
ל"י-.30יונ.חיר •,בגלדיןיכןרכ •ת"'zבוטתבשל=י Iוי=ייר

. , 

,. 

ייד'יננז,יאררזבדצאעתכתב
 רע'"''ר.ביצחf'כ·ויסר

1tf ד.תגיא ..!כוערל" W ראל -

, 
I 

בתרכז:

 1 • • • • • .םחבומזוכי Iונושוייעקבפנשית

9 

11 

 ·נחושני , 1 'וי\ן Iוהתחנלותנפש mפקיבנויית

א"ס'ד'ר Iלחביחאדסשבדייזמוותנפשפקיוח

• • • 

 r ·אבהרס

 26 •ירהפיסגאיתמר \I Iורר.מ"המרי'ץדלנותכולו"מתיךחוב"

 • • 32 • •ן Iפיבנימדירפאל Iהשבעשנתחבשבןובחר

 51 •(סיף)שבנוייתש; ' )1חזיןנולזז"לדינקלסח"יהרבהנורות

 55 . • •ראאילנויקבהרב I(סיף)בשבנוייתחבממהשתליה

 63 •םיבילסקייימ \Iהרב Iבשבנוייתנובירהנוובירמסינויבנונדי

םז Iסיפר'נורלספריסנול

 65 • • • ·נומ1IIגל "' Iינקיקב '"פנוסשבינויתמסכת

 · .השי"תפחקיסשנו'"ההלכהבספחתסינוית

נורךרשיסת ;דמoלב''''סלמכתבקנוהר :קגיילןבשילי

• • 15 

שIזnלן
 • • • • • • • • • 18 • .פרריישבביתת

 $ 10 .-לץוIIזזבץר ""ל 100 .-בשילוrר :נשתינזביי

סל.ירשולםי,וונ,צפנהירח' :הובערכתתביבת

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



סכותמייכי

ועשיויעקבפגישת

לנוגיולזהדברוישלח.בפרשחמסחיימחאיבהועשיויעקבפגישח
אבאאשרעד .. ,לאטיאתבהלהואגי.. )'די .ג(להפסוקעלבדרשחםחז"ל

בימי,לד,יאימחיהלי,לאןד\א ...הדרדלן..הרחיב :שעירה"ארביאל

 '''שר(לשוך "עשויהראחלשםיטצי\ךבהרמשריעים..ועלו :שבאמרהמשיח,
הפסוק).על

-ןסופהישראל,עםשלהווצרותובראשית-הפגשיהשלראשיתה
כללאורדבמשכתועשיויעקבפגישת :אחרותבמיל,םהמשיח.בימות

סימךאובת..מעשה :מרבותיבולמרבוגדןלכללישראל.עםשלההיסטןריה
מגשיהזוהיכלבד.אשייםשביביןפגישהרעשייעיקבפגישתאיזלבניס".

לירשולים.רןמיביךלאדןם,שיראלביךהחמןדדןתכאךשיבהעמים.שביביך

ןכברלגשיןר.ביתנחבלתיכמעט ,עמוקהתךם\מפרדיהאלןחמנותשתיבין

תאמיך,אל-שחיהםחרבואדםלדיאמראםוירושל,ם,רומי .. :ל"חזאמרן

מחמלאתהאחחשאיךחמאיך,-זווישבהזןחרבהחאמיך,אל-שחיהםישבו

חברחה".מחרבךאלא
יחיהבהםימיםלאותםהמשיח,לימותהפגישהסירסנדחהכדמשיםאולי

אח.זושמואחדה'יהיהבהםל,מיםהארץ,כלעללמלדה'

•• * 
לה.פניסשתי-רעשיועיקבפגישת

עשיו.שלמצידוב.יעקב.שלמצדיוא.

ויירא .. :כפותחח-כב.פסוקיםלבבפרקמתןארותלפגישהיעקבהכנוח

 .כמחבה"ההיאבלילהלו"ך.הוא :ומסיםימאד"יעקב
- ...מלאכיסיעקבןישלח ..-אז,ןשילחפרשתשלהראשןביסהפסןקים

כרתרת"."בדיקתימיבריןשונל ,פתיחהמעיןמהררים/ועמןאשימאיתוארבע

יגםעשויאלאחךיאל..באבומיוחד.לעייךראו;ךרל,עקבהמלאכיםחשובח
זוהא"חשובהמהוכי .)ז(פסוק "עמואשימאוחוארבעלקראחיהןלד

איןזהאותעשיו,חנןבתאחלשעמכדיהמלאכיםאחשלהעיקב ?ל,עקב
דבריעלולאעשיומעשיעללומספריםהמלאכיםמהמלאכים.ש\מעהוא

לבועוזרתאינההתורהאףמעורפלת.עשיןשלכוובתובשארתוכיעשיו

על ,בדןדהמלאכיםקורותעלדברלבןמספרתהתןרהאיךהערפל.לפיזור
בספקיעקב,עםיחדאבן,בשאירםוכדעשיי.תגובתןעלעשויעםפגשיתם

הrזנcרךתההוואךת~ייםהלבניזהכמאמרהפסוקים,בסלמוןחלירףחלקורןך Hבתג 1

בחרמשים.הנדפםם Hי:ע
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מוצא'םאגו.פרשגיגו:בדבר'ביטו'ואתמוצאזהספקעש'ו.שלכוורבח"לגבי
סנו".שלכוורבח',בהסברלחלוס!,מגוגדותעמדרחשח'המפשריםבדכרי

שיטתו-השניההרמב"ן.בדבררומפורשת '''שרבדברירמיזההראשןנה

השרב"ם.של
עדרגוהרשע,כעשיועמך"בוהג- "עשיואלאחיךאל"באגו : '''שר
-מאוד" בק'/["ו"רא :הרמב"ןבדברייוחרמפורשיםאלודברם'בשאגתו."
השגיחולאכהרגןהשלוחיסקבללאעשירכיהזהבעגיןבעיני"והבראה
הרלך".הה'הזהבחילרעהלוולעשוחבלבו,שמורהעברחואבל ...עליהם

-עשיואל '!'חאאל"באגו :השרב"םשלההפוכהג'שחו-מגגד
רבאהבתןבביאתךששמהמתיךהוא,הנהרגם ,אמרחכאשרבעיבןוהןימצאת

דרש "!פשוטועיקרזהולכבודך,עמואש"מאוחוארבעלקראחךהולךאוחך,
באהבה,היאאףבאהבה,אתהמה :שווהלגזירה "ס.,ג,המללהאתהשרב"ס

שלהמעירפלחחשובחםבעקבוחאלאבוצרולאאלומטגדרחב'שוח

הרשכ"םדכרייראו ',''שרבדבריומורבליםהאמוגם'שלגו,אפשרהמלאכם'.

זה.פ'חשגםהכתובסובלהמ'ליםפשטמבחיבחאולםמחודשים,
. 

מאיחארבע 1ב :i , 1ןרמכ" ''' "Z''רושיטתיוחרגוטהרכ.-תןביסשעדן.חנדאה

לאדמעדקשה,בשארכךגםמ"מלשלום.מאשרלמלחמה"חרדרשריםאש"
שוג'ם.לםירשריםמקוםוחגבהברורוח,במל,םעשיודבריאתהחוהרהבה'רה
דמרעלמאבקהחכוגןעש'ואם : "'ורשו"הרמבלדעחלשאולש"כן

חלרגערבא'זהו'חבקהו";לקראתועש'ול"וירץעדדעתואחש'גהלבסוף
לכך).גרמויעקבשהשחחוו'וחעוגם'עצמםורמב"ן '''שר( ?השיבוי

 .בn-בבפסוק'םמחוארוח'עקבהכגו"לעיל,שאמרבוכפי

הובקרהצאןיאתאתואשרהעםאחו'חץלווי!'רמאדיעקבו"ראח.
מחרבח.לשג'והגמל'ם

• 

הנשאךתמחנהיהיהןרכ.הזהאחתהמחנהאלעשיךיבאאםיאימרמ.

לוכל'טח.
שובאליהאומרה'יצחקאביואוקיאברהםאביאלקייעקבייאמד .'

עמך.ואיטיבהרלמולדחךלארןצ

במקל'כ'עבדךאתעשיחאשרהאמחומכלהחסדיםמכלקטחגיאי.
מחרבת,לשניהייתיערתההזההידרואתעבדתי

אםוהכנייבאםזאותןאגביידאכיעשיימידאחימדיבאהצילנייב.

בבים.על

לאאשרהם'כחולזרעךאתושמתיעמךאיטיבהטיבאמרתואחה .ג'

מרב.יסרפ

אח".לעשיומגחהבדירהבאמוח Pו'ההואבלילהשםוליודי.

עשירם.ואיליםמאתיםרחליםעשריםרחישיםמאח'םעזם'טו.

אתרברתעשרחרפריםארבעם'פרותשלשיםרבביהםמיבקירתגמליםטז.
עשרה.עריריםעשרם'
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וויוחלפניערבועבדיואלויאמולבדועדודעועבדיובי'ויתןיז.

דע.ר '1ובדערב'ןתשימו

Iאתהלמילאמרושאלךאחיעשיויפגשךגילאמוהארשוןאתויצו .'ו.

 : '1לפנאלהולמיתלךארנה

הואגםוההבלעשיילאדניה mשלהיאמנחהלע"קבלעבדךומארתיס.

אחרינו.

• 

. 
אחגםהשוישיאתגםהשניאתגםויצוכ.

אתו.במצאכםעשיואלתדבווןהזהכדבולאמו

כיאחוינויעקבעבןדהנהגםואמותםכא.

פני.ישאאוליפניואואהכןואחרילפניההולכת

במחנך.ההואבלילהלןוהואפנייעלהמנחהותעבוכב.

בל,להשם"וילן :י'בפס'מייחדקושימוגישבעיון,אלופסוקיםהקווא
באמצעלל,נהמקוםמהא.אחיו"לעשיומנחהו T'ביהבאמןויקחההוא

אדםא'ןוהלא 1ויקח" ..."וילן :לומואפשרכיצדב. 1יעקבשלהכנותיו
 '1שאלראות[כדיויקח.""ויקםלומולווהיהשנתו,מתוךדברשוםלוקח
להשמילדיראייתנן.להרחיקצירדאיזהקימה,אתלהשמיטהפך.סקםודךר

הארבליל"ויי,םבמחנהההואבלילהלן"והואכג)(כב,הקטעלסוףמבטנו
מהג.הלקיחה].לביןהליגהביןהמפסקיהקרמהלנוהריבשין".שתראתויקח

 : ר"'בפס'הראשינהההיא"ב"ליל"שתיחסשנעשיהילגותשתימשמעית
ןבחמבה"ההיאבליל"לו"יהואכ"גבפס'השביהההרא".בליל"שם"וילן-

 ..דוווןתפלה,מלחמה, :דבויםלשלשההתכונןאבינויעקב :ובותינומאוו
יד-כב.-דורין ;'·רג-תפלה jח-ט-מלתמה

מחלמהא. :קבוצותלשתיהללוההכנותשלשאתלחלקשניתןלינואה
ורמוזהפסוקיםבלשוןמונחוהתפילההמלחמהביןהקשרדוורן.ב.ותפילך.
ביניהם.הלשוניתבהקבלה

הדעוםיחאריההולכםיכל

במנחהנפיואכפהראמו

ך

הםלחםה

מאדיעקבויירא

מהנותלשני ...העםאתויחץ

והכה~האחתהמחנהאלעשרייבאאם

התיפלה

אותואנכייKוכי

 2חמנותלנשיהייתיעותה

רהכנייבאפז

3 

ע"קבמבקשובהלמלחמה.מההגנותחלקהיאשהתפילהאומר,נמצאת

חבספוקיםכן,אםמתואות,המלחמהשלהגנתהתצליח.למלחמהשהכנתו
• • • • • • • • • • • • • • • 

 .הקב"החסראחמחנךתשניהייחיב:עךברתר,אהיעקבזן.להקבלהלכלשיםאריי 2 •

מחמתאלאבאהלאלשביםוחליקתואח,ןמחנהבעצםהיהשיעקביורעיםאבראבל

בכךמחכטאזהחסר ',החסדאחזיכפנוולהםנינוקברואהכ Hעאםמעשיו.פחדו

שדאםמיעקב,למדנילשנים.לחלקיברהבעחיעקבשיכולכךמחנהןתאהרבהשה'

האור.נקרדחאתמשברבשעתםנלרוcןתבריךוcמונהבעל
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 .הר\א"בל,להשםו'לן"ומסיימתמאד"נ/'קבו'רא ..בפ\תחת ,'יתח'לת-

במילהשנבחוספקא'ןהמנחה': לn'מה..אתאלובפסוק'םנחפשאם
ע'קואתמבנ/'הוהיאאלו,בפסוק'םפעמם"'אובעחוזרתזומילהמחנה". ..

לסוףפושתנותח'לתכ'ןהמקשרתהיאזומילהזה.בקטעיעקבשלהכנתו
ויאמואלק'םמלאכיבוו'פגעולדוכוהלךויעקב·.. :אבמושםוציא.פושת
 .)ג-ב(לבמחנים"ההואהמקוםשםוקיואזהאלק'םמחנהואםכאשויעקב
 "..מחנ"םלמקוםקואמדועאח.דמחנהוקואהאם :המפשריםשאלוכבר

אחדשניים,ש"ע..מחנים"'ספורנו)ע"אב(רמב"ו,ותירצו 1רביסבלשוו

המלאכם"'".שלואחדשלו

שם..וילו :oו'דפסוקבתחילתכאמוומסת"מתזהבקטע'עקבהכגת
לעשרימנחהבידוהבאמןח P"יי :הפסיקשהמשךליבראהההוא".בלילה

• • • 

יעקבשלחדשההכנהפותחזהמשפטםה:וק.תחילתשזהJשמא~כיאחין"

בפסוק'סמפורטדווון""ועב'ןחז"ל.כלשון "דורוו ..ההכבת-לפגשיה
ההואבלילהלןוהואפביועלהמבחהותעבוו" :כבבפס'ומסתים"'הבאים
 ./ובמתנח

ספק rואהמנחה,המ'להאתלמצואכדילטווחצויכיםאיננוכאואף
ואףאלו,בפסוקיםפעמיםארבעחוזותזזמילהגם"מנחה".המילהשה'א
אףזה.בקטעיעקבשלהכבתוערקךאתנדיתךהטובהבצירהמגיעההיא

במחנה",ההיאבלילהלן"יהואבליבהמסתיימתזיהכבה

הקודמתלהכבהכהמשך "המנחה"שלזוהכבהלואוחשאיןליבואה
 "מגחהבדייהבאמו"ייקח :המשפטלה.כמקבילהאלא ,"חמגה"השל

משפטבקימר.צוןראיוןכ,משוםההאו':בלילהשםל"וילןהמשךאיבבו
מתחילהבומקוםבאותובד'וק:זבפס'המלאכ'םדבוילאחומקומוזה

המבחה,הכנתמחחילהשםהמחבה,הכנחהחחילהבומקוםהמחנה.הכנח

המנחה.הכנתמסתיימתגםשםהמחנה,הכנתמסתיימתביומקום

 :כולההפשרהאתלתארשיוכך

אלהמלאכ'םוש"רבו

• • 

• 

 ...יעקב

" .j. 

ואובע
/ 

.j. 

 )'ז(פסוקעמו"אשימאוח

הובחנההכנח : 'אתגובה

ליוייצרמאדיעקבזיירא
rכהנותלשג' ...העםאחויחץ

הובנחההכנח :ב'תגובה

בי'והכאמזויקח

אחיולעש"מנהה
• • • • • • • • • • • • • 

הר\אבל'להשסו'לן

די-ח)(פסיקים

• • • • • • • • • • • • • 
במחנהההואכל'להלןהווא

 ,י'נכ-)(פפוק"'

, 
שאיועולינוחשת'אלוא'ןובאמתבלינה,מסת"מותההכנותשת'

םעמייס,ונכתבהההוא,בלילהשהיתההאתבה I"לאםכיההוא","בלילתשתהין

ה'כזללמדךהמנחה.הכנחבסוףאחתופעםהמהנר,הכנתבסוףאחחפעם

• , 
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הן.רח '7'ב pמהכגוח-הללרההכגרחששח'רללמןדהכבה.כלבגמרת
 :זהותכמעטבזניליםההכנותשתיאתלהציגהתירהבתרהלחנםלא
הכנותשלהמנוגדיםהכורביםאתלבילהדגישהתודהרצתהומנחה,מחנה

מערתן.שממבת'גתרמברגדרתהמבבהמבח'גהדרמרתמ'לשבשת'רבחרהע'קב.
'דעלאופ'רס.השלמהמשמעה-מגחהוהתגגשות.ע'מותמשמער-מחגה

האפשרר'ותלשתיעצמרוהתקיןמועדות,עש'ושלפבי'לאןאב'גרע'קב

ומגחה,מחגה '''ערזאתרפי'ס,ע'מות :המברגדרת

מההקבלהא.בוספים.מקומותמשבימיכחמנחה-חגה'מ "הזנילים"דזניון
ההואבל'להלןוהוא-פב'ועלמהכחהותעבר"כ"בפסיק ' pחלשג'ב'ן

רשאהזההמחנהכללך"מי "'חפס'ל"גבפרקעש'יב.רמבידכהובנה,
מדיז/ו, '"ז Iסנתולקחת ...אדניבעיניחו"למצא :יעקבותשיבתז"פגשתי

תלי'שהכלללמדךכמגחה.ול'עקבכמחגהלעש'יבראהעצמיהדבראותר
הרואר.שלבעמדתו

•• • 
שב'דצגםש'בולעילכאמורלפגש'ה.'עקבהכבתחאביתחובכאןעד
עשי'.תגובת-לפגישה

לקראתועש'ו"ו'רץהעגיןבסוףרקכתובהעש'ושתגובתדנאהלכאירה
עשיוחגרבתאתמקדיםל)"חז(בעקבותרש"יכבראולם .)ר(לג,וnיבקד\"

"ואיבק : '''שרלשון "עמואשיויאבקלכדוע'קב"ייוחרכ"ה.פס'ל"בלפדק
 ."עשיושלשרושהואחז"לפ'רשו , ..עמואשי

החגובהאלאאיגבה "ויחבקהו ...יירץ"עשיישתנזבתזהלפיננrזבא

שרז).(בעזרת "עמו"ויאבק :ה'אתגובתושבתחילהבעדרשלו,הסופ'ת
להרכיח.בגסה ,עשיול .z: 'אלןתגובותשתיביוהיחסאתשבנררלפני

 ,'מקראלשלפשוטומכוין '''רששלשפירווש
 :כ"אכפסוקגאמרתהמבחהבשילוחיעקבמטרח

, 

I 
I 
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 . .. .אמרכי
פנייאכפהר

פכיואראהכןואחר

לפביהולכחבמכחה

פגי".ישאאולי

זהלמשפםיעקב.דבךישלהזניוחדהמכבהאתמבליטהזןכתיבחצירת

כמילהמסח"מחראשובהצלעכלכאשרצלעוח.שחיחלקולכל ,חלקיםשבי
" D י"פני ,וישעפניהם- "פגיר"סגיי.'"בימלה-שניהצלע,כל ."נזי" -

ע'קב.פניהם

-אל- Qפנישראיתכדיעשיי.פניאתפניייראיברלרגעמתכונועיקב

לם:'ההולכתבמנחהיושע ":מלכפרקדוםעיקבצרדיבכי·טובתגמרזךפנםי

פבירא"תעללשמעמצפיםאנוובעודפניו,עלהמנחהשעברהלאחריעקב.

יעקבמאבק :לחלוטיןשונהלכאורהשהואעבייןעלהחורהלנימספרתעשיו.

 .,םר,יוסימידדיישמעתיזוהיכחה 3
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ברוהר,האיששלזר~תועצמושליעקבדומהלנו.ברורתאינהשזהותואדםעם
אלקיםראיתיכי :פניאלהמקוםשם"ויקרא :המאבקבסוףאומרהואשכד
לא).לב,(נפשי"ותנצל 'Cפנאלפ<נים

הפנםיראיתהיאהזכלארסנישראית uלןבגלהוןבעצעיקבכז,כיהנה

פניםראיתמכח .המלארפניבראיתעשויפניראיתשנתחלפהאלאצםיה,לה
• 

ראייתאתועשיויעקבמתארוכרעצןבו.עשיופניראיתאופיגםנקבעזו

ראיחאיד ),(לייג,ותרצני"אלקיםפניכראותפנדיראיתיכזעל"כיפניו
 ,"פניסאלפניסאלקםיראיתיכי ..קידמתראיהאותהאלא'זי "אקויםIכני"

פניראיתאלו.פניםראיותתישזיבהחיסאתיעקבלבומגלהזהבשמפט

היאהןבבחזשעתראיה.לאותההםצדדיםשביהןבלארפניוראיתעשוי , 
עשיו.פביראייתאופינקבעזוראיהתוצאותפיערלהןבלאר,פביבאריית

 ."עשיושל"שרואלאאיבוזהשמלאראוןבראתהכרחרעל

הוזכרצוררשיהןבלאר, Iיעקבביזהמאבקלשזכהוחואתלהביזכדי
הברכוחלקיתתבעקבותבאהמהארץיעקביציאתיעקב.שלגלותובסיבת

בבהל,עקבותקרא"ותשלח :ןבב)(כז,הפסוקכדברי :רבקהובעצתןבעשיו
בקלוישמעבניועתהלהרגר,לךןבתנחםאחירעשיוהנהאליוותאמרהקטד
הואארורענידות,·הברכלקיחתעניד ."חרנהאחילבדאללרבהרוקום

נקדוהרקכאזנוכיחבו.להארדיהןבקוםכאזואיזלעצןבו"ברכהקובע"ו
• 

אימאבעיתיא :ההןכחהלעיקב.מייעדותאמםנהיןשהכובות :והאיאחת
• 

אמנושרבקהיתכזוא :סברהאיןבאבעיתאיסבהר.אימאבעיתואיקרא,

אתלגנבבנהיעקבאתרבקהשולחחאםוח.·אחריחסרתעצהלעיקבתשיא

עלהיאשנשענתספקאיזבהצלחתו,כטוחהזאחובכל ,יצחקשלדעחו

הפסוקעלאונקלוסןבפשרוכרועיקב.וינעיוזכגיעותשהבוכוחבחוהירעיה

אי ,"עלראל,דלוטיאייחוזדלאבנבואהאחאןבול,"- "בניקללחרעלי"

להה'"ויאזכר :נבןאהרבקהקבלהשאכדבפסוקזכופוש-קואאיזכאבעית

אחוייאת..יצחקדבריהיוממילאצעיר."יעבדורב ...בבטברגיויסשגי

ההיזכוכוח "לאחדיגבירהיי"יאלילעשיו,להאמרחייביםזכ)בז,( "תעבד
לעיקב.לרא.מר

 !עשיובדמותבהופיעובעקבההברכותאתליטוליעקבצךי,ההימדוע

כרדעים.חזכיםמפלאוח ,הקב"השלהנסתותמהנהגתוחלקר~אזהעניד
מואב.מזערשתצאישואלמלכיתעלשגזוהכשםהעל,ונה,החכזנהגזרה

יבואושכאדווקאעםלזכבהברכוחזכיטבאתיקבלוששיראלשגזהרושבם

 .לקללם

וגרימחיצחק,שלדעחיבגניבתמלייהזיבצורההבוכיתלקיחתאולם
עוהלזיצעקהימרה.גדולהבצעקהביטוהיהומצאתלעשיינפשעגמת

הוצרראלוםידברלחקדכדיתיקונה.אתיחובעתיעקבעלזכקטרגת ,לזכעלה
שםלהתענותרזכא.'-הארזכיבדלאצלנהשםירשערשבןבלגלותעיקב

פעםמרן.מהילעמיד ,"בלילהרח Pיחרבאכלביכריםתייהי" :מייגעתבעבדוה

מונים". .עשרתןבשכורתיאתוהחל,ףביהתל"ואביכד :לבד '''עפעםאחר
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לקיחחלמשעהרומזחבבכיהר,הצעיהרהחלפח :ביוחרהגדולההמרמה

 '.הברכות

וישבועשיובגלוחוישביעקבבהםאלותיקוזשנותעשרםישתמולחאר

עמן"ןאההיולמולדחןלארצן"שוכ :הקב"הדבריאתעיקבשומע ,בארץ
כנסיתלפני ,כעתעשוי.צעקחונחפיסיההמעשהחוקז :משעמ ,)ג(לא,
ואמנם,מעשהו.נשלםשאכזדיז"בעל"הודאחלקבלהואמחכהלארץ,יעקב
מאבקעשוי,שלשריעםאחרוזלמאבקעיקבנפגשהידרז,חצייתפלנירגע
יעקביסוריכגבדעשיוצעקת-זהמולזהנשקלוובוהללי,.כלנמשןזה

לויכוללאכי"וירא :עיקבאחלהכרעיעשיושלשחההייכול Kלבנלותו.
באותונצחונולאחר ,יעקבעמו'!בהאבקועיקביןרכףזחקעירכזבכףזינע

אם'כיאוסלחן"לא :די!בעלת Kהדו-לוהמניעאחודורוסעומדמאבק,
מעעוראחייעשיראבישברכביהברכותעלליהדוה.. :/י Iשוםירשביכחני".

מקבלהואואמנםזו,הודאהבלאלארץלהכנסמוכזאיננויעקבעליהם".
יאמרלא" :שר"יפירוסיוסראל"אםכיוסמןועדיאמרעיקב"לאאותה

 !'ובמרמהבעקבהלןבאווסהברכוח

לדרכועשויוישכ"עוסיויציאחאחבהכרחגוררחלארץעיקבכניסח

רעשין ...יעקביצאציאאר 'יiTי"הפסיקעל '''שרם"שרכדשכזשסירה".
לדוריכוליםשניהםיז Kו !' Kבוזהיוצא"זה :י"רשלשוזל)(כז,בא"אחיו

באזר.לשבתעשיוהיהכיול-בגלותשיבוסעיקבזמזכלאחח.בכפסיה
הימנה.לצאחעוסיומוכרח-לארץעיקבחזר

עשיומעורפלוח.ויוסעכוונוחאחהחורההשאיהרזמערלהב!'כל Uכנוח
לגמרי.ברוחתהיולאהזעצמולושאףמפניכוונוחוי,אחלשלrזיםיאמרלא

קשורהשדעחןמפני ,עיקבנוםבפגשיתוינהגכצ"דסופיתהחליטלאעוסוי

חלוהיעשיווסלדעחןןגמירוחעיקכ,נוםלמאבקהיוצאוסרועםיהתה

נועהדודאיעוסיוע"יהאנשיםמאןחארבעלקrזיתהמאבק,בחןצאוח

להחילטיכולאינושהואאלא ,!"ורמבי"רשכדברימאבקלצרכימלכחחילה
לענוחיכולאינוגםולכזיעקב,לביזשרןביזהמאבקיעןרבטרםסופית

עצםמלבר ,לעיקבדברלספר;כוליםהמלאכים ,! Kכןמשוםלמלאכםי,
אשי,מאןחארבעועמובאשעשויהעובדה

המלאן.עםיעקבבק Kנ-לעיקבמחקרבעשוישבןלליהוחו Kכלבמשן
 ,ן Kוהמליעקבבק Kמנוסלם-עיקבאלעשיומגעישר Kכלילהאןחובסוף

בדעחוונמרנווסיושלכוחוחוסרגעוחו Kב .לעיקבעוסוישלשרו~נכנע
האנשםימאוחארבעשלבואםמסרחנהפכחאזאןעיקב,נוםלהשלםי
-עמיאיוסמאותוארבע" :הרוסב"םכדברישלום,למטרחמאבקממטרח
לקראחועוסויוירץ"לעמו" ...מ"דבII'קעשיוחגובחנהפכתואז ,"ל'כבןדו

להחנקןת.הפכהההאבקית,'הכjכדה".

• 

י
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-עשיותגובותשתיאתלהציגהתורהבחרהכאןשאףהדברמםל!)'
תחילה .""ייחבק "ייאבק" :זהיתכמעטמיליסבשתי-והאחרוגההראשןנה

אלומיל,םאףלהחנק.החליטשרו,כניעתלאחרולבסוף.לנאהק/עשיוחשב
משמעהחבקות mעימות,משמעההאבקותבמשמען.ומנוגדותבכתיבתןדומות

יעקבמחנהומגחה.מחגה :יעקבלהכנותלהפליאמתאימותוהן-פיסו,

 ,למפרעמתבררעתהעשיו.החבקותמוליעקבומגחתעשיו,האבקותמול
לשתיהן.רת.כוגןוישעאףהריש ,אלודרכיםתישכלהתכוגןהיהחייבשעיקב

לאיעקבמגחתולילואבהאבקות,לגצחההיליכולאעקבימחגהאלולי
כלבמשר :גוספתתמוההעובדהמתבררתכעת .ההחבקותגשלמתהיתה

התייחסוחעלמילהאףשומעיםאיגגולעשיוהמגחהבשלחהבוהל,להאותו

גחונהעשיושלדעחוהיחהלילהשבאותומשוםאלאזאתאיןלמנחה.שעיו
עשיושלשרוגכגעכאשרהשחר,עלותעםרקלמגחה.ולאלמאבקדעיין

המחנהבללרמי" :במנחההואנזכר ,ליעקבלחבקעשיוומחליטליעקב
להעמידןיעקבר.צריך ,כמחנהה nהןבגלו nברא"ערייןפגשת"",אשרהזה

 !מנחהאלאמחנהזהאין ."מייימנחתי"ולקחת :טעותועל

• • 

, ... 
אחת,במילה ."'שרבפירושרמוזעשיוחגובותשלזהתאורשכלמעבין

תגובותביןהיחסעל ,לעילהמתוארהעניןלכלי"רשר,מזאגב,בדררכאילו

 'פימנחם" : '''שרלשוןעמז"אשיויאבק"הפמוקעל '''רשפישרוכרשעיי.
לשוןשהואבראהול,ברגל,הם.אבקמעל,םהיושעפר,לשוןאישיותעםר

וואבקוהשונקו ,ורעהאתאשילהפלימתעצמםיששבםידררשכן ...ייתקשר
פירוש(אבקמלשווויאבקלמילהמנחםפירושאת "'שרדחה ."בזחעותיו

להדגים ' l/רשבאכאשר"ןיתקשר,"בפירושובחרהרמב"ן)ע'ן,גםהגתמד

ביביהםואיןחביקה,היאאביקה ')!השללמדר ,"ואובקו"שחובקואמרזומילה
שבשעתאלאההחבקות,פעולתהיאהיאההאבקותפעולתבלב.דהכיבהא'לא

 .השביאתלקרב-ההחבקיתובשעת ,השניאתלדחותהאיהכונהההאבקןת

•• * 

ושקעבואדום,י"עמארצבויבו mבאבואףלבגים.סימןאבותומעשה

לבושבשמעעדבל,לה,וקרחחרבאכלביבייםהייבישגה.כאלפיםיבגליתבו

הלילההתחילעמכם.ואהיהילמילדתכםאבותיכםארץאלשובו :ה'קול
יללהבאותירשעאותיהצליחאדים.עםהאחרובהההאבקיתשלהאחרון
 .חחבואתיכילחהגופבוכלאתששברהכמעטזוובקיעהירכיבו,אתלבקע

השחר.עלהיכבר :'לויכוללאכי"ויראבבובחקייםזאתכלעס

יייעשעיקבפגשיתיעתייה ,שלהמלזחירהלהיפרשעלהשחראותועתיי

 'להוהיתהעישיהראתלשפוטצייןבהרמושיעיס"עולולסוימד"להגעי
אחד".ושמ·,אחדחייההיההיאבדיםהארץבלעללמלךה'יהיההמליכה

· • 

• • 
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נחשונייהדרה

והתנחלותנפשקוח tפת ttכע

בשאלתי'יעי-שםהלכת"םגיומיםמאתדיניםססקישמעניבאחחנה
בגין.מוהממשלהואששלהשליםתיכניתלס' , "Dלעובשטחיםהחזות

ישואלאוץשטחימסיותבעניןהלכתיתלפסיקההקו-המנחהכיסיבואינני
קידםויצהאניאבללהלן.שאבווכמינפש,פיקיחדיןבכרשיויאםהיא

אח"כנפש","פיקוחמבחיבתזןלשאלהמסביבהנטושלוריכןחלהתייחס

לדעתי.הנכיןבאיוההשאלהאתאעמדי

ישלשיואל,אוץמשטחילאייבההחזוהמח"בישלהביויויםאתקואחי
ואשיניםיספויחונכבדיתגדולוחהלכוחומקיסיםנוקביםהבירוויםהשוללים.

ואחוונים.

העכותכיסוכואני\הלכה,חוהרשהםכביווויםהאמתלמרוחאולם

דעתלהשהממשיאלחהאםמיקדמת.היאהלכתית,למסיקהכעתהבעהי

האיפיזצייהילאהקיאלציהילא 1הלכתיחפסיקהמקבלתהאיהאם 1תיוה
םשל .הסוקעלהעומדים 'Oביבעב .דעתםלחוותהלכהגיומיאלפוביתאיבן
דלוגיפולהרביתכהלההבעייקביןהדעיתחיויקיאיפוא-,"מה,

עובדא.בפנינעמודאם .ז;מטוהלהשיגלחילונ"סלתתלנואסור
אז .כזהמצבבפנישבעמודוהלוואיתורה,דעתשיאלוהקובעיםשהג\ומים

כייתבוו,אפילוואםולאומוה.לפוסמהישאלאההלכה,אתלכבושאין
ה"כעואבלח"ם.אליקיםדבויואלואלוהויבפסיקהדעיתחילוקיק"מיס

שיקיליםלםימכריעההיאחורתית.דעתבחוותמעוניינתהחילוניתהמלכיתאיז

עצמגו,לביןביבינולחלוקאותנואיפוא,מכריחמהבלב.ןפוליט"ם

חיוחבואתעישיםרקהחקשורתכלייאילי ,כללנביחליי'.אינהכשההכרעה
 1חיריחשתיהקדושה,

להחזיואסיואומיתואםלאלבירירהיא,העידמחהשאלהלדעתי
על ,נפשפיקיחשלהדיןשיחולהסיכין,הממיודורבאיזהאלאשטחיס,

בטחוגיבירורהטעונהשאיהוו ?'שטחיםהחזרתאיאר ,החזרתידי

האייבךשכאכיהיא, 'Oבעלי-בחדעת .הלכחיחפסקיהלפבי ,יאסיםארםגי

 .לביתרקרובהיאאםמאשומסיכןפחיחהאר ,מיליןמאיתמביתרחויק
ןלדרעםעמדכשנאצך , 'Oהימחששלמלחמתשגךסהמצכהיםבזכירעדר

עצמבןאניכעחליאשו.הצביךאחהטילישאיימיםיהשמיענמליחנולי'
הסיכיןבזיךיזספיקאספקאפיליק"םהאםלקדמיחי,המצבלהחיךח 'Oעשו

לי'מצךיסמאשךמסיכנתפחותהאיבגביליתנימצךיסהאם !יפיקיח-הנפש
ישדיח-הנפטבאחתעסמאשרריתך,מיגנחנפטבלישיךאלהאסזהתעלה

מאשךיותך,מסוכנחשיךאלבךיביגיתישימךוןיהדרההאם 1בסיניהחעיפה
ןאשפ"יתתהיהלליהשביזערבית,אוטינומיה
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ה"שלרם".אח·מקבל,םאבוההםהוויחודיםחמודחהלאבש", '1"הטועבים
אחכבדשהחזדבואחדיב"שלום,"המאםיביםבחוכבושש'בםמאמיןאיבבי

םחעצמחהמצרםשלבב",תםמשהה'.בשחבהלאדברושוםסיבי,חמצית
הםחישלש.עלמוסלמיםן '1מלשלבשטפוןעליונמאיימיםהםם. '1ל1'מם

בלחמיםהםכצרובם.שלום""היוגשםלאאנםצבאיח,באופצה'מאיימים
ממשלחלהקשהצעיוהםושומדון.בהיודהעצמאיתפלש'תבאית'ייותלהקמת

כמעטתבו II\ומגביםהביבלאומית,בזירהאותברמוקיעיםהםגולה.פלש'חין

 .יחסםיולשיפוד ,דמליזצהי uלסימןשוםאיןאחדח.אוזובה Kבתום, '1כל
ממלכתיי.םטכסםילהםעוכריםשאבואצלבו,שר",םשלבקיורםיכמהמלבד

בידושלים.הדאשובההופעחובעתסאדאחאתזובצוהרשקיבלבוכשם

צדיכשאבובגללו"השלום,"שזהול Kבישדשחשובמים '1השיהאם

אש"ףעםלהתפייסעליוולהקלבדיבו,עודשש'בומהגםאתלסאולהחזיר
ללאשיארל,שלסיכובהאתשהשיגהואכילהם,ולהוכחיהסיחב,ערמי

 .זכלשהיח'llכהר
"פיקוח-מושגשלהיפוכוהואאצלבר,שבוצדזהואסיטארגיבטחוביגחון

יכול 1'1וחסדחמי(בדובש'ראלשומדשדקודואי,סיכוןהמלודיהואבפש".

