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אפרתייוסףהרב

השביעיתבשנהבפרחיםהשימשולשאלת
, 

 ';כחבנוהחורה, '''עפהחקלאוחלחקרהוככוזשל ) 2(וכט'ההלכחיכדייעון
אינםאםאף ,ריחבפרחימחוכיריםריש(לריחעווכדיםאינםאשרנריפרחי ..

בשבעייחשנזרעופרחים ,כןפיעלאףשכיעיח,קדושחכהםא'ןלריח)עווכדים

טפחי'ן, ;השימשואחהאוטרוחטיכוחמטפרמבינולהלן ."כשימושאטררים-
שםהרבארמכןלאחרעבירה.עובריבדייוכטייעשמרסקבהיראיטורבעבה

, 

בשביעיח.כבראה,שבזרעו,פרחיםשלמועדםי
• 

זר.הרראהשלמקרררחיהאחכאןבבאר

שבעיית,קדושתבהםישהשביעית,לשבה.השייכיםהקרקעגדיוליכלא.

שבעיית.קדושחלגבישבקבעוהכלליסבהםשמחקיימיםרבחבאי

ועצים ;,שביברב)"ע(קאקמאבכאוכמטכחא)"ע(מאטוכהבמטכת

לכבוטה,ולאלמשרהלאשביעיחפירוחרמטר'ן 1א'דחביא ,האיחבאילהטקה

שהבאחרמירואכלה,רומיא .. ,לכם .. ,רח"קררכ:מסור'ןארמר'(טיר'
רלאלאכלה ...ירטירר'ביעררן,אחרהבאחןשוכברטהרהשמציארשוהררר Pרב'

כ."ע ,אדםבכלוהששאיבה .,.למלוגמא

שבעייתבהינהגאאיהיאתבאידהסקהועצים(שם)ותוספותוםירש'''

אחרשהבאחוכללמעוטידלאכילהדרמיאלכםדדרישחבאדאיכאלא,או

בכלשרהא'ןשהבאחרדבראלאממעטדלאראיח ,הטקהעצירממעטבעיור(

ע"כ.ואפיקטרז'ן,וזליוףמלוגמאכגרן,אדם

ובראהורבבן,יוטיר'חלוקיםשורהוביעוההבאחושלזה,בכללכילמדבו
דהיורשלמיט"לכא)טעיףכד "ט(העחידהשולחןשעוררואע"סכוכבן,דהלכה

יבוארלהלןשיבוארטירליארהר"ש[מדכריכללאהאיט"לולאפליג

ח"אמשהישרעחבשר"חככרשעמדרראיתיכללא,האיל"טרהירושלמי

דרקוהוסיףאלא '''החייבםהכס"מפסקיכןהכי,פסקינןלהלכההרי .]אסי'

 ,,,לעהשיגוככראכל-שורהוכיעוררהבאחושיהאצריכיםלאכילהבפירוח
 .יגח,"שןבפאהןרקרס ':j '''במהריעוין

איחארבבמ'מחלוקח, Uמצאלא-במשבכלהשהחדברהשבי,בכלל

ממבהיתשלעילאלאכלהלזיליףילאלאכלה ,למלינמאילאלאבלהר"ח
ואםכ."ערככיטהמשרהבמיאכיאהאכרבנזדאי ,יוטיכרביכמאןאפיקטוזיז,

מוחרלרבבןשהרי '''רכשהבריחאל"מוכחבפשככלשוהרכעילאדרבבןאיחא

קדו"ש.עליהןחלהשהריוכו,'וזילוףמלוגמאלעשוח

וכו'קדו"שעל,הןשיהאמהולאדםצבע'ןם"ז,רשיבירושלמיהואכן

קדושחעלהיחלהלאכרימשוםע"כ,לחול,ןאלאשאיבהמלוגמאיצאת
קח"ש,על"חלהדמלוגמאמוכחמשםולכאורה-פ"חרשי[יעוייןשבעיית

ואכמ"ל).יוטףאמוגחבטפרוכ"כ
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השתמשות·אםשביעית,בקדושתיתקדשקרקעגד"ולכילמדם",נמציגו

נפש,בכלושווהשוהו,זביעוווהנאתושלבדודתהאבו

• 

הנאהדווקאבעינןהאם-נסתפקושווה,זב'עוווהנאתז rבנזנב,

שהבאתוובראבלהבע"וו,אחו'הבאהלאפוק'באזהשכללאוהב'ערו,בשעת

בטעםכתבמ"א)(פ"זואשונהובמשבהשב'ע'ת,בקחשתקחשהבע"ורקדום

דמ'קל,בעלמאבןיכדאמוטס'קילבע"ווןאחרהדבאתןהאונראהזהכלל

ק"דבבתוס'מ"וכבעולםהא'סור rאהבאהדבשעתטס',ק'ןoאיסוואקלי

כ"עי,"מלקמוכרס"שביעיתבהויניהגש"כביעורודםיקהאבתזאםאבל
 ,)מדףבטוכההמאוובעלכחבכבוהאלהשכדבריםצ"נו(והאחרובים

לביעווו,קודםשהבאתודבועלחלהשביעיתשקדושתבנקוטאםגם

והואובל'הבותואפשולביעוו,גוומתההגאהאיזשאםדאםשולהסתפק'ש

שההבאהלאכילה I/דומ'שר"'שביע'ת,קחשתול 'IIתלאלהתק'םממש"
השדב"א,בשtכ'ת )'ו "ס(יעקבקהילותבסםרכןוכתבלכ'לויגרומת

אלו.ספיקותלפשטש"והבה

זןאיכעיאבהסברקדן"ש.עליהזשיהאמהיבשמיס ,בירןשלמימצאני
בשמש,מיבידיבקלט)י'סףו"הגבהוצאתהנדפס(כס'ז 'IIסיולש"הוכחב

אוכל,זרא'ןלריחאלאבהזמשחמש'ןוא'ןטובויחלהןשש"עשביםIכינינגון,
דבובדמ",ןזלוקחיזטחווהלעשרתומותויזבבע"ורח"ביזוא'ןוכו:אותז

-
\ 

.,. . 
דמידהויוהדלקהוצבע"הבהמהואכילחאדםדאכילחןטעמאמאכלשאינו

לאבע"זרל"אהנ"תובשעת 'IIבואבלשו'זוביעורודהנ"חולאכילה
כ,"עיכןי.

המאור,בעלסבוחעלםל,גטיוליאוש"דהולהוכיחוצרמכאזוהבה

חסרוזזההויביעררליכאההנאהשבשעחכלולדעחו(לעיל)המשנ"וודבוי
בחוברתכתבווכןדיוושלמי)איבעיאלפי(לםחזחשוהורביעוחהנאחושל

בסיףבהחשיכיח)להלכהגבןהמדושניתיי'ע(שיצאהגןיגביבזתטיסול

ראבוימל,גלאטיול,או"שדהרלומר,דאםשומד"ימזחכלאד"ולנזנהחוברת,

ההנאהשאיורכלהבעייר,לדייתביאשההבאההכרחרישדס"לאלארמוא"

רכןע"קב)הקהילוחבשםלעיל(רכמ"שקדו"שחחןללאהוילבע"ורגורמח
לומו ..,רצזיי(ולםע"ו"ש,-דאןתכדס"יוסףמשגתבשו"חשםיושראיחי

וכדומה),מל,לה '''עלבע"וותגווםההנאהאםרק 'IIומוחינזלל mחדקדו"ש

הכילל,ראשי"עמכת'''סירליאן ש/',השלנוספתלהרצאהעתה,זכיבו

 , Nשליט"כהבאקלמןוביחרה"גבהתישכוח,"להלכההגבוההמדרשנית

ראיז-שביעיחקדושחעל,הןאיז :בזה"לכחובדירשולמיאיבעיאובהסבר
מאכל Uשא'דברובמ",זולוקחיזסחורה,בהזלעושתומותויזבב'עורח"ביז

