלאי הכר�"תוד(דאיכא למימר שור הנסקל וחמ� יוכיחו 
 הלימוד שעיקרכל האי גוונא דייקינ
 מזה שלא נאמר בגופו לשו
 אכילה לגלות , מאיסור שג� שלא כדר� הנאת� אסור בו

הוא דאמר אביי , שיש מקו� לימוד ג� מדבר שאסור שלא כדר� הנאתו ורק בכהאי גוונא. ולא מאיד�, הוא מכלאי הכר�
' ודאי שלא שיי� לדייק ולומר דהלמד יהי, אבל כשכל עיקר הלימוד אינו אלא ממקו� שאינו אסור אלא כדר� הנאתו. סברתו

כ לא קשה מה "וע. וזה נראה לעניות דעתי פשוט וברור, כי מהיכי תיתי לבוא להחמיר בלמד יותר, חמור מהמקור עצמו
א לעני
 הנאה מ
 המת שג� כ
 אי
 בו איסור "וכ
 לא קשה קושית רע, נ"שלא אסור בקדשי� אלא כדה' שהקשו בדברי התוס

  .אלא כדר� הנאת�

  .יא

א דמבואר ש� , סנהדרי
 פ' מדהתוס, ל בעני
 הנאה מ
 ההקדש"הנ' אחיעזר ש� הביא עוד מה שתמהו בתוס' אלא שבס
  .וזה לכאורה סותר דבריה� בפסחי�, )ה בשור"ד(ג מכתו " כדר� הנאת� בהניח חלב מוקדשי
 עדבמוקדשי
 אסור שלא

דלא ,  הקדשבעלותמדי
 , האחד.  סוגי איסורשנידבהקדש יש . ל של האחיעזר כדלהל
"והנראה בזה בהסבר חילוקו הנ
' וזה מבואר בתוס. ל"ירה שווה הנדהתורה אוסרת הנאה מההקדש בדי
 מעילה מגז, איסורוהשני מדי
 , גרע מגזל הדיוט

אוכל תרומת עצמו דלא גזל ' דלא הוי ממו
 אלא כפרה ואפי"ג בי
 אוכל תרומה בשוגג "שחילק בכה) ה זר"ד(ב , כתובות ל
  ". שגזל הקדש, אלא משל� ממו
אבל קר� וחומש של הקדש אינו משו� כפרה... מידי משל�
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ואינו אפילו (ה דבהדיוט כהאי גוונא אי
 ש� גדר בעלות ומזיק כלל נרא, דלא מחסיר ופוג� ג� בהקדש, בהנאה מהצל
' ודברי התוס, )ה הא"ב ד, ק כ"ב' כמבואר בתוס, שלכתחילה יכול למנוע חבירו מליהנות, בגדר של זה נהנה וזה לא חסר


, סור ולא די
 גזלא� זהו די
 א, דאומנ� ג� זה ילפינ
 לאסור חטא חטא מתרומה, בפסחי� מתיחסי� להנאה מצלו של איל
י שמחסר "ואילו בנהנה ע. בזה הוא שכתבו שלא נתרבה אלא כדר� הנאת� דומיא דתרומה, ג גדרי גזל"דלא שיי� בכה

 משל חבירוודאי שכש� שאסור ליהנות , דבזה הוא מגדרי גזל, ג מכתו"שש� החלב ע, דסנהדרי
' כגונא דהתוס, ההקדש
  .הקדש מזהלא גרע , ג� שלא כדר� הנאת�, מגדרי גזל

  .יב

וכ
 ". כפרה כתיב ביה כקדשי�"מצד ,  שבהקדשהאיסוריהרי הוא מדי
 , דעגלה ערופה דילפינ
 מקדשי�, הדר
 לעניננו
, ג שאינו אסור מדיני גזל שבו"בכל זה האיסור הוא רק בכדר� הנאת� כמו בהקדש בכה, מת דהדרינ
 למיל� מעגלה ערופה

שאי
 איסור הנאה דמת אלא כדר� ' ומוכח מהתוס, א"יושבת יפה קושית הגרעומ, כ אינ� אסורי� אלא כדר� הנאת�"ע
  .הנאת�

, ז עצמה האסור ג� שלא כדר� הנאת�"ובע, ז"ת לאסור מצד דילפינ
 ממשמשי ע"אכ
 בעור דכתב ר, וכל זה במת עצמו
' ע תוס"וע(ח "ז וה"ת ה"ה מיסודה"� פ"וזה מבואר ברמב, דלא כתוב ש� אכילה אלא לא ידבק ביד� מאומה מ
 החר�

  ).ה הנשרפי
"שלהי תמורה ד

, כ ממשמשיו"ת גופו של מת נלמד מכש"שבזה לר, שזה מדי
 כבוד המת כשאינו מוחל על כבודו, א� כבר נתבאר לעיל
ואי
 הלימוד אלא מעגלה , ז"בזה אזל לאיסור זה דילפינ
 ממשמשי ע, א� במוחל על כבודו. ואסור ג� שלא כדר� הנאת�

כמו בעגלה ערופה דילפינ
 מקדשי� כשנהנה בלי שמחסר מההקדש מצד האסורי , ה אי
 איסור אלא כדר� הנאת�בז, ערופה
  .ל"א הנ, פסחי� כו' כמבואר בתוס, שאי
 בו איסור אלא כדר� הנאת�, שבהנאה מההקדש


 התורה בשימוש יש בו איסור הנאה מ, דשלא בהסכמת המת בעודו בחיי� חיותו, י כל האמור לעיל"מסקנת הדברי� עפ
ואי
 לדו
 בו להיתר . כגו
 שמוש בעור לצור� שתילתו בגו� החי מ
 התורה, ואיסור זה ג� שלא כדר� הנאתו, ת"לדעת ר, בעור

  .אלא כשהחולה לפנינו והוא זקוק לזה בגדר של פקוח נפש

בזה אלא איסור הנאה שנלמד ואי
 , ז"ת אי
 בזה איסור שנלמד מע"בזה ג� לדעת ר, אול� כשהנפטר עצמו נת
 רשות לזה
ואילו שלא כדר� הנאת� אי
 , ואיסור הנאה זה הוא רק בכדר� הנאת� מ
 התורה, מעגלה ערופה"  ש��ש� "בגופו של מת 

בחולה שאי
 בו סכנה , אול� ג� לדעה האוסרת מדרבנ
. א� יש בו איסור דרבנ
', ותלוי במחלוקת בתוס, בו איסור תורה
דהותר ג� מצד , "ברבינא דשיי� לה לברתיה בגוהרקא דערלה"ב , פסחי� כה' כמבואר בגמ, ללדברי הכמותר איסור זה 

בדומה לשמוש בגוהרקי , י השתלת העור בגו� החולה אי
 בזה כדר� הנאה מהעור"ומאחר שריפוי ע. שאי
 זה כדר� הנאתו
א� שאי
 בו , אלא בכל חולה, יש בו סכנהלא רק בחולה ש, כ מותר ריפוי זה דעור המת"ע, י שפשו� של החולה"ל ע"דערלה הנ

  .ומותר יהיה ג� להכי
 לצור� זה ג� כשאי
 חולה לפנינו, סכנה

  .יג

י ההשתלה מבטלי� "שע, מצד מצוות קבורה והלנת המת, ועדיי
 יש לדו
 במה שהעלינו להיתר ג� בחולה שאי
 בו סכנה
  .זאת

שהוקשה לה� רק מצד האיסור , מא ישתמש בעור המתשהקשו בגזירה זו של ש, ואיד� ראשוני�' א� מקושית התוס
ולא מצד , רק מצד איסורי הנאה ד
 בו, ת שד
 ומסיק שאכ
 העור אסור בהנאה"וכ
 ר, הנאה שבו ולא מצד קבורה והלנה

  .ע אמאי"וצ, צרי� לומר דנקטי שמצוות קבורה וכ
 איסור הלנה לא נאמרו בעור המת, חיוב קבורה

אכ
 הביא . שאי
 מצוות קבורה אלא בראשו ורובו) אבל' ד מהל"פ י"סו(וכיח המשנה למל� י מה שה"והנראה דהוא עפ
אלא , שהחיוב בכזית הוא משו� שמצניעי� אותו לקוברו, ט שמפרש הא דמצניע מ
 המת והוציאוהו בשבת"ש� מהתיו

ט יש חיוב קבורה ג� בכזית "יפ לכאורה לפי התו"כ עכ"א) ד"א ביו"ד ג� בהגרע"והו(שהמשנה למל� תמה עליו מהירושלמי 
  .מ
 המת

יש , מ סבירא ליה שמצד שלא יהא מוטל בבזיו
"אלא שמ. וכהוכחת המשנה למל�, ט לא פליג בזה"א� נראה שג� התוי
דהבעיא ). ה קבורה"ד(ש� ' ובתוס) ב, מו(י המבואר בסוגיא דסנהדרי
 "וזה עפ, א� לזה סגי ג� בהצנעתו, עליו חיוב לקוברו

והיינו ודאי במקו� , "א� שוכב על המטה בכבוד", דאילו משו� בזיונא סגי,  קבורה היא מצד הכפרה שיש בזהא� יש מצות
. אבל לא מצד מצות קבורה, והיינו להצניע, ט שיש מצוה ג� בכזית מ
 המת"ובזה הוא דהעלה התוי, הסגור מעי
 רואי�

כ אתי שפיר שלא "וע, וא מצד בזיו
 וסגי בגניזה בעלמאוהרי ש� כל החיוב ה, ובאמת הסיוע שמביא לזה הוא ממקק ספרי�
  .רק מצד איסור הנאה שבו, הוקשה לה� לראשוני� בעני
 עור המת מצד מצוות הקבורה

  .יד


"ותיר� בש� הרמב, שהרי אסור בהנאה, ל בעני
 עור המת"כ הקושיה הנ"הביא ג) א, קכב(
 חולי
 "אכ
 בחידושי הר ,
מפשיט� ומקיימ� בידו לספוד , דעור אביו ואמו מתו� חיבת�"אלא , ה בכוונה שטיחי� לחמורשאי
 הפירוש דחיישינ
 שיעש

כ לכאורה נראה מזה דיש בעור "א". ובזיונא נמי איכא, ויש בו אסורא משו� מלי
 המת ואינו קוברו, עליה� ושוטח� לפניו
  .משו� הלנת המת וביטול מצות הקבורה

, דהרי מזה עצמו תקשי כקושיא קמא,  שבעוד שבא לתר� נמצא שמזה גופא קשה,
 הרי קשה"א� כ� היא כוונת הר, א�
מ ה
 איכא הני איסורי הלנה וביטול "א� מ, דא� אמנ� בכי האי גוונא שעושה זאת מחמת חבת� אי
 איסור הנאה מהמת

  .רו� חסר מ
 הספרנמצא עיקר התי, וא� דעתו לומר דהני איסורי קל בעיניה�, כ אמאי חששו שיעבור על זה"וא, קבורה

ז נמצא מלינו "ועי,  קבורת המת עצמומשההאלא בכדי להפשיט העור ,  מצד העור עצמואינהכ נראה שכוונת הדברי� "ע
אלא שמתו� עיסוקו בהפשטת העור לצור� , כי בעצ� אי
 כוונתו להלינו, כ שיי� שפיר בזה הגזירה"וע, ואינו קוברו מיד
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ויש בו איסורא משו� מלי
 מת ואינו : "...ל"
 הנ"
 נראה מהמש� דבריו ש� בש� הרמבוכ. לא בכוונה, ההספד נמצא מלינו
או , ויבא לאחר זמ
 לעשות מה� שטיחי�, גזירה שמא יפשיט עור קרובי� לספוד עליה�: ק"וה, ובזיונא נמי איכא. קוברו

  .כ לשונו"ע" הוא או אחר שנושא
 שאינו מכיר בה� שה� של אד�

לכאורה חשש , י שיעשו מה� שטיחי�"ישכח לאחר זמ
 מה טיב� של עורות הללו ויבואו לידי בזיו
 עוהנה גזירה זו שמא 
דודאי לא . (היא מציאות ברורה ושמשהה בעור לספוד עליו, קבורה�בעוד שהאיסור של הלנה ואי. וגזירה רחוקה היא

שרק הלנה הותרה לכבוד , ר על מצות קבורהפ עוב"וכ
 הרי עכ, שאינו עובר עליו" הלינו לכבודו"מסתבר שיהיה זה בכלל 
וכ
 כאמור הרי אדרבא , האיסור הברור ותופסת החשש הרחוק' כ אמאי שבקה הגמ"וא, ולא ביטול כל עני
 הקבורה, המת

כי אי
 על , ואינו קוברו אי
 איסור. בזה עצמו שמלי
 העור, ל"אלא שכנ). כ אי� חששו שמא יעשה זאת"דא, מזה גופא קשיא
כ הוסי� בזה גזירה "ע, וזה אינו אלא חשש.  עצמוהמתאלא שלצור� העור חיישינ
 שיבוא להלי
 , צוות קבורה כללהעור מ
  .שמא במש� הזמ
 ישכח ויבא ג� לידי בזיו
 שיעשה מה� שטיחי�, נוספת

וונא שמשתמש וגדר בזיו
 ודאי לא שיי� בכל כהאי ג, ל נראה ברור שאי
 בעור משו� מצוות קבורה ואיסור הלנה"מכל הנ
כל שהמת מחל בחייו ונת
 רשות להשתמש בעורו לצור� , ל"ומאחר וכנ. בו לצור� ריפוי והצלת אד� ממות או מיסורי�

ג השימוש בו הוא "דכל כה, ג� להני שיטות דסברי שג� עור המת הוא בכלל איסורי הנאה, אי
 בשימוש משו� איסור, ריפוי
  .כ בחולה שיש בו סכנה"מכש, דעות ג� לחולה שאי
 בו סכנהוהרי הוא מותר לכל ה, שלא כדר� הנאתו

כיו
 שכל עוד שאי
 , ג� טר� יש חולה לפנינו הזקוק לזה, וכיו
 דאתינ
 להכי נראה שמותר ג� הכנת העור למטרה זו
  .בתיד כת"והנלענ, ל"וכנ, ואילו כשבא לידי שימוש הרי הנאה זו מותרת, אי
 שו� מעשה הנאה מהעור, החולה זקוק לזה

   התכתבות�השתלת עור מהמת 
כאמור השאלה על השתלת עור למקרי כויות שבה והופנתה בזמ
 האחרו
 למועצת הרבנות הראשית לרגל מקרה 

  .שהוכח הצור� להחזקת כמות מסוימת של עור נפטרי� שיהא מוכ
 לעת הצור� הדחו�, של פגיעה המונית

א רבה הראשי של ירושלי� "ר שלו� משאש שליט"הג. ועצהמ היה לפני חברי המ"י הח"הקונטרס שנכתב בשעתו ע
ואחר העיו
 נראה לי שאי
 בה� כדי לדחות את מה , עיינתי בדבריו. ו ער� כנגדי קונטרס ובו השיב על דברי"ת

  ".ואת כל ונוכחת. "העליתי את הדברי� על גליו
 למע
 יהיו הדברי� בפני תלמידי החכמי�. שכתבתי

  .א

וכ
 לעני
 אכילה , � שפסק שיש בעור המת טומאת מת"ואס� כעמיר גורנה כל המקומות ברמבטרח ) בפרק ב(ר "כת
� אי
 הדבר "כ בקונטרס שלי שבדעת הרמב"ז דמש"ע' וכ. ומזה כאילו מוכחת דעתו שעור המת אסור בהנאה. שנחשב כבשר

  .�"דאישתמיטתי כל הני מקומות ברמב, ברור

ק דעולא דעור אד� "ה� רק אליבא דל, שעליה� נסב הדיו
, א,נדה נה'  התוסיוצא מתו� ההנחה שדברי) בפרק ג(ר "כת
כ בעגלה ערופה כפרה כקדשי� "נ בעור המת משו� דילפינ
 ממש"דאי
 איה' שרק ללשו
 זה הוא שחידשו התוס, ת"טהור מה

כל , ת"� טמא מה� היא כלישנא בתרא דעולא דעור האד"ומכיו
 שההלכה כפי שפוסק הרמב. ע ילפינ
"נ דמת מע"ואיה
  .חידוש זה אינו


, דברי עולא ה� לעני
 עור המת לאחר עיבודו, דהרי ג� ללשו
 זה, היא ג� ללישנא בתרא' קושית התוס. אבל אי
 הדבר כ
מ גזרו עליו טומאה מדרבנ
 כדי שלא יעשה מעור אביו שטיחי� והרי "ובזה אמר עולא דמ. י"כדפירש, דירד ממנו תורת בשר

נ "ואיה, אי
 זה תלוי כלל בא� יש עליו תורת בשר או לא, דמאחר דעור המת אסור בהנאה' קשיא קושית התוסז שפיר "ג� ע
ז הקושיא "כ ג� לפ"א. נ"ל דאית כא
 איה"תפ, ל גזירת הטומאה"כ אכתי קשיא למ"וא. י עיבודו"דאית ביה אינו פוקע ע
, ז עורה מותר"לפ, "כפרה כתיב בה כקדשי�"יסור מטע� ע ילפינ
 ובה נאמר הא"דמאחר דמע) השני(קיימא ונצר� תירוצ� 

  .ב"ק דעולא או כל"כ אי
 שו� קשר בי
 א� הלכה כל"א. פ וברור"וז. ה בעור המת"כ ה"א

ז טהור מ
 "הר' וא� עיבדו כל צרכו וכו: "... א"מ הי"ג מטו"� פ"ב הובאו להלכה ברמב"והרי דברי עולא אליבא דל
וזהו כלישנא בתרא , "גזירה שלא להרגיל בני אד� לעבוד עורות האד� וישתמשו בה�... אבל מדבריה� מטמא. התורה
ואי
 הדבר תלוי כלל בפסק ההלכה בעני
 טומאת . ותירוצ� נצר� ג� בזה. 'ל ה
 ג� בזה קיימת קושית התוס"וכנ. דעולא

  .העור

א� זה ה
 ציינתי ג� . ני
 שיער המתבע) כא' אבל הל' ב מה"פי(' � הוא ממה שכ"אכ
 מה שיש לכאורה ללמוד בדעת הרמב
ד ה
 "כפי שציינתי ש� בא, א�. נ"דלכאורה מעצ� הדיו
 על שיער המת משמע דאילו עור פשיטא דקאי באיה). 'אות ב(אני 

והוא מוכרח . 'העליתי ביאור שיטת התוס) 'אות ה(וש� . נ"שהסיקו שעור המת אינו באיה' זאת לכאורה סתירה ג� על התוס
  .� הול� בשיטה זו"כ ה
 לא נפלאת היא א� נאמר שג� הרמב"וא. ו"ח, בדבר פשוטכ טעו "שאל

ודבריו ). שבסו� אות ב(א "� להתיר העור בהנאה למדתי מדברי גליו
 המהרש"ה
 הצד השני בדעת הרמב, ובעיקר
  .ל"שלמה איגר זצ' כ לא עלי תלונתו דמר כי על הגאו
 ר"א. �"לכאורה מוכרחי� בדברי הרמב

ת שחולק "וכ
 אמור ש� שג� לדעת ר. 'והדברי� נסבו בעיקר בדברי התוס, �"ור לא כתבתי להכריע בדעת הרמבא� כאמ
ע "דילפינ
 לה מע, נ"ל דאי
 בעור איה"והיינו שטוע
 שא� אמנ� מצד גופו של מת י, "דלא גרע מתכריכי
"עליה� משו� 

וא� מצד משמשי� אי
 איסור כשמחל על , בזה כתבנוו. פ יש לאוסרו מדי
 משמשי המת"עכ, "דכפרה כתיב בה כקדשי�"
ז שאסורה ג� "דהילפותא דמשמשי� הוא מע, פ דמצד איסור משמשי� אסור ג� שלא כדר� הנאתו"כ אע"וע. כבודו

  .� שיק"ס ומהר"פ דרכ� של החת"וזה ע. אי
 בו איסור, ג שמחל"מ כה"מ, נ"שלכדה

ולא אתו עלה מצד דלא גרע , ק דערכי
"פ הסוגיה ספ"ע, רוו משע"אול� להני ראשוני� שסוברי� שעור אסור בק
דילפינ
 ' ל דפליגי אהא דכתבו התוס"ונראה דאצ(לדידהו האיסור בעור הוא מדי
 שזה כגופו של מת , ת"מתכריכי
 כדעת ר
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יו די
 שאי
 על, ע"ל דאי
 להשוות עור האד� שהוא כבשר לכל מילי לעור דע"אלא דס. ל"ע ומקדשי� וכנ"נ דמת מע"איה
  ).כיו
 דתורת בשר עליו, כ
 ג� עורו, ע"על כ
 כש� שגו� המת ילפינ
 לאיסור מע. בשר

ל "ואת. נ"והריפוי בשימוש בעור הוא שלא כדה, ל"כדביררנו בקונטרס הנ, א� בגופו של מת אי
 איסור אלא כדר� הנאתו
  .ת"כמו לשיטת ר, ה מהני מחילההרי בז, דיש בו ג� איסור מצד משמשי�, ת"דהני ראשוני� נקטי נמי כהא דר

  .ב

ת "יצא לנו דג� ר, דהוקשה לו דמאחר דתכריכי
 אסורי� בהנאה מי גרע עור המת מתכריכי
) סנהדרי
 מח(ת "בדעת ר
לש� , ובזה הוקשה לנו. רק מדי
 תכריכי
, ע אי
 לאסור בהנאה עור המת"דמכוח הילפותא דמת מע' מסכי� ליסוד של התוס

נ "הרי נית
 ללמד כל די
 איה, )ה העור"וה(שוני� חדא למת עצמו וחדא למשמשי המת דהיינו תכריכי� מה שני הלימודי� ה

' דכל עיקר דברי התוס, ר על הנחתו הראשונה"ז חוזר כת"וע. דאטו גרע המת עצמו מתכריכי
 שה� משמשיו, מתכריכי

הכל בכלל גו� ' ואילו לפי הלשו
 הב. ר המת טהורשחילקו בי
 גופו של מת לתכריכיו הוא רק אליבא דהאי לישנא דעולא דעו
  .א"וכבר הוכחנו לעיל שז. המת

 לא הוצרכו לו עד שהיה גו� המת אסור � משמשי� ממשמשי� �דכל עיקר הלימוד על תכריכי המת ) בפרק ד(' עוד כ
  .ותו בה�כרכו א' כ תכריכיו אפי"ע היינו אומרי� דהמת אינו אסור בהנאה וכש"ש מע"אבל בלי גז. בהנאה

אשר ... אבד תאבדו
"ממה שנאמר " ותקבר ש�"דילפינ
 מה שנאמר במרי� " ש�" "ש�"ש זו "שהרי גז, אבל זה תמוה
כ "וא. ע"ש השניה דילפינ
 מת מע"ואינה תלויה בגז, ש"שנתקבלה למשה מסיני כדר� כל גז, ש עצמאית"היא גז, "עבדו ש�

, ש השניה לגופו של המת"לש� מה הוצרכה לנו הגז, ש לאוסר� בהנאה"מאחר דג� משמשי מת ילפינ
 בגז, הקושיא עצומה
  .ת עור המת מזה"וכדילי� ר, ו"הרי נית
 ללמד בק

דמה בכ� , "משמשי� ממשמשי� ממש"ז היא "דדרשה מע) ה אתיא"ב ד, כט(ז "בע' ר מהו זה שכתבו התוס"לפי דברי כת
דלא ניל� גופו , ש"דמזה גופא דאיצטרי� תרתי גז, כ"כ כמש" אע.ולמה אי
 בכלל זה גופו של מת, שהמדובר ש� על משמשי�

הוא , ואילו איסור גופו. ומהני מחילתו, ואיסור משמשי� אינו אלא משו� כבודו, שמעינ
 דה� שני סוגי איסורי�, ממשמשי�
  .מ בהו מחילה"כ ל"וע, ולא רק משו� כבודו, איסור מהותי

והבאתי לזה ( הוא מדי
 כבוד ונוי המת ובזה יכול הוא למחול על כבודו נ מצד משמשי�"דדי
 איה, כ בזה"ומוכרח מש
אבל הרואה . כי זהו כבוד שמחו� לגופו, מש�' ר כתב שאי
 ראי"וכת. דמיו
 ממה שאמרו ש� בעני
 הספד שיכול המת לוותר

, זה מוכרח מצד עצמוי האמור לעיל ד"ועיקר היסוד הוא עפ. רק בתור דמיו
 בעלמא, יראה שלא בתור ראיה כתבתי זאת
וזה ילפינ
 . ולא בדידיה תליא מילתא למחול, ע שהוא די
 איסורי"לא כ
 הלימוד מע). ע מיותר"ה הלימוד מע"דאל

  .ו ממשמשי� שאסורי�"ולא ילפינ
 לה בק, נ בגופו"מדאיצטרי� לימוד מיוחד לאיה

  .ג

אבל א� עשו מעשה , אלא לעני
 אי הזמנה מילתאובפרט שלפי המסקנא לא נחלקו : "...ל"הנ' ר בזה בפרק ד"כת' עוד כ
  ".'שאי
 כבודו מחול וכו, ודי
 אחד לה�, אזי התכריכי
 חזרו להיות כגו� המת, וכרכו בו

דשוב לא , אבל כשכרכוהו, טר� כרכוהו בתכריכי�, ל שכל מחלוקת� של אביי ורבא אינה אלא לעני
 הזמנה"כנראה ר
נצטר� לפרש כי , א� נאמר כ
 בדעת אביי. ר אי
 הדבר כ
"במחכת. גופו ייחשבוע כ"בזה לכו, מדי
 הזמנה אתינ
 עלה
לרבא לא . שאינ� אלא משמשי� ולא גופו, מקורה בשאלה מהו היסוד לגו� האיסור של תכריכי�, מחלוקת� לעני
 הזמנה

אי , )א, מח' סנ" (ושהע דהיא גופה קד"משמשי� ממשמשי� ילפינ
 לאפוקי ע"ע כמבואר בדבריו "מצינ
 למיל� משמשי� מע
וזה מבואר ופשוט ואריכות . שפיר היינו למדי� ג� לעני
 איסור הזמנה, ע"נ דתכריכי
 ג� ה� מע"ללמוד איה' איתא דנית
 הי

. ו מתכריכי
"ו איסור הנאה דעור בק"ז ילפינ
 ה
 שפיר נלמד בק"ת דמאחר דמע"וזו היתה עיקר קושית ר. דברי� א� למותר
ז משמשי� "אלא ממה דילפינ
 מע, ע"אי
 איסור� מכוח הלימוד מע, ג� אחר שכרכו בה� המתד, כ פשוט הדבר"א

. ע רק גופו של מת"א ללמוד מע"דא, ז ילפינ
"נ דמשמשי המת מע"ויותר נראה דג� אביי מודה לזה דעיקר איה. ממשמשי�
וכדמפרש ש� , מנה גרידא נאסרי�ע דג� בהז"מהדרינ
 לה ללמוד מע, אלא שסובר דלבתר דילפינ
 דג� משמשי� אסורי�

  .מילתא בטעמא

  .ד

דאי
 הכבוד "ל דכבוד המת לא נית
 למחילה "ק זצ"� שי"ס ותלמידו מהר"הארי� להוכיח מדברי החת) בפרק ה(ר "כת
  ".'וכו' שלו אלא כבוד יקר תפארת נשמתו וכו

ס בתירו� "ק בש� החת"� שי"המהר' מה שהבאתי מתשו. ק סותרי� משנת�"� שי"ס והמהר"נמצאי� החת, א� א� כ�
מעיקרא שלא ' עלי' דמיירי דדעתי) "'בקונטרס שלי אות ד(נ מצד דלא גרע מתכריכי
 "ת דאמאי לא יהא בשר איה"קושית ר

שהמדובר שהמת , ק"ר לפרשו ולתר� מה שתמהתי בעניי בד"דאפילו תימא כמו שרצה כת". לקבור עמו ואינו רוצה בנוי זה
  .'דאי� יכול למחול על כבודו שהרי אי
 הכבוד שלו וכו,  נוי זהעצמו מחל על כבודו ועל

שזה ודאי אי
 בכוחו , הוא על גו� האד�) שלו' ד סי"יו(ס "כ החת"דמש, אלא פשוט דאי
 בדבריה� סתירה כל עיקר
רק מכח ובאשר לעור ש, א� אי
 הדבר כ
 באשר לתכריכיו". כי קללת אלקי� תלוי"שמסתמ� עליו ' ש הכ"וזהו כמ. למחול

  .השואתו לתכריכי� אתינ
 עלה

ומסכי� , שמוותר על קבורת עורו, ג שהמת בעודו בחיי� חיותו ציוה במפורש"כל כה, עוד אמינא דבר מטע� מחילה
אי
 זה , י שהיו עליו בשעת מיתתו"ואעפ. כי אז הרי לא חל בו תורת משמשי המת כלל, ומרוצה שישתמשו בעור לצור� ריפוי

אי
 עליה� תורת משמשי , אבל כיו
 שלא היו מיועדי� לבוא אתו בקבורה.  שהיו על המת בשעת מיתתואלא כאות� בגדי�
  .המת כלל
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שלית די
 ולית דיי
 שאינ� , ובדיעה שלא יקברו עמו, ובדומה לאות� מיכסי� שמכסי� בו המת בהוצאתו לקבורה
  .ל פשוט"וזה נ. כי לא חל עליה� תורת משמשי� כלל, אסורי� בהנאה

דבפשיטות אי
 המדובר , כ בקונטרס אות ג"היינו כמש" דלא גרע מתכריכי
", ת על עור המת"ה דהוקשה לו לרומ
ג שיי� "שרק בכה, מבלי הרשאה והסכמה מהאב, אלא שדעת הב
 להשתמש בה�, כשהמת עצמו התיר השימוש בעורו

כי עיקר הקובע היא . על העור מדי
 משמשי�נ שחל "מ לאפקועי איה"דרצו
 הב
 והסכמתו ל, כ שפיר הוקשה לו"ע, הגזירה
  .לעשות בו כרצונו, ואי
 המת נכס הב
, הסכמת המת עצמו

  .ה

ה "ב ד,ז כט"ע' כ התוס"ל כמש"דס"בתירוצ� השני ) נדה נה(' ת מראיית התוס"דלא תקשי על ר) בפרק ו(ר "כת' עוד כ
וג� , ומשמע דכולה תהא נקברת. חר עריפתה אסורהדא, )כריתות ו( ש� תהא קבורתה �" וערפו ש�"דיש פסוק אחר , כפרה

  ."העור בכלל

י האמור "אבל שיטתו עפ', לדבריה�'דזהו ) בפרק ז(ר "כת' ו שהעור אסור בהנאה כ"ובמה שהקשה מתכריכי
 דק
 'של התוס' מכא
 שתירו� הב"ל בכריתות "י הנ"עפ) בפרק ו(ש� ' עוד כ, ע עצמה"כ בע"ל דהלימוד הוא ממש"בכריתות הנ

  ."'וערפו ש�'אלא מ... 'כפרה כתיב בה'עיקר הלימוד אינו מ.  מכל הבחינותאינו קיי�נדה 

, כולל העור, אילו היה מכוי
 דמסוגיא דכריתות יש ללמוד דהכל בדי
 קבורה. ת אינ� מורי� כ
"אבל פשטות דברי ר
, ולסתור דבריה� מכל וכל, פא מינהל להקשות עליה� עדי"כי אז הו, ע אי
 העור אסור"וממילא נופלי� כל דבריה� שבע

  .ש� מפורש שהכל באיסור, וממקו� שבאו ללמוד היתר העור, דה� טעות מעיקרא

אני עני לא הגעתי , דהוא טעות מעיקרא, י הסוגיא דכריתות"עפ" אינו קיי�"פשוט ' כ שהתירו� השני של התוס"כ
 מש
ת כאמור בקושיתו מצד הלימוד "וא� ר, כטועי� בדבר משנהולישוי להו ' עדיי
 לכלל מידה זו שנית
 לדחות דברי התוס

  .שהוא לימוד אחר, ע די
 העור רק מכוח דלא גרע מתכריכי
"ממשמשי� חזינ
 דנוקט כסברת� שאי
 ללמוד מע

וזה לא רק " (כפרה כתיב ביה כקדשי�", ינאי' ע מלימודו של ר"נ דע"ז כל הני דוכתי בגמרא דאמרינ
 איה"כ
 תמוה לפ
ע "למה לא הזכירו הלימוד שכתוב בע) ע"אלא ג� למקור האיסור עצמו שבע, לימוד שהוא ביו� ושטריפות פוסלת בהלגבי ה
  .ע"ש מע"נ במת מגז"ב לעני
 איה,ז כט"בפרט בע,  ש� תהא קבורתה�" וערפו ש�"עצמה 

יינו עומדי� על טעמו אבל לא ה. ע עצמה"כ בע"דאמנ� כ
 עיקר הלימוד הוא ממש, כ בקונטרס"אלא תוכ
 הדברי� כמש
והיינו יכולי� לומר שהוא בדומה , "כפרה כקדשי�"בו ' שהרי מדעת עצמנו לא היינו אומרי� שהוא מצד שנ, נ הזה"של איה

, מ לעני
 טריפות"שמכא
 נפ, לזאת הובאה הדרשה שממנה למדי� טיב העני
, ב"נ של כלאי הכר� ובשר בחלב וכל כיו"לאיה
זה רק על , לחייב הקבורה" וערפו ש�"כ "ומזה נשמע שמש. מ לעני
 העור" ג� נפ�ל "הנ' הוכיחו התוס כפי ש�וכ
 , ולעני
 יו�

אלא שבא עליו , ז"ת לא נחלק ע"כאמור חזינ
 שג� ר. 'כ� פשוט יוצא מתירו� זה של התוס. ע ולא על העור"גופה של הע
  .והיינו דמסתבר לו דעור לא גרע מתכריכי
, ממקו� אחר

, נ"וזהו סוג אחר של איה. כי העור נחשב כגופו של מת, דאכ
 אי
 ללמוד זאת מתכריכי
' נו דשיטת התוסש שכתב"ועי[
ב ,ז כט"ע(דרק משמשי� ילפינ
 ממשמשי� , ז"ש דע"וגופו של מת לא ילפינ
 מגז, ע"לפי הלימוד מע, וזה לא נאמר בעור

  ).]ה אתיא"תוד

נ בה גופא "ע היא ממש"נ דע"שעיקר הדרשה לאיה) א,נז(קידושי
 ' בתוס) בפרק ו(ר "שמצא כת" מציאה"ובזה אזלה ג� 
ודאי שעדיפה הדרשה . ד"עכת. אינה עיקר' הרי שהדרשה האחרת שעליה מסתמכי� התוס".  ש� תהא קבורתה�וערפו ש� "

שממנה אלא . ל"כנ, כ הביאוה בגמרא בכל הני דוכתי"שמשו, חשובהג� הדרשה השניה , כאמור, א�. עצמהע "שנאמרה בע
וכ
 לא היינו , דאילולא לימוד זה לא היינו יודעי� שטריפות פוסלת, מ כמבואר"והנפ,  שבהתוכ� האיסוראנו עומדי� על 

  .וממילא איננו בכלל קבורה, נ"יודעי� האי דינא שהעור אינו בכלל איה

  .ו

ה "שמעכתר, ק דערכי
"פמסו� , עכשו אני בא לעיקר הסתירה שישנה לכאורה על שיטה זו המתירה עור המת בהנאה
א "הבאתיה בראש הקונטרס ומש� יסוד דברי הריטב, ואכ
 ג� אני בעניי, א מביא אותה וחוזר עליה כמה פעמי�"שליט

  .א"והרשב

י דפליג "והרי ג� רנב. ת לא הוקשה לו מסוגיא זו"וג� ר. לכאורה העלימו עי
 מסוגיא זו' שהתוס, ובאמת הדבר מפליא
אשה מיתתה "ד, ר השיער ומחלק בי
 שיער אשה היוצאת ליהרג לבי
 שיער בהמה היוצאת ליהרגולדעתו אי
 לאסו, הת�

ד דמיתה אלא מהדי
 "י פירש דאיסור הנאה דאד� היוצא ליהרג אי
 איסורו מצד פסה"שהרי רש. בעור אוסר, "אוסרתה
נ "עור דבר מיתה הוא שפיר בכלל איהמינה יש לשמוע דאילו ". לאו בר מיתה הוא"ואילו שיער , נ דאיכא במת"הכללי דאיה

  .ע רב לכאורה"וצ. דגו� המת הוא

י "אלא ה� מפרשי� עפ. ל"י הנ"כדפירש". אשה מיתתה אוסרתה"ת אינ� מפרשי� הא דקאמר "ור' ד בזה דהתוס"והנלע
ע "לימוד דענ הוא במיתתו מ"היינו דלימוד איה" אשה מיתתה אוסרתה: "פ"וה, דבריה� בפירוש� לעני
 היתר הנאה מהעור

ע הרי ג� העור "ובע). נ באד� ורק מכוח הדי
 הכללי דמת אסרינ
 ליה"ד אינו גור� לאיה"י בי"ל הא דיוצא ליהרג עפ"דכנ(
' וע. (מידי דהוי אעור) כדמוקי לה בריש הסוגיא ש� דבהכי מיירי" (תנו"כ מתניתי
 באמרה "ע, ובכלל זה השיער, מותר
  .)י"רש' באופ
 אחר מפי" מיתתה אוסרתה" פירשה הגמרא כ"דג) של' א סי"ח(א "הרשב' בתשו

  .ז

  :ז" עכשמחל מחיי�ת "ור' בסיכו� הדברי� יש לנו שני יסודות להתיר העור אליבא דרבותינו בעלי התוס
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 � וא� זוהי מחלוקת בי
 שני התירוצי� . רואי� תירו� שני כעיקר' שבדר� כלל נקטינ
 דהתוס, נדה נד' דהתוס' תירו� הב. א
  .ני עיקרהש

מה קשה להו בתירו� , "אי נמי"כתבו ' ומאחר שהתוס: ל"וז. בסו� דבריו' שכ) טז' ב סי"פ(ק "ש לב"עיי
 לדוגמא יש[

  .]מהסוגיא' ל דאי
 שו� ראי"מ דס"אלא ש. 'בפרט וכו, הראשו

כמו שהוכיח , אינשית דטומאה חמירא להו ל"ש ר"מסכימי� למ' ג� התוס, א� באמת אי
 הכרח לומר דפליגי שני התירוצי�
י "ואעפ. לא נדחה' פ תירוצ� זה של התוס"עכ. נ"דלגבי העור אי
 כלל לימוד לאיה, אלא שעדיפא מינה תירצו. בדבריו

לא ' אבל ג� דברי התוס. י הכלל הנקוט בידינו דספיקא דאורייתא לחומרא"זהו עפ, ת"שודאי לפסק הלכה נקטינ
 כר
  .דר� פסיקת ההלכהכמקובל ב, וה� מצטרפי� כסני�, נדחו

ו "ת שאוסר העור מצד ק"ל דכל הני רבוותא לא נחלקו בזה על דרכו של ר"כ י"וכמש(ת "שג� לר, היסוד השני להיתר הוא. ב

, נ"שג� א� אי
 זה כרו� בפקו, לצרכי ריפוי, בפרט בשימוש מעי
 זה, כשהמת מחל על כבודו אי
 בדבר איסור) מתכריכי

, ל"ז רח"ויש שחייה� אינ� חיי� מטע. ב שמתביישי� לבא בציבור"שנפגעו בפניה� וכיוכ, אי
 זה לפעמי� רחוק מזה
  .ובזה יעשו המתי� חסד ע� החיי�, שיביאו תועלת, וקרוב לומר שזהו כבוד�, ואי
 בזה בזיו
 ממש

 
� נוי וכבוד שבאיסור משו, שמה� שמענו היסוד, ל"ק זצ"� שי"ס ותלמידו המהר"הלא ניהו מר
 החת, יש לנו רבובזה ה
ג שלא המת עצמו גילה דעתו שמוחל על "בכה' ל שאפי"כי נראה דאינהו ס, ומה שהערתי בדבריה�. מהני מחילה, המת

, ומטע� שכתבתי, ד"זה לא נראה לענ, נ"אינו באיה, גילה שאי
 דעתו על נוי זה, אלא בנו שמתעסק בקבורתו, כבודו
ר דכוונת� שהאב עצמו מחל ודאי לא מתקבל "כ כת"ומש. על כבודודודאי אי
 הב
 בעלי� על גופו של אביו למחול 

, שא� הוא לא חס על כבודו,והוא העיקר, ותו. ג גזירה"ש בכה"ול, חדא דזהו מילתא דלא שכיחא. כ בקונטרסי"כמש
 
המת כ הדבר ברור דאי
 המדובר כשמחל "ע. כ למה לנו לדאוג לו יותר"א,  הוא לעשות זאת כמו שכתבורשאיומצד הדי

  .ת"מקושיתו של ר' על כ
 אי
 תירוצ� מספיק בביאור שיטת התוס. על כבודו

. כבודו מחולובזה , שבדבר שהוא משו� כבודו ונויו רשאי המת לוותר, הנשמע מדבריה�, ונית
 לקבל היסוד, פ שמענו"א� עכ
אחר ' ולא ראיתי תי. בדבריושבזה מתור� מה שהוקשה לנו , ת"ומעתה ה
 לא נפלאת היא לומר שזוהי אכ
 שיטתו של ר

  .מקובל מזה שכתבתי

ג� כשאי
 בדבר , כשהתיר זאת האד� בעודו בחיי�, ד להלכה להתיר שימוש בעור המת"על משנלע, אני חוזר, מכל האמור
דנראה דאסרי העור , ולדעת איד� ראשוני�, י השתלת העור"שנית
 לתיקו
 ע, אבל יש לחולה סבל רציני, נ"עני
 של פקו

  .כדלהל
, נ"נמי מותר משו� שזה שלא כדה, דמדמו לה לגופו של מתמצד 

  .ח

א� לא מצאתי בדברי� מה שידחה מה .  כדר� הנאתובשלאנ מהמת "כ בעני
 איה"ד
 ג� במש) ט�בפרקי� ח(ר "כת
תי בר� בסו� הדיו
 מסקנ, נ"מה שדנו האחרוני� להתיר כל שלא כדה) בפרק יא(ר בעצמו "וכבר הביא כת. שכתבתי בזה

אול� ההיתר ג� בזה , יש מקו� לאסור ג� שלא כדר� הנאתו, ז"ת דילפינ
 עור המת בדומה לתכריכי
 ממשמשי ע"שלדעת ר
, כ לא נכנסתי לדו
 בשאלה של שלא כדר� הנאתו"ע. דא� מוחל על כבודו אי
 בזה איסור, ת"הוא מצד מה שהעלינו בדעת ר

  .ר בזה"כ כת"ולהעיר במש

  .ט

שכיו
 שההנאה באה לאחר שנתאחד העור ע� החי , ל"י אונטרמ
 זצ"כי אותה סברא שהעלה הגרא, כדאי להוסי� עוד
  .ואי
 להארי�, ד"הרי היא קיימת ג� בניד, פקע ממנו כל איסור ההנאה

  .י

  :ע מותר הריפוי בעור כשהרשה זאת בחייו"א� לכו. נ מ� המת"שלפנינו שלש שיטות באיה, מסקנת הדברי�

  .נ"דעור המת אי
 בו איה) ב, א זבחי� עא,  נהנדה(' שיטת התוס. 1

, אי
 בו איסור כי מחילתו מהני, אול� בציווה זאת מחיי�, נ מצד משמשי המת"דיש בעור איה) א, סנהדרי
 מ(ת "שיטת ר. 2
  .וכ
 כי בדר� זו אי
 עליו תורת משמשי המת

כ אי
 בו "וע,  ומקור האיסור ילפינ
 מקדשי�,נ מדי
 גופו של מת"
 ועוד ראשוני� שעור המת הוא באיה"שיטת הרמב. 3
  .כ ג� לשיטה זו אינו אסור בגלל זה"ע, נ"ומאחר ושימוש לצרכי רפואה אינו כדה. איסור אלא כדר� הנאתו

יהיה ההיתר ג� מצד די
 , ת"כדברי ר, ת דיש בו ג� איסור מצד משמשי המת"וא� ג� הני שיטות אזלי בשיטת ר
  .ותו לא מידי, ת"ש לר"וכמ, ייוג שהרשה זאת בח"משמשי� בכה

  א"מתו� מכתבו של הרב שלו� משאש שליט

, טומאת מת שמדבר רק על טומאה וטהרה' � בהל"א לא ראה אלא את דברי הרמב"ר שליט" נראה שכת�� "דעת הרמב
אכילה בי
 מדבריו מוכח שא� עיבדו אינ� כבשר בי
 ל. כא שהובאו במאמרי,מאכלות אסורות כד' ולא הביט על דבריו בהל

והוא כשיאכל אות
 כשה
 . יש עורות שה
 כבשר והאוכל מה
 כזית כאוכל מ
 הבשר: "בהלכה יט כתב להדיא. לטומאה
הרי להדיא דא� עיבדו מותר ". ש�' שה
 מתקשי� אינ� קרוי� אוכל כנז' לפי שא� עיבד
 וכו: "'והרב המגיד פי". רכות

שהרי הוצרכו לטמאו מדרבנ
 משו� גזירת , כל עיקר' התוס' 
 מקו� לקוז אי"כ לפי"וא. ע בי
 לאכילה בי
 לטומאה"לכ

ת "וסובר ר. לא עיבדו דבר תורה טהור' דאפי, ת גופה קאי ללישנא קמא דוקא"וממילא מוכרח לומר דקושית ר. שטיחי

ת "בהנאה מהדטומאה ' ותי. ולמה הוצרכו לטמאו מדרבנ
 משו� גזירת שטיחי
, ע"ת מלימוד דע"מ אסור בהנאה מה"דמ
של ' הב' ז בא תי"וע. דטומאה חמירא להו מאיסורא' ותי. ולמה הוצרכו לטמאו מדרבנ
 משו� גזירת שטיחי
, ע"מלימוד דע
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דעיקר הילפותא מכפרה כתיב בה כקדשי� דעור� מותר , שה� סוברי� דבאמת אי
 איסור הנאה בעור ג� בלא עיבדו' התוס
  .בהנאה

דבלא עיבדו אסור , ל הלכתא כלישנא בתרא"אבל לעני
 הלכה הלא קי. התירוצי�' דה בבבנ' וכל זה רק לפרש דברי התוס
ובי
 לאכילה בי
 להנאה אסור ולא , ש מא
 דמתני אסיפא אבל ארישא טומאה דאורייתא"וכמ, בי
 לטומאה בי
 לאכילה


  .ל"וכ
 פסקו כל הפוסקי� הנ. מטע� גזירת שטיחי

, רק הקשו והלא מת אסור בהנאה, זאת גופה בלי לומר וכי גרע מתכריכי
' הקשו קוש', ה שמא וכו"נדה נה ד' בתוס' ועי
מוכח דעור נשאר ע� גו� . ת דחמירא להו טומאה מאיסורא"כתירו� ר' ותי) ומסתמא ג� העור בכלל(ע "דגמרי ש� ש� מע

ז הקשו "וע, "ע"מע' יה ילפימיהו מת גופ: "ל"וג� כא
 בסנהדרי
 התחילו וז. ש בדבריה� להדיא"וכמ, ע"ונלמד מע, המת
  .ע"מוכח דאחרי התירו� חזרו הדברי� למקומ
 דהעור נשאר בכלל גו� המת שנלמד מע. ת"ר' ותירצו כתי

ב למה לא ניל� מת ,ז כט"ע' עצמ� במס' א הקשו אותה התוס"ר שליט" לפי דעתי קושית כת�הצור� בשתי גזרות שוות 
אשר עבדו ' אבד תאבדו
 וכו"בא לגבי אורג בגד למת מהפסוק בעבודה זרה כמו שלמד ר, ז עצמה"ש� מע�ש דש�"גופיה מג

דקרא דאבד תאבדו
 , ותירצו דהת� משמשי
 ממשמשי
 ממש. א למה לא ניל� מתכריכי
"ר שליט"כת' והיא ממש קו". ש�
דוקא ' לו, נהש מיו� שנתקבלה למשה מסיני היתה דוקא לעני
 משמשי
 לעני
 הזמ"נמצא דהג. ז"בכלי� שנשתמש בה� לע

  .ולא בהזמנה שלא עבדו עדיי
, אשר עבדו ש�

ז "ש� מע�והשניה ש�, ע לאיסור הנאה למת"ש� מע�אחת ש�: ש היו"ג' דב, ומזה אני חוזר על דברי בתשובתי הראשונה
שי ש השנית על עני
 משמ"באה הג, ש הראשונה לעני
 גופו של מת"שאחר שהיתה ג, ל"ור. לעני
 הזמנה דלאו מילתא היא

  .שאי
 אסורי
 בהזמנה לבד, המת

ז מקשי� "עצמ� בנדה ובע' והתוס. ו ממשמשי� לאיסור גו� המת"דאי
 למדי� בק, א"ר שליט"כת' כ קו"ובזה תתור� ג
א ה� "ר שליט"באופ
 דדברי כת. ל"הנ' שהסביר לדברי התוס, ז ד� כט"� בע"למהר' ועי. ל"וכמש, רק קושית הסתירה

והעיקר הוא דלעיקרא דמילתא בי
 . ו טרח וכתב לה קרא"ל דמילתא דאתיא מק"ה י"ובלא. צהקושיה מבחו� ומוכרח לתר
  .ולא מכפרה כתיב בה, ע"ש� מע�ש דש�"הבשר בי
 העור אתיא מג

הכניס בכלל הלימוד ) במאמרו לעיל פרק ה(א "ר שליט"מקדשי� הוא ג� לאחר עריפתה כת, א� לימוד עגלה ערופה
וממילא . יש להוסי� ג� לימוד שהעור מותר, ושטרפות פוסלת בה, לבד לימוד שאינו אלא ביו�שמ, כפרה כתיב בה כקדשי�

  .ע ולא על העור"וערפו ש� לחיוב קבורה קאי דוקא על גופה של ע

ה "ד) ב,כט(ז "בע' ל להתוס"כ הו"א, באה להתיר העור, דכפרה כתיב בה כקדשי�' לדעתי א� באמת דעת� של התוס
דג� איצטרי� להתיר עורה , דאצטרי� לדמותה לקדשי� שאינה אלא ביו� ושטרפות פוסלת בהכ "כפרה להוסי� עמש

דזה לא , שלא בא לאסור אלא מחיי�, א ללמוד היתר העור מכפרה כתיב בה"ועוד דא. א,ש בדבריה� נדה נה"וכמ, כקדשי�
פרה כתיב בה לעני
 אחר מיתה דדוקא כ אי� נוכל לכלול בלימוד דכ"היינו לומדי� מוערפו ש� שאי
 זה אלא לאחר מיתה וא

' וג� איצטרי� לב. למדנו דוקא לאסור מחיי�, דמכפרה כתיב בה, ז כא
 בדקדוק"אלא ודאי דדבריה� בע. גו� ולא עור
ש� תהא , אבל להתיר עור לא בא בחשבו
 כיו
 שאחר מיתה כתוב וערפו ש�. שאינה אלא ביו� ושטרפות פוסלת בה, דברי�

  .קבורתה

לזה . ז למה בכל דוכתי שמביא מכפרה כתיב בה לא הזכירו הלימוד של וערפו ש� ש� תהא קבורתה"ה דלפיומה שהקש
. א,ב ובקדושי
 נז,ז כט"בע, מקומות שנכתב לשו
 זה דכפרה כתיב בה כקדשי�' בב' התוס' אני אומר דקושיא זו היא גופא קו

מוכח להדיא דכפרה כתיב בה לא אתי אלא .  מוערפו ש�אבל לאחר מיתה, דמכפרה כתיב בה דוקא מחיי�, ובשניה� תירצו
להא דחולי
 (דהא איצטרי� לדרשא אחריתי , ובקדושי
 ש� הוסיפו דהא דכפרה לאו עיקר דרשא היא. לעני
 מחיי� דוקא

 ,וכא
 הוסיפו לבאר. וג� איצטרי� לביו� וג� שיהא טרפות פוסלת בה: שכתבו, ז רמזו לזה"וג� בע). דילמא טריפה הואי
  .אלא עיקר דרשא מוערפו ש�. דהא איצטרי� לדברי� אחרי�, דלגבי איסור הנאה לאו עיקר דרשא היא

כ "וא. ולא תירצו דאיצטרי� כדי ללמוד דהעור מותר, מקומות' בב' הרי להדיא דקושיא זו ותירוצה באה בדברי התוס
וחשבו שכל הלימוד , ו ש� וכפרה כתיב בהמוכרח לומר דתירוצ� בנדה ש� היה קוד� שנתגלתה לה� כפילות הלימוד וערפ

ש "אזי מסתמא יחזרו בה� ממ, אבל לאחר שנתגלה לה� דכפרה דוקא מחיי�. הוא מכפרה כתיב בה ג� לאסור לאחר מיתה
או . וטומאה חמירא להו מאיסורא, ת לאסור העור מדאורייתא מוערפו ש�"ויסברו כדעת ר, נדה להתיר העור' במס' הב' בתי

  .ומא
 דתנא זה לא תנא זה, ה�' לי התוסבע' נימא דב

ולא , ס כלל"משו� דזה לא נזכר בש, ז דאצטרי� נמי להתיר העור"לא הזכירו לא בקידושי
 ולא בע' לי הטע� שהתוס' ונר
אבל להתיר העור שלא נזכר .  לעני
 שאינה אלא ביו��'ב;  לעני
 שיהא טרפות פוסלת בה�' א: ס"בש' הזכירו רק דברי� הנז

  .ס"ש בש"ואי
 לנו להוסי� על מ.  מנא ל
ס"בש

). א בתשובתו"ר שליט"כמו שהביא כת(הוא העיקר ' ומזה תראה שאי
 לסמו� על היסוד שתמיד התירו� השני של התוס
זה כלל ולהדיא כתבו דדרשא זו דכפרה כתיב בה אינה ' לא העלו לתי' מקומות בתוס' כיו
 שבב, לפי האמור ליתיה ליסוד זה

  .ת"א מוכח דסוברי� שהעור אסור בהנאה מה,חולי
 קכב' בתוסג� . עיקר

' הוא רק כשהתוס) א במאמרו"ר שליט"ש שהביא כת"שיסודו בדברי היש(הכלל שתמיד התירו� השני הוא העיקר 
 
, "ועוד נראה"אבל בלשו
 שנקטו בנידו
 דיד
 , אלא דג� זה נמי, שפשט הלשו
 מוכיח דלא פליג, "אי נמי"השתמשו בלשו

  .ממילא נפל התירו� השני, ת דאסור בהנאה"ל כר"וכיו
 דקי. שמע שבא לחלוק על התירו� הראשו
מ

  א"מתו� תשובת הרב שליט

  :�"בנוגע לדעת הרמב
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  .א

. ז אינו עני
 לאיסור הנאה"אלא שג, כפי שהזכרתי בדברי הקודמי�, ג� הלכה זו,  שתי ראיות�אכ
 ראה ראיתי , אני עני
 אסור שנפר�תמורה דבשר המת ' וסוגיא ערוכה היא בסו� מס.  עור אינו מפקיע איסור הנאה שבמתדדבר פשוט הוא שעיבוד

והטע� מבואר ). מ ש�"י ובכ"ג מטומאת מת ה"פ(� "וברמב) א,כה(נדה '  כמבואר במסעפרונפר� היינו ג� כשנעשה . בהנאה
) ה הנשרפי
"ב ד,לג(ש� ' ובתוס.  אסורדהנקברי� אפר�, "כל הנקברי� לא ישרפו"מ שכלל ש� במשנה "ש� בגמרא עפי

נ כדקאו "באיה, וא� אפילו כשנעשו עפר. כ באיסור� ה� עומדי�"דע, הסבירו משו� דאכתי ה� בגדר לא נעשית מצות�
  .שאיסור הנאה שבה� לא פקע, אבל עדיי
 לא הפכו לעפר, כ כשעיבד� ונעשו קשי�"כש, קאו

, מ דא� אכל מעור המת לאחר עיבודו שאי
 חייב האוכל�"יר מיניה ההוכדדייק שפ, �"כ הרמב"ואי
 לזה שייכות למש
כ "ח וכה"בדומה לבב, נ" אפילו תימא שיש איסור באכילת� ג� שלא כדה�שבזה , "אינ� קרויי� אוכל"דכיו
 שנתקשו שוב 

שלא כדר� "לו בכלל שאי
 באכילה זו תורת הנייה כלל ואינו אפי, כ" מכהעצי�אי
 זה אלא כמי שאכל ) יא�י' ד הל"ש� פי(
  .כי אי
 כא
 הנייה של כלו�, "הניית�

  .ב


היא ג� ללישנא בתרא , קושיא זו, נ"בעוד שה� באיה, דלא יתכ
 שיעשה מה� שטיחי�' הרי קושית התוס, וכיו
 שכ
  .פ וברור"וז. ג� להאי לישנא, ותירוצ� מתייחס בהכרח, דעולא

ה "ב תוד,ד� עא(זבחי� ' במס, א"קוטה ביד� ג� בדבריה� במקנ, בתירוצ�' דדיעה זו של התוס, ראוי לציי
 עוד
ומשו� עור : "ל ש�"וז. אלא כאסמכתא לקושיא, ולא בתור תירו� לקושיא, וזה מובא ש� בדבריה� כדבר פשוט). ובטריפה

 אסור ולא, עור דשרי בהנאה מדאורייתאמשו� , דחשיב המת שלו, דהוה מחייבנא באד�, "שור ולא אד�"לחודיה איצטרי� 
אלא משו� .) ופשוט. אפילו מדבריה�, אבל אי
 הכוונה לאיסור ממש. כמבואר בגמרא, היינו גזירת הטומאה" אסור"והאי (


  ."גזירה שמא יעשה עורות אביו ואמו שטיחי

ולא דחאה בשתי , דעור מותר בהנאה' הביא סברא זו של התוס) ציינתיו בקונטרסי, שסה' א סי"ח' בתשו(א "וכ
 הרשב
, ק דערכי
 בעני
 שער המת"וזה בהסתמכות על הדיו
 שבספ". וזה נראה יותר: "כלשונו ש�, ת"אלא שצידד לשיטת ר. י�יד

שלא הקשה לו , ת"שלא כרוזה ). ה" להל
 בע�על עיקר שיטה זו . (שער המת אסור בהנאה, דדעתו שג� למסקנא דגמרא ש�

דלא גרע "וכלשונו , אלא שיהא אסור מדי
 משמשי�, לא הוקשה לווכל עיקר . שהרי לא הוזכרה בדבריו כלל, מהא דערכי


אשיטת , זו לא היקשה עליה�' א בתשו"וכ
 הרשב, ת" ר�וכ
 כאמור . (והיינו שהרי המת כרו� בעורו כל כולו, "מתכריכי
מת מכל א� כי אינה מוסכ. ו"ח, כשיטה דחויה' מה שמוכיח שאי
 להתייחס לשיטת התוס). מסוגיא דכריתות', התוס

  .הראשוני�

  .ג

שאי
 אסורי� , ש השניה על עני
 משמשי המת"באה גז, ש הא דל לעני
 גופו של מת"שאחר שהיתה גז, ר"באשר לדברי כת
ש "ש באה גז" שהיתה גזלאחר"ולמה רק . ש זו השניה תלויה ועומדת בראשונה"למה גז: אינ� מובני�, בהזמנה לבד

כ "הרי כש, י דעיקרה נאמר לעני
 משמשי�"אעפ, וממנה יש ללמוד תרתי, כשלעצמהז כוחה יפה "ש זו מע"הרי גז". השניה
דמה בכ� , "משמשי� ממשמשי� ממש"ז היא "דדרשה מע) ה אתיא"ב ד,כט(ז "בע' ומהו זה שכתבו התוס. גופו של מת

דלא ניל� גופו , ש"גזדמזה גופא דאיצטרי� תרתי , כ"כ כמש"אע. ולמה אי
 בכלל זה גופו של מת, שהמדובר ש� על משמשי�
הוא , ואילו איסור גופו. ומהני מחילתו, ואיסור משמשי� אינו אלא משו� כבודו, שמעינ
 דה� שני סוגי איסורי�, ממשמשי�

  .מ בהו מחילה"כ ל"וע, ולא רק משו� כבודו, איסור מהותי

  .ד

,  כקדשי��ו� דכפרה כתיב בה חדא מש, ע"דשתי הדרשות שנאמרו בע) ה כפרה"ב ד,כט(' י התוס"עפ, ה"כ מעכתר"עו
נ דלאחר "ע עצמה קאי לעני
 איה"כ בע"דהא דילפינ
 ממש, תרוייהו צריכי, תהא קבורתה" ש� "�ע עצמה"כ בע"ואיד� מש

נ "המתירה איה' ז אי
 מעמד כלל לסברת התוס"דלפ' וכ, דלא נימא דהותרה כדי
 כל הני דאחר שנעשית מצות
, עריפתה
ולא מצד דמיונו , ע"דש� איכא קרא ולימוד בפנ. דלימוד זה לא קאי כלל אלאחר עריפה, קדשי�המת מצד כפרה כתיב בה כ

  .ד"עכת. לקדשי�

ע לאחר עריפתה אי
 בה טומאת נבילה וזה מהאי ילפותא דכפרה "דע) ב,ד� ע(א� לא כ
 הדבר דמפרש בסוגיא דזבחי� 
  .עריפההרי בפירוש שלימוד זה מקדשי� קאי ג� אלאחר . כתיב בה כקדשי�

רק לעני
 יו� , ל שלא הזכירו דאיצטרי� האי דרשה דאיתקש לקדשי�"הנ' ר מתוס"ומכא
 ג� תשובה למה שדייק כת[
דהרי לא הזכירו ג� האי דרשא דמפורש בסוגיא זבחי� . ולא הזכירו דאיצטרי� האי דרשה להתיר עור המת. ופסלות דטריפה

  .]אלא דלא כרוכלא יחשיב וליזל כל הני דרשות. ותע מטמאה בטומאת נביל"דילפינ
 מהא דאי
 ע, ל"הנ

ואתי קרא לאשמעינ
 דלא . בה מחיי�' כ דאיסור שבה לאחר עריפה אינו אלא המש� מהאיסור שהי"וזה מסייע למש
ולא הלכה , א� הכל אינו אלא מהמש�. ע אי
 נפקע האיסור"דגלי קרא דבע, נימא דמאחר שנעשית מצותה פקע איסורה

  .דמהיקש לקדשי� יש ללמוד ג� היתר עורה' כ שפיר כתבו התוס"וע. וסרה לאחר מיתהמחודשת היא לא

ל דעור המת כיו
 שהוא "אלא דס, לא פליגי אהא, שהובאו דבריה� לעיל, נ קאי"ל דעור המת באיה"וג� הני ראשוני� דס(
זהו משו� שעור , נ"עור אינו באיהע ה"י שבע"ואעפ, נ"כ מסתבר דהוא בכלל בשר ג� לעני
 איה"ע, ר� ולכל דבר דינו כבשר

  .)כ לעני
 זה לא מסתבר להתיר עור מהמת שהוא ממש כבשרו"וע. ע כיו
 שהוא קשה אינו בכלל בשר"ע

  

  הטפת ד� ברית של יוצאי אתיופיה הנימולי�מועצת הרבנות: סימ� כא 
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יקות וערעורי� שא� אמנ� כדי להסיר ספ, הרבני� הראשיי� לישראל' הראשית סמכה ידה על פסק� של כב
יש , י בני עדת�"ע,  לאחר שנתברר שמלי� ופורעי� כהלכה�מכל מקו� , יש לחייב� בגירות, באשר לעולי אתיופיה

, על זה קמו מערערי� מבי
 גדולי הרבני� באר�. מבלי להצריכ� הטפת ד� ברית, להסתפק בטבילה וקבלת מצוות
  . של הבא להתגייר כשהוא מהולא בעני
 גירות,ד רסד"ע יו"וזאת על סמ� המבואר בשו

בו מבסס יסודות ) ברקאי ג(נתפרס� מכתבו לרב גדול אחד , א הרב הראשי לישראל"א שפירא שליט"מטע� הגר
י אות� "וא� כי יסודות ההיתר ה� עפ, לברור השיטות השונות בהרחבה, א� אני אשנה הלכה זו, אמרתי. ההיתר

  .כאשר יראה המעיי
,  בלי חידושד"אי
 ביהמ, א"ר שליט"הרה' קוי� שציי
 כב

. ו סטיה מדר� הפסיקה המקובלת"ואי
 כא
 ח, היא שיש יסוד לפסק ההלכה, הניתני� בזה, מסקנת הדברי�
  .ונשנו כא
 בקצרה רק בפרק הסיכו�) ראה ברקאי ג(צדדי� אחרי� של הנושא בכללו נידונו במקומות אחרי� 

  .א

' בשבת פרק ר' הגמ.  את שתי הסוגיות העיקריות העוסקות בנושאטר� נביא את שיטות הראשוני� נסקור בקצרה
יהודה ' ור... ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא ספק , ר ערלתו"ת: "ב מביאה ברייתא,קלד) מ" פראד�להל
 (אליעזר דמילה 

, נו ד� בריתש אומרי� צרי� להטי� ממ"שב. ערלתו ודאי דוחה את השבת ולא נולד כשהוא מהול דוחה את השבת... אומר 
ה על נולד כשהוא מהול שצרי� להטי� ממנו ד� ברית "ש וב"ר שמעו
 ב
 אלעזר לא נחלקו ב"א. ה אומרי� אינו צרי�"וב

צ להטי� ממנו ד� "א א"ובה... ש אומרי� צרי� "שב, על מה נחלקו על גר שנתגייר כשהוא מהול, מפני שערלה כבושה היא
  ".ברית

  ).א" רשב�להל
 (שמעו
 ב
 אלעזר ' ק או כר" א� הלכה כתש� נחלקו אמוראי�' ובהמש� הגמ

, יוסי' ומבואר ש� שבא לפסוק כר, "ר יוחנ
 לעול� אינו גר עד שימול ויטבול"ר חייא בר אבא א"א: "ב,ביבמות מו' הגמ
ומסביר ." ..יוסי אומר אי
 מטבילי
' ר, יהודה' דתניא הרי שבא ואמר מלתי ולא טבלתי מטבילי
 אותו ומה בכ� דברי ר"

  ".יוסי תרתי בעי' דר, הוא וצרי� להטי� ממנו ד� ברית... שמא ערבי מהול: י"רש

  . צרי� להטי� ממנו ד� ברית�ה בשבת "א אליבא דב" בניגוד לדעת רשב�יוסי ' משמע כי לר

ול דצרי� ג בגר שנתגייר כשהוא מה"הביא פסקו של הבה) ה לא נחלקו"שבת קלה ד' ה בתוס"וכ' ה' מ סי"פראד(ש "הרא
ורבינו שמשו
 . ודלא כסוגיא בשבת, שנראה שצרי� הטפה, י הסוגיא ביבמות"י שנימוקו עפ"ש� בש� הר' וכ. הטפת ד� ברית

ל "הו, דא� צרי�, צ הטפה"ומכא
 דאי, דמוכח ממתניתי
 דשבת ש� דאינו דוחה שבת' ש מקט
 שנימול תו� ח"התקשה דמ
  :לתאומסיק רבינו שמשו
 בטעמא דמי, לדחות שבת

ודוקא בקט
 דגלי גלי ובגר . למעוטי קט
" ערלתו"וכ
 מוכח מדאיצטרי� . דמסתבר דבי
 גר ובי
 קט
 צריכי� הטפה
  . לא גלי�דלא גלי 

אלא , כ צרי� הטפה"וע, להוכיח שקט
 שנימול תו� שמונה לא נתקיימה בו מצות מילה' כ) ב"רסח סק' סי(� "הש
אלא שבזה לא , חזינ
 לדעתיה דהטפה כמילה נחשבת. ש"יק כ
 להלכה דלא כהרומס. רק מילה, כ אינו דוחה שבת"שאעפי

  :ש בהוכחתו"דצדק הר) נב' סי(א "ז בשאג"ע' נתרבה דדוחה שבת וכ

א� צריכה מ
 . דמה לי למול מה לי הטפה, על כרח� דוחה נמי שבת' ואני אומר א� צרי� הטפת ד� ברית ביו� הח
  .ריההתורה הרי היא כתחילת מילה לכל דב

דהא ודאי דאי
 סברא כלל לומר דא� מל בתו� ", דאמאי לא נימא באמת דצרי� הטפה) נב' ש� בסי(' וטעמא דמילתא כ
כאילו נכרת ' לי' והו, דכל היכא שמולהו קוד� זמנו לא קיי� כלל מצות מילה, דהא ודאי ליתא... שמונה יצא ידי חובת מילה

  ".ת מילה כללדאי
 לו מה למול ולא שיי� אצלו מצו, הגיד

שהיא ג� כפי הנראה ש� מוסכמת ג� , )� על שיטה זו"בתירו� מה שהקשה הש(ש "ודבריו לכאורה מוכרחי� בשיטת הר
  .ג"כ הפירוש בדעת הבה"והוא א. ולא העיר מידי, ש עצמו שהביא דבריה�"י ומהרא"מהר


י "דע, � הוא בא לתיקו
 מצות המילהא, שנחלקו בזה הני רברבתי נראה דהוא מה תוכ
 הטפת ד� הברית, תוכ
 הדיו
ויש לזה (ש "א בהצדקת הוכחת הר"ל דדחי נמי שבת כמו מילה עצמה וכטענת השאג"ההטפה הרי זה כנימול דאז הול