קיוש.מפחלהצליגר

 ,התעופהשדוחהבפט,באדוחהחזדחבדעללחוםהמשימהעליברהאם
גםשתסכןפל,שתבאיח,לש'וחשוומדון·ה'דרהוהפיכח ,,"רםפיתחתפיבוי

ל"שלום"התקוותאתעודלהבי!אבייכול !מקדשבוומקוםיחשליםאת
חצאי-אמדהדעת,אתבליבלבגי!כשמדההתפתחרת,שלבחחלתה '1שה

אסוראומותראםעקרוגית,החלטהבפגירקאותבווהעמדילעם,אמיתורית

אזר-ש'ארל.שטחיעללרותר

אתהטעהבגיןכיביותר,הגדוליםהאופטימיסטיםאפליררואיםם '1כ

בוכחיםם '1כח"ו.ותבוסהלבסיגהאביריםצהלתלצהרלהצבור,ואתעצמו
דירשאיןלמשערל,אותגוהבאיה rבגשלת-השלום '1דמיגכידלעת,אגו

רב'י'קיבהמלאהבולההעתוברתאברש.רסיוקללאשמאל,או rימבולנטרת
החזדחהמדיבה.בחייתקדיםלהאין'ש ,והבטחוביחהדמיביתההדידוחתעל

בדייכברגמצאתסיגימחציתעלהי.מדברםישאדיעובדאכברהאיסיבי

חיבגאותכמהאחירזמן,כעבורבדיםתההיהשגה'מחציחוואליומצרק
גאית,פלשיתמידגההסףעלעימדתכיוםה"תקוה".שירתעםגחרג.עשדר

שגם ,לומררםבקולעמיזואףהייולדה.מרםעדרבהמבירהעלוםשבל
't הל,שייכתתהיהחשלים

 1שטחיםהוחזירלאאולהחזיראםהיאהשאלהזועגומהות 'Itבצמהאם
i 

לש'ובםיהודעגוכברהלאחכם.שאילתללאהשטחםישלדובםהחזרבו,כברהלא
הובםלעזיבחייבםיהשםהצלה,חגורתלשמשרפ",בפיתחתשהתש'בוהידרים

במשעיבוואליו !וגעשהעשיבולאכבררמהלמצרים.ולמרסרםוש'וב",ם
אחיזתבובעייתאתהחדפגראדרבאאלאש'ארל,אתהצלונשלארקאלאלה

תר. '1במסרכבתבצוהרמקםר,רבכלוהגליל,ירושם'לשומרון,ב",רדר_
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שלפהיםבהבלבוצו'םוא'בםבוווות,הגדחתהםרמלחמהשלום
ומדג'ש'םחוזר'םכשהס'שואל,לגבולאו'ב'םק'וובשלמצבפולtכ''קא'ס.

מ'טשטששא'בו ,ודוא'ס'כוןד~אלהכר'ערב,אמצע'הואזהשק'חב'וס,כל
שא'םבשטחקלגב'גסבוורה,קבנ1"הזו"שלוס".זאחמכבםושארבדי'על

בחלקמדובראםשכןכלה'סטוו'ח.ומבח'בההחורה '''םעלש'ראלש'כ"םו
בטחוב'חעו\בהגסה'אכרעלשבוסף ,והה'סטוו'תהתוות'תאוץ"ש'ואלשל

אתבחדהמהלהוק'ע'ש'שואל.מד'בתשלוק'ומהלבטחובהלה'פר,וח"ר

שללתוכב'תומשהי'ות""מ'סט'קהשלאופ'לשוותהשמאלב"ם,שלבסויבם
שה'אצווהבכלעוב'תובובותאוץ"'שואל.שלשל'מותהעלמרחב'תהגבה

אתלהבק'עהאו'בח"ו'כולאחתשבמכהגורמת,ש"ואלשלהרבההבטןעל
בבללהאסב'דבו.הבשארבחלקגסק'ומבואתומסבבחרלהורסה,האץר
בחבל,סגם'שואלשל,טתשלההכוחעלמבוססזהחויב'בטחרב'שצוךר

 ?'משיחיתו"הזהימהויהאיפסול,היאוההיסטוריההתורהפיעלשלבישהם
דבוו'ואתשכחהוא"שלום."במ'לכוד'שואלמשמלתואשבלכדלהווחבו

הבטחךנ' mמההכדעחהסהיוגםאבות","נחלתעלתמדיהמםוצצםו

"בחלתבה'ותם ,בהםמחבש"'םלנםושהשמאאף ,אלהשטח'םשבהחזקת
 ."אדבת

זמב'ת,ה 'Vבשקאלאב"בג'הד",הממשלהראשאחלהאש'םבאא'ע'
ס'נ'החזרחשלצדד'חדשלוםעלהכוזחואסון.שהפכהלו.רדיעוחמס'רכח

טעוחה'חהערב'ת,לאוטונומהישוומווןהיוהדררס.'כתהב'בלאומ'הגבולרע
ובהכרזתוכמומטעותובולחזווכבוההי'כוללאכאןאראשלוית.עלמבוססח

אשראחל'ייםעל,ושכפו'פות,הקלבהנאחזולהכוזהת'כףהכלכל'ת.
רבווי.אתל'ייםצדמכללחצרג'סאמא'דרוקאוטרג'סאמחדסאדאתאמר.
עמוקלתוכהדחפוהוהם.ארבה,שבאחזמהמלכרדתלצאתכד'החפתלהרבה

ומכ"ז'חאהר\אכ'בטוחב'קאובפ"ר"וודי.בכבל,'ד'ואתוכבלוו'ותר'ותר
מחושבח.הבלח'תוכב'תושלהעגומותחוצאוחהיאחכ'סו

כי .ההנתהלפיההלנהאתמברריסוהמחייביםשחטיסהחזרתשיללי

האוסו'םעללומראפשוהדיועוח.העבוותשלושמלבדהכל,חחהבפשפ'קוח
 "בפש"פ'קוחפל'ג'..לאחראמאוומרחרא,אמומרכ'המת'ר'ם,ועל
תורה,וכ'ןלאא'פוא,ה'א,ךס.לוגחאלמח"ב'ס.וכןלשולל'םאחדי'סוךהוא

בכון,'וחו !בפשפ'קוח'וחרש'בוומח'אםמבוכה,בטחוב'חבשאלהאלא

שלבמקוהכ'קובע'םוקהובח"בםוהמצב.לב'וורבכבסםולאהובתןוכח'ם
הואהמקרהאםלקבוע,מוממרמ'אבלשטח'ם.להח!'ומותובפש""פ'קןח
בטחןנייםיסןדיים,בירזרםיסעיבה,זישאלה ? iצולאיזהנפש,פיקןחבגדר

 ,ר\אגווםבפש"פ'קוח"ספקגםלד'באהו' ,ספקוח'שבסואםןא'סטואטג"ם.

לבוויאפשואםהשאהלבעצםלחלוקאפשוששובאלאודוא'.בפשכפ'קוח
בפש""פ'קוחד'ןכ'בוסף,בך'ןספקא'ןושוב 1הב'ווואתלעשוחמומךמומ'

שכ"טס"ש"ע(ע"ןבלב,קלה""לשעהה'אשההצלהבמקוהאפ'לוחל
"והנה").ד"ההשבתמוסרסוףחינוךובמנחת ,'רסעיף

, 
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חששרקכשקיםיאפילוהיאהשבת,אחעלהישמחלליז ,סכנהשל rדה
שתגברלחשושישאךשהע,לפימסוכבתאיבהמחלתואםגםאו ,סכנהשל

כהלכחהשכחשמירחבספרועייז '.יסעיףח"שכס'יש"ע(עייזחיייוחסכז
בגד"הידיהואאםאפילומקומוח)ובמראי '.חסעיףלייבסימזלייבפרק

איזמיידיח,סכנהשלשהואכלחששקייםכאשרכיהוא,זנסףודיזרבים",

 '.אפרקמ"בס'יכהלכחהשבתשמירתעייז(רופאדעתלשאולאפילוצוןו
 .)"דמיםופךשהדיהרעהשבאוחהאולשה"ניל,/חז/אתהמצטט

צדכאיזהדריאי Uקכעהאם 1זהבדברברורהלפסיקהמקוםכברש'האםובכז

שלבהימנותאספקכ) 1כבסיגהאוטחיםשכהחזרחאם ,בפשפיקוח rדיוחרחל

אפילוג)סבפק,גםשייךבפשפיקוחכיא,הווהדיזועומ.דקייםודאיסאדאת

רקלאדלפבינווכנידוזהבפש,פיקוחאתלקכועבאמזרכיםנגדיחדימומחה
 ".לשעה"בפשפיקוחשאיזכמקרהו,אפילד)זאת,קובעיםמומחיםיחדיים
ועומ.דקייםהדיזסכנהחחפחחשמכרחשש,ש'אלא

ריאהואיבניוההלכהראהיההלתחןםייכיםשאלהנםייענכלאכל

דעה,בךכחלווחמוסמךעצמי

התנחלותהיאהבעיה

בעייחאלאפיקוח-בפש,בעייחלאהואלבירורהעומדחהבעהיאולם
שלאמחפלאשאבי ,לגמריאחרקו-מבחהבהלכהקייםשלגביהההתבחלוח

שטחיס.החזרתלעגיןמסביבבוילכוחאיתימזכירםי

ככל l "הרמבלפיהביהגתמצוהחיאהשוכיבושיראלאץרישירביתימצ
רהירית,

בעלק"הגאהוהום ,בחרבואוחהולליםשה ,הגדולםישלדעחםאבימכיר

עלהסומכיםל,"זצטייטלבוםיי"מהרק"והגאוהל"זצממובקאטשמבחת-אלעזר

אץר-ישובמצווחשאיז ,"'קדףכחובוחס"בחוחייםורכנומגילח-אסחרבעל
בעקבוחהולכחהמאורגבחהחדויחהיהדותאולםבזמבנו,נוהגחש'ארל
אלונים,וואחרבראשוניםהיאאףהמעוגבח ,אחרחבשיטהשנוקטםי ,רבוחהי

שיטחנולפי ,דתמהיהמליחאעלעודמאניאולםחיים,אלוקיםדבריואלו
אלוחשילשיתהיית,ייולדואלא ,וחיכענפתורלאממבהאתעלםאם , Uא

תריסיז,בלעילשמפהים ,להזאזכהכימקוהוואניובות,שתהדורשוח
האורםי,כדברהםשדברהים

 ".האץרושיוב"כיבושמצוותשלזמעותה Zנהבעצםשאלהלעורררוצהאני
זהוחםלקבועישאלא ,שאלהאיזישראלמארץשאינםכבושיםשטחיםלגבי
מהםרשיההבטחה,בגביליתהיאסינימחציתכיהאומריםמפnיסקים(שי

 ,ספקזיאלארץ-שיראלשייכיםאינםשטחיםשב ,)לווכסיני-האומרםי

סתםאינםהחורהלפיארלישאץר-יחלקאולם ,שפjו'וח-נפיזזשלבחלותו
שכיבומצוות :ואלשומתלבטאניאבות,מנחלתחלקאלא ".כבשוים"שטחםי

שלהגדולהדעחםלהוציאכואחרוניםוניםשראלפיבזמננונהובתאץר-שיארל
הארץכיבושמצוותלקייםאפשר,האםלמעלה),שהזכרתי!צ"לל"הנהגדולים

מהזמלחומח,חמשעל,נועברוהיםרועדהמדיבהחקומחמאו !סיכוזללא

• 

, 

, 
• 

, 

, . 12 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



• 

 , 19S6ב-סיני(מלחמתמנעמלחמתמהן ,)השחרור(מלחמתכיבושמלחמת
שיאםישראל,תיההזאביהתגרגנית.מלחמתומהן ,הימיס)ששתומחלמת
כדיןתנושנפס'כננןכדציפיקוח-נפש,מטעםארץ-שיראלחלק'להחזיר

כ'אול,שלבאושהללאהובניםגדוליפסקוהכפוו'סיוםבמלחמת 1םשלכוב

 ."יתשנפ"סיכיןהשפירימלחמה .ייםלשכעיצימילמלחמהלהתגייסחייבים

מציל,םורואיה"נו ,ואלשאוץ-יכלעללוותומסכימיסה"נואםכיברור
לפיוהשפלהתל-אביבשלrוילהתוקףמה ,אביןולאאניתםנפשות,הרבה

לגביהשונימה ,הקדושיםוהמקומותירושליס ,חברוןשלזהאמשרההלכה,
ךלמשנהוזהחלקביןנפשפיקוח

עלבעלותנולגבימכר'עיספיקוח-נפשד'נ'כיאומריםאנואםובכלל,

במלחמתאמבםךהאץרכיבושמצוותאתלק"סאפשרכידצאזארץ-שיראל,
ושארובמלחמת-השחרורהחשמובאים,'הושע,במלחמתאבלאש".בםללאדוד

שהאדםללאוכיבושמלחמהתיתכןהאםרבים.חלל,סה"בעובפלומלחמות
בהאומרהח'בוך,שבעלתחרימם,החרםבמצוותנסךלסכבהעצמןמכביס

סימןחיבוךמבחתבעלמתמהבדבר",יסתכןאלשונלבד"בזמבב,וגםשניהגת
זומצוהמקוםמכלהסכבה,מפניתונדחתוהמצולדכבהי" :ואומרתכ"ה

 ,הנסעלדעתהתסמךולאשהתווהוידוע ,על,הללחוםןתה "1צדהתורה

כן,אם ,מלחמהבעתהצדדיםנישכםינהרגהעולסובדךד ,ן"ברמבוכמבואר

מנתת-חינךובעל ."'סתכןאםאף"הורגסלמצוהי ,הזהבמקםוסכנהדתו'ה
 ."עייןב·,,צוירהדברהשאיר

ן"הרמבלפי ,כיבוש-הארץמצוותאינה ,תחוימסהתרסמצוותאולם

מצוהלבבישפיקוח-נפדיןשלהבדרתואיפוא,מהיהמצוות.לספרבהשבותיו
 ? ""סכנההיאשמהותהזן,

• 

... 

ז/ Iתדמב

הספרירברי

 :אומך ,/דמצוההמציית,לספרבהשגותיוה,מב"ן

ולאבותבו ,לבויתעלההא-ללב,ובתןאשרהארץלרשת"בצטוויבו
אומהאומותזולתבובי'בעזבבהא,ולקב, "lIויצחקאברהם
כי" ,בהושיבתםהארץאתוהורשתם :להםאמרשיהיא .לשממה

 ."בהוהתבחלתםאותהנתתילכם

אתמצטטהיאררתורלוניהגתזימצהריכי'ל,זחזמהתןרהחימוכ

 :ואומרף'מוסוהוא .בשתישדתשכזכות- "שד"לךבקרא

• , 

זזבמלחמתהמצהרהיאהזאתהמציהכייתאמר,תבששתאל ..

להרוגבצטוויבואבוש ,כןהדבראין /כו Iלאבדסבצטווש ,עממים

ובעזבן ,בשליסליםשלהרצואםאתבו,חמןלבהיהאומותמן
זולתבובידולאבידן,בביחלאהארץאבלידרעים,בתבאים
 ."מהדורותבדוומהאומות

• 

מאריךן Ifהרמב •

"שנצטויינומהמצוה

כ'בהסבר,שם

ארץאתלכבוש

, 

ארץשיובעניביכל

הדורות".בכלישראל

ןנבע'ס'שראל
כיאומר,הוא
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לכיברש.יהרשעמלחמתהיאמצרהמלחמתשמ"ד)(iכרסהחז"לכררגתז.רוי
את"הוןרסתםבקראמסעירשת Dעח/'תבפירושןזהדברעלחוזרן"הרמב

רמכרמהרמב"ן,אחרתהקראאתמפרשז"לי"רשאמםגבה'!\שיבתםהארץ
כתיבתשלבדיןגיטיןבמסכתז"לרש"י!'רלםאחרת,דעתרכילהסיק,רצר
כרכביםערבדילגרש"הייגר :ארמרישראל,ארץשירבמשרםבשבת,ארבר

קריחמהלמכל"ב'דףiכגהדריןבמסכתל"זרש"יארמררכן !'שיראלבהרלישב
 !'לכיברשהירשעמלחמתמלבדרשרת,

המצררת.בiכפרהמצררת,במגיןהארץשכיובמצררתמגהלאל"זם"הרמב

"משרם :ברמב"םגמצארתהלכרתהרבהאילםןכ.בגללעלירמשיגן"הרמב
החצהעבדכיה"ט,ח"פעבדיםבהלכרתלמשל,פרסק,הראשיראל'!אזרישרב

ברמןגםברהג-ארמרהרא-זהרדיןאתר,לעלרתרבראתכרפיןלעלרת

רס"ז.iכי'ערירבשרלחןגפiכקרכןהזה,
ישובמציןתאתס"הרמבהכגיסלאלמה ,כןאסבטים,למתרביסואמנם

 ,זהמצררתבמניןהארץ

האהחגםי.לי(מגדרכמהל" Jזןב'מסןכצנזראבניבעלזןבתמהיהערסק

קרבעיםהאחררגיםלשריבםיררב ,ןנםישראוערד )ו"ט(מצןהחדרים""האילם

שבמכתביואישהחזרןלבעממחבאחחביםגדרללגןרמיז"ל.כרמב"ןהלכה
 :כותבהואקע"המכתבת"א,

 ,זווהומבהרמב"ס,ידיעלהוכרעהישראלארץשיוב"מציות

 !'לעלרתחייםהחפץ"שאףכמהעדדייעיפרiכקים.שואר

, 

, 

ס"הראמרןגםזהה. T "יהרמכם"הומנדעתכי ,האוהשהקדידעתןכזאם

 :כרתבא"תמכתבייבארiכףל"זצמגיר
שנצטייינוארץ"ישראלישיבמצייתאשר ,לדעתיבאמתהיאכן"

רביכילת'!באפשררתרקבזמןהתלייד~ראיבההקדרשה Uבתןרת
ממרבקאסשהגאןה"קבאריכיתמכרריםאןתההגגדית,מהדעהמתעלםאיבגי

חייסרבבר,מגילת"אiכתר,לכבעהפרiכקיםלפיל,"זצמסטמררהגארה"קל"זצ
ראיגם ,בבחיררתתתפןתשההאתגםרלליםשאלהאילםפית.התרסמחכמי
 .טעבהליאיןזרבדררלהרלכםי"פקררכ. n:אףהחילרניתבדמיבהמכירים

 , 1 "כרמבהיא·הלכהיכ ,ג"מאךהרנרתיג;בדרדההולכיסיטתנו,שלאולם
ן"הרמבהריארץ"שיראל.שללכיברשהרשבקברגדתעמדהלבקיטאיןהרי

מהרתהיזרהיוסיכין"נפש.מלחמהיפירןשויר.שע,כיבושאתלדיגמאמזכיר
הארץ.כישובמצןיתשל

מטפחת"בספרוהארמר ,ל"זצעמדיןיעקבוביהדיוגדרלמצאתייכן
 :דלקמןמפליאיםדבריםעז)דעמר(סרפוים"

וגדיליחרביתתחוב?ןת ,אלייה'והנטיהמלחמהעריכתידיעת"
אלה,מכלרבהותעולת ,כשחימחשבת ,בחכמהתובמצאבות mו

בעזריםאנחבוגםבהיהארלילחשרב ,בצחלחרכותהאריבשזכר
אתלנריבחראויביבו.מדיארצנואתןלכבושלעליתבהם

סלה".אהבאשריעקבגאןןאתגחלתנו,

• 

• 

14 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



מ'לכלירועה.ויש'ובהישארללארץזצ"לעמריןע-'קכרכישלזקיחו

לעלוחלבביו mמצוהאושםשלו.ל"סדיור"הבםלאההקרמחואח!!'קרא
עמבואחפקדואשרהרעוחוכלסםרדשגלוחשםאומרוא mש"ראל,ארצה

ס"זעמורא'חלקוקצע-'המורכספחחמדר.בארץשמאסבוכגללקרהכגלויוח
 :להלכהשםומסיקישראל,אזר.ישובלחוכחמ'וחרקובסרסמקרש'הוא

• 

• 

כמ"שושייבתההתורהשלעשהמציתעתה , IIאישיבתמציית

הטםעגםמהטעם,צריכהראיבחעליבןהיאמלרגזירחו."הומב

והגעעלקגניו{לשבחלשכבובחראשרהיאה'חנלחכ'גלוי
ואיןאנזר,קרקעלואיןסחמוהזהבזמןוההעולהכלכעצמ,ן

בטלהזהכעםרהאםבאזר,התלויותמצוותלקייםבשב'לרעתו
לאוורוא'אלאהכילמ'מרלבוחסעחה. '''אישיכחווח iמ

אצרי,ל,ש'בעל,ביה'אמלדמצייחגרדיא,קרקעחיבחמשים
בקרא".הארץאליק'ה'כ'על,הבמייחדבקארששמי

אכלש'ראל.לאזרעמריןיעקברכישלכספחרבההחיחסיחועיי

שהימצאומלחמהתחבוליתשבעזרתאומרהואלעילשהבאתיבציטסה
כמשמעי.פשיטיכיבוש,די'עלכלומרס'טיס,עצתאחלסכלאפשר

, 

רשותומלחמתמצוהמלחמת

• 

מציההכלדבר'לכ'כשו'הישע"מלחמת :אימרםח'רףבסיסהחז"ל
המשבזיתבםורשוהרמב"ם , 11עליר'ילייתידלאעכן"ם"למעוטלפליגיכייןכ'.

והשמדיאםה'א,הפליגתאאלאמציר,לכ"ע 'Kההחגיבביתמלחחוככ'אימר,
רשות.מלחמחה'ארבבןשלרעתמלחמת"מגע,כלימרבמקימם,העכו"םאת

 :היאה'פרקמלכ'םכהלכיתהרמכ"םלם'מציהמלחמחשלהגררחה
שבאגIרמ'דישראלעזרחג)עמלק.מלחמחב)עממין.שכעחמלחמחא)

גכלו"להחריכדיי,ביתמלחמתהרמב"םלם' 'Kהרשיתמלחמחעל,הם.
בגדילרת".ולהרביתש'ראל

ליית'דלאעכי"ם"למעיס'גםהרמב"ס,לפ'כ'סוכר,הלחם"משבה
מלכ'סהלכותהחזון"א'שאילםלהרחכ;:ז.דורכ'חמלחמתבכלל 'Kה ,"עלדי\
רידביח"מלחמתהיאשריתמלחתמכיא.ימר,שהרמב"סכדייןאיפכא,מידקי

·מציה","מלחמתהיהעלהין"לייתידלאערם"ם,ד,למעוטימשמעלהרחבה",
עחדבעל(גםזזהר'ןהרמב"םהשמ'טלמהבצ"עמשא'ראש'החזון

מלחמחמהייהמבעמלחמחהרמב"םלפ'כ'אומר,מלכ'םכהלכיחהשילחן
מציה).

ש'ראלער'עלשצריעכי"סכ'להלכה.פיסקףסע'ףשכ"סס"הסוש"ע

השבתאתמחלל!"תבןעסק'עלאלאבאילאפ'לי IIלספר,הס11בכהכע'ר
להיכבש").האזרה nגותהאימשםילכדוה,"שמאמ"הדףבעירוביז '''רש(

עלאפילוהזה"ובזiכןקב"יס'iכןבכתבריש'ראלר'דבריאחמצטס'יסףב'ח
לשלול'שראליב'חםלאשאםו,וא, "י"ידועעל,הם,מחלל'םממייעסקי
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אמ'נותכלש;לל"ד"וע"הב'סו'ות'!,נפשעסק'והוההירגנ,וממונוולבוו
אץרשטח'מס'רתכד'עדלהס,סאמ'נ'סשאטכמולאהגו"ס,בהבסחות
ל,עקב".שרבאשעש'ובד"וע"והלכהמ'לול,ות.הכסחותתשרתש"ראל,

אלאהאו'ב'ס,"באו"לאאפ'לוכ'אומר,הנ"לבסוש"עשמהדרכ'כעל
השבת.אתעל,הם 1מחלל,לבוא",שרוצ'ס"שומע'ס
לאו'בלתתשעל'בוהלונת'ת,מסקבאלהסקיקשהלע'להנמארכללפ'

עללה'כבש,כולההארץטחהשמשסו, uבד"'כברהנמצא'ס'שאדלץר Itשסח'
ההלכהלו.מאמ'נההממשלהאסמשנהזהוא'ןהאו'ב.שלמ'לול,שלוססמך
ח"ומורצתלזר'ם,נחלתבולחתמס'רובנוכתצואהואסלו.מאמ'בהא'נה

עשהמצוותשהרמב"סמצוה,מלחמתזאתמהווהכולםדעתלפ'אזמלחמה,
מלכ'םבהלכ,ותהרמב"םפוסקוכןעצמס'!את"לסכןבממורשמח"בקצ"א
מעצמו'וצא"אלא 1ד'ב'תברשותצורךא'ןמצוהבמלחמתכ'ב:הלכהפ"ג
מכ'ווןכ'ם,"הרמבאומרט"וסע'ףמלכ'םמהלכותז'בפרקגםעח".בכל

נפשוו'ש'םמלחמה,עושההראהשם'חודשעל"ד"ע :מלחמהלקשר'שנכבס
הימצמציה,מלחמת 1 "הרמבלשיטתשהיאכיברש,שכמצויתהרי ."בכפו

ממש.בהלהסחכן

1t ,דעתאולםובב'א.במלךצוךדש"כ'בוששלםכ'להגד",מקום'ש'ברא
רקהואונב'אמלך 1דבע'בדהא ,ה'אתרומרתא"פספרבקר"תטייהמב'

ארץ-שוראלנתקדשהשכברררן'כר, mמאשכ'בראבל ,"אדשוןב"כ'ברש
ארמררכןראשרבה.לקדרשההכ'ונשמצטרףכשגלר,תהשקדרשבטלהפ'עלאף

ש I1במו/ Iמערןןדתח"פש"ברש(עייןתרומהה"ד Iמבדהבמסכתהמאירי

ברש'וןשוראלכשקבהעתהגםלכןחוקה.מטעסד\העזראשכ'בושהרמב"ס,
• 

 .עזרא)דזמןדומ'אהוההמלך
ד"קמס"כהןמשפטבספרוזצ"לקוקהכהן'צחקברהם Itרב'הגאון
מרסמכ'םשוםס'םגםמל,ךשא'ןבזמןכ'ארמר,חשמזבא'ם,למלחמתבהת'חסו

עומד'ס.הםמלךבמקוסכלליים,ונש'א'ם
דת mמ'הגדרהלר'שהארץכ'בושבררהר.אלוהלכותשלמשמעותן

גסבה.להסתכןח"ב'סאלאפ'קרח-נפש,בהש"ךשלארקשלאבהלכה,
i רב'ובמםשר'ס.בתררהוקבועהברורהבתורה'שראלארץחלק'שלהוחס

 :דלקמןדכר'סאומרט"ז)(עמודרקצ'עהמורבספרועמד'ן'עקב

ה'רדןרכןהגדרל,ה'סחרףוכלפלשח,גל,לוחכלרן, 'I1סאץר"
הזההמרחבכלכברת,·ויסהמלחיםשביןמההמזרחי,בעבר

שיראל."אץרש"רבלמצררתלר,'ששוראלארץד'ן

תמררתלגר"םזהממרחבחלקלהתז'רמרחרהאס :השאלהנשאלתרבכן
גדול'םבחלק'סשל,טהלערב'סהמתז'ר "לום"שב'רתר,מפרקפק"שלרס"
 !שוראלבארץ

• 

.' 

, , 

, 
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אברהםס.בארהםד"ר

לחבירואדםשביוומצוותנפשפיקוח

זרהעבוהראלאנפשפ'קוחבפנ'העומדדברלדשא'ו'ד~עההלכה
בע'קראחר'ם,דבר'םמצאנולכאורהאולם, .'דמ'םשופ'כותעך"תוגלו'

אתלהצ'ללאדםמותךאםלדוומקום'ששבהולחב'ךואדםשב'ובמצוות
חשבונו.עלעצמו

נזל 11.

• 

אשךלחםב'תמבוךמ'ם'שקב'מ'ו'אמךד,ודו'תאוה :'בגמךאמובא

ד'שךאלדשעוך'םגד'ש'םאמר,הובארב ...ל,המ'בע'אקאמא' ...בשער
בממוועצמולהצ'למהול'המ'בע'אוקאבהומלשת'םמטמר'דהווהוו,

ך(א'םאנומהגמראכ."עחב'רו,בממוועצמולהצ'לאסוךל.ה'שלחוחב'ךו.
בממוועצמואתלהצ'ללאדםאסןךבפשמ'קוחשלבמצבשאפ'לובפשטות
שם. '''ךשמפשר(כוחב'רי,

ישאלובלביבח Uשה'האחדבחסךומעשהך"ת :'בגמךאמיבאיכו

ליוהב'אילשחר'ת,משחך'תריתחחלכש'נקעדתקנהליא'וןאמךילרןאםם'
נכנסול,מ'םלשחר'ח.משחר'חממנה'ונקוההרהמטהבכרע'לווקשרןעז

לאחוך'הםחזרוהמטהבכךע'קשורההעזאוחהשךאוכ'וולבקךי,חב'ך'ו

בב'תי )'''שר-הרב'םאתוגוזלאחר'םבשדוח(ךועהמזו"ולסט'םואמךו,

אותהשלעוואותואלאבומצאוולאודבקו'שבו ?אצליבכבס'וואבוזהשל
העזאותהעוואלאעווב'שא'ואב''ודעאמר,מ'תתובשעתהואואףהעז.

אחדדחסךועובדאמהא' :המא'ך"כאוואומרכ."עחבר',דבך'עלשעברת'
דבךבהו,להתרפאותהא'טור'והותרובפשפ'קוחשבמקום ' Dעלדאףשמע'בו
יכו .'ב'ותרכולהחמ'ךראו'אחר'ם,פסךותומחששתקנהמכחשבאסך

• • 

• 

 • K '"עיםכחונות 1

 ,ב'~ס Pב' 2

 ••• , Kפ Pב'ג

 .ונקובנתבשיטהגסרמיכאשם 4

S חדיהרבהזההונאיריעליניבח" M ע"כסיתמירה 'מסעל~ינןםפחחבספרי, r '"ל, 

בפיאריייאה .ל Hעכחכמיסנת Pבתנפשפיקיחםקרבמלהחםירקשהדברשהראובאמת

זעריבמקיםם Hביואפילןאסירההבהמהימדדקהיהיבשנותנע"כקמרשנתעל

גונח )א'" Yס(בותוכתנמס'וכמ"שבשבתאפילותו"ומסכנהנושאיו '"אעפוחילי

-חרלי!ערך"לרבנןגזוךלאצעראשכמקרסהואיךכלאחרמפרקבשבתחלביונק

,לירי Mכמהובאינן ;שליס"א)ויילךאברהםהרבונייירי(שמעתידורביזמיבא

פח.סימןייא nשיעוריםבקובץגםה Kרר ; K ",בבזיה

• 

• 
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 ...ופואהמשוםאלאעשהלאהאוקשה :'ה'וושלמ'עלקובוהש'ו'כותב
וכדאמומזהלפוושה"לחס'!'רתממ,!,תאלאגמוועווהה'לאדודא'רנואה

רהא '.חבו'דכ'ועלאעובורלאעצמ'מ'תחשאמותמיסב :עק'אבו'
עכ"ל.לורמאה,לושצו,.. וע'!'שלאבואה ,ה'מנוחכמ'סדפ'שרר

או '''שרת 'Oלשחב'וובממוועצמראתלהצ'לשאסוומצאנררבכו
 'משההאגוותאלוםהמא'ו'.לש'סתת 'I'1חסממ,!,חכולעשרח rאלפחות
מיבר '''ששרשסוברימה :יכיתבשר"ישיטתעלהמקובלהפירןשאתדרחה

לומואפשךשא'דבךהואנפש,ופ'קוחאףחב'ךובממוועצמולהצ'לשאסוו
שה'האונפש mלפ'קךחרקחששךקדה'הלרמךשצו',רדא'אלא ...כלל;

גזלא'סוועללעםווא.שלגםהחמ'וולכו'חמ'ך.אםנI',להיד'אשךבטיח
לאאבלרש'"בכווגחלומךשצך"מהזהיד'חי'.מטעםוקשהראמאחו
המהו"םבדבו'להלוגםוראהעכ"ל.להאמו,ג'חושלאמהבדב"'ושנאמו
שק".

אלאשאיטוכייז :בכוחכר I:!חמדהשדילתרץמנסההזבאירידבריאת

חב'וו,בממוועצמילהצ'לבמ'רח"במוחראדםדלכלפש'סאחס'!'וח, ח,!,מ
ממשדבגזלהמא'ו'הובלשוודמקדוקגלע"דערודוחמאב,אמרבהםיח'
 Iדרבבחקבחאמכחשד\אבדבריוקחס'!'רחממדחאפ'לרלהחמ'וצוד rא

במקרםמ'בהשומעבק'צ!ולומול"ה'דאל"כבו'חולהחמ'ודש'ד\אוכו'
דבזלהמא'ו'הרבדכרבתבאמראםדאף ,ועדר'הוג.ואלIז'ביובאמולאגזל

סרחר Uא'מקרסמכלבפש.פ'קוחמפב'לדחות Iב'חולאא'סרר'םמשאוחמיר
חב'ררבממרןעצמו P'והצשמוחרשפסקואוחחב'סראשיג'סהפוסק'סכלעדח
דא'ןלתשלימ'סב'חןשלאדברדהואשאג'דהכאכן,אחו'לשלםדעתעל

דל,תה'וכ'וןכן.אחו'לשלםש'וכלכד'אכלהרכמהאכלהמ'שלמדשה'דיע
דאסרר.הזבאירילהרבל IIרסהראהכידמשיםלומרישבתשלומים

מארושהר'משלסובךורובאמת :רז"ל "'הואב"דשואלגדולהקרש'א
לן Iשא'סעמאמא'רודף,משלחוץח"באדםלכלהכל'סאתשש'ברגדוף

לובאההואהאובס rשאלפ'מסוכןשהראואע"פחב'ור Iבממיעצמולהצ'ל
באולאעצמיהסעההואהכומ'ם,ב'ןהתרעה Iוכהכל'ם.בממוןעצמוהלצ'ל

שלאא"ללמה'הרשעתבא'שמשלם,מאחוחאמוואםהכםר.מבעלהארבס

 ,ילשלםלפסגמוחרש'תאהיארהחנההבעל,סבפב'שלאלעשרחושא'הה'
האמ'הוהה'.הבעל'סבפב'שלאלהצ'לכד'לשחףאסורלישאמחימה'

החהערעלשהחבההחנא'שמעולאה'ושעאחר'דרדה'הלארכ' .'לקשא"

· • 

• 

חשנושהחכמים Xע"ב-קם,ליהוייעבןבפסךיחייש Mהבויכ"כ Iהי,ס"מסיסה 6

חריי.כלוcכזלעשותיסעיאותיין Kוהרןחשךב,אדםשהיאמפנייזין,ליוזה

ני. Mתוטד·ה ב"" Iבובפסחים K"Yקלדכסבחנם,ואה :,יב Mכעירוביו 7

רןו.סימן K"'n ''',י 8

טז. P '"ו.טיףהלאףמערכת 9

ב. .... ,קי, Pב"מקיבנתבסיסהמובא 10

• • 

• 

18 
• 
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• 

דודשמעלאכיתאמרואםהגדישים,לשרוףלדודלוהיהולאהכרמיםביד
הואמותרלא mמלד,שהואאלאאסורלושלתולמהדם,אבלהתבאים,
וומתרמלךאתהאבלאסורתשלומיזבלאלו,שלתוכדלומרויש ! rובתשלומ

בממוזעצמולהציליכולאדםהללוהכללותמזהבהתשלומיז.בלאאפילולד
עכ"ל. ...פסריתוששילםוהואבפביושלאוביזבפבויביזתבירו

דגםבראהלכד :זוקושיאבעקבותשכותבשמתה"זכרבשו"תומצאתי

מבתעלשלאחביחבממודעצמולהציומותראיהש"סדבעיית '''רשכוובת
חבירובממוזעצמולהצילדמהוהש"ס,לשוןלפרששידכדדוקא,לשלם
אםכימיקריתבירוממוזלאובתשלומי!דאילשלם,ע"משלאמשמעממילא
תבירו,ממוןראמרכיו!לשלםע"משלאלמשרכללואיזהלואה,אומכירה

בחיאולא ...משתמעדממילאלשלםע"משלאלפרשהש"סד~צרדלאלכז
• 

לטעותמקוםההידזהוכו:עצמושהצילמיזעיבהבלשוזלמיבקטלהש"ס
אבלגבבהאיסורעלעברועכ"פעברידאיסורהמשוםהשאלהחקאדנדיענד
בי!כללחילוקדאי!השאלהדלכחחלהה'~ייסקמ"לאסור,ודאילכתתלה

זכו:לדעיבדלבתהלה

 :ל IIיז , IIמרשאחרתהמלןדידשלשאילתואתמפשרםי 12התרס'אולם
בותבוכ!בפש.פיקוחמפביעצמוכשהציללשלםחייבאיליהאיבעיא
שיראליםלהצלחלמקיליבהושריאיליהמיבעיאלאהאאבל :"הרא"ש
שלשאלאבפשפיקותבפבישעומדדברלדדאי!היאדפשיטאדמילחא

מתשלומיד,דויפטראדעתאלמיקליבהומהולהו,איבעיאהכיאלאעבירות,
עצמוציילאלאדליפטךאדעתאתנירונממוזעצמולהיצלאסוךליהואמרו
שאדרבא , 16שלמהשלהיםוכיתב . 1 ~ז l/יהרמב 14הראב"דכיתבינןוישלם.