ע"כ.לא, ...לכל,שזהרוכרהןיוצב[ן'הבהמהואכ"'תארםדאכ"'חרטעמא-
בגל,וןנכתבובמקומםמחרקוחהמדוגשרחהמיל,םכי-בהנזרהשם rוצ'

אבלשויזרבע"ורןדהנ"חרלאכילהדמ'רד,'הנדםס,ס'רל,ארהו"שנוסח-
בבשמם" 'IIהאיבעככח'''הגירסאלס'כלומר,בע"ור.ל,כאהנ"חובשעחכריח
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rזסרוומשוםולא-נפשלכלהשוהדבראינפשבשמםימשופכנראה,היתה
 rלעבסירליאומהר"שדברלהוכיחא"אזוגירסא'ילפישווה,זבעיורוהבאחו
והדרפסו-כח'"עלבגלויןשבכחבוהדברים[בעביןשיהרובזעירוהבאחו
 .]'עמ'בח"אל l/הנהרה"גבמ"שיעויזסירלאיו,הר"שכדברי

ישלבעיורוקודפשהבאחוכלהמשב"י,וכ"כהמאור,דלעחדבר,סוף

הקהילוחלעדחכד.עלשיחלוקמימצאבולאולמעשהשביעיח,קדושתעלוי
חחוללאשאל"כככיעורגורפתהאשההבאהצרדיהרשב"א,בשיטתעיקב

הסברומהולןבריראשלאאחרימדיי,להוכיחלביאסירלאיומהר"שקדד'ש.

דהירושלמי.באיבעיא

מהאלרהכיחרצההירושלמיהבה-דהירשולמילאיבעי'אבפיןביהדרג.
דחיוח,בשחיהירושלמיודחהשביעיח,קחשחעלהיםאיןוהאורזלבןדהפרח

שביה,ובדחהירבבן,לפיולאר"שלפירקהוא-לבןהפרחשלזהדדין
ופירושבסורתא.בהדא-היאהכלדבריחפתראבהורביבשםשמיאלר'

לאשבורהידבשאיופרחיהו-נסורחאשבהדא-והרש"סרפלדאהמהר"א
כתבהדבריבטעםשביעית,להםשאיןמודיםכ"עינכה"גהירושלמי,נסתפק
פירשוט)(די,החזי!/אז l/וכעמשה,הפניזאתלעומתחשיבי,דלאס, IIהשר

קדו"שמשוםביאיןכדימשים mמהפחשיבשאיביבחלקכאןשמדיבר
הגר"א).בפ"עדר(יראה

שאיןםי mדבפבירושלמימפורש-ילמהרא"פשלרש"סל.מדיםבמציבו
שביעיח.קחשחלהםאיןריח,בהם

ריחבישאיןאףהפרח.בזמביביהרילהסחפק,שילשיטתםדאףאלא
הבדפסבמכחביצ"למבדלסיןהגר"בע"כשעיררימצאחיחשיב,-יטםע

חשיביחשלדעחולהסבירמארדיל,ברמן '''רגה\להסימןיוסףמשבחבשי"ח
שבעייח,קדושחריחבהםשאיןפרחיםעלחלולאקובעתאיבהכיאח

הבאהזואין-לראיהרקשהםדדרביםז'בפרקהשמיטהבספרכ"כולמעשה

ור"עהשמיטה,תורחבספרגםוכ"כשביעיח,קדישחעליהםחלהילאגופניח
שילעילשכאמיריאע"פחרמט.עמ'ח"בשביעיחעוייןחקרבספרמ"ש
רחיפרחיבזישוביימהחשיבי,פרחיסההזכהדיםשהריבכרלהסתפקמקים

דכחב-מטבקגרע(דלאלכילם.השיהדברהבאתםביישפרחייידאילבו,'
גדולימרביתיבוקיבלבימ"מהמבהג),וכןקדי"שבושישמרדכיהגדולת
שבעיית.קחשתבהםאיוריח,בדםושאיןניידפרחי , yבאך:ז"הוססקים

ספקככלה"ז-ייבכעי'הכריעלאהשירישלמיאחריובפרחי·ריח.

מדבירימשמעוכןא)(כב,לחימראדאזליבןהחזי"אשכחבאדיריחאעשיקרו
ה.סיעףשםהשמיטהבספריכ"כמבד/וט)ובחשיבתד"הט(די,ריחמרחללגבי

בטעיחם,שעיקרמפביאםלעיין,ישריח,בהםששיבפרחי·ביייהבה.ד

קדישתמשוםבהםדאיןס"לבויובפרחילבייהוייקביחפקטיפחם.גדיולפ,
תחיללאבךקי"ש)קדושיםריח(יפרחיריחבהםשישדאפ"יתכןשבעיית,

לעציםודמאי ,ש"pחבהםאיןים mהפשרובמשיםהןשבעייח,קחשחבדם.
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מבאייםוכןהעצםי,רובמבעיבקדו"ש,קרשוםיואינםשוהובעיורםשהנאתם

בשםבהחישבוח)להלכההגבוהביהמ"ד(הוצאחשבעיית,קדושחבחוברת

שמעוילהוקורניתואזובסיאהכמוזהדהריאפ"לאוליוכןאועירבר,הגרש"ז
וס"ל-כרעלשחלקוושישביעית,מקדושתלהפקיעהאדםמחשבתבזה

• 

שביעית,קדושתבהםיש?ריחעומדדםשאינםאףריתבהםשישופרחים

הב"ל.בח'ובהערהוילבר ג"ר,.(רךכ"כ

שביעית,קד""תבהםשאיןמקובל-ריחבהם rשארפרחםידבר,סוף
-ריחנהםשישנריופרחישביעית,קרושתבהסיש-לרחיהעומדםיפרחיס

להסתפק.יש

, 

• 
• 

האםלהסתפק,יש-שבעייתקדושת~הםשאיןפרחים,סרגיבאותםה.

ג.סימןארץבמערבי-אייערבךרש"זהגאוןדועתספיחין,איסורנהםגזרו

שאיסוךמשוםספחיין.איסורחכמיםגזרולאקדו"שבושאיןשכלטס"ק

דווקאחלויקצירהשאיסורכמולכןדקצירהאקרארנבן tאסמכיבדספחיין

בסוףפשוט,ודברכןחפסושובספיחין,איסורגםה"בשביעיתבקדושת

יא.ק"סחסלוהעריתקובץהספר,

הירושלמיבסתפקגופאזהבעניןאח,דבהסכריכ)כי,התזון-אשילדעת

ספיחיךדאיסןר"אע"גספיחיןאיסורבהוישפשתןאםה"ג)ם"ה(מעשרות

קדושחבהןשישבאלואלאגזרולאמ"מיזרעדלמאעבירהעוברימשוםהוא
הריספיחין,משיםבואיןיפשתןהירושלמיבמסקנתבראה(ולם"זשבעיית"

• 

-שכתבמיששילעייןעזרוש'-ספיתיןאיסורא"בש"קדובושאיןרכל·
הירושלמי).באיבעיתאחדהסבררקשזהיעדרמהלקש,דרימהשאבישמשתן

חשששישדברכלעלהיתהוהגוירהמשמעיז,סס"קטסי'א"מהחזןאבל
ומשמע-יטסו/iואסיימעשרותבחןן"אוך'יענאיסור,בשבעייתשיזרע

גיבהשזרערביומשמעד"הבכז,שביעיתnבזר"איראהבמחלן.קת,רתלרי

שביעית.בקדושתספיתיןאיסורתליאדלאהריספחיין,איסורבהםשי
קדרשתשאיןלהחמירשדעתר ,ג-דסי'ח"דנרברראזבשר"תבמש"כרראה

ספחיין.באיסורקובעתשבעייח

ספיתין.איסור ,קדו"שבהםשאין.בדבריםישאםהפוסקםידבחלקומצאנו

בגיבותטיפולבתוברתשכתבבמהויעוי(ט.סימןיוסףמשנתבשו"תור"ע

כהבאה.אסוירם-ספחייןאיסירבהםשיאםביידפרחיהחרברת,בסיףבוי

• 

· • 
ודאי-שבעייתקדושתבהםשאיןכפרחים-ובעבדמושמרבעביןו.