שכפי , "המול ימול"כ "המקור להטפת ד� ברית בנולד כשהוא מהול ממש) ב' מ הל"פראד(' סימוכי
 ממה שאמרו בירוש
וש� ג� מבואר שא� , י הטפת ד� ברית"והיינו ע,  כשהוא כבר מהולמילהענו שיש לפעמי� שמשמי, שפירשו המפרשי� ש�
נ המול "וכפי שנדרש ממש, הרי מזה שהיכא שעצ� ההטפה נחשבת למילה, מ
 הדי
 ג� לדחות השבת, הוא ודאי ערלה כבושה

ו הכתוב שההטפה בזה שקולה גילה לנ, י שאי
 הוא מסלק את הערלה הכבושה"ואעפ, מ
 הדי
 ג� שתדחה השבת, ימול
  .)כ הרי היא כמילה ג� לדחות השבת"וע, כמילה

וכפי שהסביר דג� זה ילפינ
 ', צ להטי� ד� ברית בנימול תו� ח"נ להוכיח שאי"ש עצמו במש"ל דזה היה הדיו
 של הר"וי
והיינו שהוא , ט הכתובכ מיע"אע, ז היה מ
 הדי
 לדחות שבת כמו המילה עצמה"דאי הוי תורת מילה ע, "ערלתו"כ "ממש


שהוא ב
 , כי אי
 לה שו� ער� בקט
 מישראל, וממילא אי
 מקו� להטפה,א ש�"כ השאג"כמש, מעוות שאינו נית
 לתיקו
  .הרי קרא מיעט מכל וכל, ג� בקט
 להכניסו בברית במעשה הטפה, שמסברא היה צרי� הטפה' ואפי. ברית מעצ� הוייתו

, כ אי אפשר לומר דהטפה מהני בזה להחשב כמילה עצמה"א.  וצרי� הטפה מ
 התורה"לא גלי, דלא גלי"הרי בגר , אבל
ג� גבי גר לא יתכ
 שהטפת ד� תיחשב , ג זה כאילו נכרת הגיד"שא� בכה. שהרי בזה לא שיי� כלל לחלק בי
 קט
 לבי
 גר

י המילה והוא "� שמתקיי� תמיד עועל כרח� הוא לא מדי
 מילה אלא שיש די
 נוס. שא� אי
 גיד לא שיי� מילה כלל, כמילה
הוא דגלי קרא דאי
 , כ אמרינ
 דקרא דערלתו דמיעט קט
"ע. י הטפה זו הוא נכנס תחת כנפי השכינה"הטפת ד� ברית שע

שזה אכתי , ולא כ
 הגר שצרי� מעשה של כניסה בברית, כי ממילא ב
 ברית הוא מעצ� הוייתו, הוא צרי� הכנסה בברית
  .עני
 מילה אי אפשר דהוי כנכרת הגידקיי� לגביו למרות של
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' למר כדאית לי, ונפקי לה מקראי, � אי
 עליה ש� מילה ופסולה"יוחנ
 דמילת עכו' דעת רב ור) כז א(ז "ע' והנה במס
כדנקטינ
 , ופסק הלכה, מ"ראד' � מחלוקת זו בשלהי פ"והביא הרי). מ לעני
 א� אשה כשרה למול"ונפ(' ולמר כדאית לי

, ש הוא בגדר נכרת הגיד"ל לפי הר"דכנ, כ נכרי שבא להתגייר כשהוא מהול"א. יוחנ
' דהלכה כר, י"קת רב ורבעלמא במחלו
כגו
 , לאות� דברי� שצרי� מילה בפועל, כי ישאר באמת בגדר ערל. הטפת ד� ברית שצרי� הוא לא שעל ידה ייחשב כמהול

אכ
 אי
 זה מעכב מעשה . אחיו מחמת מילה לעניני� אלהוהוי בגדר כמו מי שמתו . וכ
 בתרומה בעבד כה
, אכילת פסח
יחד (דבזה , והטפת ד� ברית אמנ� מעכבת הגירות,  אי אפשר משאי אפשר�הגירות כמו במי שנכרת הגיד דילפינ
 מאמהות 

, להמצד דלא ש� מילה ע, וממילא קרא דמיעט נכרי למילה, א� זה איננו מדי
 מילה, יכנס תחת כנפי השכינה) ע� הטבילה
שנכרי ג� , דיהדות וגירות" לשמה"מצד , אלא שיש בזה חסרו
 אחר. מיעוט זה לא קיי� בהטפת ד� ברית, י נכרי"כשנעשה ע

מ בדבר א� הפסול הוא מצד עצמותו של הנכרי או "מ יש נפ"ומ. עביד' אמרינ
 נכרי אדעתא דנפשי, א� יאמר שעושה לשמה
  .ה"כפי שנביא להל
 בע, "לשמה"שהוא מצד 


  .ל"וכנ, א"על פי דרכו של השאג,  היה נראה לכאורהכ

שאכ
 די
 הטפת ) א"וכ
 הרשב(
 "דעת הרמב, ה"וזה דכפי שיבואר להל
 בע, ג בדר� אחרת"אכ
 נראה דצרי� לפרש הבה
ש שתינוק שנימול תו� "הא דדאיק הר, לשיטה זו' כ הרי לכאורה ק"וא. במקו� מילה ממש עומד, במקו� שנצר�, ד� ברית

וכטענת , ל דידחה שבת"הול, 
 דכיו
 שבמקו� מילה עומד"וזה מוכרח ג� לשיטת הרמב. ( אי
 צרי� הטפת ד� ברית',ח
אמאי , שהטפת ד� ברית נחשבת כמילה, ובמה זה שונה מנתגייר כשהוא מהול, ואמאי) �"ושלא כחילוק הש, ל"א הנ"השאג

  ?כמילה בזמנהשתיחשב , הטפת ד� ברית', לא יתחייב ג� בקט
 שנימול תו� ח

כדאוכח . לפחות כמו בנימול לאחר זמנו, תחשב כמילה ממש ונתקיימה מצותו' דמילה תו� ח, דזה הרי ודאי אי
 לומר
דאמאי לא נמולנו ביו� , ש"דאוכח לה מנולד בי
 השמשות בער) �"שאמנ� דחה ראית הש(א "והשאג, � מדדחי שבת"הש

וכיו
 , כ דבזה לא נחשב כמילה"וע. מאשר לדחותה לאחר שבת, ה בזמנהדשמא תהא זו מיל, דהוי שפיר טפי, ש"שישי ער
  ).ל"וכנ, בשבת' ואפי(כ אמאי לא נטי� ממנו ד� בשמיני "א, דהטפת ד� ברית כמילה, 
"דנית
 לתיקו
 לפי הרמב

עליו וזה בתנאי שמעשה המילה יש , שעל ידי זה נחשב מהול, האחד: דבמעשה המילה ישנ� שני עניני�, והנראה בזה
, אי
 זה בגדר מילה, ל נתמעט דאי
 במעשהו תורת מילה"דכנ, י נכרי"דא� נעשה ע, ולא כמחת� בשר בעלמא, תורת מילה


ע דמילה המוטל "המ, י מעשה המילה"דמקיי� ע, והשני). מ"ראד' פ(וזה מבואר במלחמות . והרי הוא בגדר ערל כלפני כ
  .וכ
 לאחר זמנו, יינו כשהוא בזמנווה, ע קיי� על התינוק"וזהו בתנאי שהמ. עלינו

ויוכל . ג ייחשב"ז כמהול אמנ� ג� בכה"מבחינת מעשה המילה שיחשב ע, י ישראל"כשנימול ע, והנה בנמול תו� זמנו
  .ותורת מהול עליו, ז"תורת מילה ע, י ישראל"דכיו
 שנעשה ע, לאכול פסח ותרומה

. אבל מצות העשה לא נתקיימה בו,  מהול שאמנ� מהול הואוהרי זה כנולד, אכ
 המצות עשה דמילה לא נתקיימה בזה
  .כי כבר לא יוכלו לקיימה, ע דמילה"דכשמלי� התנוק תו� הזמ
 מבטלי� בידי� המ

ועל כ
 בנולד . דההטפה במקו� מילה עומדת, היינו במי שאינו מהול, 
 הטפת ד� ברית נחשבת כמילה"י דלרמב"דאעפ
', תו� ח) י ישראל"ע(א� לא כ
 במלוהו . ע דמילה"מתקיי� בזה המ, נו ד� בריתדמספק מילה כבושה מטיפי� ממ, מהול

כ "ע. ש מילה במהול"דל, ע דמילה"אבל הטפת ד� ברית כבר לא תוכל לתק
 שייחשב קיו� מ, דאמנ� ייחשב כמהול לכל דבר
  .בחינת מעוות לא יוכל לתקו
, יהא לגבי המצות עשה

והוא בגדר , אי
 עליה ש� מילה, דמילתו שהיתה בגויותו, רי שמתגייר כשהוא מהולמנכ', ויוצא דשאני בזה נימול תו� ח
  .'י ישראל תו� ח"ולא כ
 בקט
 שנימול ע. על כ
 שיי� בו הטפת ד� ברית להחשיבה כמעשה המילה ממש. ערל

ג "דבכה, ש"רכ ה"כמש, כדמוכח מהגמרא' בנימול בטעות תו� ח, ומיושב מה שהתקשינו אמאי אי
 חייב הטפת ד� ברית
  .כ פטור הוא מהטפה"ע. בזה לא נוכל לתק
 מידי בהטפה, ע"ש� מהול עליו מבלעדי קיו� המ

מ בספק שביעי "וכ
 למה לא נמול בנולד ביהש, דלמה דוחה מילה בזמנה השבת, א"� והשאג"ומסולקות טענות הש
  .ייחשבפ שלמהול "אע, ע דמילה"דמילה לפני זמנה היא בגדר ביטול בידי� המ, שמיני

שנתקשו , אי
 צרי� הטפה ואילו נימול בלילה צרי� הטפה' שפסק שנימול תו� ח) רסב' סי(א "ז מיושב יפה פסק הרמ"ולפ
, י נכרי"והוי כנימול ע, ז ש� מעשה מילה כלל"אי
 ע, דלילה כיו
 דאינו זמ
 מילה. כל אחד לפי שיטתו, א"� והשאג"בזה הש

כיו
 , ולא כ
 נימול תו� זמנו ביו�. כיו
 שכאילו נשאר בערלתו, י הטפת ד� ברית"דנית
 לתק
 ע, וממילא קלקלתו תקנתו
כמו בנולד , י הטפה"ממילא לא נית
 לתקו
 שוב ע. דהמילה תורת מילה עלה, הנימול תורת מהול עליו, דישראל הוא המוהל

  .ע דמילה"תו� ביטול המ, אלא שכא
 נעשה מהול. מהול

ואי
 צור� לומר שהטפת ד� ברית בגר שנתגייר , תתפרש בדר� זו) ש"י הר"כפי שנתפרשה עו(ג "כ
 ג� שיטת הבה, ומעתה
, כיו
 שהמילה בגויתו אי
 עליה תורת מילה כלל, דלעול� בזה, הוא מדי
 אחר ולא מדי
 שייחשב כמעשה מילה, כשהוא מהול

שממנו " ערלתו"וקרא ד. 
 פסח ותרומהי ההטפה ייחשב כמהול ג� לעני"ובאמת ע. הטפת ד� הברית כמילה היא לכל דבריה
זהו כיו
 שזו אינה , נתמעט מהצור� במילה, דלמרות שהוא בספק ערלה כבושה(בי
 נולד כשהוא מהול , נתמעט קט
 מישראל

, דלא גלי "�ואילו נתגייר כשהוא מהול . רק כיו
 שיש עליו תורת מהול', ובי
 שנימול תו� ח) א"המהרש' וכדכ, כערלה רגילה
  .וזה כמילה ייחשב, י הטפת ד� ברית"נית
 לתיקו
 ע, והואיל ותורת ערל עליו, "לילא ג

ולא רק מצד חסרו
 , כמו מילה עצמה, י נכרי יש בה פסול בעצמיותה"כשנעשית ע, ומאחר והטפה זו תורת מילה עלה
  .ג"בשיטת הבה, ד"כנלע. שנצר� במילה שנעשית לש� גירות" לשמה"ד
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  .ב

דהיינו שנולד כשהוא ) דבריו הובאו לעיל(ג "ח שפוסק איפכא מהבה"הביאו דעת ר) ה לא נחלקו"א ד, שבת קלה(' התוס
וגר שמתגייר כשהוא מהול . ה וכפירושו של רבה"א בדעת ב"וזה כדעת רשב, ערלה כבושה' מהול צרי� הטפת ד� ברית מס

  .אינו צרי� הטפה


 "ובדברי הרמב".  לא�אי
 לו תקנה אבל הוא עצמו : "דילוגבקיצור וב, ח שלפנינו בגמרא בנתגייר כשהוא מהול"ר' ובפי
  :ח במילואו"מובא הר

, דהא איגייר בטבילה, אבל בניו נימולי
 לשמונה ונכנסי� בקהל, ל כתב שנתגייר כשהוא מהול אי
 לו תקנה"ח ז"ור
  . לא�אבל בעצמו . ובכ� חשוב להתיר זרעו

. � שבא על בת ישראל הולד כשר"ל דג� עכו"� נשא ישראלית הרי קיידא, הביא מה שהתקשו בדבריו) א, רסח' סי(ז "הט
ואילו זה שנתגייר כשהוא . כ הב
 צרי� פדיו
"ע, � פוסלה בביאתו"דעכו, כהנת מ לעני
 א� בא על"דנפ, ופירש בש� הפרישה


, ח"
 לפי הר"דעת הרמבנ "וכ. (נראה מזה שג� הוא עצמו מותר בבת ישראל. כי לא נתחללה בביאתו, מהול אינו צרי� פדיו

  ". לא�ע מהו זה שאמר אבל הוא עצמו "וצ). כפי שיובאו דבריו להל

  :ל"וז, 
 הרבה להקשות עליו"ברמב

לומר שנעשה ישראל גמור , שמעו
 ב
 אלעזר אי
 צרי� להטי� קאמר' דאי כר. ל"ולא ידעתי זו מני
 לו לרב ז
. אי
 לו תקנה, וזה אי אפשר למולו,  גר עד שימול ויטבולל אינו"דכיו
 דקיי, ושמא הוא, להכשיר עצמו בטבילה

עד , כלומר, אי
 מטבילי
 אותו, יוסי הת�' וזהו שאמר ר. דהכא משמע דהטפת ד� ברית כמילה, ואינו נכו
 כלל
�  .אבל לא הוא עצמו, מטבילי
 אותו להכשיר זרעו, שאלמלא אי
 לו תקנה לעול�. שיטי

, "וזה אי אפשר למולו אי
 לו תקנה, ל אינו גר עד שימול ויטבול"דכיו
 דקיי,  הואושמא"כ "
 במש"ע בדברי הרמב"וצ
שהרי , ה"א בדעת ב"כ אי אפשר לפסוק כהא דרשב"א, דלכאורה רצה לומר שכיו
 שאינו יכול למול הרי זה מעכב הגירות

כ אי
 "א, י� מילה וטבילה בדוקאשהרי כיו
 שצר, "דהא איגייר בטבילה", ח"ומהו זה שאמר הר, ז אי
 כא
 גירות כלל"לפ
דהא איגייר "ד "בעוד שאמר תכ" אבל הוא עצמו לא"ח "
 מה שאמר שכתב הר"כ
 יש להבי
 אי� הבי
 הרמב. כא
 גירות כלל

  ?ואילו הוא עצמו לא יחשב לגר,  כ
� להכשיר זרעו�והיכ
 מצינו מי
 גירות כזו שהיא לחצאי
 ". בטבילה


 דבריו ג� הרמבוכ� הבי(ח "ונראה שביאור הר"
והיא ; דאי
 גירות לחצאי
, ודאי לגר מלא ייחשב, דמה שנוגע לגירותו) 
ממילא , וישאר בגדר ערל, הטפת ד� ברית לא מהני מידי, דכיו
 שאי
 לו ערלה, דמאחר דאי
 לו תקנה באשר למילה, הנותנת

, אבל זה שאי אפשר לו למול. 
 אפשר משאי אפשרמשו� דלא ילפינ, י טבילה גרידא"דאז גירותו היא ע, דינו כמו נכרת הגיד
וכמו , )ז ש�"כהט(ח שזרעו כשר בקדושת קהל "וזהו שאמר הר. וגירות מעליא בטבילה גרידא, שפיר ילפינ
 לה מאמהות

ומה שאמר , י טבילה"הרי הוא גר ע, כיו
 שאי
 לו תקנה, ג קלקלתו תקנתו"היינו שבכה". דהא איגייר בטבילה"שנימק 
כמו מי שמתו אחיו מחמת , שייחשב בדי
 ערל, אי
 הכוונה באשר לגירותו אלא באשר לקיו� מצות מילה, " לא�עצמו הוא "ש

וכ
 א� עבד כה
 הוא לא יוכל לאכול , מ לעני
 אכילת פסח"ונפ. (תורת ערל עליו, י שהוא אנוס מלימול"דאעפ, מילה
  .)בתרומה

הוא מפני , ה דאינו צרי� הטפה"א לדעת ב"דמה שאמר רשב, ומרדשפיר נית
 ל, 
"ועל כ
 מזה לא הוקשה לו לרמב
י "דאי
 זו מעכבתו מלהתגייר ע, ממילא לגבי גיורו אינו צרי� הטפה, שמאחר שלא מהני ליה הטפה להוציאו מתורת ערל

  ).ל דאי
 הלכה כמותו"אלא דס. א"את דעת רשב) מ"ראד' פ(
 עצמו במלחמות "ובאמת כ
 ביאר הרמב. (טבילה גרידא

ג מהני הטפת ד� ברית והיינו שזה נחשב כמילה ממש "
 אלא דמסוגיי
 משמע דג� בכה"וכל עיקר לא הוקשה לו לרמב
ע מטיפי� ממנו ד� ברית מצד ספק ערלה " ממה דאמרינ
 דקט
 שנולד כשהוא מהול לכו�וזה ". דהטפת ד� ברית כמילה"

  .שמע מינה שהטפה במקו� מילה עומדת. בריתרק מטיפי� ד� , ג"א� הרי אי
 מסלקי� הערלה בכה. כבושה

י שהיא כבושה ולא נדרש מ
 הדי
 "אעפ, דשמא נאמר שאי
 די
 הטפה שיי� אלא דוקא במקו� שיש ערלה, והוסי� לזה
שוב אי
 , אבל בזה שנכרת ערלתו. י ההטפה ייחשב מהול לכל דבר"וע") דמשוני� ה
 ערלת�"' א שכ"ש במהרש"עיי(לסלקה 

יוסי דיבמות דהלכה ' 
 הוכחה נוספת מדברי ר"לזה הביא הרמב". אי
 לו תקנה"ח " כלל כמו שאמר הרשיי� בו הטפה
ועל כרח� . שאי
 מטבילי
 אותו, ג שחוששי
 לו שהוא נימול שלא לש� גירות"ודעתו בכה, כמו שאמרו ש� במפורש, כמותו

מהני ליה הטפת ד� , ג� זה שאי
 לו ערלה כללש, כ שמעת מינה"א, הוא משו� שנצר� הוא להטפת ד� ברית לפני הטבילה
שבאמת יש לו , "אי
 לו תקנה"ח שאמר "כ הרי מוכח שלא כדעת הר"א. ה זה מעכב הגירות"דמשו, ברית להחשב כמילה

דהטפת ד� , וכמו בקט
 שנולד מהול". לעצמו"דינו כמהול ממש וג� , ולאחר הטפה, כ הטפת ד� הברית מעכבתו"וע. תקנה
  .ח צריכה ביאור"ושיטת הר, 
"זוהי השגת הרמב.  אותו בדי
 מהולברית מחשיבה

  .ג

שכפי ) יוסי' ה ר"ב בד,מו(י יבמות "כפי שמתבאר מדברי התו, 
"ח תוסבר בסילוק השגת הרמב"ונראה ששיטת הר
  :ל"וז. אלא שג� דבריה� עצמ� טעוני� הבנה. ח"אינהו נמי קאו בשיטת הר, ה"שיתברר לנו להל
 בע

, וצרי� להטי� ממנו ד� ברית, ולא היתה מילה לשמה, פירוש דשמא ערבי מהול הוא. ר אי
 מטבילי
יוסי אמ' ר

ה "ובשבת משמע בגר שנתגייר כשהוא מהול ב. יוסי' דהכי איתא במסקנא דהלכה כר, ותימה דמשמע דהלכה כ

לכ
 נראה . ה"דהלכה כבל "וקיי. 'גבי לא נחלקו על קט
 כשהוא מהול וכו. צ להטי� ממנו ד� ברית"אומרי� אי
, ל"נראה דצ(אבל נתגייר . וזה שמא לא מל לשמה, יוסי משו� דבעי טבילה ע� מילה' וטעמא דר. דודאי אי
 צרי�

מנולד , דהכא גרע משו� דמל שלא לשמה. צ להטי� ממנו ד� ברית"כשהוא מהול מודה דאי") אבל נתגייר בנולד"
  .דלא עבד ולא מידי, מהול דהוי סתמא
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הא דשבת להא , שמיישב הסתירה שבי
 שתי הסוגיות) ו' להל
 סי(ת� בזה נראית שבאו להוציא מדעת בעל המאור וכוונ(
ה לפי "דבזה נפסק ההלכה כב, הוא לא מצד החשש שמא נימול שלא לש� גירות, יוסי אי
 מטבילי
' דהא דאמר ר, דיבמות

ובזה הרי נקטינ
 ש� דיש בזה . מא נולד כשהוא מהולאלא מצד החשש ש. א דאי
 צרי� להטי� ממנו ד� ברית"שיטת רשב
  .ספק ערלה כבושה

וזה נוס� למה שיתכ
 ג� שהאמת כדבריו שנימול . (דיש כא
 שני ספיקות לקולא, דאי
 מקו� לחשש זה' ולזה כתבו התוס
 דא� א� נולד .ותו. ב"צ להטי� ד"אלא לא לש� גירות דבזה הרי ההלכה היא שאי. חדא דשמא נימול הוא). לש� גירות

. 'כדכתבו התוס, צ להטי�"ובזה אי, ויתכ
 ג� שנולד מהול ממש, הרי ג� בזה אי
 זה אלא ספק ערלה כבושה. כשהוא מהול
אי
 בו כלל ספק ערלה , ש ג� מה שבפשטות דבריה� בזה נראית כאילו פשיטא להו דנולד מהול"וא. כ אי
 מקו� להחמיר"א

  ).ק"ודו.  מיושב�אכ
 לפי דברינו . ל"שבת הנוהרי לא כ� מבואר בסוגיא ב. כבושה

 
וקט
 שנולד כשהוא , ה בשבת"כדאמרי ב, אי
 צרי� להטי�] שנתגייר כשהוא מהול[נראה דגר ") והלכה", ל"נראה דצ(לכ
  .מהול צרי� להטי� כדאמר הת� לא נחלקו שצרי� להטי� בנולד מהול

�וזוהי דעת , מודי� בקט
 שנולד מהול שצרי� להטי� ד� בריתה "הביאו דג� ב, להלכה, והנה בתחילת דבריה� וכ
 בסו
ג "ל ודעת הבה"א הנ,קלה(שבת ' וזה שלא כדעת התוס. ה"ש וב"א במחלוקת ב"נראה שנוקטי� הלכה כדעת רשב. א"רשב

כ
 ותו. נחלקו ש� רבה ורב יוס�' וכשמואל דאליבי) ח"וכ
 ר, להל
 דבריה�(� ש� "אלא כשיטת הגאוני� והרי) 'ש� בתוס
ומטע� זה אמר ש� , יוסי דצרי� מילה וטבילה' דלפי הסוגיא דיבמות ש� הלכה כר. קושית� היתה דקשיא הלכתא אהלכתא

והיינו לפי שבזה צרי� . משו� דחיישינ
 שהוא ערבי מהול, שא� בא נכרי ואומר מלתי אבל לא טבלתי אי
 מטבילי
 אותו
בי
 ) א,ז ד� כז"ע(י שמצינו פלוגתא "ואעפ.  כדכתבו בתחילת דבריה�,כיו
 שמילתו היתה שלא לש� גירות, הטפת ד� ברית

דתוכ
 המילה לקיי� , דהת� מדובר בקט
 מישראל, צרי� לומר בכוונת�, יוסי דלא בעינ
 מילה לשמה' ודעת ר, יוסי' י לר"ר
י "שנכנס בברית רק ע, יוסי' לר, ולא כ
 בנכרי שדינו. ובזה לא נאמר צור� לשמה כי עיקר המצוה לסלק הערלה, ע דמילה"המ

והקשו .] דזה מהני כמו מילה[, כ צרי� הטפת ד� ברית"וע. בזה צרי� שהמילה תהיה לש� כניסה בברית, מילה וטבילה
  .פ בכוונת קושית�"וז. ה דנתגייר כשהוא מהול אי
 צור� בהטפת ד� ברית"א דעת ב"לפי רשב) א,קלה(דבסוגיא דשבת 

ובטעמו של . וכ� ה� אומרי� בסו� דבריה� בסיכו� להלכה, "לכ
 נראה דאי
 צרי�"שאמרו , א� לפי זה אי
 מוב
 תירוצ�
כ הרי "א. הכא שלא היתה המילה לשמה לא סגי בהא, יוסי דפוסל אמרו מפני שלשיטתו דבעינ
 מילה ע� הטבילה' ר

ש ש� בהסבר דעת "כ
 בראל ו"שבת הנ' ואכ
 הרי בתוס. ואי� זה מתר� מה שהוקשה לה�, בתירוצ� חוזרי� על קושית�
וזה , ה סברי דאי
 צרי� הטפה"שהרי לפיו ב. ה"א לפי ב"ג העירו דלפי משמעות הסוגיא דיבמות אי
 לפסוק כדעת רשב"הבה

  .ע לכאורה"וצ. יוסי שהלכה כמותו' שלא כדעת ר


דאי
 פסול , ת�ל איתא כמה תנאי דנראית דע"ז הנ"מ דבמסכת ע"דזה עפי, ומה שנראה בביאור דבריה� אחר העיו
דאיהו , יהודה שלא ימול כותי' דבזה דעת ר, ולא נחלקו אלא א� צרי� מילה לשמה, מעצמותו של נכרי לעשות מעשה המילה

יהודה הנשיא פוסל נכרי מעצ� אי ' אכ
 ר). ל דלא בעינ
 מילה לשמה"ל דס"כנ, יוסי' ונחלק עליו ר. (מל לש� הר גריזי�
אלא שלרב , יוחנ
 דלתרוויהו מילת נכרי פסולה' עוד ש� נחלקו רב ור". את בריתי תשמורואתה ", דנאמר. היותו ב
 ברית

המול , ')באותה פרשה(יוחנ
 המקור הוא ממה שנאמר ' ולר, "את בריתי תשמור"נ " ממש�י הנשיא "המקור בתורה כלשו
 ר
' מ בי
 רב לר"ואמרינ
 ש� במסקנא שנפ(. כלומר רק מי שהוא עצמו במילה הוא שכשר למול, ודרשינ
 מינה המל ימול' ימול

  .ז"כ תוכ
 הסוגיא בע"ע) 'דכמא
 דמהילא דמיא, 'יוחנ
 אי
 פסול באשה' ולר, יוחנ
 דלרב אשה פסולה למול

שזה לא מצד שהמילה יש . יוסי שערבי מהול צרי� הטפת ד� ברית' ל דטעמו של ר"י ביבמות הנ"ז הוא דכתבו התו"ועפ
ופסק (יוחנ
 ' אכ
 לפי רב ור, "לשמה"אלא יש כא
 פסול של , י נכרי"� מילה עלה מפני שנעשתה עבה פסול בעצמותה דלאו ש

, ז ש� מילה כלל"כי נכרי שמל אי
 ע, שכאילו אי
 כא
 מעשה מילה כלל, יש בזה פסול נוס�) יוחנ
'  כר�ג "הלכה שהיא בכה
  .וג� לקט
 מישראל הוא פסול למול

דא� הפסול הוא . לבי
 א� הפסול הוא בעצ� מעשה המילה" לשמה"� הפסול הוא מצד מ בי
 א"י דיש נפ"ונוקטי� התו
, כ בישראל"דמשו, תכנה הסרת הערלה, וההסבר לזה נראה דלפי זה עצ� המילה. מהני לזה הטפת ד� ברית" לשמה"מצד 


. ע דמילה"הו כל עיקר המוז, פ הוסרה הערלה ואיננה"שהרי עכ, סגי ג� במילה על ידי נכרי, ברית מעצ� הויתו�דהוא ב
כלומר הרחקת , היא לא בעצ� מעשה המילה, ז אמרנו שבעינ
 מילה לשמה"נמצא שהכניסה בברית שנצרכת אצל גר שמשו

י הטפת ד� ברית ע� "ע, כ זה נית
 לתיקו
 ג� בנימול קוד�"ע, כי א� הטפת ד� הברית שבאה ע� הסרת הערלה, הערלה
ואלה ה� . על כ
 זה אפשרי ג� בבא לפנינו להתגייר כשהוא מהול. טפת הד� בריתהוא בה" לשמה"דכל עיקר ה. הטבילה

דהיינו מצד הטפת ד� הברית " לשמה"י נכרי כי א� ב"שאי
 חסרו
 בעצ� מעשה המילה ע, לשיטתו זו, יוסי ביבמות' דברי ר
  .כ שפיר אמר שאי
 מטבילי
 אותו עד שיטיפו ד� ברית"ע. י המילה"שבא ע

, כדלהל
, מ"ראד' יוחנ
 בפ' � דמייתי האי פלוגתא דרב ור"וכ
 הוא לפי הרי(יוחנ
 ' י כר"וקטי� התונ, אול� להלכה
ובטעמ� . (ז ש� מילה כלל"שאי
 ע, הוא פסול בעצ� מעשה המילה, י נכרי"כ הפסול במילה שנעשתה ע"א, )יוחנ
' ופוסק כר

כ אי
 נכרי כשר "ע, ילה של חיתו� הערלה היא המצוהכי מעשה המ, ע דמילה איננה לדעה זו רק בהסרת הערלה"דמ, נראה
ז תורת "אלא שלא היה ע, שהרי אי אפשר לחזור ולמולו אחרי שכבר נימול קוד� בפועל, בזה שאי
 כא
 מעשה המילה). לה

ומה שמצינו בקט
 שנולד . דאי
 הטפת ד� ברית יכולה לבוא במקו� מילה, מ מה שיעשה הטפת ד� ברית"בזה ל, מילה
שהבאנו ' כדרשת הירוש(דבזה גלי קרא , ז מפני שיש ש� ספק ערלה כבושה"הר, דלא נחלקו שצרי� הטפה, א מהולכשהו
, ומכל מקו�, אבל בזה שאי
 כא
 ערלה בפועל. ש� הוא דמהני הטפת ד� ברית, י הטפה ייחשב כסילוק הערלה"דע) לעיל


כי לדעה , ואי
 זה מעלה ומוריד, כניסו בברית נמי לא שייכאג� הטפת ד� ברית לה" ואי
 לו תקנה"הוא בדי
 ערל , מצד הדי
  .שזה בחינת תרתי דסתרי. כשנשאר עליו תורת ערל, לא שיי� הטפת ד� ברית, זו

שייכת הטפת ד� ,דלדידיה) 'ה אות ה"ויובא להל
 בעז(א "כפי שהסבירה השאג, �"ומחולקי� ה� בזה ע� שיטת הרמב
  .וזה מעכב בגירות. ג שישאר עליו די
 ערל" בכהג�, ברית להכניסו תחת כנפי השכינה
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ולא הוזכרה אלא בנולד כשהוא מהול מצד . לא שייכא כלל, כשישאר הלה בתורת ערל, י הטפת ד� ברית"ואילו לפי התו
כ במקרה דנ
 שישאר עליו "משא. דבזה הטפת ד� ברית תיחשב כמילה" המול ימול"שבזה ריבה הכתוב , ספק ערלה כבושה

ש הטפת ד� "דבזה כ
 בזה ל. כמו במי שנכרת הגיד, י טבילה וקבלת מצוות גרידא"כ כניסתו לגירות תהיה ע"ע. תורת ערל
  .ברית כלל כיו
 שאי
 ערלה

לפסק הלכה , יוסי שלגירות צרי� מילה וטבילה' דאי
 סתירה מפסק הלכה כר, י בתירוצ�"ומעתה מובני� יפה דברי התו
דמה שנפסק בסוגיא דיבמות הלכה . צ הטפת ד� ברית"אי, דמי שנתגייר כשהוא מהול) א,שבת קלה(א "ה אליבא דרשב"כב
אינו גר עד , דבנימול בגויתו, ל"אבל בזה דס. אי
 זה אלא בזה שנכרי שאינו נימול בפועל אינו גר עד שימול ויטבול, יוסי' כר

דהחסרו
 הוא ) ז כז"בע(ל "שיטתו אזיל דסכי איהו ל, בזה אי
 הלכה כמותו, שיטיפו ממנו ד� ברית וא� זה מעכב בגירות
כ ג� בגירותו לערל "דע, כ לדיד
 נקטינ
 דהוי חסרו
 בעצ� המילה"משא". לשמה"וזה נית
 לתקו
 בהטפה " לשמה"מצד ה
יוחנ
 ' ומדוקדק לשונו של ר.  אי אפשר משאי אפשר�דילפינ
 מאמהות , י טבילה גרידא"וגירותו ע. לזה אי
 תיקו
, ייחשב

אבל לא , כי רק בזה נקטינ
 הלכה כמותו, לעול� אינו גר עד שימול ויטבול: אלא פירט, יוסי' הלכה כר: מר בפשטותשלא א
  .במי שבא ואומר מלתי ולא טבלתי

, "לשמה"ורק לעני
 גירות החסרו
 הוא מצד דבעינ
 , דאי
 פסול במילת נכרי) ל"ז כז הנ"בע(יוסי לשיטתו ' וזה משו� דר
ולא כ
 לדיד
 . כ הטפת ד� ברית מעכבת בו"ע. יחול גיורו יחד ע� הטבילה וקבלת המצוות" לשמה"בהטפת ד� ברית 
החסרו
 אינו , והוי מעוות לא נית
 לתיקו
, ז תורת מילה"כ אי
 ע"כ וא"� פסולה מגזה"יוחנ
 דמילת עכו' דנקטינ
 להלכה כר

י "כמו בנכרת הגיד ע, ועל כ
 גירותו, מהני מידידעל כ
 הטפת ד� ברית לא , כי א� מצד עצ� המילה" לשמה"רק מצד ה
) בעבד כה
, ולא בתרומה, והוי כמי שמתו אחיו מחמת מילה דאינו אוכל בפסח(אבל לעול� לערל ייחשב . טבילה גרידא

  .ל"וכנ

שהרי . 
"ח וביאור שיטתו מהשגת הרמב"ה
 מושט לנו בקנה ג� פירוש הר, י"וא� כני� אנחנו בזה בהבנת דברי התו
והוא " "אי
 לו תקנה"שהמתגייר שהוא מהול , ח בזה"דאכ
 כ
 ה� דברי הר. י עולי� ממש בקנה אחד"ח והתו"יטת הרש

א� אי
 , כלומר לעני
 להחשיבו כמהול" לעצמו"אבל זהו רק באשר . ל להחשיבו כמהול אי
 לו תקנה"דהיינו כנ, " לא�עצמו 
  .זה משמש עיכוב לגיירו

שהרי "ועל כ
 זרעו כשר . שגירותו בטבילה גרידא, הרי גירותו היא כמי שנכרת הגיד, י הטפה"דכיו
 דאי
 לו תקנה ג� ע
  ".נתגייר בטבילה

וזה מריבוי . ז ייחשב כמהול"ועי, דהת� ההטפה מהני להיות כמילה. מ מהא דיש די
 הטפת ד� ברית בנולד מהול"ולק
אי
 עני
 , א� בנכרתה הערלה. ה היא מצד ספק ערלה כבושהא� זהו רק לגבי קט
 שנולד מהול וההטפ". המול ימול"' הירוש

בהטפת ד� " אי
 לו תקנה"ו. א� בנכרתה הערלה הוי כנכרת הגיד). כבושה(דהטפה נתרבתה רק בגוונא דאיכא ערלה . בהטפה
  .ברית

  .ד


 שאינו אלא ומכיו. מביא פסק ההלכה בקט
 שנולד מהול בעינ
 הטפת ד� ברית מספק ערלה כבושה) מ"ראד' פ(� "הרי
יוסי ' ואילו בנתגייר כשהוא מהול פוסק כר. א בסוגיא דהת�"ה לפי רשב"וזה כדעת ב.  אי
 מחללי
 עליו את השבת�מספק 

  :דסוגיא דיבמות

  .ועד דמתפח לא מטבלינ
 ליה. ג דאמהול בארמיותה בעי להטי� ממנו ד� ברית"וגר אע

נ המול "יוחנ
 דילי� לה ממש' ופוסק כר, י נכרי שהיא פסולה"ילה עיוחנ
 במ' מחלוקת רב ור) בשלהי פירקא(כ
 הביא ש� 
  ).דהיא כמא
 דמהילא, ומכשיר אשה למילה. ( המול ימול�ימול 

י "והסביר לה עפ. כ נוקט כשיטה זו"ובמלחמות ש� ג. ונראה מדבריו שבנתגייר כשהוא מהול מברכי� בהטפת ד� הברית
  :יוסי דאינו גר עד שימול ויטבול' שיטת ר

א� זה א� אי
 , ולא גמרינ
 מאמהות, יוסי שאינו גר ליכנס תחת כנפי השכינה אלא במילה וטבילה' שכיו
 שאמר ר
שלא , ומילה ראשונה אינה כלו�, הרי בטבילה בלבד אינו גר? במה יכנס תחת כנפי השכינה, מטיפי
 ממנו ד� ברית

שלא משו� ספק . ולפי דעתי מברכי
 ה� עליה. ערלה' כדאיתא בהדיא בפ,  ערל הוא�י שמל "ואעפ, נעשית כהלכתה
  .מפני המתגיירי� כשה� מהולי�" למול ולהטי�"ועל כ
 תיקנו במילת הגרי� . אלא ד� הברית הוא, ערלה הוצרכה


 בחידושיו בהשגתו על שיטת "וכזה הוא לשו
 הרמב. שההטפה במקו� מילה ממש עומדת) 
"והרמב(� "ונראית דעת הרי
מהא דילפינ
 מקרא , ונראה דסברי דילפינ
 לה". דהטפת ד� ברית כמילה"וא� ש� כתב בתו� דבריו , עילח שהובאה ל"הר

. ג מצד ספק ערלה כבושה"דשיי� מילה בכה, "המול ימול"שנלמד מ
 הכתוב , לעני
 קט
 שנולד כשהוא מהול' כדמפרש בירוש
ומכא
 למדי� דהטפת ד� ברית . ג"יה מילה בכהרבי קרא דשיי� ב, י הטפת ד� ברית אי
 ערלתו מסתלקת"י שע"ואעפ

. ג מהני להחשב במקו� מילה ממש"הטפת ד� ברית בכה, ז ש� מילה"על כ
 ג� בנימול בגויתו דאי
 ע. במקו� מילה עומדת
ג "ומכיו
 דהטפה בכה. ומעכבת הטפת ד� ברית גביה כדמעכבת מילה למעשה הגירות. ז ייחשב בדי
 מהול לעני
 גירות"ועי


 על שיטת "וזוהי השגת הרמב. ג� למילי דבעינ
 מילה בפועל כגו
 לפסח ולתרומה, על ידה ייחשב כמהול, ת כמילהנחשב
מ שפסקו "וזה עפי). ה"א בדעת ב"וזה מפני שפסק כרשב(וכערל ייחשב ג� בגירותו , לא מהני" עצמו"ח לגבי "דלפי הר, ח"הר
אי
 מטבילי� אותו אלא לכשיטי� ד� ברית , דאינו נאמ
, לא טבלתיז בבא ואמר מלתי ו"שמשו, יוסי בסוגיא דיבמות' כר

  .דשמא נימול בנכריותו

דאי
 צרי� ) ג"בדעת הבה' לעיל אות א' עי(ש "כבר הוכיח הר, בקט
 מישראל שנימול תו� שמונה, ג� לדעה זו, ומכל מקו�
אלא במילת נכרי , פה במקו� מילה עומדתדעד כא
 לא אמרינ
 דהט. ע דמילה"י שלא נתקיימה בו מ"ואעפ. להטי� ד� ברית

ע לא "א� אמנ� מ', כ במי שנימול תו� ח"משא, י ההטפה דייחשב כמילה"על כ
 שיי� ביה תקנה ע, דלא נחשב למעשה מילה
. ובדי
 נימול ייחשב לכל דבר, יחשב למעשה מילה, י מוהל ישראל"כיו
 שהוא ישראל ונעשה ע, אבל מעשה המילה, קוי� ביה
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י "ע לתיקוני ע"הרי זה כנולד כשהוא מהול ולא נית
 המ, ע במילה שלא קוי� בו"דלגבי תיקו
 המ, ש ביה הטפה"על כ
 ל
עולה ) 
"והרמב(� "שיטת הרי, שלעני
 מתגייר כשהוא מהול, נמצא. ולגבי זה הרי הוא בחינת מעוות לא יוכל לתקו
, הטפה

  .ג"בד בבד ע� שיטת הבה

  .ה

וכ
 העתיק המחבר ". וא� מל אינו צרי� לחזור ולמול שנייה. � לא ימול כלל"עכו): "... א"המילה ' ב מה"פ(� "הרמב' כ
  ."וכ
 עיקר) ג"טור בש� הסמ(א דחייבי� לחזור ולהטי� ממנו ד� ברית "וי"א "והוסי� הרמ). א,רסד' סי(ע "בשו

  ".ש"עיי, י כתב דג� סברא ראשונה מודה בזה"ובב): "ג"סק(� ש� "ובש

  :ידו
י בנ"ל הב"וז

ש "ומ. משו� דלא מצינו בתורה מילה לשמה, ר מנוח"ה' כ. צ לחזור ולמול פע� שניה"� וא� מל אי"הרמב' וכ
ג עצמו לא "אבל מתו� לשו
 הסמ. �"ג פליג אהרמב"מתו� לשונו משמע דסבר דסמ, ג"בש� סמ) הטור(רבינו 

. א להטי� ממנו ד� ברית"חתו� מעט כצ לחזור ולמול ול"א� מל הנכרי כבר אי: הזה כתב' שהרי בל, משמע הכי
אבל . צ לחזור ולחתו� מעט"היינו לומר שאי, צ לחזור ולמול שנית"כ אי"� דמש"ז אפשר לפרש דברי הרמב"ועפי
אפשר לומר שצרי� להטי� ד� : �"על דברי הרמב' ר מנוח כ"וג� ה. נ דלא עדי� מקט
 שנולד כשהוא מהול"אה

  .י ב
 ברית"ברית ע

  .�"ברי השולזה מכווני� ד

משמע בבירור שנוקט שלדעת , "יש אומרי�"א שהביא דעה זו שחייבי� לחזור ולהטי� ד� ברית בלשו
 "אכ
 הרמ
  .צ בהטפה"שדעת� שאי, מ צרי� הטפה"� מבלי להוסי� שמ"וכ
 המחבר שהעתיק לשו
 הרמב, �"הרמב

� הוא "ע בבירור שפירוש הרמבמשמ. � משו� שלא מצינו בתורה מילה לשמה"ר מנוח שפירש בטעמו של הרמב"וה
י ב
 "מנוח דאפשר לומר שצרי� להטי� ד� ברית ע' ש� עוד הר' ומה שכ. שהמילה כשרה מבלי צור� לחזור ולהוסי� ד� ברית

כלומר דלא , "אפשר"זאת רק בלשו
 ' וכ. א"אלא ציי
 דעה אחרת והיא זו שהביא הרמ, זאת' � כ"לא בדעת הרמב, ברית
  .פסיקא ליה הא מילתא

דלא מצינו בתורה "שהיא משו� ) � כדרכו"י הרמב"שהיא כאמור עפ(בביאור דעת מר
 המחבר ' כ) ג"ש� סק(ז "ג� הט
ולא , � בסת�"ז שהמחבר שהביא לשו
 הרמב"א והט"ונראה מהרמ. �"ל ברמב"ר מנוח כנ"והוא כלשו
 ה". מילה לשמה

וביאור . ופסק כ
 להלכה, � מתפרש כפשוטו"ל שהרמב"וס, י"בב' שחזר בו ממה שכ, מ צרי� להטי� ד� ברית"הוסי� שמ
  :ל ש�"וז, בכס� משנה� "הלא ה� לפנינו בפירושו על הרמב, י"שלא כמו שפירש� בב, �"דברי הרמב

אבל אסמכתא , יוחנ
 פסולא ליכא' דר... וכי אמר המול ימול . � כשירה"ל דמילה בעכו"יוחנ
 נמי ס' ואפשר דר...
כי , דאמרינ
 הת�. יוחנ
 לא מיפסל מדאורייתא' דלר, מדכתיב המול ימול,  לא�ילה בעלמא איכא למימר דלכתח

, יוחנ
' וליכא למימר דתרי אמוראי נינהו ואליבא דר.  מותר�א� היה רופא אומ
 , יוחנ
' אתא רב דימי אמר ר
יהודה הנשיא ' ראלא בטעמא ד. ככולהו הנ� תנאי, ואפשר דאפילו רב נמי סבר דכשירה. ל לאסוקי הכי"כ הו"דא

ל "וכיו
 דאינהו ס, � פסולה"ל דמילה בעכו"יוחנ
 ס' ואפשר דרבינו מספקא ליה אי רב ור... . יוחנ
' איפלגי רב ור
ולפיכ� פסק דלכתחילה לא . יהודה הנשיא פליגי וכדפרישית' ל דכשירה אלא בטעמא דר"או אי ס. ל"הכי קיי, הכי

  .ל עיקר"וזה נ. יהוא� מל אי
 צרי� לחזור ולמול שני, ימול

אלא שג� זה . � ודאי ליכא"פסול תורה במילת עכו, יוחנ
 שהלכה כוותיה לגבי רב' דזה ברור שלדעת ר, תמצית הדברי�
ואי
 . � מ
 התורה"י הנשיא שפוסל מילת עכו"אינה אלא אליבא דר, יוחנ
' דשמא כל עיקר מחלוקת
 של רב ור, בספק עומד

וכיו
 שכ
 הרי . � פסולה כל עיקר"שאליבא דכולהו אי
 מילת עכו, י שהובאו ש� בסוגיאאלא ככל הני תנא, הלכה כמותו

, או שמדרבנ
 מיהת איכא פסול, �"יוחנ
 שג� מדרבנ
 אי
 פסול במילת עכו' היינו א� דעת ר, להלכה יש כא
 ספק בדרבנ

  .כדי
 ספק דרבנ
 לקולא, ריי נכ"צ להטי� בקט
 שנימול ע"כ שאי"וע.  המל ימול�ואסמכיה אקרא דהמול ימול 

והרי זה ספק דאורייתא , דאי� יתכ
 שמספיקא פסק להקל, מ"ותמה על פירוש הכ, �"הביא דברי הרמב) נד' סי(א "השאג
  .כדר� שפסק בעני
 קט
 שנולד כשהוא נימול, ל לפסוק להחמיר מספק"והו

מ שהובא "עפי, ואה זאת כספק דאורייתאשאינו ר, מ מבואר בדבריו"שכפי שהבאנו דברי הכ, א� השגתו תמוהה מאד
דחשיב , כשאי
 ש� ישראל, כמוב
, והיינו( מותר �יוחנ
 שא� היה הנכרי רופא מומחה ' ש רב דימי משמו של ר"ש� מ

. הרואה פירוש זה עיקר, מ"וכמו שסיי� הכ, י הנשיא"דשמא לא נחלקו אלא אליבא דר, ובזה עצמו נמי הוי ספק). כדיעבד
כ דעתו ברורה "א. ז"א והט"וכפי שהבינו� הרמ, כפשטות לשונו, ל"כנ, וכ
 נקט מר
 בשולחנו הטהור.  להקלכ שפיר נפסק"ע

  .אי
 צרי� הטפה כל עיקר, ובישראל שאי
 די
 מילה לשמה. לפסוק שאי
 פסול עצמותי במילה של נכרי

ש בפירוש "ש שהביא הרא"ת הרשבפירוש דע, י דרכו"� עפ"פירש הרמב) ל"מ וכנ"הכ' מ שדחה פי"לפ(א עצמו "השאג
וכפי פשטות לשונו שמביא לזה מקור , יוחנ
' שסובר מילת נכרי אכ
 פסולה היא כדברי ר, )בדברינו' ל בפרק א"כנ(ג "הבה

שהטפת . שאי
 לדבר תקנה, � סובר"אלא שהרמב. שהוא רק מדרבנ
' ולא כ, �"וכפי שהביא דבריו הרי.  המול ימול�בתורה 
לא שיי� הטפת ד� ברית , א� באי
 ערלה כלל. מצד ספק ערלה כבושה,  אלא בקט
 שנולד כשהוא מהולד� ברית לא מצינו

, מ הטפה"דלמילה ל, על כ
 הוא פטור מכל וכל, וכיו
 שהקט
 הוא ישראל אינו צרי� ג� כניסה בברית. שתיחשב כמילה
  .ולכניסה בברית אינו צרי� הטפה

' וא� מל כשהי): "...ז' א ממילה הל"פ(� "הרמב' נכרי שנתגייר כשהוא מהול כואילו ב. י נכרי"וכל זה בקט
 שנימול ע
  ."� צרי� להטי� ממנו ד� ברית ביו� שנתגייר"עכו

אינ� , כשמטיפי� ממנו ד� ברית, וכ
 קט
 שנולד כשהוא מהול, גר שמל קוד� שנתגייר): "ו' ג הל"ש� פ(' ולעני
 ברכה כ
  ."צריכי� ברכה
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  ):מ"פראד(
 על זה "הר' וכ

ל בגר שנתגייר "ואפשר דרפויי מרפא בידיה ז. ולא ידעתי למה אמר בגר שמל קוד� שנתגייר שאינו צרי� ברכה
ח "כדעת הר' והיינו דשמא הל. ולפיכ� פסק שמטיפי
 ואי
 מברכי
. כשהוא מהול א� צרי� הטפת ד� ברית א� לאו

  .צ הטפה כלל"א שאי"ה אליבא דרשב"שפוסק כב

  ):רסח א' סי(� " כדעת הרמב�ע "וכ
 מר
 המחבר בשו

  .� צרי� להטי� ממנו ד� ברית ואי
 מברכי
 עליו"וא� מל כשהיה עכו

  ):ג"סק(א ש� "ובביאור הגר

ה לא "ש� ד' ותוס. 'מ נחלקו וכו"ע' ש בשבת קלה א לא נחלקו וכו"וכמש, צ להטי� ד� ברית"ח פסק דאי"דר"
ש לחומרא דצרי� להטי� אבל אי
 מברכי
 דספק "� והרא"הרמבלכ
 פסק . 'יוסי וכו' ה ור"וש� ביבמות ד, נחלקו

  ."ברכות להקל

� והרמב"כדעת הרי, � איננו שמא הטפת ד� ברית תיחשב כמילה"ונראה דצרי� לומר דספיקו של הרמב"
דמילה , 
 שנימול דא� כ
 אמאי פסק שקט
. א� ההטפה תיחשב כמילה עצמה, ל"
 שהו"כ הרמב"בהיותו נכרי ודאי אינה כלו� כמש

ח "א� הלכה כהר, כ מקור ספיקו הוא"אלא ע. י הטפה"הרי ג� ש� הוי ספק שמא נית
 לתיקו
 ע, י נכרי אינו צרי� הטפה"ע
י ישראל מהני להכניסו בברית "י ההטפה שנעשית ע"דע" לשמה"או שמא אהני מיהת לעני
 ה, ג"דהטפה לא מהני מידי בכה

. ע"וכ
 הוא לפי מר
 המחבר בשו. י נכרי"אבל לא בקט
 שנימול ע, י� כי א� בגרועל כ
 אי
 ספק זה שי. תחת כנפי השכינה
מ הסכי� בנידו
 נתגייר כשהוא מהול שאי
 מברכי� והוא מטע� "ומ, י נכרי צרי� הטפה"א שפסק בקט
 שנימול ע"אכ
 הרמ

  .ת להקלדספק ברכו, צ ברכה מספק"מ אי"ומ. �"ח ושמא כהרי"לדידיה הספק הוא שמא כפר, ל"ספק כנ

ז "שמא עי, אי
 זה מצד ספק, שלמרות שמחייב הטפת ד� ברית, � בנתגייר כשהוא מהול"מסקנת הדברי� בשיטת הרמב
אול� ברכה . דבזה יכנס תחת כנפי השכינה בנוס� לטבילה וקבלת מצוות, דזה ודאי הוא די
 בפני עצמו, ייחשב במקו� מילה

  .זו אינה מילהו, כי הברכה היא רק על המילה, לא תוקנה בזה

אבל אי
 כא
 חסרו
 בעצמות ההטפה . עביד' ונכרי אדעתא דנפשי" לשמה"ונכרי אינו כשר להטפת ד� ברית מפני שצרי� 
שאינו חסרו
 אלא מצד , ולא בעני
 זה, רק לגבי מילה, כי לא מצינו מיעוט בנכרי שמילתו פסולה בעצמותה. י נכרי"ע
  ".לשמה"ה

י "שלהב. א"י לבי
 השאג"הדבר תלוי במחלוקת בי
 הב) ל"כנ, לעני
 פסח ותרומה(ב כמהול ל ייחש"וא� אחרי שיתגייר כנ
רק די
 ערלה עליו טר� שנתגייר מצד , � אי
 בה פסול במהותה"כי מילתו בהיותו עכו, ייחשב כמהול) 'ע כוותי"וכ
 פסק בשו(

והרי הוא בגירותו כמו מי , עליה תורת מילה כללא מילתו בתור נכרי אי
 "ולדעת השאג"). כל הגויי� ערלי�("היותו נכרי 
והטפת ד� ברית שיי� גביה לגירות . י שאי
 עיכוב במעשה הגירות עצמו"אעפ, וכשיתגייר ישאר בו די
 ערל. שנכרת הגיד

  .ש הטפה א� ישאר עליו די
 ערל"דלדידהו ל, י"ח והתו"� ע� הר"א נחלק הרמב"לפי השאג, ובזה. י שישאר בדי
 ערל"אעפ

מ "ומ. ע להלכה שאי
 צרי� הטפת ד� ברית"וכ
 פוסק המחבר בשו, �"דעת הרמב, י נכרי"ובקט
 מישראל שנימול ע
  .להלכה, ואי
 פסול עצמותי בנכרי המל, כי לא מצינו מילה לשמה, ייחשב כמהול

אכ
 ). חברוכ
 להלכה כמו שפסק המ(צ הטפת ד� ברית "� שאי"ל בדעת הרמב"א� אמנ� ג� איהו ס, א"ולדעת השאג
  .י נכרי אי
 עליה תורת מילה כלל"כי המילה שנעשתה ע. והוי כמי שמתו אחיו מחמת מילה, לדעתו ייחשב בדי
 ערל

  .ו

בדברי הגאוני� (האחת היא שיטת בעל המאור , עוד לנו שתי שיטות בפסק הלכה בנכרי שבא להתגייר כשהוא מהול
  ).חמות ש�ד במל"הו(ד "ושיטת הראב, )ל"מ שהו"� בפראד"שברי

שזה בניגוד למה , � שנכרי שנתגייר כשהוא מהול צרי� הטפת ד� ברית"מ תמה על פסק הגאוני� כפי שהובאה ברי"בעה
' שאי
 סתירה למה שנפסק ביבמות כר' וכ. צ הטפה"ה בנתגייר כשהוא מהול אי"שלדבריו דעת ב, א"שפסקו להלכה כרשב

שזה בהכרח מצד חשש ,  דבריו ואי
 מטבילי
 אותו עד שיטיפו ד� בריתאי
 סומכי� על, יוסי שבאומר שנימול לש� יהדות
 שמא נולד כשהוא �יוסי ' שהוא מצד החשש שמעורר ר, ל"ז מיישב ג� פסק� של הגאוני� הנ"ולפ. שמא נולד כשהוא מהול

  .מהול

י היא פסולה מ
 יוחנ
 שמילה שנעשתה בידי נכר' � ש� בשלהי הפרק הא דר"והנה לא ערער כלו� על מה שהביא הרי
כ נכרי שנימול "א). �"מ בדעת הרמב"הכ' ולא כאסמכתא בעלמא כדפי. (ובפשטות ודאי שפוסלה מ
 התורה. המקרא
כ אליבא "ומוכרח לומר כמש. ג"ה אי
 צרי� הטפה בכה"כ אמאי לב"דא, ולכאורה תיקשי. הרי לאו שמה מילה, בגויותו

שאמנ� אי
 זה מעכב את , גירותו כדי
 מי שנכרת גידו, כ בדי
 ערל"וישאר עג כיו
 שהמילה לא ניתנת לתיקו
 "דבכה, ח"דהר
) ל"וכנ, וכמי שמתו אחיו מחמת מילה(כיו
 שנשאר בתורת ערל . י טבילה גרידא"ג ילפינ
 מאמהות דגירותו ע"דבכה, הגירות

� דאיכא ערלה או ספק דלא מצינו הטפת ד� ברית דתחשב כמילה רק במקו, ג לא שיי� ג� הטפת ד� ברית"ל דבכה"וס
  .ח במילואה"נמצא שיטתו כשיטת הר. ש הטפת ד� ברית"אבל בזה שנשאר בדי
 ערל ל. כגו
 בנולד מהול, ערלה

  :ל"וז, מובאת בשמו במלחמות כאמור, ד"שיטת הראב

ל שאמר לא נחלקו אלא כשנתגייר וידוע שהוא מהול מיד ישראל לש� מורנא "ר אברה� ז"וכבר ראיתי דברי ה
 זהו שאמרו הגאוני� דצרי� להטי� ד� �אבל במהול מיד נכרי . שמעו
 ב
 אלעזר דלא בעי מילה לשמה' כה כרוהל

  .דמילה בנכרי פסולה, ברית


 דחה דבריו"והרמב:  



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

122

י "ואעפ. ואינה כלו�, שהמילה כשהוא נכרי בי
 מיד נכרי בי
 מיד ישראל פסולה היא, ואי
 זו הסברא נכונה בעיני
נכנס , אלא משו� שכיו� שאי� לו ערלה לזה. א משו� דלא בעינ� מילה לשמה"ואי� טעמו של רשב.  ערל הוא�שמל 

ואינו גר עד שימול , שזה יכול להטי� ממנו ד� ברית, ורבנ
 סברי דאי
 דני� אפשר משאי אפשר. לברית כאשה
  .ויטבול

א� ". לשמה"ולא רק מצד , בגדר מילה אינו נכריי "שלדעתו רק מעשה מילה שנעשה ע, 
"ד ע� הרמב"נחלק איפוא הראב
אלא מצד מהותו של היותו , דאי
 זו תלויה במילה, אמנ� אי
 בכוחה להוציא הנכרי מתורת ערל,  עשה המילהישראלא� 
כיו
 , י ישראל תורת מילה עליה"שבמילה שנימול בהיותו נכרי ע, א� בהתגיירו נפקעה ממנו תורת ערל מצד מהותו. נכרי

דמילתו שנעשתה , צ הטפת ד� ברית"כ ג� אליבא דהגאוני� אי"וע. י ישראל"רק שתיעשה ע,  שתעשה לשמהדאי
 די
 במילה
. והכי נקטינ
 להלכה, ה"א אליבא דב"ואלה ה� דברי רשב, נחשבת כמילה כשירה, י שלא לש� יהדות נעשתה"אעפ, בגויתו

  . ובזה אכ
 צרי� הטפה ותחשב זו כמילה.י נכרי"אלא שהמדובר כשנימול בשעתו ע, יוסי נמי הלכה היא' והא דר

י ישראל אינה בגדר "ג� כשנעשתה ע, ל דמילה שלא נעשתה לש� גירות"וזה משו� דס, 
 דפליג עליה ודחה דבריו"והרמב
שאי
 לו תקנה להחשב , י ישראל הרי זו בגדר נכרת הגיד" ג� כשנעשתה ע�היא בכל גווני , ה"א לפי ב"ודעת רשב. מילה כלל

כ גירותו היא בטבילה "דע, )
 אי
 הלכה כמותו"אלא שלרמב, ח"כמו שפירש דעתו הר, בדיוק(ו� דר� שהיא כמהול בש
וזוהי . וכ� הלכה, כ זה מעכב"וע. י הטפת ד� ברית"יוסי דיש לו תקנה להחשב כמהול ע' אלא כר, ואי
 הלכה כמותו. גרידא

ומשמע . ד אלא במילה שלא נעשתה לש� יהדות"עיר על הראבדג� איהו לא ה', וחזינ
 לדעתי. �"הלכת הגאוני� שהביא הרי
דאי
 זה עיכוב אלא . ד"בזה פג� מצד שלא היתה בפני שלשה שיהוו בי' לא הי, י ישראל לש� גירות"דאילו היתה נעשית ע

. דותי ישראל לש� יה"כיו
 שנעשתה ע, לא יצטרכו הטפת ד� ברית, וכל שתעשה קבלת המצוות בפני שלשה. בקבלת המצוות
אבל לא משו� שנעשה שלא בפני , "לשמה"דכתבו דבנימול בגויותו הפסול הוא מצד ) לעיל פרק ג(י "וכזאת מוכח ג� מהתו

  .שלשה מישראל

  .ז

  :לסיכו�

א� יש מקו� לספק שנתערבו במש� . ל שמקור האתיופי� הוא משבט ישראל"ז זצ"אי
 מקו� לערער על קביעתו של הרדב. א
ז "כאשר עורר הרדב, כמו כ
 קיי� ספק בעני
 יוחסי
. י� שנסתפחו אליה� מבלי שגוירו כהלכההימי� הרבי� לא יהוד


  .החשש שקידושיה� קידושי
 וגירושיה
 אינ� גירושי

אי
 ספק , הרי לפי שידוע לנו, ז היה מסופק על טיב גירושיה�"שבעוד שהרדב, ולזה יש להוסי� על יסוד העובדות אשר לפנינו
 
  .אינ� גירושי
 כל עיקרבדבר שהגירושי


אבל מכיו
 שידעו שיש בתורה מושג נישואי
 ואשת . אמנ� כנראה לא ידעו ג� דיני קידושי
 ונישואי
: ואשר לקידושי
ג� א� לא נעשה קני
 , וכ
 אי
 ספק שרצונ� הכנה היה שנשותיה� אשר כינסו לבית� תהיינה נשואות לה� כדי
 תורה, איש

' עי. (ונשותיה� ה� בדי
 אשת איש, דר� השלישית של קני
 שא� היא נעשתה משמשת קני
פ ה"עכ, כס� או שטר כהלכה
ז "לפ). כט ועוד' ג סי"ע דבר אברה� ח"וע, א על קני
 המועיל ע� קני
 שאינו מועיל"א מהגרש"רכ' א סי"הגרע' ב תשו"כיו

  .ז"עני
 כשרות היוחסי
 הנהו ספק גמור ולא רק חשש כלשו
 הרדב

' ו מהל"פט(מ "ולדעת המל, שהוא מצד תערובת של פסולי קהל בקהל חמור מספק ממזר, ג"וסי� דספק כהעוד יש לה. ב
  .והדעות שקולות, חולק עליו) ב"א פ"ש(ש "אלא שהש. ת לחומרא"הוא ספק מה) יא' איסור ביאה הל

להצריכ� , נתעוררה השאלהע בזמ
 ש"י הגאוני� נשיאי הרבנות הראשית לישראל נ"הוא שנסלל ע, הדר� והמוצא היחיד. ג
שכ
 שלפי ". לקולא"א� יש בזה ג� בחינת גיור . כדי להוציא� מספק תערובת אינ� יהודי�" לחומרא"ויש בזה צד . גירות

ואילו בהצטר� . ולזה אי
 תקנה,  תערובת פסולי קהל�לפנינו רק ספק אחד , ההנחה שאי
 בה� תערובת אינ� יהודי�
�א� , אמנ� ג� זה הוא היתר דחוק. ז בהתגייר� מותרי� לבא בקהל"שעי, דר תרתי ספיקייש מקו� לראות בג, ספק נוס

ג "ונתבאר זה במה שכתבתי בהערות למכתבו של הרה. [לבל ידח ממנו נדח, הכרח להזדקק לזה בשעת דחק גדולה זו
  ].להל
, א"שלוש שליט

פ בהטפת "השאלה היא הא� לחייב� עכ, לה ופריעהכדת וכדי
 במי, נימולו בשעתו, רוב� ככול�, אכ
 בהיות שכפי שנתברר
מ שביררנו לעיל "לפ. בנתגייר כשהוא מהול או שיש מקו� שלא להצרי� הטפה) א,ד רסד"יו(ע "כדנפסק בשו, ד� ברית

א שאי
 לחייב� "הרבני� הראשיי� שליט' ד שיש יסוד אית
 לפסק ההלכה של כב"נראה לע, השיטות השונות של הראשוני�
  . בקבלת מצוות וטבילה בפני שלשה כדי
ודי, הטפה

  :ואלה הנימוקי�

ג� , א� אכ
 הוא יהודי, על כ
. הרי המוהל ג� הוא מכלל ספק לא יצא, מאחר ואי
 כא
 אלא ספק תערובת אינ� יהודי�. א
כדמוכח מהסוגיא ופירושי , מילתו שהיא לש� יהדות תחשב כמילה כשירה לש� גירות, א� הנימול צרי� גירות

  .ב, וני� יבמות ד� מההראש

וא� מחשבת , ובזה יש שיטות ראשוני� מהו הפסול. יש לדו
 ג� לפי מקרה זה, אול� הואיל וג� המוהל הוא בספק יהודי. ב
  :המוהל לש� יהדות מועילה בזה

פילו וא, שאי
 תורת מילה על נכרי שמל, 
 ועוד מהראשוני�"� שהסכי� עמה הרמב"הדעה המחמירה ביותר היא דעת הרי. 1
וזה , וגירותו טעונה הטפת ד� ברית, אי
 זה אלא כמחת� בבשר בעלמא, א� יהיה ברור לנו שכוונתו למילה של גירות

  .מעכב בגירות

  .י טבילה וקבלת מצוות"ונכנס לגירות ע, בהטפה) וא� אי
 ער�(י שאי
 צור� "מ והתו"בעה, ח"דעת הר. 2
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� "כהרי(א� זו אינה מצד ספק שמא לא היה כא
 מעשה מילה . י� הטפהאמנ� צר) ע"וכ
 פוסק מר
 בשו(� "לדעת הרמב. 3
  ."לשמה"אלא משו� שמילת גרי� צריכה , )ל"וכנ

. מילתו כשירה לש� גירות ואי
 צרי� הטפה) 'ד' א סי"רמ' תשו' עי" (לשמה"שא� הדבר ברור שהנכרי כיו
 , מ מזה"ונפ
  ).ה אלא לעול�"א ד,ז כז"ע' י מס"רש' עי(


וכפי שפסק , כפי שנתקבלו בעדה זו, שהחזיק עצמו כישראל ושמר תורה ומצוות(שהדבר ברור שהמוהל , ומקרה דנ
הרי זו מילה , מל לש� יהדות להכניסו בבריתו של אברה� אבינו) אלא די
 תינוק שנשבה, ז שאי
 עליה� די
 קראי�"הרדב

  .כשירה

  :הנמצא שבעני
 שלפנינו ישנ� שלשה ספיקות להתיר� ללא הטפ. ג

  .שמא המוהל ישראל. 1

  .צ בהטפה"שג� א� לא היתה במילה כוונה לגירות אי, י"מ ותו"ח בעה"ספק הלכה כהר. 2

מילה זו כשירה , א"ג שהמוהל ודאי כיו
 לש� יהדות וכניסה בבריתו של א"שבכה, ע"ומר
 בשו, �"ספק הלכה כרמב. 3
  ).ח"זה כדעת הר� ב" דעת הרמב�א "ולפי השאג. (צ בהטפת ד� ברית נוספת"ואי

והמתגיירי� בקבלת מצוות וטבילה בפני שלשה כשרי� לבא , והואיל ולפנינו שלשה ספיקות להיתר נית
 לסמו� על זה
  .ללא כל פקפוק, לקהל

  גירות האתיופי�

  א"תשובה לרב שלוש שליט

  .א

א קבלת מצוות בפני שלשה צ לא מילה ולא טבילה ול"אאשר בזה קבלת חוות דעתו בעניי
 כשרות עולי אתיופיה שלפיו א
ויש לקיי� פסקיה� של , א ולדעתי לא צדק בזה"ר שליט"ואני עיינתי בדברי כת. מצד ספק תערובת לא יהודי� ביניה�

וכפי שאבאר , נשיאי הרבנות הראשית כשנתעוררה השאלה ע� בוא� של מספר עולי� מאר� זו בעשרות השני� האחרונות

וא� ", ועל כ
 אינ� צריכי� מעשי גרות, אי
 לחשוש לשמא נתערבו בה� גויי�: בריוואלו ד, ואתחיל במאי דסיי�, להל

ומצד חשש ממזרות ". בעצ� עליית� לאר� מותרי� ה� מדי
 כל דפריש מרובא פריש, לחוששי� שמא נתערבו בה� גויי�
� לא בביאת� לקחת את ג', משו� שאי
 מתכווני� במת
 התכשיטי� וכו. א: ז חשש לזה כתב כי יש לדו
 להתיר�"שהרדב