בבפשו.מתחייבזאת,עושהלאואםעצמולהצילהואמחוייב

מה :"כותבהואוכ!דמים,תביבתללאאפילומותךדלהשרב"אובךאה
צרייבךמהייתישלאלומראביוקרובפשוט,שהואליבראהשכתבתי
אות!אלאבפשפיקוחבפביעומדדברלדאי!שהריפשיסותומרובלבותבו

שלמיםקיתו!ומצאבצמאומתבמדברשההימיבעצמךהגעהמבויות.ג'

והבעליםגזל!זהבקראוהיאד !שללםמנתעלואפילושיתהואלימותהבירו,

שהויבשביםדורש"פסורהב!שהיהעדוהלחיותו,חינםלול,תזחייבי!

ואםמתםישביהםשותים,אםמיםשלקיתוןמהםאחדוברידכרדמהלכין

-• 

,לה.סיפן 11

ליה.איבעיה,יהע"בס P '"ב 12

• 

שם, 13

יעולה.מפסגך"הייב yפא Pב"עלמקינוחכשיטהמרכא 14

 .ף"'"הרבוייעייז"הפ'י'סוףבמלחמותביק 15

כז.סיפוו wמ P '"ב 16

יז.סימו ,"' n Kהדשב"' n '"'וש 11

 . Kדטביכמ 18

• 
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אחד'ראהואלו'מוחישג'דס.שש"חומוטבל'שוב,מג'עמהםאחדשותה
גזמד,אח'דוח'דכח'במשוםאלאעק'בארב'פל'גלאכ"וע ,חבירובמיתת
'שגולא'וחכ"יא ,ח"בחיוחובמקוםשלאהאחביךר.לח"קדומיןח"ד
הרואחת"ד :"בגמ'המובאעלשיטתואתרואיםאגובדורוויתרעב"ל.באו,

אילעירשעילהעריעילהמפסיגיריררמפסיגהכרמיםביזחזעהחכיח
הזיתי : 20א /Iהךשבכיתנזהעלוכי',הכרמרםביןשתיעההיארכזלדךר
האזראחיהישעהגחיל Jכמ"שעדמיםגתיגתבלאאלוחקגותשכלאומד
 1'וכו.'כזהד'זומזתקנהבלאע, t'הו'תקגחל"לדמ'םבגח'גתואלו

אמוראיםמחלוקתגםאלאהראשוניםמחלוקתרקלאכאזששיוגראה
עדיםמאירדביקסברחסדאא"ר :'"מובאבגמראתבא'ם.מחלוקתואף

השתארבאא"לשקר.יחחמוואליהרגוחהרגו,ואלשקרחתמולהםשאמרו
מרדאמרתתקסלין,ולאחחומוזילולהיאמר'ןלאמליכי,לקמןאחןאילי
 . •ומובאבלבד.יש"דע"יגע"זאלאבפשפיקוחבפבישעומדזבדלדאיז

קסבראמדחסדארבדאמדייאיכאז"להדמב"ןכחבועוד :"מקובצתבשיטה
• • 

חיצרנית,בבךייתאשנמצאלפישקריחתמול:אליהרגובמימדינאמאיררבי

מאיררבי,ד"שרע"וגג"עהזואליבפשפיקוחבפניעימדיםאיןדבריםשלשה
הריגלושאומרדברסוףלא :"בירישלמימיבאוכןל."עכהגזלאףאומר
שםיעייןגפשו.למסירח"בחב'חאחחמוסלואמראלאפליג.יא'שאת

 .~מאיררביבשיטתאזילוהירושלמיפשר ..Nששכתבמשהבפגר

אתודיחהזיבשאילה .,באריכותדןצויןבב'ןבחשוביחלגרהערור

ש"יהראיהתוםשלזהפירושודאיוהבה :באימרןש l/והךאהתיס'דגרי

חבירובממיןעצמילהצילמהילמימרליההי'דלאהגמרא,בלשןמאדדחיק
לעיל(וראהלאאילשלםח"בחבירובממיןעצמושהצילמיהל"לאלא
 ~ 6ומשרבהשואל '''שרכשיטתפוסקיםגםרכזשמחה),הזכרנשםשכתבבןמה

 , 21היישעהודבר

 : 2:8בוימאמהגמרא ,'''שדשיטתלשיטתו,ראיהלהבי.אצייןהבניזוממשרי

היודה,לרביבןלמוסאחזיהבאןרחא,אזליקאהוןיוסיורנייהודהרבי

למטא,מטוכי !הרועהאחקפחתויסירביא"ללריפתא,אכל,הלרועהקפחיה

· • 

«-ייב.מאביק 19

 .ו,ולהמפס(ה'"דוסםמקןננתבסיסהמוכא 20

 .וכחוספותד'"ה ב"',יחשםכריםב'"אוראה Iא"',םיכתוכית 21

שם. 22

 .נ"'הפ'"כ ז'", 23

ע"ג.ם P "'בעלחיותבמהר'"זמיכא 24

2.s ו"קםח.קםןסימן

 .,ר Pטימןח"כמהר"ק 26

כד.טימןח'"ב 27

 .כ'",פג 28

• 

• 

• 
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• 

קפחתיאנייהידהרביא"לוצעי.בלגיאחזריהיוסילרביבזלמיסאחזהי

תרעומתמהוקשיאצ~ון,הבביןשואלכולה.העיראתקפחתואתההרועהאת
יבמהההיאונסבולמיסש,אחזרבמההרייהודה,רביעלריסילרביהיה

יהודהדרביי"לאולם ...בפשואתלהצילקעבדימצוהלרעוהשקפח

בפביעומדהגזלדאףמאירכרביס"ליוסירביאבלמאירדרכיכת"קס"ל

דאסירוגזילהקפוחזהונקראהחעה,אתקפחתלואמרולכןנפש,פיקהר

העירבבילו\הביאובולמיסיוסילרביגסכשאחזוילכןכן.לשעיתלךההי
בניאתקפחתאתחגםהחעה.אתקפחתיאניאםהידוהרביאמרמעצמס,

לאאצליגסכובתבי,שמרצינםקפיחההילאשאצלךכמוכלימרהעיר,
א"שזהילפיכו.לשעותליהיההדיןשמואותו.שכפיתיאףקפוחקירא

היידהדרבי "'אמרינושהריחביריכממיןעצמילהצילדאסיר '''רשדפסק
שלעכ"ללי,מסייעמאיררביכשגםיכש"כייסי,כרביהלכהייסיירכי

להצילדאסירהיאשכןשכל ..מזהולימדממשךיהואיממילאציון.הבניו
חילהאפילילהצילכריהמתאתלבתחאסירגסיממילאחביריבקלךו'~צמי
לאשכאומכייןהורא"ש,התיס'לשיטת'אפילויזהלפנינו.הנמצאמסיכן

בזיובי.אתלמתלשלםאפשרדאילבסיףששילםשיךי
חיציניתהברייתאלרעתשאףיכיתנעל,יחולקשיק"המהר"םואמנם

נפש,פיקיחנמקוםהיתרלאגזלדאףסיברמאירדרביהרמב"ן,שהבאי

בפש.פיקוחאינוזהרעללשלםע"מליטילרצרידיהטירהרא"שכמ"שהיינו
מדוהבודוא"אבלהונאלרבכןכתבדרש"יי"לשאסרר,שכתב '''רשיאפליי
הינאלרככןפישרדרש"ילימרגםאפשראי ;בכתיביתכרבאדקי"לשר"י
פיקיחמשוםהמתאתלנייללהתירשניכלפשיטהיא"ככן.ס"ללאאנואנל
ליl-די ;~-1סופרחתםשז"ח , 33מהרש"ס n!lבשר'ראהוני , 12:ראחרינאנפש

והראו,ש.התוס'כשיטתפוסקיםשכילם , 36יזחכ"פותזספות 35חמד

אתלגזולוצרךימותבסכנתהואאפליו :"ערךובשולחןפסוקהיהלכה

פוסקיםוכןלשלם.דעתעלאלאיקחנושלאצרךינפשו,להצילכריחבירו
 , 41חרבןהשו"ע 40העדהו"ש , tJ9הםמ"ע , 38הגר"א

• 

• 

• 

ע"ב.מועירובין 29

סימוזייןבביות Uשך 30

שIכז.סימןיו"ז 31

שמח.סיןמשם 3ג

נד.סימןח"ה 33

 .עוירלאה Nרשיטסימןיר'"'ד 34

םו.אויקהאלףמעיכת 35

קסם.

• 

• 

 .אומריםרםא ה'"',כ IOעפכיימא 36

37 n ןסע'שנסטימן,יימ.

ר.סייקשם 38 .

 . 'םיקשם 39
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פניםזזלבנתב

 .. "דמיםשיםךכאליברבס'חביrופביהמלב'ןשכלחז"ל,שמארימהד'ו!ו
כבשןלחיךעצמי(שיפיל)שימסירלאדםליביחרשב'''משיםאר'"ושיב,

יכיתב ."מיצתהיאדכתיבמתמרמב"לברבים,חביריפביליביןיאלהאש
בפניעומדרםשאיןות;עבירג'בהדיליחחשינרלאהאיונראה 44התסופרת

מפירשחיבה Kפניםהלבנחדעבירתמשוםוש"הוג"!וא"עבםש, mpס'

שהביאאחר ..ריבהירביביעכ"ל.המשרשית,עביחתאלאם Pנולאבתירה
מעצילהתרםאיתכגיןיעןברואלדיהרגעביהר Pאבג"כשיעביריתדבשלש
 Pאביהנה :יז"לממשיךג"ע,לעב'ןעמישתספראי!וייזלענ'ןאשיהר
שאמריוכמוהרצחיהאלרציחה Pאבדמואכן ...פביםהלבבתרתחיה

ילביןואלהאשבבשןלתוךעצמושיפליאמריליהודומהירצחולאהירגכי
נז Pסימןברי"דים Pהפוסעל"ל p ,צרין"הבנ'ןשריאלברבים.חבחיפני
עמר,לספרג"!ו Pאבוכןאשירהבעצילהתרפאותע"ז Pב K Pרהכזירושלא

ע"זאיסוריכלשם,הרמ"אשכתבבמהזהנרמזואולידש"האבק ,"גולא
נויבורולאליהרגצרויבעלמאלאורקמיחהבושאיןאע"פשר"דוג"ע

לםיאנלש"ד,אזלבעלמאלאומשכחתהיאךנתבאריאלהרמ"א,עכ"ל
שלעכ"ל ,"חםאעל,ותשאדלאלאוהואחבירופנידמלביןא"שהב"ל
ציון. rהבב

המדרש,מולמדיואיוהאאיתוששאלומהעל :ציין"הבב'ןוממשרי
היינןמדמשרלדמיןשאיזדמה 49היחשלמיעלהדמ"זהקילנשםןמחזר

מן'בלמודלאלמהסתירהבגמראכשא'ןאבלהדמשר,היפךבגמראששיאם
בספרהבאיובזחיים.מס'בספרוחדשהםריכתבגםהזה Pוכחילוזהמדרש

 .ל IIעכיהרדה,ילחסרכהווגהרוב"זנשםמלאכידי

-, 

• 

ג Pס'שם 40

כ.וסי,נניבהמליההלי 41

,ייב.חנב"מ 42

דכתיב.,ייה ... ,נסביימחוס'וראה"וד.ע"ג,מגבוכות ; ב"',טזחכובות 43

ברח,ר·ה כ'", 'סוטה 44

S ש.J " קלזטימןסלישישעיתשובהP-.לס

ב. Jקסדמז 46

 .ח'"הס"ן'ייותהליומכ"םה Mר 47

 .וג Pסיפו 48

בשט Mגלטימן"יין ICכקונטרסבובהכמחזיק Xהחיד"'כוחביסיבו Iרפאהם"'ב 49

והשיי " J "טימוג Hחיעקגשבותח nשוה,ס"קקיססימןז nהע K nהם"חס,רבינו

יברכיתאבל. ה"'',ייבזבפסתיסבתוםסיתבםירהאזה.טימזהאל"'ףובערכתחדמ

עוץנתרסישם(יראהוב'"רפ"הברכיתתיי"'ם-ח,לקםיווסילמחר.ר"ה M "'עיח

 . Mקססרמן '''ירמהר"'תביהורהנורעישי'"תעליר).שחרלקיםיון sלוברחון

• 

• 
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ב "1חהואוכו'לאדסלו"בוח"דמ"ששכוחנ ,.אומר'בע<בשו"חוראה
משוסע"וברואל ·'הרגבש"ד:דהר'ת"לומש'ב"השואלבעלוכוחבהד'ו.מו

דמ'ם.כשופרשהוכלב'וומכ'וווכו:ספ'סומקדדיד IIדדמ'ח Iחדמא'סנאר

אולה'רגולכדוכו:רדידדמא'ת Iחרמא'הסבארבושר'דיכהורגור\"ל
דבמאתמשוסכולעשותשמחר"באמררולאלאדםלר mבשאמחרמהע"בור.

כאליורקממש,דמ'סשופדא'בודמ'ס,שםודכאליוכמלב'!שהחמ'רומה
לדעת.עצמוכמאבדהו'דלארשותדדדאלאב "1חדדראמרואלולכוש"ד

שדא'כש"רדהר'דמ.לב'ובבסשר,מחח"נעצמועלרשמ.חמ'רלהרמב"סואף'
לנולי.כמבוארשל'ט"א.'וסףהגר"עהראש"לעל'ווחולקעצמו.עללהחמ'ר

!tש!" I שדוחהII ד",וסרפתדבירהללכהשכרתבחדש"הפר'גסרמב'אב "1חלא

'עבור.ראל'הרגפב'ם.הלבבחדלגב'לינול)(המובאtכ'בסוטה

 .למבועבפשותג'שר'פתדשר'והא :"כרחבשל'ט"אאו'ערנאדוהגשד"ן
ממ'חהעצמולהצ'ללאדסשאסורבאחרוב'סשמבוארדכמוה"בוסבtכ'.הלבבת

עצמוהלצ'לדאסורס"דש'~בס .בשדוחשלאחב'חשלאברקסע"ח '''ע
שלאאחר'סשלפבtכ'הלבבח '''עעצמולהצ'לאסורכמו"בחב'רו.בממוו
להצ'לחב'רושלאברלקלקלדשר'שסובר ..תמר'סהכפותועדלת ...כויד
זהכלבל Kדיו.ג.שלאכדומביםלהלביודשויבמדדחייהגדאהממיחה,עזרפ

'הרגוהר,לאושאסואומר'סלהלב'!אותואובס'סבם'רושכשהעכו"סרוקא

הלבבת '''עהצלהשלדדדמצאעצמושהראאלאלהרגוחצ'סהעכו"סאםאבל
לכבשועצמו"שם'לדמרטבוכמו"ש ,"!בל,ראלרה'רגאפשרכד'ו.שלאפב'ס
שה'אהעדחעלכלללהעלותא'וארלס.ברב'ס.חב'רופב',לב'ואולהאש
החד~אתלהררגשמרחרכמוחב'חפב'להלנ'והרדוףאחלהרוגומחר
למבועכד'דרבב!שברתעלגסלעבורדאסורבראהוכוהלרגו.חב'רואחר

• 

דמ.לביואתבכדמצ'לגםשהואאע"גמאחר'ס,ארמעצמוסנ'סהלננח

נמרק'ו.שסוראה-לרעה"בחלקלושא'וחמורמנווו

צטיב.

סכנתכשק"סחב'רובסשלהצ'לח"באם"אחחב'סב'ומחוlוקתקtכ"
מתשאינואחראברארארבו'אח'קצצואולושאומtכ'רכגו!אצלו.אבר

 ,.עצמואתלמסורחש"באומרtכ'יש ...חבירוש'ראלאתשה'רגראוממבו.

יב..ןחיגסיונו '''יד '''ח 50

ב. '' 0שמהסימן '"'יי,לרMל wדבוי 51

 .ב'"הם"היסיה·חיהלחייםפים 51

לן. ',מחשל'".טימי ...פ,דיר 53

אימרים,יוcם,ייהנו'"בפג Mי,מיוהכ--םתיספית ~

SS תוסיונןיקנסיפסקיI ןM, שמn ייהכ"פתים' 1ה"מם·ורווח 'הלcב'",סביומו 

רMמרים.,ום ה"',
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 .'"!כשעושהלמיאיהrזסידותמי'תאלאח"בשאיןגאומרםשף

 !נמשלפיקוחחששכלללאחבלהאוצערכמקוםדהיויהה'מהאולס

שלאכדיצערלסבולמחויבשחואבשבת"מהגמראשמשמעכותבהמג"א"

צערכללקגלמחויגשודאישאלה"העמקכותבוכובחנס.rזבירוה'רג
שר~אחבירואתלרואהמני! :"בסנהדרי!כראיתאנפש,לחצלתשבעולם

וכו'צרריוכלעלחזוראלאכו/קמ"ל·ה"ד '''פרשוע"ווכףבנחרטובע

 :"תלמוריתבאינצקדלפדה'ל"הנ "Dהדפסקדבריומובא ."זהככזרוכו ,ל"עב
כדיצערלס'lכלמחו"כאדרםיתשנמכהצלתח"בהכלילרכרצערכמקום
חביח,ה'רגשלא

חביחהצלתבשכיללסבול ,.,רצשאינוכותב ..יעכ"ץהגאוואמנם

חייבאינואםכעלילחליסוריןלמסרורשאיןשאןיוכמוממוראקשידגגריא
גוס"כירעצמולמסורח"כאדםשאיןק"ו ,יתנוחולאאסגחרגיןהואפילו

שאותהכיןריחרוהוהיכאוכל : ..כותכהואוכן .rזכיחחצלתכשכילליסורין

ממוןשאלתאומיחהשלאינןשועוגשןיליסוריןאוהריגהשאלתהיאשאלה
איןש "ן"הסכותבוכןמוסר!.ןיאל"ואמוסריןח"באםאח,דיכ.ללוב

יסורי!רלעניןלממוו,אפילואויסוריןלשאראולמיחהמסירהביוחילוק
לחנניאגגיוהואלמלא ,"נעריתבאלוכדאמריגןממיחהגרועיםשחםפשיסא
וראהממיתה.קשיםריסוריםה Iמויל,ףלצלמא,פלחוהוהועזרה'משיאל
 .יתרהטרחהאוכזיוןלוהויאםחבירולהצילמחוייבאםשרןשלמה"בrזכמח

לאכולמחאוהה'אוהרילההראוייםמזונותלהפסקו :"מרןכותכהוגה
יכולהבעלאיןש(הרמב"ם)אומרשמישי ,אחרותמאכלותל Iלאכאוד"תר
כלויש )(הטוררמאושימושי ,"קודםגופהעצרשהולדסכגתמפגילעכב

ספקלילדשאםוכרתניסהרמב"סעלמהים n 72והש"ןד lז"ם m .ד oלעכב

להגסואםהול'ר,.תסכ!צעררמכחתיתיהמיצעררקסכגהאיןולהסכנה

• 

.' 

s6 ולבקס.,רנחשל·,יזכייי .עםיכניראה .)חרבז(נבלאףטיוכןח"גררב"זסי"'ת

 . 8העהוחיפרקחיבזeגרהם

57 n"\M ב-,לב 58 .קנןטימוטיף. 

 ...ע·עב 60.דאותקבססימושית 11' 59
 .ם·,נחכלל ה·, xל 61

שג.יזמנפשותהבלתזידיכוי 62

פב,אןת Kפנהבוחןבבגcזזוזמגיל 63

 .עדארתשם 64

,ייב.לבחביבןת 66

 • Mסזיןתכיסמוח,יימ 67

 . M '"של,םיבירסונ '''הגרי '''ומילהראה-יביע eפסיובןהגtרז 68

 .מ P '"םקנזסימן , ....יו 65

, 
• 

 • .חייא .'"כפיאשיתהלי Cהומב"'דזת 69

סו,סיקשפ 72'ככ. P"Cשם 71שם,הזכיריעת 70

• 
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שהכללומכיון ."כודאיקודמיןדחייהזהעלשחולקמיידעתילאסכבה
גםממילאאז ,"השביהכטכרהלפסוקדעתווי"אי"אכותבשכשמרןדיוע

מסכבה.חכירואתלהצילכדיצערלסכולאדםחייבדלעתו,

ייןהיטיתי.

• 

דיזהטייתוהיאנוסףנושאששיי IIבעמונאליובה'רהעורךליהעיר

(דבריםכספריהדיןומקוראותו,יהרוגהדיןמכעלישחאדפחדמתוךדייןעי"

פלוביאשימפביאבימתייראתאמרשמא-אישמפביתגורולא :יז)א,

אשי.מפביתגורולאת"ל ...גדישיאתידליקשמאאוכביאתהירוגשמא

יהרוגדאפילוספריאיירי"וכזוכותככ)ס"קיכ(סימןשהתומיםוהוסףי,

השו"תכתכשכןמסייםוהתומיםלדין".בזקקשככרוהייבולהסתלקאין

אולםאופן.כשוםפחדמחמתלהסתלקשאסורקמג)סימן(ח"אעיקכשכות
להסתלקמותרממש,'בפשותסכבתיששכאשרכמפושוכותכיעקכהשכות
תשובתבשםיב)סימן(חו"מ '''ככוראהשליט"א.העוךחעכ"דבך,מהדין

תשוכהכפתחיוכןמהרי"ו,תשוכותכשם(שם)וכ"חמשחוכדרכיהשוכ"א

שגםא)סימןכידחיים(שו"תפאלאגי'הרככתשוכתוראה .)אס"ק(שם

עיקכ.כהשכותפוסק

להסתלקלדייןמותראםזהשכלוכוחכ,ב"יעמבואלר"יוממשיך
עליומאייםזהכאשרהחייכאתלזכותלדייןאםמותרמצאתילא,ךאמדהיז.
לאאךלאלוקיםהמשפטכילהכנעלאהדיזישלשתפקדיוליבדמהלהורגך.
אפילזהדיןאתלהטותמותרשיהיהלקכלליוקשהכמפושו.זאתמצאתי
שבאמאיאזלםעכ"ל.דיין,זליחדיזליתכזשאסממש,בפשותסכבתכששי
מותרלעיל,ו aשכתכמהולפיבפש.פקוחמשוםשבדחיםלאויםמשארזהלאו

לו.ששילםוכלכדחכירוכממוןעצמואתלהצלילאדם
"ג nתשובהבשעריידבהרביבןלדבריא l/שליטכויבירטהגרר"יוהעירני

להאמיןכזההוזהרבוהאר.לאלקיםהמשפטכיאשימפביתגורו"לא :לגסעיף
שארז"לכמופבים,כזבכירלאכאשרהדצקמשפטמצדמזהיקרבושלא

המשפטכיפ'יוזהוכחזירתן.ולאכהליכתןלאבזיוקיןאינן mמצשלוחי

כ)ח,(פסחיסשהגמראוצ"עעכ"ל.כסכתו",בזקיכואכסשלאהוא,לאלקיס

ברתעאיבואשרכריוזדיןככעלדביםואנושאבי"הזייקאשדכהי"היכארמסיפה

וצ"ע.לדיין.איימיואתלכצע

• 

• 

 .''''ככשםרהאיבןד 3

די pם"יגסיונןהפיסקיםכלליחמדהשדיוכ"כ ;ז pם"יבסיונזאו-חהחייסכף 74

(אר"חיוסףרברכימלאכי.ייבכסף.נחפהרכה,אליהוהבזולה,כנסתהש"ך,בשם

מבסיונןאו""ח"האימריביעבזסו"'חיראה .)בס"'קקונוסימןי Pס"נחסרמן

ז.סזמןסוף,ח,יימבאוח

ובהערותכאוהתומיסעלטעםברוךולביונותתס"זמצוההמצייתעלשיקונהריםוראה 75

יעבךד.ולאייהרגבדבךייןהטייתאםהס"קשנייאורסהאןשמעיןכרוךהרב

• 
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• 

ורהפטיגאיתמר

זהרונ"אונהיו"זדלעתבזלז"ונתזר"רזנז

11 

שללהלכהבסיסששמשהחשרבה,יא '" 0מהךווו-ויילכשי"תמציונ
עםשהסתכסךכיתבקובההרן ,בס"'מסופרלתשובההעוברתיהרקעהרמ"א.

הריוןסמכותשאלתבדיובהיאובסי'הבית.רןרפתחפתחיתאורוחהמוכר

מסרב(הקובה)שמשוןשרבי(המוכר)משהרבישאמר"ומאי :רז"לבעביו,
שמשוןשובימשהוביוכחבלשם, Uא'וויבל,ןשרביכיוןמחחלעשוח . . 
מחמחהמבווויםשובי ...קאמוריבאלשם.וויבליןו'במקוםחאריברור

בתוא(פוקפ"בכארמרשלשיבליאחחלרעתשיווהפחחבעבין)(כלומר,

אפ"תלתאכדשיימיתלתא,ראמריעדתלתאכדאמריזרה,עדבדוהא)עב,

כראמרהבאומכ"שארבע,כולהוכדשיימיארבעכדשיימיתלחא.מגוחוי
עדחםלהשוותשלאיעוימושלא rהדלמצוידיקדקוהב"דומ"מחרי,בי

עכ"ל".משה'רזכותולגוועלאפוקיכדי
לעסיקההצדדיםבישכאשוכיהקובעתז"בעהגמואעלמסתמרהמשיב

בקטו.שכהבלשוןהלחכיןשילכוווות.העיסקהבשואהעוכתלמסורמסכימים
II וודהאכולם,בהסכמתצווישישהויתלחא""רבמאוימאחסC רוגבוזשכ'יו

וובכהכועתדש;הירחלתא""רבשיימיאמחאםאכלאובע,""כדשיימי
 .'ב"דשלהבועהבדויתלתאמגותוישל

כ

"ושבי :שבתשובההפסיקהפשומההאי,לבורשבעותנוהשאלה
המשיבנזקקמהולשםשלשי,"כליאחתלדעתישווהפתחמחמתהמביוירם

 !'בע"זמהסיגהילארהי

ששוןהמו"ייאשלהאחתהשאלה.בפתווועיקוויתשידסתשחימציבי

שלשאי-כלוי U .כהכבחההתלכטוהאחוובהשזואלא ,ו"מ"אשלוהשנהי
הרמ"א.

ידייזשהענןיהסכימיהצדדםיכימפשר 2בתשוברחזיהמהר"א-ששין . )1

שהביםאיזאםיהאמה .השאלהאלתששבאלא .על-םדירב.כוירםבשבםי

-רע"כ !שכיוע-שלשייאלהיםלצוףהםהשראםיהסכהמ,לידימגע-םי
ממליאשניםעלהסכימריסושהצוהויחבשלליה.רונ.הוי"ועונה-לערתי

כילפשרשיזיילםששילי.צריףללאדוקא,כיבדים.תפולשההכערההחכוינו

הזכירן M"לובין )" Xתלתכיכרשייפי .. ( ,"בוסהזכיויביןהיאההגחנהכיגווסיסשי 1

שם.ומ"'מ n '"המ"חמכירההל'רמב"ם ,ז'"םסוףכ"כיי"'ףה Mר _)'" Mל nוניי Mכר ... ( ''''ב

2 n םאמחוות"I ל.ו
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כהעכרתדייר Cשלתלתא""כדשיימישלמהחריגאינה /TIבעמהסיגהיהאריה

דיילאכילםבהכרעחצירךישכישםבסיגה"שםהמיבאמהכללאלאריב,
כשמלכחחילהשכזכלילפיכךארבעה,מחיךשלשהאישלשהמחךרשניםבריב

שלש'י,ע"פיכריעיילאאחחדלעחשש'ייציךרש'שנים,עלהסכז.כיי
..ראיבז :מיבאשםהספר',בפמחחיחששי!המהר"א'מיצאדלעחיע 'Tס
יאינםדעתםלהשייחהשנ!נ'צריכיסבינהם,דל,!שניםשברחישעמי!
בלשיזכימעירשהמהר"א-ששיזאלא ,"ע"גשל,שאלה"םל,קחשראים
משים!אתלפשרה,אלאלדי!הכינהאי!לדיז"שנים..שברריחיתשבמפת

בסנהדרי!כמרבאררביבהכרעתשלש'יבהיספתצירךשילדי!שניםשבברירח
א,כג,

המהרי"י,חשיבחשללסיפאמשמעיתניחזהמהר"א-ששיזשלםירישי
מאחדתס", Vדלהש!יתשלאvידימ!שלאהדיזלמצךידיקדקךהכ"דךמ"מ ..

שיכרעי,שלש'ילצרףשריחיז K ,דעתםש'יילאשאם -

, 

ר"מ nלשן"עבהגהרתיושונה.בדןרהמהרי"ודכויאתמפרשהרמ"אב.

דאיז א"' ,עצמזלהשייחיכיליםהכירריסהשנים..יאם :מיכאס"איגסף
אלאשלש'ילכרירשראיםהשנ!נ'שאיזלא ,כלימרהששיל,""לכרירצריך
לכירח,צרכי!נ'ינס Kש

י"המהריבחשיכתמפירשגסיאחמדקישי,מעירר!נ'הרמ"אשלדכריי
בחריממליאחרי")כיכראמרהכא(,,ימכ"ששביסעלהסכיומםי Iשהצו

איז ,כסתםאיג'עלהסכימי"ייםכשהצ,גסיאימאדיךכשלש'י,ציךרשאזי
 :שםהט"!שליכלשיניכשלש'י,ציךרשאיוהרמ"אשללדכררימכאוראה"

יתר-על-כו,מעיקרא."נחיתחריאינדהתםלהכאדמידלאיראהשםיהמעיזי ..

 , Tבע"מהגמ'המהרי/'ו'יtהביאהראהיאתלהביןאדיהרמ"אשטיחלפי

 .ב

I .., על "יםרש'הדרש"ה..הגהיחבחכדחהםמ"ע)(כעלכהומלקדי~שע

הבא"ימכ"שבאמרי,המהרי"י(זבבתבכיונתי..ובראה :מסבירשםחםרר

כקשידלאהריל"ידיופליניכתחהלאחדכלשאמרכייזחרי"),ביבדאמרי
קר"ל,"(כצ"ל)אשנ!נ'שנרציתריכידכאמירזהי"לכ'אלא

רשביןבדיינים"דדיקא :הםעםאתמבארחיא 5שםהשו"עלעובםמ"ע

מהםאחדשכלמאחר ,ככירריסאכלשלשהשה"אכעינזנתכעשלכע"ג

זמר,·כל ", .. ,דסכמהעצמזשייזאםכנ"ללידייויהמר KזצעמיעלדK nקכל
 ,כסחםכאזמדיכראלאדיקא,שניםעלהצדדיםכשהסכיומכאומדיכראזי

, 
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 .המפתחותמסזרמיהולקבועבזיכהםחז Mלהפרטיסבדינויוeן 3
בומ'""וכ"השם,בסמ"עכמצוייןהניזונההמהוייןבתשובתהינcהדבויסוו pמ 4-

שם,סק'"ההסרר,למשהבזוכי .

 , nסק'" 5

, 
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המבווףםשנרכיו"המהריאמרכךיעל ,אחדלייברירצדכלכרהייבו

בינ,,ם,.העניולגמורשראיםאלא ' woשלאלה'םלצרףח"ביםאינם

בורר.שזהנאמראכג,בסנהדריושהריזה,'בדיולפקפקהרבוהאחרונים

הואשהשלש'יומשמעי, woשללהםבוררם'ושביהםאחדלודכררוזהאחדלו
נבררובולמקרהרקא"הרמדבריאתהמצמצמים •מביניהםש' '.לעיבובא
באשראחרקושיק"םהעניניהקושימלבדאר .'לדיוולאלפשרההשניס

"כדשרימישלמהחררגהיאזהרמעבדוההראהיזהר.בעבודהמרג.מדאלראהי
ניתושלשה,שהזכירושבמקוםיוצאלפיכר :חלתא'מגוחריאפילוחלחא

כלבולמקהרראיהמכאואיואולםמביביהם.שנם'בהכרעחרקלהסחפק

שלשיי.שלזמונוללאשביםבהכרעתלהסחפקניתובךשגםאחדלובור,צד

ר

לאחדא.//יהרמהמהדר//ידבריבהבנתאחרתדוי 10כאןהלבושלבעל

ם I'יסכידאילהםלמהדשלישי ' 1 :מסבירהואהרמ"אשלדיבראתמביאשהוא

רוב."כאושיהרייסכיםלאואםעמהם

עלאושלשהעלהסכימושהצדדיםאףכימשמעהלבושבעלמדברי

שהריהט"ז,שאלתתוקףביתרכאוועולההשלשה,מתורבשניםדיב".ז
בממושראםתרי"),בי(,,כראמרשביסעלשהסכימןבאמרי IIהמהירבתשיבת

בשלשה.כללמחב,ולא ,ע"הסמבהבנתמסתמאואםששווהמהר"אכהבנת

הםמ"ערוחההלבוש,בעלרב,'לפיהתשובהשבהבנחהקושימלרב

ו"במהריע"ו(רלאשושובעירכמ"ש..ולא :"לוזבתוקף,סברתואחהנ"ל
רהאאיבו)(וזהוז"אעכ"ל, ...להםלמהרשלישיז"למלבו)טעםכותב

רעתו,הסכמתואמ,בדברכולםובתבובשאוכשככרה"נוהר,בבתרדאזל,בו
יסברהטעםאימרהיהעמהם·השלישיהיה"אילילמימרראיכאכאןמשא"כ

שבאבר,באלאהרובאחרהולכיםאיוכלומך, ."וק"ללומוריםהשניםהריו
כולם.עםומתומשאמרתר

הו"ןלחיימפהנכאז )אייוכר(לו"חמשפט"',"דבריכעלכאו.יעווה'"שתיפיםראה 6

סרברכשהו«זשוזאבהו,יוישמואלנחלקיו\בהלכהכיד,השמביאנה,לסנהדוין

יין.דינםשאיןסרכריכו'פלוגתיהריוהשביםשלדינםכדי,בדכי

שם.ל Hהמרוכה'ריתמלרניל,יייכפייראהך

לחשוהפוסקיםבקובץהןבא(באן.רכינרביץ '''ךל "משפטעיז"וספ,הנ"למיםרח "" 8

שכיפקרהביןמחלקאתו 9'ל '(''רשעלהס"ןכאן.)ת"אתשכ'"ם.ניי"ייקר.וכשפט.