וזרעיהשבטעיההלכתאפסקיבןאךלהפקיר,מצוהושאיבו-משומרשידידלא

שאיסוךהדברםיונראיםכשדב"ג,ורלאאסורה-סרקאילבותשל{שחילה

כהע'שבעייתהלכותבספרוראהק"כ Oיטסי'אשיבתזוןעייויןהתורה,מןזה

באיסור.עבררהפרחיםוזריעתשכשתילההריטז,כעס'

שלדעתבאיסור,שבעכרובדבריםכמחלוקת ,להארריהמקוםכאןאיןוהבה
באיסורבהםשעבדופירותועו,דקכב)(יבמותרמב"ןהט"ו),(פ"דהדאב"ד

מ"כבם"דהמשגהעפ"י(שס)הרמב/'םלדעתואילובאכילה,באסרוראוייתא . , 
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במשימרהאוסר'םהפוסק'םדעתמהדלןו(ו'שד, 70כאכהם'ריתנאסרולא

כדכר'ו'ו "lIשכ'ע'ת)להלכותח"אבסוףבמ'לוא'םמ"שוע"ונעבדבענ'ו
המהר"ם/ש Iימהשבות,מןהילדלאבעניןשהאריךבמה(וגסג,בסימןהרדיב"ז

אוכ"מ).תועכהכלתאכלילא rבענש'ק
ז /Iללםבעב,דדיןאיןקדו"ששאיז-גוונאובבהאישמבלאמרראיתי

כחזי"אראהאדנעבהא'סירבהם ""הלאקדי"ש.בהםשא'ופרה'םבסוג'
שהר'ית. "lIשבבקרושתקררששאינרברברנםנעברשישלרעתרסק"ר'יס'י

מהמפנ'כשכ'ע'תשנזרעיפ'רותמת'ר'םהללשב'ת . "Dהראשינלדעתהק'
ית'רץררבנו,א'סורשזהישבס'בהשרהלגב'ירקאדהללב'תערתמיבאתכמשנה

לשמ'נ'תבצ'אילהרמשכהת"אע"געידיכתבסם'ח'ו,משוםאסירדכנזרעה
ש"דיאעםייכקדי"שבישא'ולשמ'ניתב'צאהנהנקט,"פס'קתאמ'לתאמ"מ
 .)'לשךייכנברגר"ש(הערתזדו"קע"שנעבדבן

שהריהחייו-א'ש.שלהלכהבפסקההסתפקיתבשערקנידענעבהובריו
להחמיר.דעתונרא'תית "lIהשבוכסדרהקל.אתרוגיםבר'וסק"ו .,ביסמו
הלכה ' Dרובחיכרתלהקל.רעתיהב'אוסע'ףמדס'מוהארץמציותבספר
בסופהבהתישבות)להלכהרג..בןהביהמ"דע"י(שי"לשביעיתדקישתדיני

הסתיההבדבר-הדברים,הטבררבוהחזן"אמתלמדיילאחדמכתגנדפס

הר'ו.מע'קרבבעבהנםלהקלפסקהחזי"אדאכוהדבר'םוברא'םמשמר.בר'ו
ע.ד, Iעמל IIהנבספךנהערהשליט"אכהנאר"קהרה"גכתנכןפיעלאף

כגוו-נפשלכלהכרח"םשא'בם "Dבמצרכבערכאיבנשמרלהקלרא'ו

 • "Dםרח

בראהםרהיםקביתלנב'ארבפרחים.ההשתמשיתבעב'ורברבוכאוערז.
עב'רה.עיבר' ''ימס'עמשיםגםחלישדשי

ן'דףרע"זבסוגי'להארין.צורךאיןעור,לפנימסייעדיןלגבייהבה

ריצחמהל·בם'"בוהרמב"םרנהרא.עבראבתר'רקלםנ"עעלרעיברמשמע

פיהמ"ש(ועייןזהדיןהשמיטרצט)לאייןכסה"מ(רכז-הי"רהנפשושמררת
שיקם Ifהמהרלדעתבדעתו,נחלקווהאחד·וגרםשבעיית)ומסכתמ"דtבייה

יעי"ש.דנהרא.עבראבחראפ"דעיברס"להרמב"םרלג)למרצה(ב'אור'ו.
הדלוההיב'הפב"מרלדעת-דבהראעבראתר'בהנדרתמחלוקתמצאנועיד
יהמליימלפב"ע.ליכאאחרלארםגופיה"ורמ'םהב'ברב'תומז'ףרהמלהוחז'
משוםל'כאדבהראעבראבחדבבז'רדרק-םל'גוליה.מליהמהל'ה"בםייד

הכוסניטלה"אלאמכש'ליאחרארםה"לאהכוסומש'סה'ילאראםלםב"ע
גםלפב"עחש'בא!דר. '''עלפב"עא'סור'בוצעזהילוהלאאםאבללבר.

• 

ייר"דבכת"סשכתביכמיהפנ"מכרעתשפסקימהאחריב'םו'שלראשיו.

O פג.'י

ע"אנ'שבתתיס''עי"ומס"ע.מ"מהר'-לפנ"עשא'ובאמראםגםאד
יראההאחרונים,בדברוהאריכןע"א,סאגיטןירש"יוועייןנאסר,זהרגם

שמהבאגררת'ש rמור"עו, IIקכ 1רבאבנ"קצר,וברעק"אג,ארתדלבבמנ"ח

עב,סןוד f/ירר
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בהוספות'ת "Yשבבמעדנ'-ארץהאר'ך-רבך "Yאושהגרש"זואע"ס

-המכ'רהה'תרעלהמסתמךמחנונ''ת "Yשבפ'חותקנ"תבדבר-ז'ס'מ!
גוונא,בכהא'הנהה'תר,להםהמור'םעלשסומכ'םה'תרלהםשהדברגי'!

שהאר'כי(וכמידמת'רמא!ל'כא'שראל '''ע-'ת "Yבשבונשתלישנזרעי
שא'נםשפרח'םעדומההמג'רה),חאר'הותרו-ררבנ!מלאכיתדרקלבאר

דהיתרי,'אמרמא!- mהכ

 !'א-מס"עמשוםגםכ'נראהלע'ל,שהאברגמהמלבדדבר,סוף
גחניי'תלקניתמצווהואדרבא, ,ת' "Yבשבור 'Oבאשנעבדיונרחם'לקנית
וכע'!כהלכה,תוצרתםמשויק'םאוהמגדל'םשמ'סהשימר'לחזקכד'שמ'סה

אאלקונהתהאלאקונהכשאתהמנ"!-י'נהו'קראבסםרא,שאמרומה
ובמצוות,בתורהשאתךעם-ע"אנטובב"מרכי.'עמ",ךמי'

ודא'-ממשמחשוד'םפרח'םקנ'תכ'להוס'ףש"לע'ל,האמורמלבד
בדמ'םממנול,קחלכו"עאסירהר'-בא'סורעכחהםאסשהר'שנאסרה

שונהזה !'אוכ!ה-ו, ,ס'מ!חזו"א !ר' "Y-בש'מושמותרנעבראםאם"'ו

נעשהלאאסאפ"-שב'ע'תז'קתכושש"דברכלמחשודלקניתמהאשר

שםחךן"אועייןפ"סרפאה"שחי"רפ"חרמב"סארה-איסורזהרנבר

רמסקינן.ד"הסקי"ב

 :םםרכ"

ואףשב'ע'ת,קדושתבהםשא'!מקובל-ר'חבהםשא'!םרחם'א)

קדושתבהםשא'!שאומרמ''ש- 'ITלרעומדם'וא'םנ 'ITרבהםשש"םרח'ם
שכע''ת,קדשותכהסש"-לר'חשעומד'סםרח'סשכע''ת,

-שב'ע'תכקדושתתלו'הואאם !' 'ITסטכא'סורהםוסק'םנחלקוב)
בחורה,רא"להבא'קשההחזי!-אש"ומדבר'

אסגסכומיששראסוירםנראה'ת "Yכשכנשתלוואשנזרעוםרח'סג)

מרפ.וסק'ס,לחלק-סט'ח'!משיםיאףנעב,דמשוםשבע''ת,דקושתבהס !'א

ודאי-בשבע''תנשתלואזשנזרעזשב'עיתקדזשתבהםשש"פרחים
 ,!' IT'Dסור 'Oאבהםשש'

ומחשור'סעב'רה,עובר'בי''מס"עמשוםגםאסורה,אליים mפקניתד)
שבע''ת,ז'קתבושש'דברכלקנ'תמהםנאסרהשהר'שאסורדוא'משמ

'ש ,,"רלעודמ'סוא'נםשב'ע'ת,לפנישנשתלואושנזרעוםרח'םה)
חכס,שאלתלעשיתו'שארכ"מ,ברנס,לע"!