א� א� היו קידושיה� קידושי
 כיו
 שרוב� לא מגרשי� ולא כל . ב. ואי
 קידושיה
 קידושי
, האשה בקני
 כדי
 תורה
ומיעוט
 שנושאי
 , ומה
 שנושאי
 אלמנות, ורוב הנושאי
 נושאי
 בתולות, הגרושות נישאות ויולדות בני� ראויי� להוליד

  .'ש להתיר� מדי
 כל דפריש וכוג� פירשו ממקומ� י, גרושות

  .ב

וא� "ומה שכתב ש� בהמש� דבריו , "ה� משבט ד
 בלי ספק: "ז שכתב"זה מבוסס על מה שהביא לפני כ
 לשו
 הרדב
, אבל לא שהסתפק על עיקר מוצא�, ר שפירוש הספק הוא שמא דינ� אינו כתינוק שנשבה"פירש כת" ל שהדבר ספק"את

  .כ שאי
 זה אלא מצד ספק תינוק שנשבה"וע,  לא נסתפק כללהרי שבזה, בלי ספק: שהרי כתב

ובזה אי
 , ז היותו פוסק הלכות מפורס� ומקובל"אחרי שכבודו הארי� לפאר רוממות גדולת הרדב, ועל זה אני אומר
 י"הרי שנפלא הדבר שבעוד שנוטה לקבל הכרעתו בדבר שהוא עני
 עובדתי שיתכ
 שהוטעה ע, ר"ז זקוק להמלצת כת"הרדב

ז "ר נקל בעיניו להתיר ספקו של הרדב"כת, וקצר ממנו לחקור אמיתות הדברי� במקומ�, ספורי� שמחמת ריחוק המקו�

ולא , ז"ר מעלה ודאי ה� קיימי� ג� לפני הרדב"והרי אות� נימוקי� שכת, שנסתפק להלכה דשמא יש בה� חשש יוחסי

, ידושי
 ואינ� רוצי� לקחת� לנשי� אלא כפלגשי� בעלמאה
 נימוק ראשו
 שאינ� מתכוני� לש� ק, נתחדשו בימינו אלה
שהרי ג� , ז"הרי כל זה היה קיי� וידוע ג� לרדב, וה
 הנימוק השני של ספיקות וספיקי ספיקות ונוס� על הכל מצד כל דפריש

י פשיטא ליה ז לא הו"וא� הרדב, ז כמבואר בדבריו"ושעליה� הוא שנשאל הרדב, היה בהללו שהגיעו למצרי�' כל דפריש וכו
  .אי� נבוא אחר המל� להרהר אחר ספיקותיו ונהפכ� לודאי

  .ג

שכ� מאחר שכתב שאינ� מכת צדוק ובייתוס ורצונ� להתנהג לפי , ז בחששו נכוני� ויציבי� בסברא"ואכ� דברי הרדב
יש לומר בפשטות , והרי ה� עושי� דברי� שמשמשי� קני� מ� התורה, התורה אלא שאינ� יודעי� די� תורה מה הוא

ומעשיה� מעשי קני� ודאי היו מסכימי� , שהרי אילו היו יודעי� שדי� תורה הוא שתהא האשה קנויה לה�, דקנינ� קני�
אלא שסומכי� על דעת , כ אינ� יודעי� בטיב קידושי� וענינ�"ר לעני� עמי הארצות בזמנינו שג"ש כת"ולא גרע ממ, לדבר

ר מוליד ה� נגד "וספיקי הספיקות שכת. סומכי� על מה שהתורה דורשתכ בנדו� דידהו ש"וכמ, הרב המסדר קידושי�
י החזרת החוזי� "י דבור בעלמא או ע"שכיו� שאינ� מגרשי� כהלכה וזה ידוע ללא ספק שגירושיה� ה� עפ, המציאות

וכ� שהללו , ומעשי יו� יו� שמגרשי�) י מטבע שטבעו"לא רק חסרו� שלא נעשה עפ(שביניה� וזה אי� בו אפילו ריח הגט 
מ פיינשטי� כתב שאינ� באיסור "ר תמה על מה שהגר"והנה כת". לא כי"כ אי� נעצו� עיניי� ונאמר "א, נישאות ויולדות

פ לא היתה בדיוק לאות� "וברור שג� כונת הגרמ, ז מזכיר"ממזרות שהרי יש בה� כמה וכמה ספיקות כעי� שהרדב
ר "ד כת"ותכ, ד"ו שיש לתלות בכמה ספיקות שה� אופיניי� לנדהיינ" כעי�"שלא כתב אלא , ז"ספיקות שמעלה הרדב

  .ז"חוזר על ספקי ספיקות מסוג נדיר ביותר ובניגוד מוחלט לדעת הרדב
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  .ד

כ מוחלט לומר שמה שכתב "ז כתב בראשית דיונו שה� משבט ד
 בלי ספק עדיי
 לא כ"עוד זאת אני אומר שא� כי הרדב
שהרי ג� על זה קשה ,ר "כפשיטותו דכת,  שהוא מכוי
 לספק מצד תינוק שנשבה"ל שהדבר ספק"ואפילו את"בסו� דבריו 

והכתות הצדוקיות לא היו כלל בבית , מאחר שננקוט שה� משבט ד
 שהיה עוד בזמ
 הבית הראשו
, לומר שהדבר ספק

וא� כ
 מהיכא , פ"עכי לא במרד ולא במעל נותקו עצמ� מתורה שב,  א� כ
 הדבר פשוט שיש לדונ� כתינוקות שנשבו, ראשו

, כונתו שאולי לא נכונה המסורת שקבל מה�, ל שהדבר ספק"ויותר נוטה שבאת. תיתי לבוא להחמיר עליה� מצד ספק זה
וזה בדיוק אותו ספק שמכוחו אנו דני� , הדבר ספק מצד שמא קבלו לתוכ� גרי� ואי
 גרות� גרות כהלכה, וא� א� נכונה

  .להקל בקבלת� כהיו� הזה

  .ה

י שנוס� על שאלת הקידושי
 והגירושי
 יש בה� ספק נוס� שמא "ר מביא הא דמותרי� מצד ספק ספיקא ע"כתוהנה 
ס "הרי זה ס, וג� א� היה זה ספק, כותב שזה אינו ספק כלל, י מעשה גירות ניתרי�"כ ע"ושע, נתערבו בה� שאינ� יהודי�

  .שאינו מתהפ�

דבזה טוע
 שה� נזהרי� אפילו ממגע גוי ואי� יתכ
 , י� בגיות�ולא שת לבו לזה שאי
 הספק שמא נתערבו בה� הגוי
י העובדה הברורה שהיו נלחמי� ע� עמי הנכר "וזה יתכ
 עפ, אבל פירוש הספק הוא שאמנ� גיירו אות�. שיתחתנו אית�

� אשת יפת או שהיתה בי
 השבויי, י שהשבויי� גילו דעת� שרוצי� להכנס לקהל�"ובזה יכול להיות גירות ע, ושובי� מה�
א� מכיו
 שאי
 יודעי� הלכות הרי הגירות שלה� ודאי , י גירות"ובזה לא נפלאת היא שהסכימו להכניס� לקהל� ע, תאר

וכ
 , והרי עצ� מציאות של גרי� ודאי ידוע לה� מכתובי� מפורשי� בתורה, י שה� החשיבוה לגירות"נעשתה שלא כדי
 אעפ
בפרט מצד דמעיקר הדי
 .ות� גירות מ
 התורה ממילא מצד הדי
 בגיות� נשארווכיו
 שאי
 גיר, הוא בדבר אשת יפת תאר

, ה משפט"יבמות מו תוד(, והא דמקבלי� גרי� בזמ
 הזה דאי
 סמוכי
 הוא מצד שליחותייהו קעבדינ
, בעינ
 שלשה מומחי�
אבל ה� החשיבו זאת כגרות , ותא� כ
 אי
 הגרות גר, ובזה אי
 ה� בגדר שליחותייהו דקמאי). א' מ סי"מ חו"עוד נתה' ועי

  .מוחלטת

  .ו

: ל"בדיו
 על ממזר נושא שפחה כתב באותו דבור וז, ז"שהיה מתלמידי הרדב) יא' סי(ש בספר אהלי יעקב "והנה מהריק
ונשא , וילדה במצרי� ב
 איש יהודי שבא עליה בשוגג, יהודית שהיתה נשואה בארצה, וכ
 נעשה מעשה במצרי� בחבשיה

). ריט' ד סי"ח(ז "וקרוב הדבר שהוא אותו מעשה שבא בתשובת הרדב, ל"עכ, רעו בזמ
 חכמי הדור שלפנינושפחה וטיהר ז
כ איננה אלא ספק "ז מחזיקי� אותה כישראלית משבט ד
 ואי הוי ספק קידושי
 א"שהרי לפי הרדב, ולכאורה הדבר תמוה

בשפחה והרי לא אמרינ
 אלא דממזר ודאי נושא כ אי� התירוהו "א, מ"א והולד הזה שנולד לה במצרי� אינו אלא ס"א
מ שהוא ספק ישראל אסור בממזרת כש� שאסור בישראלית "אבל ס, שפחה משו� דלא שיי� גביה איסור דלא יהיה קדש

כ מותר "כ דסברי דכש� שיש ספק בממזרות כ
 יש בו ספק שמא אינו ישראל וע"אלא ע. ואי� התירוהו בשופי לישא שפחה
דשמא ישראל כאשר הוא , מ גרידא לא היתה לו תקנה לישא שפחה"ל שלא נסתפק בו אלא בס"אבל את, ס"בשפחה מטע� ס

דשמא גר הוא ואינו , ס"ואמנ� מטע� זה היו יכולי� להתירו בישראלית לאחר שיתגייר דג� בזה יהיה די
 ס, ואסור בשפחה
חסי
 לא רצו להביאו בקהל מספק ובחרו יותר א� יש לומר דמחמת מעלה ביו, ל ישראל הוא שמא כשר הוא"ספק ממזר ואת

  .ק"ס ודו"ואילו בנושא בת ישראל ג� בה ומצדה יש ספק וצרי� ג� זה להתיר מצד ס, הדר� הזאת דהספק הוא רק מצידו

כיו
 שהוא ספק ישראל כשר , א� א� נאמר שצד זה שמא אינו מישראל אינו ספק כלל א� כ
 קשה אי� התירוהו בשפחה
  .וכמו דאמרינ
 ספק
 בספק
 אסור, ואסור בשפחה

  .ז

וכמו בהא , ס גמור"איברא דבכהאי גוונא שפיר נחשב ס, ס לפי שאינו מתהפ�"ר כתב דאי
 להתיר מטע� ס"ומה שכת
, דג� בזה הספק שאתה צרי� להתחיל בו הוא שמא אינו יהודי כלל, דספק דרוסה דאיכא ספק נמי שמא נכנס הארי לש�

  ).מ"טו בדיני ס' � סי"קי בש' סי' עי(, ל שהוא יהודי הרי ספק שמא ישראל כשר הוא"ואת, מזרותדלפי זה אי
 מקו� לספק מ

  .ח

וזהו , מ אי
 צרי� מילה וטבילה"מ, ר הוסי� עוד לצדד דג� אי נימא שיש כא
 ספק שנתערבו בה� אינ� יהודי�"והנה כת
', לתוס, קריו ונחלקו הראשוני� בפירוש הגמראדאמרינ
 במסכת יבמות מי לא טבלה לנידתה מי לא טבל ל, תוכ
 דבריו

ואילו , וכא
 ברור היה שהיה כא
 קבלת מצוות בפני שלשה, הפירוש דעיקר מה דאמרינ
 דגר צרי� שלשה הוא לקבלת מצוות
ה ודאי לא היה נוהג במנהגי "דאל, ד כשר"� הוא משו� דאמרינ
 דודאי קוד� לכ
 התגייר כדי
 בפני ב"� והרמב"לפי הרי

שהוא (טבילת� זו מועילה להוציא מאותו ספק , ר דמאחר דהללו נוהגי� לטבול מטומאת� בנהר"ז כתב כת"ועפי, דותיה
ומותר , הוי גר' איש שטבל לקריו וכו: ל"וז) ד  רסח סעי� ג"ע יו"ש בש"וכמ(, ומותר להשיא� לכתחילה, ע"לכ) מיעוט

� אי
 "ש הרמב"ומ, � מותר להשיא� לכתחלה"� והרמב"ואפילו להרי. '� וכו"� והרמב"ולהרי, בישראלית לכתחלה
הואיל והוחזקו : שכ
 כתב, �"דוקא בהוחזקו עכו, משיאי
 אות� עד שיטבלו לפנינו או עד שיבואו עדי� שטבלו בפניה�

ז ודי בטבילת� לקרי ונידה להסיר מה� חשש "אבל הפלשי� הוחזקו כישראל שה� משבט ד
 כעדותו של הרדב, �"עכו
י מה שהביא לפני "והיינו עפ, ל"� עכ"� והרמב"ועוד דבניה� מותרי� א� להרי,  לחומרא שמא נתערבו בה� גויותלטועני� 

דיעבד הוא דלא פסלינ
 לבריה הואיל וטבל לש� , ל לא קשיא"והא דרב אסי ודריב, הלכתא גר צרי� שלשה: �"כ
 לשו
 הרי
� והרמב"ולדעת הרי: "ש�והוסי� , דאי לא גיורא הוא לא הוי טבל לש� קריו, קריו"
 � כל הטובלי� לקרי� ונידת� אי

  .ר"ל כת"עכ" בניה� צריכי� לא מילה ולא טבילה ולא קבלת מצוות בפני שלשה ומותרי� בישראלית דדיעבד ה�

� ש� "ש הש"וזו טעות דהא דכתב דלא פסלינ
 לבריה היינו לגבי הבת לעני
 לפוסלה לכהונה דלעני
 זה חשוב דיעבד כמ
דחשבינ
 ליה כב
 ישראל ) ק יו"סעי(ז ש� "או כדמפרש הט, ע"והיינו כשבא על ישראלית כמבואר ש� בשו) יב, ק יא"סעי(
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אבל אי
 משיאי
 לבנו , אי
 מתחתני� עמו מיוחסי�, ג דכשר"� הבא על בת ישראל שהוליד אע"מיוחס ולא נחשיבו כעכו
ומה שמסתמ� על . שאי
 זה לגבי הב
 דיעבד יותר ממנו עצמו, די
ישראלית לכתחלה כמו אביו עד שימול ויטבול לפני שלשה כ

 אבל הפלשי� הוחזקו כישראל �ומכא
 ממשי� , �"� שכתב שאי
 משיאי
 אותו לכתחלה הואיל והוחזק כעכו"לשו
 הרמב
ולית דיי
 לית די
 , ז כודאות"שא� נקבל עדותו של הרדב, צ לומר"ודבר שא, הנה ודאי, ז"שה� משבט ד
 כעדותו של הרדב

ובאמת ספק זה הוא , אלא שכאמור יש כא
 חשש, דאטו יהא מי שיאמר שישראל צרי� טבילה וגרות, צ טבילה וגרות"שא
כ אי
 "וא, ונמצא שאי
 זה בגדר חומרא אלא קולא, ס"יש מקו� להתיר� יותר מצד ס, י זה בהתגייר�"ל שע"כנ, למעליותא

דאילו בא ממקו� שאי
 מפקפקי� ביהדותו , רי� ממה שכתב ש� לאחר מזה� מתבא"ודברי הרמב. ה� בגדר הוחזקו ישראל
אבל , ג� כשאומר שהוא גר וטבל ומל כהלכה מאמיני� לו משו� הפה שאסר הוא הפה שהתיר, כל מי שאומר ש� ישראל אני

הגמרא דמיירי בקבל שמפרשי� ' כ נדו
 זה בי
 לתוס"א, וידוע ג� מוב
 המוחזקות שלו, ד שידוע מקור הספק"אינו עני
 לנד
, ד איכא ספק ג� על תערובת אינ� יהודי�"� שנד"� והרמב"ובי
 להרי, כ טבל לקריו או לנידתה"המצוות בפני שלשה ואח

דבלי שהיו לפני כ
 קבלת , על ספק זה לא מהני מידי מה שרגילי� לטבול) ש דבזה אמרינ
 דלא היה כא
 גרות כהלכה"כ(
  .אי
 להתיר� בישראל) �"� ולרמב"לרי(, גייר כהלכהאו בלי שיהיו עדי� שהת, מצוות

  .ט

וה
 לגבי ספק ממזרות והוא מצד , ר משתמש בה ה
 לגבי ספק אינ� יהודי� שנתערבו"ועתה נבוא לנקודה האחרונה שכת
ז בחינת כל קבוע "ר פשיטא ליה שבמקומ� ה"הנה ג� לכת. י הרי ה� בחינת פריש"כל דפריש מרובא פריש כיו
 שעלו לא

ועד כא
 לא , מ הרי הלוקח מ
 הקבוע הוא עצמו שהוא ישראל"א� לגבי הס. י פרישת� רוצה להתיר�"אלא שע, מ"מעכ
אבל ישראל שלקח ונולד ספק מאי
 לקח הרי שאי
 בזה כל , מתירי� מצד כל דפריש הוא רק בנמצא או שהוא ביד נכרי

הרי הוא כאילו הוא עדיי
 במקו� ) קי'  הטור סילשו
(, דפריש דחזינ
 הספק כנולד בשעת הלקיחה ממקו� הקביעות
  .הקביעות ואסור

הרי , א� מא
 יאמר ל
 כ
, דהכא ג� במקו� קביעות� לא ברור הפסול' חנויות  וכו' אלא שיש לדו
 בזה דאינו דומה לט
 לדעת� היא י שאי
 ה� יודעי� שזה באסור כי"ואעפ, מאד יתכ
 שבמקומ� ידוע מי ה� בני הגרושות שנולדו מבעל השני

א� ה
 זה פשוט דמה שהישראל שלוקח מ
 החנויות שיש בה� קביעות של טריפה לא מהני ואי
 שו� נפקא מינא , מגורשת
מצד ספק בני הגרושות באותו זמ
 שנשתכח הדבר הרי , א� ג� בר מ
 די
. א� הוא מודע לזה שטריפה אסורה או שאינו יודע

י שהפסול או הפסולה פירשו ונמצא הספק נולד על אותה שעה " והיה זה ע,י שהפסול נתערב במשפחה כשרה"היה זה ע
  .מ ולא מהני בזה כל דפריש"שלקחו עצמה מהקבוע דחל עליה� די
 כל קבוע שדינו כמע

שבכל דור ישנ
 גרושות הנישאות , נוס� על מה שיש לדו
 שאי
 כא
 רוב בטוח שהרי הספקות הולכי� ומתרבי� מדי דור
  . פסולי�באסור ומולידי�

  .י

זה , אכ
 מצד הספק הנוס� שאמרנו לדעת הרבני� הראשיי� שהתירו� מצד דאיכא ג� ספק שנתערבו בה� לא יהודי�
, מ"ג� בו יש לדו
 מדי
 כל קבוע כמע, י שג� הוא בודאי הוא מיעוט"כי מכח ספק זה אעפ, יכול שפיר לשמש יסוד להתיר

יש להחשיב זאת כדי
 ישראל שלקח מ
 הקבוע דמדי
 קבוע , ל� מאי
 באז נשכח ונתע"היינו שבאותה משפחה שנתערב ועי
ספק : ס שכל ספק הוא בדי
 ספק שקול"באופ
 שעל כל אחד ואחד הרי זה בגדר ס, נראה ג� זה כספק השקול, מ דמי"כמע

  . כדי
ס הרי הוא מותר לאחר שיתגייר"שמצד הדי
 של הס, ספק כשר ספק פסול, ל ישראל"ואת, ספק אינו, ישראל

אי
 מקו� , ס דא� לא נצר� הספק שנתערבו בה� שלא מישראל"סו� דבר ומסקנא דמילתא אי
 להתיר אלא מכח ס
י שיעברו תהלי� הגרות ה� מותרי� מצד "א� מכיו
 שאליבא דאמת יש כא
 שני ספיקות ע, להתיר� מספק פסול משפחה


  .הדי

פ בתור מיעוט שנתערבו "עכ, כ ספק סביר"ישראל שהוא גהגרות היא תוצאה מספק הנוס� שמא נתערבו בה� שאינ� מ
היא איפוא לא כפי שרגילי� לומר . והוא ספק המצטר� להקל הגרות, בה� וגיור� היה שלא כדי
 שאי
 עליה� תורת גרי�

ואשרי אלה מורי ההוראה שפתחו לנו פתח היתר , אלא אדרבא גרות לקולא והרי זה בחינת טיבותא הוא, גרות לחומרא
  .קרה חמור זהבמ

  

בחיוב עבודה עברית: סימ� כב 
4

  

  

  .א

בתשובה לשאלה שנשאלה על החיוב לקנות מישראל ג� כשקיימת אפשרות לקנות אותה ) 'י' סי(א "הרמ' איתא בתשו
  :וזה אשר כתב בי
 השאר. תוצרת מנכרי בהפרש מחירי� משמעותי

                                                      
וכ� אי� כא� דיו� על מת� . י תחרות עבודה זולה מצד אלה שרמת חייה� הנמוכה מאפשרת זאת"אי� המאמר ד� כשקיימת סכנת נישול של הפועל היהודי ע  4

) ב, כתובות קי" (י"ישיבת א"� מצד מה שמוגדר בתור וכ. ד בכיוו� זה"שיש לפעמי� צור� לתקנות בי, שכר עידוד כדי להפנות אנשי� למקצועות מסוימי�

וכבר הגיב בכוו� . וקיי� במידה מסוימת בימינו אלה, ה�ד"בתקופת תרצ, הגדולות" עליות"קיי� בשנות ה' מצב מעי� זה הי). א, מ קא"ב" (י"ישוב א"או 

במגמה , "טבעיי�"ג� במצבי� , "עמית�"על חובת ההעדפה של אי� המאמר ד� אלא . כפי שנתפרס� בשעתו, ד"ל בתרצ"ע גרודזנסקי זצ"זה מר� הגרח

  .לעודד ולפתח רגשי קרבה וסיוע הדדיי� בע� ישראל
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למדה ', וכי תמכרו ממכר לעמית� או קנה וכו): בהר' תורת כהני� פר(הנה הוא המדרש , היסוד הגדול השלישי
ואי
 לומר דזהו דוקא כשהכותי והישראל נותני� בער� . 'וכ
 למכירה וכו, קנה מיד עמית�, דא� באת לקנות, תורה

כ הבל המה דהא "הנה דברי� אלה ג. אבל כשהכותי מוזיל טפי שרי לקחת ממנו כדי להרויח במקחו, ובמקח אחד
לא נצרכה אלא . 'תני רב יוס� א� כס� תלוה את עמי בעמי וכותי עמי קוד� וכו) א, א"ד� ע(איזהו נש� ' גרסינ
 פ

  .'וכו.  זועשה עשה של א� כס� תלוה את דוחהה "אפ, לנכרי תשי�' שנא, לכותי ברבית' דאפי

� אינו צרי, כי הכא, ואי
 לומר דדוקא הת� שאינו מפסיד משלו אלא שאינו מרויח אבל במקו� שמפסיד משלו
כל ' ובפסחי� פ) 'ד� כ(ז "ק דע"אומר אני שאלו הדברי� דבר אבוד ה� דהא בהדיא גרסינ
 פ. 'להקדי� לישראל וכו

מבואר ש� . ('וכו, תניא לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשערי� תתננה ואכלה או מכור לנכרי) ב, א"ד� כ(שעה 
בדוקא , י קרא כפשוטו"ואילו לר. ובי
 לגר תושבמ מותר נתינה ומכירה בי
 לנכרי "שלר, י"מ לר"במחלוקת בי
 ר

מ ילי� מקרא זה ג� דיש להקדי� נתינה לגר "ומבואר דר. ט ש� בטע� מחלוקת�"ושו. נתינה לגר ומכירה לישראל
מכיו
 דגר אתה מצווה להחיותו וכותי אי אתה מצווה "י "ואילו לר. ז נמצא מפסיד"פ שעי"אע, על מכירה לנכרי

. י אלא לאצרוכי קרא להיות גר קוד�"מ ור"כ לא פליגי ר"וא� כ
 נאמר דע") א צרי� קראלהקדי� ל, להחיותו
ה "ה, מ הוא מחוייב לקיי� לגר אשר בשערי� תתננו"י שמפסיד בקרנא שלו מ"ע מודו דגר קוד� ואעפ"אבל בהא כו

  .ל"עכ" מיד עמית� עמית� קוד�"בנידו
 דיד
 שמחויב כל אד� לקיי� 

  .ב

  :וממשי�, ולא הסתפק בזה

מי ' דהא פסקינ
 פ, ג דכותי מוזיל גביה"הא דמפרש קרא דמיד עמית� קוד� הוא אע, וא� נאמר שא� מכא
 נלמד
 
כ הא דאמר "א. צ קרא"י קאמר הכא דאקדומי ל"ור. י"י הלכה כר"מ ור"ר) א, ז"ד� מ(שהוציאוהו בעירובי

צ קרא דפשיטא הוא דעל עמית� גמור הוא "בר לדא� בשווי
 הכתוב מד', כשמוזיל גבי מיירי" מיד עמית�"הכתוב 
  .ל"עכ. מ חבירו קוד�"במעות ולחבירו בהפסד מ) ל בגוי"נראה דצ(בגר ' ק דאפי"מ דה"אלא ש. חייב להחיות

  .ג

, מ מקרא ילפינ
"אלא דלר, מ מודה בהא"שג� ר, אחר שכבר כתב לפני כ
, יהודא' ע מה בא להוסי� בזה שהלכה כר"וצ
הרי לעיל , צ קרא"דא� בשוי
 הכתוב מדבר ל, "כשמוזיל גביה"להוכיח דהמדובר ' ועוד מה זה שכ. ינ
 להי מסברא שמע"ולר

' ובזה אמרו דלר, דבזה נחלקו, י שנות
 לגר מה שיכול למכור לנכרי"המדובר במפסיד משלו ע, י"מ ור"העלה בפלוגתא דר
  .מ מודה"כ להקדי� בדשוי
 ג� ר"וא. צ קרא"יהודא ל

  .ד

ש� הא דחייבה תורה מת
 הנבילה לגר הוא משו� דלישראל אינה שוה אלא דמי� ' כ התוס"עפמש, וונת הדברי�ונראה כ
כ "משא. ל דבזה הוא שחייבה תורה כי לישראל אינו נחשב להפסד"כ י"מועטי� בעוד שלכותי היא שוה כמו כל בשר א

  .כשבקניה מישראל צרי� להפסיד ממו
 ממש מכיסו

לזאת . צ קרא"י שמעינ
 זאת אפילו מסברא בעלמא ול"בזה הוא דלר" שוי�"ז בחינת "אל הרג שלישר"כ רק בכה"וא
כ ג� במפסיד "הוא ע" או קנה מיד עמית�"כ הא דבא הכתוב לחייב ב"א, צ קרא להא"י ל"ולר, י"ל כר"הוסי� דמאחר דקי

אי
 לנו דחייב להעדי� הישראל , להמ דצרי� קרא בנבי"דאילו לר, יהודא' ובזה האסמכתא היא רק אליבא דר. מכיסו ממש
דרבינ
 מקרא דחייב לקנות מישראל רק בגוונא דנבילה שאי
 לו הפסד ". דבר מועט"ג� מקרא אלא כשההפסד שלו הוא 

  .ממשי

ולפיכ� , במחירי� רציני, פ שאליבא דהלכתא החיוב לקנות מישראל הוא ג� בגוונא שיש פער רציני"שמענו מדבריו עכ
כ "ת ומכש"ג� בג, ע"ובזה נתחייבו אליבא דכו) פ דמי� מועטי�"שהרי הנבילה שוה עכ( מועטי� ג שהוא דמי�"בכה

  .בישראל

  .ה

מ ד� "ב(ר דוד ויטל שהוכיח מסוגית הגמרא "בדברי מהר) 'שורש ו(� "צ לרמב"והנה כיוצא בזה במגילת אסתר על סהמ
ומשני לא נצרכה אלא עמי בחנ� , ופרי� הת� פשיטא. עמי קוד�, �" עמי ועכו�תני רב יוס� א� כס� תלוה את עמי ): א"ע

ומה : א בי
 השאר"ז במג"ע' וכ. � יש מצוה להלוות ברבית"ל שלעכו"שמזה הוכיח הרב הנ. ה עמי קוד�"אפ, � ברבית"ועכו
ל מנבילה שכתוב בה לגר אשר בשערי� "שא� אינה מצוה למה הוצר� הפסוק לומר שעמי ונכרי עמי קוד� תפ, שאמר עוד

, אני אומר. 'להקדי� נתינה דגר למכירה דנכרי וכו) א, ד"ד� קי(ב "כה' ובפ) ב, א"ד� כ(ש "כ' ודרשו חכמי� בפ' תננה וכות
א "משו� דהו, איצטרי� קרא לרבויי שתקדי� הלואת ישראל להלואת נכרי ברבית, דא� כי הלואת הנכרי ברבית היא רשות

אמרה תורה להקדי� נתינה דגר למכירה , )ש�(ב "כה' בפ' כ התוס"ה כמשכ במכירת"בה ריוח כ' שלא הי, דוקא גבי נבילה
, ובפרט אחרי היותו עשיר, אימא שהלואתו תקד� להלואת ישראל, שיש בו ריוח גדול, אבל בהלואת נכרי ברבית. דנכרי

. כתב לה קראו טרח ו"ל מילתא דאתיא בק"הא קיי, מ מנבילה נפקא"ל דמ"וא� את. דישראל קוד�" א� כס�"ל קרא ד"קמ
  .ל"עכ

ה למה לי "וזה משו� דאל, מלוה לנכרי' ממה שהי" ריוח גדול"למרות הפסדו , דבריו בעני
 העדפת מת
 הלואה לישראל
  .מ ע� הנכרי"ל בעני
 מו"א כנ"וזה בדומה למה שהסיק הרמ. קרא לאשמעינ
 הא ידענו יסוד הקדימה מהא בנבילה

  .ו

דדרשינ
 מקרא דיש ) א"מ ד� ע"ב(א וחולק עליו ומפרש דהא דאמרינ
 " המגהביא) א, ז"צ' סי(שער משפט ' אכ
 בס
, )לגבי עשיר(ע "� ברבית המדובר בהלואה לזמ
 מועט כמבואר בשו"לעשיר בחנ� על הלואה לעכו' להעדי� הלואה אפי

". בל לא בריוח מרובהא"ג חייב לוותר "וכיו
 דהוא לזמ
 מועט הרי הריוח הוא מועט ורק בכה, �"ובדומה לזה ההלואה לעכו
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אינו אלא בנבילה שאינו "� שזה "לעני
 הא דחייב להקדי� נתינה לגר על מכירה לעכו) א', ז כ"ע(' כ התוס"ומסתמ� על מש
  :ז כדלהל
"ומעיר ע, א שהובאו לעיל"והביא דברי המג". נ מיירי בהכי"שוה אלא דבר מועט לישראל וה

ואי אמרת דא� בריוח גדול מצוה ... �"י� הלואה לישראל עשיר מלעכוצ להקד"ד נראה עיקר דבריוח גדול אי"לפענ
ג דא� בעשיר דינא "� והסמ"כדמשמע פשטות לשו
 הרמב, � ברבית"להקדי� הלואת ישראל לעשיר בחנ� מלעכו

א� דאינה אלא מניעת הריוח ולעסוק , צ לבטל ממלאכתו"ש ממצות השבת אבידה לישראל דאי"כ תקשי מ"א, הכי
ואמאי יהא השבת אבידה לישראל גרוע מהלואה לישראל דמחויב להלוות . 'אלו מציאות וכו' דאיתא פכ, בהשבתה

  .ש"עיי' וכו. �"לו בחנ� ולהפסיד הרבית של עכו

, � ברבית איכא נמי מצוה"� דבהלואה לעכו"חדא דלשיטת הרמב, כמבואר ש� דבריו, א"ל לדעתו בדחיית דברי המג"וצ
. א"הרמ' מכא
 בתשו' וזה בדומה למה שדחה הראי, ע של הלואה לישראל"עדיפא המ, ה" דאפכ איצטרי� קרא לאשמעינ
"א

אול� הכל מדובר רק בהפסד מועט אבל לא כשעומד לפניו . ו טרח וכתב לה קרא"ל דמילתא דאתי בק"א די"ותו כדכתב המג
  .ל בדבריו"וכנ, ריוח מרובה

דאילו בריוח מועט , יטתו דג� בריוח גדול מחויב להלוות לישראלא ילי� ש"מ שהמג"דדחייתו אינה קיימת אלא לפ' א� נ
ל דמסתמ� על הא דנקטינ
 "א שהו"לדברי הרמ' א� אי
 דחייתו דחי. ו מנבילה לגר"הא אפשר ללמוד זאת בק, ל קרא"למ

בא ' קר הכועי(צ קרא "� בשכר ל"לגר בחנ� ולעכו, �"ודבריו הרי ה� דסובר דלעני
 להקדי� גר לעכו. יהודא' הלכה כר
דא� איתא דרק בריוח מועט יש להעדי� ולהקדי� הלואה , ג� כא
 תקשי, כ הרי לדעתו"א"). דדברי� ככתב�"להשמיע 

  .בריוח גדולאפילו , כ קרא אתא להעדי� הישראל"וע,  כל עיקרקראצ "לזה ל, � ברבית"דישראל לעכו

מהוה טענה לגבי הלואה שעצ� חיוב מת
 הלואה זה , בטל מסלע' ומה שמביא מהשבת אבידה שאינו חייב להפסיד בהי
ג� כשעומדת לפניו האפשרות הזאת , ולזאת דיינו שתחייבנו בהפסד מועט, מבלי לקבל רבית בחיוב התורה הוי גמילות חסד

כששניה� , עצ� העדפת ישראל, מישראל היא יותר ביוקר' והקני, א� לעני
 נידוננו כשבא לקנות. �"י מת
 ההלואה לעכו"ע
' כ קני"ע, מ ממי יקנה"היא לצרכו ולתועלתו ואי
 לו שו� נפ' שהרי הקני, אי
 בו משו� מעשה חסד כלל וכלל, כרי� בשוהמו

שהרי אבידה שהתורה מחייבת לא להעלי� . כ יש מקו� להבדיל בזה מאבידה"א. מישראל היא בגדר זה נהנה וזה לא חסר
וחיוב ההכרזה והטיפול עד הגעתה לבית ,  בכל מה שצרי� שלא תפסדלשמרה ולטפל בה, עי
 ממנה לקחת האבידה לתו� ביתו

  .זהו עצמו מעשה חסד גדול', בעלי

, א"כ שפיר קיימת הוכחת המג"וע. ואי
 לדרוש ממנו עוד בנוס� ג� להוציא הוצאות משלו על החזקתה, ל דבזה סגי"וי
כ
 , "דברי� ככתב�"� מזה בעני
 נבילה הדי
 של י ילי"וכש� שר, י"דאי להקדי� בהפסד מועט מסברא ידעינ
 לה אליבא דר

י קני
 או מכירה "שג� כשעומד לפניו ריוח מרובה ע, כ לאשמעינ
 בא"ע, או קנה מיד עמית�... עלינו לומר שכי תמכרו
  ".עמית�"כ החיוב הוא להעדי� "אעפי, �"לעכו

. עדי� הישראל למרות פער גדול במחירא שהובאו בראש דברינו דלעני
 מכירה החיוב לה"ז דברי הרמ"כ קיימי� ע"א
א "ג� א� אי
 מעמד לדברי המג. ו איכא שה� כעניי� בזה שמתקיימי� מעבודת� זו"ק' ואפי, ה העסקת פועלי� עברי�"וה

  .ז רק לכאורה"אכ
 כ. ביחס להלואה

  .ז

' א� דברי התוס. י
 נבילהבענ) כ, ז"ע(' הוא מבוסס על דברי התוס, דהנה כל יסוד ההבחנה בי
 ריוח מועט לריוח מרובה
� מצויי� "שלא היו עכו, שאינו שוה אלא דבר מועט לישראל, דדוקא נבילה: "...בזה' ל התוס"דז. בעיקר� טעוני� הסבר

� "משו� שעכו, חדא דלישראל הוא דבר מועט: הנה יש בדבריה� שתי הדגשות. ל"עכ, "ביניה� ולגר היא שוה ככל בשר
ל כוונת העני
 "וצ. שלגבי המקבל זוהי מתנה גדולה: כ מהוה עילה"ודבר שני שנראה ג. יחלא שכ" ככל בשר"שבשבילו זה 


, �" נקבע לפי קיומו של השוק לגבי המכירה לעכוהשער' הי, כיו
 שבשביל� זה ככל הבשר, � מצויי�"דאי היו עכו, הראשו
לגבי , "דבר מועט"זה בגדר ' ואז לא הי. � בשוק"או שיכול בנקל למוכרו לעכו, מ א� הישראל עצמו משתמש בה�"דמאי נפ


  .ע"וצ, וכ
 משפיע הדבר שלגבי המקבל זה שוה הרבה. ולא היתה תורה מחייבתו לתתה בחנ�, ישראל הנות

היינו " דבר מועט"הרי ברור שכוונת היות הנבילה . באשר לנימוק הראשו
 אינו מוב
. ושני הנימוקי� דורשי� ביאור
הרי כלל בידינו דדי
 פרוטה כדי
 ? מה גבול נתת' וק. 
 זה כער� הבשר הטוב לאכילה לישראלאלא שאי, פ"פ יותר מש"עכ

אחת שוה הרבה , שאיננו יכול לטפל ולהחזיר רק אחת מה
, שתי אבידותוא� למשל עומדות לפני הישראל ) ח', סנ(מאה 
ד יוכל "שא� יש בי, א� כי יתכ
. (שניהדדבר פשוט נראה שמעיקר הדי
 אי
 להעדי� השבת זו השוה הרבה על ה, פ"ואחת ש

ד ויש לפניו "ה א� אי
 ש� בי"וכ
 ה). את נזקו' והלה יתחייב לשל� לבעל האבידה השני, להתנות שישיב האבידה היקרה
כ ג� בזה "א, ואי
 עליו חיוב השבה" שלו קוד�"מ מעיקר הדי
 "שמ, לעומת אבידת חבירו השוה הרבה, פ" שמשלוהפסד 
  .ג פטור הוא"ש מהשבת אבידה שכל כה"ומ,  יפסידפ הוא"הרי עכ


כ היכ
 "א, פ"הוא יותר מש" דבר מועט"מאחר שכאמור ג� ה, מה גבול נתת בי
 דבר מועט לדבר מרובה, ובכלל אינו מוב
  .ק"שאי
 לו הפסד ממשי ודו, דרבי בקונה מישראל אלא בגוונא דנבילה? הגבול שיותר מזה הוא דבר גדול והפסד מרובה

  .ח

א� כוונו , מ בדבר"כי מאי נפ? ת שוה הדבר כמו בשר רגיל"בהדגשה שאצל הג' וכ
 לא מוב
 מה רצה לומר התוס
, הרי אי
 זה שיי� לתירו� הקושיא, התורה מחייבת לתת, כיו
 שהוא לא חסר, שלמרות שבשביל� זהו הרבה, להשמיענו

הרי זהו , כ התורה מחייבתו"ע" דבר מועט"סד רק כ מחייבת התורה מפני שהישראל אינו נפ"שעיקר התירו� הוא שמשו
ובשביל . פ"פ ביותר מש"כיו
 שהמדובר עכ, מ יש כא
 מתנה"שמ, הפרש המחיר קיי�' ג� אילולא הי, חידוש לחיוב הישראל

 כי אי
 זה שיי� לתירו�, הרי צרי� להביא זאת מיד לפני מה שהקשו, כ חייב"בשבילו הרבה ג להשמיע הלכה שג� כשזה שוה
  .כלל
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� שמוכ
 לקנות במחיר "פ המדובר כשיש עכו"הא עכ, "� ביניה�"שלא היו מצויי� עכו"דמה בכ� , א� ג� זאת יש להבי
' מפני שאילולא שהי, ולמה נחייבנו לתת זאת בחנ�, פ במקרה זה הישראל מפסיד הרבה מגדר מניעת הריוח"כ עכ"א, גבוה

  .ע"וכל זה צ. וליכול להרויח סכו� גד' � כי אז לא הי"כא
 עכו

  .ט

מ דמפרש דקרא אתי לאשמיענ
 במה "דהנה נאמר בדעת ר. לש� הבנה נראה להקדי� מה שיש עוד לדקדק בסוגיא
י "ולא נחלק על ר. יש להעדיפו על נכרי במכירה, שא� יש לפניו גר בנתינה, להשמיענו) לנכרי(למכירה ) לגר(שהקדי� נתינה 

  .י על אתר"כמבואר בגמרא וברש,  לנכרי בנתינהשלדעתו רשאי ג�, אלא א� אי
 כא
 גר

� בי
 בנתינה בי
 "עכו' אחד גר וא" כדאמר מפורש במכירהמ שיש ג� אפשרות לגר "מה דאמרינ
 לר, א� ה
 קשה
ל הרי "דכנ, הרי חייב הוא בנתינה דוקא ולא במכירה, הרי מאחר שיש לפניו ג� גר, וקשה אי� יתכ
 גר במכירה". במכירה

  .ע רב"ולכאורה הדבר צ. �"מ דילפינ
 מקרא דיש להקדי� נתינה לגר על מכירה לעכו"רבזה מודה 

  .י

) י"בדעת ר(שהיא כפי המנומק , � במכירה"דהא דחייבה תורה לגר בנתינה ואפילו להקדימו לעכו, והנראה ברור בזה
כשהגר שישנו כא� הוא , ילה בידוכוונת הדברי� שהמדובר בשהנידו
 לפנינו כשהזדמנה נב, מפני שגר אתה מצווה להחיותו

כי בזה (אלא שאי
 חיוב אלא להחיותו , ג� אילולא היתה הנבלה מזומנת, ואתה צרי� להחיותו, הוא מחוסר אפשרות קיו�
ובזה מתעוררת ) ו"ל�ה"ל, ה"העמק דבר ויקרא כ' עי, אלא מה שנחו� לקיומו,  כפי הרגלו�" אשר יחסר לו"לא נאמר 

דהיינו כשיעור שיוכל , "מתנה מועטת"ה ביד� להחיותו בדר� מתנה של צדקה והוא בשיעור של שבהיות הבריר, השאלה
הרי יקבל יותר הרבה מכדי , "ככל בשר"כיו
 שהיא לגביו , "מתנה מרובה"ואילו בתת� לו הנבילה יהא זה לגביו , לחיות מזה

  .וזה הרי אינו חייב, חיותו

כיו
 שאתה יכול ,  מהחיוביותרלומר שאל תעשה חשבו
 זה שאתה נות
 לו כ, "לגר תננה ואכלה" שאמרה תורה בזה הוא
ואל , תת
 לו זאת,  לתת לוחייבכיו
 שאתה אינ� חסר אלא מתנה מועטת שאתה אכ
 , ולהוציא יותר, למכור הנבילה לנכרי


פירוש ברור בדברי ד "כנלע. ואתה אינ� חייב כלל אלא מתנה מועטת, שאתה מפסיד מה שהיית יכול לקבל, תביא בחשבו
  .'התוס

  .יא

וחידוש שהתורה . שדבריה� שלגר זה שוה הרבה ה� מהווי� באמת עיקר התירו�', ומתורצות כל ההערות שהערנו בתוס
  .מחייבת במקרה שמזדמנת נבילה ליד� הרבה יותר ממה שהיית חוס� אלמלא הזדמנות זו

וכ
 למה , שאתה חייב להפסיד ממש משל�" מתנה מועטת"כמה הוא שיעור ה, לנכו
 לציי
' לכ
 מתור� שלא מצא התוס
  !כי השיעור הרי מבואר כדי חיותו. באמת התורה מחייבת אות� לתת לו

בזה אי
 אתה חייב לתת , או מקופה של צדקה, או כשכבר קיבל מאחר, שיש לו משלו, אבל א� אי
 הוא צרי� כדי חיותו
  .לו כלל ועיקר

מ היכי תמצי אפשרות למכור לגר "ש מה שהקשינו לדעת ר"וא. תר ל� ג� למכור לוג שיש לו כדי חיותו אכ
 מו"ובכה
אתה חייב לתת את , כמעט כשכר הבשר הרגיל, � שמוכ
 לשל� ל� עבור הנבילה"מ אפילו כשעומד לפני� העכו"בעוד שג� לר

והרי היא , לי� לתת לו הנבילהא� כשאינו זקוק אי
 ע, כי זה איננו חייב אלא כשהגר רעב ואתה מחוייב להחיותו. זה לגר
  .בקניה כגוי שמוכ
 לקנותה

  .יב

 בי
 ריוח מועט אי� גבול ואי� הבדלוג� בעני
 זה של הלואה , מ וחידושו אי
 לו מעמד"כל חילוק השע, ומדאמרינ
 הכי
, וכמו במכירה, � ברבית"י הלואה לעכו"ז מפסיד ריוח מרובה ע"והחיוב להלוות לישראל קיי� ג� בהיות� עי. לריוח מרובה

לקנות , והחיוב לשכור פועל, בי
 הפרש קט
 וגדול, אי
 שו� הגבלה, וכ
 בקביעת מחיר עבודה לפועל ישראל, כ
 בהלואה
שמעשה הצדקה אינו ', וכבר הובטחה הברכה בשמיעת קול ה. ולמכור לישראל וכ
 להלוות ג� א� נראה ל� הפסד ממו
 רב

  .מביא הפסד

  .יג

. שהרי הכתובי� מדברי� ש� על איסור אונאה, וזה מבואר בפרשת המקח וממכר ע� עמית�, ול לדברמ יש גב"שמ' אכ
 נ
אבל , אלא שזה מדובר בדיעבד. ג אד� מוחל" מפני שכל כה�וטעמא דמילתא , ל שעד שתות נקנה מקח"ומבואר בחז

ולראות , יש להעדי� הישראל" �לעמית"או " מעמית�"ולזאת גילתה תורה שא� זה . לכתחלה יש לדקדק ג� בפחות משתות
תמורה ' ועי. מ בזה נקנה המקח"כיו
 שמ, ויתכ
 שזה ג� בשתות עצמה. (בהפרש עד שתות,  המחיר כמ�ס� או כמ�זלעצ�את 

, ה עד"א תוד, ד"ק קי"ע ב"וילע (היסודיכמחיר , באופ
 שדיני אונאה יקבעו בהתא� לראיית מחיר זה). ב בעני
 הקדש, ז"כ
  ).ה ולא" תודא, א"ב כ"וב

  

  

  

  הסגרת עבריי� לשיפוט זר: סימ� כג 
  :הוא כדלקמ
, גו� העובדות כפי שנמסר
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הנרצח היה זולל וסובא . ל על שהיה מציק לאחיו המחזיק ש� מועדו
 לילה"בחו) ערבי(יהודי הרג במתכוי
 אד� 
אחרי שביצע . טרהומחמת הפחד מאיומיו לא קבלו עליו למש, כנראה נהג ג� באלימות. כ מסרב לשל�"ואח

  .ברח לאר�, עוד טר� שנתפס, היהודי את הפשע

אכ
 פנתה לישראל בבקשה להסגיר לה , בהתא� לזה. למדינה בה בוצע הפשע יש הסכ� הסגרה ע� מדינת ישראל
משפט מות אי
 (יש לשער שהוא עלול להשפט ש� למאסר לשני� רבות . את האיש כדי שידונוהו בערכאותיה�

  .שפסק מה שפסק, �"והגיע הדבר עד הבג, יפוטיי� באר� דנו בדברהמוסדות הש). ש�

המשפט "שתוכנה בירור השקפת , מנח� אלו
' � צורפה סקירה מטע� שופט בית המשפט העליו
 ה"להחלטת הבג
ל ולראות א� אמנ� "מגמתנו במאמר זה לעיי
 בנימוקי הסקירה הנ. בנידו
 ההסגרה במקרה כגו
 דא" העברי

  .עת משפט התורהמבטאת זו את ד

  :יתחלק בירורנו לשלשה ענייני�, בעקבות הסקירה

  ;והא� קיי� האיסור ג� כיו� הזה, איסור התדיינות בפני בית משפט לא יהודי. א

  ;תוק� משפט המלוכה בארצות נכר ומגבלותיו. ב

  .הסגרת יהודי ממדינת ישראל למדינה אחרת להשפט לפניה�. ג

  .א

ואפילו , אפילו בדי
 שדני� כדייני ישראל, � ובערכאות שלה�"אסור לדו
 בפני דייני עכו: קנפס) א, כו' מ סי"חו(ע "בשו
  .'אסור וכו, נתרצו שני בעלי דיני� לדו
 בפניה�

� " ולא לפני עכו�" לפניה�"ודרשו בו . ואלה המשפטי� אשר תשי� לפניה�: "ל על הכתוב"מקור הדברי� בדרשת חז
כי לא כצורנו "שנאמר , כ כפר בתורה"ה תחלה ואח"� כפר בקב"יני ישראל והול� לפני עכושכל מי שמניח די) ב, גיטי
 פח(

  ).ת"ומקורו במד, א ש�"ביאור הגר" (צור� ואויבנו פלילי�

 
שהרי האיסור נלמד ממה שנאמר , אינו אלא תיקו
 לשו
 כנגד המתאני�, שנאמר בספרי הדפוס" �"עכו"פשוט שלשו
בהרבה דפוסי� שבמדרש תנחומא באמת . (וכל שאי
 הדיי
 מישראל האיסור קיי�. דייני ישראל לפני �שפירושו , "לפניה�"

' רומי ה' � ד"ברמב.  מי שאינו ישראל�והכוונה ברורה " כנעני� "�ת "
 עה"וברמב". כותי� "�� "הגירסא במקו� עכו
  !).דייני גויי�: ז, סנהדרי
 כו


וכ
 הרי . ר האיסור קיי� ג� בדבר שברור שה� דני� בו כדיני ישראלשהרי כאמו, ואי
 זה מפני חשש של עיוות הדי
שמא , כ הרי אי
 כא
 חשש גזל"א. ג� כששני בעלי הדי
 הסכימו מרצונ� הטוב להתדיי
 בפניה�, האיסור קיי� בכל החומר

� מסכימי� להתדיי
 לפני באופ
 זה אילו היו הצדדי. שהרי כל אחד ויתר על זכות המגיעה לו לפי די
 תורה ,יחייבו את הזכאי
ואילו התדיינות בפני ). על התורה(
 "כמבואר ש� ברמב, מ קבלת� קבלה"מ, א� שאינ� יודעי� דת ודי
, אנשי� מישראל

איסור , איסור זה הוא איפוא). ג"ס(ע "כמבואר ש� בשו, וא� קבלת� עליה� אינה מועילה, ערכאות של נכרי� אסורה
ולא בתנאי ההתייחסות של הנכרי� , ואינו תלוי בזמ
. שהרי למדוהו מ
 הכתוב, ר תורהוהוא איסו, מוחלט וחמור ביותר

  .ליהודי� ובזכויות שמוענקות ליהודי� כאזרחי המדינה

שבערי� הגדולות שבה
 היתה מרוכזת אוכלוסיה יהודית גדולה פעלו בתי די
 , ואכ
 כ� נהגו בקהלות ישראל עד לשואה
ד שבי
 "ולפניו היו מובאי� הדו) ק"אבד(היה רב המקו� מכה
 בתואר אב בית די
 , ותרובמקומות קטני� י. בהרכב מלא
  .מבלי להביא דבריה� לפני הערכאות המדיניי�, איש לחבירו

לדעתו כאילו חל שינוי בהלכה זו של איסור ההתדיינות בערכאותיה� במחצית ". הסקירה"לא כ
 סבור המחבר בעל 
על רקע השינוי שחל ביחסי ישראל ואומות העול� לרגלי "וזה . ת המאה עשרי�השניה של המאה התשע עשרה ותחל

  ".האמנסיפציה והשלכותיה

ע� איבוד העצמאות המדינית של , בתקופה מאוחרת" נתחדש"שכאילו כל האיסור , זה בנוי על תיאוריה שבנה לעצמו
, משהגיעה האמנסיפציה, משו� כ�. ילהלפחות בשטח החיי� הפנימיי� של הקה, ובמגמה לשמור על אוטונומיה, ישראל

א� תיאוריה זו אינה מאומתת . וברצו
 ויתרו עליה, שוב לא היה עני
 בשמירת אוטונומיה, והיהודי� קיבלו שיווי זכויות
  .וכפי שנתבאר לעיל, ואי
 לה יסוד בהלכה, במציאות

ק "יחיאל מיכל עפשטיי
 אבד' הגאו
 רוה� " משני גדולי הפוסקי�"ה
 מחבר הסקירה מביא סייעתא , א� ישאל השואל
כיצד נעיז , ל"דוואהרט זצ) ג� בו כ� בפירוש בשער הספר(ק "מאיר ד
 פלאצקי אבד' ל והגאו
 ר"נאווהרדוק זצ!) כ� בפירוש(

מ "מה שכתב בחו" ערו� השולח
"' הנה לפנינו הדברי� מס. כפי שציטט�, הבה נראה מה ה� דבריה�? לחלוק עליו, איפוא
למה שנאמר ש� באיסור מסירת " כמעי
 הקדמה"אלא , לא בגו� סעיפי הלכה, "הערה"זה נאמר ש� בכותרת . שפח' סי

  )ההדגשות בכל מקו� שלי: (וזה לשונו, יהודי למשפט המלוכה

א� ,  לא היה לאיש בטחו
 מפני השודדי� והאנסי�הדורות שבזמ� הקדמו� במדינות הרחוקות לכל קוראיידוע 
ועל . השוד והחמס שפחות הממשלה עושי�, כידוע ג� היו� מאיזה מדינות מאפריקא. שרהשנשאו עליה� ש� מ

שפרשו כנפי ממשלת� , ומלכי בריטניא, ה ואבותיו הקיסרי�"וביחוד אדוננו הקיסר יר, טוב יזכרו מלכי אירופא
את '  וכוי מסור ומלשי�על זה סובב כל דינ', למע
 יהי לכל איש ואיש בטחו
 על גופו וממונו וכו, בארצות הרחוקות

  .ולכ
 נית
 להצילו בנפשו, הלא רודפו בגופו וממונו, חבירו לפני שודדי� בכאלה

  :על זה כותב מחבר הסקירה בי
 השאר

המקור מדבר ! נא לשי� לב(ראה במלכי אירופא ובריטניא שבימיו ") ערו� השולח
"ח של "בעהמ(יחיאל מיכל ' ר...
שהיה ידוע , הוא אלכסנדר השלישי, של רוסיה, "ה"הקיסר יר" על �וראשונה  ובראש �כי ג� ; לא רק על אלה
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וג� ש� הביטוי . מ"ואותו הוא ג� מקלס ומשבח בפתיחה לחלק חו, בשעתו כצורר ישראל בגזירותיו שהמציא
 על וג� ליהודי� שבתוכ� בטחו
, שלטו
 המעניק לכל איש ואיש...) ואכ
 ידוע וידוע". כידוע לכל קוראי הדורות"

 שבו ג� בעלי המשרה שבשלטו
 הכללי היו בחינת ודיני מוסר ומלשי� אינ� חלי� אלא בזמ� הקדמו�. גופו וממונו
 הגישה העקרונית חשובה היא א� מבחינת נושא דיוננו... אופטימיות זו מופרזת היא בעינינו"... שודדי� ואנסי�"

  .ה המובעת על ידו באופ
 כה ברור וממצהא� די הגיונית ופשוט, וההנמקה הנועזת, של גדול הלכה זו

של " עי
 רעה"שאי
 זה אמור אלא כדי להנצל מחשש , שעי
 כל רואה תבחי
 מיד, לראות בדברי�, כמה מביא לידי גיחו�
, והיה מוכרח, ה"לש� כ� הרבה בשבחי� על הקיר). שעל פי רוב היתה מסורה לידי יהודי מומר(הבולשת הרוסית והצנזורה 

בעוד שכל , כאמת לאמיתה, שכאילו נאמרו בכנות, ג� לחלק שבחי� לשאר מלכי אירופא ובריטניא, ת כמתעתעשלא להראו
כי לא ", "מודעה ואזהרה"מנוסח של " הצהרות"מי שנזדמ
 לו לעיי
 בספרי� שנדפסו אותה שעה ברוסיה נפגש בסוג זה של 

בונה מחבר הסקירה על , ויודע מה טיב
 ומטרת
" יל�והמלכי� אשר אנו חוסי� בצ, כדורות הראשוני� הדורות האחרוני�
שנשמר ) של פניה לערכאות(איסור "שכאילו " הנמקה נועזת"ו" גישה עקרונית"שיש כא
 , יסוד דברי� אלה תאוריה שלמה

  .בטל ואיננו מזמ
 האמנסיפציה ואיל�, "בקפידה רבה בכל התפוצה היהודית עד לאמנסיפציה
מבלי (מאיר ד
 פלאצקי שמביא דבריו ' ג� אצל הגאו
 ר" גישה מעי
 זו" מחבר הסקירה מתו� תפיסה מסולפת זו מגלה

בראש פרשת ,  על דר� ההלכהפלפולי דרוש, על התורה שתכנו הוא" כלי חמדה"וה� לפנינו בספרו , שציי
 היכ
 נאמרו
שד
 בהרחבה באיסור זה "אחר והנה ה� דבריו ש� ל).  מהתוכ
 העיקרילהבדיל�, והדברי� ש� מושמי� בסוגרי�, משפטי�

  :ובדיניו השוני� הוא מסיי� ואומר) של ערכאות(

ואינ� , חס ושלו�,  שאינ� בכלל עובדי כוכבי� ומזלותמ שכל די� זה לא קאי על השופטי� בזמננו"אי� נפא� אמנ� 
כגו� חינא , רחוקותלהתלמד למדינות א� כתבתי .  כמו דינא דמלכותא,ופשוט שצרי� לדו� לפניה� דוקא, בכלל ערכאות

  .� ויש לה� די
 ערכאות" שעובדי� ש� עכו,ויאפא�

להתלמד למדינות רחוקות "שאינו כותב כל אריכות ובירור הדי
 לפרטיו רק כדי , הא� לא יבי
 מיד כל קורא הדברי�

צרי� לדו
 לפניה� "" השופטי� בזמננו"ואילו , שבאותה שעה טר� דרכה ש� רגל יהודי, שדומה, מדינות, "כגו
 חינא ויאפא

ו "כי סימ
 כ, כדי לשכנענו באמיתות שיטתו, א� מחבר הסקירה מביא� לפנינו? "לפני�"שכל זה לא נאמר אלא " דוקא
  ...האמנסיפציה" אור"מ כאילו עבר ובטל מ
 העול� בתקופת זריחת "שבחו

 
. ערכאות נוהג בזמנו ובמקומואי
 איסור " כלי חמדה"יתירה היא של מחבר הסקירה לחשוב שלדעת ה" תמימות"אכ
מלבד מקרי� מיוחדי� שתכנ� יבואר , שהאיסור להתדיי
 ולמסור יהודי לערכאות לדונו קיי� ועומד, פשוט וברור איפוא

  .בפרק הבא

  .ב

 אפילו היה רשע ובעל עבירות, � בי
 בגופו בי
 בממונו"אסור למסור ישראל ביד עכו: נפסק) ט, מ שפח"חו(ע "בשו
והוא קיי� ועומד בכל , ל"ודיניו מבוארי� בפרטיות בסימ
 הנ, הוא חמור ביותר, איסור זה. 'וכו)  מקו� שליהדגשות בכל(

  .כפי שנתבאר לעיל, כולל זמננו אנו, הזמני�

, י מסירתו למלכות" אלא עואי� דר� למונעו מזה, וזה כשזה מזיק לרבי�, �"אכ
 יש והותר למוסרו ג� למלכות עכו
זה ' י בסי"עני
 זה מובא בב. והעונש א� חמור יותר מאשר בדיני ישראל, ות במשפט המל� ה
 קלות יותרלמרות שדיני הראי

  :ל ש�"וז.  למשפט די
 התורהובמקביל,  בעניני� מסוג זהבישראלשמסביר שמשפט המל� קיי� ג� , א"מתשובת הרשב

יוסי ' ישמעאל בר' וכ
 ר.  ועניש להואגנבי בהרמנא דמלכתפס ) ב,מ פג"ב(ש "א בר"שהרי ר, עוד גדולה מזו אמרו
מכל מקו� לא נשוי להו , יוסי' ישמעאל בר' ל אליהו לר"וכ
 א. 'ק חומ� ב
 יי
 וכו"ל ריב"ג דא"ואע) ב,ש� פד(

. להמנע מלענוש על מה שלא חייבה תורה היה לה� שמחמת חסידות�אלא . כטועי� גמורי� בדיני� מפורשי�

ואילו היו טועי� גמורי� ועושי� דלא כדי
 לא .  שלא היה נוהגי
 בחסידות כאבותיולומר, וזהו שקראה חומ� ב
 יי

ואליהו נמי לימא ליה . ואילו היה איסור גמור מאי קאמר הרמנא דמלכא הוא. 'קראו� אבי� ברח לעסיא וכו
עושה כאלו ד� ו, לכ� מ� המל�אלא כדאמרינ
 שכל שהוא ממונה . מאי חזית דדמא דיד� סומק טפי) ב,פסחי� כה(

  . כי המל� במשפטי� אלו יעמיד אר�,במשפטי המלוכה

והוא מופעל במקו� , והוא מקביל למשפט התורה. קיי� ג� לפי התורה בישראל, שמשפט המל� והמלוכה, תוכ
 הדברי�
צור� ש, הוא קיי� ג� כשישראל נמצאי� תחת שלטונ� של מלכי ומלכויות נכר, ועל כ
. שהדבר נצר� לתועלת קיו� הציבור

  .א"כלשו
 הרשב, "אשר במשפטי� אלה יעמיד אר�", הגנת הציבור מפני אנשי רשע הוא מתפקידי המל�

, אתה לומד את מיגבלותיו, לשופטו ולדונו, ג� של נוכרי�, אכ
 מתו� הנימוקי� הניתני� להסבר מסירת יהודי למלכות

  :וה

, יוסי' ישמעאל בר' ש ור"א בר"צב בזמנ� של רכפי שהיה המ, אי
 זה אלא כשאי
 לישראל עצמ� אפשרות לשופטו
 לבער �ואז לא היתה ברירה אחרת . מנעה מלשפוט דיני עונשי
 מישראל, י"שמלכות רומי ששלטה אז שלטו
 בלי מצרי� בא

  ".קוצי� אני מכלה מ
 הכר�"כמו שאמר בהצטדקו ,  הקשהי" אלא ע�הפושעי� 


, בידי המוסדות השיפוטיי� שקיימי� באר� לשופטו ולהענישו כדי
שהרשות , כשהפושע נמצא במדינת ישראל, ועל כ
  .י הסגרתו למשפט נכרי�"ממילא לא קיי� כל צור� להלח� בפשיעה ע

אינו חל אלא על אזרחי , שכאמור בעני
 זה דינו די
 בארצו, דינא דמלכותא, כלומר" הורמנא דמלכא"התוק� המחייב של 
חל על מדינה " דינא דמלכותא"אול� אי
 .  של כל האזרחי�לתועלת�אלה נחקקו שהחוקי� ה, כולל יהודי�, אותה מדינה

ממילא חל בזה . אי
 חובת הסגרה של פושע חלה על מדינת ישראל בנוגע לפשע שבוצע במדינה אחרת, על כ
. אחרת ואזרחיה
וא� בדיעבד לא . סכ� הסגרהואסור להתחייב בה, ל"שפח הנ' ע סי"כמבואר בשו, הדי
 של איסור מסירת יהודי למשפט נכרי

  .שג� קבלת קני
 בי
 שני בעלי די
 להשפט בערכאות של נכרי� אי
 לה תוק�, כאמור לעיל בסימ
 א, חל הסכ� זה
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, רשות וא� חובה, על כ
. שישמשו עבור פשע שבוצע במדינה אחרת, מאיד� אי
 ההלכה מכירה בגבולות מדיניי�
ובזה ג� מסולקת הטענה המושמעת שכאילו מדינת , נמלט אלינו ממדינה אחרתלמוסדות השיפוט במדינה לשפוט עבריי
 ש

 שעבריי
 שנמלט לאר� לא ,וראוי שיחקק במפורש חוק כזה מטע� המדינה, אי
 הדבר כ
. ישראל תשמש מקלט לעברייני�
  .י העונש המגיע לו"וישפט באר� עפ, ינוקה

, במקרה דנ
. א מהגמרא"הרשב' אות� מקרי� שהובאו בתשכגו
 ב, שאי� חשש של עיוות הדי�ההסגרה מותרת בתנאי 
שג� מדינות חזקות ומערכותיה
 המשפטיות נתונות ללח� ואיומי� מצד אירגוני� טרוריסטיי� , ולפי המצב בזמננו

שג� א� הוא לא , י יהודי"ומכיו
 שהמדובר על הריגה של ערבי ע; שמאלצי� אות� לסטות ביודעי
 מהנורמה הקבועה בחוק
אי
 , אי
 ספק שהללו רואי� עצמ� ערבי� לנקו� דמו, )מה שאינו בטוח כלל ועיקר(יי� לאנשי הכנופיות הטרוריסטיות השת

  .להחמיר יותר ממה שמחייבת שורת הדי
, לומר בבטחה שהשופטי� לא יהיו נתוני� ללח�

ברר שאותו נרצח היה בגדר והיה מת, העובדותיתכ
 שבמשפט לפני שופטי� בישראל היו מבררי� יותר את : זאת ועוד
�, נימוקי� מסוג זה. א� יפגעו בו לרעה וימסרוהו למשטרה, שאיי� בנקמה מצד הכנופיות השורצות באותה מדינה, רוד

  . בדי
ולא, י מסירתו יוחמר עונשו"נמצא שע. ולא שופטי נכרי�, רגיש לזה, החש את עקת הטירור והשלכותיו, שרק יהודי
והרי המדובר באר� שהאנטישמיות פרחה , תקע שאי
 בי
 השופטי� מי שנגוע קצת באנטישמיותמי לידינו י, א� ג� זאת

הרי הוא רקע , ומקרה כגו
 דנא, הרי יש ג� סביבה ואוירה, וא� לא בה�, וג� עכשו עדיי
 רישומה ניכר, בה בתקופה מסוימת
  .לא יושפעו מזה,  הטובע� כל רצונ�, ואי
 בטחו
 שג� השופטי�, מתאי� להפרחת סיסמאות מעי
 אלה

והביאה ) א,ז(מכות ' שמקורה במס זוהי הלכה. שאי
 אנו פטורי� מלהצביע עליה, לבסו� עוד נקודה שנעלמה כליל
  :ל"וז) ח' סנהדרי
 הל' ג מה"פי(� "הרמב

  .סותרי� את דינו, ל וברח לבית די
 שבאר� ישראל"ד שהיה בחו"מי שנגזר דינו בבי

  ).י" רש�אולי תועיל למצוא לו פתח של זכות (מפני זכותה של אר� ישראל : טע�מ מבואר ה"ובגמרא ש� ובכ

, שיש להניח שאכ
 חיפשו כל דר� של זכות ולא מצאו, י דייני ישראל"והמדובר כשנגמר דינו ע,  כ�שנגמר דינווא� במי 
ו "ו ב
 בנו של ק"ק,  שופטי ניכראלא על, ל"ד ישראל שידונו בחו"והמדובר לא בבי, על אחת כמה וכמה במי שטר� נגמר דינו

  .שההסגרה אסורה, הוא

  .ואסורה ההסגרה בכל חומר הדי
, אינו קיי� כא
, שקיי� במקרי� מסוימי�, היתר ההסגרה: סו� דבר

מתעלמי� , בעוד שמרבי� להדגיש שג� א� יסגירו את הנאש� אי
 הוא צפוי לעונש מות: מ
 הראוי להדגיש עוד דבר
 על כ� שישיבה במאסר מנתקת נוס�שכ
 , באר�עונש כפול לעומת המאסר , ל" תקופה ממושכת בחובמאסרמהיות הישיבה 
, מחג ומועד,  מרחיק אותו מההווי היהודיל"בחוהמאסר , מחבריו ומאורח החיי� הנורמלי של אד� בחופש, אד� ממשפחתו

מוציאי� , ו צדיקי�"אי
 המדובר על אחד מלג� א� , נוס� על היות� פושעי�, נכרי�חיי� ממושכי� בי
 . ומכל משהו יהודי
כי גרשוני : "ה על ריחוקו מהאר�"וכבר המלי� דוד המל� ע, והרי זה מעי
 מיתה רוחנית,  באופ
 מוחלטמכלל ישראלאותו 

  ?למה להענישו בכפלי�, וא� נתחייב הפושע בעונש מאסר, "לאמר ל� עבוד אלהי� אחרי�' היו� מהסתפח בנחלת ה

  .ג

  .ח"� ותשובות הב"הריעב' תשו, חוות יאיר: ת להצדקת ההסגרה"ה מביא שלושה מקורות מספרי השומחבר הסקיר

ל הוא "המדובר בהנ. אלא א� יש להשתדל להציל מי שנתפס בערכאות, הסגרהשני הראשוני� אינ� דני� כלל בשאלת 
בידי ל שמתגלגלת עליו מיתה "ו חזאמר, שג� משבטלו משפטי נפשות, ד" בידי בחייב מיתהשלפי הדי
 היה , בנאש� ברצח

שמכא
 . ל כגלגול הסיבות בידי שמי� שיבוא על עונשו"רואי� הגדולי� הנ, מה שגרמו הדברי� ונתפס למלכות. שמי�
  .שאי
 לעשות דבר להצלתו, המסקנא