ב"ונםי g'שיבר'הבירםירעלספכישכיןבקרהלכיזבשלשהבוןרישזסזMםתםכירן

שם.הגר"אבאןרעודרראהבשנים,להסתפקאפשושאז

הנ"ל.ששיןא Hהמהולדבריהשוה 9

 • Kךת Kשושןעיי 10
• 
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שמתיישבתבדברוי '.אחרת:ונסחהישיייל"מהו"ישי"תל'ששיןבדפיס
תוי".ביאמירר"בדאמוהכאימכ"ש" :יז"ל ,הלבזשבעלשלפרישיעם
דיזאתיבכל,ז"בעלבסתםאיבמפירשהסכימישהדצםידנואהזהלםי

קיבעתזרהבעבידהכשהגמראכילימרצריךכןיאםתלתא,גמזבשבים

ללאאףשדייביבשביםדיכיכוזבחהחלחא",מגזחריאפ~חלחא"בדשיימי
הזכירוולאן""בראמרהנאש""ומכי"המהרלארמר,לפיכרשלישי,שלזמינו

 ." ...להםלמה"ישלישיהלבוש,בעלכרבריוהטעםבשביס,שדי"שלשה"
הדבריםבדהולאהלבוש,בעללפני'ה·הי·יייל IIמחךת IIבשיזהשטסחכנראה
מלבי,

ה

, 

איזכיטועזהסמ"עע, IIהסמשמעלההעביביבקישילדוןעליברכאן
והעקויןכילם,עםימחןמשאמתדרשבאברוכאלאהריבאחרהולכםי

בפס"דלאחרזנהיסיכםהפיסקיםאצלרביחבידיןהויבאחולהליכהבזויס
1דבני :i • הריטב/ברברימצרגוהובעניגבראףJ בע'בסוגייואI ,יכזI /ברשמII , ,שם

בתרדאזלינןמאיכלזכןתלחאמגיתרידאמר"מאיייכל' :א"הריטביז"ל
סנהרךיןיי.במסכתוכדבריךנארעתיואמרהמיעיטשםכשהיהיוקאריבא,

החשיביחבאחתגםגשבהזהעקויןאךלסגהדרין,א"הריtכבלחידישיזכיבילא
 • .14א/והריטבשו"חבקיבץהפצןןות

א"הרמן, /Iהמהררכייוצא ,,"המהריבתשיבתל"הנהמסחלפיולכאןרה,

שלשהמתזךבשגיםדיודבריהםשהריזה,עקריןעוחילקיםהלבישיבעל
השלשיי,גוכחיתבלי

• , 

ו,ת nמפתאיןחסר,השנורבירןשלים.הלאומיתבספריהמהלמו.באיסףנמצאזהנוותק 11

זהאשכנזי.אליעזרףצפת,קושסא,לובליו,דפוסשאלה,בסומןרשמיוהמקטלגום

ג."יןלמרנתרנהתרדתימקרמו.כאןשאיןמיוחדמחקרידררשלכשעגמיעגיןהוא

בטפריתכנראההיהזהמספרבוסףעותקזה..,ותקשלקיומילישגלהנ"וליבזין

 . 143עמ'אברהםאהלקטלךגר'במינכן.מרזבברכנeרהםר'

תשי"ס,יר,שליסלדפרטיממבושס,יבצהודפיס-וככת''''ביפיסשלפנינך,בנוסח 12

האךניבךסיטהשלידכבת'יילתזלופיבמכוןהמזרי , 619 ' 1-בולריאוקספוריבכת"'ו

כיי"....יאונרוחסרחרי"כוראמריהנא..ימכ"ש :הואהלשיןורישלים.העכןית

נ"וראמריהאנוונכ"'ש :ז"להבכיןוהניםחהיומןת י.,השמטהכאןששייוcפסר

תרי".ביאמרי

 • 235-239ז'פי·ר 13
i 
I 

• 

בספק,מיסללריסב"אזותשובהיחוס ..פרסי'ס, Hתשיירושליס,קפאת.הרנמהדורת 14 •

הרבכרעלשכחבמהראהקר.ח"בהרשב"אבשר"תםבמופיעהזושתשובהמכיון

בספר,ביעןיהושער'כילבי.תשומתהפנהעמבואלשמחהר'שם.בהערה,קפאת

 .," Jולראב".וזותשובהמייחסברי"ף)ס.(יףסגהדריןלמסכתהגבוריםשלסי

 iיש.גיי nהרשב"אבשו"תגםועיין
'l9 
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עליחלקושלאבאופןדבריהםלישבאפשרהלבושולבעללרמ"אבאשר
אגשםיעשהרלהםביררו"אם :, 15נפסקיג'ס"סמ"חוע"בשןל."הנהעקרין

דעתואומרןאיונ ...מהם 'אןנסתלק ...במשרהביןבדיןבין ,להםשדיןנו

כלום."אינןאחתודעתכולםהתשעההסכימןפא'ידע, "1אינישאומראו
ליןבראיםזןהלכתעל pחילהרמב"סגיא/והדמאימרשםא"סיח '"'סב
לדוןששיבןנ'" :ע"השןפוסקשם'דשבסעיףאלאם,"הרמבשל "1דבר

 :א"הרמןמוסיףהדין."לנרמריכוליםהשניםאיןעצמן,מהם 'אוסילק
לעל'<שנתבארוכמומהםא'ונסתלקמנ'יןתרמתחלהנבררואם"וה"ה

 ,"ג"יס"ס

.ן /Jהסמ"מחלקעצמואחסותרהרמ"אימצאשלאדכי
• 

 •חרלקם Iהרמב'כיהרמ"אטועןשאזידוע""איביאומר
אןמרהיהנכחשאילושאפשרמסתלק,שהןאמקרהלבין

הדיןגומריםשאיןמודההרמ"אאףואזלו,מןדיםחבריו

שהדייןמקוהבין

בוכח,ד\אשהרי

והיודלבריוטעם
 • • 1.1ריבלען

כיהלבישיבעלא"הרממדויםנוכח,אינוהמעיטשנאשר ,איפןאיוצא
כשלאתלתא.מגןבתרידידידןבנדיוןמדןעכ"ןאהרןב,אחרד\לכיםאין

 , .הכהןצדןקלר' "דצקהבןשי"לבספרנמצאלזההסברדשלשייכללבררו
מן"ממתןדשבאברובאלאהרובאחרהןלכיםאיןלעןלםיכעןלה "1מדבר
אחדלובוררצדשכלמכיוןכיחריג,הןאנושלשהמקרהאלא ,כולםעם

שלאחדשטםעימצאשהשל,שיריסבזהןיאכןאם ,כתובכלבזכותושחיפך
בעלכדברירובכאןישהריעמםיסכיםשלאקירהואם ,דעתםעלעלה

 • 18הלובש

IS הרזסב"'תשונתפיעלK הריטב"איK ,הקידמת.ה~רהראההנ"ל

 ,ב""ס"'םשםכלבישיכ"'הסקי"א ח-'סי' [ 6

הגהרת"חרןשי ..בזה.חלוקמקבלאיבךהימ"'אכיראיהלהביאהיהפשו Kלכאורה 17

 ltםראפילוהיסכ"אחשרבח..בשם :מובאה'ארתח H ,כסי-שםהסיועל·למהרל""

לבמ,ויכוליןהנשאיייאיןמהם,אירמסחלקפשרהאךריןביניהםלררןעשרהבררי

 "בחיכחהדרבי"משה,ינהעתקתיזהבל ...הרמב"'םמדבריכןנרהאואיןהדיזאת

נרחקיכברירד,·,איני ...לנסתלקביןמחלקאיניהרמ-אנימוסמעסנאן ....לפניאוסר

חזרבוסן·' ,Mהרונ"כיליסרה Jררייאיחשםופרישה"'דרישהההברת ..כע ...הם.סכזה

םל"ס nירושלםי,מכיזהוסלמ,מזסהבדרכיכידרכהחורהמת Itרלם ucע-ס.כך.

הגהןת")חדיויש ...ב(פכיהגירטהכ·האמנםניר KמכונסלI Nרןר·חלאחררהנXי Jוסהן

קספידריאבכת·וי:בלהסמ·ע.לםבי'יהזהיבח'"',ו 18ליבידטפורר Pו Mנכת'"'י

לכהתחליר..ואמליו :נוסףמהם· 'א.ומסתלקהונליסחר Mולשרבה.הנוסח 124בלדוי

דברוהשונךולםין ." ...יכוליסריס lt'הנש 'ה\בוe.יוירי".דאני"רוברן'ן\לוירהי'

חנליקי ....יןו,..וeיניעלמוסביםוכוי"'הרמב"'םמדכריכןבראהואין Hהדרכי-משה,

 .''''פסהשל

הובאהליר).נכימשה(לרישין"זביבספרםבנמזאתזוסברה .שם ''''וש,ל 18

כאן.ח"אחשכ"ס,בין"יורק,לחשן·פספס.הפוסקיםכקיבז

, 

• 
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• 

הלבישיבעלא"הרמדכריאתלש'כניתן "דצקהכישי"לכעלשלכהסברי
בעבירההגמ'בדברילמדהמהרריןושדאירב,·כסיהמהרי"ר.דבךראתלאואלם

nאדשכלילא.ז"כאישלשהשהזכיריבמקרהאףכילריטב"א,בניגידזהד,
נראהזהלמישלש'י.זמיןללאהשלשהמתירבשנם"'שך'ינןדיאח.זליבי'ר

מי"ממתירחבשלהעקרןןאתמקבליינא-א"הרמהלכנת-שהמהר"יין
יידהאיליהצדדיםברירתללאכסי", '''עשבאממשכדיןאמנםכלום.עם

 • 1 ~גולםהשתתפותשצרדיהזנהרי"ן

 . 6הזיהיעיירהא 19

• 

• 
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נסיםעל mלהדוחנוי-חנוכה

תמדיניהגהיהיכוהביראבעלדותש mמהתעיררןתמביאנסכל

רצןנןפעןלןכשבנרכחלהםלהןסיףלאבןתינזנסיםעשהשהשי"ת

להםעשהאזבזה,רצינןהי'כוכיאליןשנתקרביפי'הנס,בזהית'

 .לעןלםןכואחירםנסיםשיב

תרל"ןשנתלחנןכה,אמתשפת , 

• 
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 •פרזובנימיורפאל

• 

השבעשנתבחשבוו'ברור

.א

המקובלתהשמיטהכיאנולמדיםממבוהמקורמהולבררהראוימן

פבוכהבהלכההדעותשרבוומאחרעולם.מימותהשבעשנתאכןהIז'בי'יבו
פסקימבוססיםעל,הםהראשוניםובאוריהגמראפוגיוחאתבזהבציעזו,

לנדין·הנרגעיםיהרמ"אהטור

הזה.בזמזהשמיטהכשתת 1!בקב' T'!1:הב
• 

השמיטהשלהדמויקהמועדאתלקבועהחשבוןבדרדאםשרלכאורה

 nתמ" 'בכשנת )א"עוטז"(ענגמ'נקבעתמצריםיציאתשבתשכז ;בימינו
 , 'בשנתהיתהלארץהכניסהששבתמכאזבתירה,מספוקיםלהוכחיניתזוזאת
החחילוג"תק 'בשבשנתינמצאלקוה mהארץאתכבשישנהדיי'ח."חפ

לשמיטה.לרגמת

כבוששלשניםר"'לאחררקאלאהארץשכבימשנתמיביסשאירומה
 :ב'בהרנהניםבתורתחשנויפ"עהיאוחליק

האץר/ן/ואלת"ל-הררדןלעברמשבאורכיל- "תבואו"כי

חלקוחלקילאאבלכבשואומראתהמנין ...המריחדחארץ

אחדכלואיואגותלגתיחלקיאביתלבתיי p"לילאלמשסחות
שהיא"שדד"ת"ל-בשמיטהחייבםייהיריכילתלקי,אתמכיר
שעברובריןאומראתהנמצאת ...שדהואתמכירואחדאחדכל

במעשרותבתחייבושבהלי"דוכו'בחלהבתחייבוהירדןאתישראל
לששיסשמיטהי'עשיאחתלעשריםלשמיטה.מוניםוהתח"ו
יובל.עשווארבע

אפשראיאיפיאמדיענה.הראשןהשמיטהט"תקב'שנתהיתהזיילפי

זגמבןימחליקתנםליודמועהשמיטהאתיא"דזהמתארידלחשב

הפשוט.החשגןןעלהמקשיתסיןדייתבעיותשתישיכיהאיהתשיבה

נחשבתרכבזלרעת :היוכלשביתבמביןיהודה 'וררבנןמחליקתא.
הויבל,שאחרי~בהיכמתחילהחדשהשמיטהיחמזירעצמהבפניהירבלשבת

יהורהשלר'געדרשמיטה.- 57לשמיטה,ראשונה- 51יובל, 50שבתכלימר
ראשונהגםארייבל,גםהיא 50שבתהיינוולכאן",לכאןעולההייכל"שתב

שמיטה.היא 56ששבתונמצאהבאהשמיטהלמחזור

אין הד~..,ולרכיל,יכלייכלביןשביםמ"טשילרכנן :אחרכלשון

-• 

• 
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ערכיןא, l/עא"סבדריםע"אט'(ר"ה 1בלבךשביםמ"חאלאלירבלירבלנין
ביןהשמיסהבמביןשבתייםשלהפרשיששניסמאהשבכלנמצאע"ב)י"ב

 לב,., 200לשןכיטר.ראשוגה 101ייבל, 100שגת(לרבגזדר.ייהור'רבגז
שגיה 100לשוביטה)ראסיבה(יגס וב,., 99ה"ידה 'לרושוביטה.ראשונה 201

לשוביטהרב!ז'ית 200ושוביטה)(ראשיבהייבל 197שלש'ית. 101לשוביטה

הלכהאתהפוסקיםיגחלקיםשבובקרהז"לפיברורלשוביטה.חמישית 201
שבובות.השניבהכרחבקבל-יהודהכר'אוכרבבן

• 

ד"'לוח.בשבותיובלאיןב.

בתירתלמדוביובל,הגאמריושביה"לכלבארץדרור"יקראתםמהפסוק
אומקצתזרקגליואפילוך"'ל,ותבזמןגוהגיובלשאין ,)ט"'(בהרכהבים

 :בזהזהמעורבביזהםךאאדובתםעלישראלכלאפילי

היומתיכה.שגלונזמןרלאעליהשיושביהבזמן- "ירשבהי ..
בנימיוישבםבבנימיויהזדהשנטןרבביו vמהיןאבלעליה

-יושביה"לכל""ישוביה",ת"לניהגהיובליהיהיכולביהוהד
בטלוובנשהשבטוחציוגדראובזשבטשגליביוןאומרנובצאת

הירבלות".

• 

ר"'לותבזובזבוד"'יםאיגםהיובלדינירקשקובעתזובריתאאמנם
שגסשובעבולאעד"ןמכאןאךוקרקעות,עבדיםמשובט לב,.,איןכלומר

כשאיזגםהיובלבמגיןלהחזיקממשיכיםאמבםאםהיובל.אתמוביםאין
• 

אמנםוכרכך.בשלמשתבשאינוהשמיטהשחשביוהרי-נוהגיסדיביו

רבהיוולאהשבטיםעשרתשגלו,~לאחרב)"עב"ל(ערכיןהגמראאימרת

כמנרןהחזיקוכלומרשמיטין"לקדשורכלותמבו"כ"אעפעליה,יושכהי
השמיטותמביןש'תבששלאכדיכזועשידיביוגד"'ושלאלמרותה,.,בל
י'שלסוףבמקומןהשמיטיןשיבואוכדייובלשבתלמנותצר'כין(,,ךהא

שם). '''שראוחה",מוביסהיושלא 'גשגחמגיחיןהיושמיטוח

יתבארהג"להגמראלמרותברס

מגיןאתואפילוהיובלמגין
לחלוטיןמבטלתוך"'לותישבילקמן

יכוליסאבושאיןומכאןהשמיטה. את

• 

ובגtםנבבלי,רשאוגיטושאר 'רש''פרשווכךיהרדהר'שלריעתפשיטיתגראיתכך 1

 Dשנאםרשכןיהירהרביבדעתאחרחפסרשתנרהאה"ב K "םקידושיןבירושלימ

ומבווא ," P'שבושני P'באמזבאשהראפעמיס ,עושבשניממניועילהיובללמ"דברס ...

 Kהייהודהרכידעחיגס ,השמיטהממביןנפרדהייכלמביויחרדהירלרהיאחר P'שר

מכיוואךוכו', 150 , 100 , 50כשנתתמדישיובלונמצא"שניםט Hמישליובלירבלשבין

הביוהיובלרשמיטחא'גםהיאראשיושייבלנמצאולכאן"לבאו"ערלהשהיא

מספרםהפ"ישמחבא,ווואהשברע,שביבאמצעבאשיובלוהיינריכי'דשמיטהב' ) 100 (

ב,כה,יקוראחכמה,משךיראהזו.שטהייפ 9'בבליסוגייתכמהגםהמישבויובל

, 
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יזבימיניהשמם'האחלםיילקבזעדכימצריםצ'א'חחאריועללהסחמך
חר. "I'ריס mמאלחאריכיסלהחrזס

שכיטית. '" r:כש ~"השוcויוכיחרחרכו

השביהחורבןזגםהראשרןהחורבןכיקובעתע"גי"אבערכיןהברייתא

 :שמיטה)למחזירראשינה(-שבהשבעייחבמיצאיארעי

חייב.לייםיחיבהזכאילייסזכיחזבגלגל,ואימרייטי 'ר :ש""ח
היהכאבתשעההזיםחןןאבראשינההביתשכחוב :מאןר

בשביה."יכן 'כויהיהביעיתשומוצאיהיהשבתומוצאי

שבעיית.במוצאיהיהראשיןשחורבןבקביעהדנהע"אי"בשםהגמרא

' 1t ארעהחירבואחרעשרההארבעבשנהכישמענייחזקאלשלמנכיאחיכו
שהיאהייבללמניול"י(בשנחשבעייתבמיצאיהבית.חרבבאמתארסהייבל
 1לחירבועשהרהחמשבשנחהיתהבלוהישנתכינמצאשבעיית)מיצאי

החירבוחנשכלימר :'החירבונחשאחרהנשרהשעארבע"הגמראימחצוח
ח.יעיבשמיצאיהא'לריבל,ייילנחשבושיראחירבוההיכ"יאנחשבת.אינה

נזכרחאינה-כל "I'האערהחירבואחרנהשעשרהשארבעזי,(קבעיה

 : 'א 'מכיחזקאלמהפטיקנלמדחהיאאךבכתיבכמרפרש

לחידשכעשירהשנהכראשלגליתני'שנהיחמש"כעשריס
 ."העיךהוכתהאשראחרשבהעשרהבארבע

• 

; 

לחדשבערשרשלההשנהשראששנהאזויהי" :בגמראיםרשי •
הכםירtב'יניוסשלחר,"ד ,ייכל : , !Iשפרי ,"זיבלזהארמרןהי

• 

חרזררחרןתשיובתהיסעבריםונםטרםישימרד"כיותיקעין

 .)ריכלהיאשנראיחיאזלבעלהיו

שביעית.י Mוסכצה ': I 'tשהנחהורכןגם

כךעלשביעיתבמיצאיהיההשביהחורבזשגםקובעת,לעילרב,רייתא

 :עב)'י'ב(שס 'הגממקשה
-מאהארבערי.םשועמאהארבע-קםכמהשניביחמכדי"

ליהההר-יתשלהיישםביעשחרי-ארבסרי ,ייבליתמנא'
 ."ןבשביעכשיתא

יןבלותשמובההןהראשוגות 400שבה, 420טמרהשניהבית :כלימר

שניסישששמיטיחשתישהסשנהעשריםנשאריייבל)היחה 400(ישנת
בששיתהיתה-420הששנתנמצאכלומר " 1כשביעבשיתאלהיהוה"-

ומצאיילאשמיטההיתההאיארזהשאתריכשנהתרבאמנםיהביתלשמטוי"

פ .' !בעייתש

םככווMזוכבלוחלנהיחזקגtלוהחורכז,פנילשנה,שרהאחתרעה IKסיהויכיןלבות Kהי :1

ספרו,בתחילת

זה 'שאחרבשנהיחרבשנה 420עמדהשנישהכיתכפשסותונקטושם,וחויס ''''סר 3

• 
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עילהחמשייםשנתדאמרהאייהודהו'מני"הא :הגמראמתרצת

ארביסרהוישיתוהנךויבדלתמתמנאיתמנאיאייתיולכאן,לכאן
חחב".שבעייתךבמוצאיאשיתכח

אליבאהאיהביתחרבשביעיתשבמוצאיהאומרתדלעילהבריתאכלומר
גם(שהיתהשנילבית 393בשנתהשמיניבל 1היההילדודייהרדה,דר'

לביתשנה 420כלותעדשניס 27עדושנשארונצמאלשמטיה).ראשונה

מוצאיהיתה-החורבושבת-תכ"אששנתנמצאשמיטה,היהתווו

שביעית.

רתנאי,לה,משכחתלאבארשונהיהדוה ,.אי :הגמראמקשה
ואישיצאו,ועךלארץמשנכנסוישראלמנויובלותעשרשבעה
נצמאכןאומראתהשאסמנושנכנסומשהעלומריכולאתה

אחרשנהעשרה"בארבעומצאאתהואייובלתבחילתחרבבית
שחלקוושבעשכבשושבעמהסצאאלאהעיר"ך~כתהאשר

ואיהעיר.הוכתהאשךאחרשנהעשרהבארבעמצואואתה

לתיהוה-א..דנישדיירבוימשבסרישבסריאייתייהדרהרבי

 ." 1בשבועבתלתא

שהרייהורהרר'אליבאהיארלעילשהבריתאלומראפשראי :כלומר
לאוזהשביעיתבמיצאיההיהראשיןהחורבןגסכיקיבעתבידתאאותה

וערלארץהכניסהמאזעברושנה 850שכן 1~חזנעהיוהה.לר'מתאים
שנכנסומעתשמנולומראפשראיאךברייק.ויבלות ז"'הסואלה •החורבן

שעמנויחזקאלמנבואתואילועצמובויבלהיההחורבןכינמצאשא"כלארץ
אחרלמנוחשהתחילולומרע"כ,וצרדי-היובלקורםשנה 14ההישהחורבן

לפיאךשביעית.מוצאיהרהיי 850ששנתונמצאוחלוק'כבשושלשנה"ייר

ראשרןביחלבגי כ"' Kמשלקונו.הגונ'מחירוזיונוכחשכךונשוםתב'"א.בשנתהיינו

 . 410ה"בסנהחרבסהואשניס, 410שעמד

מכרנותחשיברתבעל Kהרבנורכין,הגמ'לדנותחכ"אכשגתחרבשבישביתזה,פרפ

לקמן.כמנתארבנדוןההלהכפסקיולכלהשמיסהלחשבון

לככרש 440ה"שנתהיינרזמריםליזיאת 4SOה"בשנחנבנהסהביתמנואר'אר' Kכמל'"' 4

ונורהכבושמעתעברישבה 8SOש"ונזמאשבים 410עמדעזמיראשיןוביתהאזר.

בהנורהבמש"כלבית 410בסנתהיהרשאוןשחררכןיבךמהגמ'ומתבארהחורבן.

הקודמת.

מהפסוק.יורשלעלישהובאשהתר'"במסקנהותה ICלחשביןנו"פמבעיהזובריlCIו 5

שסבנוההנחהבנונםוחליק,כבוששלשנהבייירוייבלרתשימסיךמנו Mשלהיינו

פסוקים Dנו"מוכח-שכבשר'""שבע , ICע" ג""סםהובב'רהבכבשיושבעחלקושבים

בעיתיאיו. pחלשבעכבשומישבעימא ICבעיתאיזמבלןשחלקו",ושבע ,,"',ביהרשע

איש.החזוןהעיר".היכתהאשראחרשנהעשרהארבנולהומשכחתמדלא Mיאמ

 :חלקו'"'נמישבעכבשי..מישבעהרשאונההתשובהעלתמהג,יסיסוףשבעיית

לחלוק.ככרשעניזמהרבזרויזהכבין
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 834ששבחלחשגיבי'יצאה'הלאזרשבכבטימעחשמביה'אYוה, ו."ו'
ששבחבמצאיחליקכגשושל ד"'אחווקשמבייכ'י!ה'יגל.שבחה'חה

 850-החיוג!ששבחיבמצאלשמ'טה)ואשיבה(יגםה'יגלשבחה'חה 848
ןלשמיטהשלשייתהיא-

• 
ואהדךיבהןירמרהןדאתאעדסנחריבואגלרנהךשבי"הנך :הגמראמתרצת

חש'ב,"קאלא

מבילא Gיאשיהןבימישחזריזעדבטיםשהעשרתשגלרמעח :פיררש
שב'םי"לה'היוהמחדשמיב'!החח'לי-ומשחורישמ'טוח'מבוולא'\גל
שב'ע'חמרצא'שה'א'רגללמג'!ויילכשחנ.חובשהב'חבמצאההירב!,קידם
 ,מכרר!במצא-ה'רגלה'ההחררג!אחושב'םש'"ד-ב'חוקאלווכ.סרקוגם

הבר).ד"הרתרס'השניבפירןשןשם '''רש(
• 

חרוב!שלהחשבר!אחאש'וגמעמ'דע"א)'ג(שםהסוג'אגהמשראר

גב'!עםשמד'הגמראטגוהגקרש'אשכ!כרבג!.גםשג!ז''חבמיצא'שג'

ב"ש'חאהבב'!שבוח 420כלוו'ןלפ''מחדשלמברחהחה~ושב'ב'ח
גשבהרקן'וגלןח !'ם'משבמג'!שהחח'לןסןגראש'רכאר ,"שויבע

תי"רשבתהיתהלביתכ"תששנתנמצאעזרא.טלהשאזשנילביתהשביעית
שאחר'גשבהחרגרהכ'חדרכב!.אל,באשמ'טהןה'אן'וגלוח,שמ'ט'!למג'!

 ;בגמךאהואוגדשביעית,מוצאייזהו-תכ"א-זה
קאלארמקד'שעוראדסל,קעדשב'ש'חהבראימראש'"רג

 • 8להן"חשינ

, 

• 

ונליייחי:ן,זירן nהיוובי;ןהשבםיםיישןrו ID'קים.יובפס x .. ,.לייגכ,כריווברכח 6

 ..ם"ל,

יושביהכלאיז-ירבלוכשלובאשמיטין.מבילאאמאילפרש '''רשונדחק 7

לחרשפנאילהםהיהלא..אלהשבטביסופיוש ?בירכלתלייהאינהשמיסהאךעליה

.,ניןמה- " Hלג'שביעיתבחזו"אתמהרע"יוייבלוח".שוניטיןמנורלא ,.ו rול

יבחיס'בקושיא.והניח ?ויובלותשוניטיןלונניןולזרועלחרושפנאילהםהיהוסלא

 ,לישב.ומזוהי"רשעםשהסכימונראההנרד'"הע'"בי"ב
ניסלהבבלשלגיתימבוארהגלותאחךמחדשלמנותשהתמליומוכחהםיגיאבכל 8

מוכחרכןיולכ.לגנירקנאמר '"יהלעיושניה ...סדיןלזנרןתיזההשמיהם,מניואת

וכילדעתהמגיןאתלגמויבסלה-יומיהשהחזיויעדהשבטיםעשותשגלות

בביתשגםראףהנך).ה Hדע"כב Hישםתרס'-רבנןעלייחולקים(ובזהיהורה,

לקדשיובלותמני Hשע"בלייבוקמןמציבוואעפ"כעליהיושביהכלהיילאשני

תיבב :הנך)ה Hרע"אי'"ג( 'תרםמחלקים-הקנועבמניןהחזיקוכלרמושמזטזן"

במנין.והחזיקולכןנרהגתמ"'משמיטה-בטלשהיובלאףולכןבארזדריםהיישני

 ..-לארלכןלמושהבשמיטההחזקיילאובירשניההארזששממהנבלכלגותמשא"כ

יהנחייכספיסשמיטחםומשלמביתזיויישבגייתשסגהקשיואמנםשמיטה.מני

אלאוכהתווהיובלנהגלא rולםי"',ליהיושביההיילאשנישבניחמש"כ( .,'"זב

 I .היהשנינביתשגםוסוברחולקבחוס'שםור"חו. Hלניטיןרש"ידעתהיאדמרכנן

על pחולבסוייגןשתוס'ב,אהולכאורהעיי"ש.עליהיושביהיהזומדארריתאירכל
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לבג'גוא"חכבשגחחרבשג'שב'חעולההגמראחרוצ'משג' :ולסכום
שבעיית.ומצאיהיתההואי

כ

• • 

 .)rב'עחכ(ע"זוהישעורבבר'הוהבארבשלחשובבי

ונימינהשמיטהנתשאתחלשבשאפשרויצאבערכיול IIהנמהסיגיא

הייבלששבתיהרדהרבילפי :הניחחררבומאזעברזמןכמהיירעםיקדאם

ב"ךמחחלקהמספר(יאםב"ךג'םשהמספראחלחלקש'השמ'טוח,במג'זכלולה
במחזורהשבהאתנדעשאריתשיאס.,שמיטהשנתזןהרישאריתללא

שמיטהלמבדןר"ה-חיהשנהישגילביתכ"תשנתהיתהרבבן,,לפיהשמיטה).
החשבוזולכאורה )ל,ובלט"וה'חה-א"חכ-החורבזשגחכלומרוייבל

פשוט.

אלא'הווה.ר'לדעתהחשבוןאתב"ע 'ט !"בעבגמראמצאגוובאמח

ס'ף.להוש'אלאב"ךהחורבז:שגוחאתמחלק'םא'ז :חשובש'בו'שםשש'
J )-ב"ךלחלקהחוצאהיאת )השג'םלמספראחתשגה: 

 ינ;''כמהדיעדלא jמאהאיע-12יהרדובנריההונארבאמר"

אפרטיונשדיתריממאהובשקלבשבועיניטפיעימרהיאבשבוע
 ."כשבועשניכמהוידעבשביעילפרטיובתשובינהו

• 

מס'אחלחלק'שש"לכגאמרכזילה'ודה 'כרפוסקהובארבכלומר
ב"ך.לחלקכ"אחורקג'םשהלמספר 1להוס'ףש'כאמוראך •ג"ךהשגם"'

החורבז.גיחשלמג'ז 1ר\ס'ףלש'מרועה'אזהביזשבחהמחעיררהקיש'
א'היאלחורבן 'אששנההרישביעיתבמוצאיהיתההחורבן nשנאםוהרי

• • 

 .כזהלהלכהנפ"מריס .עליהיושביהגלהיןשלאבפשיטרתבקטןשכאןבגיטיןהחוס'

 .)' 0'\את 'בס('יףיאסיפןגיי nהלייובכיתמבוד"ה כ-,לייכלקמוחרס' ""

חלק nמכלשהו"ובטפראסלזובאמסרסהררךהינארבונלונדניכ"ךמלקליוברםרכקמ 9

 ) 100:1 = 14 ) 1' « 1'נשאריםמאהשלכלונכאו , 1'נשאריסב"ך 100מחלקיםאם :ג'ך.

החירכזלשנותשגה ףסוה"':'""שאת"'הדנסיפ ..א, :הדןרהיאכדווכז . %00:7 = 28 ) 4 (

והכפלשבידךהמאותאתספורלמאה,יובלותבלצרףביובלי"כללי uחשבב,שביין,

(,,נשזיבייךשנשאריוליחיזותלעסררתהתוצאהאתהוסףג,תרי"),מפאהנשקל ... ( Zכ-

 1'190בשנתלמשל ,)",נר,כשבו'!גילפרטי(,,בחשביבהי 7ב"זהכלמלק " ,) Hאפרטי

 :כךהחשבווהרילחררבו

1901+1=1903 .IC 

-100 = 18.ב. 19+'1 : 1900 

 38+3 =" 1.ב

,. )'( S 41 :=ד 

 .) 6 .היגזהשאריתכאןאף 1903 : 7 = 171' ) 6 ((ואכןלשמיםהששיתשנהיאפואזוהי

• • 

· 

ת

• 
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להוס'ףש'ודוכוע'ת "Yשבלמב'זמקב'ללחורבזהמב'זכלומרשמ'סה,למחרזר
 !שנה

.גtנר:דרבבבווeרםתר= 1.11'יהלשוכם" vיש'יספת

והחורבזשהוא'לשתא)חאר ' Dבסד"ה(שם '''שרדעהנל"הבהקוש'על
הב'תעמדעד"זהשבהשרבובצמאהשבהלסוףסמוךה"בואב,בחושרארע

הב'תלשבותאחרובהכשבהאלאהחורבזכשבתאותהמוב'םא'ז-תליועל
ה'תהוה'אכזשאחר'בתשר'המתת'לההשבהה'אהראשובההחורבזשובת
מג'לאחורבולשג'דמג'(,,מאובחשביושגהלהוס'ף'שולכולשמ'טהשג'ה
ל,הוגםקהוא'לב'תאדקסשג'בהד'אלאחורב!שב'בהד'שתא "Kלהה
וחרב!לשבתלוספה-שמ'סהלממג'דבע'מאזהלכךבאב.בס'דשתאדובא
 .)'''שרלשוז-חירב!"שוב' rמבעל

 •קיש'תםעקר .'''שר!('רושעללהקשותמרבם"ה"א)ד"ה«שםתוס'בםד
• 

שניתעלעדייובחשבתהביתחרבבהשהשנהויצאכאן '''רששדמבריהיא

ח"כששבת '''רשלפינמצאשגה,ת"כעמדשנישגיתשדיןעומכדין , rהננ
מוכחבעדכ'! "Kהסוגככלוא'לרשב'נז'ח,ומרצא'למשעההוחרב!שתנה'תה

מיצאיהיתהרזן-חכ"א-זהשאחרינשגהרחרבשנהת"כעדסשהגיח

 1בעדכ'וכך שר'(!עמצוששר'''לא IIעדוולא 1'ת 'Yשב

חכ"אבשבתחרבשהניתיהודה "ותוספותרשכ"םמפשויםלםיכר

 '''שרבי,.חזרדלעדתםבערכיו ' l/רשכדברייזה ,שבעייתמוצאיהיתהרזן
הרא-שבהל.דרס'ףשש'רמהבעדכ'!'!מלשםבמ'חשרכאןשמ'רשמהמ

-החורב!שאחד'בשגהמתח'להחורבןשבותשמג'ז-באז '''רשכדבר'
לשמרטה.שביההיתה "Kהר-תכ"כ

• 

 :חוס'מקש'םרשב"ם!('רושעלגםברם

שובתעלעדיןנמניתהביתחרבבהתכ"אששנתיוצארשב"סלםיא.

שבתכלרמרכלב.דשב'םח"כעמדשב'שב'תמקוםבכלבקיטובגמרא . rהבב

הבב'ז.שבוחעלבחשבתא'בהתכ"א

שב'קשור'םעךלם)סדרבשםשםוברש'''ע"אס(שםנבמ'ב.

 'דשגחהיתהלחירכןקע"בישבתהביתעדמשבה 240 :וב,איסרוגסםריס

אלפיםדיששבחבהכרחייצאתכ"אעדמשהניחישב"ס~לס' 10אלפםי

זקע"בולאלחורבזקע"אשבה "Kה

קשיחלא IT'cלבע"!נבמ'אחרתג'רסאלר"תגרא'תאלהקיש'רתמכח
 :השרנ"סעםהואגםמסכיםהעובדהמבחינתבוםהרשב"ס.עלהקושוית

• 

 כ'",קשכחכייהחביתתכ"ח Xג"בשנתחרבשהביתלקבךענוכלנורלםהסדרדכריפי,ל 10

 K '"ג-זהחרי Mשבשנההכיתחוכולר"חם ....לושבך Kלפיס. Mד'שלמיהחורבןאחו

nn ס. ....כ

• 
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{כפירושךולרש"ישביעית,מוצאיהיחהוזללכביבותכ"אנשבתחרכהנית

ישבעיית.מיצאיהיתהיהאית"כבשנתהביתחוב ) Tבע"

 . 'rIןיתובשש'!ח Iליטתה''הוגכורלההכ

בזמןהשמיטיןאחמחשביהושעררבברהיהונאשרבהועבדהעצס

ואלכזבוהושהלכהכראהיחוס'דעחעלמחקבלחיהידהר'בשיטחהזה
יהדוה".כר'הלכההחרומהבספרבחךרבינו"ופסק :כרבנן

-היודהכר'שהלכה-זוובנקוהד ,ר~אשכרבראייחמאריכיסחוס'
מובאשהרזנב"ס,בעדולקמן,המובאהרא"ש(וכןור"ח.שרכ"סשר"ימוסיר
כרכנן),שהלכהיסוכרחולקלהלן,

, 

· • 

ולשווב'ם.ל'שו"':'1כשםהשחבין

 :חשכוןחיס'באםימעחה
 !כצירלשמיטה.חמשייתזה)תיםינכחב(בהט"י rז'שnבהיתהי"לרש

היחהאלפיס'דששנח(מכויןלחורבן 1187שנחהאיזושנהשהרי

ט"וועדוכולוי <wהחמהאלףאחהוסףלחורבן. 17Zה"שנחדשר"יאליבא
 .) +172 1015 = 1187ונמצא

 :נקבלהונארבשלחשביונלםיומעחה

 1187+1 = 1188א,

 • IIX2=ZZ=1100:100ב,

• 

 22+88 = 110ג,

 110:7 = 15 ) 5 (.ד

לחזור."שזביטההחחלחהששילאלף'ייאשנחזהלס'"היר

שמיטהאפיאוהיתהוויהילשר"ילשמיטהראשינההיתהי"אה'כלימר
 . .לשמיטה.חמשייתהאיטייוה'ילכן

היאלחשבןגן(שהרילשמיטהרבעייתהיתהט"והישנתלרשנ"סראילר

רקלשטחועברואלםםיד'שנחודעמהחורבןשכןלחורבן 1186ההשהנ
 .)'''שרכ 172ולאשנםי 171

שמיטה,י"אהישנתהיתהת Ifלרוכןשמיטה.י/'אשנתהיתהם I1לרשברא"ב

היחהח"חשלה'שנחשלרש'''נקבלימינועדזהחשבוןבמשיראם
 'יהשמיטההיתהתשלייט 'ה-,לרשנאםשמיטה.תההיה"תשמ 'רהשמטיה

שמסיה.תההיתשמ"ו

• 
כשוב'םו. M,לב'ע'י "'ש Iכיעתפסוק ~" ll"i'ה

דעתראתי l/רשדעתאתבקצהרמסכם )'זס'יא'פרק(ע"זהKר"ש

הואהנ"להתרס'דבריאחרשמיטרתתשעדבריןאתשכתבומאחרזסוב"ס,
 :שבימירהשביסאתמזכיר

 .ע"ר"ה'שבתם IIילושנע"גה'נשבחשמיטהתההי"לשר"י
• 
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 : ..,לעתיס'קיש,..תאתימש"בכשר"יהיאפיסקלהלכהבום

הביתכיבע"ישכתבהיתהרש"יעלהקשו!\יעקרלעילכאמור
-כ!כתבעצמיי"ישר-שממעעכוכיזיאילית"כבשנחחוב
א. I1תכבשנתחרבהביתראיל,הבניןשביתהםשנםית'יבכי

-המיש"ביםתורציםשנינאמהבעוכי!כיהיאאמת :הרא"שרמש"ב
Iאת-לרבנןוביןיהורהלר'ביז I במוצאיהיהשבישתורגזהיינןבשנהי";-כז

(יגםייבלהיתהשנילבית 393ששנתהחשבי!ה1ז'1ז'יהדלו' ,שבעיית
ולכןשמיטה.היתה-זהאחדישניס 27כ" nשבתוא"כ )לשמיטהראשונה

שבעיית.מיצאיהוישהיאתכ"אבשנתה1ז'שהחירב!לימוצויד
לשמיטי!מנילאלבני!הוארשניתהשניםששאת :לובנ!תץראישיוב
יבמצאשמיטיתישתיייבליתשמינהה!הנשאויתשבה-414שינמצאי"'בלית
בשבתהיהשהחיוב!להסיקאיפיאצודיכא!נםשמיטה.היתהת"כששנת
שביעית.מוצאישהיאתכ"א

 ;ז"להרא"שחמשדיכאן
יכמוז"בע 'בגמכמוכחיהודהכר'הלכה-יהודהי'ורבנזכמחלוקת

אף .ילכ!אשי.כובהלכה-נעוכי!הנמ'בחוצריאד 'יתיסשר"ישהסכימי
וכב!אתגםלש"בדמליתאלוןיחאכ!אמודובב!אליבאחיץראשישרב

יגיתשראנםיששששרמדהיהידה Iרגסכ"ראיהרדה,ילדגםנאמרתוןציאך

ינהשואגם(יהיאלבית 399בשנתהשמיניה,..בלה1ז'שלדודינמצאמני.אל

שבעייתמוצארהיתהוזי 'תכשנתהיאזהאחרישנה 21כ"ואלשמיטה)

ת"כ,בשנתחרבשהביתוו/ענ '''רשקבע,לפיןס

הןמתאימהאינהבדיינוהמקןבלתשהשמיטהשהעלפינראהןמ"מ
הרשב"ם.לחשבו!יה!רש"ישללתשבןו

, 

• 

ב.