 !'אשב'ע'תלםנ'נזערואונשתלואפ'לולר",העומדם'םרח'םו)
בסחו.רח,ואסור'סשב'ע'ת,בקדושתקדשו'םהסשהרירג'הלבחנותלקנותם

 ,)!י'כהופקרולא(אסמשימרמשיםיבש'ומש
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עמנואליונה
• 

• • 

חז"לכזמןהשמיטהשמ'רת
םקים")'א'ש 1 (

.11 

נושאהרביס.שניעיתריגיאתחז"לנזמזשמךואירלנךךקללא
משרהשמיטהשמיךתעלאחריסמאמךיסגכחבואמםנכאווי.נסקךלאעורזח

השמיטהשמיךתננעיתנעיקךהמחבריסרגואלהבמאמךיםאבלהרוךות',

החגאם"בזמזהשמיטהבשמיךתבמקצתךקוסעקוהאחחנוחהשניסבמאה

זהאמאדוםי.

לפעמיםהקלושגי,ביתנזמזישראלנאךץששלטוהעולםאומוחמלכי
ערשבעיית,ריגישלמעשיקייסעלמעדיהר .'השמיטהנשגחמסיסבהטלת

I בהזמגים"בובהל,.שפי'נה:ןכנןן;קלמזה.רבO השיבשיבחמרY , ייה 1ז:בימש:י.הרב

רלKי W 'לו IICסיהרבהשפיםהרברבחונותה" CהIסlב'זמיון.קייסלתוירןת ..

בוכסיןהרפי"לוcהמימריםסליסההשהג.זבאתבטסרהררריח'"כמהלךהסוניטה ..

 •יוכולייסןזסוcרכו"סחרייטףכעריכתהדת"',ככית"הסםרהשמסיה.דבריבז Pבמחוסר

חס"מ.ירושייםהרתי,החינוךגאףוהמרבי,תהחינוךוסמרית Rהזו

שלאחר nבובזי.'"שבירח..זובדlחiבפרוtישוביאלבגיוmבקוחס.ונובMר'ס,יןגבבתו

"טףשIבחהפייפ' , 1- 21עוב'לו , 304- 328 'מ,להתרגזי '""בשביתחררבן

כיןניובטפיסקיקיותשוניסת ..וייסליןוס"ז • 209 215באהתקיפהקיקי""סימסת

לKהנובאמייםיעי.ד 243-256אמךיקה ICבעכויתהגיתהתאנים"'ובתקופתשניבית

עסן.גמליאלרכויבביהנשיאיהודהשרכישכי:עיחבייניההחייםעלהיבסהישהנ

שובירתלחיזוקס"עסוהרב,תהתקנותהמ,שי,יקיוסכתבתמ"סתלכתשומתוו'

המעין.ראהבסבי('יחרביסלההתריםרשיזבתאלו.לתקנותר Mסהכ'והסיביתהשזביכה

רקועלות Mלוישרביבזזבןחכובינושעשרההתויסאת . 8הערה 41עמ'תשכ"ה,כבת

הוב,יןוגeהדMירגeנום,שיהאכזריוהסלכוןכוכבאכווברדבשלון"רי ICהקסההזמב
• 

בהלכותשינ.םי 0 ' 019 [יש" Mחזוו ..ההקלכדירנוינב. . 30-32עונ'תשכ"התונוז

וברהיר" ..בובכבתיורהxהשיוכסה,שפירת mותביבעזו,רוב t(הי • Pריני;ישביזי,ת

 .נר-עדנלזס"ם, nלו>יל

רב.קס;זי 1j ..ג,פרק,ןיבפר;זדהדו\ס,קדמ,נ',ת :םלבייס)(',יבסוסובתתיהיבןף Oיו 1

גeבךתיהסחיקילקחםלהםשייושההדגילהכהוביקס זeג.. :זביקדוולוcכסנדרלפני

וי,פרק"ובעה'עשו,ובסםוהכל"',נתן Kוהיובמסים,פטווההוסכי('יתהסנה Mושתה

השביעיתמהשנהחיץוסבה,דמי ...מסיעל,..שהיהידיםקיסריייייסהחלםתלע

 ....בהזורעיסוגeינםהעזיםפויאתוספיס Kואינסהואילשבתוז.וסנתלהקיראיםוסהם

tהשביה.בשגהלסלםהיהודיסבררסוכברהוK סבתיפלהמסיםי.חסביעית,חרי

 • • Sהערהרלועם'עגכידתשל'",בסינימליקס,יהודהרהגזהשוניכה.
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עלישראלנחשדר"כלללנרש"מא,.,ךבר.התחשברורששליטששאם""ר
הרמב"םפסקרכו )אנהגיטיו ,בר"תא( "השבתרתעלנחדשררלאית "Yהשב

ידינבקירסרפ"ו ."ית "Yהשבעלחשרןרד"שיראליב)הל'א"פ '''שרמ(הלמת
ראלשינתנרשדברכל" :יזלא,מרתש ,הסכילהאבדבריגסנרמזית 'I7שנ

 ם,.,כנחק"מראלוהרי ,וסב""התררהמדרלוחומילהשבתכגוו ,על,ונפשם
רשמיטיםהמקשדכיתכגוו ..,.לענפשםש"ראלנחנרשלאדבר ,ניטל,וואיו

נםחאצ"חקרבירברי'!'ועיםמא,.,ך ."ם'!'כנתק"מרלאוהד"ניודףכלות

גכררי"ית "Yכששרמריעלשאמרויקרא)פרשארש"רכה,ודמרש(תנחרמא

 ."דבחדעשיכח

חכמינוהוסיפראלהאיסוריםעלכשכיעית.המלאכהאיסורינאמררבתורה
שאיומניו ...ולכיסוחולע'!'ורלניכרש"מניוהו.גםשנאסרורכותעדובות

מפרקיוואיו rמזכלשאיומניו ...כאילומפסגיואויויןמזדוואיומקרסמיו
עלבר"תותמובארתאג,קטומרעדבמסכת ." 'וכומעשניוואיומאבקיו~איו

איסורים .דרבנואסורותאלושמלאכותמרכחיהרהגמרארברתאסרררתמלאכרת

אחרים.תורהדל,ניוגדריםגזררתשגזרוכוכרחכוכינוגזוראלה

OU בעקרבתהכוכינוגזרושגזחתמוצאיםאנורכ.שדרבנןסוריילאף
לםעוכש .תי "Yבשהלכרתםריבקהז"לכזמןשנגתלרזלזרל,ם ~מכשולים

התעוררהשבעיהבעקברתרקנאסרהוכסרימתשפעולהבדרארתלקובעאםשר

ראריותאלרתקנות .למנרערצוהכוכינרשהעיווכראיתארזלזולכעקברתאו
וכיטה.שהכשןכירתל"חזכזמןשהתערררוהבעויתעלאורןכפצ"ותהושהרילעויו,

כלאשבוכסכתכמובא ,לגמרישהתפקרויה"'יסהוי"לחזבזמןשגםוכסתבר

םיכלאכרוכראתזרעשאחדעקיבארבילםניוכעשהשבאמשבהדז,פרק
דופן.יצואמעשהבודאיהיהזהבשבעיית.