. רות לדונו כא
בנידו
 שלנו קיימת אפש, בפרט שכאמור. על מנת לדונו,  בידי�למוסרואבל אי
 הדיו
 א� ניתנה רשות ג� 
  .ונראה באיזו מדה יש לה עני
 לנידוננו, ח"נעמוד איפוא על התשובה מהב

  ).ההדגשות שלי: (ח"כפי שהובא בראש התשובה של הב, הנה סיפור המעשה

"). אותו האיש"שכאילו גנב צלב ועליו דמות , הכוונה(בדבר גואל שלה� ,  שהעלילו בעיר קאלישעלילות שקרעל דבר 
היה זה ארנק , כנראה(מסר כיסו , וג� מבני ישראל בתוכ�, והיה הדבר בקהל אסיפת גויי� רבי�, שהוליכוהוכ. ותפסוהו

אול� בשעת מעשה לא הגיבו , הדבר נעשה בגלוי לעי
 הרואי�. ליד חמיו שהיה שמש הקהל.) שהיה בידו בשעה שנתפס, כספו
לאחר שפסקו את דינו של הנתפס למיתה ). י
 לו ע� העלילהשהכיס דבר א, מפני שכול� הבינו, כפי הנראה, וזה היה(כלו� 
, מוב
 מאליו. (בטענה שבתוכו היה מוסתר הצלב שנגנב, נמלכו בה� להעליל ג� על זה שקיבל הארנק, מות קדושי�ומת 

העלילה על מי שקיבל מידו ". עלילות שקר "�ח שהבאנו "כמבואר בלשו
 הב, שמאחר ועיקר העלילה היה בשקר יסודה
  .)להתגולל ג� עליו, עלילה נוספתאינה אלא , כיסה

  .היה שמש הקהל ברח ויסתתר בבית אחד מבתי היהודי� ונעלמו עקבותיו, שהוא כאמור, אול� האיש הזה
שהיה ) מושל המחוז(מחויבי� להעמיד את השמש בפני הואייבודה ) ראשי הקהל(ופסקו השרי� בחצר המל� שהראשי� "

יכנסו המה תחתיו לכל העונשי� שיצאו מפי , וא� לא יעמידוהו למשפט. ולו סמכויות שיפוט, פקיד הממשלה בעיר הפל�
  ."המל�

שעלול ג� להוציא עליו משפט , הא� למסור את האיש לפני השופט, השאלה שניצבה לפני ראשי הקהל בכל מוראה היתה
יכנסו "ת ראשי הקהל באיו� שה� ובכ� להעמיד א, או שלא לקיי� את הצו; כש� שנהרג הראשו
 בעלילת השקר, מות

  ".תחתיו לכל העונשי� שיצאו מפי המל�
  ):ה, יסודי התורה ה' הל(� בדבר דומה "י דברי הרמב"ח ד
 בשאלה עפ"הב
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יהרגו כול� ואל ימסרו לה� נפש ,  נהרוג את כולכ��וא� לאו , � תנו לנו אחד מכ� ונהרגנו"א� אמרו לה� עכו...
וא� אינו . ואי
 מורי� לה� כ
 לכתחילה. יתנו אותו לה�, מיתה כשבע ב
 בכריוא� היה מחויב . אחת מישראל

  .ייהרגו כול� ואל ימסרו לו נפש אחת מישראל, חייב מיתה

שכל שיש לה� , ומסיק שזה כדעת ריש לקיש בירושלמי, �"בדברי הרמב" חייב מיתה כשבע ב
 בכרי"ח ד
 על המוב
 "הב
שגר� שהעלה עליו את , מכל מקו� כיו
 שהוא בעצמו פשע, חייב מיתה בדיני ישראלי שאינו "אעפ, � עילה להורגו"לעכו

אלא ימסרו עצמ� , ועל כ
 אי
 להורות לה� לעשות כ
, אינה כ
" מדת חסידות"אבל , מעיקר הדי�זה . חמת� ימסרוהו לה�
  ):ההדגשות שלי (:� פסק"הרמבשיוצא מתו� דברי , על פי העקרו
 הזה. כול� למיתה


 דיד
 נמיבנידו ...
, שנתעללו עליו לקבל הכיס בפני הגויי� מאותו היהודי דאיהו גר� לנפשיהמאחר , ודאי אמרינ
שיגזרו עליו שיעמוד למשפט בידיה� על דבר , הוא גופיה מסר עצמו לסכנה זוא� כ
 , ולא חשש שג� עליו יעלילו

והוא , שכיו
 שייחדוהו, יכא סכנת נפשותי דא"ואעפ. ולכ
 רשאי� אנחנו למוסרו בידיה� למשפט, הכיס שקיבל
  . דגר� לנפשיהדמו בראשואלא , אי
 אנחנו חייבי� בדמיו, חייב על כ� בדיניה�

ואינ� , מותר למוסרו, בדיניה� וייחדוהושבמי שחייב , לפי מה שהוכיח שפירושו, �"זה בדיוק לפי פסקו של הרמב
נוספת על שאלה . ג אי
 מורי
 כ
 לכתחילה"� שג� בכה" פסק הרמבאלא שעדיי
 עמד לפניו. חייבי� למסור נפש� על הצלתו

  ":מידת חסידות"שבזה אי
 ג� , שיש כא
 נקודה מקילה, ח ומחלק"מוסי� הב, "מידת חסידות"שאינה אלא דיו
 מצד , זו
דו
 וכני, שאפשר דלא באו להורגו, אבל בסת� שאלה. הוא דאי
 מורי
 כ
, דשאלוהו להורגו בפירוש, ודוקא הת�


כדי לבדוק את , ועל כ
 גזרו על היהודי שקיבל הכיס לבא למשפט. דאפשר דדעת השרי� לברר וללב
 האמת, דיד
כי בזאת יבח
 , אי נמי שדעת השרי� היא. ולבדוק אותו א� יכולי� לתפוס אותו בשו� דבר, היהודי בשאלותיה�

כיו
 , ולפי זה. לא יירא לבו ויבא למשפט, ואוא� זכאי ה. פ
 יאש�, לא יבא למשפט, כי א� היהודי חייב, הדבר
  .ואי� עובר בזה על משנת חסידי�שפיר יכולי� למוסרו , דליכא ודאי שאלת הריגה

אי
 הדיו
 על מסירה מרצו
 של . איפוא ואי
 בה� בעצ� חידוש משלו, הדברי� ברורי�. ח בתשובתו"עד כא
 דברי הב
מות "היהודי שהומת מת ,  היה מעיקרו עלילת שקרכל הדבר. אימו
 במשפט�ואי
 כל דיו
 על מידת ה, יהודי למשפט נכרי�

, עלול הוא להיהרג לא על חטא שעשה, וא� היהודי הזה שנתבקש על ידיה� למוסרו למשפט�". קדושי� על קידוש הש�
  .ה נתפס קודמושג� הוא ייסח� לעלילה שב, שהיה לו להביא בחשבו
, י קבלת הכיס" שלו וסיכ
 עצמו עקלות דעתאלא על 

ודאי , "יכנסו המה תחתיו לכל העונשי�"שא� לא ימסרוהו ,  שנתלה על ראש� של ראשי הקהלברור שאילולא האיו�
הא� חייבי� : זהו כל קוטב הבעיא. אלא שכא
 הסכנה שעל ידי שלא ימסרוהו ייהרגו ה�. שלא היה עולה על הדעת למוסרו

שמעיקר הדי
 ודאי שאי
 כא
 , בזה הוא שהסיק. צמו גר� לזה במעשיובעוד שהוא ע, ה� למסור עצמ� למיתה במקומו
שכל עוד אי
 מוסרי� לודאי , הוסי� לומר" למידת חסידות"ורק באשר . �"שהרי זוהי ממש ההלכה שנתבארה ברמב, שאלה
ואל ימסרו  "שכל עיקרה של ההלכה שחייבי� למסור עצמ� למיתה, מ
 הראוי להדגיש. [לא נאמרה ג� מידת חסידות, מיתה

הרי המדובר ג� שכשלא ימסרוהו ) מ ש�"כ' עי(שכפי שכבר עמדו המפרשי� , הלכה שאי� כמוה לשגב מוסרי" נפש מישראל
אי
 . מכל מקו� חייבי� ה� למסור עצמ� למיתה, ונמצא שג� אותו לא הצילו בהמנעות� מלמוסרו, יהרג הוא יחד עמה�

ח שאי
 ה� "פסק הב, שזה ורק בזה. � שגר� לעצמו בהתנהגותו לסיכונושל הגנה על אד" מדת חסידות"הדיו
 אלא על 
" החשיבות העקרונית"דל שכלי מהבי
 מה כא
 .] כל עוד שיש נדנוד של ספק שמא ג� הוא יינצל בחסדי שמי�, חייבי�

  ).ההדגשות שלי: ( והנה מה שכותב בזה המחבר המלומד בסקירה שלו.לנידו� שלפנינושממנה השלכה 

למקרה הקונקרטי של נושא וענינו המיוחד , ח מחמת חשיבותה העקרונית" בזה בציטוט תשובתו של הבהארכנו
 ג� א� העבירה אינה אלא מטע� הדי� הכללי, ההסגרה של מי שהוא חשוד בביצוע עבירה מותר, סקירתנו

חשוד את א� אכ
 עבר ה,  שבבית המשפט הכללי יבקשו לברר את האמתוזאת כאשר יש להניח". בדיניה�"
  ...שאכ
 זהו מצב הדברי� בבית המשפט הכללי בימיו, ורבינו יואל סירקיס מוכ
 היה להניח. העבירה המיוחסת לו

, חלילה שו� סכנה עומדת לפני� כשלא, "למקרה הקונקרטי"כיצד ואי� רואה המחבר המלומד את ענינה של התשובה 
א� אכ
 (וכשהדבר ביד� לדו
 את הפושע ,  את ההסגרהה עלי�שכופוכשאי
 א� אחד , י אי ההסגרה"שמישהו אחר יסבול ע

מעני
 לראות את דר� ? באופ
 שלא יסכ
 את שלו� הציבור כא
 וא� זה שמחו� למדינה) ומה גודל פשעו, יוכח שפושע הוא
"
  !והלימוד דבר מתו� דבר" ההגיו

  :הנה כ
 ה� דבריו

ג� בתנאי� , לרשות בית המשפט המוסמ� לדונו) ?( הצדיקו הסגרה זו רבי� בי� גדולי ההלכהכפי שראינו 
, ח" את פסיקת� של הבדי להזכיר. שהיא חסה בצלו, י השלטו
 הכללי על הקהילה היהודית" עשההסגרה נכפתה
, שהסגרה זו מוצדקת היא, ובודאי וכל שכ
... שעמדנו עליה� מכוח גופו של המשפט העברי, �"החוות יאיר והיעב
 על מוכ� היה לסמו�) ח"הב(רבינו יואל סירקיס ...  של מדינה עברית ריבונית החופשימרצונ�באשר היא נעשית 

ולא היתה , יושר שיפוט� של בתי המשפט של השלטו
 הכללי בקאליש שבפולי
 אשר יהודי קאליש כפופי� לה�
  .'כמוב
 כל יכולת של עיקוב ופיקוח אחריה� וכו

ח "בעוד שכל הדיו
 של הב: הכתב קל וחומר כזה שכולו מופר� מעיקרואי� עלה על הדעת להעלות על , ואתה עומד ותמה
י התעללות "ע,  סכנת מות ממש�ובעטיה של הסכנה שריחפה על ראשי הקהילה , א� ההסגרה מותרת בכורח הכפיה, הוא

חסד� של אילולא סכנה זו לא היה צל של ספק שאי
 להסגיר את האיש ל, וכתוצאה מעלילת ד� שהיא שקר ביסודה, עליה�

  !כשאי
 כפיה אי
 הסגרה: הרי המסקנא ההגיונית שהיה ראוי ללמוד מזה, וא� כ�. שופטי האו
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  .ד

אילו היתה , שכ
 ש� המדובר על טיפול של מישהו שהיה חייב בדי
, � קשר לשאלת הסגרה"אי
 לדברי החוות יאיר והיעב
למקרה של , הסגרה שנכפתה וסיכנה את הקהילההעוסקת ב, ח"כמו כ
 אי
 ללמוד דבר מתשובת הב. יד ישראל תקיפה


  .ממדינה יהודית ריבונית למדינה זרה, הסגרה מרצו

והחובה לערו� לו משפט צדק , אסור למסור א� יהודי לערכאות של גויי�: המסקנא הנכונה מבחינת משפט ההלכה היא
  .במדינת ישראל

  

  ג הקרקע"בני� לבית קברות ע: סימ� כד
נוכח התמלאות בתי הקברות , ראשית לישראל לתכנ
 סדר קבורה חדש ושונה מהנהוגהוגשה הצעה לרבנות ה

מה שמכביד על סידור , המרוחקי� ממקומות יישוב, והצור� לאתר מדי פע� מקומות חדשי�, הסמוכי� לערי�
  .'ההלויות וכו

 משטח מחולק כשכל, י אדריכלי� ותכנה להקי� מבנה רב קומות של משטחי� זה על גבי זה"ההצעה הוגשה ע
בכל קבר נית
 להציע . ז יהיה אפשרי להגדיל פי כמה את שטח הקבורה"באופ
 שעי, י קירות בטו
"לקברי� ע

  .נית
 לכסותו באדמה ולסגור את הקבר במכסה מתאי� ובמצבות כפי הנהוג' וכ
 יהי, מתחת לנפטר אדמה כנדרש

  .ברי הסברהע� דגמי� וציורי� וד, מתוכננת לפרטיה, הוגשה הצעה מעובדת

ובמדה מסוימת ג� מבחינות , י הרבנות הראשית מבחינת ההלכה"יש צור� לברר א� ההצעה ניתנת להתקבל ע
  .ה"וזה אשר העליתי בע, עיינתי בדבר. אחרות

  .א

ר יוחנ
 משו� "א): ז"קי' שעוועל עמ' בהוצ(ל "
 זצ"תורת האד� לרמב' והועתק בס) ב, ו"סנהדרי
 ד� מ(איתא בגמרא 
.  קאמרבקרקעקבורה , פירוש. מכא
 רמז לקבורה מ
 התורה, ל כי קבור תקברנו"ת, רמז לקבורה מ
 התורה מני
י "רשב

  .לגניזת קרקעוריבויא דתקברנו , ת דגמר מתלוי גופא"ולהאי מלי
 את מתו ממש עובר בל


 אמר רב חמא בר יעקב .ל ולא מידי"אישתיק ולא א, ל שבור מלכא לרב חמא קבורה מדאורייתא מנא לכו"א: והת� תנ
 �לא משמע ליה , "תקברנו "�לימא ליה , ארו
'  דעביד לי�ודחינ
 ". כי קבור"איבעי ליה למימר , אימסר עלמא בידא דטפשאי

  .לשבור מלכא אלמא ארו
 לאו קבורה היא

וא� עשה ארו
 . ובכלל מלי
 מתו הוא ועובר עליו, שהעושה ארו� למת ומניחו בבית קברות אינה קבורה, נמצאנו למדי�
כ "ע. ל"דקבורת אר� ממש מצוה כצוואתו דרבי ואפילו בחו, כ יפה היה לקברו באר�"אעפי. אינו עובר עליו, וקברוהו בקרקע


"לשו
 הרמב.  

הוא , וזה שנותני� עליו עפר: 'רב נטרונאי גאו
 שכ' מ שהביא ש� לעיל מתשו"הוא עפי, "שיפה לקברו באר�"וזה שכתב 
שיטלו ד� תחתו
 ' פי, "תהא ארוני נקובה לאר� ... דרביבצוואת ) "ג,כלאי� ט(ומביא ש� עוד מירושלמי , "ואל עפר תשוב"

ל דכתיב "אלא אפילו בחו, ולא תימא מחמת חביבותא דאר� ישראל,  מצוה�שקבורת קרקע , שבאר� וישכיבוהו על האר�
  ):ב" שס'ד סי"יו(ע "
 הללו הובאו בטושו"דברי הרמב. כ"ע" ואל עפר תשוב"

 ...
וא� עשה ארו
 וקברו . ולא קברו בקרקע עובר משו� שמלי
 את המת אלא צרי� לקברו בקרקע, הנות
 מתו בארו
  .ל"בחו' אפי,  מצוה�דקבורת אר� ממש , מ יפה לקברו באר�"מ. בקרקע אינו עובר עליו

  .' וכו,הנות
 מתו בארו
 ולא קברו בקרקע עובר משו� מלי
 את המת: ע ש�"והועתקו לשו

קבור " נוס� על ביטול המצוה של �כוונתו " משו� מלי
 המת"ע שעובר "זה שכתב הטור ובעקבותיו השו, פשוט הדבר
, ע דקבורה"שאיסור ההלנה הוא תולדה מהא שלא נתקיימה בזה מ, ל לחיוב קבורה בקרקע דוקא"שנדרש כנ" תקברנו

  .ל"
 שהו"כלשו
 הרמב, י גניזה בקרקע"ה מתקיימת אלא עומצות קבורה אינ, "מלי
 המת"יש בזה ג� משו� , משו� כ�

אינו ממצות הקבורה , שיש עני
 בהשכבתו על האר�, שנלמד מצוואתו של רבי"  מצוה�דקבורת אר� ממש "וזה שאמרו 
אינו אלא מיסוד " מצוה"ומה שנקטו לשו
 ". שלא אמרו בזה אלא שיפה לקברו באר�, "קבור תקברנו"ע ד"בקיו� המ

או ' ג� א� ישימו בתחתיו עפר ג, ואילו קבורה בארו
, בדוקא" גניזה בקרקע"ועיקר המצוה דקבורה היא ,  של רביצוואתו
. נוס� על ביטול המצוה דאורייתא של קבורה, וממילא עוברי� ג� על איסור הלנת המת כל יו�, אי
 זו קבורה, טפחי�' ו' אפי


מקיימי� שפיר המצוה ,  שהרי כשקוברי� את הארו
 באדמה,ואי
 ביטול מצות הקבורה מפני שהמת מוש� בארו
  .ל"א� אי
 זה לעיכוב וכנ). כצוואת רבי(אלא שיפה יותר שיטלו ד� תחתו
 או ינקבוהו , דאורייתא

אפילו , ג שמניח הארו
"ללמדנו שג� בכה" אינה קבורה, שהעושה ארו
 למת ומניחו בבית הקברות"
 בלשונו "ונקט הרמב
ונחשב , לא מהני מידי, לראותו כתלוש ולבסו� חברו,  בבית הקברות�קוב מלמטה ומונח על גבי האדמה ג שהארו
 נ"בכה

אלא הגניזה בעצ� , קובע את מצות הקבורה" אל עפר תשוב"כי לא , ע� כל התוצאות הכרוכות בזה, כאילו אינו קבור כלל
  .וכל שזה לא נעשה לא נתקיימה הקבורה כלל ועיקר. הקרקע

  .ב

ל בקבורת� של צדיקי "הנחת המת על גבי קרקע שייכות לעצ� מצות קבורה יש ללמוד ג� ממה שנאמר בדברי חזשאי
 ב
ל הכנס "א): נ,דברי� לב(ה "י ג� בסילוקו של מרע"ז רש"וחוזר ע, במיתתו של אהר
) כו,במדבר כ(ת "י עה"עול� כמובא ברש

הרי . נסתמה המערה) משה ואלעזר(כיו
 שיצא : וממשי�, )ש"קיל(ומקורו במדרש . 'ל עלה למטה ועלה וכו"א; למערה ונכנס
עלה למטה : כלשו
 שאמרו, י שהוא שכוב על גבי מטה"ואעפ)  במערה�במקרה האמור (שעיקר הקבורה היותו גנוז באדמה 
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בנאה '  רעל כניסתו של) ב ד� נח"ב(וכ
 עולה מתיאור הגמרא . היא היא הקבורה, וסתימת פי המערה, נמצא שגניזת� במערה
מדאיקבור ): "סנהדרי
 ש�(וכמו שאמרו בגמרא בזה , והרי באבות נאמרה בה� קבורה. למערת קבורת אברה� אבינו

ג הקרקע קובעת הקבורה אלא דוקא "ג� מזה אנו למדי� שאי
 הנחת המת ע. אברה� יצחק ויעקב: י ש�"ופירש" צדיקיא
  .וג� על גבי מטה, רהוזה מתקיי� ג� בשימת הנפטר במע, הגניזה בתו� הקרקע

  .ג

א� כי פשוט (שבזה עדיי
 אי
 עליו די
 מחובר , ג קרקע"אי
 הדברי� אמורי� אלא בארו
 המונח ע, שמא יאמר האומר
ג� היסוד עצמו אינו מחובר ממש רק , ואפילו א� נחפור לו יסודות באדמה, כי ג� בני
, שחיבור ממש לקרקע לא שיי�, הדבר

כ
 , ז דינו כתלוש"ושכל שלגבי ע, ז"המתבאר מהסוגיות בסנהדרי
 ש� שדי
 קבר נלמד מהשואה לעא� ). עומד על גבי אדמה
, ד� מז(כ� למדנו ש� . אי
 מתקיימת בזה מצות קבורה, ג� א� יאטמוהו מסביב, ועל כ
 ג� שימת מת בבית, הוא בעני
 קבר

שדינו ,  נאסר בהנאה כדי
 תלוש לבסו� חיברוג"ומעמידה זאת הגמרא בקבר בני
 שרק בכה', החוצב קבר לאביו וכו): ב
והיינו שעצ� הקבורה היא בקבר החצוב בתו� ". בקבר בני
 שבנאו למעלה מ
 הקרקע: "י"ופירש) ז"כמו לעני
 ע(כתלוש 
 בני
 �נפש שבנאו ): א, ד� מח(וכ
 פירש ש� להל
 . אלא שבונה על גביו בני
 למעלה) כלשו
 הברייתא החוצב קבר(הקרקע 

  .והנפש היינו בני
 שעל גבי מקו� הקבורה, והיינו שקבורת המת היא בתו� הקרקע עצמה.  הקברשעל

  .ד

ונמצא המת , כ ציפה תוכו בני
"ואח, פירוש שחצב קבר בקרקע": קבר בני
"ה שפירש ש� מה שאמר ו"ויעוי
 עוד ביד רמ
ג� לפירוש זה . כ"ע, ש ולבסו� חיברוהו תלוש דתלו�נקבר בתו� הבני
 דאיתסרו להו הנהו אבני� בתלוש בהזמנה וקבורה 

וה
 . היינו שבתו� הקבר החצוב באדמה עשה ריצו� אבני�" קבר בני
"אלא שמפרש שמה שאמרו , הקבורה היא בקרקע
  .שדינ� כתלוש למרות שה
 נתונות בתו� הקרקע, נאסרות מדי
 תלוש ולבסו� חברו

יותר כדפירש ' משמע לי" קבר בני
"אלא שלשו
 הגמרא ,  תלושג נאסרי� האבני� כדי
"י מודה שבכה"פ שג� רש"ונ(
  .שהבני
 הוא על הקבר ולא בתוכו

ל שפירש קבר בני
 "י הנ"שדייק מרש) א"ל' ק סו� סי"ד מהדו"יו' ח(חלקת יואב ' ד בס"וראיתי מילתא דתמיהא לענ
. ה ההיפ� מזה"כ ביד רמ"לא ראה משותמוה ש. דאילו תלוש ולבסו� חיברו בתו� הקרקע דינו כמחובר, שבנה על הקרקע

, ל"א� ג� לדידו י. ואינו עני
 לדברי� אחרי�, כמבואר, ז"י פליג בזה כי די
 קבר כדי
 ע"אי
 כל הכרח לומר דרש, וכאמור
שהחלק שעל הבני
 המתנשא על גבי האדמה דינו , ד שחלק מהמבנה הוא בתו� הקרקע וחלקו למעלה"שכל כהאי גוונא דניד

ג שיש לו יסודות "ג� בכה, ז שהבני
 נאסר כדי
 תלוש"שהרי כ� היא ההלכה בעני
 ע, י שיסודותיו באדמה"אעפ, כתלוש
  ).ל"כנ, ה בני
 דקבר דמינה ילי�"כ ה"וא, בנויי� בקרקע

  .ה

היינו בבני
 שעל גבי הקרקע ג� א� , י גניזה בקרקע מתקיימת מצות קבורה ולא באופ
 אחר"יסוד הדברי� שרק ע
א� קבורה משו� , ש� נשאר בבעיא דלא איפשטא) ו ב"ד� מ(מתבאר מתו� הסוגיא שלפני כ
 ש� , תו מכל צדסותמי� או

ומבואר ש� . כי היכי דליהוי ליה כפרה בהטמנה זו שמורידי� ומשפילי� אותו בתחתיות: ... י"ופירש, בזיונא או משו� כפרה
אלא , שאי
 הספק שמא אי
 זה לכפרה כלל,  צרי� לומרז"ולפ. י קבורה"בהמש� הסוגיא שג� צדיקי� צריכי� לכפרה שע

שא� יש בזה ג� , א� אמר שאי
 רצונו בכפרה, מ"וכמבואר ש� הנפ, שנסתפקו שמא יש בזה ג� משו� בזיונא של קרובי המת
ורי� דנאמר ש� שאפילו רשעי� גמ, וכ
 מבואר ש� להל
 בסוגיא שיש בקבורה כפרה. משו� בזיונא של קרוביו אי
 שומעי
 לו

  ).'ח ב"ד� מ(יתכ
 שיש לה� כפרה " מכי חזו צערא דקברא פורתא"י קבורת� "ד ע"שנתחייבו מיתת בי


י זה שיקבר כדרכו של עול� בתו� "צרי� לומר שאי
 הצלה מבזיונא של הקרובי� רק ע, ג� מצד הנימוק של בזיונא, וכ
ואילו א� משו� כפרה לא , ונא סגי בבני
 על גבי הקרקעמ זו שא� משו� בזי"הרי היה יכול לומר ג� נפ, שא� לא כ
. הקרקע

אלא שהספק הוא א� משו� בזיונא ולא משו� , ל"וזה ג� א� נפרש דלא כנ" (צערא דקברא פורתא"סגי אלא בזה שרואה 
שכתבו שבזיונא שנסתפקו בגמרא היא ) ה קבורה"ד(ש� ' וכ
 מבואר הדבר מהתוס). שכאמור לא נית
 כלל לפרש כ�, כפרה

  ".א� שוכב על מטתו בכבוד"אי
 לו בזיו
 , דאילו מצד בזיונו הוא, צד בזיו
 הקרובי�מ

כ איזה כבוד הוא בזה שמתבקע "שאל. וכוונת הדברי� נראה דזה בגוונא שאוטמי� הבית ששוכב בו המת על מטתו
 דרק א� קוברי� אותו בתו� ,ג"שג� עני
 בזיונא דבני משפחה הוא ג� בכה, ומכא
. ונרקב לעי
 כל בהיותו שכוב על המטה
ז נית
 להבי
 ג� "דרק עי, וג� מזה מוכח שלא נסתפקו בגמרא דקבורה משו� כפרה. (הקרקע הוא דאי
 בזיו
 לבני המשפחה

כ "ע מש"ע). (ק"ודו, כשהקרוב שלה� נקבר שלא כדר� העול� שקבורת� בקרקע לצור� כפרה, הבזיונא דיש לבני המשפחה
  ).ט�שיח' עמ" עמוד הימיני"' בס' בביאור דברי התוס


 "הרמב' וכדכ, כדי
 ספק דאורייתא לחומרא, כ הטע� משו� כפרה קיי�"וא, הרי הבעיא לא נפשטה, אי� שלא יהיה
  ".שמורידי� ומשפילי� אותו בתחתיות"י "וכלשו
 רש, ולטע� זה ה
 ודאי דלא סגי אלא בקבורה בתו� האדמה, ש�

ואילו בבני
 המתנשא על גבי . בורה מתקיימת רק בגניזה בתו� הקרקעאי
 מצות ק: מסקנת הדברי� מכל האמור
  .אי
 מתקיימת, וג� א� יוש� מצע אדמה מתחת למת, ג� א� הוא אטו� מסביב, הקרקע

  

  ג הקרקע"חוזר ונשנה על קבורה בבני� שע
יהני שלאחר שראה ותמ, א הרב הראשי לירושלי�"משאש שליט' ר שלו"בנידו
 ידידי הרב הגאו
 כמוהר' ראיתי מה שכ

  .מסיק ההיפ� מזה, מה שכתבתי וציינ� בדבריו
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ואחזור בקצרה על הראיות הברורות שכשאי
 שמי� את המת בתו� הקרקע לא נתקיימה מצות קבורה ועוברי� על 
  :האיסורי� הכרוכי� בזה

  .א

  :ה או"ד' ו ב"י ד� מ"רש) א

י "מ יש לו כפרה ע"כ משו"דאל, וזה מוכרח. תו בתחתיותכפרה בהטמנה זו שמורידי� ומשפילי� או' כי היכי דתיהוי לי
  .הקבורה

  .שבנאו למעלה מ
 הקרקע) ש החוצב קבר"וזוהי אוקימתא הגמרא במ(קבר בני
 ' דס' ז ב"י ד� מ"רש) ב

שבנאו בתו� הקרקע ' ולא כ" שבנאו למעלה מ
 הקרקע"י "דייק מלשו
 רש) א"ס ל"ק סו"ד מהדו"יו' ח(חלקת יואב ' בס
, קוד� תלוש' י שהי"אעפ, י דאותו חלק שנמצא בתו� הקרקע לא נאסר"ל לרש"דס, )ה"הרמ' כדפי( במקו� שחצב היינו

. ג נתבטל לקרקע ושוב אי
 עליו די
 תלוש כלל"ל דבכה"דס, ז"ולמת שהוקש לע, ז"ותלוש ולבסו� חברו דינו כתלוש לעני
 ע
ז לאסור רק את מה שעולה מעל "וכיו
 שהמדובר לפ, ב בקרקעשהוא ברור שחצ, "החוצב קבר"מ ה
 לשו
 הברייתא הוא "ומ

, הרי זה אינו מעלה ואינו מוריד לגבי האיסור שעל פני הקרקע, לש� מה היתה צריכה הברייתא לומר שחצב הקבר, לקרקע
ציינתי אלא שכפי שכבר . ל"הנ' ו ב"י לעיל בד� מ"כ רש"וזה בהתא� למש. כ משו� דקבורה אינה אלא בקרקע עצמה"אלא ע

היינו שחצב הקבר וריצפו באבני� , שג� מה שבתו� הקרקע, ה שאומר בפירוש ההיפ�"בדברי תמוה שלא הזכיר את היד רמ
ז "ב י"ב(סלע הבא בידי� ' מספיק אית
 שהי' וזה כנראה מפני שמקו� החציבה לא הי. (כ בכלל תלוש ייחשב"ג, שבאו מבחו�

כיו
 שהמדובר על חציבה שמשמעותו ', ואולי זהו שהוקשה עלי, ה בזה" הרמי פליג על"וכתבתי שאי
 הכרח שג� רש)) 'ב

מ ברור שלשו
 חציבה היינו "ומ. על כ
 פירש שהמדובר על נדבכי� נוספי� למעלה, כ מאי האי שהוצר� לרצפו"א, שהוא באב

  .ומוכרח שקבורה אינה אלא בתו� הקרקע ולא למעלה, בקרקע עצמה

  .לכשימות יקבר בו... ש בני
 שעל הקבר ה נפ"ד' ה א"י ד� מ"ברש) ג

  .ולכשימות יקבר למטה באדמה, א� כ
 הקבר הוא בקרקע אלא שעל גביו מתנשא הבני
 והוא הנפש

) ב ד"שקלי� פ(' ה לשו
 הירוש"כ. המוב
 נפש הוא בהכרח משהו שמשמש כציו
 לקבר ולא לקבר עצמו, י"וג� אלמלא רש
ולזה אמרו שצדיקי� , ואי
 המוב
 נפש אלא על גבי הקבר. � דבריה� ה� זכרונ�אי
 עושי
 נפשות לצדיקי: ג"מש� רשב

  :על הפסוק ויצב יעקב מצבה) י, ב"פ' פ(ר "כ בב"וכ. אינ� זקוקי� לזה

  .'כמו בירוש' ג אי
 עושי
 נפשות וכו"תני רשב. 'נת
 אמר מותר המת יבנה לו בית על קברו וכו' ר

  :נ"כ ש� מתק
 הגירסא ג� בדברי ר"ובמת

   ציו
�הערו� בני
 שבוני� על הקבר ובלשו
 מקרא ' נפש פי. ג יבנה לו נפש על קברו"ה

  .הרי לנו שבכל מקו� שמדובר על קבורה הוא בתו� הקרקע ולא מעליה

  .ב

  :ה קבורה"ד' ו ב"ד� מ' התוס

  .שוכב על המטה בכבוד) אינו(א� , לו בזיו
) אית(אבל למת 

, הכוונה שישאר על מטתו ויאטמו הבית מסביב, מבלי שיקברו" על המטה בכבודששוכב "כ "וברור שהפירוש הוא שמש
  ).ה משו� בזיונא"י ש� ד"לשו
 רש(כ מה כבוד הוא לראותו שהוא מת ונרקב ונבקע "שאל

  .ג


 שהעתקתי ש�"לשו
 הרמב:  

  .שהעושה ארו
 למת ומניחו בבית הקברות אינה קבורה

 
וכ
 לא , ד"ש� בא' שהרי א� קובר את הארו
 בקרקע אינו עובר כפי שכ) ינתיכפי שצי(ואי
 החיסרו
 מפני שהוא בארו

מילתא פסיקתא שהנחת הארו
 בבית ' וכ, וג� לא חילק בי
 שנקובה באר� לאינה נקובה, חילק בי
 ארו
 ע� לארו
 אב

  .הקברות אינה קבורה

  ).ב"שס' ד סי"יו(ע "ודבריו אלה הועתקו בטור ובשו

  :י"ל הנמוק"הנה ז. י"ואני מתפלא שבעצ� ה� ה� הדברי� שברש, י" רואה דברי� שוני� בנמוקל"ג הנ"הרה' והנה כב


  .אבל חפר קרקע אינו נאסר. 'דתלוש ולבסו� חיברו הוי תלוש וכו' ז וכו"שבנה למעלה מ
 הקרקע דכוותה בע, בקבר בני

י ממש "אבל הרי זהו לשו
 רש. 
 הקרקעשקבר באותו בני
 שהוא למעלה מ, י מפרש קבר בני
"ומזה רוצה לדייק שהנמוק
  .ל ברור שהמדובר על בני
 שמעל לקבר"שכנ, וזה קאי על האמור החוצב קבר לאביו. י"שהעתיקו הנמוק

אבל , שמזה רוצה לדייק שאילו לעיל המדובר כשלא חפר הקבר בקרקע, "אבל עפר קרקע עצמו אינו נאסר"ומה שמסיי� 
� בנידו
"שזה מתייחס לאמור ברי, זוהי טעות:  


  .ט קרקע עול� היא"מ, לא מתסרא, הת� בקבר בני
 עסקינ
 אבל קבורה דחפירה דליכא עליה בני

שנחלקו , ג"ד בקצרה ש� בשלה"ב והו"שס' ד סי"ש בטויו"לרא' והדברי� מכווני� לעני
 המחלוקת שבי
 רבינו ישעי
� "שדעת הרי. או לא, י"אי נאסר בהנאה כדעת הר, תלוש ולבסו� נתחבר ע� קרקע עול�' שהי, בקרקע שמכסי� בו את המת

 
למרות , היינו הקרקע עצמה שעל גבי המת". בני
' קבורה דחפירה דליכא עלי"לחלק בי
 בני
 שעל גבי הקבר שנאסר לבי
  .הוי בדי
 קרקע עול�, מעכשיו שחזרה ונתחברה, שלפני כ
 היתה תלושה
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� אבל קבורה דחפירה"הריכ "בראש דבריו על מש' ל שכ"ג הנ"וזה ציי
 בשלה:  

  .ל"ש ובנו ז"והרא' ובקבר דחפירה איכא פלוגתא דרבנו ישעי

  :ל"ס חמרא וחיי וז"ד בסו"ר יהונת
 הו"ל השיטה מהר"וז

כיו
 , י שאיננו עפר כבר היה מטולטל ממקומו"ואעפ, ל משמע דכל חפירה שאי
 הבני
 בולט על האר�"� ז"הריא' ובפי
  .וכמחובר הוא ואינו נאסר,  קרקע עול� מקרישהחזירוהו לאותו בור עצמו

לבי
 העפר שעל המת בקבר , בי
 הבני
 שעל גבי הקבר, �"בהתא� לדברי הרי, י שבא להבחי
"וה� ה� הדברי� שבנמוק
  ).כה' כ במחלקות� להל
 סי"ע במש"וע. (שזה חוזר להיות בדי
 קרקע עול�, עצמו

ואי
 זה אלא כמבואר , בריו שקבר בני
 הוא שקובר בבני
 שעל הקרקעאבל אי
 לזה כל שייכות למה שרוצי� להכניס בד
  .לבי
 הקבר עצמו, � שמחלק בי
 הבני
 שעל הקבר"ברי

  :'ז שכ"ומעתה כ� מתפרש ג� מה שהובא מהאו

ג קרקע בני
 של כתלי� לשו� ש� מתו דלאו "החוצב קבר של בני
 למת שמת לו לקוברו ש� ולא חפר בקרקע אלא בנה ע
  .ואמחובר ה


אלא בא למעט את מה , כ אי
 נופל בזה לשו
 החוצב קבר"שא, שאי
 הכוונה שישי� המת על גבי הקרקע בתו� הבני
שמביא ש� בהמש� דבריו המחלוקת א� העפר עצמו שהיתה בו תפיסת ידי אד� נאסר לאחר שהוחזר ונתחבר העפר על 

  :ל ש�"וז, העפר

כי אז העפר שעל , � אלא שחפרו בכותלי המערה והכניסו ש� את הקברמ דהיינו דוקא שלא היתה בו תפיסת ידי אד"וי
אבל קברות שלנו שחופרי� בקרקע ומשליכי� העפר לחו� ומכניסי� ש� את . גבי הקבר הזה מחובר ולא הוסר ש� בידי אד�

  .'וכו, ג הקבר אסורה מפני שיש בו תפיסת ידי אד�"הקבר ושוב משליכי
 את העפר ע

  :ז באשירה ואיל
"דלא דמי למה שמצינו בעני
 ע, עתו אי
 בזה איסורוחזר והעיר בזה שלד

ג "אע. דילמא שרי, ג עפר דמחובר גמור הוא"אבל עפר ע, שמא היינו דוקא באשירה ואיל
 דקרקע דלאו מחובר הוא
  .'מ מזה להתיר בצידי בית הקברות שלא כנגד הארו
 וכו"דהיתה בו תפיסת ידי אד� ונ

ולא נסתפק , ג הארו
 ממש כיו
 שלא נתחבר ע� העפר שלמטה שיש עליו תורת תלוש" שהעפר שעונראה שג� איהו מודה

  .כי הוא חור ממש ונתחבר, אלא בעפר שבצידי הארו

הוא כשההטמנה של הארו
 היא בכו� שלש� זה , ז הקדי� שמה שמבחיני� בי
 קבר של בני
 לקבר שבקרקע עצמו"ולפ
ואילו בחפירת , )ז"כמו אשירה ואיל
 בע(כי הוא תלוש ממש ייחשב , ג הוא שנאסר"
 שעדאז רק הבני, אי
 מזיזי� את העפר

  .כי חזר ונתחבר ע� עפר של קרקע עול�, יש לומר שמה שבצידי הארו
 לא נאסר, שחוזרי� ומחזירי� אותו למקו�, עפר

י
 שו� דעה החולקת שנית
 כאילו וא, ז חידוש הלכה שכאילו מותר לקבור בתו� בני
 שדינו כתלוש"אי
 איפוא בדברי האו
שהבאנו לעיל שמפורש בו שבית אטו� והמת נשאר בו שוכב ' ושלא כהתוס, ואילו היה היתר בדבר זה. לקבור בבני
 מעי
 זה

מה , כ תורת קבורה"ז ג"הרי ע, כי אז הרי ג� א� מעמיד הארו
 על הקרקע בבית הקברות, אי
 זו קבורה כלל, על מטתו
  .ז תורת קבורה כלל"ע שאי
 ע"ד בשו"הו
 ו"שמפורש ברמב

תורת ' דלדעת רבינו ישעי, י המבואר במחלוקת הראשוני� לעני
 עפר שהיתה בו תפיסת ידי אד� והוזמ
 לצור� המת"ועפ[
י שבני
 בתו� "שדייק דעת רש" חלקת יואב"נית
 אולי ליישב מה שהערנו ב, תלוש עליו ונאסר ג� לאחר שהוחזר למקומו

ז "ולפ, ל"הנ' ה שדעתו כרבינו ישעי"דמבואר ש� ביד רמ. ה היא להיפ�"מחובר עליו ולא ציי
 שדעת הרמהקרקע תורת 
ל כאיד� שיטה שקרקע מתחבר לקרקע "יתכ
 שס, י"כ רש"משא. פשוט דלדעתו בני
 שבתו� הקרקע ודאי דינו כתלוש

ורק הבני
 , � המקו� שנחצב תורת מחובר עליוולכ
 הבני
 שבתו, ג אבני�"אבני� ע, ז ש� מבואר דהוא הדי
"ובאו, שתחתיו
  ].ל"וכנ, ז"ג הקרקע די
 תלוש עליו כמו בעני
 ע"שעולה ע

י "כלשו
 רש, "שמורידי� ומשפילי� אותו בתחתיות", שלכל הדעות אי
 קבורה אלא בהטמנה בקרקע, זאת תורת העולה
  .ל"שהו

וידחסו אותו שלא יסח� ברוח ובגש� . ל הפסגה למעלהאכ
 א� יערימו עפר מסביב לבני
 לפחות בעובי אמה במקומות ש
ג שהעפר נתחבר לקרקע עול� והפ� לחלק "דבכה, ז יהיה נית
 לראות הבני
 בגדר מערת קבורה"שלפ, ז יהפ� מעי
 גבעה"ועי

יי� כיו
 שנעשה הדבר עבור אלה שהינ� בח, י שנבנה ונעשה הכל לצור� קבורה"נ לא יאסר אעפ"דג� לעני
 איה, מ
 הקרקע
ז "והר, ג אי
 פסול"שבכה, יש מקו� לראות זאת כקבורה במערה שבהר, אי
 כא
 חלות הזמנה לצור� המת, באותה שעה

  .בגדר קבורה כנדרש מההלכה

)
באופ
 שיש בקבורה משו� הורדה והשפלה לתחתיות יש , א� ייעשה כל הבני
 בתו� חפירה עמוקה, כמוב
 מאליו, וכ
  ). קשה לביצוע מבחינה מעשיתא� נראה שהדבר. מקו� להתיר

  .ד כתבתי"והנלע

  

  התכתבות: נספח
  ). ואיל�641', ברקאי ד(א "שלוש שליט. ד.ג ח"א על מאמרו של הרה"באותו נושא השיב הרב שליט

  :א אחרי שמארי� בדברי הגמרא והראשוני� מסיק בפשיטות"ח שליט"הרהמ
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ושחייב מ
 התורה , ורה בארו
 יש בה איסור בל תלי
ש לא כתבו שקב"� והרא"� והרמב"הרי, ח"גדולי הפוסקי� הר
  .לקבור המת בקרקע

, משו� מה נגררו אחריו) י"הטור והב(ע "
 שסובר שקבורת המת בקרקע הוא מ
 התורה והשו"יוצא מ
 הכלל הוא הרמב
  :כלשונו


"נראה שסובר כהרמב, פירוש שצרי� לקוברו בקרקע, י מני
 לקבורה מהתורה"אר: כ הטור"וכ.  

  וד מוסי� שבעצ� ג�ע


 גופיה לא כתב שצרי� לגנוז את הארו
 בתו� האדמה"הרמב.  

  :בתשובה לשאלה' ומסתמ� על זה שלפני דבריו העתיק לשו
 רב נטרונאי שכ

וכיו
 שנותני� בגובה טפח שהוא כיסויו של הארו
 על ... והמנהג שקוברי� אותו בארו
 ונותני
 עפר על עיניו ועל פניו ... 
  .וזרי� ונותני� עפר הרבה עד שנעשה גל בגובה אמה אחת או יותרוח, העפר

  :ח"ז מסיק הרהמ"ועפי


 שהביא דברי רב נטרונאי לא התכוי
 בדבריו לומר "ז ג� הרמב"ולפ... הרי שאי
 צרי� להטמי
 את הארו
 בתו� האדמה 
  .שצריכי� להכניס את הארו
 בתו� האדמה

לכל הפחות לרוב רוב� של גדולי הפוסקי� , כא שאי
 בעצ� חובת קבורה בקרקע שבור מל�ה
 צדק אותו גוי , ולפי דבריו
. אלא שנותני� עליו עפר בגובה אמה, 
 עצמו רואה את הקבורה בארו
 כקבורה נאותה"ובעצ� ג� הרמב, 
"פרט לרמב

  .כי עפר אתה ואל עפר תשוב' שתרופתו עפר היא שנא

 
והוא לא ענה אלא כנגד השואל , צרי� להטמי
 את הארו
 באדמהא� קשה להבי
 מה מצא בדברי רב נטרונאי שאי
צרי� להשיב שכ
 הדבר ' וא� לא הי, אול� לא נשאל כלל, להטיל טיט על פניו יש בזיו
 בדבר ואי
 ראוי לעשות כ
: שהשיב

תו בלוח ולא נשאל אלא על המנהג שבתו� הארו
 טר� שמכסי� או, מוב
 מאליו וידוע שאת הארו
 מורידי� לתו� הקבר
הרי " וחוזרי� ונותני� עפר הרבה עד שנעשה גל כגובה אמה ויותר"כ "ז השיב מה שהשיב ומש"וע, מטילי� טיט על פניו

עד שנעשה גל מעל לשטח פני הקרקע בגובה אמה או , פשוט הכונה שאחרי שמכניסי� את הארו
 באדמה מערימי� עליו עפר
כ "שא.  שמיה שהארו
 נשאר על פני הקרקע אלא שעל הארו
 נותני� עפראבל מא
 דכר. וזה כפי שאכ
 נהוג כיו�. יותר

, על ידי הגש� והרוח בקלות יגר� העפר מעל הארו
 וישאר גלוי) כ מערימי� עפר"הואיל ולא הזכיר כלל שסביב לארו
 ג(
לקבור בארו
 כמו שג� הוא הסכי� להתיר , 
 בנוגע לסמ� הקבורה בקרקע"כ הרמב"אבל מה זה שיי� למש. והעפר כלא היה
  :שכתב במפורש

  .ל"עכ. כ יפה הוא לקוברו באר�"אעפי, וא� עשה ארו
 וקברו אינו עובר עליו

  :כ"ע הוא מש"וכ
 הובא בשו, מה שאסר במפורש


  .נמצאנו למדי� שעושה ארו
 למת ומניחו בבית קברות אינה קבורה ועובר משו� בל תלי

, שאי
 בכלל חובת קבורה למת מ
 התורה, גוי אכ
 קלע לנקודת האמתונשוב עתה לעיקר דבריו ומה שדייק וחידש שה
  :ח שלפי שמצטט ממנו מסיי�"ובראש וראשונה של המחזיקי� בדעה זו הוא הר

  .ל מצוה זו מדרבנ
 היא"וקיי

ופירש , והלשו
 השני רמז לקבורת המת מ
 התורה מדכתב תקברנו, יוחנ
' ח מביא שני לשונות של ר"והנה לפני זה הר
' לא משמע לי"וכ
 כתב שמה שאנו דורשי� מתקברנו לקבורה באר� מ
 התורה " ללמד שחייב מ
 התורה לקבור המת"ח "הר

אבל לדיד
 אכ
 , "דדרשי אנ
"לדרוש מה ' כ הרי בפשטות דרק הגוי הוא דלא משמע לי"א, י"וזה בדיוק כפירש". למלכא
ח בפשיטות "כ אי� מסיק הר"וא.  מלכא שדי בשימתו בארו
ולא כפי שחשב כנראה שבור, קבורת המת בקרקע מ
 התורה

' ח איזה נימוק לדחות את דברי ר"וא� יש לו לר. ל כוותיה דשבור מלכא"ז הרי ג� אנ
 ס"דלפ, ל שזה מדרבנ
"ד שקיי"בתכ
" ל"וקיי"בנוסח , מלבד שאי
 זה נוסח מקובל לפסוק במקו� שיש בו מחלוקת, אי� לא נמנע מלהביאו לפנינו, יוחנ
 הללו

 
  .ב"וכיו" הלכה כפלוני"אלא נאמר הלשו

לישנא קמא דדריש מקרא דתקברנו לרבות שאר מתי� : י"ח הוא דתרי לישני שבר"והנה הנימוק שמציע לפנינו הרהמ
דללישנא קמא . פליגי אהדדי בהא, ואיד� דדרשי מקרא דתקברנו לעני
 חיוב קבורה, לחייב איסור הלנה בשאר מתי�

ק פליג "ול, ואילו איד� לישנא מפרש לה לחייב קבורה בשאר מתי�, ק לעני
 איסור הלנה ולא על חיוב קבורההלימוד הוא ר
וממילא דאי
 הלכה , כ סברה כלישנא קמא"א, כ מהאי קרא"והוא ע, וכיו
 דבמשנתנו נאמר איסור הלנה דשאר מתי�, עלה

  .לחייב קבורה מ
 התורה

והטור (מ דכל הני סברי דחיוב קבורה אינו מ
 התורה "כ ש"א, ק"עתיקו אלא לש לא ה"� והרא"ז סובב הול� דהרי"ועפ
ז ה
 יפלא בעינינו שלשו
 זה שדורש "א� לפ). ש מבלי שהזכירו אפילו"ז פליג על אביו הרא"לפ, 
"שהעתיק הלכה כרמב

, ר לפני כ
 איסור בל תלי
אלא דקאי על מה שנאמ, לא על עני
 חיוב קבורה כלשו
 הכתוב, כ תקברנו לרבות שאר מתי�"ממש
מ נפרש הריבוי שבפשטותו יש בו לרבות משהו "היא� ומשו, ז ישאל השואל"וע. ז הוא דבא לרבות שאר מתי� לאיסור"דע

משו� מה מואס , ואילו לישנא קמא, וזה כלשו
 השני שמפרש באמת שבא לרבות חיוב דקבורה בשאר מתי�, בנוגע לקבורה
  !? לעני
 איסור הלנה שנאמר בכתוב לפניובדרשה כפשטה ומפרש לה דוקא

מתיחס , לרבות שאר מתי�" תקברנו"ל דקרא דריבוייא דשמעינ
 מ"היינו שס, ק לטיפויי אתא"א� האמת יורה דרכו של
ותרתי שמע מינה שבא הכתוב להשוות מכל וכל איסור ההלנה וחיוב , ה
 על קבורה וה
 על איסור הלנה, על הכתוב כולו

: בי
 השאר' שכ) א"ב מאבל ה"פי(מ "וכ
 נוקט בפשיטות בלח; כ
 הדבר בכל אד�, הוא במי שנתחייב מיתהכש� ש, הקבורה
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, יוחנ
 דאית ליה דקרא דקבור תקברנו מריבוי דרשינ
 אפילו שאר מתי� והמלי
 מתו עובר בלא תעשה' ללישנא קמא דר... 
  .ל"עכ. לומר שלא יקברוהו' ה לקבור מתו לאו כל כמינידכיו
 דהוא מצוה מ
 התור) אי מצי אמר לא תקברוני(ליכא בעיא 

. דמרבינ
 אפילו איסור הלנה, ק"שהרי דבריו כלולי� בל, ש להביא לישנא בתרא"� והרא"ומעתה פשוט שלא הוצר� הרי
כשמדובר ) מסנהדרי
' בט(� להביא להלכה "וזהו ג� שהוצר� הרמב. ומוב
 מאליו שלחייב קבורה בכל אד� הוא מ
 התורה

אלא ' י שאי
 כא
 הלנה על התלי"היינו שאעפ, הוסי� שדי
 זה הוא ג� בכל המתי�, על איסור הלנה על הע� של המחויב לכ�
לאחר שהורידוהו (ואילו בקבורה שאי
 שינוי בזה בי
 מי שנתחייב מיתה ; כ נתרבה בכתוב זה"אעפי, התעכבות מלקוברו

  .כי קבור תקברנו' שהקבורה מצוה שנ) ב א"פי(או במקומו והבי, לא הוצר� לכתוב כא
, לבי
 אחרי�) מהתליה

ל האי לישנא "דס" רמז לקבורה מ
 התורה"יוחנ
 ' נ בלשו
 השני של ר"נתלה במש) ל"ב מאבל הנ"פי(מ "והנה הלח

י רמז "איכא דאמרי אר: שהרי כ
 הוא לשונו בזה, ח לא כ� דעתו"אכ
 הר. ואי
 לה אלא רמז בתורה, דקבורה מדרבנ

היינו שלדעתו ג� , ורת המת מ
 התורה מדכתיב תקברנו שאי
 תקברנו אלא ללמד שחייב מ
 התורה לקבור את המתלקב
ל "והיינו דס, ת"ת דהלנה מה"ולא נחלק אלא לעני
 אי איתא נמי בל, לישנא בתרא אינו חולק שמצוה מ
 התורה לקבורה

ש כלל לגבי "ול, דהאיסור הוא להלינו על הע�, אי ארישאולא ק, אי
 ליחסו אלא לעני
 חיוב הקבורה" תקברנו"דריבויא 
' היינו שהגוי לא הי, למלכא' דתקברנו לריבויא חיוב קבורה לא משמע לי' ז כ"ועפי, ז הריבוי"ל דג"ק ס"ואילו ל, שאר מתי�

כ הרי "א,  כללדאי
 בזה פלוגתא, א� לדיד
 ודאי דרשינ
 כ
 בכל המתי�. מקבל שמריבוי זה יש ללמוד חיוב קבורה בקרקע
דהיינו כשאלתו של השבור , דקיימא ל
 דאי
 קבורה אלא מדרבנ
, ח את כל זה יסיי�"לא יתכ
 כלל לומר דאחר שהביא הר

  .מלכא

ח דרצה "כמו שדימה הרהמ) ולא היא, ד באמצע"ל ע� יו"ח העתיק וקי"הרהמ" (ל"וק"ת "כ פשוט הדבר שאי
 הר"ע
היינו שהול� על שבור " וקאדחי ליה"או " וקאמר ל�"אלא יתפרש , בור מלכאשבא לפסוק הלכה כש" וקיימא ל
"לומר 
כש� שלא , ח לפסוק הלכה שקבורה דרבנ
"ולא עלה על דעת הר, שהוא יכול לדחות שלעול� אי
 זו מצוה מ
 התורה, מלכא

ח במה שהארי� "רהמובזה אזלו כל דברי ה. שחיוב קבורה בקרקע הוא מ
 התורה, ע"מצינו שו� פוסק נגד מה שפסק בשו
  .בזה


"כ הרמב"ד במה שהבאתי מש"בא' עוד כ:  

  .נמצאנו למדי� שעושה ארו
 למת והניחו בבית הקברות אינה קבורה ועובר משו� בל תלי
. אלמא ארו
 דלאו קבורה הוא

  .ק לא מהני"ג קרקע בביה"ז ג� כשהוא נקוב למטה ומונח ע"שלפ

  ".' צוואתו דרבי וכו
 כתב כ
 על"שאינו נראה דהרמב"ז "וכתב ע

נמצא שאי
 ) כ יפה הוא לו לקוברו באר�"אעפי(שא� עשה ארו
 וקברו בקרקע אינו עובר עליו ' 
 עצמו כ"הרי הרמב
 
כ פתיחת הארו
 כלפי מטה "א) כמבואר בהא דרבי, א� כי להידור יש לנהוג לנקוב הארו
(העיכוב מצד שהוא נתו
 בארו

דפתח , ק דלא יצא חובת קבורה אינו מצד שאינו פתוח למטה" הארו
 על הקרקע בביהנמצא שהחסרו
 במניח. אינו משפיע
  .באופ
 שכ� לי שיש לו נקב למטה או שאי
 לו, זה אי
 לו ער� רק להידור בעלמא

הרי , אי
 מתקיימת מצות קבורה דדינו כתלוש, ומה שטוע
 נגד מה שהסקתי דמת המוטל בבית א� א� יאטמוהו מסביב
דודאי הכוונה " דמת אי
 לו בזיו
 א� שוכב על המטה בכבוד) "ה קבורה"ו ב ד"מ' סנ(' כ התו"סי� על משהדברי� מבוס

  .כ הרי בזיו
 גדול לו למת כשמתבקע לעי
 כל"כשאטמו את הבית דאל

 ה אינה קבורה רק מצד אי נימא"ואפ, היינו כשרצה לשכב על מטתו ולאטו� הבית, כ הדיו
 על מי שאמר לא תקברוני"וא
ה שביאר "ביד רמ' עי, אי� מהני לעשות נגד מצות התורה, ומה שהוקשה לו למחבר. (דקבורה משו� כפרה ובזה שומעי� לו

  ).יפה

ומה שתלה עצמו . לדחות דברי חכמי�, ח מה שלא עלה אפילו על דעתו של גוי"אכ
 זר ומוזר מה שעולה על דעת הרהמ
דמ
 התורה סגי בשימה בארו
 או בבית ולאטמו , 
 קבורה מ
 התורהמ שלא אמר אלא שאי"תלה בוקי סריקי בלח, מ"בלח

  .מא
 דכר שמיה, אבל שריפת המת כגרועי� שבגויי�', באופ
 שלא יראוהו מבוזה וכדכתבו התוס

  

  

  כבוד המת והקבר ופינויו ממקו� קבורתו: סימ� כה 
  איסור ההנאה מהקבר ופרטי דיניו. א

  ר המתכמה תופס קב. ב

  הבדל בי� קבר של יחיד לבית קברות של רבי�. ג

  ?מהו איסור הנאה מהמת ומשמשיו. ד

  קבר המזיק את הרבי�. ה

  

  איסור ההנאה מהקבר ופרטי דיניו. א

  ):ב"ד� מז ע, סנהדרי
(איתא בגמרא 

� היא וקרקע קרקע עול, ל יאות עבדי
"א. ל לשמואל"אתו א. קבריה דרב הוי שקלי מיניה עפר לאישתא בת יומא
� במחובר "מה עכו, �"מקיש קבר בני הע� לעכו, "וישל� את עפרה על קבר בני הע�"דכתיב , עול� אינה נאסרת

, ולא ההרי� אלוהיה�,  על ההרי� אלוהיה��" אשר את� יורשי� את אלוהיה� על ההרי�"דכתיב , לא מיתסרא
  .הכי נמי במחובר לא מיתסר



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

139

דהוי תלוש , ר ישעיה אסור הוא בהנאה"לדעת הר. בעפר שמכסי
 בו המת בקבר)  שסד'ד סי"ראה טויו(נחלקו הראשוני� 
כפי שהובאה (ש "ואילו דעת הרא, ל"כנ, ז"ה לקבר שהוקש לע"וה) ב"ז ד� מז ע"ע(ז "ולבסו� חברו שדינו כתלוש לעני
 ע

תמה במה שנראה מדבריה� ) ק ב"סרס ' סי(בעל חזו
 איש . שג� עפר די
 קרקע עול� עליו ואינו נאסר) בטור והסכי� עמו
ותמה . כ אינו נאסר"ש ודעימיה תורת מחובר עליו וע"דלפי דעת הרא, דמיתלי תלי לה א� יש על עפר זה די
 תלוש או מחובר

  :בזה

מ "והעמיד והשתחוה לכו, מ"וא� העמיד הר כדי להעמיד עליו כו... ז "הלא עיקר היתר קרקע עול� במת ילפינ
 מע
כיו
 , כ הדי
 נות
 בעפר שמכסה המת שיהא אסור"וא. מ והשתחוה"
 נטע איל
 והעמיד תחתיה כוכדי, נאסר ההר

  .'שמחברה בתחלה לשמש את המת וכו

ז הא דאי
 נאסרי� "והרי במשמשי ע, ז"ומשמשי מת למדי� מע, כיוו
 שקבר די
 משמשי המת עליו, והיינו שמקשה
י שבהזמנה "ולש� כ� חברו אעפ, ז" אבל א� זימ
 הדבר לתשמיש ע.במחובר אינו אלא כשלא הזמינ� לכ� בעודו תלוש

, ז והשתחוה לה"א� א� העמיד ש� הע, )ב"ז ד� יט ע"ע(ז "ז נאסרי� עד שיעבד בה� לע"שאי
 משמשי ע, גרידא לא נאסר
אז מ נאסר "מ, כגו
 אשרה שהשרישה והעפר הפ� להיות קרקע עול�, י שבאותה שעה כבר היו משמשיה מחוברי�"אעפ

ולש� כ� חובר והפ� , שלפני כ
 היה תלוש ואז הוזמ
 לצור� קבר המת, כ אמאי לא ניל� מזה ג� לעני
 עפר הקבר"א; במחובר
  .למרות שעכשו תורת מחובר עליו, שיהא אסור, להיות קרקע עול�

  :א לתר� קושיתו זו"וכתב ש� בחזו

מ "ג דעדיי
 אי
 הכו"מ אע" להכניס לתוכו כודהבונה בית. מ"ש דלא שיי� תפיסת אד� אלא בכו"ואפשר דעת הרא
אפילו לאביי דהזמנה , א� בנה לש� חי, אבל במת. וזו תועבה באר�, מ"אלא מחשבתו קובעתו לש� כו. בעול�

הלכ� א� שמטיל העפר מתחלה לש� . כ אי
 מחשבתו קובעתו אלא המת מטיל שמו על משמשיו"א... מילתא היא 
  .רי אי
 ש� תשמישו עליו אלא כשמתחברשה, כיסוי המת מקרי קרקע עול�

  ):ה בטור"ט בד"ש� סק(ש "ר ישעיה והרא"ובהתא� לזה ג� פירש מחלוקת� של הר

ל נטעו ולבסו� "וקיי, דחיבור עפר לעפר הוי כנטיעת איל
, י שא� קבר בהר שנעשה בידי אד� אינו נאסר"דמודה ר
א הוי כחיבורו "ל דבב"והחולקי� ס. י דנאסר"ל להר"אלא הכא כיו
 שאיסורו וחיבורו באי
 כאחד ס. עבדו מותר

  .קוד�

שהיא ש� בפלוגתא דאביי (דהרי כל עיקר הדי
 שאי
 הזמנה אוסרת במת , ד אי
 בתירוצו כדי לתר� הקושיא"א� לענ
כ מ
 הדי
 דבגוונא דמהני "וא". משמשי� ממשמשי� ילפינ
 "�שאינ� נאסרי� בהזמנה , ז"ילי� לה רבא ממשמשי ע) ורבא

דנלמד מזה דג� במשמשי , ג"דנאסר ומהני הזמנה בכה, ולש� כ� חברו, והיינו כשהזמינו בעודו תלוש, ז"הזמנה במשמשי ע
הדעות ' יד רמה'כי כדלהל
 ב, לדעת המפרש כ
(מ "ומה דמייתי מא� בנה לש� חי לכשימות דל. ג מהני הזמנה"מת כה

אבל בשהזמי
 . ז לא נאמר אלא בגוונא שכבר מת"שי המת לעל שהיקש משמ"הוא משו� דס) הגמרא בנידו
' חלוקות בפי
  .ע"וצ. ז"כמו בע, ז דמהני הזמנה לאסור"דיש ללמוד מהא דע, פשוט, ז קאי ההיקש"לצור� מי שכבר מת דע

וראשית נציי
 . כפי שזה משתק� בדברי הראשוני� עצמ�, והנראה בתירו� הקושיא והוא בהקדי� ביאור מחלוקת�
) ש קבר שבנאו"ה ת"בד(וש� . כפי שיובא מדבריו להל
, מאיר הלוי אבולעפיה בספרו יד רמה'  היא דעת רי כ
"שכדברי הרר

  :בהא דאמרינ
 שבבנאו לש� חי אינו נאסר' שכ

  .והכי מסתבר, לדירת חי ממש,  לש� חי�א "וי. מותר בהנאה, יש מפרשי� שיקבר בו לכשימות

ו דימוס וקבר בו שאז נאסר ג� לאחר שפינהו אבל א� לא הוסי� אינו ג אינו נאסר אלא א� כ
 הוסי� ב"ש� דבכה' וכ
  :נאסר

מ בתלוש אבל "ה. ז לא בעי הזמנה"ומשמשי ע, ז"ג דילפינ
 לה ממשמשי ע"ואע, ג דקבר תשמיש מת ניהו"ואע
ג שלשה "ז כה"גבי ע) ב"ז מז ע"ע(ותנ
 נמי . י תשמיש"לא מתסר ע, דכיו
 דכי בנייה לש� חייא, במחובר בעי הזמנה

  .'ג וכו"ותנ
 נמי גבי אבני� אשרות כה' בתי� וכו

ז במחובר "וזה שלא נאסר בבנה לש� חי הוא משו� דג� בע. ז"הרי שבאמת משווה תשמיש המת באופ
 מלא לתשמישי ע
 הוא שכבר מת(כ כשהוזמ
 למת "וא". דכי בנייה לש� חייא"וזו לאו הזמנה היא , ז"כפי שהביא הדוגמא לזה מע, בעי הזמנה

  .ז"דומיא דע, כ וקבר בו"נאסר ג� כשחברו אח) לכל הדעות, עכשיו

חולי
 טז ' עי(הוא לא מפני שעדיי
 תורת תלוש על האבני� לכל דבר , יוצא מזה דהא דאמרינ
 בסוגיי
 דקבר בני
 נאסר
ה כיוו
 שהוזמ
 לכ� בעודנו וז). י הסוגיא דחולי
 ש�"והוא עפ, י כא
"כ
 הוא לשו
 רש(ז דינו כתלוש "אלא דלעני
 ע). א"ע

והוא מצד שהיה בו תפיסת אד� בהיותו , ג המת נאסר"ר ישעיה שעפר שע"ל כהר"תלוש ומבואר ש� ביד רמה דאיהו נמי ס
  :ל ש�"דז, תלוש

כגו
 עפר , ב תפיסת אד�"ל נמי דכי שרא שמואל בדבר שאי"וקיי. ל כשמואל דאמר קבר מחובר לא מיתסר"וקיי
, כגו
 עפר שממלאי� בו חללו של קבר ועושי
 אותו ציו
 על גבו,  עפר שהיה תלוש וחברוהואבל. שבדפנות הקבר
  .ז"אסור דומיא דע

, א� לא הזכיר כלל בלשונו מפני שהוא עכשו תלוש, ר ישעיה לאסור העפר שהיה תלוש"הרי דבריו עולי� בד בבד ע� הר
וזהו הפירוש ג� בדברי . סר מפני שהוזמ
 לכ� בתלושהיינו שעתה מחובר הוא אלא שנא, "שהיה תלוש וחברוהו"אדרבא 

דהיינו שלעני
 קבר דינו שנאסר כאילו עדיי
 הוא תלוש , ר ישעיה שכתב מפני שהוא תלוש ולבסו� חברו שהוא כתלוש"הר
וכ
 לתשמישיו , ז"לעני
 ע, ודינו לדברי� אחרי� כמחובר ממש, ז שג� לאחר שנתחבר"ג מע"וזהו מפני שלמדי� בכה

  .עדיי
 תורת תלוש עליו ונאסר, זמ
 בתלושכשהו

  :ל ש�"וז, ס חמרא וחיי"הובאו בשיטה שבסו, ר יהונת
"ז דעתו מפורשת א� היא בדברי הר"ש שחולק ע"הרא
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, י שאותו עפר כבר היה מטולטל ממקומו"ואעפ, ל משמע דכל חפירה שאי
 הבני
 בולט על האר�"� ז"הריא' ובפי
  .וכמחובר הוא ואינו נאסר, קרקע עול� מקרי, מוכיו
 שהחזירוהו לאותו בור עצ

שלא נחלקו החולקי� אלא לגבי אותו עפר שהיה ש� במקו� הקבר אלא שחפרוהו והוציאוהו מש� ) א: שמענו מזה תרתי
ג שרק לצור� זה הוציאוהו ובמטרה לחזור "שסוברי� שבכה) ב; לצור� הקבורה ושוב חזרו והחזירוהו לאותו בור עצמו

, ועד כא
 לא אמרינ
 דתלוש ולבסו� חברו תורת תלוש עליו עדיי
. בזה דינו כאילו לא נתלש מש� כלל, כבתחילהלחברו לש� 
. ג קברו"ורק השתא חברוהו כא
 לצור� המת ע, אלא בשהיה תלוש מעיקרא, וכ
 המת דילפינ
 מיניה, ז"להאסר בתשמישי ע

שהרי , בזה לא חל עליו תורת תלוש מעיקרא, ו למקו� שהיהועל דעת להחזיר, אבל בזה שכל עיקר לא נתלש אלא לפי שעה
  .מ"ז ל"שבזה ג� בתשמישי ע, כ ג� הזמנתו לא תחשב כהזמנה בתלוש אלא כהזמנה במחובר"הוא כאילו לא נתלש מעול� ע

ג שהיה תלוש ממש "דבכה, "שחיבורו ואיסורו באי
 כאחד"א מצד "מתבאר מזה דאי
 מחלוקת� כפי שביארה בחזו
  .כ חברוהו"ע נאסר דהזמנה בעודו תלוש אוסרתו כשאח"לכו, מעיקרו