היוכםםו.שיםת

יהחדו.כר'ולאכרבנןפיסקהרמב"ס

 : Tה" '''פוויבלשמיטהיילפות

אלאבועשהימיממב'!עילהאינה לב..,שנת

חמש"םישונת לב'!'חמש"םישונתשימסהיתשע
 .י"'בל לב..,בכליב!שביעשלשבםישש

 :הרמב"םשלהשמיסהלחשבי!נרבאמעתה

• 

אובעיםשבת

תחליתיאחת

 • :ה"בפ"ישם

משנכנסישבהעשוהארבעמאחרלמניתהתחילירמאימתי
עדכרמדתזמרשניםישששדדתזרעשניםשששבאמרלארץ

בכבישעשישנםישובעא'רצי.אתמכיריאחדאחדכל 'ז1'ז1ש
מאיתיחמששלשבשנתאימרנמצאתבחיליק,שניםשובעהאץר

• 
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שנהשה'אהראשוןראםמולדמאחרמר"הל,צ'רהןאלפ'ים
ןאלפיםמאותיחמשעשרשנתושעןלמנות.התחילולצ'ירהשניה

ומנושמיטה.'לאץרמשנכנסוועשריםאחתשנתשהא"לצ'יהר

וששיםארבעשנתשהיאהחמישיםשנתןקדוששמיטותשבע

לארץ.שמנכנסו

• 

 :'גחל'שם

שיצאו.עודלארץמשנכנסוש"ראלמנויובליסעשרשבעה

היתהשביעיתמוצאיבראשונההביתשחרבבהשיצאושונה

שנםיושערמאותשארבעהיתה.ביובלושלושםיששושנת

נשארהמשבטלהזה.מניןבטלהביתשחרבכויןראשון.ביתעמר
ועשריםמאותוארבעשני.ביתונבנהשנהשבעיסחרבההאץר

הביאהזהא"עזראעלהמבנינוהשביעיתובשנהעדמ.שנה
לבנין'י'גשנתועשואחר.מניןלמנותהתחילוזו'ומשנההשנ",.

החמישיס.שנתוקדשושמיטותשבעומנושמיטהשניבית

לקדשכדיאותוהוימוניןשניבביתיובלשםהיהשלאאעפ'"
שמיטות.

, 

הדברים)בתחילתלעיל(שהובאוב'בהרהתו"ככדבר'הםב'בהלכהדבריו
מאחרה l/"מרכ Ifמשוהלוק.כבוששלר f/דאחרהיתההמביןתחילתהיינו,

כרבבן.שפסקלשטתוהרמב"םהלרנ'בהלכה ."לקמןיתבאר-אדה"ר"מולד
באר-ויבלות'ייזנשלמולאוהריוכףמנויובלותעשרשבעה(ומש"כ

מנו.ויבלות'ייזלומרלכןושי,.,הי"זבויבלהתחילועדכ"פשכוונתוהכס"מ
שלא'אשיכרבפסק-שניביתלגביע'יייש),הראב"דהשגתבזהןסרה

שהביתהיאם l!הרמבשדעתמוכחד'בהלכההראשונות,השביסששאתמבר

כשר'''לא(וזהשמיטההיתהזווששנהבע"ז)(כרש'"לבנינות"כבשנתחרב
 :לשונווזהשביעית).מוצאית"כהיתהשלד"ו

 :ד'הרשם

מתשרישתחילתהבאחרונההביתבהשחרבשהשנהלמדנצמאת
לשמיטיםהמניןהזאמתשרישהריחשרים,כשניהחורבןשאחר

היובלמןט'!וושנתהיתהשביעיתמוצאיהשנהאותהוליובלות,
י-א. 1היתההתשעיי

למנותשהתחילוכתבם nשהרמבמאחר :והיאיז, 'I1.'להגלויההסתירהלקמיתבוארכ"כ 11

כתבוהיאךתק"'םב'בשנתבהכרחהיתההראשונהשהשמיסההריתק":ג.ב'נשבח

הדבריס.יבוארולקמן !חק"'ביבשנתהיתהזוששמיטההרמכ"ם

. ll אחררקלמניתשהתחילושכיהסהסובריםוהרמב"םשרש"ייתכןכיצדלהקשותואיןא

דלרש''''ביניהסי pיחל-הביתחרבשבתכ'שניהסוסובריםהשניהביתשלשביסשש

• 
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ח"בבשנחהביחחרבהרמב"םשלועחמכיון :שםמשנההכסףובאר

חרבשהניחכעוכיוחבריתא-אתיפרנסכדצישמיסה.היתהעצמהוהאי

הראשונההחורבןששנחשמכיוןהרמב"םבחבבדעל !שבעייחבמוצאי
החדשם'שני,רקומהסחב"א,באבעה,חשודעח"כבאבמחשעההתיה

הרי-שבעייתמצואיהתחילהכברומתשריבשמיטהעדייוהייהדאשןנםי
התירבןשתנשכןשביעיתבמיצאיחרבשהביתכשאומרתהגףנצודקת

, 
 , 12שביעיתבמוצאיבעקירההיתההךאשןנה

בימיו.השמיטהחשבוןלקביעתם !Iהרמבעוברמכאו

• 

שסהל'ו:

לחורבןושבעומאהאלףשנחשהיאוושנהזה,חשבוןולםי
שטרוחלמניןמאוח,וארבעואלףושבעהשמוניסשנחשהיא
ליצירהאלפיסוארבעחמאותוחשעושלושיסשששנחשהיא
היובל.מןועשרם'אחחשנחוהאישמיטהשנחהאי

 :סימניסשלשהזובשנההרמב"סנתןוהנה

לחורבן. 1107שנחא.
 ,"שטרוחלמנין 1481שנחב.

, 

• , 

 • .וייחחקלא"וה"ני ,לציירה 4936שנחנ.

• 
שתנהייונלביחכ"חבשנתההישהחורבןסוברשהרמב"סמאחראד

אםשכןמגיגר,אחסיחרלכאורההריהו ) 10הע'לעיל "ע(ח"תחכא"ג

חחקל"הד"אלשבחנגיעחחכ"ח,ג"אשנתעלהחורבןשנוח 1101אחונסיף
 !ברמב"םככתובוייתחקלו"אלשבחולא

באריכותשםיבארסק"טס"זס'בחו"מהדרשיהעדמזיבסתירה

בהר"ומולדעלהמבוססהחאושוניס,חשביניחבשנימשחמששהרמב"ס
-הדרשיהכדברי-הריהיזהשתרוץומאחרוי",זלמולדהמתיחיסרהשני

• .\ . . 
שנחולכדכרבנןפיסקם Hהרמבשכן ,שמרטההיאילרIבכ"םשביעיתמינאיהיחהת"'כ

וסתי = 14 400 =ייבל,ת 8 (שפיסההיאהונניןתחילתאחושנה 414שהיתהת"'כ

אחררקשמנורוס'''מורה-הרא"ששכאךרכפי .יהורהכרפוסק '''שראךשיוכטות.)

 Mונונזלשמיסה.)'ארשוהנגם(יזילבית 399ב·ההיאחררושירכל Kנזונסניס.שש

 .) 0'ם"ק ז'"'ם 'יטחר"מ(דוסירה.וסבעייתמרנאיהיאכ"תששנת

כרהיהוKנרכשלכחשכרנררא'"'כלשבעיית. 1cהיאא'החררכןששנת Mירבן .....למ 12

הכס'"'מכרבתרע"כל~לי.)י'(החריכו nשנולJשנהלהוסיףזידיהיהלאיהושעייב

הובא.יבשלכחשבונו )שהבנוסיף(שתא"'ונטפי..גיסלגcזסהרמכ"ם

קורםשנה 380ןתחילחואומות,למלכיספוניםבבולה,כשסריתהנכתבהמניןהוגז 13

לספריה).נש"יליהי"'ה MH ~ט'(רש'''~ייויוזמלבותהתבססהב:רהשבהוהיאהחויבן.

 [ .הלכתוcלמאיירכובלבייוניסלמלכיאלאמוניסאיןכגולה ) KH ~ 'י(כבמ'שםראפרו

• 

 •לשםיות.

• 
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עלבנויז"להגר"אשלח"!'ושושכלבראהולקמןבו"חל~ישהכל"יחד
בונוח.החששגיאתבקצהרנבאר-זהעניןהבנת

• • • 

• 

וח'ר.ושלרתווה")(,וס,לרהכור'רשלר

תאר"!'באיזההראשון,אדםגבראבוהששייום :חנאיםנחלקובגזב'

י'ה /I(רבתשריבאחדאימראלעיזרר'בניסן.באחדאומר~רשער'זההי

תחליתהיום"זה :אומריםאנוה"רבתםילתשהריאל,עזרכר'הלכה .)ב"ע

מעשהשלראשוןויםההילפי"ז .)א"עכ"ז(שםראשון"לויםזכר~ןעמשוי

באלול.בכ"הבראשיח

למנוחכשנבואא"כבחשרי,באהדמחחילוחשהשביםמאחר :לשאולושי
אדה"רנבראבובחשריבאחדהאם , rהמבמחחילמאימחיהעולםלבראיח

 !העולםבבראבאלולבכ"השבסופה,זהשלםניבשנהאו

מפניוי",רחשבוןקוראיםאדה"רבריאחעםהמחחיללמנין
 )ן/ I(=ויו"דשעהו'ניוסהיהתשריבאותוהלבנהשמולד

מצייניםלכןקירםשגההמתחרלהמניןאתגםוד",רזמלדוזהי

הואזהש"לvכד"אלאשנה.אוחהשלחשרימולדפיעל
גםלוקוראםי,לכןהמאורוחנבראולאעדייןאזשהרידמויני
המאורוחהוישאילו ..ויצאחשבוןםיעלךאחוהו","מולד

שעותה'ב'בי,םחלחוהו""מולדהיהלכןקודםשבהקיימים
בהר".דמולדגםזהמולדקרויולכןבהר"ד) =(חלקיםד"ד

ןת). Dולתקוה"זא"עת'ר"התרס'(עי'

כהר"ר.חלשביןבישנההיארי"רלחשביןא'ששבהמכאןיייצא

• 

אגודרכנופיועלבהר",רמשלדמתחילאצלנוהמקובלהמביןוהנה

וכן,תכ"ז).סיי nאי"(טורליצירהב'שבהשלבר"הבבראשאהר"ראימירם

בהר"דלמולדמתחיסיםארב-טייתשל 'הבשםהשבהאתאנובמנםיאם
מוניםאבושכאמוראאלתשלייחה'קרוהיזושבההיתהו"יידחשבוןלםי(אך
בהר"ד).ממולדהחל

הסדרוכן nחמ"ב'בשבחהיתהמצריםשיציאתהקיבעת Jבע"הגמ'אך

בשר'''(ומובאשבהאלפיםד'שלמוהחורבןאחרשביםשקע"בהקובעעולם"

• 

וההפרשהבא.תשרילמולדאחדחשרימולדביןשישהקבר~ההפרשעייפהואהחסבון 14

שעההם- 1080-חלקיס,ייף nn (שזהי pחלותחעיי'שעיתח'ימיסדיהו"

שלפניןתשרישמולדהוי .ד"כויהיהאדה"ובויאתשלתשרימילדאםלבןשלמה).

כסבליי ..בכהרחבהוים Kבוברלאהועגינים ., ....ב,ךדוו,ךילבן.קודסחתז·ור"חד.יה

מן~.לםרדבפתחיה'שילא n'\ICתםלכלגו ' 'Yייק

IS בהמא,רלב,לו:מנםi נפלאיםודברירהוגאדכסלבחסברנואחרתגירסאשםייו

שסדרההנחהל iמבוססתגירםתואךחומר,כמיןרכיז iובננו"זהסוגיותשמתיישבןת

~ 

• 
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• 

לעילשכחבנושמח !"לפי(ונמצא.ד"וילחשביךמונים-ע"א) 'טע"ז
ממולדהמונהעילםלסדררקבאמתזחיח"תכא"בג 'iTהשהחירבן 10בהע.רו

הסינייםולרמב"ם , IIלרשז"ולפי .tכ"חחכא"גזושנהקחהיבפינןאךר."וי
l,לשרנלמביננןתתכ"טא/וכגהחררנןהיה-ת"ננשבתחרבשהבית f ירסI /ח

 .למביגנן)ל/תתוא/גשבתזיהיתה-א! Iחכנשבתתהישהחידבן

אתהדרשיהמשיבד"וילחשביןר Iבהר/חשביןביןההחבנהם"על

ברמב"ס.הסתררה

בעקביתהלד-השמיטחחשביןאתמסכםכשהרמב"םיג'ב'בהלכית
 :ב'בהל'מלשיביכמיכחיי",דממילדמתחליימביביהגרכ

(=שבתלציידהיאלפייםמאיתיחמששלששבשנתאימר"במצאת
לצייהר ה'"':tנבשה,אי iשאדה//רמולדמאחר/ה Iמרב)/תק'ב'

 •למנית."התחילי

ר"הרא"כ ,השנהיהשנהתחילתהיאר"אדהבריאתשאחרה"רכלימר

ביזשח D "ע ,ר"וייוחשבוז;ןיהראשונהבהשהתחילתחיא-אדםבבראבי
והשנה ,לבנינר) 'בתכחרבשם"הרמב(לדעתח"תתבא"בגהביחחרגזה
תתק'ל'ה.א"רמאבםהיאלחירבז-II07ה

בחשביןתמששהההלכהאתכתבבהנהשהאתלציןיהרמב"סכשבאאך
החודבו 'iTחזחולחשבון ,ד"בחרבמולדהמחחילחשביסלמביןהמקובל

 ."יייתתקלא"רשבתחיאזהאחרישנה 1107ולכזט"תתכבג"א

ושעריםאתתישבהשמרטהשהיאם IIהרמככותבו IIתתקלא"רשעלמאחר

ייבלתההיהשס"יה'רובלהרתהתשט"וה'ששנתלחשבינונמצאמהיובל,
שמיטית.הרי'ותשל/ס Iתשכ/יתשב'/ב,

• 

וראה ,''''רששלמזרשובהערלםבסדרנרסתותיתהכונראהר,'"בהרלמניןמיבהערלם

הרי"הדבויאתסמסביר )ררעד"ה(וירבלסהישמ 'מהל ''''בפשמחבארודברירבאור

בךןנב"ם.באתוהמהנאוניםחלשיטבמסכימים

הובישלאהרמכ"סכהסבראריכותךבלעםסר,נס·Iכה Iרוזו nא"ריכובתהדיישה 16

ההבדלאתכאר )בדברינךןלקמיבאמ(האליישד"יו '''רבבוניאה I/נפב Kך .זהבקיסי

המוuוימה .'''ררם"'רש:ב nשטלנביורבריאתשבארלאא '''יכהו 'י''וסיטרתבין

 ,'''וכם"'דהרמב 1 '" 0מו"ח ''''ככגםכזנתבוכעצמוהומנ"םלדנייהחשבוןכסוף

 . .דכרמזהנזרכלאלאההלכותסככם"מהיאאמתאמנם

הזניורלאם."נרIנבידלהלכה 'כהלכהכסתירתשעסקלתמוהישעצמוהדריסהיעל

מ,ליםדנויראובבםנא) g" 11ה(לעליעצמןאתהרמנ"םסרחרובה 1 ~בישבהלכה

 •כשבתשוכיטהיעסרלמבות.התחילי ),"יו(למניוחק"גכיכשנת :לקושיתנןגםאויכה

 ;ך""דוחשבךןתק'"ט Jבשגת }!'שה '''בה,לחסביי ''''קחב'
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ה.

כהואנים.ישםת

זבאחריזאחהחירבו,?אחרגםהז'בלחישיבעלזבביססהרזבב"םחשביו
פיסקהיאיכוזבהשמיטית,כנפרדנזבניתהייבלששנתכרבנומיסקשהיא

זהכלעם-מהתירהייבלנהגשלאאע"פשביבביתשגםהגזב'נעקבית
הרמב"םסיבר,לפי"זשמרטין"),לקדשריבלית(,,מניהיוכלכמבוו"חזיקי
הייבל.אתלחשבממשיכיםכימינישגם

אר1כשיטתי.השיגההגאוניסשיטתאתם'הרמב/מביאבהמךשברם

הואבשיטתםהחדיושעיקרשיטתם.לפילמעשר,לנהוגשישמסכיםחרא

למעשההרי-בנפךדבמנהשהדיבלדהייגןכרבבןפוסקיםהסשגםשלמרות

היאשיטתםבבאירהכס"זב(ידעתהשניהביתחירבולאחריינללזבניתפסקר
 .) 17הערהלקזבויר'ייבלזבנילאהשביהכיתכזמושגם

• 

• 

 :הוהלכהשם
שלאאישמפיאישבידיהםהיאשמסירתאמר'ניםהגאיכלאכל
שביכיתיכניןראשיוחירבושביושנההשבעיסכאיתםמנר

מבילאבאחריבהמשחרברכוייבל"בלאבלבדשמיטיתאלא

יכוהחירבושנתמתחילתבלבדשבעשבעאלאהחמשויסשתנ
• 

 .קבלהשהיאזהחשנוןזועובגמ'עילה

 :כגאוביםהלכההרמב"םפיסק(מכאו

 :ויהלכהשם
• 

 .א"יןאגשיהגאונםיאצלהיאןמפורסמתידיעההשמיטהלשבת

ילפישבע.שבעאיתושמליכיוחירבולשביאלאמבילאיכילם
שבעייתשצאילחירכןיאלףימאהשבעשבחתהיזהחשבין

מעשריתלעניןרמריםאביוההחשביןיכפיסימכין.אביזהיעל
גרוליסעמודיםוהמעשהשהקבלהכספיםוהזזtמטתושביעית

להתלית.ראיייבהןבהיראה

• 
 :הרמב"םעלכאומשיגהראב"ד

איל,שבעאלאהחירבןמשבתמיביםשאיושאמררהגאיבים"א"א
דאמךיהודהכר'להןרסביראמפשריםישכיהחוובוקדוםג"כ

למהדבריהםאתיסימכיםילכאולכאוערלהחמישיםשנת
כיאמרטירבשדיתרתימאהמכליבשקלבע"!בגמ'שאמרו

חרוכןכיןירקשניביתבימייובלךחמבוהבאןניסלזעתשםגמירההלשןןפשםות 17 •

היהליככס"מאמנםלמנית.הפסיקיהשביהחיוכןלאחןיבן.הכיתלבניןשוו Kו

:עלייוהשיגהגואביםלר:עתיוכלותמנןלאשביכיחכזמןוסגטהדבריםבתחליחכבת

והיינךככס"וברלאהניןשםנחו"ובהגן"אבכאוןוגםס. Hסקס"וסייבחו"'ובכדןיסה

כ.יס"קכ"'ססייהשילחןכםאתכתב i,בלגאוניםגםשניכביתירבלרחשמנו

• 
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לבניןזכרהחירבןאחרלחשביתכןלאהמפשריםאליאמרי

דבירו).בהמשך(עויי"שהרשאון".החשבוןזולתיאחרחשבון

שבע,שבעמוביסהחירבןשאחררג.איניםשמסורתסוברהראב"דכלומר,

ראשיןביתבימיגסמנוכךכייפוא Kימסתברהיידהכדסיבריםשהםמווה

ההילכיםהגאיניםעלהלסתמךיכילכובנןהפוסקהומב"ם rאולכןושני,
כרבנןסיבריםשהגאינםי-הראב"דסיבו-יתכןלארזהדי~דה,ו'בשטת
יהרהד.כו'לעשרתשטתםהיליפיהחיובןרחאריהביתבזמןכובנןודנג.ר

היובלבהגעדושכלהיאהגאיביםשסברתמבארמשבההכסףברם,
לבהגהתחלירערהירבלבהגילאהביתמשחרביוקבבפדרארתרמניבפיעל

 : )'ההלכה(שםיז"לייבל,שאיןבזמןיהידהלו!מידיםובנוגםכיהיידהכו'

בודג.שהןובלדבזמןלהידסביואדג.אוביםשטעםלינראהלכך
שקחשתשאמחרהשמטיתבמניןנכנסהייבליאיןכרבנןעבדי
הייבלשיכנס rבדאיבילחידהשזביטהיקדיישלחידהייבל
קדישהשאיןכייןבידג.הייבלכשאיןאבלשבזע.שניבכלל
היובלשיכנסהיאדיןשניםזבבשארייתוהחזבשייםבשנתגיהגת
בראשתההיבתזבשחרבולכךקדושהלושאיןכיוןשביעשביבכלל

 ."עיי"שיכי'שבעשבעאלאמנילא

מיצאיהיתהתתקליייד'ששבתכגאיניםפיסקשהומב"םאיפיאנזבצא

הפסקהויאשזבםיה,האיתש"מה'ששבתעלוהזהךלחשרבןשבעיית.
לזבעשה.בדייניהמקיבל
בע"זלרש''' :מיטה .zה·בקביעתשוביםחשביביתשלשההעליןבכהדע
היתה /QIלשרבשמיטה),היתהתשלייחוהי"ז c(ןלשמיטה ,.,הושבחתיחה

האיתוששוהם I1ילרמבשמלטההיתהתשלייטה',לפי"זשמדטהי"אהו

שמדםה,

עלולאדיקאהוזבב"םחשביןעלאניסימכיםזבדעולהביןישמעתה
רשב"ס.עלאו '''שר

ם. /Iהםובכשהביןטילהדבאוי eרבבזחשדבז

 :תב"ססי'לגיטיימרדכיבחנ.היתכחב
לפרםושמינה Iלבשבתשמיטההיתהא"יבנילפי-"ושמיטה

ל"ט.הובשנת,לך"ת ,'''שרללייח)ה'-=:::(

מאיחחמשאלפםיארבעתבשבתשמיטהשהיתהשיסבוראירבבןזבסרר

העילם"לבריאתיארבעיששים

יובלהיהשלא-עזמושניביתבזזבןשםגדעתועלמ Hהכסחוזרזניייבהמשך 18

לכברתמקיךשהראהבהרפ'חכמהמשךועייהגאונים.לרעתיובלותמנולא-זבהתורר.

עלהלויחייסר'בחדיושימיבא , ....הריבלהשגתאחרתיריץדתי-כ.בבריתאמ .... Cהכ

שם.ם H:י.וובב
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• 

תההיתש"מה'ז",לפי 111הךמב"ס lלחשזבמתאםיסבןראירכנןחשבון

שמ!ז'ר.

הםיר.עדת

ראלימיכיראיביכללם"הרמבאח ',''שרכהסירדשעחבראהלכאירה
יזהי,"כרשמכרעיתיא )ת"ר,ס"רשבשיסת(האילר"י '''שושבדיבמחליקת

 :לשןנ~

• 

 : r""o 'סדמ/ Iהזטןר

םייתבשנתהיתה '''ךלםליגתא.איכאהשביעיתשתברבחשברו
עיקר.יכןם"סבשבתילרש'".

ה'שנתהיתהזרהבעבירהלרש'''שהרילמעייו.גלילכדברייהוקישי
זותהיה-שמיטות 'יאשהזשבהושבעשבעיסכשתוסיףנ"ואשמדטה, Iל

ןםייםשנתלואו/ Iמשחב

לחשברן.המתאימהבסרראחרתגירסאהיתהיוסףרלביתשלב"חאאל

 :גרסרשכן

• 

< 

 .פ"ז"שבנתילרש"יפ"חבשבתהיתה '''ול"

תרו"מלהפרשתבקשרשל"אסי'ר l/דוכטןרגסחוזרתהדופסיםטעיתאד

 :שםלשובררזההזה,בזמן
סדרלס'מ"תררלהפר:חחייבלiס"ראכאתהזררע"הלכך
כשגת '''רשל, '''לרח"םכשגחהיאושמיםה 'וכרהשמיטהשבןת

עיקר".רכןס"מ

(ששמיסהבסערחכחיבדעה"ביררה : )שם(בתן"מהב"תכתבכךרעל

כאן",כמש"כשםלהגהייצרדים"ס)בשנתהיאלשר'''
-הד'/מבטןרלסביןשהית'הזרהיאהגכינההגירסא nהב"לעדתוא"כ

 .'''רשכפרסקשהטרררנמצא- " Iפ"בשבח '''רשל"

שכתובס"בתו :כגכונוחהגירסאוחשחיאחמקכלשםד"כיו '''כהאך
שכתבברי"דיאלייד,"ריממולדלמרביםהואןיהמביו Iלרח"יםלשר'"ם"ן

טעותשירמ"מבהר"ד.למולדהואפ"טכשגתולר""ס"חבשגתלרש""
כתבבחי"מרען,דלר"י.ןפ"טוו'לרשח"פןצ"להשמיתאתשהחליףכוי"ר

< 

וסנ,ךרמספישמיטהתתקלייהר·אשגתהיתהרהב"יגיםאליבאהרמב"ם Pשלפספבייו 19

' U i 705=4935:7במתחלק) T .( בסהההלכההרירבךwשנהשבללקבר,ב"עניתן-ל

יכשמסיההאיבלייתש 'הלפסלשפיטה.הוtישיןדת Mללב'ןמתחלקמספרהסאר

םאןרה Pבהספיסהתמדילןו,בדילרכלל ... :ם-ז 'סיןריס Xבכתביכו ,' 733:7 = 819

 iלפנ'רזרפםמהםשביסרקלךוקחומאהמיהכלהשלךעולםלכריאותמניןכמהתדע

שנבתארהונארגשלחשברבוירךעליזהשמיטה"שנחהורהנסארז'ו'והסליםכז'

 . ) 9(ה,והל,לי

• 
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ם"סשנתעלכחכד"רכירי"כרששפסקרנמצאעיקרשהא'ם"זשנתעל
 .' I!כושפוסקומשמעעיקרשהיא

ולשטתהגאיגיםפ"ע Q "הרמבםסקאח Oגהביאראחרי '''הבןמסיק

 :שמיטהמ"מהיתתהגאונםי
ס"םששנתנמצאעקי.רם"הרמבשתמסאחררנהסברהלםי"רהשתא

נהגןט/ורצהושנתהיאוןשנהכי '''באהזיםהנמהגזכושמטיההיתה

שמיטה".
• 

 :סק"גשםגחר"ממשהבררכיכחברכן
-שמיטההיתהפ"טשבשבתכרמב"םסיבךשרוור"ומעתה
שהגיאסבןראירכנןסברתהןארכןכהןגןהחשכןנרתכלערלים

שמיטה".היתהפ"טרבשבתדגיטיןבהגמ"ר

 :הנ"למכלהערלה
והר"מ '''בהדלעתא.

• 
אחוהגהירקרשי ,) "1Tכג

(ולאהשניםמביןאתיך"רבטררלהגיהאיו

ששמיטה '''רהדעת,.-היאוהגירסההשמות

• 

 ."עיקריכוט"בפ

,לםיכך-כרייבוהמקובל-ד"בהרממולדמתחילר"בזיהחשבוזב.

 .'.ר"וילחשגרןהראהמניןששטלחו"מדי"רביןסחירהאיו

ט/ Iסבשנתשמיטההיתההגאוניםע"עם"הרמנלחשביושגםמכייו , 1

עלולא "עקירוכןט"בפ"שמיטהדעהביררההכחרבעלבזהאנרסימכים
 .ן'עיקריבןז IIבפמיטה"שמשפטבחשןהכתיב

הרמב"ס,שיטתשהיא ' l/כךדעהגרירהפיסקשהטוריוצאהאמירמן.ד

בשבתשמיטהשלדבריוכמיתיפסקשהרא"שאע"פרש"ילדבירהוששיםראין
ןי"ר).לחשבון ,ז"פ(פ"ח

 :'אס"קס"זסיןבחו"מלהלכ.הרמ"אפסק,רכן

ש"כששנתוהעיקרמחלוקתנפלההשמיטהשנת"ובחשביו

ט I1,רבעלי IIשלשגתיהיהוא"כשמיטההיתהשכ"זושגת
:בג.שמיטה"

יי",למביןהואא"י 'הם'"ולרשבשוכיטה " 'הלרש'"'שנתביזיבעהתרס'יםג 20

עיגה'כשנחהיטשמ ''''שרלשכבתנע""זהרא"שיכובשנה,מאיחרהיאולמנינני

כמפורם.הדרישהרכ"ב ,,'"יולחשגוו uמםלכו- '''ע ',רכשנת,לשרב"'ס

 'סי nו" Mב '''הטכ"כובששל"(בשנתנפסרא"שרמלהרבי"לעג",גיתוזהלמשיו 21

 Kשדיונ-הם'"זמתלמידי-וריצוכחבם'כוכש"ברל~ ,מקר~קי'וקובסםתכ"ז

(אותהכיתבדקבספרספריסמנורכתלחיי'"א,הגדיליסבשםומיכאשל'"'בבשנתבפסו

דאלייכ,זה.לפנישגהכושכתבוכציינת '"ס'"ל vהבשל"דשגת ..הלשרןשהרי .)א"י

שלייןשנתלאאכןכתב Mלוהואשלייד"בשבתחהיההבכולאטה'טהשחלכתבלוהיה

 :התודשבברנתכמו(לבואהסמיךאתמצייןלייסיי Y"הבולשון ....שמיטהתהיההבעיאט

ח,וההיעדייושלייגשכשגתמרבחהקרובה.השנהעלקאייכאוהבעל"ס"}. .,.ר"ח

• 

• 
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ו.

ז"ל.נח'רנcורביברכשיט,זחהדייש
• 

\ 
חו"מנטורהמןזכרת nפ"ששנתהוא,יוסףהביתשלחידישועיקי

שבההמתחילחשבוננר,לםיור"ר,מילדי cלבהשבת ,'''רהלדעתכשמיטה

ס"והרמב '''רהחשברגותולכזפ"טשנתזוהי-בהך"דממולד-לכןקודם
 .על,הסלסמירי'שמתא'מ'ס
דן'בהרמילרבבאיר '''הכשלכר tההעצםעל pחילל IIזא"הגראד

אדה"רבריאתקירםשנהמתחילשלנךשהחשבוןלעילשהנאביההסבר(הרא

בר'אתקידסשגהמצ"ןשבהר"דסיברס"הרמברקלדעתישגתבאר).יכמר

• 

. 
סובריספןסקיםשאראךלתקופות),ה"דע"אה'בר"החוס'כיכןארהו,ר

שהרהאדה"רמילדשאתאלאאדה"ר,בבריאתהמתחרלאחדמניודקששי

המברלשבשגתבגמ'שאמררמכ'רןןימדרע ד,"בהרמילדגסקררא'ס ד,"'רמילד

הבר'אה,גרתלששגהגרספהבמצ'ארתששלמררתיגמצא ."המזלרתשמשילא

מילרשהיהזמןבאיתייקיבדהמברלחרשאשדיתמילדהזהשאעפ"כהרי
חשברנרתשלפ'ן'ררמכהמזלרח.שמשו אל,:;'מכ'רןהמברלשקידסחשר'

תשרילמילדאחדתשרימולדביןו"תתע"חו'שלהפרשתמרדשיהמולדות

המזלוחה'רנא'לר iהחשביןצררדאבררוא'ס ,) 14הערהלע'ץ(ע"ןחברר
ה'ההמברלשקרדםחשר'שמרלדקרבע'סאגרכלומרהמברל,כשנתמשמש'ס

המולדעלגםכךלהחליטצרידוא"כהמבול,שאחרהמילדלפני"רתתעדזוח

שמולדרנמצא .ו"אדהבבראבןד'''ומילדעדלאחררהלאהוכןפנ'ושלפנ'
המולתתוניתשבחלעניזרןאים,ן"ןלנלמעשההיהש ,ר"אדהנבראבןתשרי

כאמירמתחלישהואםשניהמניועלהשפעהבכךאיןאךה//נהרהיהכאילן

לכן.קרדםשנהרלאר"אדהבבר'אח

היתה nפ"שנתשלר"יהטןרבגירסתמחזיקשהגר"אל,/מהבוהיוצא

חזקותראייתל l/זא IIשלגרימכיוזחולקיםוהרמכ"םי l/שרונטצאשטיטה

דעתהיאושכך ,נ'בם"הרמבכמש"כולאכדבריוהוא"כהר"ד"שפירןשמהגמ'
 ,ס"בפרלאח"פבשבחהיאהאמיתיתשהשמיטהקובעהיאלכז- z ·הראשןבים"

• 

• 

פסחיםבירושלמיכונןכנ:אאךבבבלי,כןמצאתיולא 'הגןכמקורצייןלא"לזהגר"'א 22

ירחבןר N" : 'בחי"כםרשהובב"רהמבול,"בימיהמזלותשמשולאר H"כמא Hחפ"א

ביכר"'רישומוהיהשלאאלאשמשויובתןר'"ל Nחרשי"גאוחןכלהמזלותשמשולא

 '.ראיתז'בראסיתתמימהתירהיעי'

ילאהיהשלארןבייגימילדתיהי",ד,.ממילשמחשביםלימרנירךאיןסנלפיררשן 23

תהיסשבתלפיחשב"לדל Qהפםרשזכלשנתקשימהניחאה Iבי.. :כזיבןיכ ,בנרא

צםמ 9הםיכתבולארסשקירםיסיס 'הן n ,"אמשרםורחקוכללמאורותהייסלא

מהציירהי,'בליחסמזה"מבפרמאיגררלריחקשזה

למגיתהואשהמקיבלכתבגךוי"'רומילךכהי'''מןלךאתכתחילהכשהפברבךלעיל 24 •

• 
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חש"מ.בה'רלאט' Jתשלבה'היאהשמיטהביוכינן;חיינן

שלער"הפרוזבול)(יכחבספקי'יש"לצאתל"זא"הגרשמס"םאלא
 .הרמב"ם"שלהשמיטהשנת

בחו"מ,ס"זלסי'א l/הגרבבאורבמקומםשלאנדפסיל IJהנא l/הגר(דברי

הדפיסיםברובומופיעיםבעה"ק.נמצאאשרהגר"אמביאורכהשמטותאלא
 .)ז"סבס"במקומובנדפסגםוע"ן,חו"מ.ע"שובסוף

 K.כג'ר',לא'י'א III,Iןרונבהטות

א"החזוכתבזכןמעשה,', rדברהתקבלולאהג"להגר"אדבךילמרות
 :השובותהשיטותאתהזכירואחריג)"לק Jס/ג/סיו(שביעית,ז"ל

הםי l/ורהרמב"ם(לדעתווכהר"יכהר"מנקטינןהלכה"ולענין
כתבם l/הרמבשהרי ,מוסקםיושארהב"י).וכתריץאחתבדעה

 ."לזהךא"שלדעתחוששיםאגוואין"לזהגאוניםקבלתבשםכן
י.'/פישרס"ע

ומאד ...מיי"דהואדמנינינזס"ווסיוכ"חזא"הברדעתאמנם

גםחלושלהחמיךלהעירשמצאעדזובשיטההגך"אהחזיק
-הר"מולדעתשמיטהתךצ"זזוזלדעחהךמב"ם,לדעת

וגםמהמנהגלזוזאיןבהר"משנהגובייןנראהימ"מ ~ 5חרצ""
מבהד".דדמניגןכתכי Jnד"התוס'

• 

במהרהשנזכהייהייר"השמיטה,שנחהיאמ"תש 'הששתנומכאו

(לשיוחל'"הארץישכיתתכספםיכשמיטחכתיקינההמצרהלקייסבימיגי

 . )'הק"םס"זוכ""והםמ"ע

השמיטהכחשבוןהאךיךאשךמהךלב"חשו"תדבךיזהבמאמךהובאולא :הךעה

הךמנ"'םעםהסכיסהואםגבימיו.שנפלההמחליקתעקבקמ"'גבתשובה

ליהס 9ו,מדךביתיסיות Pישחשבובוברךךאמםגבתו"מ, '''בהוהביאן

 .ם"'ז 'טיבדךישהכאךוכה

שגיסכשחיירי"רבהך"דלחטבכןהטרךדעתאיזא"הגךבאיךלפיאמבם ,'''הב

'"ייש. ,הגך"אלבראךפדוcמKתימהשסהטןךלשרןובאפתבפחןח

שמכיןןלימרשטבךישיוסכתב )'רוזרת 'ם p"O 'אטימו(ח"בהלייכית n '"בשן 25

ה.רי-השמיסהסנתבי'ת Pבמחלוקתשנפלהומכיוןוכדרבבןהוא ''''הזבשש'1בטה

יהפךיךזליהםהתךזסווכאדסגיהם,מלשמרך,פסוךיםלהקל,רבגזספקבזהשדנים

יכל.מכלדבריהם

.' 