דיניררבעלכללבדןרהעסשמרשאוכנםמראהל"חזבוכקורותעיוו
לגזררחכוכינראתהכריהוזההתחמקרתשלנסיונותה"וכא'!'ךךאשביעית,

אזדרקארארלי ,"השביעיתעלחשודיוש"ראל"שלוכסקנהכאוחז"לגזררת.
שווכררבנסירוו'שעוכוהעםשלחלקיםאותםכח,"גבורי"אתגסעלהירוכר

עריםביוטהימשהכשמירחהבדליסנתגליכוכמיהקשםי.שבעייתדיביעל
 .)א ,לבכורות( "לרהחמיראשביעיתיהודהדוביבאתרחי"כנוו ,שוגשיאזווש

• 

· • 

• 

• 

 ,.כ

דעהש"נהוכיטר_שמצותעלהעםהקפ'!'רניםשהראד",שוכונאיםוכלכיבזמו

נסיגהאייבהמכבי.יהודהבזמוהאויבעלהתגבריהשמיטהשמירתשנזכית
הזרהשלטוושגםכברצוין .'לכרכהזוכררךשנהפך ,הרעבשהציקומנפי

תולדות :יעבזזאבמקורוק!בר,גזמיהשבע.שנחבס'כהנאקלמןהרבסולוסנמררואה 3:

גזולהלםלסההשמםהלרלגבאאשרהרעב,.ויהיוז"ל 102 ' 3 'מ,ח-דישראל

 , 1החסוברםיוtנבטפולמסופרהכונהרןוי" Kמשעןיריב Iהת Mהכרי"כילשירלא,
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אי-ואילוהמסיםעולהכבדימאוחרתיותרבתקופההשמיהס.בשנתהתחשב

ולזחעלחרושדורבאותוהתירוחשז"לעדבסכנות,כרךוהיההמסיםתשלום

ההיתראתשניצלוכאלההיואדבויתר,ההכרחיאתזער'ואז .)אכו,(סנהדריו
פעמםי"שתיחורשוהואאחתפעםחורשיוהעם"כלכפולהחרשיהרעשו

גזרושאזועדו)(הרע"במפשריםשי .)בהלכההפרקשביעית,(ירושלמי
שדהאותולזרועאסורפעמיים,שהר'ואתאובסבתקופתשחשרשמיחכמינו

שבעיית.במוצאי

רביהאמוראבזמורקשלאמשמעהיחשלמי,בכוונתזהפירושלפי
בשביעית"וזרעו"פוקוהוהרינאישרביעדחמורה,ארנונאגזרתהיתהינאי

שביעית"במצואיתזרעלאשבטייבה"שדההמשבהגםאלא ,)אכו,(סנהדריו

ו)הלכהג,פרק(שבעיית,בתוספתאמבוארוכו .'ארנונאלגזרתמתיחיסת
, 

במוצאיאותהזורעיואיושביטייבה"שדה :בזהדנוכברשמאישלשבזמבו
חורשוהואחמשחורשיןאדםשבניזמןכלשביטייבהשדההאיאיזושבעיית,

בחרשיתושהוסיףלפיאותודקבסו :בכוריםמבחת[פ'ישבעחושרוא mשששש,

אמרהזקןשמאיהמלו],מגזרתנפשות,סכנתונפניהתירןבעלמאחרשיהאבל

עליהגזרואחרדישלדיןביתתזרע.שלאעלהיגוזרביפנוחישעההיתהאילו

רקמצייבתהתזספתאבשביעית.אזשזרעולומרהכרחאיןאדתזרע".שלא
השלחן"ב"פאתזזנבאוכזזרעיה.מזכירה,'ארבהשעשוהאסוהר iהחרישואת

כדיאסורהבתףשהרקשדמןברלד)ס"קשיראלביתיג,הלכהכ,(פקר

פרופ'מלכןת.שלאונסאזהיהלאאףהשלחן"ה"פאתולפיקויצם,להוציא

שביעיתמסכתירושלמילתלמודהמדעיבביאורומעלהפל,קסיהודה

שהידבאיסור,זרעולאהזקושמאישלשבזמנן 227-8עמ'תש"ונ)(ירושל,ם
• 

מסםיהשלטןןהטילמאדידהשוניטה.בשבתהתחשבוהדרןסיבמיהש~טון
להשיגכדיבשבעיית,היטבשחרשועבריביםהיוןלכושביעיתבמוצאיכבדים
להטילדורשבאותוחכמינןיכלולאהשלטוובגללשביעית.בומצאיטוביבזל
הזקן.שמאישאחרידיןביתעשהזה ;העברייבםיעלקבס

מאדירהשמיהס.שמירתעלפומביתעבירהשלתופעןתהיולאכללבדךד
ציותשלפביםהעמדתתוד mהונצפרטימקיוםהשתמטותשלמקידםהדי

הוצאתלמבועצ,ורדראןוחכמיבודרבבןאסורהשדהזיבולהחכמים.להוראות
השבהלקראתזבלערימןתלהעמדירקההוצאהמטרתאםאפיל,לשדה,זבל

להחזיקצורניתמאנשימנעההשמיטהשסמירתמספסוקשםרהאאךנז,ו,פרק

לארץי.'היתהשבתכיבהלהסגראוכלשםלהםהיהלא"כיהעירבתיןמעמר

ותמיי ....לי)ס"קיסראלביחיגהלכהכפרקשביעית(הלכותהקשההשלחןפאתבעל 4

המסבהלזמןזהשייךוהאדיעובדא,כרהביאאובסבסעתבזמנורהתירהואיאניירבי

שהגמרא.יי)ס"קאחרון(קונטרסהארץ"כ"שבתתירץקיקהרבהרבה".קודםרנשנה

 ;הראשוניםבריריתכברכזהאובסמצבסהיהלהסבירכדיינאירביהברזתעלמסתמכת

אתלהזכירצירךוהיהיבאירביבימידש nבתושובהארנםפסקבדאחרהתירר,זא

עי"ש.הישנה,ההרראה
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זגםעבירה""עוברישלהזיבולעונתבתוםרקזאתהתיחחז"להשמינית.
יכברמינימלי.בגרול(אשפתות)גדולותערימותשלמיוחדיםבתנאיםרקזה

"דאיסורקסיעמ'כה,הלכההשביעיח",ב"תורתהלויצבייסוףהרבהעיר

בזהעשרהארינועצמומצדאיסורשוםההוצאהלמעשהאיןהובלהוצאת

העדז","מראיתהירזשלמי ' Dלהאיסןרסיבתבשביעית".שאסורהעכירהשום

 .)באשמנהב,(פרקבשביעיתעבידה'''"עובריאועבודה""עובדיבעקבות

בשדה,הצאןאתלאסוףמותרצורהבאיזוהוראותלתקןצוןרההיכןכמו

הצאןשלבגלליםהשדהאתלזבלמתכווניםכאןשגםחששהתעוררכאשר.
פתיחתאוגדרםיבנייחשלבמטוההשדהסיקוללגביוכן .)דמשהנ(שם

התחמקותנסוינותעלכתגובהרובןנתקנואלוגזרות .)י~דמשנה(שםמחצב

שביעית.צמיתקויםשל

רביעי:פרקברישבמשנהומבאתבשביעיתכזוחז"לתקנתשלדוגמה
כררדשלומתוךועשביםואבניםעציםאדםמלקטאומריםהיו"בראשונה

שיהאהתקינועבירהעוברימשרבוהגס,הגסאתחבירושלמתוךמלקםשהוא
שםביחשלמיבטובה".שלאזהשלמחוךמלקטחהזהשלמתוךמלקטזה

עציםאדםמלקטארמריםהיו"בראשונה :תקנותבשלוששדמוברמיבא
דקיםביזחבירובשלמלקטשהיאכדרךהגט,הגטאתשלומתייועשבים