ג� , ז נאסרי� בהנאה"ובכל גווני שמשמשי ע, ז היא לכל דבר"לכאורה יוצא שההשוואה בי
 משמשי המת לבי
 משמשי ע
הדברי� אמורי� במה דאמר רב . א מוכיח שיש אופ
 שמשמשי המת דינ� יותר קל"אול� הריטב. משמשי המת אסורי�

." חפר בה בורות שיחי
 ומערות אסרה, י שאמרו המשתחוה לקרקע עול� לא אסרה"אעפ): "ב"ז ד� נד ע"ע(ר יוחנ
 " אדימי
  :ל"א וז"וכתב הריטב

, שאסר בהשתחויה כשחזר והשתחוה לה, ארישא קאי, והא דאמרינ
 שא� חפר בה בורות שיחי
 ומערות אסרה
דכשעשה מעשה כזה , �"א גמרא גמירי לה בעני
 עכוונראה דה. דהשתא חשיב כמשתחוה לדבר תלוש ליאסר

וכי אמר , י שנעשה לש� קבר"ואעפ, דהא גבי ההיא דקבר לא אהני ליה חפירה חפורה ליאסר. במקצת שיאסר כולו
והתורה מעידה שלא עשו . �"כשלא עשו בה מעשה לש� עכו" אלוהיה� על ההרי� ולא ההרי� אלוהיה�"רחמנא 


  .'וכו. כ

ז שאינ� נאסרי� במחובר למדנו "והיינו משו� דמשמשי ע, ז עצמה למשמשיה" שאי
 לחלק בעני
 זה בי
 עחזינ
 לדעתיה
כ מוכרח לחלק "וע. ה משמשיה"ז נאסרת ג� במחובר ה"כ בגונא דע"וע). ב"ז ד� נא ע"ע(ג "ז עצמה שאינה נאסרת בכה"מע

וראיה מהא דהוי שקלי עפר ( דאי
 הדפנות נאסרי� דהרי בקבר שדי
 משמשי מת עליו מצינו. ז למשמשי המת"בי
 משמשי ע
דהתורה ", ז הוא לא מקראי"ג בע"והסביר זאת דהא דנאסר בכה). ל"וכנ, ז אמר שמואל יאות עבדי
"וע, מקבריה דרב


  ).ל בכוונתו"כ
 צ(ז הוא רק על מה שמפורש בכתוב "ואילו ההיקש דקבר לע. אלא הוא מגמרא גמירי לה" העידה שלא עשו כ

  :והעלה הסבר משלו, ל וכתב שדבריו דחוקי�"א הנ"הביא דברי הריטב) שלה' ד סי"יו(ס "תהח

או העריפה , ז"או קבורת הע, י מעשה שנעשה בתוכה"י מעשה נאסר מחובר ניל� מנחל אית
 שע"ד הא דע"לענ
ית
 שהיא ע עצמה כמו נחל א"נ הרי� אלוהיה� א� זה דוקא בע"ה, ז נאסרה קרקע עול�"עי, עצמה הוי מעשה

ולא ניל� מיניה אלא החופר בהר , המצוה והכפרה, כי שניה� יחד הוי מעשה. ע"קדושה עצמה ואינה משמשת לע
וזה . מ קרקע עול� לא נאסר"ג דחופרי� בו מ"דאע, לא ניל� מיניה, אבל קבר שהוא משמש למת. ושוב השתחוה לו

  . קבר בני הע��] קבלה[ניל� מדברי 

ז לא למדנו לאיסור מחובר כל "וג� בע, ז למשמשי המת"שג� לעני
 זה אי
 חילוק בי
 משמשי ע, איפוא, ס יוצא"לפי החת
ז באמת אינ� "ואילו משמשי ע, ע שנאסר במחובר"דזה הוי דומיא דנחל אית
 שבע, מ עצמ�"אלא בכו, שנעשה בו מעשה

 
נאסרי� במחובר ג� א� נעשה בה� כ ג� משמשי המת אינ� "ע". שהיא קדושה עצמה"נאסרי� שאינ� בדומה לנחל אית
  .מעשה

ז "דאי ילפינ
 ע) א: ס מוקשה מכמה טעמי�"והסבר החת, א מוכרחי�"דדברי הריטב, ד להצדיק הצדיק דמעיקרא"ולענ
, ז כתיב"בתשמישי ע' אשר עבדו ש� הגויי�'ז "א� האי קרא דע) ב"ז ד� כט ע"ע(' ש��ש�'ש ד"ל דהוא מגז"הרי צ, ע"מע


דההיקש ) ב; ג"ז אינ� נאסרי� בכה"ס משמשי ע"ואילו לפי החת.  משמשי� ממשמשי� ילפינ
� דסנהדרי
 כדאמרינ
 בסוגיי
 � ז "הרי הוא באסמכתא על הכתוב בע, דמינה ילפינ
 דאי
 קבר נאסר במחובר, ז"דקרא דמייתי שמואל דקבר בני הע� לע

עצמה קאי שנאסרת במחובר בגוונא דנעשה ז "א� הרי האי קרא בע. ז במחובר נאסרת"שאי
 ע, ולא ההרי� אלוהיה�
מאחר דהאי , ז עצמה וה
 לעני
 משמשי המת שאי
 נאסרי� במחובר"כ אי� נוכל ללמוד מזה ה
 לעני
 משמשי ע"א, מעשה

ז ג� "דכש� שע, כ אדרבא ניל� מהאי ילפותא"א. אבל בנעשה מעשה נאסר באמת, קרא לא מיירי אלא בשלא נעשה מעשה
עצ� ההנחה ) ג; כיוו
 שנעשה בו מעשה, כ
 ג� תשמישי המת דהיינו הקבר נאסר כולו, שה בה מעשהבמחובר נאסרת כשנע

" כי שניה� יחד הוי מעשה המצוה והכפרה"ע "כעי
 הע" קדושה עצמה"אלא , שנחל אית
 אינו בגדר משמש עליו, ס"של החת
דג� , דהזמנה מילתא) סנהדרי
 ש�( ילי� אביי דמזה, ע"ד ירידתה לנחל אית
 אוסרת הע"ל למ"כ הול"דא, ד"לא נראית לענ
ולא אמר
 אלא . ל הכי"ואילו לא איכא למא
 דס. ז הרי שניה� הוזמנו למצוה ולכפרה"דעי, י ירידת העגלה"הנחל ייאסר ע

ומזה נראה ברור שאי
 לנחל אית
 די
 ). ט' ו והל' רוצח הל' י מה"� פ"רמב(וכ
 להלכה , לעני
 איסור העגלה בירידתה
, ע ולא מנחל אית
 שהוא משמשי� ממשמשי�"והא דילי� לעני
 הזמנה מע. (אלא רק די
 משמשי� עלה, "קדושה עצמה"

  ). וערפו ש� העגלה�ע עצמה קאי "ש דש� ש� אע"דהגז

שכתב בהא דאתו , י בסוגיא דסנהדרי
 ש�"ל לבאר כוונת רש"י דברי� האמורי� דנחל אית
 תורת משמשי� עליו נ"ועפ[
משו� דמת וכל הכו� הנקבר בו איסורי הנאה נינהו דגמר ש� : "י"פירש, ואל שמשתמשי� בעפר הקבר לרפואהל לשמ"וא

ע אלא ממשמשי "הוא לא מע, ותמוה דהרי הלימוד דמשמשי המת בדומה לקבר לדעת רבא דהלכתא כוותיה." ע"ש� מע
  .ואמאי נקט דוקא הילפותא דאביי, ז"ע

נ בקבר "כי לכאורה לא מוב
 מהיכ
 ידעו שיש בכלל איה, דרשה זו בדעת השואלי�ל נראה דבכוונה הביא "אכ
 לפי הנ
י דאינהו סברי כאביי דיש "כ פירש"ע. ואי ידעי הילפותא דמייתי שמואל היה לה� לדעת ג� שאי
 נאסר המחובר, המת

שהוא די
 , חל אית
אלא מנ, ע עצמה"אלא נקטי דיש ללמוד איסור משמשי המת לא מע. ע"מע" ש��ש�"ללמוד דיני מת 
כ יש לאסור הקבר ג� במחובר "וע). ב"סוטה מה ע(וג� הוא נאסר בעריפה בהנאה שהיא דר� שימוש בגופו , משמשי� עליו
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ז שאינו נאסר רק "ז ענה לה� שמואל דבקרא דדברי קבלה מוכח שהוקש קבר לע"וע. דומיא דנחל אית
 שהוא מחובר ונאסר
  .]ולא לגבי המשמשי�, קבלה אלא לעני
 המת עצמוע לא נת"ש מע"ומכא
 שהגז. בתלוש

. כדילפי אביי ורבא לעני
 אי הזמנה מילתא, "ש��ש�"והיינו , לכאורה מקורו באורייתא דמשה, האיסור דמשמשי המת
וכתב , מ מקומו אסור בהנאה"י שכתב בסוגי
 לעני
 קבר המזיק את הרבי� שמותר לפנותו ומ"וכ
 נראה בפשטות מרש

שזה בניגוד למאי , ל"מה הנ' סי' א בתשו"י הגרע"וציי
 לרש". דאיסורא דאורייתא הוא ולא פקעה"תא בטעמא דמיל
כ כתב ש� דספיקו לקולא כדי
 ספק "וע, י שאי
 איסור במשמשי המת רק מדרבנ
"לרש) ר' ד סי"יו(� "דפשיטא ליה לרשד


  ): דילפינ
 דאי
 קבר נאסר רק בתלושל"בדברי שמואל הנ(ל "בזה' א� לא כ
 מתבאר מדברי יד רמה שכ. דרבנ

. 'ק קרא וכו"וה, נפקא ל
 למיסר תשמישי המת בתלוש) 'היינו קרא דוישל� וכו(ומסתברא ל
 דמהאי קרא גופיה 
לעני
 הזמנה , ז"ע או מע"וההיא דגמרינ
 לקמ
 ש� ש� מע. מ דבמחובר לא מיתסר"וכיו
 דאקשינהו להדדי ש


  .מילתא בעלמא קגמרינ

וזה ה
 לפי אביי וה
 ', ש��ש�'ש ד"כי לא יתכ
 לומר שהמקור לאיסור משמשי המת הוא מצד הגז, ור דבריונראה בביא
מגו� הדבר , דודאי אי
 ללמוד משמשי�, ע שהיא גו� הקדושה והמצוה" אי� נלמד משמשי המת מע�דלאביי . לפי רבא

', ד תאבדו
 את כל המקומות אשר עבדו ש�אב '�ז לאוסר� "ט איצטרי� קרא בפני עצמו במשמשי ע"דהרי מה, האסור
י "ב והובא ברש"ז נא ע"ע(' את אלוהיה� על ההרי� '�ז עצמה מפורשת בסיפא דקרא "ואילו ע, ז"שמתפרש לעני
 משמשי ע


כ תקשי "דא, ש זו ילפינ
 עצ� איסור המשמשי�"אי
 לומר דמגז, כ"וא� לרבא דאמנ� ילי� משמשי� ממשמשי� ג). בסוגיי
דאי
 , ז לאסור הקבר ומינה"ש� מע�ל להביא הדרשה דש�"ק בפשיטות הו" שמואל להביא לשואלי� מקרא דדבלמה הוצר�

כדמייתי בכדי , נ את אלוהיה� על ההרי� ולא ההרי� אלוהיה�"ממש, ז רק בתלוש ולא במחובר"לאסור אלא בדומה לע
א� על רבא תקשי דהאי ) ש"עיי, ידד לומר כ
ל צ"ס הנ"בחת(ל בדרשה כאביי "ל דשמואל ס"וא� את. ק"להוכיח ההיקש דד

ל דעיקר הלימוד "א דצ"לזאת כתב הרמ. ש� למדנו הכל�ש דש�"הרי מהגז, ז למה לי"היקש דאתי ללמד די
 קבר מדי
 ע
נ דהמת "ע ודאי לא נית
 ללמד אלא על איה"ש מע"ל כי הגז" כנ�לאביי, לאסור משמשי
 אי
 לו מקור באורייתא דמשה

ש לא נתקבלה אלא ללמוד המת מעגלה ערופה ולא "ל דג� איהו מודה דעיקר הגז"ואילו לרבא צ.  משמשיוולא על, עצמו
שוב נית
 ללמוד ג� די
 המשמשי� , ק שיש איסור ג� במשמשי המת"רק לאחר שלמדנו מקרא דד,  לאביי�ועל כ
. ז"מע
אלא מסברא יש לדמות איסור זה , ז"� מעש�ש ממש היא ש�"לא גז, וכ
 לרבא.  מידי דאורחיה ממידי דאורחיה�ע "מע

כ
 מסתבר דלא יאסרו תשמישי המת , דכש� דש� לא נאסר בהזמנה, ז"ק משמשי� ממשמשי ע"שלמדנוהו מקרא דד
כ
 הדי
 בתשמישי , ז אי
 נאסרי� בהזמנה בעלמא"כש� שבמשמשי ע, כ"וע. ז החמורה"שאיסור� לא נתפרש בתורה מע

  .ק"ודו. 'לעני
 הזמנה מילתא בעלמא קגמרינ
'תב דהני דרשי דאביי ורבא אינ� אלא ומבוארת כוונת יד רמה דכ. המת

הרי , י"ולכאורה בר מדברי רש. דדי
 משמשי המת אינ� אלא מדרבנ
, � שהובאה לעיל"ל שבזה תוב
 שיטת הרשד"ונ
דרשה לאיסור משמשי� ל כוונתו למה שהסיק יד רמה דעיקר ה"אכ
 לפי הנ. ז"בסוגיא מפורשות דרשות לעני
 משמשי ע

וזו אולי כונת , כ א� אמנ� דברי קבלה כדאורייתא נחשבי� לדברי� מסויימי�"וע. ואי
 לו מקור ממש בתורה, ק הוא"מד
� דדינו "ל הרשד"מ לעני
 ספק ס"אול� מ.  מדברי קבלה�לפי יד רמה , היינו, נ דקבר דאורייתא"ל דאיה"י שכתב כנ"רש


  ).ועוד, 
"ב בש� הרמב"א מגילה ה ע"רשב' עי(הראשוני� שהיא מחלוקת , ככל ספק דרבנ

  :מסקנא העולה מכל האמור

והיא כנראה מחלוקת . מ יש המקיל בספיקו"ומ, והוא איסור דאורייתא, ב אסורי� בהנאה"כגו
 הקבר וכיו, משמשי המת) א
  .ק"בעני
 חומר דרשה שמד, הראשוני�

  .לכל הדעות, ועל כ
 אי
 דפנות הקבר שנחפר באדמה נאסר. אי
 איסור משמשי המת אלא בתלוש ולא במחובר) ב

שלא בקשר ע� צור� קבורה דינ
 כקרקע עול� שא� א� אחר כ� , פע� והחזירו� לאדמה�עפר או אבני� שהיו תלושי� אי) ג
  .אינו נאסר כדי
 כל קרקע עול�, הפכו המקו� לקבר

אלא , דינו כמחובר ואינו נאסר, � א� נבנה בשעתו שלא לצור� מתא, א� דלעניני� שוני� יש ודינו כתלוש, ג� בני
 אבני�) ד
  .א� כ
 הוסיפו בו בניה לצור� קבורת המת בו

נאסר , וכ
 בני
 מאבני� שהוק� על הקבר לכבודו של המת, עפר או אבני� שהובאו ממקו� אחר ושמו אות� על המת) ה
  .ע"וזה אליבא דכו. ואיסורו איסור עול�, בהנאה

לדעת . ושוב הוחזר על המת לכסות הקבר, עות בי
 הראשוני� בעפר שהוצא ממקו� הקבורה לש� הקבורהחלוקות הד) ו
ואילו לדעת הטור שהיא . נאסר כדי
 תלוש ולבסו� חברו שהוזמ
 לכ� בהיותו תלוש) ה"וכ
 היא דעת הרמ(ר ישעיה "הר

, ולא הוצא מש� אלא לשעה וחזר למקומוכיו
 שמעיקרא היה כא
 , אי
 על עפר זה תורת תלוש, ש ודעימיה"דעת הרא
  .כ אי
 נחשב כהוזמ
 לכ� בתלוש ואינו אסור"וע

, ולמעלה הימנו יש ש� קבר, שברבות הימי� כוסה בעפר, שא� ימצא ויתגלה בני
 במעמקי האדמה, ממוצא דבר אתה למד) ז
ופרטי (נא שלקבר יש צור� בו ג� א� יהא זה בגוו, שאי
 הבני
 נאסר בהנאה, ג� כשנקבר ברשות ומדעת בעל הקרקע

, שהרי אינו גרוע מבני
 אבני� שלא נבנה לצור� קבורת המת, מ אינו נאסר"מ). הגדרה זו שלקבר צור� בו יבוארו להל

  .ל"כנ, שאינו נאסר

  כמה תופס קבר המת. ב

עד כמה נחשבי� , וולזאת הביאו עפר ואבני� והכניסו לתוכו להגביה קרקעית, בור עמוק שהיה קשה להכניס לתוכו המת
תורת תלוש , כל תלוש שהוזמ
 לצור� הקבר ונקבר ש�, דהרי כפי שנתברר, להיאסר בהנאה, עפר ואבני� אלה לצור� המת

ותורת משמשי המת חלה על , מאחר שצור� המת הוא, מ א� זה מתחת למת או מעליו או מצדדיו"ופשוט דאי
 נפ, ז ונאסר"ע
  .זה
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ראיה . כ אינו נאסר"אי
 למת צור� בו לש� קבורתו וע, ומה שלמטה מזה, טפחי�'  גנראה דלא ייחשב צור� המת אלא
  ):שסג' טור סי(דנפסק בזה , כי כבר נתמלא כל בית החיי�, לזה ממה שמצינו כשאי
 מקו� לקבורת המתי�

 מחיצה ט לזה כדי
"ט לזה וג"דהיינו ג(טפחי� ' ודאי א� יכול להעמיק שיהא הקבר בעומק ויהא בי
 מת למת ו
  .שפיר דמי) שבי
 קבר למשנהו

. כ ג� העפר שנער� בבור אינו נחשב לצור� הקבר"וא. הרי מכא
 ששיעור תפיסת הקבר ג� כלפי מטה אינו אלא ג טפחי�
  .מ כיוו
 שלעצ� הקבר אי
 צור� בו אינו נאסר"מ, כ א� שהובא לש� רק לש� הקבורה"וע

ג הקבר תורת תלוש עליו "ל דעפר שע"ר ישעיה שהובאה לעיל דס"רדג� לדעת ה) מה' תשו(א "כיוצא בזה מצדד הגרע
  ונאסר אי
 זה אלא

או , ל דעושי
 רק שיהיה הקרקע שוה שלא יפול הנופל"אבל מה שהוא למעלה מזה י. דוקא כשיעור כיסוי פני המת
  .ל דה� עפר מותר בהנאה"י, לעשות מקו� פנוי לקבורת מתי�

י כפי "כ כשיטת הר"ובאמת בדברי יד רמה שהובאו לעיל ששיטתו היא ג, תוא� אמנ� לא אמר זאת בצורה החלטי
  כ"שכ. נראה שכל שעל המת די
 קבר עליו להאסר, שנתבאר לעיל

  .כגו
 עפר שממלאי� בו חללו של קבר ועושי
 אותו ציו
 על גביו נאסר, אבל עפר שהיה תלוש וחברוהו

וכדכתב , ולא רק עשוי בכדי שלא יפול הנופל, ר צור� המת הואא� ה
 כל זה מפני שנוקט כי כל מה שמערימי� על הקב
מ דבעי למימר שאי
 העפר "לפ, א"וכדנוקט הגרע, אבל א� אי
 צור� למת ודאי דלא היה נאסר. שעושי
 אותו ציו
 על גביו

 מה שהערי� כל, טפחי�' כיוו
 שכל מה שנחשב צור� המת לקברו ה� ג, נ העפר שמתחת למת"כ ה"וא. נתו
 ש� לצור� המת
  .אינו צור� המת ולא נאסר, ט"ש� יותר מג

נ "שסב בש� ר' הטור בסי' מ שכ"א עפי"ק יא שכתב מסברא דנפשיה להכריע ספיקו של הגרע"רט ס' א סי"עיי
 עוד בחזו
 
משמע שזה כבודה של קבורה הלכ� הכל ", "שחוזרי� ונותני� עפר הרבה עד שנעשה תל גבוה כמו אמה או יותר"גאו
' כבודה של קבורה'רק מפני שזה , ז"ר ישעיה תורת תלוש ע"י שלהר"אעפ, כ שלא נחת לאסור מה שלמעלה"הרי ג". אסור

ל לעני
 א� נקרא "הנ' א בתשו"כ הגרע"ואינו דומה למש. י שהוא תלוש"כ כל מה שאינו צור� הקבורה אינו נאסר אעפ"א
ל דלא מיקרי "דא� יש עפר אחר על גביו י': לצדד) ת התשובהשאליו מופני(מ "הגאו
 בעל הנתה' הנאה בדריכה על הקבר שכ

דבעפר האסור תומ� , מ נהנה"ל דמ"די, כ"דאינו מוכרח כ': א"ז העיר הגרע"וע' הנאה דעפר האסור הוי רק כטמו
 בתוכו
ה הקרקע שאילולי הקרקע שמלמטה הית, דזה שיי� רק לגבי דריכה על הקבר', יתדותיו לקרקע שעל גביו שלא יפול מתחתיו

כ "וע, מ לו למת אילו היה נקבר יותר עמוק באדמה"דמאי נפ, ולא כ
 בעני
 הקבר, העליונה שוקעת ולא היתה נוחה להליכה
וכיו
 שאי
 זה צור� המת אינו בגדר שיי� , שיהא לה� נוח יותר, הא דשמו למטה עפר אינו צור� המת אלא צור� הקברני�

  .כ
 נראה פשוט. לקבר ואינו נאסר

  הבדל בי� קבר של יחיד לבית קברות של רבי�. ג

, נגמר הדי
' מובא משלטי הגבורי� סנהדרי
 פ) א"שסח סק' הובאו דבריו בפתחי תשובה סי; שלה' ד סי"יו(ס "בחת
אלא כל מה שהוקצה לבית קברות , דבזה לא רק על הקברי� ממש, שכתב לחלק בי
 קבר דיחיד לבית קברות של רבי�

  :וחיזק דבריו." ט אי
 ישני� ש�"דמה, נסתנאסר בקדושת בית כ"

הכל הוקצה למצותו , או לקבור לתוכו, או ללמוד בתוכו, והסברא נות
 כ� דכל שהוקצה למצותו להתפלל בתוכו
  ).נ לאכול ולשתות"פרט לחכמי� ותלמידיה� שרי כמו דשרי בביהכ(ואי
 ניאותי
 בה� 

כ אי
 בזה חילוק בי
 "וא, לכל שימוש מצד קדושת בית כנסתהרי מקו� שהוקצה לבית קברות של רבי� אסור בהנאה 
ק "ג הקברי� ממש אלא כל השטח שהוקצה לבי"שכאמור מטע� זה אסור לא רק ע, שהכל אי
 ניאותי
 הימנו, תלוש למחובר

ד "פי(שבעני
 קבר יחיד , �"מה שלכאורה נראה כסתירה בדברי הרמב, וכ� ביאר בעל שלטי הגבורי�. ג� טר� שנקבר ש�
שאי
 קרקע , עפר המת אינו אסור בהנאה: הביא ההלכה כפי שנלמדת מהסוגיא בסנהדרי
 שהובאה לעיל) ז"אבל הי' מה

  :כתב) יג' הל(ואילו לעיל מזה , אבל קבר הבני
 אסור בהנאה, עול� נאסרת

ורי
 בה
 ולא שוני
 כיצד אי
 אוכלי
 בה
 ואי
 שותי
 בה
 ואי
 עושי
 בה
 מלאכה ולא ק, בתי קברות אסורי� בהנאה

  . אי
 ניאותי
 בה��כללו של דבר , בה

ק "דש� כל מה שהוקצה לבי, יג מיירי בבית קברות של רבי�' דבהל. � חילק בעל שלטי הגבורי�"ליישוב סתירה זו ברמב
מה כ אי
 ש� ג� חילוק בי
 תלוש למחובר שהכל מקודש ללא הבחנה ו"ע. ל דדמי לקדושת בית כנסת"כנ, אסור בהנאה

ל "ס את דברי שלטי הגבורי� וכ� הבי
 דבריו מר
 הרב זצ"כ� הבי
 בעל החת. שמחלקי� בי
 תלוש למחובר הוא בקבר יחיד
 
  :ל"וכתב וז. נ עליו"ק של רבי� הוא דשל רבי� קדושת ביכ"שהחילוק בי
 קבר יחיד לבי) רא' סי(בדעת כה

והוסי� לומר שיש . נ" דשיי� לציבור יש לו קדושת ביכק"ד להוכיח שביה"נגה' בסנהדרי
 פ, ג"ומתו� כ� כתב בשלה
נ של כרכי� לבתי קברות של ציבור "ל שיש די
 קדושת ביכ"ג הנ"ומתו� דברי שלה... נ של כרכי�"לה� די
 ביכ

  .'וכו. ה"י זט"שאי
 לנו כא
 אופ
 לתק
 הדבר להפקיע הקדושה מ
 הקרקע ע, למדנו

וכתב שאי
 להשוות כלל , א נחלק על קביעה זו"אלא שהחזו). ה ובהא"ו בד"סקטרט ' סי(א "ג החזו"וכ� הבי
 כוונת השל
  :ל"וז. בית קברות לבית כנסת לקדושה

ואי
 לנו לחדש במה . ה"נ' ג פ"והוא מדברי שלה. נ"דכל שהוקצה למצותו אסור ליהנות ממנו כמו ביהכ' ת כ"ובפת
י אהא דקאמר "ופירש.  ואמרו בגמרא דקאי ארישא.ולא אמרו אלא מפני כבוד המתי�. שלא נזכר בגמרא ופוסקי�

ק מוכ
 "אבל ביה. 'כיו
 שנקרא עליו ש� ד, נ שאני דיש בו קדושה וכעי
 מקדש"וביהכ. אי
 נוהגי� בה� קלות ראש
  .ואי
 בו קדושה, למצות חסד
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 כ
 דעת התוסמ שאי"וכ
 נפ. ג הקברי�"והוכיח זאת ממה שמובא בהלכה דאי
 מלקטי
 עשבי� דוקא מאלה העולי� ע '
  ):ה אי
"א ד"מגילה כט ע(שכתבו 

אבל האילנות שנוטעי
 בה
 מותר ואי
 בה� משו� כבוד� של מתי� . משו� כבוד של מתי�. אי
 מרעי
 בה
 בהמות
  .שאינ� על הקברי� עצמ�

  :א"מעיר בחזו. מצד הוקצה למצותו) ס"ל מש� החת"והוא כנ(ת "כ בפ"ובמש

' אבל הכא דמי לד. א להחליפ�"דהת� א, מיני� דלולב וסוכה' ה למצותו כמו דנ משו� הוקצ"אי
 כא
 די
 איה
' כ אפי"דא, ואפילו קבר שכבר נקבר בו מת נמי אינו אסור משו� הוקצה למצותו. מיני� לפני החג דאינ� אסורי�

, אלא ודאי אי
 קיו� המצוה רק בקרקע אלא לכבודו של מת. קרקע עול� נמי ליתסר מחמת הוקצה למצותו
  .והקרקע רק משמש לכבודו

כי אז לא , ואילו זאת היתה כוונתו. ק"נ לביה"ואני עני עיינתי בדברי שלטי הגבורי� ולא מצאתיו אומר שיש קדושת ביכ
נ של כרכי� אלא לעני
 "נ של המקו� לביכ"שהרי אי
 הבדל בי
 קדושת ביכ. נ של כרכי� דוקא"היה צרי� כלל להשואה לביכ

ק "מ שכל שטח ביה"אלא הא דנראה מהר, � ולא מיירי מזה מידי"והרי לא זה הוקשה לו ברמב. ה"זטי "הפקעת קדושתו ע
אלא ברור . לאו דווקא המקו� שיש ש� קברי�, נ על השטח"לזה היתה מספיקה הקביעה שקדושת ביכ. אסור בהנאה

, כי יש בזה פגיעה בכבוד�, ל
 מדבריווכפי שיובא לה,  המתי��במקרה דנ
 , ג אתי עלה מדי
 מיצר שהחזיקו בו רבי�"דהשל
ואילו היה , ק הוא על כל השטח שהוקצה לכ�"� שדי
 ביה"נראה מלשו
 הרמב. וזוהי זכות� שלא יהא בשטח שימוש כלשהו

לזאת הוצר� . צרי� היה לומר רק במקו� שישנ� קברי� בפועל ולא במה שמיועד לכשיהא צור� בכ�, זה רק מבני המקו�
כ כל "ע. שבכל שעה מזומני� לקבורה וג� ממקומות אחרי�, יועד ג� למתי עול� שמחו� למקו� זהלהוסי� שהמקו� מ

  :ל ש�"וז. השטח חל עליו תורת מיצר שהחזיקו בו רבי� ואסור לקלקלו

. דאינו חמור כקבורת כרכי� שלא הוקצה משעה ראשונה לכ�, רק שהוא בבני
, בקבר יחיד לא חייל עליו איסור
ק של "כ בבי"משא. ואותו איסור אינו מתפשט בעפר הקבר.  רק האיסור שמעלה עליו המת עתהואי
 כא
 איסור

דומיא , מתפשט זכות� בכל אותו מקו�. רבי� דמשעה שקנו אותה הקצוה למתי� וזכו המתי� בכל אותו מקו�
בכות את ק דאינה ניטעת ואינה נזרעת משו� שנתיאשו הבעלי� ממנה והקצוה ל"ק דמו"דשדה בוכי
 דאמר בפ

  .והוי ליה כמיצר שהחזיקו בו רבי�. המתי�

, אלא רק לגבי זה שהבעלי� אינ� אנשי המקו�, נ של כרכי� מצד קדושת בית הכנסת"הרי ברור שאינו בא להשוות לביכ
  .כדי
 מיצר שהחזיקו בו רבי�, ועל כ
 אי
 לפגוע בכל השטח, אלא זוהי זכות שזכו בה כל באי עול�

כ במקו� שמותר לפנות "וע. ק של רבי� מאשר קבר של יחיד"עדיפות מגדרי קדושת המקו� על בייוצא מזה שאי
 שו� 
נ של "ס וביכ"ולא שיי� לדו
 כא
 מצד קדושתו כקדושת ביכנ. ג� בית קברות נית
 לפינוי, כגו
 שמזיק את הרבי�, קבר היחיד

ג שיש קדושה "ולא אמר מעול� ג� השל, י
 הדבר כ
כי א, ל"ה וכנ"י זט"ע' שאי
 שו� אפשרות להפקיע קדושתו ואפי, כרכי�
  .בבית קברות

לא מבואר ש� המקרה שבגללו היה (א שהוזכרה לעיל בעני
 בית קברות המזיק לרבי� "הגרע' הדבר מסתייע מתשו
  :ל"דוד אפנהיי� וז' שמסתמ� ומסכי� לפסקו של הגאו
 ר) ק מוגדר כמזיק את הרבי�"ביה

דאי
 ל� מזיק את ) הוא ניהו הגאו
 בעל נתיבות המשפט(י "ת נ"כ מעכ" פשוט כמשהדבר. על דבר פינוי הקברות
כ הגאו
 "וכמש, מ לצור� רבי� שרי לפנותו"ק של רבי� ומדעת רבי� מ"וא� שהיה מתחלה ביה. הרבי� יותר מזה

  ).ד� רמו, חות יאיר' הובא בתשו(, דוד אופענהיי�' ר


ולא הזכירו כלל מהא .  כל הבדל בי
 פינוי קבר היחיד לפינוי בית קברותהנה נוקטי� הני גאוני ישראל בפשיטות שאי
מ "בפרט לפ. כ הרי היה אסור לפנות"שא, נ"ס ואיד� גאוני דורנו אתי עלה מדי
 קדושת ביכ"שלפי מה שנוקט החת, ג"דהשל

ג לא בא לומר "שג� השל, א ואיד� גאוני קמאי הבינו"ל שהגרע"אלא ברור כנ. נ של כרכי� עליו"שלפי הבנה זו תורת ביכ
כש� שמותר לפנות , וכל שהוא מזיק לרבי�, כ לא מצאו לנכו
 להתייחס לדבריו בנידו
"דמשו, ק של רבי�"שיש קדושה לבי

  .ד"כנלע. ק של רבי�"ק של יחיד כ
 מותר לפנות בי"בי

  ?מהו איסור הנאה מהמת ומשמשיו. ד

אסור , נ"שכל שאי
 משו� גדר פקו) שלו' ד סי"יו(ס "העלה החת, ויבעני
 איסור הנאה מהמת דר� לימוד ממנו לצור� ריפ
  .מצד דהמת אסור בהנאה, נוס� על איסור הניוול, הלימוד מהמת

לא , ואי
 ראיה זו נמכרת בשכר, דאפשר דכיו
 דאי
 כא
 רק ראיה בעלמא: ע"שדבריו צ) ק ז"רח ס' סי(א "והעיר החזו
. א דשלקו זונה ללמוד ממנה מני
 האיברי�"מוכח כ
 בכורות מה ע, ור בהנאה� אס"ע דמת עכו"כ בשו"ולמש. מקרי הנאה

  .'וכו

ישמעאל עשו ' שהרי תלמידי ר, א� לא אדע מה שיי� בכלל להביא מהא. ש"עיי, ס עצמו"וכבר העיר מהא דבכורות בחת
ז לקבוע כמה הוא רוב "ועי, אלא בכדי לעמוד על מני
 האיברי� של האד� בבירור, זאת וברור שלא לש� סקרנות עשו זאת


שאי
 בזה , הרי זה בגדר של לימוד תורה, וכיו
 שהיה צור� בדבר לעני
 הלכה. מ לעני
 טומאה כמבואר ש� בסוגיא"ונפ, מני
בעני
 לימוד תורה שמותר ללמוד ) ה אמר שמואל"א ד"נדרי� ד� לז ע(
 "הר' וכמו שכ. נ"משו� איסור הנאה דמצוות ללה

ולימוד גופיה . דאגרא לא מיחייב ביה, כי מלמדו מדרש בחנ� לא מהני ליה מידי': ו� בזה הנאה ממוניתכשאי
 כר, מהמדיר
  '.נ"נמי לאו הנאה היא דמצוות ללה

נ הותר "דהרי רק משו� דמצוות ללה, דלימוד בדבר שאי
 בו מצוה נחשב להנאה, ל יש ראיה איפכא"
 הנ"לכאורה מהר
. וזו ודאי הנאה של ממש היא, דהרי הת� המלמד טורח ממש במה שמלמד למודר, יהדג� לזה אי
 רא, א� פשוט. הלימוד

  .בזה שפיר יתכ
 שלא תקרא הנאה, דאי
 כא
 רק ראיה גרידא, ולא כ
 הלומד רפואה מהסתכלות במת
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 איסורא מיהא איכא, י שאי
 בה� מעילה"אעפ, דהרי מראה וקול, י ראיה גרידא"לכאורה יש לאסור ג� הנאה שבאה ע
ולכאורה פשוט שהוא די
 בכל איסורי . והיינו איסור דרבנ
). א"פסחי� ד� כו ע" (אי
 נהני
 ואי
 מועלי
: "כדאמרינ
 בזה

כ בהנאה "משא. כשעצ� המראה מהנה, אלא שיש לומר דעד כא
 לא מצינו איסור דרבנ
 במראה. הנאה ולא רק בשל הקדש
, ז לומד דר� ריפוי"� המראה אינו מהנהו כלל רק שמביא לו הנאה שעידעצ, י הסתכלות באברי המת"שמפיק לצור� ריפוי ע

  .מדרבנ
' ג לא מצינו שיהא בו איסור אפי"כל כה

מבלי , י חזות"כ לא אמרו שאי
 במראה משו� מעילה כשכל ההנאה באה לו רק ע"ס דע"נראה דיש לקיי� דברי החת
י שהופ� ומהפ� " אינו בראיה בעלמא מרחוק בלבד אלא עאבל לימוד הרפואה. שנוגע והופ� והופ� בו דר� שימוש בדבר

. שימוש זה כשלעצמו לצור� הלימוד יש בו גדר של הנאה ממש, כידוע. בדיקה, ויש שמחתכ� ובודק� בכל דרכי, באיברי�
מכלי , לדוגמא, אבל א� לוקח, אבל זה רק כשנהנה משמיעה גרידא. ל"ב למדנו לעני
 קול שא� הוא אי
 בו מעילה וכנ"וכיו

הא דמשמע ) ה הדר"א ד"ה ד� כח ע"ר(' קול תרועה'וכ� מסביר ה. בזה יש באמת משו� מעילה, הנגינה שבמקדש ומנג
 בה�
  :וכתב. י שכל הנאתו אינה בשמיעת קול השופר"ואעפ, ש� בסוגיא שהתוקע בשופר של הקדש מעל

אבל א� לקח כלי . דש ונהנה בשמיעתוהיינו בשומע קול כלי שיר שבמק, ב מעילה"כל שעה קול אי' דהא דאמר בפ
  . מעל�שיר שבמקדש ותקע בו דעביד מעשה ונהנה בתקיעתו 

  ):כג' ה סי"ר" (קהלות יעקב"והסכי� עמו ה

לא הנאת שמיעת הקול אלא . דכל שמשתמש בשופר לעשות את הקול מקרי שפיר הנאה, והסברא מובנת מאד
  .פ"הוא רוצה לעשות דבר זה ששהוא משתמש בחפ� לעשות בו דבר ש, הנאת ההשתמשות

בשמיעת קול שופר ממי שהוא מודר מהנאתו שזה רק א� עושה זאת ) ה"בסוגיא זו דר(
 "כ הר"ויש לסייע לזה ממש
פ שמצד עצ� "אע, י בקשתו הא דממלא רצונו יש בו משו� הנאה"כ א� ביקש ממנו המודר והוא עושה זאת עפ"משא, מעצמו

  .נ"המעשה הרי זה מצוות ללה

ז נראה פשוט דעצ� קיחת שופר לש� תקיעה לא גרע מהנאה זו שפלוני עשה רצונו והוי שפיר בכלל הנאה שהיא "פול
  .אסורה מ
 התורה

בזה , א� הלימוד הוא דר� מראה עיני� גרידא מבלי צור� לנגוע ולמשמש. ז יש לחלק בי
 סוגי� שוני� של הלימוד"לפ
אול� א� לש� הלימוד . י הראיה אי
 בו אפילו איסור דרבנ
" משהו עג שאי
 הנאה מעצ� המראה רק שלומד"ל שבכה"י

א� עושה זאת באברי המת שלא לצור� , צרי� לקחת הדבר בידיו למשמש בו ולעשות בו מיני נסיונות הרי זה כאיסור תורה
  .ל"וכנ, כיו
 שג� ה� באיסור הנאה, נ והוא הדי
 במשמשי המת"פקו

אבל כשהמת או משמשיו מונחי� במקו� , לימוד הוא מהמת עצמו או משמשיוכשה, אכ
 פשוט הדבר שכל זה אמור
כגו
 בחפירות שמתחת לקבר שמעוני
 לגלות , ובכדי לאפשר הלימוד וההסתכלות יש צור� לסלק מש� משמשי המת, מסויי�

 בזה מצד איסור ג לא שיי� כלל למייתי"כל כה, וזה בגוונא שעצ� פינוי המת אי
 בו משו� איסור, מה שנמצא ש� למטה
ואי
 בסילוק המשמשי� כדי שיוכל להגיע למה שמעוני
 משו� גדר , הנאה מהמת ומשמשיו שהרי לא ממנו רוצה ליהנות

  .הנאה מעצ� המשמשי�

  קבר המזיק את הרבי�. ה

י "שובר." פינהו מקומו טהור ואסור בהנאה. קבר המזיק את הרבי� מותר לפנותו): "ב"סנהדרי
 ד� מד ע(איתא בגמרא 
, שסד' סי(ע "ובשו' .ומיהו אסור בהנאה דאיסור דאורייתא הוא ולא פקעה... נית
 רשות לפנותו משו� נזקו של רבי� ': ש�

  ):ה

ומקומו טהור , אפילו נקבר ש� מדעת בעל השדה מותר לפנותו, כגו
 שהוא סמו� לדר�, קבר המזיק את הרבי�
  .מו מותר בהנאהאבל א� קד� הדר� מקו. א� קד� הקבר, ואסור בהנאה

' עמ, הוצאת שעוועל(
 "א והובא בתורת האד� לרמב"וצויי
 בביאור הגר, נזיר' ומקור ההלכה הוא בירושלמי סו� מס
  ):קכב

אבא בר ' הורה ר, פינהו מקומו טהור ואסור בהנאה. קבר שהוא מזיק את הרבי� מותר לפנותו: בסו� נזיר' ירוש
. כא
 בשקדמתו העיר, ומתר� כא
 בשקד� לעיר? פליג, מה: קשינ
ומ. כה
 מכפר עקביה מקומו מותר בהנאה

  .דשל רבי� אינו נאסר, כגו
 שקדמתו העיר והוא לאו כל הימנו שיאסור עליה� את המקו�, פירוש

ולאו כל כמיניה לאסור של , מותר בהנאה שהרי אי
 אד� אוסר דבר שאינו שלו) ק יג"ס(� בטעמא דמילתא "כ ש� הש"וכ
מ הרי זה בגדר אוסר את שאינו "וברשות אותו בעל השדה נקבר מ, י שהמקו� שקבור ש� הוא של יחיד"דאעפל "וצ. רבי�

וכיו
 שקבר זה מזיק את הרבי� , כי זכות בעל השדה עצמו מוגבלת ומותנית בתנאי שאינו מזיק את הרבי� בשימושו זה. שלו
דעצ� . וזהו בשקדמה העיר). ש� סד( ומקומו מותר שמותר לפנותו, הרי זה בדומה למי שנקבר שלא על דעת בעל השדה

א� . מקומו נאסר בהנאה ג� לאחר הפינוי, כ בשקד� הקבר לעיר כיו
 שנקבר בהיתר וברשות"משא, הקבורה היתה באיסור
  .י שנתקרבה העיר לקבר נמצאת ניזוקת"י שע"ואעפ, ג הפינוי מותר"ג� בכה

שאיסור ההנאה הוא מוחלט . דומה לאיסור הנאה מהקבר) וונא שאסורבג(נמצאנו למדי� שאי
 איסור שיש בפינוי קבר 
ולא כ
 איסור פינוי המת . י דהשתא מזיק את הרבי� אי
 בו די
 כאילו מעיקרא נקבר שלא ברשות"ואעפ, ובלתי מותנה

ות המת נראה מזה שדי
 הפינוי הוא משו� הא דזכ. למרות שבשעתו נקבר ברשות, שנדחה הוא מפני היותו מזיק הרבי�
ג שעכשו הוא מזיק את "וכל שבחי כה. אול� אי
 זכות זו עדיפה על זכות כיוצא בה שיש לחי. ובעלותו בכל מה שנוגע לכבודו

  .ג� המת הוא בהיתר פינוי, הרבי� דינו להסתלק
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. שמפריע לעירכיו
 , שג� א� האיל
 קד� דינו להיקצ�) ב"ב ד� כד ע"ב(ג ההלכה לפנינו בעני
 איל
 הסמו� לעיר "והרי כה
שג� כשנקבר , ובדומה לזה ממש בקבר של המת, ואי
 הבדל מה קד� למה רק לעני
 א� יש לשל� לו מה שנפסד מהקציצה

  .מותר לפנותו, כל שעכשו טובת העיר שלא יהא כא
 קבר, ברשות

דוד ' שיטות הגאו
 רשהרי כ� מסיק בפ, ואי
 בעני
 פינוי קבר המזיק הבדל בי
 שזה קבר יחיד או בית קברות של רבי�
ק של "וא� שהיה מתחלה ביה... ד פינוי הקברות"ע: "מ כפי שכבר הובא לעיל"א ובעל נתה"אופנהיי� והסכי� עמו הגרע

הרי שנוקטי� בפשיטות דבגוונא שמזיק את הרבי� מותר לפנות ג� קברות של רבי� ."  מותר לפנותו�רבי� ולדעת רבי� 
הוא אולי , ומאי אולמא הני מהני, כ די
 רבי�"ק ג"והא דלא דיינינ
 בביה( נזק הרבי� מפני, כש� שמותר לפנות קבר היחיד

כ נידוני� כיחידי� שנדחי� מפני "ע". בצערא דאחריני לא ידעי, בצערי דידהו ידעי: "ב במתי�"ברכות יח ע, י האמור"עפ
  ).הרבי�

ר ש� הצור� שיש בסילוק האיל
 הוא משו� נויי ומבוא". נזקא דרבי�"והנה בעני
 איל
 הסמו� לעיר קרי לה בגמרא ש� 
שאי
 זו : "י"א בש� רש"ובשיטה מקובצת ש� הרשב." לפי שיש נוי לעיר כשיש מרחב פנוי לפניה: "י ש�"וברש. העיר

  .ישראל�הרי שג� מניעת נוי ותפארת הוא נחשב בגדר מזיק לגבי רבי� וערי ישראל שבאר�." תפארת לאר� ישראל

ג "ובכה. ל דבר שהימצאות המת גורמת למניעת תפארת מהציבור שהוא בגדר קבר המזיק את הרבי�ומכא
 יש לדו
 בכ
ז בחינת נזק לעיר ולצבור הפינוי "שבכל אופ
 כיו
 שבמצב הנוכחי הר, קדמו או הקבר קד�) או הציבור(אי
 הבדל א� העיר 

כ פינוי ג� במקרה שהוא מותר צרי� "וע.  עצמואסור שיהא בפינוי משו� ניוול המת שהוא איסור מצד, מוב
 מאליו. מותר
  .ד כתבתי"והנלענ. י המאומני� ומוסכמי� לכ�"שיעשה בדקדוק רב ע

  

  

  על שימוש ברמקול לצור� מצוה בשבת ומועד: סימ� כו 
מפעיל ומפסיק באופ
 , י שעו
 המכוי
 את פעולת�"וע, י חשמל"בתקופתנו רווח השימוש במכשירי� המופעלי� ע

  .י מעשי אד�"בלי צור� להתערב בפעולת� עאוטומטי מ

כ
 המכשירי� הנועדי� . ב ג� בשבת"לחימו� וכיו, איפשר שימוש בחשמל למאור, השימוש במכשירי� אוטומטיי�
, והולדת אש, ולא ע� הולדת ניצוצות, שהפעלת� אינה כרוכה במנורות למיניה�, להעברת קול ומגבירי קול

קול משנה בדיבורו את המתח החשמלי שבמכשיר והוא שפועל � הר�המדבר במכשיר. הגברתה או החלשתה
  .שהדיבור הטבעי של המדבר אינו מגיע לש�, באופ
 שהדברי� נשמעי� ג� באול� גדול, להעברת הדיבור והגברתו

, מונע התכנסות במקומות גדולי� ונרחבי� לש� השמעת דברי תורה, שימוש במכשיר הגברת הקול בשבתות�אי
  .כידוע, דבר הגור� להרבה מכשולי�, � אינה נשמעת"התפלה של הש,  בבתי כנסת גדולי��וכ
 לעתי� 

כשהמכשיר , יש לעיי
 על דר� מת
 היתר לשימוש במכשיר רמקול בשבתות לצור� מצוה של תפלה ולימוד תורה
ו או לשנות להפסיק, כשהמשתמש בו אינו יכול להפעילו, נפתח לשימוש בשבת בצורה אוטומטית, מכונ
 מערב שבת

  .י דיבור בלבד"וכל שימושו במכשיר אינו אלא ע, בו כלשהו

ולמע
 , למע
 יעיינו ג� ה�, ח"אני מציע בזה לפני רבותינו תה, ואת אשר עלה בידי הכהה, שמתי עיוני בשאלה זאת
  .הוציא הלכה מלובנת

  .א

אלא בכדי שיטחנו ) ש"בער(ריחיי� של מי� ונאמר בה בי
 השאר אי
 נותני� חטי� לתו� ה,  ברייתא�) 'ח א"י(שבת ' במס
לדעת רב יוס� ברייתא זו האוסרת הפעלת הריחיי� מערב שבת היא דעת . ונחלקו בביאור הלכה זו רבה ורב יוס�. מבעוד יו�

פתיחת מי� לגינה , כגו
 העמדת מצודה(ה כל פעולה שמפעיל אותה האד� מערב שבת "שלדברי ב. ואינה הלכה, ש"ב
הלכה , אול� לדעת רבה. ואי
 ג� הפעלת הריחיי� יוצאת מכלל זה לאיסור, מותרת) ב"וכל כיו, במש� השבתשתשקה הגינה 

  ".ואוושא מילתא ואיכא זילותא: "י פירש בזה"רש. והאיסור הוא מפני שמשמעת קול, ה"זו היא לפי ב

  .ב

שברייתא ,  להקל כדעת רב יוס�ויש הפוסקי�,  כרבה�יש מה� הפוסקי� להחמיר , לפסק הלכה חלוקי� ג� הראשוני�
א מעתיק "והרמ, י דרכו של רב יוס�"עפ, פוסק להיתר) ה"ב ס"רנ' סי(המחבר . ע"הדבר משתק� ג� בשו. זו נדחית מהלכה

ובמקו� . והכי נהוג. ויש אוסרי� בריחיי� ובכל מקו� שיש לחוש להשמעת קול) וכדעת הטור(להלכה לחוש לדעת המחמיר 
. פירוש כיו
 דאיכא פלוגתא מקילינ
 במקו� פסידא) א"ק כ"ס(א "היתר במקו� פסידא מבואר במגטע� . פסידא יש להקל

  . אסור�אבל לרבה בגמרא אפילו במקו� פסידא 

  .ג

' כ� יוצא מהסוגיא מס. ב"ד וכיו"כמו ביטול ביהמ, נראה שהוא מותר ג� במקו� מצוה, והנה מה שהותר במקו� פסידא
  :נסתפקו בגמרא". ט אבל לא בשבת"משילי
 פירות דר� ארובה ביו"ש� במשנה '  על מה שנא).'ב, ו"ל(פ משילי
 "ביצה ר

מפני
 ארבע וחמש קופות של תב
 ושל : ר יוחנ
 כאותה ששנינו"א, ר אסי"ואמרי לה א, אסי' ר זירא אמר ר"א' עד כמה'
ובהמש� ). י"רש,  לתלמידי� מקו� לישבשאי
(מ "ומפני ביטול ביה) ואי
 מקו� להסב, שזימ
 לאכול(תבואה מפני האורחי� 

ד לבי
 ההיתר של "כ אי
 ללמוד ממה שהותר ש� לצור� אורחי� וביטול ביהמ"וע, א� צור� מצוה עדי�, ט"הגמרא ש� שו
וכ
 א� יש הבדל בי
 היתר מה שהתירו .  שמקו� הפסד יש להקל יותר�וכ
 יש להסתפק להיפ� . השלת הפירות בגלל הפסד
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כל האמור , � לא הביא כלל" הרי�לפסק הלכה . ו"ונשאר בתיק. ג� כא
 יש לצדד לכא
 ולכא
. ט"ו ביובשבת למה שהתיר
  .והעתיק המשנה כסתמא, בגמרא

 �ל דכיו
 דלא איפשיטא נקטינ
 בה לקולא משו� דאיסורא דרבנ
 הוא "ונראה שדעת הרב אלפסי ז: 
 בזה"הר' וכ
ולא , ברייתא בעלמא נינהו, דכל מאי דדחינ
', ל כ"ז הלוי ז"אבל הר. ט"יו' ה מה"ל בפ"� ז"כ הרמב"וכ. וספיקא לקולא

ה נמי בתלתא בעיי
 אחריתי דבעי "ומשמע דה. ט משבת משו� דחייתא בעלמא"יוחנ
 דילפינ
 יו' דחינ
 מאי דפשיטא ליה לר
, ה לאינ�"ה, כי הדדי נינהו, דיניט ושבת בחד מהני "יוחנ
 אמר דיו' דכיו
 דר, ל מסתברא"ז הלוי ז"ולפי דר� הר. 'בגמרא וכו
  .ט"ט משבת ושבת מיו"דילפינ
 יו

' יוחנ
 כאותה ששנינו מפני
 ד' ר אסי אמר ר"ואמרי לה א, ר זירא אמר רב אסי"א, עד כמה: ש"ובדומה לזה העלה הרא
ודלמא לא , ל וטריס שקי"ג דהש"ואע. וכ
 נראה הלכה. ד"קופות של תב
 ושל תבואה מפני האורחי� ומפני ביטול ביהמ' וה

' אלא מדמו לה לההיא דהת� ושבקי, מ הני אמוראי לא מספקא להו"מ, או דילמא שרינ
 הכא טפי, שרינ
 הכא כולי האי
  ).ש לביצה ש�"נ וביש"ש עוד בק"ועי. (ספיקא דסוגיא דגמרא ואזלינ
 בתר פשיטותא דהני אמוראי

ו� פסידא הכי נמי הותר במקו� מצוה כגו
 לצור� כבוד דבכל מקו� שהותר מש, פ"העולה מסוגיי
 ומפסק ההלכה דנ
ממילא , א מסיק שבמקו� פסידא יש להקל"כ מאחר דדעת המחבר להקל בכל אופ
 וא� הרמ"וא. ד"האורחי� וביטול ביהמ

  .ג� במקו� מצוה יש לנקוט לקולא

אי
 זה אלא בדבר , לסמו� על דעת הפוסקי� להיתר, א להקל במקו� פסידא"דשמא הכרעת הרמ, אלא שיש לפקפק
ג שאינו בדר� "אי
 זה אלא כל כה, ד"כגו
 ביטול ביהמ, וכ
 ג� מה שרצינו ללמוד מזה במקו� מצוה, שאירע בדר� אקראי

, ד"וכ
 פינוי קופות התבואה לצור� אורחי� ובטול ביהמ, כ להתיר להשיל הפירות מחמת חשש הפסד"ב ג� מש"דכיו. קבע
דבפשוט
 נראה דלא הותר . חזוי מראש דומיא דאות
 דוגמאות שבגמרא בביצה ובשבתנראה שהכל מה שקרה מקרה בלתי 

אבל , ג"איננו אלא בכל כה, ד"א בניד"ה הכרעת הרמ"ל דה"כ י"וא. ש"יכול לעשות זאת מער' כשהי, לפנות התבואה בשבת
א� יש , י
 בעיקרה דמילתאלזאת ראוי לעי. מ קשה לעשות מעשה"ב ומ"וצע. נגד הפוסקי� להחמיר, לא להתיר בדר� קבע

  .לדמותו להא דריחיי� ג� לדעת הממירי� ש�

  .ד

כ
 הועתק . ואוושא מילתא ואיכא זילותא: ל"י פירש כנ"ורש". משו� השמעת קול"הנה בגמרא נאמר טע� האיסור 
  .דשבתאיכא זילותא , טפידאוושא מילתא : בתוספת מלי�) ב"רנ' סי(בטור 

,  של פלוני עושה מלאכה בשבתריחיי�דיאמרו , א ואוושא מילתא"שו
 שהועתק ג� ברמח הל"ובב) ז"סק(ז "וכ
 הוא בט
, ט ובא להכניסה הביתה"דשחטה בשדה ביו' אמתני) 'ה א"ביצה כ(י "ברש, והנה כלשו
 הזו ממש. איכא זילותא דשבתא

ונראה שעצ� המראה של . "ט"בשני בני אד� דאוושא מילתא ומזלזל ביו "�י "פירש. אמרינ
 דלא יביאנה במוט ובמוטה
וכ
 הוא ממה דמייתא עלה הת� בגמרא בדומה . וזהו הזלזול שבדבר, "עובדא דחול"י כמה אנשי� נושא אופי של "המשא ע

' וכ, וה� יושבי� בקתדרא, א"שטועני� אות� בנ, דהיינו, רועה בתרמילו ויציאה בכסא, לזה דיו
 על יציאת סומא במקלו
שלא הותר , בעני
 פינוי קופות התבואה) 'ג ב"של' סי(ע "וכ
 בשו. ט"ואיכא זילותא דיו, � חולדהוי דר: י האיסור"ז רש"ע

הוא שהרעש והאופי הפומבי , "אוושא"הרי בכל אלה המוב
 של ". ואוושא טפי"ז מרבה בהילו� "לחלק� בקופות קטנות שעי
 הוא טע� הוא,  הנגרמת בדר� פעולה זווושאשהאנמצא . ט"יש בו משו� זלזול השבת והיו, ט"שחורג מהרגילות בשבת ויו

  . דיש בזה זלזול הימי� הללו�האיסור 

, שבעצ� העובדא שהריחיי� טוחנות בשבת,  של פלוני עושה מלאכה בשבתריחיי�דיאמרו "ח שהבאנו "נ מלשו
 הב"וכ
ילקוט : (ל"כדרשת חז, ג� א� האד� לא עושה בזה כל מאומה, בעוד שמ
 הראוי להשבית כל מלאכה בשבת, כמו בכל הימי�

שבות , אלא? וכי אפשר לאד� לעשות כל מלאכתו בששת ימי�. "ששת ימי� תעשה כל מלאכת�: על הכתוב) ו"רצ, יתרו
יש בה משו� הפרעת מנוחת , הנשמע היטב בכל הסביבה, ל שריחיי� המקימות רעש גדול"וכ
 י". כאילו מלאכת� עשויה

  .נ בפשוטו"כ. השבת

  .ה

ז הוא הגדר מה "ולפ.  עשה זאת בעצמו בשבת גופאחשד שהאד�י� נראה שמפרשי� האיסור מחמת מכמה פוסק, בר�
שלא יחשדוהו , ש מי שנשרו כליו במי� דלא ישטח� לנגד� מפני מראית העי
"ודומה למ. מראית העי�שאסרו חכמי� מפני 

ש "שאסורה הפעלת הריחיי� מע, ל" הנא בסעי�"העתיקו הרמ, כ
 חזינ
 מהא דהאגור). ה"מ, א"ש' ח סי"או(שכבס
 בשבת 
) ומדמה זאת לריחיי�, ו לאיסור"שדעת מהרי(להשמיע השעה , וד
 בעני
 שעו
 משקולות שמצלצל מדי שעה, שיפעלו בשבת

יחשדו שנתנו כי לש� ) ג� לדעת האוסרי� כדעת רבה, היינו(מ דלא דמי לקול הריחיי� "ל הדר"וז, ואילו דעת האגור להתיר
וכ
 הביא נימוק זה . הכל יודעי� שרגילי� לתקנו בכל יו� על יו� שלאחריו, אבל בכלי משקולת. י� בשבתהחטי� לריחי

  .כי הכל יודעי
 שדרכ
 להעמיד מאתמול) ב"רנ' סי(ע "א בשו"להלכה להתיר בהגהת הרמ

  .ו

למשו� "להתיר ) ג"קכ' סי' חלק ב" (הפני� מאירות"כ "שד
 במש) ח"ק י"ס, א"א, ח"ש' סי(ג "וכ
 נראה דנוקט הפמ
וכ
 הרכבת כוס של , ומשוה זאת למטה רפויה שמותר למותחה) י מתיחת הקפי�"ע, לערו� שעו
 כיס" (השלשלת בשבת

' ח וכ"של' ע סי"שה� ג� דברי המחבר עצמו בשו, ל"ב הנ"רנ' א סי"והביא מהא דהרמ, ג לאיסור"ואילו דעת הפמ, פרקי�
ואפשר דלא דמי . ש"ע, כ אי
 לדמות לריחיי�" דאלומשמע איסור תורה. שלתבזה משמע בשבת אסור לערכו ולמשו� השל

  .'וכו, דהוי כמו מודד בשבת, או מדרבנ
 אסור. והוי כמכה בפטיש;  בלא המשכהכלי כללשזה אי
 , וכדומה, למטה רפויה

שד שעושה זאת דמשמע שהדיו
 הוא מצד ח, מההשואה והדיו
 על שעו
 המצלצל לשעות לדמותו לריחיי�, ודיוק זה
אלא שמתירי� מפני שבשעו
 חשד זה אינו . (שמזה שפעולה זו בשבת הוי איסור תורה. ואז זה מלאכה דאורייתא, בשבת
אלא שמסו� דבריו נראה . (הוא מצד חשש שעושה מלאכה דאורייתא, משמע שמפרש טע� האוסרי� בריחיי�). ל"וכנ, קיי�
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שיתכ
 שאי
 זה אלא ' שכ. י משיכת השלשלת יש בה משו� מלאכה דאורייתא"דעריכת השעו
 ע, הא מילתא' דלא פסיקא לי

ד
 בעני
 מצד , שכל הרואה יראה שהפני� מאירות בעצמו, דברי� אלה תמוהי� במקצת. מצד מדידה שהיא רק איסור דרבנ

 אי
 בזה ג� איסור ,ל"כנ, באופ
 שלדעתו,והארי� בזה להוכיח שאי
 שיי� בכגו
 דא איסור מדידה, איסור דרבנ
 במדידה

  ).דרבנ

  .ז

הכוונה לחשד " מפני שמשמיע קול"לא נראה שמפרש הא דאמרו , וכל אלה שהביאו לשונו, י"שלשו
 רש, והנה כבר הערנו
ויש ג� לעיי
 לפי דבריה� במה העובדא . שיש בזה זילותא דשבת, אלא שעצ� האוושא מילתא הוא טע� האיסור, מלאכה

שג� ה� אינ� , ב"או השקאת הגינה וכל כיו, יותר מאשר העמדת מצודה,  יש בזה גור� לחשדשבריחיי� משו� השמעת קול
  .ולמה אי
 ש� החשד שעשה זאת בשבת. אלא דוקא במקו� גלוי לעי
, לפי טיב מלאכת� נעשי� בסתר

, או זאתכי אלה שיר, מ אי
 שיי� חשד"מ, א� אמנ� העוברי� ש� רואי� זאת, ל דבמקו� שאינו מקי� רעש גדול"וצ
ויהיו , אמרינ
 דלא כול� ילכו לברר, כ ריחיי� שרבי� הרואי�"ומשא. יכולי� לשאול ויתברר לה� שזה נעשה מערב שבת

שזה שכמעשהו בחול כ
 . שהטע� הוא מצד עובדא דחול, דיותר נראה, ע"וצ. בה� כאלה שיחשדו שעושה המלאכה בשבת
  .וזהו האיסור, שת יו� חולגור� להרג, מטרטר ומרעיש כל הסביבה, מעשהו בשבת

אוושא "י שאמר "ורש, ג� א� נאמר דתרווייהו איתנהו, מ בי
 שני טעמי� הללו"דיש נפ, מ נראה ברור"מ. 'אי� שלא יהי
דעני
 האוושא . שבעצ� הרעשוהזילותא , גור� לחשד,  האוושא מילתא�ה� שני טעמי� ג� יחד " מילתא ואיכא זילותא

מכל , אמנ� אי
 הרעש גדול כמו בריחיי� של מי�, שיי� ג� בשעו
 המשקולות לדו
 בו, שזה דוקא מעורר החשד, מלתא
א� לא מטע� שאמר . (שהפעילוהו בשבת, או הנכנס לבית ושומע הצלצול יכול שיתעורר בו חשד, מקו� העובר ליד הבית

צלצולו יכול להחשב בגדר עובדי
 שאי
 הרעש שמקי� השעו
 ב, א� נראה שהטע� של עובדי
 דחול לא שיי� בזה כלל). האגור
 מצד העובדי
 לאהיא , והדעה האוסרת, ה
 באמת הדיו
, כאמור, אכ
". אוושא מילתא טפי"בריחי� ' וכלשו
 הטור שכ, דחול
מה בכ� שנער� , דא� בעצ� הצלצול יש משו� עובדי
 דחול, ש" בתשובה שרגילי� לעורכו מעראי� מספיקדהרי לזה (, דחול

ה ג� דיבור דר� רמקול בתו� אול� יש בו גדר חשש "ונראה דה. אלא מצד החשד שעשה כ
 בשבת עצמה) ב
מבעוד יו� כמו
וכש� שאי
 , שיש בריחיי�,  הרעש שמקי�מצד" משמיע קול"שאי
 זה בגדר . לא יותר משעו
 המשקולות, של עובדי
 דחול

  .בשעו
 משו� עובדי
 דחול כ
 בשימוש ברמקול

  .ח

ע מצא לנכו
 ג� הוא "שעמד בזה שהמחבר בשו) ח"נ' ג סי"ח ח"או(ל "מ פיינשטיי
 זצ"ות משה לגראגר' אלא שראיתי בס
ב להתיר ג� "רנ' מ שפסק המחבר בסי"ותמה דלפ, )ג"ח ס"של' סי(להביא ההיתר לעריכת שעו
 המשקולות המצלצל בשבת 

דכיו
 , ולדחות הסברא דחשד, ו� יותר להתירשבריחיי� יש מק, לבאר זאת' וכ. כ"הרי היתר השעו
 הוא מוב
 מכש, בריחיי�
לא כל , כ בשעו
 שמצלצל רק לשעות"משא. שהפעילו� בשבת, לא יתעורר אצלו חשד, שהרואה רואה שפועל ג� לפני השבת


כ היה צרי� להביא "ע, יעלה חשד בלבו, וישמע צלצולו פתאו� בשבת, כ מי שלא שמע אותו לפני כניסת השבת"כי ע, הזמ
ל דג� בדיבור ברמקול "ז ה
 י"ולפ. ל"וכנ, כיו
 שרגילי� לערכו מבעוד יו�, דלא יתעורר חשד, מ זה מותר"שמ, ההלכה
  .יכול להעלות חשד שהפעילוהו בשבת, התחלת הדיבור בהפעלת הרמקול נעשה בשבת, שג� כא
, בשבת

  .ט

ת להעלות "ומה, מקו� מהפוסקי�שבשעו
 יש מקו� לחשד יותר מאשר בריחיי� לא נזכר בשו� , ד רעיו
 זה"אלא שלענ
ויו� ולילה לא , ששומעי� אותו מצלצל השעות מבעוד יו�, ל כמו בריחיי�"שהרי ג� בשעו
 י, בענייני חשדות, חילוק מעי
 זה

, דהחשד איננו דוקא שראשית הפעלת עצ� הריחיי� נעשה בשבת, ועוד, ז יותר תכו� מאשר ריחיי�"הר, ואדרבא, ישבות
כי לש� יחשדו שנתנו החטי� : "וזהו באמת לשו
 האגור, בשבת עצמה, אחרי שנגמרו הראשוני�, טי� בו חשהוסי�אלא 
  .כשידעו שהריחיי� פעלו ג� בערב שבת, מ כלל לאפוקי מהחשד"ובזה ל. הרי בפירוש שהחשד הוא באופ
 זה". בשבת

לא , תו שפסק להקל ג� בריחיי�לדע, מיותר להביא היתר של שעו
 המצלצל בשבת, ומה שהעיר דלכאורה לדעת המחבר
כשולח
 "שיהא הכל " שולח
 ערו�"והרי זה מטרת ה, ו שאוסר"דאטו אי
 צור� להביא ההיתר להוציא מדעת המהרי, הבנתי

  ".הערו� ומוכ
 לסעודה

  .י

 שעו
 י"ופתיחתו לש� שימושו וכ
 סגירתו נעשית ע, כשהכל ערו�, ל נבוא לדיוננו בשימוש ברמקול"ולאחר כל הנ, ומעתה
ואי
 , בפרט כשנעשה בדר� זו שהמערכת המפעילה ומפסיקה היא נעולה, מבלי צור� של מעשה אד�, העושה זאת אוטומטית

  .כל קשר לזה ליד הרמקול עצמו

לא פחות מאשר בשעו
 , אי
 מקו� לחשד, הרי לאחר שהשימוש בשעו
 אוטומטי הוא דבר נפו� וידוע, דא� לטע� החשד
דאי מצד . י שעו
"שנדלק ונכבה ע, ומטע� זה ה
 אנו מתירי� השימוש באור החשמל. הפוסקי�המשקולות שבו דיברו 


  .אי
 באור הנדלק ונכבה חליפות פחות חשש של מראית עי
, מראית העי

  .א"י


. שבעצ� הדיבור אי
 בו משו� לתא דמכה בפטיש וכ
 משו� גזירת משמיע קול בשבת, בנוי על ההנחה, הדיו
 שלנו, אכ
ז אויערב� "ה ובדברי הגרש"פ' ד סי"אגרות משה ח' עי( נתקבל להיתר השימוש במכונת שמיעה לכבדי שמיעה שכבר
  .'משמיע קול'ולא יצאנו לדו
 רק מצד האוסרי� בריחיי� משו� ש). א"שליט

 �אלא , שלא נית
 לראות בזה שו� הפרעה למנוחת השבת, של לימוד תורה ברבי�, כשזה נעשה לצור� מצוה, ובפרט
וכבר הבאנו בפתח הדברי� השיקול ,  מת
 אפשרות לנצל את יו� השבת להקהיל קהילות ברבי� ללימוד תורה�אדרבא 

�  .א להתיר במקו� פסידא"שזה שקול למה שהעלה הרמ, הנוס
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  .הלכה למעשהומציע הדברי� לפני ציבור תלמידי החכמי� תופשי התורה לענות בו ולקבוע עמדת� , ד"כל זה כתבתי בענ

*  

. לפי שאי
 זה מקו� לדיו
, הא� זר� חשמל מתגבר או נחלש, לא נגעתי במאמרי בשאלת העברת הדיבור דר� הרמקול
ז שינוי בתחנת "שאז יתכ
 עי. החלשת הזר� והגברתו יתכ
 בו עני
 כשהחשמל מפעיל את המכשיר מקורו בחשמל מבחו�

א� כי ג� זה הוא חשש רחוק (הגדלת האש או הקטנתה ו, ודאי נגר� הגברה או החלשה של זרימת הדלק, החשמל המפיקה
. ל ממש"ר הרי לא ניח"פ' ז אפילו אולי הי"א� כי ג, או אולי הוצאת ניצוצות ע� שינוי המתח) מ הוא חשש"א� מ, במציאות

ובזה הגברת , י סוללה חשמלית הפועלת במכשיר עצמו"הוא בהפעלת המכשיר ע, א� ה
 המדובר שלנו כמודגש בהקדמה
י חיבור המעגל בפתיחת הזר� "כי רק ע, כ אי
 בזה שו� חשש איסור"ע, חלשת הזר� אי
 לה תוצאות מעי
 אלה שהוזכרווה

וראה נא ? א� מה מלאכה ייקרא לזה שהזר� גובר או נחלש. והפסקת החיבור יש לדו
 א� מצד מכה בפטיש וא� משו� בונה
, ולא מצא בו שו� דופי, 
 מדקול שמודד גובה הקול והחלשתוג בעני"פ'  ש� תשו�אגרות משה שהזכרנו ' ג� ראה בתשו

י החלשת הזר� והגברתו ומציי
 ש� שהמכשיר בנוי על סוללות "למרות שכל עיקרו בנוי על רשימת דרגת הגובה והנמכתו ע
  .ל אי
 שו� חשש"ומטע� הנ, חשמל

שכבר נפו� שמושו , במכשיר שמיעה פרטיוהרי עני
 זה קיי� , מה התעורר דיו
 על השימוש ברמקול, ובכלל לא הבנתי
  .ונתקבל היתרו

היה שהעלה לחלק , ב משו� שמא יתק
 כלי שיר"ל איסור השמעת קול במכשירי נגינה וכיו"באשר לשאלה מצד גזירת חז
: א� ה
 כתבתי. 'וכו" שמיעה הוא דבר שאי
 בו מעשה"ממכשיר שמיעה של כבדי שמיעה ששמי� המכשיר באזנ� משו� ש

"
 שלנו בנוי על ההנחה שבעצ� הדיבור אי
 בו משו� גזירת משמיע קול בשבת שכבר נתקבל להיתר השימוש במכונת הדיו
  ".'שמיעה לכבדי שמיעה וכו

דשאר החששות , חזינ
 שכל עיקר חש להא דאוושא מילתא בדומה לריחי�, שציינתי) ה"נ' סי' ח ג"או(והנה באגרות משה 
 כבר נתקבל להיתר ואשר לגזירת משמיע קול כתב ש� בסו� דבריו לחלק בי
 שימוש ל"שכנ, קיימי� ג� במכונת השמיעה

דאיכא "כלומר (' שטע� הג) "כמבואר בראש המאמר, שעל זה הרי נסבו דברינו(בחשמל רגיל לבי
 שימוש בטרנזיסטור 
ד בעני
 מדקול "נ' ד סי"חב, וא� דש� נראה מסופק). ה"נ' ג סי"ח ח"דבריו באו" (אולי ליכא") הגזירה שאסרו בכלי שיר

ועיקר . כ בשימוש בחשמל בסוללות מגביר ומחליש"דהרי ש� ג, דבטרנזיסטור אי
 הגזירה, נראה שהזכיר הספק לקולא
אלא רק מעתיק , ל כי אי
 הוא משמש כלי שמשמיע דברי שיר"שאי
 הרמקול בגדר כלי שיר שבזה היתה גזירת חז' הדברי� נ

שאינו , אינו קיי� ע� שכלול המכשיר, וחשש שמא יתק
 תו� שימוש,  דיבור או אפילו שירהי"את הדברי� ששמי� בתוכו ע
 
ב שמיועד לשנות ולתק
 "והעובדא המוכיחה זאת היא שאי
 לפני המדבר שו� כפתור וכיו". באמצע הדיבור"נצר� לתיקו

להטות ' שא� בא הא"וראי� יחד מה שהותר לקרא לאור הנר בשני� שק, דשיי� בזה, יש להעיר, וכ
. ]באמצע הדיבור
, ד שכל האזני� נטויות לנגד המדבר"א� בניד, "בעני
 אחד", א� אמנ� אינ� קוראי�, ומכא
). ה ב"ער' סי" (יזכירנו חבירו

  [.שייכת ביותר" יזכירנו חבירו"סברא זו ש, וכל עיקר דיבורו מכוו
 כנגד�, ורואי� מה שהוא עושה

כי ג� א� שהמשתמש במכשיר אינו , ל"ל שייכי� ג� במשתמש במכונת שמיעה וכנוכל החששות בעני
 השימוש ברמקו
א� אמנ� אולי , שג� האד� עצמו שהוא כבד שמיעה, וביותר. פ ג� המדברי� אליו עושי� מעשה"עכ, י מעשה"עושה זאת ע

מה שרצונו ,  עצמואי
 ספק שיש לו ממנו תועלת ששומע דברי, כל עיקר כוונתו היא לשמוע מאחרי� מה שמדברי� אליו
  .וג� לזה מכוי
. להשמיע לאחרי�


ע� כל הסייגי� וההגבלות שהוזכרו בדברינו (התועלת שיכולה לצמוח מהשימוש במכשיר זה , ובשימנו לנגד עיננו, על כ
דומני , ל"וד, מה שאילולא כ
 היו עוסקי� בדברי� בטלי�, ולהעסקת רבי� בדברי� שבקדושה, להגדיל הפצת תורה) ש�
  .בדיו
 הלכה למעשה, ושיקולי� אלה מ
 הראוי לקחת בחשבו
. וחא דהיתרא בזה עדי�שכ

  

  וסווג�, הדרכי� להיתר מלאכה בשבת בשעות הדחק: סימ� כז 

�בתקופת האחרונה אנו מתבשרי� מפע� לפע� על מכשירי� שוני� המיוצרי� על ידי המכוני� הטכנולוגיי�
ג� כשאינ� , בשבת ביצוע פעולות מסוימות במקרי צור� דחופי�מטרת� של המכשירי� הללו לאפשר . הלכתיי�

שלפי , מכשירי� אלה מבוססי� כול� על העקרו
 של גרמא. ו בחילול שבת"ומבלי להכשל ח, כרוכי� בפיקוח נפש
  .י גרמא"ולא ע, המתבאר מסוגית הגמרא ופסק ההלכה לא אסרה תורה מלאכה בשבת אלא בעשייה ישירה

ובהתא� לזה הותקנו ופועלי� . א"לפי הוראות מר
 החזו,  בשעתו מתק
 לחליבה בשבתי עקרו
 זה נבנה"עפ
  .ב"וכיו, וכ
 מכשירי� שוני� לשימוש בבתי חולי�, מכשירי� לקליטת שיחות טלפו
 בשבת

את , אנו נברר בזה באופ
 מקוצר את הצורות השונות הנזכרות בהלכה של ביצוע מלאכות בשבת בדר� המותרת
בכדי לבחור במקרה הצור� את הדר� , ואת סדר העדיפות של צורה זו או אחרת, רכי היתר אלההתנאי� של ד

  .הנאותה ביותר מבחינת הלכה

 �אמירה לנכרי "ל "למרות שבדר� כלל קיי, נכריעשיה על ידי . א: ס ופוסקי� וה
"שלוש צורות של היתר נזכרות בש
, י גרמא"עשיית המלאכה ע. ג; "כלאחר יד"והוא המוגדר בש� , ילהעשיית המלאכה שלא בדר� הרג. ב; )א, שבת קנ" (שבות

שהמלאכה , י תגובות שרשרת שונות"ע, אלא מביאה בחשבו
 סופי, היינו שהפעולה אינה מבצעת את המלאכה באופ
 ישיר
  .ונברר דרגותיה� אחת לאחת. תיעשה

  .א

נאמר בזה שמותר . י" לצור� מצות יישוב א,האחד:  עניני�בשלושה נזכרת בגמרא להיתר י נכרי"עשיית המלאכה ע
א� זהו כלל לצור� כל , ובקשר לזה רבו הדיוני� בראשוני�. לומר לנכרי שיכתוב שטר מכירת שדה לישראל אפילו בשבת
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לצור� , אנו. וכ
 א� הותרה ג� מלאכה דאורייתא או רק מלאכה דרבנ
. או שזה לצור� מצוה חשובה זו בלבד, מצוה שהיא
  .לא נכנס לבירור דר� זו של היתר לצור� מצוה, �דיוננו הפע

 
בזה ). כשאי
 בה חשש של פקוח נפש (דליקההוא במקרה של ,  שבו מותר להשתמש במעשה הנכרי בשבתהשניהעני
 שיבא �כלומר ,  כל המכבה אינו מפסיד�וכ
 מותר לומר באופ
 סתמי , נאמר שא� בא הנכרי מעצמו לכבות אי
 מעכבי� בידו

שבו הותרה ג� אמירה ממש לנכרי לעשות , עני
 שלישי). א, שבת קכא( לומר לו בפירוש שיכבה אסוראול� . על שכרו
בכדי שיביא� לו , ב לנכרי"בזה הותר למסור כספו וכל כיו,  וחשכה עליו השבתמי שבא בדר�הוא במקרה של , המלאכה

, הנימוק להיתר במקרה זה. שה� איסורי תורה, י"ר לרה"ר והכנסה מרה"למרות היות העני
 כרו� בהעברה ברה, לביתו
יש חשש שלא ישמע לנו ויגיע לאיסור , וא� לא היו נותני� לפניו דר� של היתר". שאי
 אד� מעמיד עצמו על ממונו"מפני 

  ).א, שבת קנג(י שיעשה זאת בעצמו "דאורייתא ע

 שמותרלבי
 מי שהחשי� לו בדר� , בותשש� לא הותרה אמירה ישירה לנכרי לכ,  שבי
 הצור� לכיבוי דליקהההבדל
ויש לנקוט פעולה , פתאומישבדליקה הואיל ובא הדבר עליו באופ
 ) פ מי שהחשי�"ר(
 "מוסבר בר, השימוש הישיר ע� הנכרי

  ": על ממונובהולאד� "מהירה ביותר להצלה מתו� ש


 שהחשי� אי
 השעה דחוקה לו כל כ� כ במי"משא, ואתי לכבויי, אי שרית ליה מידי א� הוא לא ית
 דבריו לשיעורי
  .א� הוא יציל בההוא גוונא דשרית ליה לחוד, ואי שרית ליה, שיהא לבו בהול עליו

, שכ
 לא נאמר בזה בפשטות שהותרה האמירה לנכרי במקרה זה בגלל ההפסד, צרי� לציי
 שאי
 זה היתר רווח, בר�
היינו היתר שעת הדחק כדי להצילו , מעי
 בחירת הרע במיעוטוואי
 כא
 אלא , )כלאחר יד(כדר� שנראה להל
 במקרה אחר 


 ש�"וכלשו
 הר, מחשש שיעבור על איסור חמור:  

  .ר"אמות ברה' קי� להו לרבנ
 דאי
 אד� מעמיד עצמו על ממונו ואי לא שרית ליה אתי לאתויי ד

כשאי
 , בחינת מוצא לשעת חירו�כפי שיש לראות מהאמור אי
 דר� היתר זו של אמירה לנכרי דר� מרווחת ואינה אלא 
  .דר� אחרת קיימת

  .ב

  .היינו שלא בדר� עשייתה כרגיל, "כלאחר יד"מלאכה המבוצעת 

ובמקו� ,  מתק
 כלאחר יד הוא�? ט"מ(!) ואינו חושש, צנור שעלו בו קשקשי� ממעכ
 ברגלו בצנעא בשבת: בזה למדנו
 
  ). חבית'� שבת פ"והובא ברי, א, כתובות ס(פסידא לא גזרו רבנ

או אד� בהול על ממונו כדר� שהובא לעיל בעני
 אמירה , כא
 לא נאמר ההיתר מצד שאי
 אד� מעמיד עצמו על ממונו
". לא גזרו רבנ
"כיו
 שהיא שלא כדר� הרגילה , צורת ביצוע כזו, בהפסדשזה כרו� , שבמקרה זה, אלא נומק בפשטות. לנכרי
ג "לא גזרו בכה, שעיקר מה שאסרו חכמי� מלאכה כלאחר יד.  כלללא גזרו אלא פשוט, לא שיש כא
 היתר בדוחק, היינו

כאילו ". ואינו חושש "� להעמידנו על הדגשה זו הוספה עמה תוספת בעלת משמעות שבכוונהונראה . שהדבר כרו� בהפסד
  .שהרי מעיקרא לא נגזר בזה שו� איסור, אי
 בזה מקו� לחומרא ולהידור, בא לומר

  .שכפי שראינו אינה אלא דר� לשעת הדחק,  על הדר� של אמירה לנכריעדיפהזוהי איפוא דר� 

, בדוקאהא� הוא תנאי , והשאלה היא". בצנעאממעכ
 ברגלו "שהרי נאמר בזה הלשו
 :  דברי�שניאלא שיש לברר בזה 
א� . לביצוע בצנעאאו שאי
 זו אלא בחינת מת
 עדיפות , וא� אי אפשר בצנעא לא הותר, כלומר שאי
 ההיתר אלא בדר� זו

  .א בצנעא מותר ג� בגלוי"א� א


 שכתב בזה"דבר זה מתברר לנו מדברי הר:  

  .מיהו כל היכא דמצי עביד בצנעא טפי מעלי. אפילו בפרהסיא נמי שרינ
,  בצנעא דאי לא אפשר בצנעאדלאו דוקאואפשר 

�"הריל לדייק מדברי "וכ
 נ. ש"יעי, מהמש� דבריו ש� נראה שנוקט כ� אליבא דאמת, "אפשר"בלשו
 ' י שכ"ואעפ 
מטע� זה עצמו , שהביא דעה המפרשת מה שנאמר ש� עוד בסוגיא שהותר לחולה לינוק חלב מ
 הבהמה בשבת. עצמ� ש�

� דחה פירוש זה"והרי. שפירשו שזה הותר מפני חולי שיש בו סכנה, ובמקו� צערא לא גזרו בו רבנ
, שזה מפרק כלאחר יד ,
  :ל"כנ, ג� תיקו
 הצינור בגלל ההפסד, ו הוא ממה שהותר בדומה למקו� צעראואחת ההוכחות לדברי

הת� , ובמקו� פסידא לא גזרו ביה רבנ
, גבי צנור דקתני מתק
 כלאחר יד, כ תינח גבי בני אד� דאית בהו סכנה"וא
  .מאי סכנה איכא

 היניקה שבזה לא קיי� הבדל בי
 מה הוכחה היא לעני
, וא� איתא שאי
 היתר התיקו
 בצנור מותר אלא בצנעא דוקא
כ יתכ
 שבגלל זה באמת לא הותר אלא "וא. ש ש� כלל המעשה בצנעא שלא יכירו בו אחרי�"ובפשוטו ל, צנעא לפרהסיא

  .ואינו לעיכובא, כ שאי
 התנאי של צנעא רק היכא שאפשר"אלא ע. במקו� סכנה

  :בזה' וכ. ע בזה" בצר שנשאר"שהביא מהא) ט"שלו ס' בסי(אלא שראיתי בביאור הלכה [

ר כל מקו� שאסרו חכמי� מפני מראית העי
 "ל כ
 מדהקשו כול� מהא דא"ל שג� שארי הראשוני� לא ס"ונ
  .כ"ע, ואי דבזה מותר מדינא אפילו בפרהסיא אי
 עני
 לקושית�. אפילו בחדרי חדרי� אסור

ואדרבא שהתירו� על קושיא זו הוא .  ש�
"וכ
 תירוצ� הובא ג� בר, ד דבריו תמוהי� שהרי קושיא זו עצמה"א� לענ
כי ג� א� יראהו הרואה שאינו , ז לא נאסר בצנעא"דמשו, שהרי התירו�. 
 יסוד לדבריו שבצנעא הוא לאו דוקא"ששימש לר


 שבעצ� ג� א� "ומזה הוא שלמד הר. אלא מתק
 כלאחר יד שאינה אסורה בעלמא אלא מדרבנ
 ומותרת במקו� הפסד
  ].י רק בצנעא"ואילולא קושיא זו היינו באמת נוקטי� שלא הותרה מלאכה זו ג� כלאח. ל אופ
א בצנעא מותר בכ"א



  ל"הרב שאול ישראל זצ/ '  אכר	חוות בנימי� 
  

 

150

שבמקו� פסידא לא , ל"והיינו כנ, י שהותרה בגלל פסידא"
 לחלק בי
 עשייה כלאח"עוד מ
 הראוי לציי
 מה שהעלה הר

  .כ לא הותר בדליקה אמירה מפורשת לכבות"אעפי, למרות שג� זו אינה אלא מדרבנ
, ואילו באמירה לנכרי. גזרו ביה רבנ

שבדליקה מאחר שזה בא עליו פתאו� והוא בהול להציל חוששי� יותר שלא יבא לידי . א: והעלה בזה שני חילוקי�
, לפי חילוק זה יוצא. ל"וכנ, וזה כפי שחילק בי
 אמירה לנכרי בדליקה לבי
 מי שהחשי� לו בדר�. איסור תורה ויכבה בעצמו

  .ג� פעולת כיבוי כלאחר יד אסורה, עני
 בהולשבדליקה שה

  :חילוק אחר העלה עוד

  .י נכרי"דהיינו ע, וחמיר טפי שבות דשבת שנעשה כדרכו. בממעכ
 ברגליו, שאני הכא שהוא שבות כלאחר יד

, ר ידהיינו כלאח, שינויי "ממה שנעשית ע, וא� שהעושה הוא הנכרי, כדרכה בי
 שהמלאכה נעשית הבדל יסודילפי זה יש 
  .ישראלי "אפילו ע

ל בזה לא גזרו כלל "דכנ, י בגלל הפסד"שא� לא כ
 עדיי
 קשה ממה שהתירו כלאח, 
 כעיקר"ונראה שחילוק זה תופס הר
ואילו במי שהחשי� לו בדר� למרות שג� ש� אינו בהול לא התירו לו אמירה לנכרי אלא מצד החשש שמא יבא לידי איסור 

 שבות הנעשה דחמירומוכרח לומר . ולמה לא הותר הדבר בגלל הפסד כשלעצמו, י"
 דומה לכלאחהעני, והרי בזה. חמור יותר
  .כ לא סגי בשבות הנעשה כדרכו להתיר מצד פסידא גרידא"וע. י שינוי"כדרכו משבות הנעשה ע

  .י אמירה לנכרי" מאשר עבמקו� הפסד יש להעדי� עשייה בכלאחר יד: מסקנת הדברי�

  .ג

  .י גרמא"מלאכה ע

שכשתגיע אליה� הדליקה יתבקעו , לדעת רבנ
 מותר לעשות מחיצה בפני הדליקה ג� בכלי חרס חדשי� מלאי� מי�
 עשייה הוא �" לא תעשה כל מלאכה"ומבואר ש� בטעמא דמילתא לפי שנאמר ). א, שבת קכ(ויכבו האש שלא תתפשט הלאה 

ולא . יבא לידי מלאכת כיבוי בידי�" ל על ממונושאד� בהו"ג שמא מתו� "ולדעת� לא חששו בכה. דאסיר הא גרמא שרי
ל "י, י ששבות הנעשה שלא כדרכו קיל טפי"
 שהובא לעיל בי
 אמירה לנכרי לבי
 מלאכה כלאח"לפי חילוק הר. נתבאר למה


 "א� לפי חילוקו הראשו
 של הר. ז ג� כא
 ההיתר הוא מצד פסידא"ולפ, ז בגדר שינוי"י גרמא הר"דהוא הדי
 כשנעשה ע
ואי
 הוא אלא גור� לה קיל טפי ויתבאר עוד , רק היא נעשית מאליה, ג שאינו עושה המלאכה כל עיקר"מוכרח לומר שבכה


  .להל

� מעתיק הלכה זו "וכ
 הרמב. י גרמא לא נזכר כלל בגמרא שההיתר הוא רק בגלל ההפסד"והנה בעני
 זה של מלאכה ע
  ):ד"ב ה"שבת פי' הל(בסתמא 

י שודאי "אפילו כלי חרס חדשי� מלאי� מי� עושי
 מה� מחיצה אעפ... כל הכלי� מותר לעשות מחיצה ב
  .שגר� כיבוי מותר, מתבקעי� ומכבי�

ב "כ' מ שהעלה במרדכי פ"והוא עפי. במקו� פסידא: א הוסי� בה"אול� הרמ). כב' שלד סעי' סי(ע "וכ
 הועתק הדבר בשו
  ).שצט בש� רבינו יואל' סי(

וזה מותר , י גרמא לא גזרו בה כל עיקר"כי מהסוגיות שבגמרא נראה לכאורה שכל מלאכה ע, ובאולכאורה יש לדו
 בזה ט
  .ג� שלא במקו� פסידא

, יוסי לעני
 מחיקת הש� שהיה כתוב על בשרו' י גרמא ממה שנחלקו על ר"דהנה הקשו ש� בדעת רבנ
 המתירי� כיבוי ע
והקשו למה לא ). ד ש� שהוא בכדי שלא ימחק"והיה הס(� עליו גמי ואילו לרבנ
 צרי� לכרו, י יורד וטובל כדרכו"שלדעת ר

  .הרי ג� ש� אי
 אסורה אלא המחיקה בידי� ולא בגרמא, הותר ש� לטבול כדרכו בלי גמי

הרי ש� אי
 פסידא וא� אי
 קושי בדבר לכרו� , וא� נאמר שגרמא אסור מדרבנ
 ורק בגלל פסידא הותר מאי קושיא
  .דיכ למה יותר בכ"א, הגמי

מ שיקלוט הניצוצות ויכבו "ש� נאמר לשי� כלי ע� מי� תחת הנר ע) ב, מז(פ כירה "וכ
 יש להוכיח כזאת מהסוגיא סו
מ שכתבו "לפ, מ"וא� איתא שרק במקו� פסידא הותר גר� כיבוי הרי לק. ז מדעת רבנ
 המתירי� גר� כיבוי"והקשו ע. ש�

  .י א� ישי� תחת הנר כלי מבלי מי�שבכדי להנצל מחשש דליקה סג) ה לימא"ד(' ש� התוס

הקושיא מגו� הסוגיא שמקשה . ותיר� שתי הקושיות על רבינו יואל) רלא' ח סי"או(נ "וראיתי שכבר עמד בזה באב
. הפסדז דומה למקו� "והר,  גור� עיכוב באכילת תרומה וקדשי�הטבילהמתר� כי ג� עיכוב , הגמרא מכיבוי למחיקת הש�

א� לא ישי� , הנוקט שג� בנר יש סכנת דליקה) כח' ש סי"ער' הל(ז "ל כהאו"י ס"ל דרב"� דיפ כירה מתר"והקושיא מס
  .ל"דפשיטא להו איפכא וכנ' ושלא כהתוס, מי�לתו� הקערה 

א� התירו� . לא מצי סברי כוותיה' דהתוס, ע"י ה� שלא אליבא דכו"והנה לפי תירוצו זה האחרו
 יוצא שדברי רב
. כ כד מסיק בסוגיא שהמדובר מצד האיסור לעמוד ערו� בפני הש�"דא, חדא: ני טובאלקושיא הראשונה תמוה בעי

ל מצד "תפ, נ"ולפי סברתו דהאב. ונחלקו אי טבילה בזמנה מצוה, ז תתעכב הטבילה"ומחלוקת� בגוונא שאי
 לו גמי ועי
 נאמר אלא לפי האוקימתא דהרי כל עיקר האוקימתא שהמדובר שאי
 לו גמי לא, ותו. העיכוב שבאכילת תרומה וקדשי�

והמתיר מתיר לטבול כדרכו מפני ; ד שנחלקו בעני
 גר� מחיקת הש� לא אוקי להא דאי
 לו גמי"ואילו לפי הס. דהמסקנא
כ הרי ברור "א. אבל מאחר שהמדובר שיש לו גמי ואי
 שו� איחור בטבילה ג� א� יכרו� הגמי. שאינו חושש למחיקת הש�

  .ע"וצ,  שיש בדברשהמתיר הוא לא מצד העיכוב

  :והוא בהקד� הבאת כל דבריו ש� שה� המש� למה שהובא ש� לפני כ
, ל בביאור שיטת רבינו יואל"והנ

ש משו� "הכא הלכה כר, י מחבירו"ג דהלכה כר"ואע. יוסי דאמר גר� כיבוי אסור' ה דאי
 הלכה כר"ת וראבי"ופר
  .דרב יהודא קאי כוותיה
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מתו� שאד� בהול על , יוסי שיש לאסור גר� כיבוי מצד החשש שמא יבא לכבות' וד לרהרי שלהני רברבתא אי
 הלכה בניג
  .רק מכוח הכרעתו של רב יהודא, ממונו

  :ל"וש� בהמש� להנ

ט לתת סכי
 "ט התיר ביו"ר יו"בש� ה' עובדי' ר קלונימוס בר"וה, ומיהו קרובי כיבוי אסור כדפרישית בסו� כירה
, שהרי כפי המתבאר גר� מותר ג� בשבת, היינו(שאינו אלא גר� כיבוי , הדלקתהעל נר של שעוה שלא במקו� ' וכו

ק "וה. דוקא, ט לא שרינ
 גר� כיבוי אלא במקו� היזק"אבל רבינו יואל פירש דאפילו ביו). י"ש. ט"כ ביו"ומכש
ב יהודא לא וכ
 ר]. וא� בשביל שלא יתעש
 הבית או הקדירה מותר[בביצה אי
 מכבי
 את הבקעת כדי לחוס עליה 

  .שרי הכא אלא במקו� היזק

 את ושאי� זה סותר. יוסי' ש בניגוד לר"שפסק הלכה הוא כדעת רב יהודא שמטע� זה פסקינ
 כר, שמענו דעה ראשונה
וג� זה שלא . פ כירה"סו' י החילוקי� שנתבארו ג� בתוס"וזה עפ. פ כירה שקרובי כיבוי אסור"חילוקו של רב אשי בסו

שהרי אינו מביא (ו משבת "שהרי זה נלמד מק. י שאינו במקו� היזק"ט גר� כיבוי אעפ"כ התירו ביו"ושע. במקו� פסידא
כ "וע.  כיבויקרובי ההיתר הוא ממה שלמדנו לעני
 שבת ההבדל בי
 גר� כיבוי לבי
 וכל מקור. ט משבת"מקור להתיר יותר יו

ושיטה זו ). ל"כנ, ט"ובי כיבוי שהוא אסור בשבת וכ
 ביו ולא קר�כלומר , שאינו אלא גר� כיבוי, ט"הדגיש בהא שהתיר ביו
. דהא דמותר גר� הוא לא רק במקו� פסידא, פ כירה"וההיא שסו, ההיא דבד� קכ,  למה שראינו בשתי הסוגיותמתאימה

 שיש אכ
 במקו�, כ מיירי בגר�"ש ג"ורב יהודא שמכריע כר. 'אלא מצד החשש של אד� בהול וכו, ז"יוסי לא נחלק ע' וא� ר
  .פ כירה"כחילוקו של רב אשי סו, ז אסור"גדר קרובי כיבוי הר

ש להתיר גר� כיבוי הוא "ה שכל עיקר פסק ההלכה כר"ת וראבי"א� היא מסתמכת על הא דר, ואילו דעת רבינו יואל
קו� היזק לא התיר אלא במ' שמעו
 דהתיר גר� כיבוי במתני' ולא אמר שג� ר. ל בדבריו"וכנ, מצד הכרעתו של רב יהודא

,  חכמי�גזרו כללל גר� מותר מצד שבגר� לא "דאמנ� כ
 מהסוגיות נראה שס, ל"נראה מזה דס. יהודא' אלא על דברי ר
� "והיינו משו� שרבינו יואל סובר כשיטת הרי. ל שכל ההיתר אינו אלא מצד הפסידא"וס,  על זהרב יהודא חולקאבל 

גר� כיבוי ' ל שהדעה המתירה במתני" כיבוי ורב יהודא סמקרבא ממש דהא דרב יהודא הוא לא גר� כיבוי אל, �"והרמב
דא� לא נתיר לו אתי , חשש הפו� זה קיי� דכנגד, יוסי מצד אד� בהול' ל חששו של ר"כ לא ס"וע, הפסידאהוא מצד 

שו בגמרא מעיקרא לא קשיא מה שהק, ומאחר שזה רק מטע� הפסידא מותר. כ ג� בזה נתיר מצד הפסידא"ע. לכיבויי מזיד
וממילא אי
 . ש� בפשיטות' כדנקטי התוס, כיו
 דאי
 ש� פסידא, פ כירה הא דאסרינ
 שימת כלי ע� מי� תחת הניצוצות"סו

ואילו במקו� דליכא פסידא כל גר� כיבוי . דג� קרובי כיבוי שרי במקו� פסידא, חילוקו של רב אשי�צור� כלל בתירוצו
  .ה פוסקי� כרב יהודא"ראבית ו"ל ר"מאחר דכנ, והכי נקטינ�. אסור

  .ל"ד לבאר המחלוקת בי
 רבינו יואל לאיד� שבמרדכי הנ"כ
 נראה לענ

ש במתניתי
 "שמתו� כ� הלכה כר, ה נוקטי� בפשיטות שהלכה כרב יהודא"ת והראבי"שבעוד שר, והנה כבר הזכרנו
והלכה כרב , ל דזהו קרובי כיבוי"ני דסמפ, 
"וזה כפי שהסביר הר. � השמיט הא דרב יהודא מהלכה"הרי, להתיר גר� כיבוי

 הוא בזה שאי
 היתר גר� יחידאהנמצא שרבינו יואל . �"
 והרמב"� נוקטי� ג� הרמב"וכדעת הרי. ג"אשי לאסור כל כה
, דלא גזרו כלל בגר� מלאכה, מדרבנ�ואילו לכל איד� ראשוני� נקטינ
 דהא דגר� מותר הוא ג� . מלאכה רק מצד פסידא

ורק דעת רבינו יואל דרב יהודא חולק על שיטות אלה . פ כירה"וכסוגית הגמרא בד� קכ וכסוגיא דסו, פסידאולא רק במקו� 
  .א העתיק דעתו לחומרא"והרמ, שלא הותר גרמא אלא במקו� הפסד, ונקטינ
 כוותיה דרב יהודא, ס"שבש

  :ל מסקנא יוצאת להלכה"מכל הנ

שהוא שקול כמו " במקו� צערא"פ הוא "שעכ, ב סכנה"ולה שאימבי
 שלשת האפשרויות להתיר פעולה בשבת לצור� ח
מאחר . י גרמא" היא לעשות המלאכה עהדר� העדיפה ביותר, ב"וכ
 במקו� פסידא ממש וכל כיו) א, כתובות ס(פסידא 

הוא ג ש"כל כה, וג� לדעת רבינו יואל. ואפילו מדרבנ
, י גרמא לא נאסרה כלל"שלדעת רוב רוב� של הראשוני� מלאכה דע
  .ואפילו לכתחילה, ואי
 בה התנאי של בצנעא לכל הדעות, ב מותרת הפעולה"פסידא וכיו

ובמקרי� אחרי� יש . בזה התנאי של מקו� פסידא הוא לעיכובא". כלאחר יד" בדרגא היא עשיית המלאכה השניה
ד דיש "ל� בשעת הדחק לענאו. כמו כ
 יש להעדי� בזה לעשות דוקא בצנעא. לשקול ולברר א� זה יחשב כמו מקו� פסידא

  .א בצנעא"א� א, להקל

ת יאיר עינינו בתורתו ולא נכשל "והשי. ע"וזה במגבלות ובתנאי� המפורטי� בשו. י נכרי"ע'  בדרגא היא עשיהשלישית
  .בדבר הלכה

  

  בעני� מדבקות בשבת: סימ� כח 

  
שהמדבקה ,  מרוח בחומר מסוי�וה
 נתונות על ניר שא� הוא, קיימות כיו� מדבקות המרוחות בניר דבק. שאלה

אינה נדבקת אליו אלא באופ
 רופ� ונית
 להוריד אותה ממנו בקלות והוא עשוי באמת למטרה זו שיוכלו להעבירו 
השאלה היא מה די
 הורדת מדבקה מעי
 זו מהניר שעליו נתונה בשבת וכ
 שימת מדבקה זאת . מניר זה לניר אחר

. שאינו נדבק אליו באופ
 מוחלט אלא נית
 להורידו ממנו באותה קלות, �על ניר אחר שג� הוא מסוג הניר הקוד
יהיה בזה פתרו
 לבעית רישו� הזמנת המנות בבתי מלו
 ובמסעדות , א� יתברר לנו שפעולות אלה מותרות בשבת

  .דבר המביא להרבה חילול שבת, על ידי המלצרי�
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  .א

בכדי לקבוע א� פעולה מעי
 זו יש בה איסור , פעולות הללוראשית יש לברר לאיזה מלאכה ממלאכות השבת יש לשיי� ה
  .מצד מלאכה זו לפי הגדרי� שנאמרו בה

ולמה תמנינה , המתיר והקורע יש לה
 אותו דמיו
. ט מלאכות נמנית מלאכות הקושר והמתיר וכ
 התופר והקורע"בי
 ל
עמד בזה ונוקט שמטע� זה העושה מלאכה ) ות הפ א"ק' ח א סי"או(באבני נזר . כמלאכות נפרדות על כל התוצאות שיש לזה

  :ל ש�"וז. הדומה לקשירה ותפירה כאחד אינו חייב אלא אחת

ומכל . ואי אתרו ביה משו� בורר חייב, ודומה למשמר דאי אתרו ביה משו� מרקד חייב. אי אפשר לחיובי תרתי
מכל . יי
 להדדי כיו
 שהיו במשכ
א� דא� היה בורר ומרקד היה חייב שתי� א� דדמ. מקו� אינו חייב אלא אחת

דעני
 שניה� לחבר שני , כ
 בקושר ותופר. ח אלא אחת דמלאכה אחת היא"מקו� משמר דדמיא לבורר ומרקד אי
מכל מקו� א� חיבר שני דברי� על ידי תפירה וקשירה , ומכל מקו� שתי מלאכות ה
 כיו
 דהוו במשכ
, דברי�

  .כ"ע. אינו חייב אלא אחת

ז "דלפ, ג הקשר קיי�"זאת במחלוקת א� עושה קשר בחבל אחד בראשו יש בו נמי חיוב קושר כיו
 דבכהש שתלה "עיי(
  ).ד לקושר"ז ול"דתופר היינו שמחבר שני דברי� זל. ה
 שתי מלאכות שונות

ותו וא� ה
 א, א� בתופר בעי נמי שיהא לקיימא בדומה לקושר) ה"ויובא להל
 בע(ל מהו זה שדנו הראשוני� "ז ק"א� לפ
ל דשיטות אלה סברי "וצ. (ע לכאורה"וצ. הרי א� קשר קשר שאינו של קיימא יתחייב משו� תולדה דתופר, סוג מלאכה

העלה דיש ) ח"ז סי"שי' סי(ש "א� בערוה). כ שתי מלאכות שונות ה
"ע, דעושה קשר ג� בקצה אחד של חוט נמי הוי קושר
כשירצה להשיב� ) מדבק(כ בתופר "משא. ולהשיבו לקדמותודחיבור דקשר ראוי להתירו . הבדל בי
 הקושר לתופר

  .כ"ע. כ בקושר"לקדמות� בהכרח לקרוע זה מזה משא

נראה לפי הגדרת . דהוא תולדה דתופר) מ"ש' סו� סי(� "ומקורו ברמב, ע"בשו' ז כ"ב זל"והנה המדביק ניירות וכיו
ואילו המדבקות . ידי קריעה זה מזה� להתפרק אלא עלל דזהו רק במדבק באופ
 שהחיבור הוא חזק ואינו נית
"ש הנ"הערוה

כ "וכשמוריד� מהניר זה חוזר ממש לקדמותו וא, שהרי קל להוריד�, שנית
 בקלות להוריד� אי
 לראות
 כתולדה של תופר
מיתלי תלי במחלוקת הראשוני� שנחלקו לעני
 , נ"מ שהבאנו מהאב"אכ
 לפ. יש לדו
 בה� מצד מלאכת קושר ולא תופר

כל , � והנוקטי� בשיטתו דאי
 חייב בזה משו� קושר"דלדעת הרמב, ז"שה קשר בחוט מבלי לקשר שני הצדדי� זלהעו
ז מדבק יהיה בדומה "הרי העלה דלפ, ואילו לשיטה השניה. יש לדו
 בו מדי
 תולדה דתופר, כולל ג� נידו
 דיד
, מדביק

� "ע אזיל בשיטת הרמב"והשו(ל קושר ותופר ג� יחד תולדה של שתי המלאכות ש) יכול ונחשב להיות( שהוא �למשמר 
לא יתכ
 שנחייבנו או נאסרנו מצד , מ נראה שא� לפי שנחשבנו כתולדה של אחת ממלאכות אלה אי
 בו איסור"ומ). ל"וכנ

  .כ לעני
 חיוב� ופטור�"ז מוכרחי� להשוות את שתי המלאכות כשלעצמ
 ג"דלפ, וכפי שכבר הערנו לעיל, המלאכה האחרת

  .ב

  :מחלוקת) ג"ז ס"שי' סי(ע "א בשו"בעני
 תופר כשאינו של קיימא מביא הרמ


דאי
 , ג דהתפירה אינה של קיימא"אע, אסור לנתק או לחתו� זוג של מנעלי� תפורי� יחד כדר� שהאומני� עושי
במה ' מרדכי פ' הג(ויש מתירי
 בתפירה שאינה של קיימא . חילוק בתפירה בי
 של קיימא לאינה של קיימא

  .ה"ואי
 להתיר בפני ע) טומני�

  :ל"וז) י"שהוא מהב' פרט לתוספת דאי
 להתיר וכו(במרדכי , כפי המצויי
, מקור הדברי� הוא

או כמו שמדבקי� הרצעני� זוג של מנעל ) כדר� הכובסי� לצור� הכביסה(א� היה תפור פי בית הצואר ) ... תנז' סי(
ורבינו . ל"ורפיא בידי עכ. פירה של קיימא לתפירה שאינו של קיימאשלא מצינו חילוק בי
 ת. ז"אסור לנתק
 זמ

  :).ד"ל ד� ע"ס וצ"כנראה זה ט: ג"ד� ע(וכ
 אמרינ
 לקמ
 . יואל מתיר אפילו בתפירה הואיל ולא להתקיי� עביד

ני אבל תמה). ב"נ קצת מהמ"וכ(י שנוקט בפשיטות שהאיסור הוא מצד מכה בפטיש "וראיתי בכלכלת שבת לבעל התפא
הרי . שהרי מפורש נאמר בטע� הפקפוק של דעה האוסרת דלא מצינו חילוק בי
 תפירה של קיימא לתפירה שאינה של קיימא

והכי ג� מסתבר שהרי כפי הנראה תפירה זו היא לאחר שנגמרה מלאכת . שפתותיו ברור מללו שהוא מצד מלאכת תופר
ובזה המלאכה כולה כבר גמורה כי אילו היה בא . ו הקונה ויקח�ז עד שיבא המזמי
 א"הנעלי� שתופר� כדי שלא יתפרדו זמ


  .פ"וז. האיש שלו מיועדות לא היה צרי� כלל לקושר

  .ג

שלא מצאנוה אלא במלאכת , נ כבר עמד בעיקר ההבחנה א� לזמ
 ארו� וא� לזמ
 קצר בהשפעת מחשבתו"וראיתי שהאב
ש "עינ
 קשר של קיימא וא� דעתו להתירו פטור ולכאורה מהא דב): י"פ ס"ק' קושר סי' מל(הקושר ולא במלאכה אחרת 

  .מ למחוק חייב"מכל המלאכות דא� הוציא על מנת לחזור ולהכניס או כותב ע

 וא� .ז הדבר תלוי במחשבת המחבר�"דעני� חיבור שני דברי� זע: ח"י הסוגיא שבת מ"ט ארו� מסיק עפ"ואחרי שו
ז בגדר אי
 מחשבה מוציאה מידי "
 מחשבתו מועילה לראותו כנפרד ואידעתו מעיקרא היא לחבר רק לזמ
 הרי בבא הזמ

  .כי מעיקרא לא היה המעשה אלא עד אותו זמ
 שירצה בקיומו, מעשה

דמלאכת ... כ כשאינו קשר של קיימא אי
 מלאכתו מתקיימת "ע, ח אלא כשמלאכתו מתקיימת"כ כיו
 דבשבת אי"וע
. � שהרי אי
 דעתו שיהא מחובר רק לזמ
 וכשיעבור הזמ
 בודאי לא היה רצונוהקושר הוא החיבור והרי אי
 החיבור מתקיי

  .כ"ע

, וזה לאותה שיטה שאי
 לחייב על מלאכת קושר אלא כשמחבר דבר ע� דבר, נ אמורי� בעני
 מלאכת קושר"דברי האב
פ ממה " שהדבר ברור עכשכיו
, כ במלאכת תופר שהוא אליבא דכל השיטות חיבור דבר אל דבר"כ כש"וא. וכמבואר בדבריו

ממילא ג� כשאי
 דעתו שיהיו , שתפירה שאינה קיימת אי
 עליה ש� מלאכה, דפרי� בעני
 תופר בלי קשר והא לא קיימא
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וזאת היא כוונת רבינו יואל שמסתמ� להתיר הא ". אי
 מלאכתו מתקיימת"הרי זה בגדר , קשורי� בדר� של קיימא
, ל שא� לא קיימא אינה מלאכה"כיו
 שמפורש בגמרא כנ, יו
 שאינו עשוי אלא לזמ
כ) וכ
 מה שמחברי� הכובסי�(דמנעלי� 

  .לגבי מלאכה זו שעיקרה החיבור מהני ג� מחשבתו שלא לראות את זה חיבור

  .ד

. ל"וכנ: ט"שהיא מסתייעת מהסוגיא דשבת ד� מ, מה יענה להוכחה שמביא רבינו יואל, א האוסר"ויש לעיי
 בדעת הריב
אלא שנסתפק לעני
 איסור דרבנ
 שהרי ג� בקושר אנו מבחיני� בי
 קשר שהוא . ת"דידיה אי
 זה איסור מהונראה שג� ל

דיש האוסרי� א� זה יותר מאשר ליו� אחד ויש . לשעה קצרה לקשר שהוא לזמ
 יותר ממוש� לכל שיטה ושיטה כדאית להו
ותלוי , ז שאי
 לזה זמ
 קבוע להתרת�"ת המנעלי� זלל דהאי גוונא דתפיר"כ י"וע. ע"וכמבואר בשו, הקובעי� שיעור שבוע
א שהעתיקו שתי הדעות האוסר "י והרמ"וכ
 נראה מהב. ל דבזה איסור דרבנ
 מיהא איתא"די, ל"בקונה או במזמי
 וכנ

ואילו . שנראה מזה שנוטי� להתיר כדעת המקיל, ה"שאי
 להתיר� בפני ע) א"ובעקבותיו ג� הרמ(י "והמתיר וסיי� בזה הב
ת "ג במחלוקת ראשוני� שהוא כספק מה"כדנקטינ
 כל כה. יתה דעת האוסר לאיסור תורה היה לנו ללכת לחומראה

  .ע"מ עדיי
 קשה להכריע וצ"ומ, ד"כ
 נראה לענ. לחומרא

  ):ק יח"ס(א "כתב המג, שהמדבק ניירות הוי תולדה דתופר) �"ס ש"סו(ע "והנה על האמור בשו

שלא ' ד סעי� י"כמו שכתוב בסימ
 שי"מותר לפותח
 בשבת ) י מלאכת הכריכה"י שעוה או ע"ע(בדפי� שנדבקו 
  ".'נעשה לקיו� וכו

  :ל הוא"והאמור בסעי� הנ

  .חותמות שבקרקע כגו
 דלת של בור שקשור בו חבל יכול להתירו דלא קשר של קיימא שהרי הוא עומד להתיר

שכיו
 שהמדובר על תולדה דתופר ולא תולדה , חדא. ל בתרתי"א שהביא להסתמ� על ההלכה הנ"ויש לעיי
 בכוונת המג
וש� כאמור , ל"א הנ"ז שברמ"ז שמדובר על מלאכת תופר של תפירת המנעלי� זל"של קושר היה לו להביא הא דסימ
 שי

מ הרי זוהי ההלכה שעליה "מ, ל"וא� אמנ� כנראה מש� נקטינ
 לקולא וכנ. שתי דעות בתפירה מעי
 זו שאינה עשויה לקיו�
דהרי לפני כ
 הלכה מעי
 זו בחותמות שבכלי� שש� ההלכה להקל עוד , ותו.  להסתמ� ולא על זו שד
 על מלאכת קושריש

  :'כ בכלי� וכ� נאמר ש� בסעי� ז"והרי הנידו
 של הפרדת דפי� הוא ג, יותר

  .'ושהכיסוי שלה� קשור בחבל יכול להתירו או לחתכו בסכי
 או להתיר קליעתו וכ... חותמות שבכלי� 

בכלי� ג� פעולות אלו , אבל לא חתיכתו והתרת קליעתו, והיינו שבעוד שבדלת של בור אי
 להתיר רק התרת הקשר
  .י פתיחת� והיה צרי� להביא מהא דמותר לחתו� ולהפקיע"כ יתכ
 שיקרעו ע"ובעצ� בדפי� שנדבקו הרי ג. מותרות

  .ה

כי היה מקו� , וכ
 שלא הביא הא דנחלקו בעני
 המנעלי�' ולא מסעי� ז' ד דכונה עמוקה במה שהביא מסעי� י"ונלענ
לאיסתפוקי למעשה דשמא כדעת המחמיר שמסופק בעיקר הדי
 מדאורייתא וכפשטות לשונו שלא ברירא ליה בדי
 תופר 

ולזה לא רצה . רק מצד מחשבת העושה אינה לקיימא, ג שמעצ� המלאכה זו יכולה להיות קיימת"כל כה, תפירה דלא קיימא
, � שקושר לאו היינו תופר"ע נוקט כדעת הרמב"דהרי כבר נתבאר דהשו. שד
 בפתיחת הקשר של כלי�' יא מסעי� זלהב

כ אי
 ראיה מהא דמותר להתיר לחתו� ולהפקיע קשר של "כ מדבק ניירות אינו תולדה דקושר רק תולדה דתופר וא"דע
ואילו .  קשר שאינו של קיימא אינו בתורת קשר כללל דכל"והת� י, כיו
 דהת� אתינ
 עלה רק מדי
 מלאכת קושר, כלי�

ולזה מביא מהא ". שלא מצינו חילוק בי
 תפירה של קיימא לתפירה שאינה של קיימא"א "בתופר הרי נסתפק לו לריב
דאינו  (סתירה ובני� �והיא , דהת� בר מהשאלה של התרת הקשר קיימת ג� שאלת מלאכה נוספת, דחותמות בדלת בור

דג� ש� קיי� אותו ספק ). ה האי מא
"תוד: ב"שבת ק' כתוס, רק א� זה בני
 גמור, דאי
 בני
 וסתירה בכלי�קיי� בכלי� 
ה "שיש להסתפק בתופר כי לא מצינו חילוק מצד מחשבת העושה בי
 שדעתו לבני
 של קיימא או לבני
 שאינו של קיימא ואפ

שכל פע� שצרי� , אינו עשוי להיות אלא קשר לזמ
 קצרעל כרח� כל שמחשבתו ניכרת מתו� מעשיו ש. מותרת התרת הקשר
כמו כ
 יש ללמוד , ז תורת מלאכה כלל ג� מדי
 מלאכת בונה וסותר ומותר אפילו מדרבנ
"אי
 ע, להשתמש בבור מתיר קשרו

 ניחא שהרי מאליו נעשה ולא, ועדיפא מינה כמבואר בדבריו, מזה על הדפי� שנדבקו שמוכח מתוכו שאינו עשוי להשאר דבוק
  .דשרי, ליה כלל ממה שנדבק

  .ו

אבל מצד מיקומו , שמצד טיב הקשר זה אמנ� יכול להשאר של קיימא, בנידו
 דפותחת של כלי� ובור, ונראה דמטע� זה
' אי
 קיי� כא
 חילוק בי
 שעומד להתיר בו ביו� או באותו שבוע וכו, בפותחת זה מוכח מתוכו שאי
 הכוונה לקשר קבוע

כי ש� אי
 עצ� הקשר מוכיח על הכוונה אלא תלוי במחשבת , ל קשר שאינו של קיימא שיש הבדל בדברי�כדר� שמצינו בכ
באופ
 שיתכ
 שלא יצטר� לפתוח הבור תו� , י שאי
 ש� הגבלת זמ
"בזה אעפ, ולא כ
 בגוונא דמוכח מתוכו. העושה גרידא

  .ל"והוא מטע� הנ, מ מותר"שבוע מ

  .ז

בהא דפרי� במלאכת תופר שתי תפירות ) 'כלל גדול אות נ' פ(ה שנתקשה בקרב
 נתנאל ובדברי� האמורי� יתבאר לנו מ
  ":והא לא קיימא"

אבל פטור אבל אסור , ס דלא הוי אב מלאכה"משמע דעיקר קושית הש. י וכיו
 דלא קיימא לאו מלאכה היא"פירש
א "בל) ה דהיינו סיכת בטחו
נרא(ולכ� תמה אני מאי
 נהגו העול� שתוחבי� ע� מחט שקורי
 שטעקנאדל . הוא

וכ
 הנשי� בפראג שמחברי
 השלייאר ע� , הא הוי שתי תכיפות, א"הקרייז ע� המלבוש שקורי
 שופצא בל
  .המחטי� הללו הא הוי שתי תכיפות
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אלא . דהרי הת� ודאי החיבור אינו אלא לבו ביו�, וכונתו ודאי למא
 דאוסר במלאכת תופר ג� בגוונא דלא הוי לקיימא
י נראה דג� באינו של "ודייק דמלשו
 הגמרא ורש. ולא בתופר, י דעה ההבדל בי
 בו ביו� ליו� אחר אינו אלא בקושרשלהא

  .קיימא איסורא מיהא איכא

וא� . אי
 בו ג� איסור דרבנ
, כל מלאכה שמחשבתו מוכחת מתו� מעשיו שאינו אלא לשעה ולא להתקיי� כ�, ל"אכ
 להנ
אבל כל שדעתו לחזור ולפתוח התפירה אי
 ג� איסור , וא רק בגוונא שתולה בדעת אחרי�דעה זו שיש להסתפק בתפירה ה


וזה . והנה תא חזי מאי עמא דבר שמה שנהגו בפרג ג� היו� נוהגי� להתיר לפרו� בסיכת בטחו
 ולית מא
 דחש לה. דרבנ
  . לכל הדעות מותרבזה, ודאי מצד האמור כי אי
 זה אלא חיבור לזמ
 קצר ומחשבתו מוכחת מתו� מעשיו

  .ח

וכ
 . שהדבר ניכר שמעיקרא לא הושמו אלא לשעה עד שיצטר� להשתמש בה�, ד בשאלת המדבקות"ומכא
 ג� לניד
ובפרט . אי
 בו משו� איסור כלל, כשש� עכשיו המדבקה על ניר שאינו נדבק בו באופ
 גמור והדבר מוכיח שאינו אלא לשעה

ונראה שבזה אי
 ג� ההגבלה שלא לעשות זאת בפני . ינ
 להלכה כדעת המתירי�א נקט"ל מוכח שג� בזה שנחלק הריב"דכנ
, ה רואה בבירור שרק אופ
 זה הוא מותר"י שינוי בולט מדר� שעושי
 ביו� חול הרי ג� ע"שכ
 מכיו
 שעושי
 זאת ע. ה"ע

  .ז יוכח עד כמה הדברי� מדוקדקי�"ואדרבא עי

  

   משבת אחת לשבת אחרתקיפול בגדי� בשבת ושטיפת צלחות: סימ� כט 

  
וכ
 א� , א� מותר לשטו� בשבת כלי� שעומדי� להשתמש בה� בשבת הבאה) יבנה' מאיר שילוח מקב' ר(שאלני 

הרי , א� משו� איסור הכנה. שעומדי� להתעט� בה� רק בשבת הבאה) וטלית של שבת(מותר לקפל בגדי� 
  .ל השואל"עכ, יהא אסור, ת זווא� משו� שאי
 עומדי� להשתמש בה� בשב, במקרה זה יהא מותר

מקור . ולא היא. אי
 זה אלא כשמכי
 לחול ולא לשבת, פשיטא ליה לשואל שאילו היה מצד איסור הכנה. א: תשובה
ט "וש� מפורש שמכח זה אי
 שבת מכינה ליו, דילי� לה מקרא והכינו את אשר יביאו, לאיסור הכנה הוא בגמרא ריש ביצה

ת "מ לעני
 הכנה אסור מה"מ, כפי שנביא להל
, ט שקדושתו יותר קלה משל שבת" לנו שאפילו יוהרי. ט מכי
 לשבת"ואי
 יו
. פ מדבריה�"ומדרבנ
 בדברי� שיש בה� משו� הכנה עכ, )ה והיה"ש� ד' תוס' עי(ת "בדברי� שיש בה� משו� הכנה מה

ולא שבת מכינה לשבת ,  מכי
 לשבתדחול, כ נמצא שאילו היה כא
 משו� הכנה ודאי שהיה לאסור הכנה משבת לחברתה"א
  .אחרת

  .אול� נראה שבדבר זה א� שיי� כא
 משו� הכנה תלוי במחלוקת האחרוני�

ט "ל שטליתי� חדשי� מותר לקפל מיו"ר בש� המהרש"כ בא"ו הביא מש"א סק"ב במג"ש' ח סי"א לאו"בהגהות הגרע

ל חלבי שבת קרבי� "פ לשבת למי דס"תר לקפל מיוהכי הו"א הוכיח מהגמרא שלר"ואילו רע, לשבת כשעשה עירובי תבשילי

  .ת"ט לשבת בלי עי"נ דמותר לקפל מיו"ט ה"כ לדיד
 דחלבי שבת קרבי� ביו"א, פ"ביוהכ

וכמו כל , ת"ט לשבת בלי עי"כ לא הותר מיו"ע, ל יש בקפול משו� גדרי הכנה"דלמהרש, ומחלוקת� הרי בזה היא תלויה
כ שאי
 כא
 משו� "וטעמא בע, ת"שזה מותר ג� בלי עי, ל"ו ומוכיח מתו� הסוגיא וכנא חולק עלי"אכ
 הגרע. הכנה בעלמא

כי ש� סו� סו� בלי , ל"ביצה הנ' פ דאי
 זה בדרגא דבישול שיש בו משו� הכנה מדרבנ
 כתוס"וטעמא דמילתא נ. גדרי הכנה
ריע בראיה חזקה שלא כסברת א הכ"ומכיו
 שהגרע. ופשוט, כ כא
 ראוי בלי הקיפול"משא, הבישול אינו ראוי כלל

ז כאילו לשבת "א� משבת לשבת ה, כ הספק קיי�"א, נ מהמשנה ברורה"ומסתבר דיש לנקוט כמותו להלכה וכ, ל"המהרש
  .או דשאני, זו עצמה

  .ב

אסור לחו� כלי כס� בגרתקו
 מפני שהוא מלבנ� כדר� שהאומני� עושי
 ונמצא : ל"ז כתב וז"שבת ה' ג מה"� פכ"הרמב
כ הדיח
 לאכול בה
 "אא, ב מפני שהוא כמתק
"ואסור להדיח קערות ואילפסי
 וכיו. 'לי וגומר מלאכתו בשבת וכוכמתק
 כ

כל זה אינו אסור אלא מפני שהוא טורח : ל"ד ש� וז"והראב. 'ואי
 מציעי
 את המטות וכו. 'סעודה אחרת באותה שבת וכו
לכאורה . כ"ע, ר שתיקו
 זה אינו אסור אלא מפני שהוא לצור� חולל כ� הוא סוב"וא� רבינו ז: ל"מ וז"וכתב עליו הה. לחול

� מפורש שלצור� סעודה אחרת "שהרי בדברי הרמב, כ אינה מובנת ההשגה"א� א. ד ה� היינו ה�"� והראב"ל שהרמב"ר
רש ל שאמנ� יש הפ"מ נראה שר"מ והה"והנראה לכשנדקדק בלשו
 הר. ומה היה מקו� לטעות בדבריו, באותה שבת מותר

וכמו , שהוא מגדר מכה בפטיש. מדרבנ�היינו מתק
 מנא , � חזינ
 דטע� האיסור הוא מצד מתק
"דמהרמב, מסוי� ביניה�
וכ
 כתב בעני
 הדחת הכלי� , שכתב לפני זה באותה הלכה הא דחיפת כלי כס� שנמצא כמתק
 כלי וגומר מלאכתו בשבת

הא . ( דלא לצור�טרחאאיסור הוא לא מצד מתק
 מנא אלא מצד ל שה"ד חולק בזה וס"ואילו הראב". כמתק�מפני שהוא "
. שלא לצור� השבתכי עיקר הטע� שהוא טרחה , וכ
 בכל מקו� שהזכירו לשו
 זה, ד"נראה שהוא ל" טורח לחול"דמזכיר 

שבת  דלהתיר הטרחהוהיינו שצור� החול אינו משמש גור� , ל שלא טרחינ
"דקיי) ה"שבת קנ(דומיא דטרחה באוכל בהמה 
 שתיקו� זהכ� הוא סבור : כ"מ שהרי כ"ד ג� לפי הה"� והראב"ובזה ודאי פליגי הרמב). ולא שזהו גור� האיסור, עבורה

מ "כי ג� לר, מ בזה" אי
 נפשלדינאמ מפרש "אלא שהה. וזוהי השגתו, ד אי
 כא
 משו� מתק
 מנא כלל"ואילו לראב', וכו
נמצא שלדברי שניה� לצור� השבת מותר ואילו לצור� החול לתרוייהו . ותיקו
 זה כמפורש בדבר,  מותרהשבתהרי לצור� 

  .אסור
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  .ג

מ "כיו
 שאי
 נפ, ד שאי
 הטע� משו� מתק
"ועוד שמהיכ
 לו לראב, מ מה בא להשיגו"ק שא� אי
 נפ"אלא שעדיי
 ק
� "שברור ג� לרמבמאחר " לחול"ולש� מה סיי� המלה " שהוא טורח לחול"וכ
 קשה סיו� לשונו , לדינא בי
 זה לזה

דהנה , מ לעני
 לשבת אחרת"ולכאורה תהיה הנפ, מ גדולה ביניה�"ולזאת נראה שיש באמת נפ. שאסור רק כשמתק
 לחול
אלא ברור שבא , "באותה שבת"ולמה היה לו להדגיש , באותה שבתכ הדיח
 לאכול בה
 סעודה אחרת "אא: � בלשונו"הרמב

כ כל שהוא לצור� שבת אחרת "משא, ד שרק לצור� חול אסור"והשיגו הראב. לומר בהדיח שלצור� שבת אחרת נמי אסור
בזה הרי לכאורה היה צרי� , מ פירש מצד איסור מתק
 מנא"כי הר, ד ההבדל להלכה בהבדל שבטעמי�"וקשר הראב. מותר

כ הותרה הדחה "ע, ה וזה פוגע בעונג שבת לא העמידו דבריה�"א בלא"כ מכיו
 שא"אלא ע, להיות אסור ג� לאותה שבת
. � ההיתר רק לאותה שבת"כ הדגיש הרמב"ע, וכמו ליו� חול, כ לשבת אחרת חוזר האיסור"משא. לצור� אותה שבת

שהרי היא , ל שפיר שכש� שלאותה שבת עצמה טרחה אינה אסורה"בזה י, צ"ד שהוא רק מצד טרחה דל"כ לראב"משא
, צ" הדגיש שרק טרחה לחול אסורה שהיא היא בגדר טרחה דלכ"ע, צ"כ
 לשבת אחרת אינו בגדר טרחה דל, טרחה הצריכה

  .כי צור� חול לא נחשב צור� לגבי השבת

  .ד

לעני
 קיפול כלי� אמרו שלא הותר אלא כשאי
 לו , ג"כי הנה בגמרא שבת קי. ד"וא� נפרש כ
 נבי
 ג� הוכחתו של הראב
�ז תמוה מאי דמייתי "ולפ. ל אלא כשאי
 לו עצה אחרתויוצא שלא הותר הקיפו. ל"ב הנ"ש' ע סי"והובא להלכה בשו, להחלי

, מותרת) וכ
 הצעת עשר מטות(שהדחת עשר כוסות , ה"ומקורו בתוספתא כפי שנביא להל
 בע, ג מהרוקח"שכ' א בסי"המג
ולמה יותר , ז בדומה ליש לו להחלי�"ה, לאחר שהדיח האחת, והרי כיו
 שלא יצטר� אלא אחת. שא� יצטר� באחד שותה

� האחרותלשטו.  

בקיפול האיסור באמת מצד מתק
 מנא : ב ה� מטעמי� שוני�"שקיפול כלי� והדחת קערות וכיו, ד"ומכא
 מוכיח הראב
דמצד הטרחה הכל , ז מצד התיקו
 מנא"וכ, א לאחד וכ
 בי
 לבני� לצבועי�"וכמו שראינו ש� בגמרא שמחלק בי
 בשני בנ

כ בקיפול שהוא מצד גדר "וע. קו
 מנא וכל האיסור הוא רק מצד טרחהאכ
 בהדחת כלי� אי
 כא
 שו� גדר של תי. אחד
הרי בכל מקו� , ל"אלא שהותר מדוחק מחמת עונג שבת וכנ, ל"מלאכה הרי היה מקו� לאסור ג� לאותה שבת עצמה וכנ

היינו , �כל שיתכ
 שיצטר, צ"כ בהדחה שהוא רק מצד טרחה דל"משא. האיסור במקומו עומד, שיש לו להחלי� ואינו דחוק
י שהוא גדר "ואעפ, כ כא
"משא, כי רק טרחה ודאית שלא לצור� נאסרה, זה לא נאסר, כ להשתמש בכוס זאת"שיוכל אח

  .הערמה לא נאסר בזה

כ "משא. ז אסור"מ כל שאינה לשבת זאת ה"דלר, ד"� לראב"ז שאלה זו שלפנינו במחלוקת תלויה בי
 הרמב"ולפ
ובאמת . שהאיסור בו ג� לדעתו מצד מתק
 מנא אסור, שקיפול, י� להדחת כלי�ד יש הבדל בזה בי
 קיפול בגד"לראב

אכ
 בהדחה . שהרי לשבת הבאה יכול הוא להכי
 בכל ימות השבוע, שלא גרע מיש לו להחלי�, ז מוכרח לאיסור"בקיפול ה
  .ומותרלא גרע לעני
 זה שבת אחרת משבת זו , כא
 שהוא לצור� שבת, צ"שכל עיקר האיסור מצד טרחה דל

שלא הביא להלכה החילוק שבגמרא לעני
 קיפול כלי� ,  אזילדלשיטתיהל "י, ד"� נגד הוכחת הראב"ובטעמו של הרמב
�בית תנא של : ז"ג ע"ונראה שמפרש שמה שמובא ש� בגמרא קי. ל דמותר ג� בשיש לו להחלי�"משמע דס, בשיש לו להחלי

מה נעשה : "א"ב בביצה כ"וכיוצ. ג נהגו בה" בעלמא שבית רחומראו אלא בא לפרש שכל די
 זה אינ',  לא היו מקפלי
 וכוג"ר

כוסות בגלל ' וממילא אי
 סתירה מהא דהותר הדחת י. כ להלכה לא נקטינ
 הכי"ע". לבית אבי� שהיו מחמירי
 על עצמ

' ל הא שהדחת יע לא הביאו בכל"מ והשו"ע מה שהר"אכ
 עדיי
 צ. (כ מטע� מתק
 מנא"ג� א� נאמר שהדחה היא ג, אחת
אכ
 מזה אי
 . וש� לא נזכר חילוק זה, ח"ואולי הוא משו� שתוספתא זו הובאה ג� בבבלי קי. שהוא מתוספתא, כוסות

  .)צ אלא לאחד"שהרי אי, ל שהאיסור מצד ההערמה"כי הרי כא
 י, ללמוד לקיפול כלי� שהוא אסור

  .ה

ג "� לקוחי� ה� מהתוספתא סופי"כי דברי הרמב, אחרתד יתיר לשבת "אכ
 לאחר העיו
 נראה שלא יתכ
 לומר שהראב
ושבת . הרי מפורש שלשבת אחרת אסור, לא משבת זו לשבת אחרתמדיחי
 כלי� משבת לאותה שבת אבל : ל"דשבת וז

אלא ברור , פ"ועוד שלמה צרי� הוא כלי אוכל ביוהכ, פ שבת"דסתמא לא מיקרי יוהכ, פ"ליוהכאחרת ודאי אי
 הפירוש 
שהרי עצ� , מ נראה שאי
 בי
 הגירסאות הבדל לדינא"ומ. 'ע אי
 גורסי� המלי� אבל וכו"אכ
 לפי כתי. ת הבאהשהכונה לשב

וכמו שהבאנו לעיל לדייק , כבר דיה להשמיענו שזה רק לשבת זו עצמה ולא לשבת אחרת" משבת לאותה שבת"ההדגשה 
  .�"ברמב

ר שלא הותר לקפל אלא מה "ש ש� מהא"יא במחצהוהוא ממה שהב, א"ודי
 זה שלשבת אחרת אסור יוצא ג� ממק
כיו
 שיכול לעשותו לאחר , ד למה נתיר לו הקפול בשבת"נ ניד"כ ה"וא, ש"שלא היה יכול לעשות זאת מע. שלבש באותה שבת

 להציע טוב יותרמ "ומ"א ש� הביא מהאגודה לעני
 הצעת המטה מליל שבת לשבת "ה
 אמנ� במג. השבת לצור� שבת הבאה
לפני כשעומד עדיי
 , ר קאי"ל דהא"א� נראה שאי
 סתירה די. רק בגדר עצה טובה, פ" לשו
 זה נראה שאינו אוסר עכ,"ש"מע

כשעומד , כ האגודה איירי בדיעבד"משא. כ לא הותר לו לכתחילה להשאיר ולכוי
 מלאכה זו לשבת"ע, כשהדבר בידו, השבת
, עכשוז שיי� לעני
 מה שצרי� "וכ. פ אי
 הדבר בידו"שהשתא עככיו
 , שלא קנסוהו לאסור עכשו להציע, בשבת ולא הציע

  .ע איסורא איכא"שהדבר עדיי
 בידו כל השבוע הבא לכו, כ לצור� שבת הבאה"משא

  .ו

ומטעמא , שמפורש יוצא כ
, ל מהתוספתא"וכנ, ד מודה שאי
 להתיר ג� מצד הטרחה לשבת הבאה"נראה שג� הראב
' ל שהיא לעני
 הדחת י"ד י"והשגת הראב. ז אסור" שיצטר� לטרוח על זה בשבת השכל שאפשר לו בלי, ר"שהבאנו מהא

וזהו . ע כל שיש לו להחלי�"וכמו שפסק בשו, ד שאי
 להתיר"שבקיפול בגדי� סובר הראב, ל"הכוסות שהתיר בתוספתא וכנ
מ למקו� שיש "והנפ. צ"יוהיינו מצד טרחה דא, ל"כ מטע� אחר שבקיפול וכנ"ד שטע� איסור ההדחה הוא ע"שהשיג הראב
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אבל הוא רוצה ודעתו להשתמש , היינו שיש לו אמנ� להחלי� קערות אחרות, או לעני
 זה עצמו, לתלות שישתמש בזאת
וזוהי כונתו בהשגה שלא נאסר אלא מחמת שהוא . ל"כ בהדחת כלי� ודאי מותר וכנ"ל משא"שבבגדי� הרי אסור וכנ, בזאת

ז הוא לפי מה שכא
 אי
 הטע� מצד מתק
 "וכ. מ מותר"י שיש לו להחלי� מ"אעפ, ת זוכ א� טרחתו לשב"משא, טורח לחול
  .ל"ז כמו קיפולי בגדי� וכנ"ה, �"כ לרמב"א מצד טרחה משא"כ

  .ז

אבל לצור� . ה
 הדחת כלי� לא הותר אלא לצור� אותה שבת עצמה שעומד בה, ה
 קיפול בגדי�: מסקנא דמילתא
  .לא הותר לא� דעה,  ימי חול שבה� יוכל לעשות זאתכגו
 שיש בינתי�, שבתות אחרות

  

  באיסור אכילת מצות בערב פסח: סימ� ל 

  .א

' אמר ר: ובשאר ראשוני�) פ שחל להיות בשבת"דער' ג דפסתי� אמתני"פ(� "והובא ברי) פ ערבי פסחי�"ר(' איתא בירוש
  .כ"ע.  לוקה� בבית חמיו והבא על ארוסתו. כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו, פ"לוי האוכל מצה בער

שאי
 האיסור אלא משש ) � ש�"
 על הרי"והובא בר(ה "דעת הרז. פ"מאיזה זמ
 חל האיסור בער, ונחלקו הראשוני�

 נוטה לזה"וא� דעת הר". דבשעת איסור חמ� חיילי איסורי דמצה"דהיינו מזמ
 שנאסרה אכילת חמ� , שעות ולמעלה . 
וכ
וזה מסה . פ"נראית שהאיסור הוא כל יו� ער' שסוגיית הירוש' 
 וכ"ז הרמב"וחולק ע). 'ז' יג דפסחי� ס"פ(ש "היא דעת הרא

, ד"ובעי למימר ש� בס. ומוכח ש� דהיינו כל היו�. פ לא מצה ולא חמ�"אוכל בער' שרבי לא הי, שהביא ש� בהקשר לזה
  .לוי' שהוא משו� הא דר

  .ב

, פ"ל שאיסור המ� הוא כל יו� ער"ב דס"יהודא ב' דאזיל בשיטת רד הרי פירשו דרבי "
 דחה הראיה דלפי הס"אכ
 הר
. כל היו�" ולא תזבח על חמ� ד� זבחי"וממילא חל האיסור של , ל שזמ
 הקרבת קרב
 פסח הוא כל היו�"וזה משו� שס

, שכ
. מצהד נמנע כל היו� ג� מאכילת "דלפי הס, ל"ומטע� זה עצמו י. ה נמנע רבי מלאכול חמ� ג� קוד� שש שעות"דמשו
ולא . ב
 הוא ג� איסור המצה, ב איסור חמ� הוא בל היו�"וכיו
 דלדעת ריב, מזמ
 איסור החמ� חל ג� איסור המצה, כאמור

. ממילא ג� איסור המצה אינו אלא מאותה שעה, ואי
 איסור חמ� אלא משש שעות ומעלה, ב"כ
 לדיד
 דנקטינ
 דלא כריב
אבל הא . אלא לעני
 מה שרבי נמנע ג� מאכילת חמ� החל מהבוקר, ב"א דויבל דלא הביאו ה"
 נראה דס"ובדעת הרמב


"כדכתב הר' והרי אי
 ש� ראי, ה"שלא כהרז' כ דמוכה מהירוש"מ תמוה מש"א� מ. לוי' דנמנע ממצה הוא מכח הא דר.  