I . 

• 
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וצמליינקסל '"חהרבהערןת

שביעיתאשיחזןוס'על

כהבאקלמןהרבערך

 ]ףים [

ן)ו(חרצ/מששייחהיןצאיםבתפרזיםהחןר"אדווו/ט"ק Oכא."נסיןיד,

אזלינןבאתריגרגםחנטה,בתריליזילבהםלהקללאפשר(תרצ"ח)לשביעית
ביסר.אוסמדרה"נידתנטהומקילתנטר_בתרשביע'תלעבין

למהכגראהוכריבחיכיסי:רףלעילבטיכחט"'ין :הגרתי"דכרעלהוערר
עיי"ש. ,'גגאותשכתב

• 
, 

פריד"הכ"ו) 'סיופנינרכ"א,סוס"'קמא(מדהוראשביעיתבסדרטו.

 .הב'עורבזמןשבשריתוהפירותמפק'ר 1iןהואשביע'תדב'עורהכר'עהעץ
וארז.כאור"העלבם,רףועילצשיינתיהםטיין :הגרחי"ךיהעיר

I ועיידובאותשכתבלמהכוותנוII .ש • 

גאסרוכרמוהפקירולאהבעום'עברד"ה(שם)ית "Pשבבסדרטי.
אדם.לכלהפ'רות

וכייבתך.זורני.פ II.יכ'י'ה :לרףיל pל.ייבתי ':I'המיין Pד'"הגרתיהעיר
עיי"ש.י'באותשכתבלמה

פ'רותלקבותהבאדחברנלמ,דהאמורמן :(שם)שביעיתבסרריז.

המושמרהכרםמשלהעגביםשא'ןע '1שצרידעגבים,כגוןבשב'ע'ת,אילן
שלקתןאו ,המופקרמכרםהמוכר.לקטן:לונתברריאםבא'סור,ישראלניד

בשדה,העגבם'כלושכברספקלו "Z'ואםמותר,המשומר,גכר'שלמכםר

ואףביעור.מצותהמוכרבהםק"םאםשיבררצרידהביעיר,זמןהב'עיכבר

אם'ירעוברהמוכראיןאםלדעתצרד'עד"ןהמוחרים,שהןלוגתברראם

איסורבזהאיומעטמיכרןבהזדמנותלאכילהבתחילהלקחןשאםסחורה,

ממנו.ל'קתוסאוראסור,סתורחןעלוקבעהרבהלקתאםאבלסוחרה,

בפ"ח rמפירש,דבזב-בח·זבהריהאי,גומרהטעית- :הגריח"דכרעלהעיר

 Mולכשםקלוו"ד:;בטזל"שכIז'יתפיור,זוסכרם"וי '(.כI'שכיעיתיםם"

וב'תותוי,לכMילהשל,קטןשיכיסתבפירותיזביירי Mופשים Iכוומכבין

התיוו Mלו"עפ'כותיוים,~ל,םרבזבה'ןליקחככייככמיהרוםשתוים

חילקויו"סחוהר,שועניןובכלקשמבלול"בטירהשל" "ל"לומכרז

פיוותהשכי"ילחסויןסונטפיוית ו'כ':.כשהבי"פועלכזי ""עםכ"יףע"ז
כשון"תירשעזבחזזרין,"תשקנםושביעית,ויזכלנעוי "ו"זלטכיו,הובה
שפוכואע'שספט,ששכרופהועל"תקנסו Mלכילשביעית,ווכיכיוי

כרפתוהרן"ל ~''זIכשבפיורתייהMכ.לקיהםשכוביטלשהז"כזהעיכהר

ש. Iע'יס"הפ"הרסוב"שסזבתב"רכדוכחכשבסי~ז,פביורת

i 
• 
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• 

מוכרוכהזדמגותלאכילהבתחילהלקחדאסאמרשמרןהבין,וכגראה
ומיתרסחורה,איסוראיןשמעתהלומר,שכווגתוסחורה,איסורבזהדאיןמעט

איסוראיןיבזהרקאמרדמרןאיגו.יזהוכו'במידהסחורהבדרךלמכור

לדרךהתיחסותכללכאןואיןסחורה,איסור ,rz "הרבהובלוקחסחורה,

המכירה.

Tבהןשאיןשידעצריךאדמהפריליקחבא :(שס)שביעיתכסדר .'ד

וכו.'מחו"לא:דרכיס.בשלשהמיתריסוהןספיחין,איסור

 iיזבהבזמןאלאחן"לבפירותומתרתסחורהאי.ן :הריח"רכדעלוהעיר
ח.יהל,שמיהמהמל'ו l/מם l/רמבי, l/אשמלאשיבןבמאריתןבכירןי

• 

דאיןוהידרש',ם lfהרמנמלשוןשדקדקי"ב,ס"קי"רסר'חזו"אעיוייו

כמובאובמגין,במשקלבמדיהלמכוררקואמרוחו"ל,בפירותסחורהאיסור
• 

וריבבידידם,כמקירםכשנכנסואלאזהאיסורדאיןעודוערו/שנרמב"ס.

השוקריבאםאבלשביעית,בקדישתהקדושיןמאותזהןהבמכררםהפירן.ת

הארץכשלורגיללכקיגיכריןשיהיומספיקוגיכריןכגיכרין.ר,יחו"ל,של
העיר.בגילרובניכריןאיגסאסאףחו"ל,ובשל

• 

• 

איור"הקידסוצמחוה l/דקודםשבזרעיירקות :(שם)שבעייתנסדריט.

ספיחים.איסןרבהן

לקוטהאחיכירקהילכלםם /lשלרמכירק,ד"ר,י"זס"קטו Iסרא ffחזייעלייו

בתרבירקכזהרלכרםאףיחבררוידII zילרספיחים.לעניזהןש l/קדילעניןהו

'והכריער"ה.קורסשצמחובאלהספTד'יסאיסוראי(קיו"ש,לעגי(לקיטה

כר"ש,שם

'י'בהל'זכל I'ושז;"'הםהמרכפ"ו Cהרו:ב"- :'ייד mהגהעירזהועל

םזזכימווכרכספיהים,איסורלעביןלקיט:רןpשכ,זיירקותלרזזאיפסק
, , 

הרמבם"בגובא""היכהופסיק.בייאיזאהחרוניםפהוםקיםוקחוההרושאנםי,

תורזמת.המלכותא l/פכ'שעיןר'שראל,יארעאמארשיההמטעםזא'ען,שבום

הועתקנובאריכות.ח!ס"קכ!!גבסי'מרןבדבריתשובחשיזוהשגהעל

תרל"ג.עמ'עויוןחקר-שביעיתבמסכתהדבריס

אם)(כלומראי ...התורהשומריהחבווגים :(שס)שביעיתבסדרכ.

הרבים.אתויזכולעצמםיזכומחו"לוייקותפירותלהמציאלהסאפשר

פ"חשכיעיתבירושל-םיתנאיאהאשיתמ'םת~ה :הגרחי!!רזהעלהעיר
פסקודבוכ'יה ,'כiבלאברכמיםיהו,לאלראןשבכבסוה'י'לפירותב'הל'

ו.יהל'שמיטהמהל'ו l/בפל l/זם l/המרב

י"ח.באותשהערנןמהעיויין

שאינןבעציץשגזךימצינודלא :כתבנראה,ד"הא'ס"קכ"בבס'ינא.

מגיאךה"גשמטהמהלןפ"אם /Iלהרבפי!(וברדב"זיכו!שביעיתלעביונקיב

בג'מ].לזהמקורלגואיןאבלדמרבגןאסורגקובאויגו

, 
52 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



יאוןסתםק,זכ" Iוהלהכ V"פ'שכיטיתכ::ככת- :ד"הגרחיזהעלוהעיר

יומקחנ'נקי.בל'אז.:'נונקוב '!בח'לק Mול .כר'י ,"צ Uב'ם Pזהרח Mוברק'ם
עבצ",ייר' Mרלרה"'שמסםבטV'י'ח ' Mלומצשבב'ט'ח 1דMח 1ושוו'החםנם'

 ,ח' Pשכ'רםלוM 'ocל Mשף Mל Y:ככtהוכללשחת, M"MובנקובנקוכMש'ונ

 . 1כוקוקץכמהו'''שיתכ 'Iש.כשטסח' 1כוצהמ, Uלש"כט'ח Mול

איןדחנימאיבתרלמוצ"שבשבעייתארתןשוריןהחםמדקתניהנה

 1בודק' ;בעצ",הכוובה 1שור'דהא'כללמשמעלאבשב'ע'חהזרע'םאח 1בזוק'
כל,בכלאלאבעצ!",דוקאשור'ןה'ולאהסתםומן ;לחווושור'דלחוד

שכעיית(מהוספרתה'ס"קכ'סי'חזר"א 'ועיבעציץ.דוקאהיווזורעיןשנזדמן,

 ,בקובבעצ'ץדא"ו'דאפשרומסקבחו ,'ר"אעצ'ץבא'זהשדןפרה)שבסוף

מדאויריתאששמיטהבזמן-אלכאוחיובאהדלןוהואבעפרבודקיןואיז

עיי"ש.
• 

 ,במזוזהחייב'שביתא"צודארביתוגדר :כתב 'אק"סבסוףשםכב.

ג"כ.ט"ימחיצותצריךראוויבכסוןתלןידהעיקרנוטהה II:ה.רד·

רזרע.תולותרהן>ושכב"ר.תהזרסיםמטלהתקרהלם:'tיר:'ור Xו :נ"ב
• • 

וםה"ר,טישזורעי iרהופמרע,ראים'Iארעכ>וינרכ.אהתקהרססירםאשיעיי

 , 1 'זO rסם 1ובשםוcורנשדלהםIכלץכ'.םבהיםראו= .בומרהזרהvיוה"'וזו

כקדף'ש.וקדוש'ו ,ת' Pכשכ'ל(ה' Mמטסליף'םד Mדל

שב'ע'חאש"חזוןבשול' '''כבה"וללהמרןהוסףושחוספחהבהזופס'קא . . 
מהחרתשביעיתא"חזוספרילגלירןדיבכחבהוועתקה-קמאמהדורא

יאבו(ז"תרצמהדורתידישתחתנספרגםנמצאתוהיאהפצתןלפני T/lתרצ

·~לפביבר).י l/בכההוספהכלשוןבדיוקכאןאותההדספנוה

 ,ז"יק"ס )פרה(סוףשביעיתבהוספותכןאחרי'הדופסהזיפיסקא

 .קצתבתוספת ,'אס"קסוףב l/כבסי'הודפסהויתרמאוחרר-תובמהדורות

לגרחי".דאיתהיחיסווכחינם

בו'שאיןה/ Iבךובלקטך"הקידםהנזרעבירקדזב'ק"סכ"בבס"'גכ.
כרובשאףוכתב ,)'ייטאותלע'ל(ע'וש"הרלדעת 1ספח''א'סורמשים

דיביראותויכסיףספיחיןמשוםמותריםכ"גחשדיםעליויוצאין 1Zo 'וכוי"נ

ספח''ס,להח'רסג''חשבש'דבצמחימעשמד"הרמבל'דממוכחוהרכר :כתכ

א'דה"יאם ,בע''חשבכולסגדלידהעל'םובמצא , rעל'ו 'Nמוצם' nל pהכלוהלא

ספיחים.משיםהבם

טר'קרו "11דכושהטכליף Y: נ!'פ"חכר"שבובאורמדזובדילה :ב"ב

ושתהסלוףר'טקריפאשר ,,!'חפסדשזכםכי M'1כשכV'י'תבהול .~ובשש'ת

 . rיים,הזכתי 1'קר' Uהןמכ'י"ככל 1וכ'ומת, Mשלל'כשכ'ח Uכשכ'וCIתו 1שמק'
מרושלעטומפר'והבי '''כבהראשוגההמהדווא 1בגל,וניסףזהקטעגם
במהדוררתובדפסשבזיי.קמאמהדזראשביעיתבחרז"אונמצאה, IIזללה

'ייח.ס"קפךה)(שכסוףשבע''חהוספותמחירהמאוחרות
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לשביעיחהבכבסיםשישיחלשחפרז :כחרב 'בק"ססב"כבסי'כ.ד
 !יכרינייששיםילבביעיחשבלקיטפומיחריוחבטהבחרדאזל,בו
תוזר ,םו Iכרףט"!ללבט'להמתריכזהרכו- :ד Hי mהנ.כתבזהעל

חפוז.ור'ה :אבודבףדוכתי

 '.י"גב'איתלעיל 'ע

ךילשעושמציטולא :כתובתעניתלמישירוה l/ד /דק"סכ'/בונסיכה.

 . <pספיחשוכיםבהואיו

ה"יIכייות'ט I"שככ"'רושלמיכפירושבו I'צמ- :ר"הגרחיזהעלהו.עיר

טולישםחבניאב"רםדייו'התםקאסו iולכי,ס Iiםפ'םדש:.וסתוןיריסלישן
יוקלהב'או'התירשלאטרואכליםםואסתלםאסבשביטיתהםהרשבים

ושמני,ר"הק.מרףת I'שכיטבמםכתז"לםירליואהרז/שבפי'ים"'חמ'ו'ל.

שהןרשהירקיתבוהיכווןרפהגיםכמתנ'יז Tסןלשחיב Mלכשתב

טולשיןואיןהמו"לירקלהביא'יהשתירמפבי,ם'םפהיםשוםומתיים

 .כללואכליךריזתוותהלןשא'ןוסהאמםקבלים

מיםחאשךישימבעירביא"הג"פתענית 'בירדןםזפא"בחזו :להעיררשי

יושעיללהיאמר ,עבדיו "!Iעיבירימהלהיאמרלגבהייאידבונפחסריבסלק

היאדליחדבידיע .יפיחיושעיל r;למאר ,עבדיןעיביויאימה ,יפיח
מהרביל"אאצלי,"ירפבעלה ,טהימשדירח.לרצהי(רבמהייעמסכמא

ימפרשר )עמימסכיםהיאאיוש 'רבדיע .יפיתוילשעיל"א ,ועטיתתביאוח

 '''ירפב )היחהרעבבחשו( ,בשביעיחעבודההחירלרבישוצהה",ללהמוך
משמעוכורעב,ב'~בתספחייםמתיריםשימידהזרעיהלהתירהסכםילא

אלאספיחיו,משוםבהםאיך.,עולשיךצמאבוולאיפוחעולשיךלומראמו
זללה"ה.מרןשלפירשיוכ"עלהחיר.שיועכרשכבח

משוםבהםאיז lעדןלשיה"ךםייו'ד,z.ביעיתמיך'הגרחי"רהדביאהאזהבה

גינהעולשיהןעולשיומיבי fבהרא"פוכדפירששדהבעולשימדוברספיחין,

אוכלחשיכילאדשהעולשיגיבהעולשישוכחיישביםוכשארשדה,ועולשי

עולשיאלאגיבהעולשישכיחרלאבשב'עיתאכל ,אוכליוטומאחמטמאי!ואיך

הואכךשחביבא 'כריוסי 'רואמראוכליו.טומאחימטמאיואוכלחשיכידשה

 ,ל"מחרירקלהכיאירבמשהחיראכל ,ל"מחוירקלהכיאובירח.ידשלאער
גיבהישבעול nדתעניאיההשריפימרןביע.שישגארשהיאבעייתשהאי

ישדעולהואד"הפ"יכעייחשמדמיכחימאיספחייםהיחרכהסמצאביילא
סםיחםי.איסודכהםאזשהר

• 

• 

, 

• 
I 
I . 
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• 

54 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



אריאליעקבהרב

בשביעיתבחממהשתילה
(המשך)

• 

• 

שבבtו'·תלכנריאימהרב.

פיחסרםלנכריאדםשיאמרמהילהראיבעיאאצ,מציעאבבנאא.
דאיסןרשבתלעניומיליהנישביתלגיראמררהאמדרנןמרבה,ודישפרתי

שנא.לאדך.מאאילא,לאיאויסירחסימהאכל ,סקילה

לגכריאמירהאסירההמיעדיחילדבשבעייתהקשיאבל)(ד"היבתיספית
מילתאחדאטרברירםשובתמשיםדהתםיתרצרסקילו.באיסירשאינסאעפ'''

משיםהיא,מילתאחדאישבתשביעיתשגםלימרצויכםרזיגירסאלפיהאי.
א ,גקטןמזעד "'לשרמהמייחסמשמע(יכןשבתכןגםנקואתשהשבעיית

נקראבמשכןשהיהכל ,בשבתכמיהיאשבכעייחחלודוחשנדרחולדוחד"ה
ילאדיקאשכתנירסהמהרש"לאךתילדה).נקראבמשכןההישלאיכלאב

לגייאמירהשלדעחםמשים ,משכעייחכללהקשילאהתיספיתידלעתרשכעייח
איןהאחשלומכחיבתההאח,ישבחה"י"נאמרסהתורה,אסירהבשבעיית

כנרי.אישיארלהואהזרעראםמינהא"נפק

(חל'הרמכ"םבפסקדזזצ"לקיקי"רג,ראלמרןהארץ",נ,שבתיהנה

כגוןבלדכ,בדברס"בשביעיתנכריםדיישמחזיקיןח)הלנהח,פרקסימטה

בירישלמיזיהלכהקמררתצלהי.איתחחזקליאימרזוער,איחושרשרואהי
בההחש :אמרדחדנכרים",דיי"מחזיקיוהמשנהדבריכסירשוח"ג)(פ"ד

איחהקינהיאניהיטבבה[חרשרשמיסחאבתרמנךלהנסביאבאטבארח
כזהלכאירהתצליח].אי[תחחזקאישיר :אמרוחדשמיטה],אחריממך

הסיב,לחרשוהנכריאתולעיוהמתירההארסינהדהעה :הדעיתשחינחלקי
מרחרילכןכללאיסיראיןילנכריחיריששלאהארסעלהיאשהמצרהסרכרת
הנכריאתלעירךאיסרתהשנהיהדעהואיל,היסב,שיחרשוהנכריאתלעודד

שמםויבירמסיםר,סחמייםחזייקדברילילרמררקימתיהרהיסבלחרשו
אפיליעיכידהאחלמבערחיבהשיילכןתעיבדשלאהי,קוסעל mשהמצ

רכרהמושרי'ל.נכיר,ר nע

אחריןקונטרס .הארץ(שבתכהמהרש"לסיבךהשגיהכדעהשמסקהרמב"ס

 .)אס"

יאדרבהאישירלימראפיליאסירהיהכןשאםזי,ראהיחוהקיקהרבאך
איסיראיןכןיעלבדיי.הדבראםבכלל,מהחריסההגייאתלמניעצריךהיה

בהחרישלילרמראסרייתירההרחקהשמיםירקלנכריבמאיהרמהתירה
ששתילפשרכתבב'איתאחריןקינטרסהארץ.שבתאחר,[יבמקיםטבאית.
הראשיגההדעהשמביעית.להקפיעלנכריקגוישיאםבשאלהבחלקיהו"עית

סיברתהשניהיהדעההיטבלחחשלימיתרילכןלנכריקניןששיסיברת

• 

• 

• 
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לחרושלנכרילומראסורולכןעומדח,בקדושחהוהקרקעלנכריקנין '1שא
בשביעיח].

אמירההאיסרל/המחרשולדעתהנ"לם I1מהרמבראיהאיולאכירהב,
שפסקיכמידרבבןרקהואהא'סירשכליחכןמהחירה.יח 'I1כשבלנכרי
(הל'לאויןכאיסיריגםדרבבןאסורהלגיישאמירהמקימיתככמה"ם"הרמב

חסימהלעניוג"הפי"גשכיררתוהל'סיריסלעניןג"הז"מטביאהאיסויר

בבעיתחנלקיבירושלמיהדעותששתילימראפשרזהלפי .במ"מ)'ש f;עיי

לבכרילומרשמותרסרברתהראשרנההדעה .'''הבאצ,מציעאכבבאהגבלי
ס"הרמבולאויז.באיסורילנכרילומראוסרתהשביהוהדעהלאויןורי·באיס
אלאלאיין,באיסיריגםאסירהלגוישאמירהלשיטחייהלך 'T:השבכדעהפסק
בלב.דדרבבןאיסורשיו

לביןוישוא,איסירשיעשהלגייאמירהביןלחלקשישלומרמסחבראך
לשיראל.תיעלחמכךתצמחמכןשלאחראע"פ ,בJ'נ: vלשיעשהלגויאמירה
לומרמוכרחיםזוסברהחסים).ד"האצ,מציעא(בבאהתיסםוחשכחבויכמו

לגויוימרשמוחר )גהלכהא(פרקכלאיםבהלכוחשפסקם"הרמבבדעחגם
הוכסףמציעא,בבבאהב"למהסוגיאעל,ןהשיגהראב"דכלאים.לולזחע
כשהגייאלאם"הרמבהחירשלאתרצי"ןיהרדבקורקוס '''הרבשםמשנה
ן"רצי' Oן"'(ריא"הגרכתברכןלישראל,תועלתבהשישפ"אעכשדהן,זורע
לחרשוישראליציררכשדהןכלאיםלזריעלגריאמירהדימהז"ה"ב .)' 1ס"jו

לאבשביעיתמריעכןאםקשה,נאירהלאךמנך.להבסבואנאטבאיחבה
 !'לכלאיסשביעיתבלזההבדלומההאחרתכדעהאלאזוכדעהם"הרמבפסק

הקרקעעלהצמיהשבשביעיחבכךמכלאיםשביעיחחמירהכרחךעלאלא
הראשונהשהדעהזצו,ו,קוקהגוא"יאיפואצדקהאדס.עלהמצוהובכלאיס

שהאיסורוכלאים,שוהששביעיתסוברתסבאותבהחרושלגוילימיהמתירה
ר Iהא'םהשניהלעדה Iמזתרת,בשלןלעשיתי Iלגזאמידר,האדםעלרקהזא
השביהכדעהפסקוהרמב"םאסורה,בטלילעשותלגריואמירההקרקעעלהוא
הקרקע.עלןר "Dשהא

עלהאיסוראם ;אישיראפילולימרמותרמריעעיוו~ךירועדייוג.

אינואםארף ,בכללמהחרישההגייאחלמנועצר'ךהיהת'עבדשלאהקרקע
 . 1אישירלילומוומחרמדועלמניע,יכיל

שאפילורברורפשיטרברשזהיםשהמפרשהעירומהעפ"יהיאוהמסחבר

כלמהקרקעלמניעמצוייםאביא'ן ,הקרקעעלהיאבשביעיחשהאיסירד"למ
הריהספיחיז ,אדרבהוכדיי.שרטיסעשניסמהצמחתלומגע.רכגיןפעליות,
שתיעברמהקרקעלמנועדורשתאיבהההלבהמהתורה. ,ההלכהלפימותריס,

• 

• 

• 
שהקרקעאוסרתההיבהבשחתיזרעיסהמפיצהמרוחגוישגאדמאיגוי,י IIע

זנכא'םןריםיןחרבשביע'תחמירהלגייאמירהילכןיזz,ראלשלבגרמתיחזירע
בקצרה"חמקומיח,בכמהכגרמא,ד'בהלאחרשאמירהזיםברהנמצינואחרים

סי'משהאמריכ"ה,סן"סמילואיםאבבישר"תהמהרי"ט,בשםאורצ"ב,סי'

ישראלי"שהגרלמו"רהימיניעמיד , nשמ"סן"סמ"חןא"הגרור lבי)נ"ט,לייג,

• 

• 
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 .טכארתכהחרשרלכיזא"שרכיזשהחילרקמיכזרכזהראילד).ג"קסכעמ'
דכריאלאכאזראיזירתרתיעכדשהאדמהלכרגררםאיברא"שרבאמירת

. 
גררםהריהרמבר.דהבסבראבאטכארתכהחררשכארמרדאגרידא.בימרס

יאםל,שראל,אח"כלמוכרהשירכלכדיריתרטרכשדהראתחיררששהגרילכד
אפילראסרררזההקרקעשלירתרטרכלעיברדהישראלגרםזהכדיכררכז

גרי.שלבקרקע

• 

כזרגרמאלביזעצמרהשיראלי '''עהבעשיתגרמאביזלחלקשימהירד.

י"עבעבדתהקרקע ,ה"'~ראל"יעהנעשיתגברמאבכרי.באמצעותהגשעית

בארמרההתיר.דבתכרבד,ולזד,בגרמא,אלאישירבאופזלאאמבםישראל,

תזרט)לאשדרז, Iתי:כוובקצרר(בחרישהגבראמצדגםאסירהששביעית

בגרמארקכי ,)!'ראליהיהשבתוזשבתהץרא,(ושבתההחפצאמצדרגם

קובטרסהארץ,שנת(וע"ןבחפצארהתוצאההגכראמעשהשלהשילוכמתכטא

ישראל '''עולאבכרי '''עבזרעההקרקעלבכרי,באמירהאד .)' }1אותאחרון

בקרקעהזריעהאחליחסאפשראי ;א)ג,"כ(גטיןעבדו Pונפשיהארעחאוגוי

כשישאלאאיבבוזהאיסיראולםדרכבז.איסוראלאכאזאיןולכןלשיראל
ארמכאוח,כהכחרושכגוןהבכרי,פעולתעלהישראלשללאמירחוהשפעה

איסורכלאיןהבכרי,פעולחעלהישראלשללאמירחוהשפעהכלכשאין

• 

. 
בפגיעומדאינוהקרקעעלהאיסוריזz.הריגוי,ע"יבחרשתשהקרקעבעובדה

הקרקעלעיביד'הישרהגורםהואהישראלכאשררקק"םר~אאלאעצמו,
שם).הארץשבת(ע"ןאישירלגוילומרמרתרולכן

גוישלבקרקעשגדלוספיחיזלהתירשבוהגיםמהעללהעירשיוכאן

מעצמוזורעכשהגוירקזהשכל ;)ט"כהלכהד(פרקם"הרמבעלכהסחמד

מישראל,המרצהבגלליוחרזורעהגויאםאדישראל.מצדהמרצ.דכלללא

אסורים.אולי·הםאףוהספיחיזאסורוזהטבאיחבהחרושכארמרזההרי

לשםערבייםיצרניסעםיהודרלםצרכניםביזהמוקדמתההתקשרותזהלפי

הערב"םשהצירביםלכדגורמתהיאאםבשביעית,חקלאיחתוצרחאספקח

עלגזדזלאארליאךהסםחייז.בעיתאתפיטרתשאיבהרתכןירחר,'יצרן

במקוםאד ,מהחורההאסורהזירעהשלשתששישבמקוםאלאספחייז
ספחייז.עלגזרילאדרבנןאלאאסורהשאיבהנכריםהמרצתרקהיאשהחשש

טבאותבהחררשמטעםשאסררהיחכןהשקדמחההחקשריחמקוםמכלאד

ןצ"ע.

• • 

I 
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• 

הוכרעהבשביעיתלבכריאמדרהשלזיבשאלהלמעשההתכרעהה.

א'(חלקראיה"אגרות"בזצ"לקקו '''הגראשכחבכפיהפוסקים '''עלקרלא
התירו IIועפמררכבו.אלאאסורהאינהבשביעיתלגוישאמירהט)"רפאגרת

והובאז"כ 'סירםקיןמהרי"לתישבשי'שביעית(בדיבירסקיןל"מהריכבראה
אקליפטוסעציגטיעחכגוזבשביעיתבח,'צרתמלאכרתמספרהשבה)בצאתבספר

 rlמשוכבראהשהותרהאע"פ ,)ר"כ 'ס(שםהכ"":גןתייבושלשםבכריע"י
במקרםאם'לרלהתיר,מקוםהה'לאמהתורהאסוהרהיתהאילראולםחרל"

• 
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חרישהל"עשרטםיעשביםושירוש )'ד '" 0(שםחזיריס""גיזיםרכזחולי.

 .)ב"' 'סישם(

/ש Iרהגרדיסקיול"המךילשהיראותהיםי nעםהלייה"הגרגהתזייכז

ת'ל'םשיהעברתמיליא'םת '1Vנט ,הרכבה ,זמירהשם) "השבהצאת"(בסלבט
אינהלגיישאמירהכבראההנחהמתןךלגןי,קרקעואתשמכרלמינכרי , IIע

אתמכרשלמ'להתירהישילכןמדרבבןאלאמהתירהבשביע'תאסיהר

לגי'.קרקעי
שבא'סירהאימר'םדלעתישהזהבזמןלבכריבאמ'רהלהקלביספתס'בה

שי"ע "ע(תציתאתרפסתבערבבמלאכהכגיןלנכר',אמ'רה'מיתרתדרבנן
באיסירשרקשםכתבא IIהגראדבענין,דעיתשתיס"אתס""סי' nאי"

בא'סירלאןא ,לנכר'אמירהמת'ר'םישפסת,ערבכגיןדרבנן,שע'קרי
 .מהתיהר)שע'קרי
 • ·בחממות.בכריסי"עגישרםשתילתלהתירישהאמורכללםי

• 
תב"'טימכירה .ר

על-תנא.'לגייהתממיתאתלמכררמקיםשישתשבת'דמילתאא mלרי
ןאםלגןי,כלרהמהתחיל ,אסירהת~בבעהיזרשש"איחזין ..כהההלכהשאם

במכ'רההמכ'הר.תתיללאמיתרת,ת'בבזע'רהש "יחלןשהכ"פאתההלכה
• 

םושיכ 'לבכרקרקעיתמכ'רחםיהאיסריאפילי ,בזקבל, ,תיעלתרקתיתכןכזי
שיבראר.כפי ,זהמסיגבמכירהיתירו ,"תחנם Rל ..

נתשב ,הכרעלהשאיןהפיסקיםבמתליקתהחלריעל-חנא.'המיכרא.

 ,"אש"כי"תזיןההלכהאם ,הקרקעעלבכרתבעלרתלקינהיש"כמרכראתדמדצ

ילכןמדייוהיצ'אהאפשריאימספקבקרקעכמיתזקהמרכרנתשבימאךדי
ישראלבארץלגייתניהכאןאיןסיףסיףשהרי ,""לא-תתנםעלעיבראירב

הרוכ.קעה.לעניןמרעיוהכמכירההמכ'רהנתשבתראעם"כ,בפרעל,
רהמעורביןוחוליוטבלבשותפרת,שדהשלקחויגריישראל ' 1/ז"מבגטיו

חלקלישש"כייןמבידראיניהגי'שלשתלקישאע"פמכאןמשמעבזד.
י."באלגריקניןשידאמרלמאןמ"מתרילהפקיעזהקלבתקגיןלייש ,בקרקע
שיכןגם ,קבין 'וככהאיןש ,תליקהלערמדתשא'נהבשהדשאפיליימשמע

ראה"'מכאןאיןמ'הילערו.םיתברדלאזהתלקשפ"אע ,דוכ.קעיללגייקנ'ן
שרסלראיןיייןבבדייןיאיליבם'ריחמביררתלקלישיס"סיםשש ,לבדיין
לי,נמארקי,לתאחלתכיעכיאיאםש ,ריח'בפאליבקרקעלא ',שממח'לק
 .תלקואחיטרלא"כהתזישהלכהראה"'הבא

 ,אלארבתרימהאיכלתיררשגטמערכבהרלא'בע'א 'בב"מבגטין

 ,גטדמחזסיכייןדילמאאי ,כספיקניןלארא' mרתמבאאמרכספרקב'ן
שםתחהברלדרליתשבחערבכתנחשמעחא !ביתקרינןכספיקנ'ןשתררר,

בחחמה,איכלשתרירגטשמעיכבמכאןרמיכתבחררמה.ארכל,ןאלרהי'
אתלשעבדיכרלמהםאתדאיןבפיעלאזלםלתבח,עבדמהםאתדשהיי
ממהבתררמה,מהםאתדכלארכלזאחרבכללזה.זהגסלתחיעלתיםתברר

• 

• 
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ואומרתזורא'הדוחההגמראכהן,עבדמד'ןאוממש;(הןמד'ןאונפשד,

 ,בתרומהלהאכ~וכסופקב'ןמקר'עבה,מ'ב"הודחדואימראל".,ואי'בשאם
מחברוהמוצ'אמד'ןחבח,אתעבדשליכולמהםאחדאיןשכפועלפ"אע

ואוכלהכהןשלכספולקביןבחשבלו,ישעבדד'ןשבכוחכי'ןהראיה,עליו
ממשיתככעלותצורדא'ןבתרומהכספוקביןשלדיןאיפוא,צמיבו,בתרומ,.

הדיןהואכןאםלקובעה,יכרלאליהורקשבכוחבבעלות'ייביאלא ,בפועל
ש"כפאההלכה'קבעכאשרהבעלים,מהםמיויאמר tאליריבואאם ,בברונבו

לקנינוישכרגע,בעלותואתלממש'כולהגוי 1א'שבפןעלאע"פהחזו"א,אן

 ,ית 'I1משבלהפק'עגמורקביןדיןבכוח

איבבירקלחברו,עבדמהםאחדפ"בממםששזו ,."ארלדחות 'וZ!מהיו

כספו,לקביןהעברנחשבולכןבחערובתגמורהבעלותכאןישמיד~,יודעם"

ומספקהגויאוהישראלהבעלים,מיהבעלותבעצםספקשישבנדיוןכ"משא

כלל,בעלותילגואיןכןארםראלשהימדי'להוציאאפשר'אי

בתיןאילנותשבישהקונהא'א"םבתראמבבאראיהלהביאושיב.

שספוקימשוםבגמראמבוארוהטעםקוראוא'בוביכוריםמב'אחברןשדה

הוקרקעהאר".,עליוחברןמהמוציאשפ"ואעלא,אוקרקעקבהאםלןמספקא
קמישאילימשוםביכורים,מהבאתהקובהנפטרלא ,עודמתהמוכרבחזקת

מכאןלמדבובביכורים,לח"בה ""אדםתדוקרויהשלושהקרקעגליאשמיא
בבעלותד"בואלאבפועלבבעלותצורדאיןבביכוריםהאדמהאתלח"בשכדי
שלותלבבעדה"בןביע'ת,שמקרקעלפטורהדיןהואשלומרושישמאי,כלפ'

שמיא,כלפיגוי
ובבאבגטיןאלומסוגיוחהקשה )ד'"סי'א"(חלעולםהמאירובספר

שמיאכלפיאםשמוכהל"הנותיסוגשמ :ב 'ועאימצבבבאהסוגיהעלבחרא
אתשלממיכוליאינבפועלאםגםבעליםלבשבחהואהבעליםמדי~גליא

שהגמרא ,להיפדמוכח )'בו'א 'I1מצ(בבאכהןתקפומסוגיתןאילובעלותו,

באמרשאםמידו,מוצאייןכהןשתקפור'להתענולידרנכבסיםמהספקןתהוכחיה

זהנמצאבבכור,זכותצדלכהןשישכלימרמדיו,ןיאימוצאיןכהןתקפוש
מובןמיח,מןצאייןכהןתקפונאמרשאםמשמעכהן,לשבממובועצמופוטר

שלבממובועצמןלפוטרבחשבואינולהתעשרלדירנכבסם"הספקותמדוע
מוכחמכאן ,כהןלשממונוהואזהרובכיאילשגל,אמיאששכלפיפ"אעכהן,

דיןלושימספקשמיולאיםללבעבשנחבפעולבממוןשומחזקמירקש
ממש,בפועלבעלותלןאין'ךאבעלם",

בולדולדהשבתערבבכהנת 'ב ,ב"משבגטיןחירץ "לעןלםמאיר"ןה
ווהמדי.ידוע'םאיבבושאלא ,כהןדואיבישהיעבד )!'דומהםאחדחפחה,ש

גליאמיאשקמיאםולכןיייבאספיקאהואשהספקככורלספקדומהאיבו

כעליםאיבושכרגעפ"אעביכוריםמביאוההר'קבה,אילבותשנישהקובה

פ"אעולכןכרכגיןאתהואהספקבכורכספק 'כ :ומציעאכבאאדכפועל.
איןהאיש ,מדיומוציאיןכהןחקפואם ,ככורהואשאול' ,גלאיאישמקמיש

הכלעד"םכעלי'הוא ,כבכורהמוהוקוהשיראלכבכירבעלותצדשוםלו
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דדינא,ספיקאהואהספקד"בגגםוהלפיוה.בבכוךממונואתלפטורויכול
בליא,שמדאשקמלאילנותשגילקוביוזמרכפאה"שאוו"א·כהחזההלכהאם

שביעית.מידיומפקיעקנההגויאולי

מוכךחח.אינהכהןחקפוכזסוגיחלעילם"מאיך"רלשקושיתואמנםג,

שישהואסימן ,ו 'T"מומציאיןאיןכהןתקפושאםהנוחנח,שהיאלומראפשר
ואםבכור,בספקממונואחלפטוריכולהישראלאיןולכןעליובעל,ולכהן

בעלות.צרשוםלכהןאיןכזהשבספקהיאסימןמידו,מוציאיןכהןתקפו

שכתבכמוהואהבעלותדיןלביןהתפיסהזכותשביןזולתלותהטעם

ממוןחזקתאםשחקרח"ם, 'ךאחיוםשב )'ו,אות 'א(כללהספקותבקונטרס
• 

הסברה,מצדהמבדרתחזקהשהיאאן ,בלבדהרלןמצדהמכערתחזקההיא

שחזקתהואסימןמידי,מוציאיןכהןתקפואםהתפיסה.שאלתתלויהובזאת
א'נווהכהןודאיבאופןהמברךתחזקההיאהישראלהמרא-קמאשלהממון

בבכורממונואחלפםורהש-ךאליכולכדומשוםו 'T"ממיצ!ז''ןזלכןגזלןאלא

הש-ךאלהמאר-קמאשחזקתהואסימןו, 'T"ממוציאיןאיןכהןתקפןואםכזה.