שיהאהתקינושליקטנו.הואבגסיזאימריזיהןמלטקןילהיותנחשדוגסים.בין
להויתנחשדובטובה,שלאזהשלמתיךמלקטוזהזהשלמתיימלקטזה

מזמביאיםשהיוהתקינוליקטנו.בטובהשלאאומריםהוןבטובהמלקטןי
ה.הלכהג,פרקשביעיתבתוספחאזהכעיןהמצוי".ימןהקחב

צרוריתאדםמלקטאומריםהיו"בראשונה :(שם)בתוספתאאמריעווד
עוברימשרבוהגס,הגסאתחברישלמתוךשמלקטכדרך'שלומתןרהורסין
שומרישלפגיםשהעמידועבירהעוברירבואכו,לאיסור".חזרועבירה

שדהו,מתוךודכומהצרורותשלאיסיףכלאסרושהחכמםיגרומרום.שמיהט
דרבנן,איסורשלחשש.אלאאינוהחששכללהם.זקוקההיהשדהבעלאפילו
אתמכינםישאםחז"להששוזאוליהשדד,.נעלידייעללזדעיההשהדד,בבת
בשביעית.לזרועעלולםילזרעיה,השהד

• 

• 

• 

כ,

בבנינו,עמדעדייןשנישביתבומןכנראהשמאי,וביתהללביתשלבזמנם
ואילךימשבהה,פרקשביעית,במסכתשמיטה.בעניניחושידסאנשיםהיו

במשנהשרםלחשרו.בשביעיתלמכורשמותדענידהכליבעניןדיניםמובאים

מתיריןהלליביתכשביעיתחורשתפרהלוימכורלאאומרםישמאי"ביתח:

• 

• 

משיפכקילאשפתךת,זבליםמוצייאך"מאימתיאמשנהג,פרקשביעיתהמשנהלשון 5

כהרצאחקאפח '''דעדיתלפי-העתיקיםכ"יבכלהמשנהנרסחכךעבירה'!עוברי

קורקךס, '''ד , Pצדמלכיבןיוחקרביגרסתוכך , .2הערהג.פרקל,יימ,למשנהפירוש

היא","האימביטנירהר"!וולפיאךעברדה,""עובדיאחרתגרסהמברכנורה.ור"עז Hרדב

שם,סםאנשיותרם'שבי~ית,השלם,הישרלאיהתלמודמכרןהרזאתזר~ים,משנהרראה
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Iכוכריןאין"ג:הלכה,דפרקשם ,בחיספהאוכןלשחטה."יוכלשר\אסםני
שאינןזרעיםיאחדהנאכל,ןזדעיםאחדהשב!ז'יחעללחשדושב!ז'יחפירוח
מחיר!'".הלליביחבשבעייחשדהלוימכורלאאומריםשמאיביח ,נאכל,ן

פיררחמוכריןאין" :יאהלכהו,פרקשם ,בחסוםחאגםבאמוחשדושלדב"ו

םרקבסוףשםוכןסעודוח."שלשמזוןאלאהשב!ז'יחעללחשדושבעייח

עלעדמפוסקכןאםאלאהשבעייחעללחשודא"'ןשדהמוכרין"אין :ג
רןווד. ". 1בא"'לושאיןמנח

 '!"שחההובשבר"חד :לשביעיחחשדויםשלעובדוחמוזכרוחבירושלמי

שמטחאעל '!"שחגבראליהאמרהחלחא.אפיקיןלאיחחיהאמרשמיטחא.על
מדברי"חלה :וענהנזרעצמזאחחשבלאהחדשדחלחא".אפיקיןאמדזאת

 .)טפרקסוףשב!ז'יח(ירושלמיהובריז"גמל,אלמדרבןשיבעיתחווו,
גשמיםחפילחבעניןברייחאמובאחאהלכהג,םרקחעניחבירשולמי
עלהיןמחר!ז'יןכדשבוע,ימיבשארעלהיםשמחירעים"כשם :בשביעית
זחארםיפרנסחמפני"מהז :מסבירהירושלמיאחרים."פרנסחמפניבשבנI'יח
חשדוםי."פרנסחמםניאמרזירארבי ,עכו"םפרנסתמפניאמירחביראי

אייתינהי ,שמיטתהפירותעלחשדדהיהספרחד,. :עמשהמנאיןהיזרשלמי

רביהקלכ"!'ער ".עבדהארחייוובגיעלובאיעב"!'ומהלזןםאררבי.גבי
רצהלאלוכזבוצרחבשבחבמויחד ,) 1הערהטףולמעלה(ראהבשכנI'יח

גזרואףלפכידבויחר.ההכרחיהאכוללמעןבשבעייתשעובמיאחלקבםר

א"הגרס"עגס"קכבס"שב!ז'יחאשי,(חזזןזד.צבורעבורגשמםיחפי"'ת

 :א"הגרפירזש-שמיטחאמשירכעירבי :גהלכה ,אפרקדמאייחשלמי
 'לומרשמוחרבירשולמידעהשיערב).שנתהשיתהבשבעיחיעןברהלהחיר

שב!ז'יחיזסף(אמונחבצורחבשבחאהללחושרים-כזחדישיר-"אישיר"
 .)אנט,

שהםמוכחיה"חשידרם",בשםנקראיבשביעיתשעבדלהשאנשיםהרערבה

אפשרמכאןבצורח,שנחהיחהלאכאשרבמ""'ד ,בצנעהכללבדךרעזדב

ה)הלכהטופרק ,בהלכה ,חפרקשב!ז'יח,(ירושלימ'"םארביהגדרחהלב!'
שר~אבראידבראבללאו,אםהואחשדואםידועבשאינואלאאמח"לא

שהםעל,הם W '!"ךאבשבעייח,גליברשיעבדושלאאנשיםהיואסור."חשדו
• 

משמ.חדשדים

 :ב)הלכה,דפרקשמז"'(הל'םפחיםיאיסורשלבעטםהרמב"םשלוןה Iו
מםניעלהיםגזרולומהבאכילה,אסוריוהטפחייוכלשהיויטפורםי"ומדכרי

בסחרזשך\בתודגנהוזרעוניוקטניוחחבואהיוירעילדשלאעבירה,עוברי

עברדה",עובוי,.להםקוראהרמב"ם ,"הםספחיםייאימרמהםאיכלןכשצימח

אהרנסון'יימהרבכחבוכןזרען.שלאוטזעגיםכסחרשיזרעוחששעליהםששי

כמעטהייהגזרהשבשעת"כבראה ) nסי'ת"אמשהשיועתח l/(דששליס"א

דכן ."בטתרעבירהעוברילבזדדיםרקהחששדה'ישניעית,שדמריכזלם
"עיקר rספחיגזרחעלט)סי'(שםשליט"אאדעירבון"שהרבמו"רכחב

שעלוואימרובםחרשזיערןעבירהרעברייחרבושלאלמגועהיחהוכותנם
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ציוי!באיסור".הזורעיםאתאףבגזיותםכללוגםשממ'ץאאלאמאל,ה!.

שיזרע,חששש'ז"אויזוע",,לד"שלא !',"פסגזיותאתנימקשהרמב"ם
לתווהבפירושוהומב"!כתבוכ!בפועל.שזועולמצבהגיעולאעדראד

שחז"לדעה,ישבהועדר.ושבע)אובעים(פוקופרחכפתור ,)הכה,(ויקרא

 .'בסתרלזחעהתחילושיחדייםשראואחריספיחי!,אסיורעלגזח

(שבעייתש'ראל"דיילאאבלבשבעייתגויםדיי"חמזיקי! :חקבוחז"ל
עבוביםהיךשאכ!מכא!להוכ",אי! .)הפרקבסוףוכ! ,גשמנה,דפרק

שאפ'ץולמעלהצוי!כברבשביעיח.שדותהיםאתעבדוגילשברש'רבים

קריםשלמסוהתודאובצבעהכללבדרדהאסורההעבדרהאחעושהעבריבםי

חז"לגזרולוכ!כאלהעבריביםחז"לבזמ!הויזאחבכלאול,ןאש'7בסד.דיבי
במשבה(רמכאלדוד"ה"שושניםשלפירשוומסחברלהם.עדיידאי'מחןעל
חז"לכאשרהסכבה,בזמ!שאפילוהחקנהשכובתחדישם")ב"חוספותשם

פרופ'כחבזהכעי!כחד"."'ייראדמהלעיבדלומראסורלזרעו,התיח
כובושחז"ל ) 8הערה , 242(עמ'שבעייתמס'עלבחיבוחפלקיסהזדי,

שבעיית,במצואינראתיכרלהלשיגדניבשבעייתשחרשושבעיית"ל"חןשרי

שהחחילוחשודיםגםהיוכבראההרומי.לשלטו!הכבדםיהמסיסאתלשלםכדי
 ,שבתבטל"אחראפילומבהג,באוחו"החזיקיאדארנינא,גזרחבזמ!ליחע
 '.הפרקסיףשבעייחסירילוי,ר"שכלשי!