  .ג

יה היכר לאכילתה כדי שיה, אסרו חכמי� לאכול מצה בערב פסח): ב"מ הי'.חו' י מה"פ(כאופ
 סתמי ' � כ"א� הרמב
  . כל היו��ומדברי רבינו נראה : מ"עליו הה' וכ. פ מכי
 אותו מכת מרדות"ומי שאכל מצה בער. בערב

משוה ' הירוש, שכאמור, אכ
 נראה שהדבר תלוי בטע� האיסור. לכא
 או לכא
' ל אי
 לכאורה הכרח מהירוש"והנה כנ
� "והרי פשוט הדבר שלא בא הרמב, "י שיהא היכר אכילתה בערבכד"� כתב "הרמב: והגז. זאת לבא על ארוסתו בבית חמיו

ל שרואה "אלא צ. 'שהרי אי
 לנו מקו� אחר מחו� לירוש, כ מנל
 איסור זה בכלל"שא', שלא כירוש, לפרש מלבו טע� לאיסור
לפי , ותוהיינו שסובר שזהו הטע� שאסרו חכמי� את הארוס. 'לבא על ארוסתו וכו' בזה את ההשואה מה שהשוה הירוש

היכר לדבר שנעשית ' לא יהי, ז מתרוק
 מתוכנו מעשה החופה והנישואי� שא� לא ימנע מלבא עליה משעת אירוסי
"שעי
� כי טע� זה ממש קיי� ג� כמצות "הרמב' ולזאת כ. והרי כמה הלכות ישנ
 שלפיה� נבדלת הארוסה מהנשואה. נשואה

ומכיו
 .  לא יהא ניכר שאכילתו בלילה היא בתור מצות אכילת מצה,י שלא ימנע עצמו מלאכול בערב הפסח"שע, בערב פסח
שזהו הטע� אי
 לזה קשר ע� איסור החמ� ואי
 מקו� להבדיל בי
 התחלת היו� לבי
 זמ
 איסור אכילת החמ� שהוא משש 


 "הרמב' ו שכל דזה"וי. (ולא ניכר שהאכילה בלילה היא בגלל המצוה: מיטשטע, וכל שאוכל באותו יו� מצח, שעות ולמעלה
  ).ל"שהוא מצד ההיכר וכנ, דהיינו ממה שהשוה זאת לבא על ארוסתו', דמוכח מהירוש

ברכות ' וטעמא כי המצה יש לפניה ז: "ל נימוק אחר"הביא בש� המהרי) 'ל אות ד"הנ' ז' סי(ש "נ שעל הרא"אכ
 בק
ז אי
 היכר באכילה "ז אי
 באיסור משו� שעי"פול). ח"וקרוב לזה גב בב(ש "עיי' וכו" ברכות?' כ "ש לה ג'וברכת נישואיו 

כמו , שמצת המצוה ראוי שיאכלוה רק אחרי הברכות שתוקנו לאכילתה, אלא הוא איסור מצד עצמו, המצת מצוה בלילה
שאז אי
 על האכילה , ש לאסור האכילה בזמ
 של היתר אכילת חמ�"ולטע� זה ל. 
.שתקנו חכמי� הברכות לש� הנישוא

  .בתור מצות מצהזיקה לאכילתה 

שפיר , כ לדעה זו"ע. ז אופי של אכילת מצה שמיוחדת לפסח"ז יש כבר ע"ועי, וזה שיי� רק בזמ
 שנאסרה אכילת החמ�
  .שבזה הרי כבר נכנסו לכוננות לקראת ליל הפסח ומצוותיו, יש לקשר איסור אכילת המצה לאיסור אכילת החמ�

  .ד

מסתבר שהאיסור , יסור מצד ההיכר שיש לעשות לאכילת המצה בלילהשפירש טע� הא, � לשיטתו"יוצא איפוא שהרמב
אלא , נקטו שאי
 הטע� מחמת היכר של הלילה, ואילו הני דנקטי שהאיסור הוא רק משש שעות ומעלה. פ"הוא כל יו� ער

ל האכילה רק מזמ
 שיש ע, על כ
 לדידהו הוי האיסור). ל"וכנ, מצד העדר הברכות(מחמת ההקפדה על האכילה מצד עצמה 
  .וזהו רק מזמ
 איסור החמ�, אופי של היותה מצה בדווקא
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  .ה

או שכל שיש , א� זוהי רק מצה שיוצאי� בה ידי חובה בלילה, פ"איזו מצה היא האסורה בער, קיימת שאלה נוספת, והנה
שמצד , נכרי�מ א� יש איסור ג� בבציקות של "והנפ. היא בכלל האיסור, עליה תואר מצה מבחינתה החיצונית ומטעמה

 זו שמקיימי� באכילתה �היינו , או שאי
 האיסור אלא במצת מצוה. מראית� וטעמ� אינ� נבדלי� במאומה ממצות מצוה
  .בלילה חובת אכילת המצה

  .ו

  ".לצאת בה ידי חובתו בלילה' פ היינו מצה שראוי"דהא דאסור לאכול מצה בער: "מבואר) 'י אמתני"רפ(ש "ברא

פ יוצא בה "כיו
 שעכ, אלא שציי
 שהאיסור הוא ג� על מצה שלא נשמרה משעת קצירה) ד"ת' סי(ש בתשובה "כ הריב"וכ
  .בדיעבד

היינו כשברור שאי
 בה� חשש , פ בציקות של נכרי�"ז מותר לאכול בער"וכתבו עוד דלפ. וכ
 מבואר בכמה מהראשוני�
' א' כמבואר פסחי� מ" (ושמרת� את המצות"תוב כיו
 שלא נתקיי� בה� הכ, ח"ומכל מקו� בלילה אי
 יוצאי� בה� י, חמ�

  ).במימרא דרב הונא

י "אעפ, "שלא לשמה"אול� בכוונה מפורשת , י ישראל"שג� במצות שנאפו מעיסה שנילושה ע, ז פשוט לכאורה"ולפ
להוראת וזהו היסוד (ח בלילה "כי בכי האי גוונא אי
 יוצאי� בה
 י, פ"נמי מותר לאוכל� בער, ח"שנשתמרו מכל חמ� וח

  ).ל"ולטי זצ'ב ז"הגר

  .ז

כיו
 . ל"פ לפי הירושלמי הנ"שג� בציקות של נכרי� אסור לאכול בער) ה לא"י מפסחי� בתוד"ברפ(' א כ"אול� המהרש
  .א� ה� בכלל האיסור, ח"ואי
 היכר בינ� לבי
 מצות שיוצאי� בה� י, שה� דומי� במראית� וטעמ� למצות

והקשו שהרי לפי . פ" ש� שנראה שלפני שעה עשירית מותר לאכול פת בערמהמשנה' וכתב זאת במה שדייקו התוס
דאיירי במצה עשירה דלא אסר בירושלמי אלא מצה הראויה לצאת בה חובתו "ותירצו . מצה אסור ג� קוד�', הירוש

  ".ת"וכ
 היה נוהג ר, אבל מצה עשירה שריא. ואוכלה קוד� זמנה

כ "משא, ויש לחלק דמצח עשירה לאו טע� מצה הוא ושרי. ל נכרי�רמצי לאוקמי בבציקות ש"א "ז המהרש"ע' וכ
וכ
 עוד מהראשוני� שנוקטי� , ש"כ הריב"בניגוד למש' ולכאורה תמוה שכ. כ"ע, "בציקות של נכרי� דטע� מצה היא

  .על כ
 אי
 לאסור בציקות של נכרי�, ח בלילה"שמאחר שהאיסור הוא במצה שראוי לצאת בה י

  .ח

א� , לבא על ארוסתו בבית חמיו' ל בירוש"שדמיונו כנ, א דמיתלי תלי בחילופי הטע� של האיסור"של למהר"ונראה דס
א� מצד הברכות . שהיא רק בלילה, ח"ברכות כתקנ' הטע� הוא משו� היכר או משו� דיש לאכול מצה זו רק אחר שביר� ז

� הטע� מצד "אול� לפי מה שנת
 בו הרמב. פ"שפיר מותר לאוכל� בער, דלא שיי� בהו הני ברכות, בבציקות של נכרי�
, יש לאוסר�, ואי אפשר להבחי
 ביניה� לבי
 מצת מצוה, כיו
 שג� מצות שנאפו מבציקות של נכרי� ה� בטע� מצה, היכר

שא� הוא משו� , פ"שמהבדל הטעמי� נובע הבדל ג� בזמ
 איסור המצה בער, ל העלינו"והנה כנ. שהרי ג� בה� אי
 היכר
דאינהו נמי סברי שהאיסור הוא כל ' א דייק מהתוס"ל שהמהרש"וי. 
"� והרמב"וקרעת הרמב, � כולו באיסורכל היו, היכר

, ת"ש מנהג ר"ולא כתבו בנוסח שהביא הרא, ת שאכל מצה עשירה"ודייק זאת ממה שהביאו מנהגו של ר, היו� ומשו� היכר
כשכבר חל איסור , 
 לאכלה אחר שש שעות ביו�לסעודה שלישית שמ
 הדי, פ שחל להיות בשבת"ופירש שעשה זאת בער

אלא , פ שחל להיות בשבת"מ לא רק בער"דמזה נראה דממנהג זה נפ, "ת"וכ
 היה נוהג ר", כתבו בסת�' ואילו תוס. חמ�
  .כי מצת מצוה אסור לאכול כל היו� כולו, א� מותר לאכול מצה עשירה, וג� לפני ארבע שעות, מ"פ נמי נפ"בכל ער

  .ט

ה "ל דאינהו אזלי בשיטת הרז"די, פ בציקות של נכרי�"א מכל הני שכתבו להתיר בער"א קשיא עליה דהמהרשומעתה ל
כ לדידהו שפיר יש להתיר "ע. ל"וכנ, ומטע� הברכות נאסר, שאי
 האיסור אלא משש שעות ומעלה, ש ואיד� ראשוני�"והרא

אול� להני דסברי טע� . י� שיש לה טע� מצהאלא ג� מצה מבציקות של נכר, לא רק מצה עשירה שאי
 לה טע� מצה
  .ואי
 היכר בי
 מצה זו למצת מצוה, מכיו
 שיש לה� טע� מצה, יש באמת לאסור ג� אלה, האיסור משו� היכר

  .י

שבלילה ממלא אד� כריסו מבציקות של ) 'א' פסחי� מ(א אי
 תמיהה סמה שאייר הונא "אכ
 פשוט דג� לפי המהרש
אלא שג� , הרי יסוד איסורו הוא במצת מצוה, שהוא משו� היכר, כי איסור זה. מצה באחרונהנכרי� ובלבד שיאכל זית 

, כ בלילה"משא. פ"כ אי
 מקו� לאסור אלא בער"א. כיו
 שדומה בטעמה אליה, נית
 להחלי� במצת מצוה, מצה של נכרי�
  .פ"וז. כ מה חשש איכא בזו שיחליפוה במצת מצוה"א, שהרי זהו זמ
 אכילת מצת המצוה

  .יא

דלא אתי , "אלא מצה הראויה לצאת בה ידי חובתו' דלא אסר בירוש"בלשונ� ' א הא דכתבו התוס"ל לפי המהרש"וצ
ל עוד "וי. ודוחק.  בטעמה�א� במראיתה ובעיקר , שג� מבחינה חיצונית נראית שונה ממצת מצוה, לאפוקי אלא מצה עשירה

דבשעת הדחק יוצאי� בה ) ה"א סק"תע' א סי"ד במג"והו(ח "ל והב"רשדעת המה, מ מזה במצה עשירה שעירבו בה מי�"דנפ
ש שכל "הריב' וכדכ, פ"אסורה בער, ח בלילה"פ יוצא בה י"כיו
 שעכ, י שהיא שונה בטעמה ממצה רגילה"דאעפ, ח בלילה"י

כדעת , בלילהדיוצא בה , לבר מיי
 שמ
 וחלב, פ"ל דאפיק מצה העשויה במ"עוד י. שיוצאי� בדיעבד הוא בכלל האיסור
  ).מ"בלח' י' מ הל"ו מחו"פ' עי(� "הרמב
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  .יב

, ד"שמצה שיוצאי� בה בלילה אסורי� לאכול כל יו� י) א בהגהה"תע' סי(' א שכ"ז אי
 ראיה ג� מפסקו של הרמ"ולפ
, אבל כשיוצא בה בדיעבד, שאי
 יוצא בלילה ג� בדיעבד) ש� המחבר להיתר' שכ(כ שבא להדגיש שרק מצה עשירה "ל ג"די

  .מ זו באיסור קאי"שמ, והיינו כשיש בה תערובת קצת מי�

  .יג

) כל היו�(פ "ל רצו ש� לפרש הא דרבי לא אכל בע"שכנ', א מדברי הירוש"והנה לכאורה יש להביא ראיה לשיטת המהרש
בי נמנעו ז הרי לא רק רבי בעצמו אלא כל בית ר"דלפ(פ "ר לוי לאסור אכילת מצה בער"שזה מצד הא דא, לא חמ� ולא מצה

, כ
 מותרי� מהאי טעמא ג� עיסת ישראל�וכמו, דאי נימא דבציקות של נכרי� מותרי�). פ"מלאכול מצה וחמ� כל יו� ער
ב "ל כריב"דס(ז ישב רבי בתענית כל היו� "שמשו' ד דהירוש"כ תקשי אי� הוי ס"דא, כשעשאוה במפורש שלא לשמה

במפורש שלא , דהרי יכלו בבית רבי לאפות מצות בדר� זו) עה עשרשאיסור חמ� וכ
 איסור אכילת מצה הוא כל יו� ארב
  .פ"שהיוו ניתנות להיאכל בער, לשמה

  .יד

מ אסורה "מ, ח רק בדיעבד"ש שדקדק שמצה שיוצאי� בה י"בדברי הריב, מ"ו מחו"מ סופ"ב במל"וכבר הקשה כיו
פ היה "מ דג� לדידיה תקשי דעכ"ה המלוהקש. כ אמאי לא אכל רבי ממצה שלא היתה שמורה משעת קצירה"שאל, באכילה

  .יכול לאכול מצה עשירה

ראי
 לשי
 עיסה ) 'ו א"פסחי� ל(ג "ודעת ר, דהרי בהא דמצה עשירה איכא פלוגתא דתנאי, א� נראה דזה נית
 לתר�
. ר� מידג אומר יש"וא� לש ר) דלא בעינ
 לח� עוני, וזה ג� לשאר ימי הפסח, דהיינו מצה עשירה(בפסח ביי
 ושמ
 ודבש 

שנוקט כשיטת ' ג שדייק מהירוש"י' ש סי"ורא, י ש�"רש' עי(ל דאי אפשר כלל לשומרה שלא תחמי� "והיינו משו� דס
 �אבי אביו ' שהי(ג קאתי "ג אי אפשר כלל להשתמש במצה עשירה בזמ
 איסור חמ� ורבי דמר"נמצא שלדעת ר). י"רש

וכ
 אי
 קושיא . פ בזמ
 איסור החמ�" היה יכול לאכול מצה עשירה בערכ לא"א. בנגוד לדעתו, ודאי לא נהג בו היתר) ג"רשב
, הרי בלתי אפשרי, ולהביא ממקו� אחר. ל דלא היו נכרי� מצויי� במקומו של רבי"די, מהא דלא אכל בציקות של נכרי�

. אפילו בשדה, ירהשאי
 להת) 'ה א"ז ל"ע(� שדעת רבי "א� זו הרי אסורה מצד פת עכו. כ יביאו ממה שאפה הנכרי"אלא א
  .ק לא ממצה עשירה ולא מבציקות של נכרי�"כ ל"א

  .טו

כשיעשה במפורש , כ מותר בצק של ישראל עצמו"כמו, כש� שמותרי� בציקות של נכרי�, לכאורה, ל"א� מאחר שכנ
כ "אע. ולוולמה הוצר� רבי לישב בתענית כל היו� כ, כ הרי תקשי דהיה אפשרי לאפות באופ
 זה"א, שלא לש� מצות מצוה

ה כל מה שיעשה "וה, � אסורי�"כ ג� בציקות של עכו"דע', לפי הירוש, א שכל שאי
 לו היכר בטעמו הוא באיסור"כמהרש
  .ישראל שלא לשמה

  .טז

, א� הוא מטע� היכרא, פ"מ שהעלינו דאיכא פלוגתא בטעמא דאיסור האכילה דמצה בער"לפ, ז תקשי סובא"אלא דלפ
' ל יש הוכחה מהירוש"דלפי הנ, ז אי
 האיסור אלא בזמ
 איסור החמ�"שלפ, � זה מצד הברכותוא, ז איסורו כל היו�"דלפ

  .ע לכאורה"וצ. וכ
 הרי מוכח דג� בציקות של נכרי� אסירי, שהאיסור הוא מצד היכרא

  .יז

אי
 היתר זה במצה , פ אכילת מצה מבציקות של נכרי�"שג� להני ראשוני� המתירי� בער, והנראה מנה מוכרח
וזה . פ בזמ
 איסור החמ�"מ לאוכלה בער"כל היכא שנעשתה ע, י ישראל ג� א� היתה במפורש שלא לשמה"שנעשתה ע

דהיינו בכל הזהירות אשר יש לעשות מצד מצות התורה של איסור , מכיו
 שצרי� שתיעשה כמו המצות המיוחדות לפסח
  . בלילה וכמו שיבואר להל
א"ג מצת מצוה היא ויוצא בה י"כי כל כה, החמ� משש שעות ולמעלה

ל "וז) ט�ח' מ הל"חו' ה מה"ס(� "הרמב' כ" ושמרת� את המצות"נ "והנה בגדר המושג של מצת מצוה שנלמד ממש
לפיכ� אמרו חכמי� צרי� אד� . כלומר הזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד של חימו�, משו� שנאמר ושמרת� את המצות

הנה כי כ
 השמירה שאמרה . עד שלא יהא בו משו� חימו�, ליו מי� אחר שנקצרלהזהר בדג
 שאוכל ממנו בפסח שלא יבא ע
  ):מ"חו' ו מה"רפ(� "הרמב' ע באכילתה כזית בלילה הראשו
 כמו שכ"שיש מ, תורה במצה

  מצות עשה מ
 התורה לאכול מצה בליל חמשה עשר שנאמר בערב תאכלו במצות

אלא שתיעשה מתו� זהירות ושמירה שלא יהא בה שו� חימו� , אי
 פירושה שתיעשה לש� קיו� מצות אכילתה בלילה
  .בגלל מצות התורה שהזהירה על החמ�

זהו מפני שהנכרי לא שמרה מחמו� בגלל , י שיש ודאות שאי
 בה שו� חימו�"אעפ, ומה שאינו יוצא בבציקות של נכרי�
  .על כ
 אי
 ש� מצת מצוה עליה. אלא מאיזו סיבה אחרת, מצות התורה

, �"בדברי הרמב' מ ש� כ"דהנה המ. � באשר לאכילת מצה בפסח"� והרי"וסבר כל ההלכה של שיטת הרמבבזה ג� ת
  :ל"וז

ולא בדברי רבינו שו� חילוק בי
 המצה של ליל ראשו
 למצה שאד� אוכל בכל ) �" הרי�היינו (ולא נזכר בהלכות 
ולה סעודתא ממצה דמינטרא אלא היבא דלית ליה כ: ל"ז  הרב אלפסי ' פ כ"אלא שבסו� ער. שאר ימי הפסח

ה מי שאי
 לו מצה המשתמרת אלא כזית הורו "כ רבינו בפ"וכ. אכיל ברישא, כזית בלחוד דמינטר הוא דאית ליה
שהוא חובה , אלא שאינו מעכב אלא בלילה הראשו
. ולכתחילה ראוי לעשותו בכל הדג
. ל שהשאר אינו מעכב"ז
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ה "ו ה"� פ"ע רמב"כ וע"ע. כל שעה' וכ
 משמע בסוגיה ש� פ. ריה�וזה הכרח לפרש בדב. לאכול מצה המשומרת
  .בעיסה שהרועי� אוכלי� ממנה

  .יח

ז "והעיר ע, ע אי
 חיוב אכילת מצה אלא בלילה הראשו
 בלבד"כ בשו"במש) ז"ד ס"תע' בסי(' שכ, וכ� ציי
 במשנה ברורה
ה "ס ד"ת' לסי(ובביאור הלכה . אלא שאינו חייב, פ מצוה איכא לאכול מצה כל שבעה"א כתבו דעכ"ובש� הגר): ד"ק מ"ס(

מ "במ' ועי. ומוכח ש� דדעתו דאכל מצה שאוכל בפסח צרי� שימור', מ די
 ט"חו' ה מה"� פ"ברמב' ועי: ל"וז' כ) מצת מצוה
. ש"יושעיכוב אינו אלא לכזית שאוכל בליל פסח עי. ש דלכתחילה יש לעשות שימור בכל המצות"עיי, ש� שהביא סמוכי
 לזה

  .ל"מ הנ"ונראה דהוא כסברת המ. א היה מקפיד מאד אשימור בכל המצות שאוכל בכל הפסח"א שכתב דהגר"בח' ועי

  .יט

מ בהמש� דבריו "ו מחו"רפ(� "כ הרמב"י שאי
 אכילת מצה בשאר ימי� אלא רשות כמש"דאעפ, וביאור הדברי� נראה
  ):שהובאו לעיל

אבל בליל , רצה אוכל אורז או דוח
 או קליות או פירות,  מצהרצה אוכל, אבל בשאר הרגל אכילת מצה רשות
  . חובה�חמשה עשר 

כפי שפירט שאינ� , שא� רצה אינו אוכל אלא מיני� אחרי�, מיני הדג
 שבאי� לידי חימו�' שאי
 חובה לאכול מה, היינו
שבעת ימי� " בזה באמת נאמר ,אול� כשבא לאכול ממיני דג
 שמחמיצי�. ובמוב
 זה אינו אלא רשות. באי� לידי חימו�

הזהרו במצות ושמרו אותה מכל "שפירושו כפי שביאר , "ושמרת� את המצות" היינו שנאמר בה� �ומצות , "מצות תאכלו
י שאי
 בה� חשש "אעפ, � שאי
 לאכול ממיני� אלה כשלא היו שמורות במפורש"מ מהרי"וזהו שהביא הה". צד חימו�

ח "פ שאי
 כא
 ח"דכיו
 שברור עכ, "היכא דלית ליה כולה סעודתא ממצה דמינטר"אלא ) פ הרי איסור יש בדבר"דא(חימו� 
שה� מותרי� באכילה , שאינ� מחמיצי�, אבל לא כ
 אכילת שאר מיני�, א� זהו רק כשאי
 לו אחרת. אי
 איסור לאכלה

  .ואפילו כשיש לו מצה דמינטרא, אפילו לכתחילה

  .כ

. ושומר שלא יגיע לחשש חימו�, ה בעני
 נכרי שעשה העיסה וישראל רואת"י
 רבו הראא מובא דיו
 שבינו לב"והנה בריטב
  :ל ש�"וז

אלא שלא היה , וראה שמעשיו בהכשר, ל פירש בתשובה בציקות של גויי� שלש וערב
 גוי בפני ישראל"ח ז"ור
אל עליו ושמר אותה ל שא� עמד ישר"ונראה מדברי רבינו ז: ל"ט ז"הרי' וכ. שומר אות� בשעת לישה לש� מצוה

רכל היכא , לא סבי בהכי, ל בודאי אפילו ישראל עומד על גביו"ה ז�ואני דנתי לפני מורי הרא. בהכי סגי, לש� מצוה
אבל לישה דעיסה זו סתמא לאו , כדאמרינ
 גבי גט, ולא סגי בעומד על גביו, גוי אדעתא דנפשיה עביר, רבעי לשמה

ומיהו היינו בשעת . זהו כפירש לשו� מצוה, לפסח קעביד, ביו
 דקא עביד, ובודאי דלגבי ישראל, לש� פסח קיימא
כדאמר , צרי� שיזכור להפו� לש� מצוה, שאי
 סת� קצירה לכ�, אבל שימור דקצירה, דסתמא קיימא להכי, לישה
ל לישת "ז' מדברי בעל הלכות שכ' וכ
 נ. אפילו בשעת לישה לא עביד לש� מצוה, אבל מי שאי
 לו חלק במצוה. רבא

  .כ"ע. ו לא נפיק ידי חובתו"גוי וחש

  .כא

ועומד על , דש� זה חלק מגו� המעשה, ב"שנצר� בגט וכיו" לשמה"ה היא ברורה שאי
 זה בדומה ל"הנה אזינ
 דדעת הרא
, ואילו כמצה אי
 צרי� אלא שיהא משומר למצוה. אדעתא דנפשיה קעביד, דהיינו הנכרי, כל דהעושה עצמו, גביו לא מהני

ג� במה שהישראל עומד ורואה ומשמר שלא יגיע לידי , כ סגי בזה לדעתו"ע, היינו למה שציותה תורה לשומרה מחימו�ד
  .חימו�

  .כב

היינו שתיעשה המצה לש� מצות אכילת הכזית בלילה , א היא לכאורה שצרי� ממש לש� מצוה"אכ
 דעת הריטב
כפי שהביא , והרי זו כבר ראינו, י מסתייע מדעת בעל ההלכותדהר, א לא כיוו
 לזה"ד ברור שג� הריטב"א� נלע. למצותו

כמצות התורה שאסרה , שנזהר בה שלא חבא לידי חימו�, היא רק זו, שמצות שמירת המצות, �"ל כהרמב"מ רס"דבריו הה
ליל פסח וכד מעיינינ
 הרי ג� מדבריו עצמו מוכח כ
 שג� הוא אינו מבדיל בי
 הלשמה שבכזית המצה שאוכל ב. החמ� בפסח

וא� נימא , סתמו לשמה קאי, שהרי כתב שלגבי ישראל כיו
 שעושה העיסה לש� פסח. לבי
 מה שאוכל כל ימי החג, לחובתו
ת לומר שסתמא "כ ג� בישראל מה"א, "בערב תאכלו מצות"לש� קיו� מצות אכילת הכזית לקיי� המצוה " לשמה"שהוא 

וג� איהו . במוב
 זה של הכזית" לשמה"הרי כל הימי� ודאי שאי
 צרי� , "דלש� פסח קעביד"ג� היכא , לשמה לש� כזית זה
  .ולא אמר דסתמא גמ לש� אותו כזית קעביד, "לפסח קעביד"לא אמר בלישנא אלא משו� דישראל 

  .כג

ורק מי שעושה אותה , כ די
 בעצ� עשיית המצה"ל דהוא ג"דס" ושמרת�"ה בעני
 מה שנאמר "אלא שנחלק ע� הרא
" לשמה"א� כי ההגדרה עצמה של ה". לשמה"וכמו בכל , "ושמרת�"שצרי� שישמרנה מחימו� מצד המצוה דהוא , בפועל

' סי(ד "ולהלכה נקטינ
 דכל שישראל עומד על גביו יוצא בה בשעה. ד"כנלע. ב"מאשר הלשמה שבגט וכיו, שבמצה היא שונה
  ).ח"א בש� הב"א סק"מג, ס"ת

חובת לילה ראשו
 שהוא חייב לאכול מצה ): 'א' גיטי
 י(עני
 מצת כותי כ ב"י במש"וכ
 נראה שזוהי ג� כוונת רש
ושמרת� את "כ עביד לה שימור לש� חובת מצה דכתב "אא, שאפילו ידעינ
 בה דלא החמיצה לא נפיק בה. המשתמרת

"  החמיצהידעינ
 בה שלא"אלא רק כד , כ לא אמר לפסול בגלל דלא עשו לה שימור לש� חובת מצה"הנה ג. כ"ע". המצות
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אריכות גדולה בשאלה זו ' ועי. אבל סגי בשמירת� לש� מה שחייבה תורה שלא תהא חמ�. וזהו בדוגמת בציקות של נכרי�
  .ואי
 דבריו מוכרחי�) 'י' מצ(ח "במנ

  .כד

אי מצה שבשאר , שתלה מוב
 הלשמה של מצת מצוה במחלוקת הראשוני�) ' כ�ח "ג סעיפי� י"תנ' סי(ש "ערוה' ר בס"שו
דלהני המקילי� בשאר ימי החג . וסגי במה שברור שלא כא לכלל חימו�, או שאי
 צרי� שמירה כלל, י הפסח בעי שימורימ


: ל "ח וז"כ הפר"להעיר במש' וכ. שיהא בגדרי לשמה של כל המצוות, מחמירי� ודורשי� לש� מצות מצה דכזית ראשו
ש "ז הערוה"ע' וכ".  אלא מילתא יתירתא הוא דקעבידאות� הנוהגי� לאכול מצה בפסח משעת קצירה לא מקרי סייג"
  ):'סעי� כ(

� והרמב"אבל שטת הרי. ש ועור קדמוני�"והרא' י ותוס"דה
 אמוג דזהו שיטת רש, ד אינו כ
"ולענ"
. � אינו כ
. שה� אינ� מפרשי� שימור לש� מצוה אלא שמירה מחמ�. ולרירהו החיוב לאכול מצה שמורה בכל ימי הפסח

� ש�"ל הרי"וז. �"דכ
 הוא הגירסא ברי, אלא לש� מצה, ל רבא הפוכו לש� מצוה"סי� בגמרא דאואינ� גור :
, וה� קרא אכל שבעה קאי(דכתיב ושמרת� את המצות , לאינש לנטורי קימחא דפיסחא מעיד
 קצירה' ומיבעי לי

הרו בה� שלא יבא עליה� כלומר הז, כי מהפכיתו הפיכו לשו� מצוה, ואמר להו רבא להנדו דמהפכי כיפי). ש"עיי
שלא ' וביאר מפורש כלומר וכו". לשו� מצוה"ולא " לשו� מצה"וגרס , והרי לא הזביר לילה הראשונה. ל"עכ, מי�

  .ל"עכ. וזה שיי� לכל ימי הפסח. אלא השמירה היא ממי� מחימו�, תטעה שיש כא
 איזה לשמה

  .כה

או שאינו אלא שמירתה מחימו� במחלוקת , מצוותא� היא מגדרי לשמה דכל ה, הנה תלה המוב
 של מצת מצוה
והאומרי� שאי
 די
 מצת מצוה רק בלילה וכזית אחד . או רק בליל פסח בלבד, א� יש די
 מצת מצוה כל הפסח, הראשוני�

ומתו� ". בערב תאכלו מצות"לדידהו כזית זה צרי� בעשייתו כוונה לש� קיו� מצות אכילת מצה בליל הפסח מדי
 , כלבד
  .דלילה ראשו
" מצות מצה"מחמירי� בפירוש ,  כשאר ימי החגקולת�

אול� , רק במוב
 השמירה מחימו�, דמוכ
 מצת מצוה הוא לכל השיטות, אי
 כל קשר לדברי�, כאמור לעיל, ד"א� לענ
ולא סת� שמירה שלא יהא ש� חמ� בפועל ואי
 זה , שתהיה מצד מה שאסרה תורה את אכילת החמ�, כוונת השמירה היא

  .לוי בגירסא זו או אחרתת

מאחר ששמירה זו היא מצד , ג� לצור� אכילתה בערב פסח, ח"ז נראה שג� שמירה שלא יבא במצב חימו� או ח"ולפ
. זה מספיק להחשב כשמירה ג� לצאת בזה ידי חובתו בליל פסח, שמתחיל משש שעות ומעלה, איסור התורה של החמ�

כששומרו , להוציא(ירת� מחימו� בהתא� למה שאמרה תורה איסור החמ� היינו שמ" ושמרת� את המצות"מאחר וכאמור 
בהתא� למצות התורה , י שנעשתה בה שמירה מעי
 זו"דע, )ל"וכמו בציקות שנכרי� וכנ, מלהחמי� בגלל סיבה אחרת שהיא

  .ולא סת� שמירה שלא יהא שו� חמ� בפועל ואי
 זה תלוי בגירסא זו או אחרת.  זוהי מצת מצוה�

  .כו

שהרי היה , פ"פ בגלל האיסור של אכילת מצה בער"ד שרבי לא אכל מצה בער"לפי הס', תור� מה שהתקשינו בירושומ
מאחר שמייעד אות� , הרי ציור כזה אינו קיי�, ל"כי לפי הנ, "שלא לשמה"אפשרי לאפות מצות באופ
 שיהא מפורש שה� 

. נמצא שדי
 מצה זו כמצת מצוה, החמ� מאותה שעההרי בהכרח משמר� בגלל איסור התורה שאסר , לזמ
 איסור החמ�
  .כמו כל מצה אחרת, וממילא חל בה איסור אכילה דמצה

פ לא קשה מידי לשיטות המתירי� בציקות של נכרי� "עכ, ש שיש בזה מחלוקת הראשוני�"וא� ננקוט כשיטת ערוה
ל דאינהו נוקטי� "כי י, "שלא לשמה"שייעשו מפורש , סמה שלא אפו בבית רבי מצות מיוחדות לערב פסח, בערב פסח

אבל לא . ורק בציקות של נכרי� מותרי� בערב פסח. ולדידהו אי
 זו עצה, � בעני
 המוב
 מצת מצוה"� והרמב"כשיטת הרי
  .ולש� כ� שומר עליה� בכל ההידודי� הנדרשי� למצה הכשירה לפסח, של ישראל כשמייחד� לערב פסח

  :ובסיכו� הדברי� 

פ "וכאמור היא תואמת את השיטה המפרשת את איסור האכילה בער, שאי
 לה שו� סתירה(א "א� לשיטת המהרש
אפילו בציקות ) א"וכמו שפסק הרמ, ר"ז איסור אכילה הוא כל יו� י"דמשו, והיא ג� המקובלת להלכה, מדי
 היכר' שבירוש

  ".שלא לשמה"כ מה שישראל יאפה "ומכש, )וכמו שנתבאר, א� כי בלילה אי
 בה� איסור(של נכרי� אסורי� בערב פסח 

אי
 זה מוציאה , "שלא לשמה"מ ג� לדידהו כשישראל עושה כזה "מ, � מותרי�"ולאיד� דפליגי וסברי שבציקות של עכו
מצה זו , כ ג� לשיטה זו"וע. ולש� זה הוא משמרה, איסור התורה שאסר החמ�, כל שמשמרה בגלל מצו, מכלל מצת מצוה

  .כמו כל מצה שהוכנה לצור� הפסח, ור לאוכלה בערב פסחואס, תורת מצת מצוה עליה

  של פסח' אכילת מצה בליל א: סימ� לא

  "מצה עשירה"גדרי . א

  ז"בזמ� המקדש ובזה, "כור�"על מצות ה. ב

  

  "מצה עשירה"גדרי . א

ח "ל והב"א בש� המהר"המג' כ, ע דקוד� שעה עשירית מותר לאכול מצה עשירה"כ בשו"במש, ה"א סק"תע' א סי"במג. א
כ אסור " וא�פ ע� מי� יוצאי� בה בשעת הדחק "אבל נילושה במ"דזהו רק בנילושה במי פירות ללא תערובת מי� 

  ".לאוכלה בערב פסח
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כשעשא� (אהא דאמרינ
 תודה ורקיקי נזיר יוצאי� בה� ) ח ב"פסחי� ל(א מהא דמקשה בגמרא "והקשה עליה� המג
ח דכל "ל והב"ולפי המהר. כ אינ� בגדר מצה עשירה"ע, ומשני דיש בה� רק קצת שמ
. שירה היאוהא מצה ע) למכירה

? מיירי בדיעבד יוצא בה�' מאי פרי� דלמא מתני", מ יוצא בה"ג� א� היה ש� שמ
 מרובה מ, שיש בה� תערובת מי�
  .ד"עכ". אלא אפילו דיעבד לא יצא

  .רה ג� כשיש בה תערובת מי�פ מצה עשי"א מותר לאכול בער"ויוצא שלדעת המג

ח בחדא שיטה קאי להכשיר "ל והב"א שהמהר"דלמרות שנראה מהמג, וראשית נעיר. ד"ויש לעיי
 בדבריו הרבה לענ. ב
  .ה"וכמו שיבואר בע, אליבא דאמת שונות ה
, שיטות אלה, ד מצה עשירה שיש בה ג� מי�"בשעה

  ):ח"פרק מ' גבורות ה(ל "דזה לשו
 המהר

אי
 , אבל מצה עשירה שאי
 יוצא בה, מצה שיוצא בה לערב' פי) פ"בער(מורה אסור לאכול אותה ודוקא מצה ג
כי א� מצה , שמי שאי
 לו מצה גמורה כלל, י דרכי� אלה אנו למדי�"ועפ. ש והטור"הרא' וכ� פי... איסור לאכול 

היה אסור אפילו ,  אחרתכשאי
 מצה, שא� היה מצוה לאכול מצה עשירה, אי
 מצוה כלל לאכול אותה, עשירה
  .כשאי
 מצה אחרת, שהרי ראוי להיות יוצא בה, מצה עשירה לאכול

והיו , שהרי כל המנחות באות מצה, ומצה עשירה מצה היא, כיו
 דכתיב בערב תאכלו מצות, ז"ויש לדקדק ע

, יקיי� מצות מצהלמה לא , ולא יכול לקיי� מצות לח� עוני, כ היכא דאי
 לו רק מצה עשירה"וא. נילושות בשמ

  .ז אפילו מצה עשירה אסור לאכול"ולפ, לכל הפחות

, ג לאו משו� מצה עשירה בלבד אינו יוצא בה"א� אי
 שו� מי� במצה דבכה, הא מלתא נראה פשוט, אמנ� בודאי
  .כ"ע. ג בודאי שרי"וכה. ובודאי דמצה שאינה באה לידי חימו� אינו יוצא בה כלל, רק משו� דלא בא לידי חימו�

ט "דמה, מצד שאי
 ש� מצה אלא מה שבא לידי חימו�) 'א: שבמצה עשירה יש לדו
 בה מצד שני פסולי�, תוכ
 דבריו. ג
 
לא תאכל עליו חמ� שבעת ימי� תאכל עליו : 'משו� שנ, ב"ח באורז ודוח
 וכיו"דאי
 אד� יוצא י) ה א"פסחי� ל(אמרינ

  .יצאו אלו שאינ� באי� לידי חימו�,  חובתו במצה דברי� הבאי� לידי חימו� אד� יוצא בה� ידי�מצות 

', כגו
 אורז ודוח
 וכו, א� הוא מצד מי
 הקמח עצמו, ל שאי
 הבדל בסיבה שבגללה אינה באה לידי חימו�"ל למהר"וס
  .ז ש� מצה"לא קרינ
 ע, פ אינו יכול להחמי�"כיו
 שעכ, שבכל גווני, או בגלל המשקה שנתערב בו הקמח

שהרי הביאו " ... ל "ד וז"ש� בא' שכ) ו א"ד� ל(מ בסוגיא דלח� עוני "ש שהשיג על בעה"כ' 
 בפ"וזה כשיטת הרמב
וא� בלא מי� תיפוק ליה משו� שכל שאינו בא לידי , ע"ל שאי
 יוצאי
 ביו� ראשו
 במצה עשירה כדברי ר"בגמרא דברי ריב

התנאי , נ לח� עוני דמגופיה דקרא דנאמר במצות"י
 משוהיינו דלזה אי
 צור� למעט מד. ל"עכ". אי
 יוצאי
 בו במצה, חימו�

  ).ק"ודו. מ נראית שלא כ
"אכ
 שיטת בעה. (שייעשה מדבר שיכול לבא לידי חימו� נפקא ל

  ).ו א"פסחי� ל(ב שהיא מצה עשירה "וזה מוציא מצה שנילושה בשמ
 וכיו". לח� עוני"שבמצה נאמר ) ב

אכתי לא נפקע ממנה , "לח� עוני"שא� הפסול הוא משו� שאי
 זו . מוקי�מ רבה בי
 שני הני"ל דיש נפ"ומחדש המהר
כל שאוכל , "בערב תאכלו מצות"ע ד"ועל כ
 בלילה הראשו
 דיש בו מ". לח� עוני"אלא שחסר בו תנאי נוס� שהוא , ש� מצה

אמנ� כל עוד , על כ
. "לח� עוני"פי שאינו מקיי� מה שנאמר בזה "אע, ע זו"שפיר מקיי� בזה מ, דבר שיש עליו ש� מצה
אול� א� אי
 לו מצה שהיא ג� . ודאי שאי
 לו לקחת למצות הלילה מצה שאינה לח� עוני, שיש לו מצה שהיא לח� עוני

  ".בערב תאכלו מצות"ע "פ מקיי� הוא המ"שהרי עכ, לא ימנע מלקחתה לצאת בה חובת היו�, "לח� עוני"

שאמנ� אי
 זה מקנה לה , פ ע� קצת מי�"וזהו כשנילושה עכ"  עונילח�"אכ
 זהו רק במצה שאי
 בה אלא החסרו
 של 
כ ש� מצה "ע, היא להחמי�' י מקצת המי� שבעיסה ראוי"פ ש� מצה עליה שע"אבל עכ, "לח� עוני"בגלל קצת המי� תורת 

וזה (� כלל שאז אי
 עיסה זו ראויה להחמי, פ אחרי� מבלי תערובת מי� כלל"ולא כ
 א� לא היה ש� רק שמ
 או מ. עליה
היינו כשאי
 לו , ד"בזה ג� בשעה, "דומיא דאורז ודוח
"זו אי
 ש� מצה עליה כלל ). ה ומי"ה ב ד"ד� ל' י המבואר בתוס"עפ

. ז"אינו מקיי� ע" בערב תאכלו מצות", כי ג� מצות, כ אי
 שו� עני
 לקחת את זו בלילה הראשו
 של פסח"ג, מצה אחרת
  .ב"רז ודוח
 וכיוי מצת או"שאי
 מקיימי� המצוה ע

אלא דוקא , לאו בכל גווני דמצה עשירה מיירי, פ מצה עשירה"ל דהא דאמרינ
 דמותר לאכול בער"ז מסיק מהר"ועפי
היינו , כיו
 שראוי לצאת בה בלילה בשעת הדחק, ואילו בשיש בה� קצת מי�. במצה שנילושה ללא שו� תערובת מי� כלל

  .פ"אסור לאכלה בער, כשאי
 לו מצה אחרת

  :ל ש�"דז, ח"ולא כ
 ה� דברי הב. ד

ל "ע אומר מה ת"ר: ש"כ' דהא דתניא בפ, ז דמנא ליה הא"יש לדקדק ע, כ הטור ש� דמצה עשירה אי
 יוצאי
 בה"ג� מש... 
דכיו
 דאינו בא לידי חימו� אינו יוצא בה ידי , היינו דוקא בשאי
 בו מי�,  פרט לעיסה שנילושה בשמ
 יי
 ודבש�לח� עוני 

והלכ� . ח בדיעבד"כיו
 דמצה היא יוצא י, שבא לידי חימו�, כ מי�"שיש בה ג, אבל כל שאר מצה עשירה. ת מצהחוב
  .כ"ע. פ מחצות ולמעלה"אסור לאכלה נמי בער

אינו פסול נוס� על הפסול שאינו ראוי " לח� עוני"ע לפסול מצה עשירה ממה שנאמר "חזינ
 לדעתיה שמפרש הא דילי� ר
אלא מיני הקמחי� , אכתי לא היינו ממעטינ
, "דאינו בא לידי חימו�"משו� , א הוא הפסול הזה עצמואלא הו, להחמי�

אילו , אבל לא היינו ממעטי� א� הקמח כשלעצמו ראוי להחמי�, שממהות� שאינ� באי� לידי חימו�, שמה� נעשית העיסה
" לח� עוני"ולזה בא הכתוב .  לא היה מתמעטזה, אלא שבגלל משקה שבא לתוכו אינו ראוי להחמי�, היו באי� עליו מי�
ג שאי
 הסיבה שאינו מחמי� בגלל סוג "ללמדנו שג� בכה, דהיינו כשנילושה העיסה בשמ
 יי
 ודבש, לפסול מצה עשירה

  ".אינו בא לידי חימו�"ג� זהו בכלל הגריעותא של , אלא ג� כשהסיבה היא בגלל המשקה שעשו על ידה את העיסה, הקמח

דהנה ש� , אלא מרחיב הפסול דאינו ראוי להחמי�, פסול נוס�" לח� עוני"ע לא ילי� מ"דר, ח"לשיטת הב' ה קלכאור. ה[
' א ור"ע שלש עיסה ביי
 שמ
 ודבש לר"ע אלו מברייתא דנאמר ש� משמו של ר"מקשה על דברי ר) ו א"ד� ל(בסוגיא 
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א "שא, ג תשר� מיד" עיסה ביי
 שמ
 ודבש שלרג ורבנ
 בלש"והרי ברייתא זו שנחלקו ר". ולא אמרו לי דבר"יהושע 
' שהרי כפי שהעלו התוס, והרי כא
 המדובר על כרח� בנילושה בתערובת מי�. להזהר בה שלא תחמי� ואילו לרבנ
 תאכל

כ "א, אינה ראויה להחמי� כלל, עיסה שנילושה במי פירות ללא תערובת מי�) ל"ה ב הנ"ד� ל(והוכיחו דבריה� 
ומאי . כ ראויה היא להחמי�"שע, המדובר בעיסה שהיה בה תערובת מי�, ע"דעלה קאי ג� ר, ורבנ
ג "פלוגתייהו דר

הוא בשנילושה ללא תערובת מי� " לח� עוני"ע הפוסל משו� "דר, הרי אי
 הנידוני� דומי�, ח"קושיא היא לפי הב
ותמוהי� . ש� תערובת מי�'  בשהיג וחכמי� המדובר"ע דברייתא דנחלקו בה ר"ואילו הא דר". דאינו בא לידי חימו�"

  .ח"מאד דברי הב

שמפרש המדובר בשאי
 בו ) י"ל שדחו שיטת רש"הנ' בניגוד לדעת התוס(י ש� "ח פירש הסוגיא כדעת רש"דהב' ונ
ל דראויי� "ג ס"דר, פ בלי מי� מחמיצי�"י דאיכא פלוגתא דתנאי בהא מילתא אי מ"ל לרש"ל דס"וצ. תערובת מי�

ג וחכמי� אינה אלא א� נית
 להשמר שלא תחמי� או "פלוגתת� דר' ולדידי, )א' להל
 ד� מ( אביי להלכה וזה כדעת, להחמי�
ל דבלי תערובת מי� אינו ראוי "ג וס"ל דמפרש דרבנ
 פליגי על יסוד דבריו של ר"ורבא דפליג עליה דאביי הת� י. (לא

  ).ע"ע אר"כ שפיר הקשה דר"וע. מי�ש� שו� תערובת ' כשלא הי, ע"ז מתייחסי� דברי ר"וע. להחמי� כלל


ג וחכמי� כול� "וכ
 ר, ע"דר', הרי פשוט דהטור נוקט בשיטת התוס, ז תמוה מהו זה שהקשה בדעת הטור"לפ, אמנ� כ
ג מיירי שראוי "בכה, מצה עשירה" לח� עוני"ע דמיעט מקרא "ומכא
 שג� ר. פ בתערובת מי�"דני� על מצה שנילושה במ

  ].ע רב"וצ. ולא מצד שאינו ראוי להחמי�, שהוא פסול מצד עצמוכ בהכרח "וא, להחמי�

תערובת ' כל שהי, ג� במצה עשירה, א� כי שניה� מסיקי� לאיסור המצה בערב פסח, ח"ל והב"דהמהר, מסקנת הדברי�. ו
  :א� נימוקיה� שוני�, מי�

ואי
 כא
 הבדל בי
 , הכל מ
 התורהו, לא יצא" לח� עוני"ידי , ידי מצה יצא, במי פירות בתערובת מי�, ל"לפי המהר
, אול�, "לח� עוני"ודאי חייב הוא מ
 התורה לקחת מצה שיש בה ג� משו� , שא� יש לו מצה אחרת, לכתחלה לדיעבד

' ומה שאינו מקיי� הא, "בערב תאכלו מצות"שהרי מקיי� על ידה מצות , מצות עשה לקחת מצה זו, כשאי
 לו מצה אחרת
  .א אנוס הו�" לח� עוני"ד

והרי זה בא לידי , ל דמ
 התורה כל שיש ש� תערובת מי�"הוא משו� דס, ח דמחלק בי
 לכתחלה לדיעבד"ואילו לפי הב
אינו ) ש�' כדכתבו התוס(רק חמ� נוקשה , כיו
 שאינו בא לידי חמ� גמור, ורק מדרבנ
 אמרינ
, יוצא בזה ידי חובתו, חימו�

  .ג אינו בא לידי חימו�"ומטע� שבכה, פ בלי תערובת מי�"מולא נתמעט מ
 התורה אלא , יוצא אלא בדיעבד

וזה ממה שהקשו בגמרא בלחמי תודה , א ודחה דבריה�"ולפי המבורר נראה לתר� שיטות אלה ממה שהשיג עליה� המג. ז
 ל כוונת הדברי� היא"דהרי י, והקשה עליה�. דהרי מצה עשירה היא, ע דמצה"אי� יכול לצאת על יד� מ, ורקיקי נזיר

  .שיוצא בדיעבד

ולא אמר שיקח מצה זו אלא כשאי
 , ל"והוא מ
 התורה כנ, "לח� עוני"ל אינו יוצא בה� הדי
 ד"הרי למהר, אכ
 להאמור
והרי אי
 זה אלא , משמע שיוצא כל די
 חיובו, ח"כ שפיר מקשה בגמרא דלשו
 המשנה שיוצא בה� י"א, לו מצה אחרת

  .� ולא יצא בה�לא קיי" לח� עוני"דדי
 , מקצת מהמצוה

אימלוכי "שהוא משו� דאמרינ
 , דהרי הא דמכשרינ
 כשעשא
 למכירה מבואר בגמרא, מ"ח נראה דלק"וג� לפי הב
, וא� אי
 הדי
 שראוי לקחת� לכתחילה בכדי לצאת בה�". אי לא מזדבי
 איפוק בהו אנא, אמר אי מזדבי
 מזדבי
, אימלי�

מהיכי תיתי לומר , מ לצאת בה�"ל דמדרבנ
 ודאי אי
 ראוי לקחת� ע"נו כנוהיי, אלא רק שא� אכל מצה זו יצא בדיעבד
ח "שא� לא ימכרו יקח� לש� לצאת בה� י, שהיתה מחשבתו. שהיתה כוונתו מעיקרא כשעשא� למכירה לש� לחמי תודה

  .מאחר שלכתחלה הרי אסור לקחת� לזה

הרי לא היו , לצור� ליל הפסח) א מזדבי
אי ל(שחשב לכתחלה להשתמש בה� , אי
 לומר כלל, ומכיו
 שמ
 הסת�
שלא היו לש� שמירת מצות מצה , וממילא הרי ג� בדיעבד אינו יוצא בה�, מ למכר�"ג� א� היו ע, מיועדי� למטרה זו כלל

  .ק"ודו. דפסח כלל וכלל

  ז"בזמ� המקדש ובזה, "כור�"על מצות ה. ב

. ק היה קיי�"סדר אכילת פסח מצה ומרור בזמ
 שביהממביאה מחלוקת תנאי� בעני
 ) ו א"ד� קט(הסוגיא פסחי� . א
, דעת רבנ
 שבברייתא, )הזק
(דעת הלל : � יש בזה שלש דעות"לדעת הרשב. בפירוש הסוגיא' � והתוס"וחלוקי� הרשב

וזהו סדר מצות , לדעת הלל יש לכרו� את שלשת הדברי� ולאוכל� יחד. יוחנ
' ודעת רבנ
 כפי שבא בקבלה משמו של ר
ודעת רבנ
 שבברייתא שאמנ� ג� ה� מודי� שאי
 ; ז"ומבואר בגמרא נימוקו של הלל שאי
 מצוות מבטלות זא, אכילת�

, וממה שלא נאמר יאכלו, אול� קי� ל
 מלשו
 הכתוב שנאמר בפסח על מצות ומרורי� יאכלוהו. ז"מצוות מבטלות זא
שאי
 , יוחנ
' והיא דעת רבנ
 כפי שמסר ר, דעה שלישית; בא הכתוב להשמיענו שאפשר לאכול ג� כל מי
 בפני עצמו

  .ז"כי מצוות מבטלות זא, ע"לאוכל� אלא כל מי
 בפנ

, שג� לדעתו אי
 הכריכה אלא מצוה מ
 המובחר, הברייתא באה לפרש דעת הלל. אי
 לפנינו אלא שתי דעות' לדעת התוס
כ "ע ג"א בפנ"שאפילו כ",  הוא מלשו
 יאכלוהוודיוקו של הלל, אול� בדיעבד יוצא ג� כשאכל� בנפרד, כפשטות לשו
 התורה

כ לא היה הכתוב צרי� להשמיענו שנית
 לאוכל� יחד כפשטות לשו
 "וע, ז"וזה מפני שסובר שאי
 מצוות מבטלות זא". יוצא
, ואילו דעת רבנ
 היא. אלא שבא להשמיענו שזו מצוה מ
 המובחר;  את הפסח�כלומר , "על מצות ומרורי� יאכלוהו"התורה 

 
 מבטלותי שתמיד מצוות "אעפ, אלא שבאה התורה להורות שאפשר ג� לאוכל� יחד, בנפרדשעיקר המצוה שיאכל כל מי
  . זה אינ
 מבטלותשבנידו�גילתה התורה , ז"זא

ז היא "ומצה בזה, ז שאי
 ש� פסח"ומכא
 לזה, שלא הוכרע א� כהלל וא� כרבנ
, קובעת הסוגיא, המסקנה לפסק הלכה. ב
 רשות או מצוה � לכל הדעותובאופ
 שזה , ז"ואילו מרור הוא מדרבנ
 בזה, "בערב תאכלו מצות"לשו
 הכתוב מ
 התורה כ


 � כ יש לאכול קוד� את המצה בברכת אכילתה דהיינו "ע, מבטלת המצוה דאורייתא הנאכלת איתה בכריכה אחת, דרבנ
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כ יאכל "אח. יבטל מצות אכילת המצה, בנ
כיו
 שהמרור שהוא דר, המוציא על אכילת מצה ואי
 לכורכה ע� המרור
אחרי שכבר יצא באכילתה , שכ
 מצה זו אינה אלא רשות, ואינו יכול לאכול ע� המרור ג� מצה, המרור ע� ברכת אכילתו


שאוכל
 (הרי המצה והמרור , שאילו לפי הלל שיש לעשות זכר למקדש מדרבנ
, רבנ�וזהו מפני שחוששי� לדעת . לפני כ
 בכדי לצאת ג� לדעת הלל מדי
 זכר �כ "ואח, ז"ואינ
 מבטלות זא, שניה� דרבנ
) צה לחיוב התורהאחר שאכל המ

  .בזה שאכל� בנפרד, ואילו לדעת רבנ
 כבר יצא ידי חובתו, כור� המצה והמרור ביחד ואוכל�, למקדש

  :)'ח�'ו' הל, חמ� ומצה' מהל' פרק ח(דזה לשונו בהלכות אלו , �"ולא כ
 היא דעת הרמב. ג

על אכילת ... ומבר� ...  כאחת ומרור מצהכ כור� "ואח... ומבר� המוציא לח� מ
 האר� ... ולוקח שני רקיקי� 
על ... כ מבר� "ואח. ז בפני עצמו"ע וע"ז בפנ"מבר� ע. ע"ע ומרור בפנ"וא� אכל מצה בפנ. ואוכל�, מצות ומרורי�
, אחר שמבר� המוציא לח�, ז שאי
 ש� קרב
"בזה, פסחעל אכילת פסח ואוכל מגופו של ... ומבר� ... אכילת הזבח 

ואוכל
 בלא ברכה זכר ... וחוזר וכור� מצה ומרור ... וחוזר ומבר� על אכילת מרור ... חוזר ומבר� על אכילת מצה 
  .כ"ע. למקדש

פני בזמ
 המקדש היא ברכה ב" המוציא"כתב שברכת : כ"ומה� שכבר עמדו ש� נו, ויש בדבריו כמה מילתא דתמיהי
וזה מנוגד לכאורה למה שאמר ש� רב חסדא לעיל בעני
 מי שאי
 לו אלא חסא .  מבר� עמה ג� על אכילת מצהואינו, עצמה

וזה , י שעדיי
 לא הגיע זמ
 אכילתו"אעפ, א וג� על אכילת מרור" ג� בפה�שמבר� שתי� , ג� לטיבול ראשו
) היינו מרור(
כ מטע� זה ג� במצה לא יתכ
 שיבר� על "וא". הימנו חוזר ומבר� עליהשאחרי שמילא כריסו "מפני שלא יתכ
 לדעתו 

. ח בעני
 ברכת המרור"� פוסק כר"שהרמב) ג"י' הל(ש "ועיי. אחרי שכבר מילא כריסו לפני כ
 בברכת המוציא, אכילת מצה

וכ
 הוא ג� , רורי כריכתו ע� המ"� ע"הוא לפי הרמב, י ברכת המוציא"אחר שאכל מהמצה ע, ג� סדר האכילה, אמנ� כ

כ מה טיבה של אכילה וברכה נוספת זו על "א, ח של אכילת מצה"שהרי כבר יצא י, א� ג� זה אינו מוב
, סדר הברכה שלה�
  .בפני עצמו' ש� שנית
 ג� לבר� ולאכול כל א' כ
 הרי כ, מצות ומרורי�

וממילא בזה שאכל הירק שלא בתורת , הח דמצוות צריכות כוונ"דייקו בדעת ר) ה מתקי�"ד(ש� ' דהנה התוס, ל"ובזה י
אלא משו� דאי
 נכו
 לבר� , ח ה� לא משו� שכבר יצא ידי חובת מרור"ודברי ר.  ידי אכילת מרוריצאכוונת מצות מרור לא 

ל "הרי דס, ח" יצא י�אכל מצה בלא כוונה ) 'ג' הל' ש� פרק ו(� פוסק "אול� הרמב". כיו
 שכבר מילא כריסו", על המרור
 המרורוזה שיי� רק בעני
 . לא שיי� לחזור ולבר�, ח"ח מתפרשי� מפני שכבר יצא י"ז דברי ר"ולפ. וות צריכות כוונהאי
 מצ

ע מה "ל דלכו"בזה י, � הראוי לכתחלה"ש� הרמב' שכפי שכ, ק שכורכ� יחד"ולא כ
 באכילת מצה ומרור בזמ
 ביהמ. ז"בזה
ורק אילו , כיו
 שאי
 זה סדר אכילתו הראוי" על מצות ומרורי� "סחח אכילת הפ"יאינו יוצא , לחודשאכל לפני כ
 מצה 

וא� ג� א� , כ יכול הוא לחזור ולבר� בסדר האכילה של כור�"ע,  כשלא כיו
 לכ��אבל לא , יכוי
 במפורש לצאת בזה יוצא
� קוד� ברכת בזה שביר, ח אכילת המצה שהיא יחד ע� הפסח"כי לא יצא י, כ רשאי לבר�"ע ג"א בפנ"משנה ואוכל כ

  .המוציא

על אכילת "כמו שהוא ג� נוסח הברכה , א� אי
 מוב
 עצ� סדר האכילה של המצה ומרור בהתייחסות לאכילת הפסח
וזה לא כרבנ
 ולא , ואילו הפסח אוכל בנפרד, אלא בכריכת המצה ע� המרור, והוא איננו בכריכה ע� הפסח, "מצות ומרורי�

  .ז המפרשי�"וכבר עמדו ע, כהלל

ומשלא הזכיר כלו� ". כהלל "�ולא הוסי� " זכר למקדש"� הלשו
 סתמי בעני
 הכריכה שהוא "הרמב' 
 יש להפליא שכוכ
  .ע"וכל זה צ. לא נדע איזה זכר למקדש אנו עושי�, על דעת הלל

ו � שכל הדיו
 א� מצוות מבטלות א"ל להרמב"וס. '� והתוס" מהרשבבאופ� אחר� מפרש הסוגיא "כ נראה שהרמב"ע. ד
, ואילו על כריכת המצה ע� המרור. הוא רק באשר לכריכת הפסח יחד ע� המצה והמרור, ז בנידו
 שלנו"אינ
 מבטלות זא


קובע במפורש שמצות המצה והמרור היא שיאכלו " על מצות ומרורי�"כי לשו
 הכתוב , ואי
 זה שיי� לנדו
 זה, אי
 דיו
כ "וע.  מהוי� המצוה וכל אחד אינו אלא חלק מהמצוהכי שניה� יחד ,ש כלל לדו
 שיבטלו זה את זה"ול, יחד זה ע� זה

שלא נחלקו אלא לעני
 כריכת המצה והמרור ע� הפסח , ואינו שיי� כלל ג� למחלוקת של הלל וחכמי�, ע"זהו לדעת כו
� המצה או אולי הפסח יבטל ג(יש לדו
 מצד מצוות מצה ומרור מבטלות את הפסח , שלדעת חכמי� א� יכרו� יחד. יחד

כ למרות שאי
 שלשת "ע, ז"ואילו הלל סובר שמצוות אי
 מבטלות זא). כיו
 שעל כל אחד יש מצות אכילה, או המרור
היינו שיש לאכול " על מצות ומרורי� יאכלוהו"מ אמרה תורה "מ, דוגמת המצה והמרור, הדברי� מהוי� מצוה אחת

  .הפסח לקיו� מצותו יחד ע� קיו� המצוה של מצות ומרורי�

יוחנ
 פירש הברייתא דהדיו
 הוא א� לכרו� הפסח ע� המצה והמרור כדעתו של ' דאמנ� ר, ודברי הגמרא יתפרשו כ�. ה
ומודי� שאי
 , אבל רב אשי הקשה שהרי לפי הברייתא ג� רבנ
 מודי� שנית
 לאוכל� ע� הפסח. או שיתכ
 לחלק�, הלל

נו שהדיו
 בברייתא הוא לא על צירו� הפסח אל המצה  והיי�על כ
 מפרש הברייתא אחרת , ז"מצוות מבטלות זא
פ יש חיוב בדוקא לכרו� המצה ע� "ואי
 הדיו
 אלא א� עכ, ז"כי בזה דעת רבנ
 חולקת מצד מצוות מבטלות זא, ומרורי�

, ז מסיקה הברייתא"וע, ואי
 דעת הלל אלא לדוגמא של האכילה יחד, כדר� שלהלל יש לכרו� שלשת� יחד, המרור
כ יאכלוהו למדי� ג� שנית
 לקיי� המצוה של אכילת הפסח על מצה ומרור ג� כשאינו כור� המצה "ממשדלדעת� 

  .והמרור יחד

כי מצה ג� , והמרור שונות במוב
 חיוב�  מאחר שאי
 פסח וממילא מצות המצה�ז "ואילו בזה, וזהו לגבי זמ
 המקדש
כמו שהיתה , ז אי אפשר כיו� לכרו� המצה והמרור"ת זאומכיו
 שלרבנ
 מצוות מבטלו, ומרור דרבנ
, ז מ
 התורה"בזה

וממילא אי
 כבר מקו� לחלק בי
 ברכת , כ מוכרח הוא לאכול המצה לחוד"ע, )ל" וכנ�ג� לדעת� (המצוה בזמ
 המקדש 
, צ כוונה"שהרי מצוות א, א� יבר� רק המוציא ויאכל המצה שוב אינו יכול לבר� שוב על אכילת מצה, המוציא לאכילת מצה

כ תבטל אכילת "שאל, וממילא זה מחייב ג� המרור לאכול בנפרד לדעת רבנ
. ז מבר� שתי הברכות יחד"כ בזה"ע. ל"וכנ
אכ
 מאחר שבזמ
 המקדש הרי ג� לדעת רבנ
 היתה המצוה של . את המרור) ח"אחרי שכבר יצא י(המצה שאינה אלא רשות 

אבל , מרורי� יאכלוהו שאמנ� אינו מתפרש בכריכה אחתככתוב על מצות ו(אכילת מצה שקשרה תורה לאכילת הפסח 
וזהו .  המצה והמרור ואוכל� יחד�כור� שני המיני� " זכר למקדש"על כ
 ) בהקשר ובכוונת תכיפה של שתי האכילות זו לזו
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מיט כ הש"ע. יחד" על מצות ומרורי�"שהרי ג� לרבנ
 המצוה היתה לאכול הפסח ,  ולא רק להללע"אליבא דכוזכר למקדש 
דזה אינו שנוי ,  ג� כהלל�הרי פירושה היה , או א� א� היתה, ואולי לא היתה לפניו הגירסא(, � המלה כהלל"הרמב

  ).במחלוקת כלל

ומבר� רק , לא היתה אלא למצות היו�, האכילה הראשונה של המצה, שבזמ
 המקדש. �"נמצא הכל מיושב בדעת הרמב. ו
שזו מצותה מ
 הראוי לכורכה יחד ע� המרור ולתכו� אליה אכילת , כילת מצהולא בכוונה לצאת בזה א" המוציא"ברכת 
וכיו
 שעיקר מצות אכילת המצה בזמ
 המקדש הוא ע� ). א� כי מקדי� ברכת הזבח כדי שיהא נאכל על השובע(הפסח 
ננו ראוי שיאכל וסדר המצוה אי. שאינו מכוי
 למצוה זו, על כ
 אינו יוצא באכילתו הראשונה מצות אכילת מצה, המרור

כי יש לחשוש לדעת רבנ
 דפליגי אהלל וסברי , כ אוכל המצה והמרור ואינו רשאי לכרו� הפסח עמה�"ואח, המצה בנפרד
וכל זה , ג דלא אמר אלא שמצוה מ
 המובחר לכרו� שלשת� יחד"ל שיוצא בכה"אכ
 ג� להלל י. ז"שמצוות מבטלות זא

  .בזמ
 המקדש

וג� לדעת הלל אי
 . ר לדעת רבנ
 לכרו� המצה והמרור יחד כי אז יבטל המרור את המצהאי אפש, ז שאי
 ש� פסח"ובזה
ושוב . אחר שכבר יצא ידי מצות מצה, וכ
 הוא באשר למרור. ז"א� כי לדעתו אי
 מצוות מבטלות זא, צור� לכורכ� יחד

כ "ע, יתה בכריכה ע� המרורדבמקדש עיקר מצות אכילת המצה הרי ה, ע"וזה אליבא דכו, כ יש לעשות זכר למקדש"אח
  .�"ז כל הקושיות בדעת הרמב"ומסולקות לפ. להוות זכר למקדש שראוי לעשותו כ� ג� לדעת רבנ
, עושה זאת

יוחנ
 שחולקי� עליו חבריו על ' � שהעתיק הברייתא כפי שהביאה ר"כי ה� ה� ג� דברי הרי, ולכשנעיי
 בדבר נוכח. ז

 במלחמות יישב "והרמב. �"וזה כשיטת הרשב. ברייתא זו אינה חולקת על הללמ שלמסקנת רב אשי "והשיגו בעה, הלל
� יתפרש כמו שפירשנו ברמב"א� לדברינו מסתבר שהרי, �"אול� כל זה לא נתפרש ברי. '� כפי שפירשו התוס"הרי"� ,

וזה כדר� שהלל ,  המצה והמרור�אלא שני הדברי� גרידא , והדיו
 בברייתא הוא לא על כריכת שלשת הדברי� יחד כהלל
יש מקו� לומר שיש לכרו� את , אלא כדר� שהיה ע� שלשת�, ש"עיי, 
 שאינו ממש כדעת הלל"אכל� שדקדק ש� הרמב

  .ק"ל ודו"וכנ, המצה ע� המרור

  

  

  

  � בדי� בל יראה ובל ימצא"בשיטת הרמב: סימ� לב 

  .א

כדי , כ קנה חמ� בפסח או חימצו"א אלא אאינו לוקה משו� לא יראה ולא ימצ): ג"ה, א מחמ� ומצה"פ(� "כתב הרמב
  .כ"ע. שיעשה בו מעשה

, י"י וב"מ לבערו אינו עובר עליו על ב"י שהמשהה חמ� ע"בש� הר) ב, ט"פסחי� כ(' כ התוס"מ ש� הביא מש"ובמל
' ה שכז על מ"ותמה לפ. ע שאינו לוקה עליו"שחמ� הוי לאו הנל) ה א"ש� צ(ע וכ
 הוא תלמוד ערו� "משו� דהוי לאו הנל