ולכןעומרבקמומועד"ןהספקאולם ,הדיןמצדהמכרעתחזקהרקהיתה

וא'נוהבכורעלזדאיתבעליתל,שראלשאיןונמצאהכהןתפיסתמועילה
ממוני.אחבולפטור'כזל

היתההמרא-קמאחזקחמשיםמדיןמןציאוןכהותקםושכזןהגררהלפי

זלכןכללבכיראינייהבכירשמיאכלפיספקאפילואיןהמבררת,חזקה
לבעלש-שמיא,כלפיספקשש'במקוםאדבבכיך.ממונילפטיךיכילהישארל

להבחנתואבוזקוק'םשאמנםלומךישזהלפיהספק. mמכבעלותצדהספק

בספקאחר.ממבטאדבדין,ספקלביןבמציאותספקביןלעילם"ה"מאירשל
מרא-קמאחזקתבדיןבספקאדהמבךךת,חזקההיאהמךא-קמאחזקתבמצ!ז'ות

בממיןהחזיקשהמרא-קמאמשוםיכיהמבררת.חזקהלהיותיכרלהאינה
חשזקחומכיון .)'דאותד'כללהספקות"ב"קינטרסשכחב(יכמו ?הריןר\כרע

המרא-קמאשלבעליחואין ,המבררחחזקהאינהדרינאבספיקאקמאהמרא

קנהאילניתשניהקינהאיל,שכ';אשמאייכלמיזדאיח,מזחלטתבעלוח
בכיורים.א'מביזלכןקרקע

דיני "ע(תפיסהמועילהררינאבספיקא ,בקרקעחפיסהשאיןזאע"פ
מבאיאילנותשביהקובהילכזכ"ב)אות,ח"כ '" 0יימ nהנתיבותלבעלחפסיה

 ,תפס"תיחעדיל'תפיסאם ,רדינאבספקאמספקשקנהלגו'הריןוהיאביכורים.
שבעי'ח.מד'ילהפקעיכדיבעליתלו 'ז?tילכן ,א"כהחזולי 'Oקלטעון'1סכול

• 

, 

מעבדהנ"ל,הקושיותאתחירץ )'חפרקה'(שערובשער'-,,שר.ך
תרימהוריןביכוריםדיןביןבחילוקכהן,חקפוסוגיתעלאילנותושבייכהן

הומחרבאכילחואילובפועללבעלותאנוצריכ'םבעמשרמשער.רזילבזי
התחמהשלדבך'יךאיהלהביא[ופאשךבכוחבבעלותלנור'ביכור'םוהבאת

 ,כספוקניןמשוםבתךומהאוכלתכהןשאשתממהממשלקניןצריכהלא
ועי'כעב.ךממוניקניןלבעלהקנוה'אינהאךבכסף,גםנקניתהאשהואסנוכ

• 
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• 

קגיןמדצבחדומהאוכלאיגוהעבדשאפילו"ייזסי'מילואיםאבגישו"ת
עיו"ש].כהן,מאשתזה '"T1והוכהאיסוריקגיגומצדאלאלבעליו,הממוגי

קגיןבליהגוףקניןשאפילובפועל,בקניןצורדשאיןראיההביאובביכורים
ומבראלוקחלגרישדהו''זLהמוכרא'מ"דגמטיזבביכוריםמחייבפררות

אתקגהשהגויואע"פמעשר,מידילהפקעילגויקגיןאיןלמ"דביכודים,

שלכולוהואהממוגיהקגיןזהלפיומערות.שיחיןבורות,בהלחרפדהשהד
בביכורים.חייבהישראלזאתיבכלהשיראלשלהואהאיסיריהקביןירקהגרי

מעשר,מידי?הפקיעבא"ילגויקניןישלמ"רגםלומרישזודדדועל

ומוכחימערות,שיחיןבורותבהלחפורהקרקעבגוףממשיקניןלושאיןאע"פ

אלאממשבפועלשאיגואע"פבקרקע,שהואכלקגיןגויליששאםמכאן
שביעית.מריילהפקיעזהקניןשלבכוחויששמיא,כלפירק

תרומותהלןם, Ifהרמבעלהלור n/lר(בחידושימבדיסקוהגר"חה.

קניןששיהסובראו)ן Iמ'(גטדןאלעזרר'דעתאתפירש )"הלכה ,'א,פרק

אלאהקרקעבגוףממוניקניןלגויאיןשאמנםמעשר,מריילהפקיעבא"ילגוי

ולכןמהפירותהקדושהאתלהפקעיכדיזהפרדיתבקביןדיינןנפירותהי,רק
ממעשר,להפקיעבא"ילגויקניןשאיןהסוברלדבה,אדממעשר,פטודהפרי

אתלהפקיעמועילזהקניןאיןהקרקע,בגוףממוגיקגיןלגוישישאע"פ

גליאשמאיקמישקניןלהוכחתנומקוםאיןזהפירושולפימקדושתה.הקרקע
אבןשצריכיםויתכזקנין,ישד l/ מ'?שביעית,מריביהאדמהאתלהפקיעיכול

סגי.פירותשבקניןאלאממש,בפועלקגין

דעתאתפירשפ"ה-פ"ו)(עמוטיקוציבסקילהגרי"מהשמרטהנספר

קגיזלושאיזאע"פממעש,רלהפקיעבא"ילגויקגיןששיהסזבראלעזר,ר'
בישיבתתלוהיהארץשקדושתומערות,שיחיזבורות,בהלחפורבקרקע

כבעילםבארץישוביםישראלשאיזכרגעגמורים.כבעליםעליהישראל
הקניןשאיזאע"פקדושתה,פקעהלגוי,הקרקעאתכשמכרוכגיןגמוררם,

שיראלשארץמפניימערות,שיחיזבורות,בהלחפורממוז,לעניזמועיל

ישראלבעלותבעגיןגאוןגחשוזרבתשובתה V:(ידומאבותינולגומוחזקת
כקרקע,ממוניקגיזלגוישאיזשאע"פיוצאזהמפירושישראל).אץרעל

מקדושתה,הארץאחלהפקיעישראלשעשההקניןמעשהמועיל

ביכורים(הל'שמח"כ"אוךיעויןכהן,תקפועלמביכוריםהקושיהולעצם

היביקהשזכות,אלאלאדמה,בחשכיםלכשעצמםשהאילבותי"ג)חל' Iבפרק

אתקנהאםובספקולקרוא,להביאאליהםהקרקעאתמטפילהמהקרקע
ההבאהחיובבעצםלאאךואילנות,הקרקעבטפילתאלאהספקאיזהקרקע

למשפט"וב"עינים(יעוש"הלאדמה,הםאףהנחשביםעצמם,מהאילנות
כלללהביאאיןפיךושם,לפיל) ffזצאריאליהגך/'דלמו'/ר fבא, ffפבתראבבא

לעניננו.מביכוריםראיה

טיקוצינסקיוהגרי//מ l/יושרה"שער , l/לעולםה"מאירשללפיךןשםאד

יששלפיהתנא.יעלמכירהשלהאפשרותאתלסניףלפחותלצרףמקוםשי
כאז rואממש,בפועללאאולםשמיא,כלפידקהחממהבקרקעבעלותלגוי

• 

• 
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בקרקע.ממשחנהילואי!סוף-סוףשהריתחםנ","לאאיסור
 , t"לאיסירחששבוששילשימעאל"למכורלארובצעהדיוריליחר

אתלהשהותומוכ!אמיחיחצרקגיריחלהחגיירהעומדלגויאאלחחנס",
שמעמדובאת),ימוכיים'דיועיםכאלה(גרםיהשמיטהשתנחארידעגיירי
שאינרשיקבלו,דויביחרקא tרלושחםרמהכIלחושבלגרבריתרחמה
מקומה.כא!ואי!נפררריי!צריכהזיסוגהיאולםהזר"בזמןניהג

עזה.רצערתכגו!מסוםקים,כאזוריםזודרךעללסמוךשיובםרס

מסקנה

אחר.לחלקואסורהמהפוסקיםלחלקמרתרתבחממההשתילהא.

בגושים.שתילהשיחירויתכ!בחממה,שחילההאוסרםיגםב.
נכוים. "'ע Pוכגרשיםהשתילהאתלהתירישהידררליתרב.
חנאי.עללגויהחממהאחלמכוראפשרנוסףרלהידור.ד
 •ישמעאלי.עלאמיחיגיירלהתגיירהעומדגיילהעדיףשיה.
מערבים.ירקיתקניתעלמסוימתעדיפותזרלדרךשיו.

• • 
 :םר ;Hהמבשולילהגי,לנכיןחי Kפזלהוראהלהגי'זכיתילארבןכיכ,חגןתיכיאף

אחרןאזהיכרל,וסןתהיראהזללה",,אשיחרזזבלזמרןכהווחותתי 1Cפז Kל

איזשייראיללמדזהרכרכאאכןהרי ..יר Mראינהתי Mמו Mלכיוףאי U ""יכסכי,יח

ל,שןתלישגיתנהמהכעלהוראהכלזוכראיבבישםבעירומה ..סכחירהירהאדיךזי . . 
ויסודות.ךאתראמראשליס"אקליין !'"הנרבפכרבדי yירי"גםבךווננוייגןי,י"ע

כקונטרס x '"םהארץשבת(בו'היאהראשוניםמחליקת .ברוריסלינראיסוהדבריס

דבךי ,ב"''שבי,יתארץyו.נדניכייה,י"זשביעיתאי!סחזין ,,'"םוישהאיזחררתאחרין,

שדהושביתתל Jמזדוהזאםאסהארץ)קדושתבקונסרס Kשליס'"'שרזר Jאליר'האגוז

גריברדת Jל Jההסתמכותובכןהתורה.מןאסררהישראלכשדהגןיבודת J "בשביעית

הבדלוזההתווה.מןארתההאוסדיםמהראשוניםיששהוימפוקפקת,הנהבשבינוית

משרםאלאאסווהגיןמלאכתאיןשבהבשבת,גוימלאכתזלהסתמכותסביןיסרדי

בהמתו),משביתתחוז(ומדוכנןשבות

עלהתווהמימזייהבויאירשאוניס,מחלוקת,לזללה'"'הוכויהסתמךכיואם

מתיךביי,י·עבזהזההדופדיסלסיניםסיביםהרכגתלהתירנסהכךומתוךהוככה

לדא.דאלהסדותאיןבאל , KP:כפיספקכאווי!.ומיבי PDכסהן:דופרימיגיאתשחשב

גוי. , .. ,מטוימתםעולהלעשרתהידרו"ליתר ..שרנריםלהכיןאניינולהכלראחרי

התירה.מןיסור Kי Uבלמאכתשאיוהמיבריםראשיניםשיסהרי

זה '''בונכביסםאנר .הביולאוכללאלגויקרק'וככירת '''''סוהידור"'יתר ..אכל

דבר,כמשיבהנצי"בכ nברככד ,\,;ז\,;בזמןםגררייתא Kריוtםירשהירנ.םנ, nnלאיםוד Kל

 •המכיוולישונעאללמכודיכוליםשאתיליתרשכתבא'לגאיןרראיתי :השמיסהקונטרס

בזמןסביעיתוכינcסורלהמלםרוזיםכיארי,בויפנעמהזאבברחהנ"להה"'גמת Kוב .. ,

יאמירשהואישראלבארזלעי"נקרקעוככירתבאיסורופנעהפוסקים.לריגדרבנןהזה

 [ ~ , Mעלוכלכולידוtורייתא

כהבאקומן
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טזבלרסקיה 1'אמבחס

בשביעיתעבירהעוברימסייעבעניו

מס'ערבעב'ותש"מ)(תשר'האחרוובגל"ו2נש"כבקצרהלהע'רבאת'

מעותלפרוטאסודלמהשאל '''בעמבואל'ובהר'בשבIז''ת.עב'דהלערבר'
בא'טור,בשב'ע'תשעבדופועל'ועבורהמעותשצר"בפ'רשושאומרב"לבעה
מ"עייס pללבעה"בועוזראטור "ה'ולמהכברשעבדובפועל,םוברמןהלוא
עכ".ךעבירה,עוברימסייעשלהאסיררלפבינדחהזההאםשכרו,תתןביימן
סליט"א.ליברמוהגך'''תשובחשםוראה

בעה"בעלהואשכחחחןב"מושלעשהשמצוחבפש'טותלזמרבראה

יים pללבעה"ב "1I'ט'פרוטשאסאלאמעות,לפרוטלוש'שהאדםעלולא

• 

• 
מס'ערשוד.'חברךש'וכהכד'חטאאלדםאומר'םוכ'שכךו,חתןב'זמרמ"ע

בזה.עדיףתעשהיאלשבובידאיעבירהערברי

מאמדשבטוףשכרו,חחוב'ומושלכאןמצוהא'ושבכלללומרבאדהאבל
אטורהלמואכהפועלבשוכרלע"וד'שכחבא"של,טל,ברמוהגך'"שלונ."ל
ק'ם Pבזר"ב'אםרלגזוללהז;חאוטרבותא'לבותלקצץאושבתלחללבכון

עכ",ןשכרו,לפועללשלםלח"בולזה

כברוןק'ייגט"חו"מחלקז"לצ'רלטאהןמהגר'"ללבמערכ'בשו"תע"ן
לתבוע'כולהאם ,ת,שלהשעשהעכ'רהענ'ובשב'ללחב'רושנשכרשאהל

שלאהעב'רהלעשוחנשכרשבאםלחלקשכתבש"עמהמשלח,שכ'ךותואת

אלהשכרהוצאתלכחח'להראסירבשכח,בש"ילכמיעגר"ביתבל,תצי"ר
'כולההא'טירשעבירתבאיפןאבלהשל,ח,מצדוהוהמשלחמצדהד ,הפערל

ההבאהאתלכתח'להאיטךtכ'לאאזעבר'בוחבלאגםעצמיתהרצמלהעשית
וגיףכ'יובאתבבהלהשבדרמהמאחדהתיבעתזינהדליגמאהרע,מהמעשה

כשיחח;לגדיתהטבילהי /fעבהיתראפשרהי'להנטעותתמכרןתהשלהענין

סימירשי t "אהעא"נךמשהינאהוסיעתןו'הראביכדעתפילגשבתורהפעםלו

קיבהאיברמכראיעכר'בותה,כעדשכרהאחכרבםאפ'לילהיצ'א'כולהכ"ו,
P בחפץהלוקחהשתשמיתשלהעיברארעצמיתמטעםק'מ'םמעש'יבשבתב'ן. 

משררתהיצאהיכרהקנאהבליוהליני'עבריינותבלילהיותיכולההיתה
ש. /Iעיילשרוח

 ,היצאתלכתח'להאסירהכשב'ע'הפועל'םכשכרלבהמערכ'רבך'לס'
 "לקיש'כללמקיםא'ןיא"כהשל,ח,מצדוהןהמשלחמצרהדהםיעלאלהשכר
 .ב"כעהשאףשכרר,תתןב'ומוע"מיים pלהב'תלבעללעזיראסיר'האלמה

II יללתתאסירהםערליp העבר"בות.כעדשכךחת, 
I 

 ,מ"דפ"השביעיתבפהי"מהרמב"סברבריהעיךל IIהנהמאמרבראשית

 , ,רףאאלאכל'ם,להם'תקביילאעב'רה,לעיבר'לעזיראסירזהימםב'שכ'
בבציעלהםקללקלשראו'לומרריצהשל,ם"אל,ברמויהגר'''להםלקלקל
 .ע""שזממם

, 
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שמציבוכמועבירהלעובריכהליםלהםלקלקלכפשוטולפרשיחכןד"לעב
חזיהיאהבהבראדאברבא"עכ'בברכוחלדוגמאס,ש"במקומות~מה

-צותיפרהואשאדוםבנד(בשוקאכרבלתאאשלבידהותמתיתלההיא
וכן '.וכומיבה "קרעקבהיאישראלדבתסבר ,)הערוךסשבס"השמסורת

מרשןמשממרכלעלמחזרהיההניחהרישבא fבנהשמא"פדיחמבמס'

חובטוש'ןה"שביכר ,.,לעוםשלהביחהרש'אל"ואעומדשאיבומרשמוכל

כםותי,.אזלשרוףלוהיחהותשורבמקלו

· • 

המשבהא,

נןסחאותשיגיויעם

צדקמלכ"'בי קח."'זרפירוש

ה'ר/שםירןש

ביאורםיבצירוף

ירושלמיתלמודב,
סיריליאןהר"שנוסחת

הש"סמסורתעם

סירילדאישלמהוו t:iפירז'

שלמיירול

ע •פןה •
, , 

שביעיתמשכת
, 

זעיזוחקד ,

שביספר

 ,עדופרקיס

י"ע jןבערסידר

הכנאקלםןהרב

התירהפיעלז,הזזקלוארקלחהמכיןהר.תא

תשל/ט'יורשלים

• 

, 
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סרפדיהםועלספדיםעל

עמנואליונה

שביעיתמסכתירןשלמי,תלמןד

ןנקיקבפירשועם

• 

ונקי,קבפירושעםשביעיתמסכת'יושלמי,תלמיד

עםראשוניםדפוסיסע"פירושלמיתלמידכולל

וערךהשמועהמסקנתציין,שערעםקצר.פירוש

נוסחאותחילרפיהספר.בסיףובירוריםהערית

ליייהויהמאתלגבולךתיה".ישראל",ארץוקונסרס

תשלייט.ירושליסםלרהיים,הוצאתכרמל,ראויה

JI 
• 

• 

שוביס,מסוגרםישיבותבהשיתורה.שללמרכזבעז"ההיתהישראלאת

חוללימודיעםושייבותהקודשטהרחעלישיבותוחסידיות,ל,טאיותישיבות

כןרבים,אלםיםישראל,בארץרבוחבעריםכולל,םקמואף"הסדר".עםאו

בארץחורהללמודישראלצעירינוהרםיתבלקצווימכלחורה.לומדיםירבו;
ותמפלפל,ם,לומדיםיחדלארץ,חוץקבוציעםשיראלארץקבוציישראל,

ומסבירים.מחעמקים

ובבתיכנסויתבבתיערבלפנותיוםכליהודיםאלפי,מתאספיםכןכרמ

הממעיט.ואחדהמרבהאחדתורר,לשיעורימדשרות

אנוהאחרונוחבשניםבהחמדר.תורהלומדיםובכולל,םבישיבותרקלא
ה:לדברחרדיםהצליחוארגון,ללאספונטני,באופןמשמחח.לתופעהעידם

חורתדעשהשלהגכסףהחזוןלהגשמחלהגיעצוארם,עלפרגסתםעולאשר
ביחםבגילפרגסחשדואגיםסגולהיחידיבתוכגוחייםארעי.ומלאכתדקבע

הויםשעותרובלהקדישהאפשרותאתמצאוזהעםויחדמכובדת,בצורה

חויביתתופעהזאתלאחרים.תורהלימדוהוןעצמילימודהןהתורה,ללימוד

אלהתורהבבישיראל.כארץתירהחיישלהצורותאחתהיאאףאשרביותר,

בבחימפוזריםבמקומותקטגותבקבוצותחורהלימוד '''עזהאדייאלמגשימים
דביכלתםמסיימתלמסגךתכםיףאיבןכזהתייהלדמיךערטיים.ובבתיםכנסייח

לפיהליומדיתההתפחחוחאתגמבירוזההאישיותנטיוחיהםלפרללמוד
ואח.דאחדבכלהטמןניםהנפשייםהכיחות

שגחלקראתכזה.עצמאיחורהל,מודשלהראשוגיםלפירוחזביגוכעח

מבחינתהןהתוכז,מבחינתהןבמיני,מיוחדספרהופיעתש"מהשמיטה

לקבוצהשייכיםכרמלאריהזהרבלוידה tידפרופסורהנכבדםי.המחברים

שגילומדיםרבוחשגיםזהעראי".ומלאכחדקבעחורתד"עשהשלעילאיח

, 

• 
, 
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;/זניעיתמסכתלמדרהקרדמתהשמיטהנשבתנצורתא.אלההכמיסתלמ"'

ירשרלמי.לתלמודוכרורקצרפירוששלבחסרוןוהרגישוירושלמיתלמודעם

שלהקשהלעבווו,לגשתהחליטומפרשש,עםית 'J7שבמסכתשלרמראהרי

יוםעצמם.עלנטליהשיבהמשימהשביעית.מסכתל,רשרלמי,פיחשכתיבת

רביס,פירשרםיעלעברילמרי,זשרבלמדי ,אלהחכמיםתלמ"'שבישיביי'ם
• 

 .השוו"ןפאת ,משהםבי ,ס"הרשהר"ש,ואחרונםי,ראשוניםכפיךןשיהתעמקו
רערד.יוסףמשנת .יוסףאמינתאיש,חייז

.: 
שביעית,תוספתמלאכרת,איסורירנות,הלכותכולליסשביעיתדיני

בסוףועו.דפרוזבולכספים,שמיטתביעור,שביעית,קדושתספיהים,איסיר
בעמ'מובאתכןכמוערכים.מאותעםעניניםממתההמחבריםהוסיוםהספר

הספראתוהפךזהכובהערות".שנ"ונומיוחריםענינים ..עלרשימהשיר
והקצרהברורבסגנןנםשביעית.מסכתללומדיתועלתרבשישומ.'להיבור
הלומדלפניוהביאואףל,רושומיתמציתיפירושלתתהמחבריםהצליתו
שלסיהמראםיהמתבריםשביעית.שבמסכתרבותהלכותל ..כללייםיסודות
והאחרוגים.הךאשןניםדבריעלמבוססיםדירניהםמסרבבות.בהלכיתיסידית

ללמדרהיתהכוונתםכלפולי.םלמפנמנעואך ,פרטבכלודקדקןעיינוהמחברים

תורהללומדיכומסםדרהצמצום,לםורהגיעווכךהמםכתא.כלאחוללמד
 ,לביקורחואף?-הערותמקוםישכמובןוב.זזכיטסגרלהחי"ירקאשרלשמה,

עמדומלכתובביקורתשלעמודיםעשרותוכתובקלשיותרלהרגישישאך
שלהקשיתהמסכתותאחתשביעית,מסבתעלקצריםביארריםשלאחד

הרבבערךלגרועבהןאיןאך.אחדות,הערוחמובאותלהלןירושלמי.חלמוד
להשתמשוהרצו-ןהיציהרכוחישמעטיםחכמרםלתלמדיירקזה.חשובשבספר

בתכונותמחונניםהםשאףתורהלומדיעודשישנםבטוהניזו.אלוקית-במתנה
בהתאםהחורתיתהציירהאתלפתההאפשרותאתלהםנתנהטרםךאאלו,

עולונקי"קב ..הפירושעללהג"אפשרזו.מבהינהבהם.הטמוניםלכוהות
נקודחרעודוקרש.דאהכזה-הספדשלהשנישבתלקהתשובותההעררת

התירהללימודגבשרהמחבריסשביעית,מסכתעלזהחשיבבפירישאור
הרבים.לתועלתהייההתוהרשלימודוללמד,"..ללמדולדרגתשיגיעוחנקהר

~ 

• 

• -

. -
 • 1התירהבלימרדהרצייותכרינןתיהםכזוכתלכרזכריבכו

תלמודשלזילמהדורההסכמוחנתנוהדור,גררליביניהםתורה,גחלי
לומד'עבורזנהץוןבשתלדברוכיגןאכןזנקי.קבוישר Dעם'ת 'J7שב'רזשלמ,י
המקיבליםהמפרשים "..במקיסחיבר,לשעיתכיונךלאהמחבריםהתורה.

הםיחשבורישלמי.הסוגהיאתלהביןבקשיםינחקלחכםתלמ"גם .לירשרלמ'
• 

I מראהK ניטןהמ,יןןתכליתה",מהותהתירה,תלמיי"מצותלרייהריהיפריפשלמרי

 .ל,שות'",מנח"לויס nKלללמדהואתירהתלמיימזותעיקר .. 17עמ'ישםתשליים,

KרןK :בר"ויסלמההרב:י.,רח .יK המ '''נר'g ד 6זמיחש"מ,חשריין.
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הבבהאחר'ה'רושלמ'.להבחנקלהבצרהרהרלמדאתלהכב'טבארבק'''"קב
השס"ותאתטובתר 'I'ולהב'והשוב'סבמםרש'סלהתעמקפאשרזו, "I1שארוב
ה'ורשלמ'.בהבבתהשרברת

כ

מטרתאחבהקדמתםהגדירןכרמלאריהוהרבליייהדרהפריפ'המחבריס

שלמ'וחדת 'iTבבעלהתומדדגםה'ההערוכ'םעלבח'בור.ודוכםהספר
לאהמחבר'םארדקדושא,להעזהזקוק'םכאןהבוסחא.קבנI'תה'וושלמ,'

הרבשהוצא'ס'ר'ל,אושלמההרבבוסחתפ"עהלכוכללבדורמזר.גםנרתעו
א."של'טכהנאקלמןהובשבמהדורת 'T"הכתבפ"עובע'קרל"זצד'בקלט

בפרקשבה. '1לעטרהלהחז"המחבר'מהצלiז'רהבכרנהטחה Uהבקב'עח
המפרשם" ."דפ'וקא"ברש'אשנאמרממהה'רושלמ'מקשהב.הלכהז,

מחח'לחאלאהפרקמרא.,א'נבההקוש'השהר' ',מלה'רשובכורנתןבתקש'ם

שאכןלהסב'רב'סואחר'םמפרש'םוא'לר :'"דם'רקאמלתמחקהגר"אהשמנה.
מםרש'םקו)(עמ'ונק'""קבבם'רושהפרק.בתח'לתשבאמרממההקרש'ה

א'תזבארת"פ'רקאכלעל"כמו , 1העב'בתח'ץתכלרמר-דפ'רקא"בר'שא"
הסםר,בסוף "ב"הערות ."הפרק"כלרלא "העב'ן"כלשם'ררשוד)ה,(שב'ע'ת

"ברש'אזהפ'רוששלס'סבר tדובטוףהשוב'םההסבר'ם "Dמרבארםאעמ'
תמח'לת 'iTהקוששאכןהגר"אס"עלפרשאםשרהעב'ן"בתח'לת-דפ'רקא
מרגל'תזו-א."הגרהז'עשכמו ."..דם'רקאבמח'קתצוןרבל'ארהמשנה,

"קבפ'רושעררכ'שלמדרשםבב'חשנתחדשוהרב'םהפ'ררש'םב'ןקטבה
• 

שכולםועת'ק'חדת' ,רב'םפ'רוש'ם'שנםבספרשהר'קטבה,מרגל'תובק'".

ה'רו.,למ'.אתקלהבצורהלהטב'ר'חד'וחוברו

ב.

עצמה.לשמבהם'רושעללדלגא'ן ',ה'רושלמעלם'ורשכותב'םכאשר
לפע'lבםלמשנר.ומוכןקצרלם'רשוחרח 'I'מלכחשרמתחנבה "ובק'ב"קכ
השרב'ם.הם'רוש'םב'ןהמחכר'םכחרך

שלהמקובלהפ'ררשלכן."כעפר"רמרב'ז'ןהמשבהאומרתשב'פרקכטרף

ובקי",ב.קבירקית.איתכואהדהשכלימר :'לבןשדה"היאלבז""עפר
בשםס'ר'ל,אושלמהרב'פ'רושעלרמסתמכ'םולח"ת'חרחקרקע" "Dמםרש
הרש"ספירןשהדעפתעלהסבךמיכארמטע'מהספרבסוף IIב"הערןתש. IIרמב

בפגםילפרשהראוימושהיהכדמימניב."ןרעש,"ר , Y/Iהויבמפירושיעל
 ,השר"סלםירןשלצייןניתןההי "ה:סררח"בואילן· ,המקובלהפירשו D "עהספר

בשםהרש/יס"פירושמיבארגכעמ'שםאגב,יותר.נראהוהשפירושציוןתור

רמב"ש"."בשםוצ"לדפוסטעיתוזה "ם II"רמנ

לעלןי"אבלקב)(עמ'כמשבהז,םקרהמשבהבםייישמובא'פהשפ'רו

הרמנ"סמדברין ""אמביהןפירושמהמאביהן".שרין Uשמפניביערריש

עמ'ב"תעךרת"הבו".אלהאבכיחס"ם IIהרמבלכלשוו"אב"שהשלרשמשמע
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, 
לומראפשראול'ה'ההק'רבר'ו"ולולא :'פהדקרוק'תתוספתמובאהרפ

באיכהיושצמקיתאניסכמן ,חיריק)עםף'/(האל "מאברהו"הראהקרישכאו
הנחלבאב' ,)ב' ,ח(א'ובבאבועודבוהמקראלשוןוהוא .. ,קכז:)(חול'ן

ח'בורממקוםשבשרו-מאב'הן""בשרוכוובתזהלiכ' ,")א'ו,ש"(שה

סמוכ'ןחפשולאשהעורכ'םחבולאורמם,הראו'מקור'פ'רושתם, 'rTצזב

זה.לפירישם

"משגהכזלםעלעולההמשנה,נוסחאותעלשלמהסםריתקיימת
היצאת ,ל"ז"ש Pזניסןהרבבעריכתמכתבי-ררנוסחאותשיבוייעםזרעים"

המלהוקר'אתבקשרתשל"ה,'רושל'םהשלם,ה'שראל'התלמודמכון
גםאר"מאב'הן."הזבקובלתהבוסחהסג)עמ'ב'(חלקשםמובא"מאב'הן",

חיריקניקויעםתימניידכתבבן .ilשיי 66בהערהישם"מאביהן",הניסחה

עללהןשי"אמרבהין"אי"מאברהן"הנןסחאןתששתיכנראההאל"ף.תחת

 "ש'גהעל,י.עמדולאובק'''"קבשמחבי'בקודהזאתואיל,?סמור,מה
לפב'עומד'סופעמ'םהמקובו'ס,והבוסחההפ'רושלפ'ללכתאחתדןה

מקור'שאםה'טבווחקורבדוקו'שכזהבמקרהמהמקובו,לסטותהצורר
 ..ל"הנזדעים"ב"משבההעורכיםהשתמשןרעת,עמיראחר,במקיםאגב,לכך.
הנכובה.בנוסחה;ןז"כרנזיכדי

 ."לגבןלרתהישיראל"ארץהסםרבסוףהקינטרסקובעדת mמוברכה

עול'אזר 'א :כאזמופ'עותמפותחמשכרמל,אר'ההרכשלעבדותופר'
ערוישהחזיקיכל..ב' ,זהבנושאבופסחמפה 'במצרים,ועיליבבל

בזהחקרואמנם ."היםיעדחורוז"מבית 'ה ,"לביעורארצות"שלש fדבבל",
בכרדבעבודחיא"שליטליברמןיוסףהרבאחלהזכירישאלהוביורביס,
גםבחלקןבדפסקלה,ק'א(עמ''ןסף"משבת-שב'ע'ת"משבתשלשב'

מדרשב'תא'ןאררפד),-רסזעמ'שב'ע'ת",אוצר-השלםצ'ון,.ב,כרס
הנזכרםיוהאזוריםהמקימיחבזיהויבעיקרהתרכזכרמלהרבחדיוש.גלא

עלחשובהכתיבתנתגלתההאחרונותבשניסוירושלמי.תןסםתאנספרי,
• 

העריםבשמותגםהשתמשכרמוהרבשאן.ניתבסביבתהכנסתביתרצפת

עיוניםישהספרבפניםונקי!!"קבבפירךשגםשאו.ברתבכתובתהמוזכרות

ש'ראל,אדץגבווזתבז'הן' ','ששבפרקה'דזשלמ'דבר'בהנבתחשוב'ם

גשוא,שוםעלדלגולאהעורכ'םזה,ספרשלהמפתחלבקדותהגעגןכאן

בהם,יתבישיולאמובהקםיחכמםישתלמדייכאלההלכתיםיבידודיםשיםב
העדרת ,הירושלמיישמפרגרולישלונותשהיטיתשהלר iנהבבררוריםשינם

ילזיהולבימתשתישנהיכןהירושלמי,וושבלר,.,קים ,פירושיםעליקושיות
שאףג'אוגרט"םע'ונ'םוכאמורזו,במסכתאהומבא'םשונ'םוא'ץנות'רקות

שב'ע'ת,במסכתגכונהמהבבהבטדובלת'חלקהם

דוקא"לאורסו 'עמבהערותמובאבבל,עול,גכולשלהשטחבעב'ן
שבכבשמהכגוןשני,ביתבימישהוסיפומהכלאלאעזראשלבדורו

'שראל."ארץבקדושתבתקדשוהורדוס,החשמובא'םמלכ' '''עובתש"ב
להע'ר'שעמדז,'עקבלרב'ש"וס"או"חוקצ'עהמורספרמובאכמקור

-• 

• 
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שבשטחכזהלכההפרקשמיטההלכותמשנה."כטף"בכברמובאשןכ
שלאומכאועידששיםשכבשהמלךינאישלהכיבןש.גםנחשבבבלעולי

עיי!כזה,חולקיםשינםמאדירעתו.שכעזראשקדישבשטחיםרקמתחשביס

מעדניטפרעיי!דכריו,עלהשיבוארשוורץ,יוטףלר'הארץתבואתטפר
 ,זהלכה .אפרק ,תרומותהל'עלשליט"אאועירברזש"הרבר"למוארץ

בכקורההאץר.תבואתלשיטתהטברקבה 'עמב"ח ,ויטףשמנתוראה.ראוח

קצררםמקימיתמראילהניארועיהיה ,ככלעוליכיבישנקראמהזי,כגיז

 .בכרשעמוני!מילכלנוטףועיי!

• 

ד.