בחוספחאצדקה.בדיביאףבדובהשביעיח,בעביביש'ארלשלותם,באמנ

שלפתחיה!עלמדלגי!בשביעיתצדקה..בבאי :רמכאגפרקסוףדאמי,
באוכלילדקדקצירכי!אי!אומרםיוחכמיסמאיר,רבידברישבעייתאוכלי

נוחבםילהריחבחשדושלאהימנואוחםמקבל,!להםבחנופחאפילושבעייח

פרטםיבאמרוא)הלכהג(פרקדמאיבירשולמיכלבד".ובצייםמעיחאלא

מאיסורילמאכל,םלחשושלהםאי!ומחילחשישצדקהלגבאיש'מחיבזתפים
לשיטחיאמיררביהלד[כבראהבתקבלהלאמאיררבישלדעחושבעייח.

אףי'לכלל,לבאלםשלא,להיםגזיוחכםיוב,.בלכנ,אחםי Oפהמאייי,זרתזאת 6

וכשהיובסתר.גיבהיבי iןזרךת Mותברקסני,חזורע'ס'ושההחשודיסמםניהכי('ררקודם

סגת ..כוכןכ)ק Hסמכ,(פרקהארזמצייתבספרהם".ספיחיסארמריםהיוזומחים

חכןבtנ"'ו Kוכשר ..כהנןcקלמןהרבכתבב) ק'""םיב,פיקקיק'ית,סוניסת(הל'הסב,-

המיאךי.דעתע"פבגראך.וזהרכו',וגtמרי"וסדיתיהםשזרעו,בירהכעלישנתרכו

בזמןחשיריסשלזריעהחסשאךבזריעהספיחיןנזירתשלורה pמהנ·להסבריסלפי

 ''',מלארז"..מדyניה Kרזה,ם('ם,ייםספיחיויסיר Kפרסילהסבי,קרשיישחז"ל,

רשסלחהל:םהשכיזית,תייחירהאס, p"Oבס" א."' nשליס'"גייIווירנך M-ז 'Cהיכ

 oyםשישלראב'",רכבר-כה?נ Yשבזייתהשלם,זיוןנרםירהאיזוו'",ב.תוות

ספיחיזיסור Kוקינארבילפיכסתר,זיYיהלחששקשירזהויאוספיחיולאיסורןcחו

לאלאושיסיתלפיהביזור,כזמןמתחילספיחיושאיסורסוברי Hרשהתורה.וינן

ב,הלכההפיקשביזיתיוישל:יניוראהזרעיה,:ינחששספיחיובזירת-חז"לבזרי

12 

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



m שנרתניםלחשרשאידהמקרמרתשבררבסבררהחכמיםראילרלמעירט]שש
הדצקה.לגבאישניעיתאיסורי

איןשביעיתאוכלישלכולהטררהיתה"אם :מסירמתהנ"להתזספתא

אוכלידכולדכיוד"ביכוריםמנחתבעלומפרששביעית"באוכלילדקדקצירכין
בזכרהלארכזבירשולמיהובאהלאזותוסםתא ."הענייםיפרגסיבמהשביעית

• 

נזהרםיאינסהעירישאנכלאםזי,נתוסםתאשהחדיומושים. IIברמכ

ענ"עברדבמגבירחבכדלדקדקאיד ,שבעייתחששהבםששיבמאכלים

 , 1העיראותה

כשררתהלגביספקותבהםשהתעורררמקרמותשהירמוכיחיםאלהמקרחת

מסופררכדהשמיטה.בשנתובבתיםבשווקיםשנמצאתהחקלאיתהתוצרתשל

בשרקאסררהתבראהשטעדעבריןעל )יהלכהט,(פרקשבעייתבירושלמי
אנמנרתבעניןשלשיי,פרקסרף ,דמאיבמשנההדיודמובדזהלפי .קיסרידשל

רבי"מרדה :סעדותרלהכנתלהמסרחתנהשמאכליםבארתםלהשתמשחמרתו

בתהאתלהאכילף,לה"לרדהש"שאינהביעית.שבל"מרתובנרתדה'רדה
 ."שביעית

גםאדבשדה,אסרררתבעברדרתהארץעמיאתחכמינוחשדולאכנראה

ופירוחבתבראהררקןאלהשתמששיקפידוהעםבהמרנימלאאימוןנתנרלא

גזירותבעקבותאחרים.שביעיתאיסרריארשביעיתספיחיחששבהםשאיד

אתבטלובשביעית,המלדמסעבורלזרועהחכמיםהתירושבגללדארנונא

סרחרילגבירקהפסולאתזהעמדיוביעיתשבתבראהארספישלהדערתפסרל

אזרזרערוששחרכהנים,במויחד ,אנשיםהיר .)א .כו(סנהדרידשבעיית

 .(שם)אמתלארקהיחההארנונאגזרח.שאצלםאףבשבעיית,

ו.

אףשבעיית,דיביעלבנאמנותכללבדרדשמרןחז"לשבזמדהזכרנר

השביעית".נהשבנאכל"מהשלבנסיודעמדלאמהעםשחלקתקרפרתשהיר
אףשביעית,ניידעקריעלבפרהסיהכללבדר,עברולאאלהיםשא.נגםאד .

מעניבתהלכתיתתעלימהלהביואפשרזהלפיעכירה",עוברי"גםשהין
עשימהאדחשודיס.-עגוינים ,·והישביעיתשומררהרישבעיית.בדיני

זל"עם-הארץ"נתבושחכמינןההלנתיתהנאמניתהיתהמהן ""עמר-הארץ
דינילגבימעשררת.הפרשתלגביעם-הארץנאמנרתאתחז"לבטלרכדירע

שבעיית.לגביעם-הארץנאמנותאתשבטלהכזרחז"לתקנתמצינרלאשביעית

התרפםחאדכרי'זעה,ירגג p-cכם,יסמויכל,ררטהישמהלכותתין. Jההלשחן,ריןד

כלימרירקיק"]איו,"[רלאלדקיקר:זריכיןלגויסזרדי ''''ולעגתימאיגר Kוהר ..