דבר שמואל דתיר� דאיירי בשביעי של ' בש� הס) בסוגריי�(והרב המגיה הביא ש� . י מעשה"� שלוקה א� היה ע"הרמב
ודקדק בו דלמה הוצר� להעמיד כשחל שביעי של פסח . א לקיי� בו מצות שריפה"פסח בשבת וקנה בו ביו� מ
 הנכרי שא

מ ש� "ובהה, ט"ט כופה עליו כלי ואינו יכול לבערו ביו"� ביודהמוצא חמ) ח"ג ה"להל
 פ(� "מאחר דפסק הרמב, בשבת
". ט ולא לפררו ולזרותו לרוח"כ אינו יכול לשורפו ביו"אעפי"ט "� שהמדובר ג� בחמ� שלא ביטלו ביו"מבואר מלשו
 הרמב

  .ושפיר לוקה, כ אי
 לו דר� לקיי� העשה"וא, ט"ט שחל בחול אינו יכול לבערו ביו"כ ג� ביו"א

כיו
 דלא אסיר אלא מדרבנ
 לא קרינ
 ביה שביטל העשה דזה אנוס הוא שאסרו "ט שחל בימי חול "דביו,  בזהלתר�' וכ
כדי , דבנידו
 כזה שצרי� לפוררו עד אשר דק... אבל בשבת דמ
 התורה אינו יכול לשורפו וג� לא לפררו. חכמי� את הדבר

וזה שהוצר� הדבר . שאינו יכול לקיי� העשה, וכיו
 שכ
 נמצא... ע מודו דהוי תולדה דטוח
 וחייב חטאת "לזרותו לרוח כו
  .ל"עכ". שמואל לאוקמי בשבת דוקא

  .ב

כ במה נגרע כשאינו "א, דאי איתא דכשאינו יכול לקיי� העשה והוי אנוס בזה אינו לוקה, חדא. דבריו תמוהי� בתרתי
, ותו. שאסרו עליו מעשה הביעור, נת חכמי�מהא דאנוס הוא מצד תק, כגו
 בשבת, יכול לקיי� העשה מכוח איסור תורה

עבר על לאו שניתק ): מ"ד ש� בכ"ד ה"ז מסנהדרי
 פ"פט(� "ד קיימו ולא קיימו כדפסק הרמב"דאליבא דאמת נקטינ
 כמ
, הרי זה לוקה, ועבר ולא קיי� העשה, לעשה והתרו בו ואמרו לו אל תעשה דבר זה שא� תעשנו שלא תקיי� עשה שבו תלקה

  .כ"ע

וא� לא קיימו , חייב לקיי� עשה שבה, ת שניתקה לעשה"וכ
 כל מצות ל) .. 'ב וג"שחיטה ה' ג מה"פי(� " הרמבכ"וכ
והרי , שלח תשלח עד שישלח מעצמו' בא אחר וחט� הא� מידו ושלחה או שברחה מתחת ידו שלא מדעתו לוקה שנא. לוקה

כ מה פטור יש "א,  מלקיי� המעשה הרי הוא לוקההרי מבואר שג� א� הוא מנוע בגלל אונס. ל"לא קיי� עשה שבה עכ
  .ז לוקה"פ כיו
 שאינו מקיי� העשה הר"עכ, כשאינו יכול לקיי� העשה מחמת אונס

  .ג

שהקשו ש� במה שנסתפק בהדביק את הפת בשבת א� התירו לו ) ה קוד�"ד' ד� ד(שבת ' י התוס"ונראה כוונתו עפ
א דא� "ומתר� הרשב". פשיטא שלא ישמע לנו א� נאסר לו" מהו הספק 'והקשו התוס, לרדותה קוד� שיבא לאיסור סקילה

, היינו שכיו
 שהדבר בידו ורוצה לרדות. כ"ע, י מה שאנו אוסרי� לו"כיו
 שמניח לרדותה ע, לא התירו לו לא יתחייב סקילה
ל "כ י"א. ינו חייבג א"כה, ורוצה לשמע בקול�, והא שנמנע הוא בגלל שחכמי� אוסרי�, אלא איסור חכמי� מונע ממנו
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כל שנמנע על , אינו חייב, י שירדנה"ה כיו
 שיכול להציל עצמו ע"אפ, דכש� דהת� הרי עשה מלאכת האפיה בהכנסה לתנור
, י פירור"י שריפה וא� ע"יכול לקיי� העשה א� ע' ע שהי"כ בנדו
 של לאו הנל"כ מכש"א. והוא נשמע לנו, ידינו מלעשות זאת

שהרי בעצ� , כלומר, "דזה אנוס הוא שאסרו חכמי� את הדבר"וזהו שכתב . ג אינו לוקה"כל כה, 
ונמנע מחמת איסור דרבנ
ולא כ
 כשאסור הוא מצד מלאכת , ג נחשב כאילו קיי�"כל כה, ונמנע רק בגלל ששומע דברי חכמי�, יכול הוא לעשות זאת

פ שזה שלא קיי� "אע, כ חייב"ע, י
 זה בידו כללכ א"א, דאז יתחייב חיוב סקילה, דאינו יכול לקיי� פעולה, שבת דאורייתא
  .ע"דאונס אינו פוטר בלאו הנל, העשה היה מחמת אונס

  .ד

פשיטא שלא "שהקשו , תמוהה' דהרי לכאורה קושית התוס. 'א� כד מעיינינ
 נראה שעני
 זה אינו דומה להא דהתוס
כיו
 שרוצה , ג� א� ירצה בכ�, ונעו מלעשות הרדיהא� הרי בידינו למ, ל דאמנ� מרצונו לא ישמע לנו"דהרי י, "ישמע לנו

הרי פירוש הדבר , ג שא� ירדה אינו חייב"פשוטה דכל כה' אלא כוונת התוס. לעבור על איסור דרבנ
 נעכב דרכו ג� בעל כרחו
די זה וכיו
 שבידו לרדות ועל י. אלא בזה שנאפית בפועל, שמלאכת האפיה לחייב עליה אינה נגמרת ע� הכנסת הפת לתנור

, אלא שעומד נגדו איסור דרבנ
, והוא אכ
 רוצה לעשות זאת, למנוע האפיה וממילא שלא להתחייב משו� מלאכה דאורייתא
נ שלצור� זה הותרו ג� איסורי "ז בגדר פקו"דהר, פשיטא שלא נוכל למנוע ממנו לעבור על הדרבנ
 כדי להציל עצמו ממיתה

כ כשחוזר "מ לא יתכ
 שנמנע ממנו אח"מ,  כ
 אמנ� היה ברצונו לעבור באיסורי שלפני"ואעפ. כ איסור דרבנ
"ומכש, תורה
א דשאלת הגמרא "ז הוא דתיר� הריב"וע. 'זוהי קושית התוס. ורוצה לתק
 מה שפג� ולא להחיל על עצמו חילול שבת, בו

כ שפיר הוא "ע. ללנו מלרדותכיו
 שנמנע בג, כ לא יתחייב מיתה"ואעפי, מפני האיסור דרבנ
, שמא לא נתיר לו הרדיה, היא
כ לא "ואעפ, או שלא נתיר לו לרדותה, י עבירה דרבנ
"ע, ויציל עצמו מאיסור תורה, א� יותר לו לרדותה, מקו� להסתפק

כ בנידו
 קניית "משא. שהאיסור טר� נעשה, וכל זה שיי� בעני
 האפיה. כיו
 שהמניעה היא מצד חכמי�, יתחייב מיתה
כיו
 דבזה עומד האיסור דרבנ
 , י מעשה"אלא שבידו לתק
 ולנתק האיסור ע, י מיד כשקנה"י וב"החמ� שעבר על הלאו דב

והרי ג� נית
 להתרות בו (י קיו� העשה "וידע מעיקרא שלא ינת
 לו לתק
 האיסור ע, נ"ואי
 הדבר כרו� בפקו, מלעשות זאת
ודאי שנמנע ) או שברחה מעצמה,  חבירו מידוהרי לא גרע מהא דחט�, ואפילו א� לא יאמרו לו זאת, בשעת עבירת הלאו

כשקנה החמ� או , דמצי לאשכוחי בפשיטות, כ אכתי קשה הא דהדבר שמואל"א. ויתחייב מלקות, ממנו מלתק
 העשה
משו� איסור דרבנ
 דקאי קמיה וא� א� ירצה לעבור , דלוקה מפני שאינו יכול לקיי� העשה בו ביו�, חימצו בשביעי של פסח


  .נמנענו מזה בידי�, על הדרבנ

  .ה

  .ונראה לבאר הדבר שמואל באופ
 אחר

' כ) א ש� שאינו יכול לטלטלו"ו א וברמ"תמ' ח סי"או(ט של פסח כופה עליו כלי "דהנה בהא דאמרינ
 במוצא חמ� ביו
וי אינו דוחה האיסור דרבנ
 משו� דלא ה, י שיש בו עשה דתשביתו"ואעפ, שהטלטול אסור משו� מוקצה) ק ב"ס(א "המג


דהוי ) כלומר ישרפנו(לכאורה קשה דיבערנו במקומו : א"ז בהגהות הגרע"והעיר ע. בעידנא שקיי� לגבי האיסור דרבנ
ל טלטול מוקצה אסור "ואחרי דאסרו חז. ואפשר לקיי� שניה� אסור לשורפו, ל כיו
 דמדאורייתא מהני פירור"וצ, בעידנא

. י פירור וזורה לרוח"ר דמדאורייתא לא דחי כיו
 דאפשר לקיי� העשה עכ אסו"ולשורפו במקומו ג, דלא הוי בעידנא, לפרר
, א ש�"נ מהמג"וכ. מ שהבאתי לעיל"מ שבמל"ושלא כדמסיק הרה, מדבריו נראה דבפירור אי
 משו� מלאכה כל עיקר. ל"עכ

  .ולא על הפירור, שלא ד
 אלא על טלטול

  .ו

  :ל"וז) ה וראיתי"ו ד" ט'פסח סי' ה(אמרי בינה ' א הללו תמה בס"על דברי הגרע

פ "כיו
 דעכ, מ הוי צור� קצת"א� דהביעור לא הוי אלא מדרבנ
 מ, דא� לאחר הביטול' ולא הבנתי הא מבואר בתוס"
כ א� לא "וא. 'היינו לא הוי א� צור� היו� קצת וכו, והסוברי� דאחר ביטול אסור לשורפו. 'וכו, מדרבנ
 יש צור� בהבערה

דא� . יקשה שוב יבערנו במקומו, רק מצד מוקצה, מצד החיוב הבערה ליכא בו,  אמרינ
 מתו�'כיו
 דלדעת התוס, ביטלו
  .ל"עכ. מ כיו
 דמדרבנ
 אסור לטלטל משו� מוקצה יהיה שוב מותר בשריפה"מ, ת"דיכול לפרר מה

  .ז

לשורפו במקומו ג� : א ש�"כ הרמ"ק ג במש"ש� ס(א "דבזה ד
 המג, "מתו�"א מצד עני
 "דלא ד
 הגרע. ונראה דלא דק
' א אלא בהא דכ"ולא הוקשה לו לרע. ש"עיי', וכו" מתו�"כיו
 דלית ביה צור� היו� כלל לא אמרינ
 : מ"מש� הכס)  אסור�

משו� דלא הוי ) ט ולא נתבטל החמ�"דד
 ג� בגוונא שנתחמ� ביו(ת "ה לא הותר הטלטול מכיו
 עשה דוחה ל"א דמשו"המג
  .דזה הוי בעידנא, ע דתשביתו"א דאמאי לא ישרפנו במקומו משו� המ"שה רעוהק, כ אי
 העשה דוחה"בעידנא דע

שהרי נית
 , ת"אי
 עשה דוחה ל, י פירור" ע�א לתר� דכיו
 דיש דר� אחרת לקיי� העשה דתשביתו "ז כותב הגרע"וע
פ נית
 לקיי� "רה עככיו
 דמדי
 תו, ולזה לא שיי� מה שרבנ
 מנעו הפירור בפועל מצד הטלטול. לקיי� שניה� מדי
 התורה

כיו
 שהעיכוב , ת"מ אי
 בכוח העשה לדחות את הל"דמ, ז אינו יכול לקיי� העשה"והוי כמו אריא דרביעא שמשו. שניה�
  .ולא מעיקר הדי
 של העשה, אינו אלא מבחינה חיצונית

  .ח

 
לעיל שג� בלא ביטל ' שככוונתו לפי מה . א שזה משו� שאי
 בו צור� היו� כלל"המג' שבזה כ, "מתו�"ומה שאי
 כא
ולא דמי להא ". שלא לצור� כלל"דמשו� זה הוא בגדר . י כיו
 שהוא אנוס"י וב"החמ� אינו עובר כשמשהה בחג על ב

' ה היה מקו� להתיר שריפת חמ� ביו� א"דאל" מתו�"עקיבא לית ליה ' להוכיח דר) ב' ד� ה(דאמרינ
 בסוגיא דפסחי� 
 
הכוונה ליו� ראשו
 של החג כי אז היה זה " א� ביו� הראשו
 תשביתו"ילו הפירוש דא, דהת� אמור". מתו�"דפסח מדי
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, דהוא אנוס, אבל בזה שג� א� לא נתיר השריפה לא יעברו בשו� איסור". תו�"והיה נכו
 להתירו מדי
 מ, ודאי צור� היו�
  .ליכול להתיר שהרי כיו
 שהוא פטור מצד אונס נמצא שאי
 צור� היו� כל" מתו�"אי
 ה

מ הרי צור� "דמ, כי אז היה אפשר ג� להתיר טלטול המוקצה ג� א� זה לא בעידנא" מתו�"ג "ואילו היה שיי� בכה[
  .]ל"וכנ, אלא משו� שאי
 עליו שו� חיוב כיו
 שהוא אנוס, היו� הוא

ה לא הוי קשה כ מז"וע. ע ג� על העשה דתשביתו"ז עצמו א"כ
 מטע, י"י וב"ז אינו עובר על ב"כש� שמשו" אנוס"וטע� 
  .ל"ז תיר� מה שתיר� כנ"וע, ת"מ נימא עשה דוחה ל"דמ, וכל מה שהוקשה לו. א כל עיקר"לרע

  .ט

דאי
 אנו דני� אלא על שמשהה החמ� ואינו , או שהחמי� שלא מדעתו, והנה כל הדברי� אמורי� במצא חמ� שלא ביטלו
� שנקנה חמ� במתכוי
 "א� בהא דהרמב. אינו מצד הדי
א שאי
 לחייבו מכיו
 שהוא "שבזה שפיר קיימא סברת המג, מבערו

שהרי עשה זאת , שאי
 כא
 טענת אונס, י כל רגע שמשהה אותו"י וב"דבזה עובר בפשיטות על ב, או שחימ� בכונה תחלה

, שהרי א� לא ינתקו עכשו ביו� השביעי, כדי לנתק הלאווי� הוא ודאי בגדר צור� היו�" תשביתו"ממילא העשה ד, במתכוי

לפי מה שהעלה (וכ
 פירור , שיש להתיר אפילו שריפה, "מתו�"בזה שפיר יש לדו
 מדי
 , י ולוקה"ועבר על ב, אי
 לו תקנה
מ צור� "דמ, יש להתיר ג� היכא שלא הוי בעידנא" מתו�"ל לעני
 "דכנ, כ הטלטול דמוקצה"ומכש) שהוא איסור דאורייתא

  .י"י וב"שלא יעבור על ב, היו� הוא

דיהא , ע"דבזה הוי שפיר נל, � בקנה חמ� בשביעי שחל בחול"ר מיושב הדבר שמואל דלא מצי לאוקי הרמבכ שפי"ע
אול� כשחל בשבת אי
 לו תקנה לא בשריפה וא� לא בפירור דבשניה� הוי ". מתו�"בגלל " התשביתו"מותר לשורפו ולקיי� 

  .מלאכה דאורייתא לחיוב סקילה וחטאת

  .י

, ל דאי
 בפירור משו� איסור מלאכה"א כנ"א והגרע"מ שנראה מהמג"לפ, ה בעיקר תירוצומ עדיי
 אי
 הדעת נוח"ומ
ושוב הוי לאו , וא� מצד איסור הטלטול הרי יכול לטלטלו בכלאחר יד. י שיזרקנו לי� או לבית כסא"בפרט דיכול לבערו ג� ע

  .ע ג� בחל בשבת"הנל

כשעבר , דבפשיטות ודאי משכחת מלקות, י"י וב"ל הלאו דבכ שלוקה ע"אינה במש, מ"דקושית המל, והוא העיקר, ועוד
וכל עיקר לא הוקשה לו שלא ביאר שלאווי� אלה ניתני� לתיקו
 . דשוב אי
 לו תיקו
, "תשביתו"כל הפסח ולא קיי� ה

) מ"חו' ריש הל(ח "כפי שביארו הגר, � יתבאר"כ נראה שהרמב"ע. וסתימות לשונו שלוקה משמע שאי
 לו תיקו
, ע"בלהנל
ל אי
 מתקיי� "דס, יהודה' הוא רק אליבא דר, ע כדמוכח בגמרא פסחי�"י הוי נל"י וב"מ שהעלה דהאי מילתא דב"עפי

חיוב הביעור , דאילו לרבנ
 שהשבתתו בכל דבר, הביעור הוא די
 בחפצא של החמ�' דלדידי, י שריפה"אלא ע" תשביתו"ה
, כ להלכה"וע, ת"דמה שאי
 לו חמ� אינו מתק
 את הל, ע"או הנלולדידהו אי
 זה ל, שלא יהא לו חמ�, הוא די
 בגברא


  .ח עדיי
 זקוקי� לביאור"אלא שדברי הגר. י ניתק לעשה"לאו דב' לא הי, דנקטינ
 כרבנ

  .יא

נ באפר חמ� שנשר� בזמ
 "כ הטור דהיתר או איה"שהוקשה לו במש, א"בחילוק זה כתב ליישב ג� קושית הגרע, ש"דעיי
  .ואילו לרבנ
 דינו כמו הנקברי� דאפר� אסור. כ אפר� מותר"י הוא מ
 הנשרפי� ע"דלר, י ורבנ
"גתא דראיסורו תלי בפלו

, משו� דבהני אי
 נעשה מצות�, כתבו בהא דאמרינ
 נקברי� אפר
 אסור) תמורה' סו� מס(' דהתוס, א"ז הגרע"ותמה ע
כ כשמבער "א, אלא דסברי דביעורו בכל דבר, ורוז בחמ� דג� לרבנ
 חייב בבע"דלפ. דאי
 הקבורה מצוה אלא משו� תקלה

דלרבנ
 , ל"חילוקו הנ' ח עפי"הגר' ותי. וג� לדידהו אפרו מותר, י שריפה הוי ג� לדידהו בגדר של נעשה מצותו"החמ� ע
 דנעשית מצותו, ואי
 די
 נעשה מצותו אלא בדומה לנותר. שלא יהא לו חמ�, הביעור אינו די
 בחפצא של החמ� אלא בגברא

  .ח"ל לחילוק הגר"כ
 לא ס' א שלא תי"ולכאורה הגרע. ולא במה שקיי� האד� המצוה שאי
 לו חמ�, בחפצא

  .יב

היינו שהחמ� " תשביתו"דמצות , כ בחפצא"כי מני
 לנו שלרבנ
 אי
 הביעור די
 ג, ובאמת חילוק זה אינו ברור לכאורה
הא� , אלא מהי המצוה שבחפצא, יהודה' חלקו רבנ
 ע� רולא נ. ולא רק שהגברא לא יהא לו חמ�, יהא מבוער מ
 העול�

  .ומה הכרח לומר שיש בזה מחלוקת, י כל דבר שהוא"או בכלוי ע, הוא ביעור רק בדר� של שריפה

  .יג

מ דנחלקו "וזה עפי, �"ח בתירוצו על הרמב"וג� הגר, א בקושיתו על הטור"ג� הגרע, א� אחר העיו
 נראה שצדקו יחדיו
מדאורייתא בביטול בעלמא ) "ש�' ב ותוס"פסחי� ד(נוקטי� שמה שאמרו בגמרא ' דתוס". תשביתו"כ
 דבתו' י והתוס"רש
י דיוקא דקרא שכתב "י פירש שהוא עפ"ואילו רש. ז שוב אינו עובר עליו"ועי, הוא מדי
 הפקר שמבטל החמ� ומפקירו" סגי

היא שיבטלנה ?  האמורה בתורההשבתה ומה היא :ל"� ש� וז"וכ
 היא דעת הרמב). י ש�"רש(ולא אמר תבערו " תשביתו"
  .ל"עכ. וישי� בלבו שאי
 ברשותו חמ� כלל, בלבו ויחשוב אותו כעפר

  .יד

הרי זה ודאי די
 רק " שיחשוב אותו כעפר"י "ע,  השבתה שהיא ג� בטר� זמ
 איסורושעיקר� "כ רמב"י וכ"ויוצא דלרש
והינו בעינו , אבל החמ� כשלעצמו הרי לא חל בו שו� שינוי. פר בעיניושאד� זה אינו מחשיב אותו שוב כחמ� והוי כע, בגברא

על כ
 ג� לאחר זמ
 איסורו ששוב לא מועיל ביטולו . פ"וז, וכמו כל חמ� בעי
 שהאוכלו חייב עליו כרת, עומד כמו שהיה
ג� אז אי
 לנו ) ע"ת כלאו הנל"ז יחשב הל"ל משו"דהרי כנ" (תשביתו"ע ד"מ ג� אז קיי� עדיי
 המ"כיו
 דמ, במחשבה

, אלא דבעוד שלפני כ
 היה סגי בביטול בלבו. כמו שהיה טר� זמ
 איסורו, שהיא די
 בגברא, שנשתנה תוכ
 המצוה דתשביתו
לפני ' כמו שפי, מ הוא די
 בגברא"ומ. ב"י מעשה שהוא הפירור וזריה וכיו"יש הכרח לעשות הביטול ע, השתא דאינו ברשותו
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הרי , דזה דמהני הביטול, "תשביתו"דלדידהו לפני זמ
 איסורו אי
 שיי� כלל ל' � אבל לא כ
 לתוס"בי ולרמ"וכל זה לרש. כ
. ואז המצוה היא לכלותו ולבערו, וכל הדי
 של השבתה היא רק אחר זמ
 איסורו. מפני ששוב אי
 לו חמ�, לשיטת�, ל"זה כנ

שהיא די
 בחפצא ג� ,  לרבנ
 המצוה היא לכלות החמ�כ
, י שריפתו" לכלות החמ� ע�י המצוה היא בחפצא "כ כש� שלר"א
  .י כל דבר שמכלהו"אלא שסוברי� שהכילוי יכול להיות ע, לדידהו

  .טו

כדעת , ל דהשבתה ענינה ביטול בלב והחשבתו לעפר"ל כנ"דס, �"ח בשיטת הרמב"ז מיושב שפיר תרוצו של הגר"ולפ
דמה , ע כלל"ז נל"ח דאי"ל באמת כסברת הגר"ולדידהו י. תיהול כוו"לרבנ
 דקי, זהו באמת די
 בגברא' ולדידי. י"רש

ומכל . י"י וב"� שלוקה משו� ב"כ שפיר פסק הרמב"וע, אי
 נקרא שהלאו ניתק לעשה, אי
 חמ�' שמקיי� המצוה שלדידי
' עי(ש שביטול הוא מדי
 הפקר "והרא' דהטור אזיל בשיטת התוס, א על הטור א� היא קושיא אלימתא"מקו� קושית הגרע

, י"אי
 שו� יסוד לומר דרבנ
 נחלקו ע� ר' ולדידי.) ד"תל' ובלשו
 הטור סי, בטעמא דביעור' בראש המס' י ותוס"מחלוקת רש
דבמה שנשר� הוי נעשית מצותו ג� , כ ג� לרבנ
 חמ� אפרו מותר"ע, אלא ג� לדידהו הוא די
 בחפצא, וסברי דהוא די
 בגברא


  .לרבנ

  

  

  

   חמ� תרומהבעני� הפריש: סימ� לג 
. לו ולא לאורו, "תת
 לו"ק "י א"מ אמר רנב"מה, ה אינה קדושה"אבל הפריש חמ� תרומה ד: ג"איתא בפסחי� ד� ל
י אמר "כי אתא רב הונא בריה דר. 'כ וכו"כא
 שלא היה לו שעה, כ"ק כא
 שהיה לו שעה"ל' י וכו"מתיב רב הונא בריה דר

  .' וכוק ראשית ששייריה ניכרי
 לישראל יצאה זו"א

ל דדוקא טבל טמא אי
 "ותירצו וז, ק הקשו דהא אכתי שייריה ניכרי
 לעני
 איסור הנאה של כילוי"ה א"ש� ד' ובתוס
, אבל בטבל של חמ� מדליקי
 דלא אמרי אלא בשתי תרומות' בשתי תרומות וכו, מדליקי
 כדדרשינ
 את משמרת תרומותי

  .ל"עכ

, דבלאו איסור חמ� נמי בכל טבל בי
 טמא בי
 טהור אי
 מדליקי
, א"במהרשתמוהי
 כפי שכבר עמד עליה� ' ודברי התוס
תו קשה דמאי חזית לרבויי מקראי דשתי תרומות תרומה טמאה ומיעטת תרומת . ש"דהנאה של כילוי אסור בטבל בכלל עיי

  .חמ� ולא רבינ
 איפכא

כ "ל נשאר א� בטבל חמ� בי
 כשהיתה לו שעהי איסור טב"ל דלרב הונא בריה דר"ל בביאור דבריה� דהנה זה ודאי צ"והנ
ולבתר הכי , א הדרשה דראשית לחוד"דהוא לא הביא כ, דהכי מוכח בהדיא בירושלמי בזה העני
, כ"בי
 לא היתה לו שעה

ובהשתחוה קוד� מירוח נמי רק משו� . ז"אסיק דהמשתחוה לכרי בתר מירוח חייב עליו ג� משו� טבל ג� משו� איסור דע
, ומשמע דאיסור הטבל איננו מקושר לדידיה בדי
 הפרשה. אבל אילולא זה משמע דהיה חל איסור טבל, נ
 עלהא אתי"אאחע

  .מ איסור טבל חייל שפיר"מ, כ"וא� באי
 בו די
 הפרשה בלא היתה לו שעה

 דלא כרב דנימא דקאי, אי לא, ח בטבל"לעני
 השאלה אי יוצא אד� י: ה"וכ
 אפשר להוכיח ג� מסתמא דגמרא דיד
 ד� ל
  .י"הונא בריה דר

ומשמע דסובר דא� בהיתה , מ בירושלמי בהאי ענינא לעני
 תערובת עיסת חמ� ומצה לא משמע הכי"וא� דלפי פירוש הפ
ע מוכח יותר "מ פירוש הק"מ, דכ� מוכרח לומר ש� לפי פירושו, כ כשחל איסור חמ� נפקע די
 הטבל מ
 העיסה"לו שעה

  .ל"ש ואכמ"וסתר מדינא דכרי ועיימלבד מה שזה מ, בירושלמי ש�

יהיה הדי
 בהחמיצה , כ ללא היתה"ד דמחלקינ
 בי
 היתה לו שעה"הביא להוכיח דלמ) ד"סימ
 קי(ט "עונג יו' ובס
ובזה שאי
 , והיינו משו� דסובר דכל עיקר טבל אינו נובע אלא מחיוב ההפרשה. הפירוש דלא חייל נמי איסור טבל, מקוד�

. כ"ד דמחלק בי
 החמי� קוד� להחמי� אח"מיהו כל זה הוא רק למ. י
 מציאות לאיסור הטבלחיוב הפרשה ממילא א
ולכ
 בכל אופ
 לא נפקע . ל דסובר דדי
 איסור טבל הוא די
 עצמי שאינו קשור בחיוב ההפרשה"צ, כ להאי דלא מחלק"משא

  . להיפ�א"כ, איסור טבל מחמת פטור ההפרשה כיו
 דאיסור זה איננו תולדה מחיוב הפרשה

. ש רק במפריש אחמ� אבל לא במפריש אמצה"א כא
 תמה דסברא זו דשייריה ניכרי
 לישראל הרי ל"ובהגהות הגרע
והנה ודאי דלא נעל� מעיני . א"א להפריש ג� מיניה אמק"א להפריש מיניה וביה א"ובירושלמי ביאר זה משו� דכל שא

מיהת . א"א א"ג� ממק' ומבי' א להפריש מיני"ל דכל שא"י הנ"ב שהביא העונ"בכורות י' ותוס' א גמר"הבדולח של הגרע
ולא מחלק בי
 , כ הדי
 כ
"ד דא� בהיתה לו שעה"אבל להאי מ, ודאי סבר דזה אינה סברא אלא כשנאמר דדי
 הטבל יפקע

יאות כ אי
 למעטו ממצ"בע) ל"ה הנ"וכדמוכח מגמרא ל(כ כיו
 דהת� נשאר איסור טבל "בע, כ ללא היתה"היתה לו שעה

כ "האמנ� הירושלמי דאעפי. ל"ש אלא במפריש אחמ� וכנ"וזה ל. הפרשה לגמרי רק מפני חסרו
 צדדי דאי
 שיירי
 ניכרי

ואי
 הדבר הכרחי דכל טבל תהא לו אפשרות לחזור , ל דסובר דדי
 ההפרשה מחולק הוא לגמרי מאיסור הטבל"ל צ"תיר� כנ
ואי
 בטבל זה , א"א דיחול חיוב להפריש ממק" זה ממועט לגמרי דאנ דדי
 הפרשה בטבל"ואה. ולהיות מותר בהפרשה

ואי
 עניני איסור הטבל וחיוב הפרשה . דהוא נשאר באיסורו, מ אי
 זה נוגע באיסור הטבל עצמו"אבל מ, מציאות של הפרשה
  .קשורי� כלל וכלל בהדדי

ודי
 ההפרשה נפקע לעול� א� , שאר לעול�כ בי
 לא היתה די
 הטבל נ"ד בי
 בשהיתה לו שעה"וזכינו מכל זה דלהאי מ
  .כ"בהחמי� אח

אי הוא , דהנה בזה יש להסתפק הא דריבתה התורה איסור הנאה של כילוי בטבל, ל"הנ' ומעתה נגש לבאור דברי התוס
 דאז א� אי די
 הפרשה יפקע איסור הנאת הכילוי מיהת, ל ואינו קשור בדי
 ההפרשה"כ איסור כאיסור אכילת הטבל וכנ"ג
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או דנימא דאיסור הנאת כילוי אינו כאיסור האכילה והוא אינו נובע אלא מחיוב ההפרשה . וכמו איסור האכילה, ישאר בעינו
כיו
 דהוא אינו אלא תולדה דחיוב , דאז א� מפני איזה סיבה יפקע חיוב ההפרשה שוב ג� איסור זה יפקע. שיש על הכרי

  .ההפרשה הקוד� ממנו והגור� לו

, דמאחר דחזינ
 דהכתוב בא לרבות רק שתי תרומות ובא למעט איזה מי
 שאי
 עליו האיסור, בתירוצ�וזהו כוונת� 
ובא למעט דבכל מקו� שאי
 חיוב הפרשה אי
 . מסתבר דהכתוב בא להשמיענו דאיסור זה הוא רק כתוצאה מחיוב ההפרשה

דכיו
 דאי
 בו , ל דאותו בא הכתוב למעט"צ, מריולכ
 כתבו דבטבל חמ� הרי נפקע די
 ההפרשה לג. ג� איסור הנאה של כילוי
כ תרומה טמאה דיש עליה די
 הפרשה דהרי שייריה ניכרי
 לישראל וממילא "משא, די
 הפרשה שוב אי
 בו די
 איסור כילוי

ות גר� דאי
 איסור הכילוי יכול להי. ק קושית� דהרי שייריה ניכרי
 לעני
 איסור כילוי"וממילא ל. היא אסורה בהנאת כילוי
  .ק"ואינו יכול להיות בשו� אופ
 גור� להולידו ודו, דהוא אינו אלא תוצאה ממנו, לחיוב הפרשה

  

  ה שחל להיות בשבת"תקיעת שופר בר: סימ� לד 

  .א

  :ה שנינו"ד של ר"במשנה ראש פ

 תוקעי
 בכל ז שיהו"ק התקי
 ריב"משחרב ביהמ. במקדש היו תוקעי
 אבל לא במדינה, ה שחל להיות בשבת"ט של ר"יו"
  .'וכו, "ד"מקו� שיש בו בי

יו� 'וזה ממה שנאמר בכתוב אחד . חמא בר חנינא שתקיעת שופר בשבת אסורה מ
 התורה' ובגמרא ש� הובאה דעת ר
  .ה להיות בשבת אי
 ש� תרועה רק זכרו
 תרועה"שבא ללמדנו שא� חל ר', זכרו
 תרועה'ובכתוב אחר ', תרועה

הא לאו מלאכה היא דאיצטרי� קרא , ועוד? אי מדאורייתא במקדש היכי תקעינ
 ":ורבא דחה זאת בשתי הוכחות
  .'וכו, "למיעוטי

ר "שגוזרי� שמא יוציאנו ברה, ומצד גזירה דרבה, שאי
 תקיעת שופר בשבת אסורה מ
 התורה אלא מדרבנ
, ומסיק רבא
  .כדי ללמוד התקיעות

י זה מסביר "עפ. חמא בר חנינא' ונדחו דברי ר, ת מ
 התורהשאי
 איסור תקיעה בשופר בשב, מסקנת הגמרא בבבלי היא
דאימת , משו� דהת� נמי ליכא למיגזר מידי", ד"ק לתקוע במקו� שיש בו בי"י ב
 זכאי משחרב ביהמ"
 תקנתו של ר"הר
  ".ד עליה�"בי

  .ב

ש� מובאת . תורהולפי הירושלמי תקיעת שופר בשבת יש בה איסור . אול� הירושלמי מבאר באופ
 אחר די
 משנתנו
שבשבת אי
 ש� אלא , ללמדנו ההבדל שהובא בבבלי, "זכרו
 תרועה "�" יו� תרועה"הדרשה דלעיל משינוי לשו
 הכתובי� 

... באחד לחודש : "י מה שאמר הכתוב"מתר� הירושלמי עפ, ועל הקושי שבהבדל בי
 המקדש לבי
 המדינה. זכרו
 תרועה
שש� ,  דהיינו במקדש�" אחד לחודש"וא ג� המקו� שבו ידוע הדבר שהוא שה, שבמקו� הקרבת הקרבנות, "והקרבת�

  .ש� תוקעי� ג� בשבת,  והקרבנות א� ה� קרבי� ש��מקבלי� עדות החודש 

  .י דרשת הכתובי�"עפ, ק"פרט לבהמ, ולפיה תקיעת שופר אסורה בשבת בכל מקו�, זוהי מסקנת הירושלמי

. מאחר שיש כא
 איסור תורה, ד"ז שיהו תוקעי
 בכל מקו� שיש בו בי"היא� תיק
 ריב, לפי מסקנת הירושלמי תמוה
כ מובאת "בתו, אמנ� כ
". והקרבת�" מקו� �ד מחו� למקו� המקדש "והרי הירושלמי לא הביא שו� דרשה להתיר בבי

שחל  (ה"ואילו בר, שביובל התקיעות ה
 בכל האר�, נדרש ש�, "בכל ארצכ�... בעשור"שממה שנאמר ביובל , דרשה בזה
שהרי א� , אי
 הוא אלא אסמכתא, אול� כנראה מהדרוש עצמו. ד בלבד"אלא בפני בי" בכל ארצכ�"אי
 התקיעות ) בשבת


וג� לא היה , שהרי ג� ש� היה בית הדי
 שקידש החודש, היה לו להביא דרשה זאת ג� למה שהיו תוקעי� במקדש, כ
ד "ק הוא מקו� מושב בי"כיו
 שביהמ,  שמקריבי� ש� קרבנותדהיינו מצד, "והקרבת�"הכתוב עצמו צרי� לתלות זאת ב

מאחר שזוהי דרשה מ
 , ז לתק
"מה היה צרי� ריב, שא� כ
, ועוד. והרי משו� זה ידוע ש� שנתקדש החודש; הגדול
כ
 יש לראות . וזה בכל זמ
 ועיד
, ז הדבר תלוי בבית די
"שהרי לפ, ק"וג� למה נתלה הדבר בחורב
 ביהמ, הכתובי�

ואילו . ז נקט בתכסיס בשביל לקבוע את העובדא"וריב, הברייתא המובאת בסוגייתנו שבני בתירה התנגדו לתקיעות בשבתמ
א� מ
 הסת� ג� , וא� אמנ� לפי הבבלי כל האיסור הוא מדרבנ
. היתה זאת דרשה מ
 הכתובי� היה לו להסמ� על זה

  .רייתאהירושלמי אינו חולק על גו� העובדא כפי שמובאת בבבלי מב

  .כיו
 שאי
 תקיעה מלאכה, אי� יתכ
 לאסור תקיעה בשבת, כ
 קשה לירושלמי קושית רבא השניה

  .ג

ומביא להוכיח מכמה , בסוגיא זו תמה ג� על דעה זו שסוברת שתקיעת שופר בשבת אסורה מ
 התורה" טורי אב
"ה
  :שאינו אלא מדרבנ
, ס"מקומות בש

וא� היתה . שהוא ספק זכר ספק נקיבה,  היינו בטומטו��ט "ש� שספיקו דוחה יושאמרו , ד"חולי
 ד� פ' מהגמרא במס. 1
  ;אי� הותר ספק מלאכה, תקיעה איסור תורה

יו� "שדורש , ומבואר ש� טעמו. א שמכשירי שופר דוחי� את השבת"ש� מבוארת דעת ר, ל"שבת ד� ק' מהגמרא במס. 2
שאילו לעצ� התקיעה , שומעי� אנו שג� מכשיריו דוחי�, תוממה שהוצר� הכתוב להשמיענו זא. אפילו בשבת" תרועה

  ;כיו
 שאינה מלאכה, אי
 צור� להשמיענו
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ואי� התירו . ט"ט שחל בערב שבת היו תוקעי� להבדיל הע� ממלאכה המותרת ביו"ש� מבואר שביו, ו"חולי
 ד� כ' ממס. 3
  ;איסור תורה

וא� מ
 התורה יש . ת מדברי תורה ושתי� מדברי סופרי�ה אח"בעני
 תקיעות בר, ד"ה ד� ל"ר' ממה שמבואר במס. 4
  .והרי יש איסור מלאכה בכ�, אי� הוסיפו חכמי� על התקיעות שחייבי� בה� מ
 התורה, איסור מלאכה בתקיעה

  .ד

. או בשמיעת קול התקיעה, א� המצוה היא בתקיעה, ה"י מה שיש לדו
 במצות שופר של ר"עפ, ל"ומה שנראה בכל הנ
שאי
 , התוקע בשופר גזול יצא: "'ב' ולהל
 ש� בהל, "מצות עשה לשמוע תרועת שופר: "שופר פוסק' א מהל" פ� ראש"הרמב

ע לתקוע "מ): "'י' הל, שמיטה ויובל' י מהל"בפ(� "ואילו בתקיעת שופר של יובל כתב הרמב". המצוה אלא בשמיעת הקול
ה "ר(ה זה מזה "ש ביובל ור"י שלמדי� תק"אעפ, מצוה זוה ליובל ב"� בי
 ר"מבחי
 איפוא הרמב". בשופר בעשירי לתשרי

  .ע זה מני
 לו"וצ. ל"לעני
 גו� המצוה יש הבדל ביניה� כנ, )ב"ע, ג"ד� ל

 �" יו� תרועה יהיה לכ�", א ואפילו יהיה בו די
 גזל"א: "ל"� וז"ד בעני
 התוקע בשופר הגזול משיג על הרמב"ובראב
  .ג"ראש פ, סוכה, והוא בירושלמי. ל"עכ". הכי איתא בירושלמי. מכל מקו�

מה בי
 לולב : "�"ד וג� טעמו של הרמב" טעמו של הראב�כי בירושלמי ניתנו בזה שני טעמי� , ובמגיד משנה ש� כתב
, ד"וא� אמנ� יש ש� בירושלמי ג� נימוקו של הראב". הכא בקולו הוא יוצא, ר אליעזר תמ
 בגופו הוא יוצא"א? ובי
 שופר

שאי
 כא
 בירושלמי שני , � סובר"ונראה שהרמב". אחר שהדי
 והטע� שהזכיר רבינו אמת,  להשגהאי
 כא
 מקו�"
.  השמיעה�היינו , שמזה למדי� שהמצוה היא בקול, "יו� תרועה"שהמקור להלכה הוא באמת ממה שאמר הכתוב , נימוקי�

, ה יוצא בגזול"אשר על כ
 בשופר של רו". והעברת� שופר תרועה"כ "כמשה, ושלא כמו ביובל שהמצוה היא עצ� התקיעה
כי ש� המצוה היא בעצ� , � ביובל אי
 יוצא בגזול"ולדעת הרמב" (ואי
 בקול משו� גזל"מאחר שהמצוה היא השמיעה 

  ).ל"וכנ, התקיעה

אלא באמת במעשה ,  לא מצד המצוה היא השמיעה�ולדעה ראשונה , ד סובר שה� שני טעמי� נפרדי�"ואילו הראב
ולדעתו ג� (ולא מצד שאי
 בקול משו� גזל .  מכל מקו��" יו� תרועה יהיה לכ�"אלא שריבה הכתוב , מו ביובלכ, התקיעה

  ).ביובל יוצא בגזול

  .ה

שכנראה (שלדעה ראשונה , ה"ש בר"שישנ
 שתי שיטות בירושלמי בעני
 מהות מצות תק, ד"ל של הראב"י דרכו הנ"ועפ
 � ואילו בירושלמי נוקט כמותה, ז נראה ליישב הדעה שהופרכה בגמרא דיל
"לפ,  המצוה היא באמת בתקיעה�) נוקט כמותה

י "נראה שתתיישב עפ, שהרי אינה מלאכה, אי� יתכ
 לאוסרה, ז"וקושית רבא שהקשה ע. ש בשבת יש בה איסור תורה"שתק
שאי
 קדשי� "ה לכלבו ט לתת"שכתב שאינה ראויה ביו, במשנה ש� בעני
 חלה שנטמאה, ב"ז ע"ביצה ד� כ' י במס"דברי רש

, י"שמענו מדברי רש". הילכ� מלאכה היא', באש ישר�'דכתיב , דרחמנא אחשבה להבערת
, ט"טמאי� מתבערי� ביו
, י שאילולא שהחשיבתה התורה לא היה בזה משו� מלאכה"אעפ, שפעולה שהתורה החשיבתה נחשבת למלאכה מטע� זה

, ג"ויקרא כ]ת "
 עה"י דרכו של הרמב"ואולי הוא עפ(נחשב למלאכה , י אכילתו"מ שיתבער ע"ואשר על כ
 נתינה לכלב ע
ג� במלאכות , ז העלה ש� שא� יטרח כל היו�"ועפי". לא יו� טורח, שיהיה יו� שביתה ומנוחה, אמרה תורה שבתו
 "�[ ד"כ

אול� , א כל היו�אפילו ל, כשעושה פעולה, ומטע� זה. שאינו שובת" שבתו
"הרי הוא עובר על מצות התורה , המותרות
  ).הרי זה בגדר מלאכה לעני
 זה שביטל מצות העשה של שביתה, "רחמנא אחשבה"פעולה ש

, ה מכיו
 שזוהי מצות היו�"אול� בר, "חכמה ואינה מלאכה"שאמנ� אי
 התקיעה מצד עצמה רק , ז יתיישב"ולפ
מצד די
 שביתה , ה כשחל בשבת"יעת רומטע� זה אסרתה תורה לתק. ז הופכת היא להיחשב מלאכה"עי, "רחמנא אחשבה"ו

רחמנא "י ש"כי אז אפשר לומר סברא זו של רש, וזהו לאותה שיטה שהמצוה היא במעשה התקיעה. ואיסור מלאכה של שבת
שהרי , כ בזה הרי לא שיי� כלל לומר שיהפ� למלאכה"א, כ לפי השיטה הסוברת שהמצוה היא השמיעה"משא". אחשבה

  .אינו עושה כלו�

ואילו רבא בסוגית , שהירושלמי הול� בשיטה שהמצוה היא במעשה התקיעה, ב
 ההבדל בי
 הירושלמי לבבליובזה יו
ה אי
 המצוה במעשה "מאחר שבר, כ תמה אי� יתכ
 שתקיעה תיחשב למלאכה"ע, הבבלי נוקט שהמצוה היא רק השמיעה

  .התקיעה רק בשמיעה

  .ו

  :ובאו לעילתתישבנה ג� כל קושיות הטורי אב
 שה, באמור לעיל

ל שכל עיקר שיש על "לפי הנ, א� תקיעת שופר נחשבת למלאכה, אי� הותר לו לתקוע מספק, מה שהקשה מטומטו�
 א� זכר �ז הטומטו� מותר בתקיעה ממה נפש� "שלפ. א� כ
 לא קשה כלל, תקיעה ש� מלאכה נובע מהיות התקיעה מצוה

מכיו
 שאי
 בתקיעה זו , כי אז הרי אי
 בתקיעתו משו� מלאכה, וא� נקבה הוא, הרי חייב הוא בתקיעה מ
 התורה, הוא
  .מצוה

וכ
 ממה שתקנו , ה מתקנת חכמי� נוס� על התקיעות שמ
 התורה"כ
 מיושבות הקושיות ממה שמצינו תקיעות בר
 בה� כיו
 שאי
 בה� מצוה מ
 התורה ולא שיי�, תקיעות אלה, כאמור, כי. ט לקדושת שבת"תקיעות להבדיל בי
 קדושת יו

  .ממילא אי
 בה� משו� לתא דמלאכה מ
 התורה, "רחמנא אחשבה"

כי לעצ� היתר התקיעה אי
 צור� בכתוב מיוחד כיו
 , אליעזר הסובר שג� מכשירי שופר הותרו' ומה שהקשה מדעת ר
צוה היא רק שלדעתו המ, אליעזר על חכמי�' כי יש לומר שאכ
 בזה נחלק ר, ל"י הנ"יש ליישב עפ, שאי
 עליה תורת מלאכה

, אינו נית
 להתפרש להתיר תקיעה בשבת" יו� תרועה"שהרי כמבואר ש� בדעתו מה שנאמר , בשמיעה ולא בעצ� התקיעה
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כ לא יתכ
 "ע. א שהמצוה היא בשמיעה ולא בתקיעה"כ בהכרח שדעת ר"א, "שהיא חכמה ואינה מלאכה", שאי
 זה חידוש
  .כ בא הכתוב רק לעני
 מכשירי התקיעה"ובע, הג� כשיש בזה משו� מצו, ז ש� מלאכה"לומר שיש ע

  .ז


אי� תיק
 , שא� איסור תורה היא התקיעה, שתיק
 לתקוע בבית די
, ז"הרי תתור� ג� קושייתנו בתקנת ריב, ומאחר שכ
  .לעקור איסור מלאכה מ
 התורה


כ התוקע לא מקיי� "א, )לשיטת הירושלמי(ה שחל בשבת "מאחר שהתורה מיעטה בפירוש תקיעה בר, לפי האמור, אכ
ז לתק
 "כ שפיר היה בידו של ריב"ע. ואי
 התוקע בשבת עובר על מלאכה בשבת, וממילא אי
 בה משו� מלאכה, בזה מצוה

  5 .ש מישראל מכל וכל"וכשחל בשבת נתבטלה תק, משחרב בית המקדש, תקנה זו

  

  בחיוב עליה לרגל מי שאי� לו קרקע: סימ� לה 

  .א

דדרשי , אמי' � המימרא דר"ל בהשמטת הרמב"ר ישעיה פיק זצ"הביא מה שהקשה לו הג) ' ב,ח(פסחי� ' ח למס"בצל
  .דרק מי שיש לו קרקע חייב בעליה לרגל" 'ולא יחמוד איש ארצ� וכו"ממה שנאמר 

  :במה שנשאל מבני באגי, ונימוקו דאיתא הת� בסוגיא מימרא דרב, � דחה זאת מהלכה"דהרמב, ח"וענה לו הצל

כלו� יכולי
 , משתחש� מאי, לאשפיזא(? ניזיל מאי. עלי ועל צוארי, ניתו: ל"א? דמא וחשיכא לבי רבמהו למיתי ק
  .לא ידענא: אמר להו.) י" רש�, לסמו� על המצוה א� בחזרה או לא

כ מוכרח דלא "וא, דשלוחי מצוה אינ� ניזוקי
 לא בהליכת
 ולא בחזירת�, אמי ודרשתו' משמע שלא נקט כדעתו של ר
וממילא לא , אמי שג� בחזירת� אינ� ניזוקי
' שמזה דרש ר, "ופנית בבוקר והלכת לאהל� "�ידי מסיפא דקרא דריש מ

, שלא יוזקו בהליכת�, שמכל שכ
 שמעינ
 לה, אמי' כדמייתר ליה לדעת ר" ולא יחמוד איש את ארצ�"מייתר רישא דקרא 
לפטור , אמי' וממילא אי
 לדרוש מזה את מה שדרש ר, 
ונמצא דאיצטרי� לגופיה לאשמעינ
 דבהליכת� מיהת אינ� ניזוקי

  .ד"עכת, שהרי לגופיה איצטרי�, מי שאי
 לו קרקע מ
 הראיה

  .ב

היא , אמי דשליחי מצוה אינ� ניזוקי
 לא בהליכת� ולא בחזירת�' שבפשוטו האי דרשא דר, ד תירוצו תמוה"ולענ
, פרי� ממימרא זו ג� לעני
 חזרה) ב,ט"ל(וכ
 בקידושי
 , ת חמ�כדפרי� לעיל ש� מינה בעני
 בדיק, מימרא שאי
 עליה חולק

ח מהא דלא הורה לה� רב לבני באגי לחזור ואמר לה� על "ומה שהוקשה לו להצל. ל"ע ס"ולא דחה שמימרא זו לאו כו
 שגמר דחיישינ
 שמא לאחר, ל שהוא כמו שאמרו ש� לעני
 בדיקת חמ� בחורי
 ובסדקי�"י, "אינני יודע "�שאילת� זו 

וכמו כ
 , דבזה כבר לא שיי� מה שאמרו שאינ� ניזוקי
 ג� בחזירת�, ימשי� לחפש ש� אחר מחט שאבדה לו, הבדיקה מחמ�
  .שאז אי
 המצוה מגינה, חשש רב שמא בחזירת� יתעסקו ג� בדבר אחר

ל א� תהא "והיינו כנ, ואלא שיתכ
 שיוזק, והיינו שאי
 הדבר פסוק ומוחלט, "איני יודע "�ומדויק לשו
 תשובתו של רב 
  .לה� בחזירת� מטרה נוספת

  .ג

דרק לעני
 חזירת� הוא דחיישינ
 , דכ� נראה ש� בגמרא, והסבר החילוק בעני
 זה בי
 הליכה למצוה לחזרה ממנה
דילמא בתר דבדק אתי לעיוני "שהרי כ� אמרו בזה , ואילו בהליכתו ג� אילו היה מחפש אחר המחט לא יוזק, לחיפוש המחט

  ".רהבת

  ?ומני
 חילוק זה, כ
 הוא הלימוד שאינו ניזוק ג� בחזרה, הרי כש� שנלמד מ
 הכתוב לעני
 הליכה, ולכאורה

שהרי ההשהיה " בחזירת�"בזה מופקע מזה הגדר של , ונראה הפירוש שא� משהה עצמו אחר הבדיקה לחפש המחט
, ולה אחרת שאינה שייכת למצוה שעסק בה לפני כ
על כ
 הרי זה בגדר פע, הזאת אינה נחוצה לצור� החזרה מהמצוה שעשה

  ".בחזירת�"היינו שמעתה אי
 בו גדר ". בתר דבדק וגמר כל המצוה"י בלשונו "וזהו שדקדק רש

  .ד

, יעקב שראה אחד שהל� להביא גוזלות לאביו' בעני
 ר) ט ש�"קדושי
 ל(י "ל נראה ליישב מה שכתב הפנ"ובהסבר הנ
ושוב מקשה , ומתר� שהיה זה בחזירתו, הרי שלוחי מצוה אינ� ניזוקי
, גמרא אי� יתכ
 שניזוקוהקשו ב, ובחזירתו נפל ומת

  .ומתר� שהיה סול� רעוע דשכיחא היזקא ובזה אי
 הכלל שאינ� ניזוקי
, ל שג� בחזירת� אינ� ניזוקי
"שהרי קי, הגמרא

כ ג� "סול� להביא הגוזלות לאביו ואהרי המדובר שעלה ל, י על האוקימתא הראשונה שהיה זה בחזירתו"והקשה הפנ
 
ואי� , שהרי עוד לא גמר את מעשה המצוה שהוא להביא הגוזלות לאביו, "בהליכת�"הירידה בסול� ע� הגוזלות היא עדיי

  ".בחזירת�"קרא לזה 


 כבר אי
 דאשר על כ, כי יתכ
 שעכשיו חזר בו מכוונתו הראשונה ושוב אינו רוצה להביא� לאביו, י מתר� קושיתו זו"הפנ
פ בזמ
 עלייתו בסול� היה זה בכוונה של מעשה המצוה לכ� "כיו
 שעכ, ומכל מקו� מקשה הגמרא, "בהליכת�"עליו תורת 

  .ד"עכת. פ שחזר בו מכוונתו הראשונה חלה עליו ההבטחה שאינ� ניזוקי
 בחזירת�"אע, ג� בחזירת�

                                                      
  .מו'מה' ד עמוד הימיני סי'' עו5
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כ הרי לא "א, תה לא רוצה להביא כלל הגוזלות לאביוומע, דא� איתא שיש חשש כזה שחזר בו, ותירוצו לכאורה מוקשה
, כ בכהאי גוונא"וכש. שבזה יכול להנזק ואי
 המצוה מגינה עליו, גרע מהא דאמרו לעני
 בדיקת החמ� כשמחפש אחר המחט

� ולמה היו צריכי� לאוקימתא שהיה סול. ואינו רוצה כלל לקיי� המצוה שהתחיל קוד� לטפל בה, שחזר בו מעיקר כוונתו
  .רעוע

דעד כא
 לא אמרינ
 שא� יש לו מטרה אחרת בחזירתו אי
 המצוה . י בתירוצו מיושבי� שפיר"דברי הפנ, ל"אכ
 להנ
לא כ
 . שזה אינו נצר� כלל לצור� החזרה מהמצוה שעסק בה, זה אמור רק בגוונא שמשהה עצמו לצור� חיפוש המחט, מגינה

על כל פני� הרי קוד� היתה הליכתו לש� מצוה , וזר בו מכוונתו הראשונהנהי דעכשיו ח, בהא דירד מ
 הסול� ע� הגוזלות
שהרי בגלל פעולתו הראשונה הוא ג� כ
 , ג� כשאינו עושה בזה מצוה, ומכוח מחשבתו זו הרי בדי
 שלא יהיה ניזוק בחזירתו

" בהליכת�"מרנו לעני
 כ כש� שא"וע. מוכרח לרדת בסול� ואינו משהה עצמו יותר בזה שמחשבתו עכשיו אינה לצור� זה
כמו כ
 , שמחפש המחט יחד ע� החיפוש אחר החמ� שיי� בזה הכלל וההבטחה שאינ
 ניזוקי
, שג� א� יש לו כוונה נוספת


ומה שחוזר בו . מכיוו
 שהרי זוהי חזרה ממעשה המצוה, במקרה של הירידה מהסול� יש בו הכלל וההבטחה שאינ
 ניזוקי
למרות שעצ� , שאינ
 ניזוקי
 ג� בחזירת�,  מפקיע מפעולתו הראשונה תורת שלוחי מצוהעתה מכוונתו הראשונה אי
 זה

  .מעשה המצוה כבר נגמר

  .ה

וג� גירסתו שונה , דאיהו מפרש הסוגיא דלעיל אחרת, ל לחילוק זה ג� לגבי מחט"ח לא ס"אכ
 יש להעיר שלכאורה הר
שאי
 , ח דעתיה מבדיקת חמ� לגמרי ואינו מחפש אלא על המחטופרקינ
 חיישינ
 דילמא מס: "ל ש�"דז, כנראה מזו שלפנינו

ל מצד החשש שמא יהא לו עני
 אחר "כנ" איני יודע"ז ה
 לא יתכ
 ג� לפרש הא דאמר רב "ולפ". ש� מצוה להג
 עליו
  .בחזירתו

אמר לה� : "�ח ש"והכי הוא לשו
 הר, כי ג� להל
 בגמרא במימרא דרב לא גריס כהאי לישנא שלפנינו, א� הרואה יראה
וזה מחזק את ההסבר ". כלומר יבואו ואני ערב לה� שלא יהיה לה� נזק לא בביאת
 ולא בחזירת
, עלי ועל צוארי, יבואו
הוא מצד החשש דדומיא דחיפוש " איני יודע"ומה שנאמר לפי הגמרא שלפנינו . אמי' שאי
 סתירה בי
 הא דרב לדר, שלנו

 �ממילא ג� בדברי רב לא גריס להא דבספרי� שלנו , גריס לעיל כגירסתנו וכפירושהח לא "מאחר דהר, כ"וע, ל"וכנ, המחט
, אמי דאינ� ניזוקי
 ג� בחזירת�' וזה תוא� את השיטה של ר. ולגירסתו באמת הבטיח לה� ג� על החזירה". איני יודע"

� "א קושיא בהשמטת הרמבוהדר. אמי אינה דחייה לשתי הגירסאות והיא הכרחית לפי הסוגיא' וממילא המימרא של ר
  .הלכה זו

  .ו

הכל חייבי� "דאמרינ
 הת� דמה שנראה ש� מהמשנה , מריש מסכת חגיגה, אמי' אלא שיש לתמוה דנקט לה להא דר
ח "ע וחצב"בח' ואילו הא דפטרינ
 במתני. הוא לפי משנה אחרונה דחייבי� לשחררו, ח"אתי לאתויי חצי עבד וחצי ב" בראיה

ח שיהא לו קרקע "ע וחב"הרי לא משכחת לה ח, ואי איתא דמי שאי
 לו קרקע פטור מ
 הראיה. ההוא לפי משנה ראשונ
או את בנו שירש את , וכתב דיתכ
 שיהא לו קרקע שירש את אשתו הישראלית, ל ד
 בעני
 גר"ח הנ"י וכ
 בצל"ובנוב. י"בא

  .א� קידושיו תופסי
) א, טי
 מגגי(ח דהא בעיא דלא איפשטא "ע וחב"א� כל זה לא יצויר בח. אמו הישראלית

דמצי קני קרקע בקני
 , שיש להעמיד הגמרא בזמ
 שאי
 היובל נוהג' וכת, חגיגה שכבר עמד בזה' א למס"וראיתי בטו
�הרי מצינ
 שפיר , הא כמשנה אחרונה, כ אמאי דחקו עצמ� בגמרא לאוקמי הא כמשנה ראשונה"דא, א� לא סגי בהא. הגו

והא , שאז לא יצויר שיהא לו קרקע, נה אחרונה אלא שהא דפטור מראיה הוא בזמ
 שהיובל נוהגלאוקמי תרוייהו לפי מש
מ "ותו דנראה שג� בזמ
 שאי
 היובל נוהג מ, הא חדא. כ חייב בראיה"ע, כ יצוייר שיש לו קרקע"בזמ
 שאי
 היובל נוהג וע
. קרקע אלא חלוקה ראשונה חוזרת למקומהב לא תהא חלוקה מחדש של ה"דכשיחזור היובל ב. אי
 זה אלא קני
 פירות

, כדי שיוכלו לקבל אות� בחזרה, ב דנביא מזהיר בשמירת שטרי קניית הקרקעות"ג דב"וראיה לזה מהא דאמרינ
 ריש פ
אלא . כ לכאורה ג� הקניה נתבטלה שא� אי
 מקנה אי
 ג� קונה"א, וא� איתא שבחורב
 בטלה החלוקה. כשיחזרו מבבל

שבהתחדש היובל תחזור הקרקע , י אינו אלא קני
 לזמ
"הרי כל קני
 קרקע בא, וכיו
 שכ
. בעינהכ החלוקה נשארה "ע
  .ונמצא שהקונה לא קנה אלא קני
 פירות גרידא, לבעליה הראשוני�

  .ז

 
. ג בזמ
 שהיובל נוהג"פ נחשב כקה"יוחנ
 לעני
 א� ק' ל ור"שנחלקו ר) א, מח(א� ה
 ישאל השואל מהסוגיא דגיטי
  .י"ג ג� בא" מזה שבזמ
 שאי
 היובל נוהג הרי זה קהשנראה

מא
 דנחית לארעא לא , י שרק ביובל שני"ופירש, דהרי חילקו ש� בי
 יובל ראשו
 ליובל שני, א� אי
 זו סתירה לדברינו
על החזרת ואילו ביובל ראשו
 כל עוד לא היתה עדיי
 בפו, כיו
 שיודע שסופה לחזור לבעליה ביובל, נחית אלא לקני
 פירות

והיינו , דמצד עצ� חזרת הקרקעות ביובל אי
 זה נחשב לקני
 פירות, ז"ל לפ"וצ. הקונה קנה בקני
 הגו�, הקרקעות
�בזמ
 , ז"ולפ, אלא שכשבא היובל הוי אפקעתא דמלכא להפקיע הקני
. שהמכירה מצד עצמה היא מכירה חלוטה בקני
 הגו

כי מעצ� המכירה אי
 עיכוב , שפיר יש לראות זאת כקני
 הגו�, קני
 הגו�והלוקח נחית באמת על דעת , שאי
 היובל נוהג
�  .לקנות זאת בקני
 הגו

דג� בזמ
 שהיובל נוהג , קושיא זו מעיקרא ליתא, י"ח אי� יצויר שיש לו קרקע בא"ע וחב"ז לכאורה כל הקושיא מח"ולפ
ביובל , פ בזמ
 שהיובל נוהג"שהרי עכ, עינה עומדתוהקושיא אכתי ב, א"א� ז. ג ויש מקו� לדו
 על חיובו בראיה"יש לו קה

באופ
 דאכתי , ג"וקונה באמת בקה, ג נחות"ואילו בזמ
 שאי
 היובל נוהג הלוקח אדעתא דקה, פ"שאי
 ללוקח רק ק, שני
כ "וע, ג"כ לא יצויר בו קה"ע, ח פטור מ
 הראיה קאי בזמ
 שהיובל נוהג"ע וחב"ל דהא דנראה מהמשנה שח"דהול, תקשי

. כ חייב בראיה"ע, ג"ואז שפיר יצויר שיהא לו קה, והמשנה המחייבתו בראיה היינו בזמ
 שאי
 היובל נוהג, טור מ
 הראיהפ
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ל "מ ה
 קשה מהסוגיא דפסחי� הנ"א� מ. וג� מי שאי
 לו קרקע חייב בראיה, אמי' דלא נקטינ
 להלכה כר, ומוכרח מזה
  .ע"וצ. אמי' דנראה שאי
 ש� מי שיחלוק על ר

  .ח

שמזה יוצא שלא אמרו , "היכא דשכיח היזקא שאני"דהנה יש לעיי
 במה שאמרו ש� בסוגיא דקידושי
 , והנראה בזה
מבואר לכאורה שג� , א"שמזה המקור לדברי ר, א� בברייתא של איסי ב
 יהודה. שהמצוה מגינה בגוונא דשכיח היזקא

והיינו , "שאלו דרכ
 ליזוק"תרנגולתו נפגעת למרות שאמרו ש� שאי
 פרתו ו, בגוונא דשכיחא היזקא הדברי� אמורי�
  .דשכיחא בהו היזקא

 
" שדרכ
 ליזוק"דהא דדריש בברייתא לעני
 אלו , כתבו) ה מלמד"ד(' דהתוס. לדרשה" את"ונראה שזה תלוי אי ילפינ
� הכתוב שנאמר ונראה שמעצ. וה� בעלי החיי� שהוזכרו בברייתא,  את הטפל לארצ��" את ארצ�"הוא דדריש מה שנאמר 

, שכדר� הטבע ירצו לנצל את העדרות�, כ הבטחה שג� בתנאי� שמוקפי� באויבי�"שהיא ג" ולא יחמוד איש את ארצ�"בו 
מזה לא היינו לומדי� אלא הבטחה לשלימות האר� שהיא נחלת , "ולא יחמוד איש את ארצ�"והובטח , להשתלט על המקו�

ז "ולפ.  הטפל לארצ��" את"לזאת ילפינ
 מיתורא ד. יה לעני
 כללי שאינ� ניזוקי
ואי
 מזה רא, ובזה הוא שהובטח, אבותינו
. שמעינ
 לה" ופנית בבקר והלכת לאהל� "�דמסיפא דהאי קרא , דג� הא דאמרינ
 הת� דרישא דקרא מיותר, מוכרח לומר

דכל ,  אלא שכוונת הדברי�".פרת� ותרנגולת�"אבל לא באשר ל, ולכאורה מזה לא היתה לנו הוכחה אלא על המקו� עצמו
שישתמע מש� ג� למה שטפל ") אל אהל�"כגו
 (והיה לו לכתוב בסיפא ייתור לשו
 , האריכות של רישא דקרא הוא מיותר

  .לאר�

אי
 לנו בכתוב זה רק הבטחה " את"ל דדרשינ
 "אכ
 למא
 דלא ס. לדרשה" את"וכל זה לדעת האי תנא דברייתא דמפיק 
לדעת האי , כ אי
 לנו"א. אבל בזה לא אמרינ
 דשכיח היזקא, ל הטפלי� לקרקע כגו
 האהל ואשר בווכ
 ע, על שלימות האר�

ולא יחמוד איש "ז בכתוב "שבכל אופ
 הובטח לנו ע, ג� כד שכיח היזקא, וזה בכל גווני, אלא הבטחה על האר� עצמה, ד"מ
וכ
 נקטינ
 . וכדעה זו אזלא הא דאמרינ
 לעיל. אואילו על הטפל לקרקע אי
 לנו אלא בדברי� דלא שכיח היזק". את ארצ�


שהרי מהסיפא לא היינו , ד זה אי
 רישא דקרא מיותר כלל"כ למ"וא. דהיכא דשכיח היזקא שאני, בפשיטות בקידושי
ג� במקרה שמסביב ישנ� אויבי� המקיפי� , דהיינו בכל התנאי� שבעול�" ולא יחמוד איש את ארצ�"שומעי� במפורש 

  .אמי' א לדיעה זו אי
 לנו דרשא דרממיל, אות�

  .ט

' את ה"ש העמסוני פירש ולא דרש כשהגיע לכתוב "דר. ישנ
 כידוע שיטות תנאי� בזה, "את"והנה בעני
 דרשה מהמלה 
ולא "וש� לעיל דרשינ
 לעני
 שור הנסקל ממה שנאמר בו , )ב, ק מא"ב(ח "ע דרש מינה לרבות ת"ואילו ר". אלקי� תירא

אול� ,  להנאת עורו�" ובעל השור נקי"נ "עוד ש� יש מי שדרש זאת ממש.  לרבות איסור הנאה מעורו"יאכל את בשרו
ואילו הא דבעל השור נקי . לעני
 הנאת עורו" את"ל דלא דרשינ
 "נראה דס. נ"� לא הביא איסור הנאה מעורו של שוה"הרמב

וכ
 ) ש"עיי, ב"ד מאיסורי המזבח ה"ת אסורות ופמאכלו' ד מה"� פ"רמב(דריש לה עניני� אחרי� המפורשי� ש� בסוגיא 
  :ל"כתב וז) א"ח ה"פ(ת "שכ
 בהלת, לרבות תלמידי חכמי�" אלקי� תירא' את ה"ע מ"לא הביא להאי דרשא דר

ז ורבו "שאביו מביאו לחיי עוה. כ� הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יותר מאביו, כש� שאד� מצווה בכבוד אביו ויראתו
  .ב"או לידי עוהשלימדו חכמה מבי

ע דילפינ
 לה מקרא להשוות "ולא הביא הדרשא דר. ו מאביו"ח נלמדת בק"שיראת ת, כריתות' י המשנה סו� מס"זה עפ
ומשמע מזה שלא נוקט להלכה הדרשא מהמלה . דהיינו ברבו מובהק) ה לרבות"ד(' ש בתוס"ועיי, מורא רבו למורא שמי�

  ).נ"דלא מייתי מידי לעני
 הנאת עורו של שוה, ב דפסחי�"פ' י הירוש"ואולי הוא עפ" (את"

דהרי מטע� זה פטורי� , דלמסקנא נקטינ
 דהיכא דשכיח היזקא לא אמרינ
 שלוחי מצוה אינ� ניזוקי
, ש"ז א"ולפ
, אמי' וממילא לא מייתר קרא לדרשתו של ר, כ לא דרשינ
 כהאי ברייתא להני קראי"א. מלבדוק החמ� במקו� שיש סכנה

אבל לא לשאר , לאשמעינ
 דלעני
 שלימות האר� הובטח שלא נהיה ניזוקי
 ג� במקו� דשכיח היזקא, י� לגופיהדקרא איצטר
ונקטינ
 שג� מי שאי
 לו קרקע , אמי למעט מי שאי
 לו קרקע ממצות ראיה' וממילא אי
 לנו להלכה דרשתו של ר. דברי�

  .� בנדו
"ואתי שפיר השמטת הרמב. חייב בראיה
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