ממפרשימאחדמלוקט ,קצרפירושונקיקבכפירושמיבאכללבדךר

נוטפים.ובירוריםהערותשינםהטפרשבטוף "הערות"במדורואיליהירשולמי,

השרותתיקוןלמנועכדיל"חזתקנותשחיבמשנהמבוארםירבעייפרקברשי

איבההאמיתיתהמטרהכאשר ,הדשהמתירועשניםעצםילקיוטשלבמסירה

תקנותשתימציינתהמשנההשדה".תיקו!אלאועשביס.בעציסהשימוש

ללקוטהתירוכרואחרשדהו.מתורהגטהגטללקוטרקהתיחבהתחלה ,חז"ל
שמותרשלישיתתקנהמביאהירושלמיואילובטובהשלאחברושהדמתוררק

ראשונה"ראשונהזעירארביהזטיףזהעלהמצוי.ומ!הקרובמ!רקלהבאי
שדק ,זעירארבידבריעלהמקובלהפירושמובא "ובקיקב"ב .מתקירמת"

וכדבריבתקרימהלאלשייתשההתקנהאבל ,נחקרימןהראשיניתהתקניתשחי

רמכא ""הערותכמדורקבלהר".ולאישראלבכלפשטה"שלאאשיחזו!בעל
דמטתפינ!"ולולי :חדשפירושהצעיואףוהעורכיםד"ניר"שלפירושעוד

 ,בתיקפןעדריןהראדשנותהאחרינההגזרהעםשיחדיטהי,שכפממשריםהיינן

• 

• 

אכניסעזים,מלקטיסשאיןטו)הלכ;ןא,פרקויובלשוביטה(הל'הרמב"םפסקיבן 2

עבירהעיברימשרבי"שם Jוכהאזר'"לבקיתכוין nישלא...וסרך.ןמתןדי<,שכיס

לנקותשאסיר Jממשמכאז :ונומשיהי"אדסליסולאסרן ...לנקות"ובתכחביו

בזובנינורגיליסוכאידך ,הגינהאתת·לנקוהכונהכלכאשרבוניוחדכשמיסה,נויגינת

ניקוילהתירהירסבוטיסמיותרים.ובאניםבייררתעשביס,מיבימבלהגינהאתלנקות

 ,הפרקא"חהשמיטה,פר eראה .ההיתרביסידמתלבטםיאך ,נריכגינתהכרחי

,אפרק ,שבעייתהלכןת '.זכהבזרה ..,וקפרפסיקןת,הלכרת ,השלםנ:ייןרכם •רסויף

בשמיסה,נריבגיבותטיפרל nחוברהחקלאית",להתישביתהלכהדפי ..בוכןקיהעוה

 . 5ה('רה 20 'מ'(ר 9עמ'

וביתקןהשרהמתיךאיתזןיכשמלקט..כתבפוקרשירת,ישבעיש"שהולהעירוסי

שישכניקייההקפדהר Iעי'דבריהסלפירהר"'ב.הרש"סהרא"ש,פרשורכןלזריעה"

מחלוקתכאושישמרזכרלאאדזה,טעםהיבאלאכרמב"ם .לזרי,ר,הככהמוסוםכן

 .לזרעיההבגהםרמששהאיסירמורהם"הרמבטגםלימרישרלכזוהר"'שם"הר/נבכין

לנקותייסךר }Iישכזהיכשדהלזריעהיוהראבשסחרקםיריהאשכללומראפשראולי

לאיאולילזריעהעיונדתאיגהככררהנטיעההזריעהנויגינת .לזריעההכנהמשים

• 

ש
, 
• 

• 
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חכרוומתודהגסהגסללקטצר'דהמצו'ומוהקרוכמומלקטדכהשואדה"'

מצאח'זהלפיחשמקורהדעח.עלמחקכלזהפ'רשרחקא'!בטוכהשלא
ממוזנא,פ"ומשהלרב'נומשנהלחםפירשרבשםזומשנהעלנחוס"כ"חזון

שכיעיתהשלם"ציוןב"כרםמובאשביעיח,מסכתעלהמN'צוחיקרסירזש
בירושלמ'חדשפ'רושהעורכיםהצ'עואחר'םבמקומוחגם .ש"'עב,אז,דף

ומקור"ס,חדשיםמירוש'סלסחוראולחזקנרחבכרכאןימצאוהחוהרולורמ'
חורד.שלדרכהכךשהר'

מ'לכלתערלתבהסשש"חשובם'ב'רור-סרמבאם'"העחת"ו"ומבז
עלחמציח'בירורהעירכ'סנחנירצא-רפח 'בעמ .ח' "Vשבמסכתשלומד

ש'טיחכאןיק"מוחמקימיחבכמהבזהדנוהראשינ'סיבעבד'!"משימרףן

אחהוכ'רלארמב"סועוד.ראב"דחוספיח, ,'''שר ,'''שרשלרבוח'ישיבוח,
רש'"לשיטתהוכחתבזהראיאחרוניםוכמהמשימירםפירלתאגילתאיסרו

אחב'רחובק'קבעורכ'כזה.א'סורשא'ובמפושרשכחבא)קכב,(יבזמח

 "כהביסב"חורחהאוםר'סמקורהשוביח.לשיטוחכמקורוחדבוואףשהיטיח

יאיאיכלאחההשבוחמן-לאכלהלכםרא.רזשכח"והיחה :וכה,ויקאר
כהביםהחורחדבריהביאשרש'''הדברעסב"!המשומר".מ!אוכלאתה

עלרש'"חמהא,קכב,'כמיחלש"ס,בפירישימא"דאדלתוהר,כפ'רושי
!ייבולאיבק'קכעירכ' .'שסהגמראאחשמיראיסורע"פשהסכ'רורבוח"

עלעמדיביכמוח.רןבחיועללחמiז'חילחורה '''שרפ'רשר !'בהסחירהאת

-• 

, 

, l ' , , .. , 
. ' ; ' f . '~ 
בע"ה.דזזההסברלםי ,לזריעהכעתעיונריםיםנ Mשגויגיבת M\'שהרעלחן"'לגזרי

'עה.ון,כעחמ'ןעך'ס'נס Nןושיחיספרחיםעםמלאיםשהםבייביןבתרוככניקיי

ראהושיחים,פרחיםנהםשאיןהמקומיתכוללהביבה,כלאתלנקותמיתרבראילז

ואס].ר"הדיהליב,פרק ,''''ןמשהליקורקיםמהר'''

תה It 'Kוארכלאתההשבית..מוהנ"להספראמדברזסנ ''''שובגרפרעןחםרבינו 3

 Cבלס.(סוכהךיסב"א }.וסם{ Kרשב" ). )1קבב,יבמות(הרמב"ןהמשומר".מןןאכ:ל

חכזור Kלנזייךיענניהפסןקעלפייש'''עלומסתמכיםתםרכינירנרידוחיסוד Pי

זאתםבתזירלאאוםת,הפקרתולאראםבמניאותסוהנזרתשהפרשת ...ופירש'''(שס)

אין '''שרשלפיהנ"'לניםוהראשהרביחךומכאןהפקר'".בהםנהךגלאאהבזירהכדךר

וביצרךכרמךהמסמרעללאךליתןבאהכתובאלאשמוריםפירותעלאכילהאיסור

אחגםשםלתורהבפירושךציססשרש'"'העירולגtלמההבינותילאמפקירך.ראינו

ל 9'זהמפירש-יהקשואחרוניםרקהמשומר'".מווכל Kאתהי ,4{ ..הנילהתרכ"'

(שנכתברלתירהפירש''''שלעתיקיסירכתביבשביתי Pבדלגמרא.כפיירשרוסיסתר

לתורה.רוס'''בפירושהחי"כדברימיבא'סשםוגםעשרה)השלושהJKינהכסוף

 '''רוסכחנתכאןוסםבמזרחילאיהייבישפירשנ!ב'הנ"'להרשאוניםסונרםיוכנרהא

נריךאך .הפירותיו,שמיררואיסמללאאי !השפוריםהפירותאתלהפקירששו

עלפירש''''נולהעירךכאשרזה,פירש'''עלהעירךלאל ....הנהראשוניםלמהעיין

יג.סי'שביעית,עלמוסהישןעתר.ראההקודס.הפסיק

~ • 
] 

, 
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יבמותלבר"וב"ערורהחדס')כחבו(ד"הב ,לטסוכה "חמריםח 1D.ב,כדה
 ,.ב ,נ.איבזי.סי Oזבחר"tב .יi.או\'בחרספ'). ן;"ך(א.קבב,

ה,

, 

רלה)(עמ'הערדת""מדורשלהראשוזבעומ,'מובאמדיבועדש 1 ,"ח

דיזלדמםידעקיבארבילפיהמקשד,ב,מזשבעייתתדספתשללמקירבקשר
בהלכההמקירשימעאלרבילפיואילי "תשבותובקריצבחrן'ש"מהספקודה

במי"קציחקרבישבייבתלומראפשרההיובקיקבעורבילםי ,מסגיילמשה
 ,תתמה[יאל"הסופייוהעורביםלדרבבז,הביונההלבתא"שימעאללד'"ב,ג,
וכחרהמאדקדומהתקנהדהבוינהמסיני"לשמה"הלכהלשוזמצאנו.בי

יאתיויםשלשים"הילכתאיצחקרןראמרהא,לפ"ז ...מסינילמשהכהלכה

י"הני"הקדמונים,תקנחהיינוהילבתא""פירושומעצרת"מפסחתקוזהני
דגם :א IIסקסיףשביעיתושיהשלחופאתכתברכןיב"ה.שמאיבדתהיביו

קב"בהרס-ברלשוןבאןעדדמרבנז).היאמ"הרללמכהרמב"ם) 1ס"לשר"י
• 

דבקי"

רגישותקיימתהנאמנהביהדוחדמשתכחיז.עלוחבלמויחרהזההקטעכל

בסיני,שמקדרזהלכותלגביקחמה"הלכה"כגוזפדשרדח,ליג-דחתומדצקת
בתקנתמקורושביעיתתדסםתשאיסדרא) ,ג(מי"קבגמראדעהישנהאמנם

קבד)(עמ'אשוננהםייאשביעיתדינצחםיי,חדויסףלרבי ,',' ,דיראהרבנ.ן

השביעיתאדצר ,השלםצויןכרםראה(כדודעהמובאהבירושלמיגםובנראה

שימעאלרכישלהברירהבכויבחוםקפקולאאלהכספרםיגםאר ,)n-טעמ'

הפירשועללערערכיינילאיבקיקבעירכיגם .מסיבילמשההלכהשזרהי
הלכה"להכוונה IIל " IIשב"הלכחהציערררקמסינ'''למשההלכה"שלהמקרבל
צדרכו,כלכרירלאהסגנוןאךמסיבי",למשה

חיים"ה"מיסכשאלתדן ,ilפאה"דבעלהשלחן".מ"פאתההוכחהתמוהה
רקאסירהם IIהרמכלפיבשבעייתשחרישהיתכזאירהרמב"סעלשהקשה

 ,).lוי.-חרשיתבאיכורהרמב'יםבשיטתשוגםיפירושים(שינםדרבגן

הלכהפ"עאסורהשביעית)לפנייםו(שלשויםשבעייתכחוסםח"יישהדאליו
שלהלכהיטחושלסיהלךם"הרמבש"שסאהבעלהשיבזהעלמסיני.למשה
בתוססתחרשיהלאיסויגםולבןסופיים"דכוי"שלהגדהרשימסינילמשה

חיסיrפאה"סבעלמסיגי.למשחבהלכהשמקויואףדרבנן,ידןשביעית
רבנן, iכאיסןרשביעיתתוספתאיסורשהגדידבג,ע"זדש"יכוונתגםשזוהי

איתו"ב"מצפיולכו(כדרננולהגדירהישאדמסיני,לשמההלכהזוהיכלומר

רש"ישכוונחלומרהשלחןפאתבעלדעחעלעלהלא :'א) ,בהשנהראש

בחב(יבןדרבבזשכיעיחשתוטםחכ .בי"ע ,'''שרשיטחאתלפרשאפשראולי 4

אחזרתמסינילמשההלכיתשישנןהנזי"בשיטת D":g )השנהראשמסכתרישהגtונירי

הקודםההיתרלהשאייישזאתבכלבזרית,ל'"חזיבזררלבראתיי '3Iושבאשרוסרובנתו

ותיביקית"החזזעלזגזרילאהנרלאורהקריאהעליגזרו..אםכגוזמסויסים,במקרים
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פליסתעללהצטערישמסיני".למשהכהלכהרגרררהמאדקדרמהל"תקנה
בירחוןזהפירושדוקאהכניסןובקיקבשעורכיבמיר.חדתמוהכזו.סופרים

"שאיו"מרריה"לקרראילהראותכדיואילך)עג(עמ'תשל"טאלרל ", 'T:"מור

גספךלאכזה,חידרש""למקוםאין .) 1בהעךה(שםחידשו"גל,מדרשגית
מעולה.תורגיטתכתבשהואב"מרריה",ולאונקי""קבהחשוב

עלגזךרל"חזכשגיעית.ספיחיםעקיךתלחייבבקשךמרכאיפהביךרך
אתלעקורחיןבשיאםברורלאהבאה).עלגסאורמיס(רשיספחייסאכילת
 ."אשי Jחזר"ה .)זמשנה ,כפךק( " Jלקיימאסרר"כבךמרזכרבמשנה . rהסםnי
הלכותכספךימובא Jוכהספיחיסכללעקרךשמצוהכתבד)ק"סס "ס(

(הערותובקי':נ"קבהעיררמאידךארזz-.החזיןפסקיע"פהמייסדםישבעיית

העררכיסכחב.אשישהחזוןשביעיח"ב"סדרמרזכרלאזהשחיוברמח)עמ'
 ,הכיעוךכזמןכיעורלחירבהמשנהשכןונתאועקירהלחירבמקורשיאסדנסי

הספיחיס.צמיחחכזמןעקירהחירבבלי
· • 

 • · oו
אנג,פסחיםבמס'ברייתאמרבאהרענכיםייןשלהביעררלזמןבהקשר

עםזה Jד'נאמראהלכה , 1פרקביררשלמיהמסת".עדבענבים J"ארבל'
תמרה,"ולכאורה :חדשפירושמציעיםהעורכיסהפסח".דע"כ"ייזקטזשינןי
וארליהחורף.במשךנתקלקלוולאזמןהרבהכ"כבכרםענביםנשארסיאר'
ביקבייןשנשאךדדי 'רכו''הפסחעדביין"בלשונרכאןהירשולמילנורמז

להרבועיוןחקריראהזילשיטהסמכתוח Kשםוראהבם"קן Hקלשלאה,ונק J~ה

סובריסוהמאיריי Hרששגםלומראפשרזהלםי .)םו(!מית"א, Mשליס"כהנאקלונן

יגזרוזייל nשהזמןעבורבסינינאמרהבטיעותעשרהיתרשלמסיבילמסהשההלכה

ישלכוהשנה.ראשעדלנטיעותחרישההיחרלהשאירישראזשביעיתחוספתעל

כחבזהכעיןמסיני.למשההלכהגםכאזששיאףירכנן.שביעיחשחיטפתלימר

מרבריארקלן. 'עםה'חלקשביעית,קררשתבקינסרםא"שליטיחכמןק rnירפאלהרב

 :"לרזכךסרנריםלאשהםמשמעמסיני)למשההלכה(ר"הב Iנקטןמרערספרתוהח

 ,וtסורהדזקינהמכללילדהמנא nרמדשראלדקדקאיבאמהכאמסיני.למשההלכה ..

לאלילרהלחורלהתיךאאכלשב'ע'ת,תוטפתנאטרה ''נ Qמלמשההלכהיייעלהרי

שלאיסררשישמרכיחבסיעיתעשרשלה.ריתרכלימרלאסרר",חיתירמהוכאאזםךדי

שלההיתרכיןלהפרידאיןהתיספותלפיסניעית.תיספחכלעלמסינילמשההלכה

למשהכהלכהנאמרוהריניםשבישהךישביעיתתיספתשלהאיסורלביןנטיעוחעשך

התווהמןשביעיתשחיטםתנטיעית)עשר ה'"ר(אלר.טרכ.ןר"שייראה .מסיני

רמכ"'םה Kרולנו.והערויךש"ששםןראהיפסיבלשמההלכהנסיעותעשרה4יחר

הןנטיעיתעשךיכםטביעיתשחוספתהיהלכהאחלכה , 1פרקסמו'''הלכות

ר"הככ.קטןר g'מוךיסכ"ארראההנ"ל.התיספיתשיםתכמרמסיני,למשההלכןת

קוק).הרבונוסרהרואתהירשמן.זכיהרבבמהרוות 222הבורה(ישםגיבהוהלכKתהני

• 
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, 

כאושישהדבריסכויבתוזיתים",ענבםיעליהםשנאכלכדיהנדנניחישמו

הב'עורזמואתקבעוולכוהבדבב'תובשמוב'קבב"וגסשמתחשב'סרמז
הספרבסוףבהערותרמז""·אול,בלשוומובאכזהמחודשם'רושמאוחר.כ"כ

הספרשבסוףזהרמז""אול,עלהסתמכושהעורכ'סהדברתמוהרעט).(עמ'

ב"ו'שב'ע'תלהסתפק"מותרהחלט'בלשווקמג)(עמ'הספרבפב'סוכתבו

לאשבשדה."שביקב'סה"וכלהשאז ,שביעיתמוצאישלהפסחעדשבבית
בהערותשמובאמחודשפירושודא'בלשווהספרבםבם"לכתובהבכוומו

קב.,תשהר'לדוו,ש'עצמוהפ'רושעלוגסרמז"."אול,בלשווהספרשבסףו

בודדיספ'רותעדולמצואוחיהבהמהשלבאפשחתותלו",הב'עורזןמ
• 

ולאהכ'פיו)ב'ושלעלאוכל,וד"ה '''שר(ושסבבב,םסח'סע"ובדשה,
 )!(בהמה '''עייושת"תשלאפשרותבעקבותהב!ז'ורזמוקב!ז'תעלשמעבו

בשהד.בודם"דביקבם"

בי'חרהחמורההדרגהשב!ז'ית.סוחרישלהגדרמובאקמח'סבעמ'

r.מפש'ס"התח"השמ'טהבשבתארהשב'ס,כלממלאכתוובטלי'שבשהיה 'נ
"אסשהוס'ףאהלכהז,פרקבירושלמ',כרעבירה."כפיחתובותוובושאד"ו
במלאכתוועוסקיושב ,"האסאבלפסול.לאוואסכשראחרתמלאכהעמוש'
בפ'רותובותוובושאד"'ומפש'טהתח"שב'עיתשבאתכ'וושבוע,שב'כל

עובדהאדסאסכלומר.כשר."אחרת,מלאכהעמושא'ופ'עלאףעב'הד,
בקראהואא'ושביעית.בפ'רותורקארבשמ'טהשמתעסקאףהשביס,כל

שאיופיעלאף"עלס'ר'ל'אוהר"שפ'רושמובאונק'''קב"בשב'!ז'ת.טוחר
כסףלהרו", Uברצוכלומרבטל,לש'בחצהו "Jשא-אחרת"מלאכהערמ

?כקרמ'סונק'"ב"קבבטלו").להיות"שלאהוא-בלשונושר"ס(לשוו
אהבתתמוראלאעושה,הואלהרו",מבתעללא 'כ"מחודשםירשולזה

שמערהלדבריהוקהרלךשאיזשוד nאינו'השורותכרתב .")'א,(אכרתמלאכה

ממשלאהובשש'שהכוובהמהר"לפ'רשולו1ד"עואףהמלאכה"את"אהב

אהבתב'ומהארהשס.לאהבתמב'אההמלאכהשואהבתהמלאכהאת

חז"לשב'ע'ת.בפ'רותבמסחרמזלואתשמנסהזהשבע"'תלסוחרהמלאכה

סוחר"כלכבותוא'ו ,שובותת mעבהשב'סכלהעודבכזה,אדס·שאמח
ברבעיםכשביעיתהמגיניםשמעשיי ,זהברבשעללימראיןאך ;עית"שינ

ובק'''ב"קבאבות.במסכתשמע".,לרבר'לצ"וואףהמלאכה"אהבת"מתןה
למעטהראו'מו ,."הארחשו'ס,הסכר'סואףמקובל,סם'חש'סמובא'ס

צרכם.כלבדוק'סשא'נסמחורש'סבם'רוש'ם

• 

• 

ה'רושלמיעל 'ובק''"קבבפ'רשולרבות.אלאלמעטבאולאאלוהערות
האפשרותב'תנתובהערותבב'אורם"וא'לוומלרטשקצרם'רשורעוב."ו'מאצ
הנכבד'סלמחבר'סביחשלמ'.מעמיקבע'ווהטמונותהרבותהבעץתאתלהבוי
יקדרשא.העזהבוששיזהתיובימאמץעלרבההיקהרגמעיה

'עקבך'החרוץולמנהלפלדה"סספריסלהוצאתלשבחציוועורולבסוף
יפה.ובצודהבהידורהספראתשהוציא ' I/בפלרהיםי

! 
j 

i 
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 nבמערבקבל nנ

עםהערביהמקייגאון,חפניבןשמואללובהתווהפיווש
 'מאתיהעריתמקיייתביאייים,עםלניגגררכתב-דיע"פתרגים
מקץ,ישיב,יישלח,פישייתעלכעיקרגרינבאים.אהרןד"רהרב
קוק,הרבמיסדהוצאתאחרית.לפרשייתליקיטיםעםויחיייגש

 .תשל"ט.ירישלים
יצחקר'פירישהמשגה,ניסחכוללועיון,חקושביעית,מסכת

יהערית,ביאוירםבצירוףשמאנץשמשיןר'פירישדצק,מלכיבן

מסכתילרולשמי.סיריליאישלמהר'פירישעםירישלמיתלמדו
היצאתכהנא.קלמןהרבמאתי.דעיפרקיםשני,חלקשביעית,

תשל"ט.ירושילםהחקלאית,לחקרהמכין

דפיסיםע"פאיסולשמשהובינומאתהחטאתתוות
החטאת,תירתס'עלפירישהאשמ,תוותעםהראשונים,

יוםתיספיתבעלהלער,הלויילפמןטובייםלרבינימייחס
תשל"ז.ירישילםדי.כתבע"פטוב.

ישראל.אגדותונשיאמייסדוחנהיימ,יעקבובינומאתזכוונות

ועדיתישראל,אגדותהקמתלקראתההכנותנעירים,זכרינית
מדהורההראשונה.הגדולהלכנסיההכניתבלפיר,הצהרתקטובץי,

 .תשל"טברק,בנינצח,הוצאתמורחבת.שניה

בעלפסקיע"פבאץרהתיולותהמצויתדיניקיצורהארץ,מצוות

m מאתישראל.אלץרמייחדיםימנהגיםדיניםבצירוףאשייי' 

מרכזהוצאתמורחבת.שילשיתמדהירהכהנא.קלמןהרב

 .תשל"טהתירה.ע"פהחקלאית
עניניהתירה,עילםלתויהדרכהפרקיעשרחמישהשלהבתיה
ולובה.שלמההרבמאתעליה.ובעדותמצייתקיוםאמינה,
תלש"ט.ירושילם

כהנא.קלמןהרביסדרערינדה,הלכותישואלבתטהות
הוצאתייחדו.הלכותקיצירבתוספתמתוקנתשמיניתמדהורה

 .תשל"טירישליםפדלהייםספירם
שמיאלמאתניער,יבתניעותבחכרהיילהכיתהלכיתתהיודקוישם
בתיספתרבית,היספיתעםומתיקנתמירחבתדחשהמדהירהכ"ץ·

תש"מ.ירישילםדירני.מרבניתשיבהמכתבי

ודהקדיקדהייקאדניעלהמייסדיםיחדישויםביאוירםתווהדדקוקי
רייביץ.ק'יעקבדייעלרביתיבימספירולמקטהתירה,בשלין

מ.תש"בקרבבי

השלין.שמירתבעביניהלכהוביריריתירהחדיישיקיבץלשוומופא
תלש"ט.אלולא/חיברתהלשין.שמירתלמעןודעע"יין"ל

• 

~ 
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עמניאליינה

(שן"ת)ההלכהבטפרןתטןגיןת

תיס. Hסךעםחירהסרגירתליפריההלכה.בספריתסרגיוח

הש,ייח,םווייקם , .. ,יו"'לתיכובייח.ליסיבותעןרחוכררת

 .נןרמחא:ילן.בראוגיברסיסח

• 

כדיבייתרהע"יהלבצירהההיראהשעיתאתלנצלמשתדלמירהכל
משתדלר"מ, OI ,לגמארהמירהטיבה,בצירההלימידאתלחלמדייילהעביר

בבעהיאיחםלהכניסבתלמי,דתלמדייישלהבנתםאתלפחחשבעתיים
הגמרא,בלימידלהמשריחשקילעיררהסיגהישלהמרכזית

חלקכאשרבמיוחדרבקבקשייםהמורה-הר"מנתקללמעשה
תורהבתלמידיקיימתזובעיההגמרא,משיעזרימתלהביםאינםמהתלמדיים

חל;<אשרחיכוניוח,בשייביתבמריחדחמורהזובעיהאדקטטת,יבשייבות

ימינו",יאורדחיינוהם"כיאתהתוהרבלימדוריאיםאינםעודמהתלמדיים
אמנםמ/הר/החלמדי.שלבראשיפעםלאמהדהדתמזה"לייצא"מהשאלח

קושיותעליפהתירוץהביאאףבשר"י,נפלאדריקמסבירטוב,שיעירהבין

הר"ממרגשיהשיעורבסוףאד ,"החושןמר"קציתחדישרהביאהתיספות,

"לכביש"הצלחישלאמאיכזבוהר"מבשיעורהשתחפילאמרח.למדייםשחלק
החלמדיםי,אח

-• 

• 

זהמצבעםהשמלימיםר"מיסשינםיבלם,·ך"מםייושביסזןמדיכהעל
מעטיםלאר"מיםפנים,להםתאירההצלחההזמןשמשדמקויםאחריםיאילי

גחלותלשייביחכךאחרילכיהתלמדיםישלנכדבשחלקבחקוהמתנחימם

גמרא,ל,מודשל"טעם"התלמדייםקיבלישרם

אחדםיר"מםיזו,בעיהעםלהתמודדמקורינסיוןנשעהינית,האחרבשנסי

איביקטיבריתבעיותישנןאוליאיבתלמידיםתלייההאשמהאםעצמםאתשאלי
מהמציאותמנוחקהלימידלפעמיםאוליאיתן,להחמודדששיס"השבלמידו

הסרגיהבתוךמצאושיראלגריליארילתלמדייםלהראותדרךלמצואשיולכן
במליסהחרים,שטחיבכלשהתעוררומעשייתלנעריתםתךןונתהיבשהוו ..

יהחשיביתאלות'השבספירהנדינוחומעניניתמעשייתשאלותאלפי :אחרית
לימיראחלקשוררצייכך,אםבגמרא.פתרינםאתמצאישיראלגרילישל

בכיבהבהבנהמתרכזהמקיבלהלימודתםי. Ifהשובדבריעדיועםהסוגהיי

לבתשומתבלייבדואיההלכהבפסקמריחדעריןבליהשינים,הש"סבפיחשי

בעייןפתרינזאתשמצאימעשייחותשיביחשאלותשלוהמגריזהשעירלחימר
מחישרת,מסקנהאימפתיעחדיישלפעמיםבישישמעמיקעריןבסיגהי,

מימחיםעםפעילהבשיתיףמנוסיםר"מסיבעריכתעזרחיבריתניצחיבך
דוקאכנראהיצאהדחףכוחבר·אילן,באוניברסיטתהשו"תבפרויקיט

ך 5

I 

• 

, 
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• 

הציעיילכןשברשיתםהשעירהחימראתראישראשיהםח,"השומפריייקט
סוג'הבכלכמעטהדב'םהדב'םת'ם"השובעזרתלהעזרהתורב'הח'ברךלראש'

שבש"ס.

רגההראשןנההחיברתאחדוח,שניסלפגייצאןהראשוניתהחיברות

הפיעלוכרתעלדנההשביההחוברת ;נטגטיזראשין",קורא"כהזבסוגית
 ,חוברותשתיכעתהופיעונוספיםפרסימיםואחריעח, "מצעיאבבאלשביתה,

ההלכהבסםחתסוגיית"הדפיעט"תשלבתשריעמודיס.מאהכמעטאחתכל

פרקעלחרברתט"לשתאברבמבחם ,מקאבבאשלראשוןפרקעל ")ת"רש(
ה. "/1במסכתשלושב'ראשון

והתשובות.השאלותספר'מתוךחומרבא'סוףהסתפקולאחוברותעורכ'

החוברתבסוףוא'לוהחוברתבתוךמשולב'םלתלמ"'סושאלותהסבר'ס
 • Qגשו"ח'הבדיןבחומרהקשןריםהלכהוספרימשו'יתיסרביסצילומיםמובאםי

שלב"אתהעורכ'סעכרווכ'צהקמאככאעלאלרחובחתשת'הופעתעס
רב"החש'כותל'מרד'תירב'חימררלתלמ"ה'סמ'ס"לרלתתיהצל",והב'סי'
ע',לר_ברצרהלבצלושש'

רב'שלמהרש"א"גל,ון ..כחדש.א'בואלוברותשבחיה'סיד'ן 'Tהרע
מרא'מובאשח'ותמהר"ץכח'דוש'וכןהגרעק"אשלבבוא'גר,שלמה

צ"ןכןכמוהסוג'ה.בדבר'הדב'םותשובותשאלותלספר'רב'סמקימות
לאורעכש'וש'צאובחובריתאךרכ'ס.שר"ת'סהרא"שעלנתבאלקרבןבעל
צילוםואףהשו"חציטוטעם ,מסדורתלשיטההדברהפך nהשי"פרוייקטע"י

הו:1וDיי ,בשייבההלימודלמסגרתהחומראתלהתאיסכריהשו"ח.מחיך

רומש,מקר'סעלשאלןתלפעמ'סנתנוואףלתלמ"'סשאלותהעורכ'ס

הפתרוואתהתלמ'ד'ס'מצאושבהס ,ההלכהבספר'בוספ'סמקורותבל'ו'י
ההלכתי.

בושאכלח'דןש.העורכ'סהכב'סןב'צהמסכתעלהאחרובה,בחוברת

בערבשהגיעההמועציתמבריתמשפחהעל 14 'בעמכמרסיפור,עםמתחיל

פועלמ'ב'ם,לד'ערכןתלקטוףששכחוהובררבסוכותאךלמןשב,סוכות
חתךשגו'בערבותלהשתמשמןתראםהשאלהובשאלהערבןתהבא"ערב'
 ....תלמאו'שיבהתלמ"אסבכךספקלהט'לש'טוב,ס 'Tבה'וד'עבור

בחמןעלהסיפורלגב'גםכךזה.מסוגמתוקבס'פורמעונ'ןתיכון"דת'

להןר"מןתראסהשאלהובשאלהקרמשקהבקבוק'שהב'אחברה"מן" ..ה
לכדוקשש'ל'נדמההחשמל'ת.המנורהעלקבןעבאופןשמןנחהפותחןאת

ורםי Dבסימעוגיגיםעשרהשש-עשרהחמשבגילאיתלמדיםיאםהיטב,

רצויהבמוכרתבכתותאןלסכאלן.הקדמותעלמוותר'סשהס'תכןכאלה.

ס'פןר,בצורתהקדמה '''עההלכת'תלבע'ההתלמ"'סאתל.דכנ'ס

התעניגותקיימתאכןשןהתבררמיסיר'לכמהפנןית'השןחייקtו Dחראשי

'מצאלאואול'זמןחוסרשללחץלפנימ"רכלעומדמא"ךאלו,לחוברות
אלו.בחוברותלןהמןגשה'פההחומרעלהתלמ'דיסעסלעבורהזמןאת

ל,ןבדמההגמראש'עןרחשבוןעלאלןחוברותללמדראפשרא'בודא'

• 

< 
" 

~ 

" , 
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מפח"קטבחוברותהשימושאתעצמםעללקבליפחדומעטיםלאשר"רבם
הגמראלשיעודיאחדותשעותלהוסיףצורךש'ואוליזמן.מחוסרהשו"ת

להכניסש'כילהר"מאםע"ילר"בצירההחדשהחימרעללעבירלאפשרכדי
אחדותשעותלהעבירשאפשריתכןיהשו"תים,ההלכהלעילםיו "1תלמאת
התחוםאתלפתוחשרצייספקאיןבשי"תםי.הלימידענורהלכהלימידשל

 "1בהש'גדהברהאלוובחובדותהתלמידיםלפנישו"תםיספרישלהענק

ובלימודים "1התלמלפניומענינתחיהבצורהההלכהמיבאתכאןר"מ.כלשל

ההלכה.לימודגםאלאנשכר,יצאהגמראלימודרקלאכזה

כרינולוג"ם'נתוניםוביבליוגרפי,ביוגרפימדורמוגשחוברתכלבסוף
עלש'מחובודאימהתלמידיםחלקבחוברת.המובאיםהשו"תיםמחבריעל

מקוםהמחבר,עלההיסטוריברקעפחותמתעניניםאחריםואילוזותוספת

תלדותעללימודיתתוספתכאןישאופןבכלוכו!וחיבידיוותקופתוכד~נתו

תירני.ידעייסיףזהוגםש'ראלגדולי

ללומדה"'.תורהאהבתולהוסיףתירהלהגדילרצינינסייןיבכן,
 . Uי.

כיחךזלכירכאיכןיאחר

דכתיבכראויישראלבניחזרישמדיפירושביתך,ולבירבאוכךואחר

להללהפהלפתוחיכולימאיננובגלותורקיספרותהלתייליצרתיזועמ

ישלתירותשיצאנוומדיבאחרא,שכפותיוע"יית'לפניוולהדוות

בנרותהזכרוועיקרהדורחכמיעשוולכווהודאה.בהללהפהלפתוח

להסתופףלחזודשזכינוע"ימהגאולההשמחהעיקרכיזאתלהראות

אלקינו.בבית
תרמ"אחנוכהאמת,שפת
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נניעהובאיסורהמלבי"םלמכתבהערה

לםענההמעתיק"עלא 'ושורה 53עמודתש"מ,תשר'האחרון,ן "1בגל
 :ל"שכצוםשוטוצ"ל.מלבי"םהגאוןבמכחכ "ל"אמן ""יחברךשכיןהמלה

 "מ"א"ישירהשםכןז. I 'טהוםיבשיעיההכתובמלשיז ,"אמובאלקי"יחןרב
ואמצאייטחי'חן"מי :לגכוןלה'וחצריךהםסקיחא,ואמצא ) 1 ('שועחיחן

ק"כיבעצםחבתןצדיקועין '.גכ"גבאיובהכחובמלשוןוהואהפסיקחא",

האמח.ד~אשכןוחמצא , 52כעמודהמלבי"םשל

בלו"רן"השדכךישהביא 61בעמודאברהם-סרפר'ד"רשלמאמרילעביך

חאוהדרךכשעושהאלאדאורייחאאיסורא'ןלהרמכ"םדגםקצ"הסוס'''
• 

זז"לי"טסימןהתשובהבאגרתירבהלרבגילצייןישרםואה,דרדולאוחיהכ

הלכההיאוכןוכו:החורהמןוכו'ופניהב"'האשיבאשחליגעואסור
מאברהיאבר'בכלאובפנהיארבדיהיהנגיעההאיהזאתשהקרינהוהר,נר

יאפשךייעימהי. 1 "לחשגדילהסיעיתאיזהע/יכ.המגע".מןלהינות"כךי

להיתר.מסכיםהיההראגםהב",יונהרבבידנךיייב'''מוזראהשאם

סאייהרכ

כרקבגי

• 

c 

שדהוכשביתתהשלחןערורשיטת

הואשרקכלומרהאדם,עלרקתלהשמ'טהמצותאםבשאלד,דגורבים
עלמצוהרשהואכמושדהו,שביחחעלמצווהגםשהאדםאולשבוח,מתויב

בחוסםוחבוהדגוהראשוגים.מתלוקחשואחסובריםישבשבח.בהמחושביתח

מצוהחינירמנחתע"א,צמציעאבבאל IIהמרשנו IIעtורזרהענידהרי"ר

הארץחורחטו,ס"ת"אהקודשצץיא,ס"אתרוןקונסרסהארץשבתשכט,

ראההידונים,ממשיכיםבזמננויעי.דכה , Tלשביעיתאישחזוז ,'יפרקת"א

משבתשו"ח ,בזעמ'כהלכתהשבעייתהלכה,נאיוראסי'שבעייתהלכית

ועו.די-א'בסי'שבעייחעלמשהשיועחמאמ-ב,ס"ויסף
דיגיעלספרובגדיון.;זעח"השלתןערוךבעלדלברילהעירהראוימן
אתשצייגוראיחילאץ."חתרכשגח ,שגהאמרכעיםיוחרלמגיגדפסורעים
יט,ס"בל "1ושמיטההלכוח .עצ'םליקוטכדיגיאגבדרךהמובאםי , "1דבר

דכלוגראה :לשוטיזההראוהי.לבלחשומחכגראהוכולאולכןיס,הלכה
לשחבדמיולאהחוהוומןאסורם"עכוע"יאפילובשביעיח,שאסורמה

שדה,שכיחתולאנאסרהמלאכהדבשבתדמידלאשבות,לעכו"םדאמירח
ע"יאודיועללימהכזאםהמצוה,היאשדהששביתתבשביעיתכ IIמשא.

עכ"ל.הארץ,שביחחעלעוברסוףסוףעכו"ם,
ודעימיה.תיגוךהמנתחלשיסחסיעיחאכאןשי

, 

• 
I 

i' 
ביוה.
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 ז.--~"--------.'--"--"".'''''''--''''''''''--''''''''_ 2ה

סםר

ה /Iב

הופיע

תהזיקדןשזם

צג'עות,הלכותגוער,גועותובתבחברהוהל'כותהלכות
יחיי,דיגיעיקריובמסיבות,בחתוובתהחנהג.יחדקידים,

'רב'םגושאם'ועודבמצוותוגשיםבגותחיוב

חאמ

 "('כל Kרםש

ר~רגומרבג'תשוביחעםמורחבתחדשהמהדורה

ל"י-120 .קשהכריכהל"י,-95 .רכהכריכה :המחיר
 ) mמשלדממי(חוץ

 :הכתובתלפיאוספך'םבחגו'ותלהש'גאפשר
ירושלים , 5010.דת.הרב,מרכזישיבתכ"ץ,·ז,:..מואל

 ___ .... __ ~. _ .. _- .... _ .. _________ .. _ .. __ ...----_דד
 Zנ 7 ....-- .... _.,-- ....-- ..--_ ...---- .. ,.-----------.,- ... , ....

וושלמרפא

בס"ר

tו ~פ ,ה

הלדשישוכירתבטניגיהלכהובירוריהיור"תקובץ

חשלייטאליל Iא'חוברת

אגדה,חדיושיתורה,חידרשיישנים,שפתי

ועוד.ההלכהמדורחי'ם.חפץבספרהערות

'רושל'ם , 6086.ןח.לשון,מפרא :המו"ל

.... _______ , .. ____________________________ --_______ oר

, . 
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המעיןמערכת

 26צפגה"רח'
ייושלים

ב"ה

ממםכ.והקואריגו,אל

משלןח,יימיהניירהרפםה, iTבמחיריהגדולההעליהבעקבית

לייי. looל-תש"מלשגתהמינוימחיראתלהעלןתנאלציםאגו

 )$ I ~.גשארבחו"להמיגוי(מחיר

,איבההמחירהעלאת . Tש.טבתבר"חלתוקפובכגסהזההמחיר

טבח.י"חלפנימיגןידמיששלמוהמ'גוייםעלחלה

 :הזבכל"זהשמתתפים

חברןןהריג"ד ,שכוחאלוןסבחן,מדרכי

 Pברבגי , 18טרפוןיבירח'גחשוגי,ה"ורה

ירושלים , 86וגןניתחר'אברהם,ס,אבהרםד"ר

חברוןהריד"גשבוח,אלון ,ןרהפטיגאיחמר

גזרה,אליהן,כפר ,פוזןבנימיןרפאל

הנגבב l/זמימין,כפראריאל,ב Pעיהרב

ברקבני , 26זכאיבןרח' ,לסקיטובןא'מנחםהרב

ירושליס , 26צפנהירח'עמנןאל,יובה

• 
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ירושל,ם , 26זפניהרח'עמנואל,יונה :חראי .IIרהעורן

ירושל'ס 13סלינםי ' m ,"!"רהכ..דפיס
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