חזוז ...בזה.גרסהשנוילקבלקשהז Kחשיייס",שכולםכייוכזהעירודילגוהגכאיס,

ליקיק",איז ...המקובלתהנרסהע"פומסביריםגורסיסכפשוטה" Kתוספת,"וביחקזלא"

 ,ותבג",רןח"סעמ'סביעית"כלבלת Hבוכז

• 
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לכל"חשוד"שלגדרגזרוחז"לאםברורלאבכללאר"חשרו')שלגדרש'
• 

חשודאינוהמעשרותעל"החשרושביעית.לדינישנוגעמהבכלעם"הארץ
 ,'''ומש(הלכותהרמב"םפטקוכן ),משנההפרק(בכורותהשביעית"על

• 

 .טו)הלכהחפרק

הלאשביעית,בעניניחשודאינוםע"הארץשטתםכתבוהראשוניםגדולי

ד)"(הריזטראנישיעהירבבייא,"רשב ,ייtנב"א ,ו/ Iרמבתם,רבינרהם

ב) ,ו rחול ;א ,לזכ(טוכה '''רשסובריםאלה,ראשוניםלעומת .'והמאירי
שביעיח.בעניביחשרויםשעמי"הארץ )אכהכתובות(תוט'שמואלורבינו

לאי"הקפדהאלאבשבעייתמלאכותאיסורילעניניאינוהחדשעיקרכנראה

"ז"לקבעווזלהבעגובםישביעית.וקדושתסחורהבאיסורהרביסבדיביס
(טוכהטעודות"שלשממזוןתר '1לעם"הארץשביעיתפירותדמימוסרים"אין
עם"האתשלנאמנותואתלבטלאלובתקבותאיןדומים,דיניםוכן )אלט,

ריבםרשאוניםקבעוולכןבשבעייתובכרםבשדהמלאכהאיטוריעלבהקפדתו

 .'בשהדאסוחתעברוותלגבידה"בושבעיית,בענינינאמןעם"הארץשטתם

קבעושחז"ללמעלהכברהובאכאן.הנאמרלכלטתירהישנהלכאורהאר
טתםלגביכרקבעו"לחזאם ..א)בד,(ניזכיןהשביעיתעלחשודיןשש'ראל

שיטתא)ו,(חול,ןא"הרשבמביאזאתבכלעם"הארץ.לגביוחימרקלישראל,
לדברידמדהז"ל"והרמב"ןוהוסיףלשביעיתחשדואיבועם-הארץשסתםת"ר
שםהמאיירכתביכן '.וביעיתשהעלחשודיזאיגזעם-האזר,סתםל"זת"ר

חוטפיתוכן ".השבעייתעלחשודיןהאתעמיטתםשיהומצינולא"מעולם
לןס."זק mש'עדהשביעיתעלחשידעם"הארץאין" )אסא,גיטין(רי"ד
"נחשדוחכמינולדבריבניגידנכתביאלהשדבריםהדעתעללהעלותאין

עלחשודישראלשכללקבועחז"לכיינילאכנראההשביעית."עלש'ראל

עניניםכמהשלגביקבעיחז"לישראל.סתםלאיברואיעם"הארץלאשביעית,
חשדשוםקבעולא ,אלומגזרותחץומסוימות.גזריתקבעוולכןחשדיש

ב"תירת"לזצפומרנציקאריההרבכתבוכןשביעית.בעניניש'ראלכלעל
בשרגגביזתיבעישבדהנוטעז"נ 'דבגיטוייחגיא"האלו/יז , yעמיזרעםי"

ממש,חשיירןה"נולאו ,השבעייתעלחשודיןששידאלמפניעיקרבמז"' rב

• 

וe.י , Kסגיטיןרשב"',א : Kל.ושם Kי.אככוררתחיספיןו. ; Kכ,ןכתוכותבתוספות nד'י 8

פאירי ~אבכ,כתוכות Xריסב'" ; Kס,אגיטיןר Hוותוספות ;הרמנ'יןבשםבי,חולין

 .ועזווחולין

 ןCף'," "לם,סובההובאירי.כגיןזר,.בעניןכראשןניםכתירותלהכיןפשר Kזהלםי 9

 Kו.ויחולהוכויוcילוסון "אלוכלכחשוריזהארזו,מיתישנויכפריותרהוטמעישיו

ייניםחרבינווכו ....השכיויתעלחשוריוהאזרומיסתםושיהוכזינולאפעולס ...

סחורהאיטורשלרביסכפרטיםבזהריםאיבםהארץשעמי Kלם.טובהכתוט!בות pח,ל

ינו Kרז Xשום"הטוברזסר"'תמיבגcאכ.רכתובות 'סבתוטאו"'פשביוית.בפירןת

כשביוית.חשדו
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יכ'ואושלאכהלגוורישוע"כגכ"הוקילאדשכיעיתדאיסוראהכוונהאלא
 , 10להקל"

הנ"ללפי .)אכו,(סנהדריןהשכע'יתעלחשודיושכהנIב'קכעוחז"ל
איש"כ"חזוןכתבוכןשכע'ית.עניניככלהכהניםאתלפסולחכמיונכירנולא

לכהןשכיעיתרדמישכיעיתפירוחמרסריושאיושמענר"לאטז)יכ,(שכע'ית

ראואמםנשחז"לאיש"ה"חזרןהסיקרלכןשכיעית"פירותממנרלרקחיןראין
תררמהשלדמרעאחהכדיןגדרעשררלכןהכהניםאצלשכע'יתכלפיזלזול

וכןעי"ש.שכיעית,עניניככלחשרדשםהכהניםעלהטיל,ולאאןושכע'ית,

ששינדמהיח).הלכהח,פרקשמר"י,(הל'כנדירוהרמכ"םמדברימשמע

השביעית."עלחשרדין"שיראלהכללעלהנ"ללהסברחיזרקאלהכדברים
שהכרחיהכזאתמציארתהיתהלאאראחדים,דיניםלגבירקנאמרהזההכלל
הריעם-הארץ.סתםעללאאפילררכבראהיהרדיסתםעלחשדלהטילחז"ל
כפרמכילכעטלאכלל,כדררביסואלהאנשיםאפילר,אכלגדר,פררציאנמם
שביעית,לדיניצריתשלמסוהמתרראוכצבעהזאתעשראלאשכע'ית,כדיני

כפיחתסחרהרואיסורשכע'יתקדרשתשלהדינIב'כפרטיאי-דיע'המתוראו
. 

שמרורהםכשכיעיתמלאכהאיסוריאתעמי-הארץגםדיעומאדיןשביעית.

וכף,קצירהזמירה,זרעוי,.איסוריעל

זיכרלסיקול,ביבוש,כגווכשביעית,הארץכעבודותדרבנןלאיס'וירונסף
מסכתשלהראשוניםכפרקיםהעין.מראיתמפניאסיררIב'חכמיברהוסיפורכו:

כערבדה,מחזיהעין,כמראיתאיסורושמקוררכותעברדותמוכארתשכע'ית

פעםשלושיםכמעטשםמרכאמכרטנורהערכדיהרכיבפיר'רשכמתקן.נראת

גנזחאלהנוספיםמאיסוריםחלקרכו.'כמתקובראההעין,מראיתשלהטעם

חלקדכמובןהיתהאלוגזרותמטרתשאחריו.רכתקופהשניביתכסוףכנארה
השמיטה.דיביכקייםהבנה Wאיולמבועהשמיהטשמלרתאת

• 

• 

ה.

פרטIב'לנונמסרולאאמבםכשביעית.שדרתיהםאתהפקיררהשדותכעיל
מירדחרתבעיותהתעורררלאשכאןמוכיחזהדוקאארחז"ל,כספריכרעלרכים

כקרזזותרבעיכרםצ"נוהשמיטהכשבתתקברת.לתקןצררןהיהלאולכן
מיתריסארבםאלהשפיררתהפיריתמלקטישיכירןנדיבחרסית,רעלרתאדהמ

עלדירניםומבאיםאסט,דףקמאכבאכמסכת .)אמשבהה,פרקשני(מעשר

איכלרזריםשאבשיםלמברעכדיעשוכמצררת,המדקדקיםשהצבועים,הפדייןדרן

ומשיבשרגזלבעלבטנזון,'יישהרבעורראהשב:סייתבעגיגירז 1Cעם-ה nובנuנרעל 10 '

שביעית,זרעיס,תוות ;"לונא)משנייתכםדף(ברפםומשגהד,פרקרמאי.ול- Nזסכ.ביח

ט,משנהה,פרקייסףמשנת I-וזזיב p "'ם ,סי'שביעית,שיא,חזון ;רמשנהה,פרק

דה-.משנהב,פרקרמאיראשרבהומסהב J"' Kקרחוטיירהא . 13עונ'המפךשיםשיטח
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טיריתאתפדיהצניעיםאםדנס"הש"סמפרשיםד"ך.ללארבעינטעפירית

השנים.בכלאיבשביעיתדיקארבעינטע

במכילתאזהעליאמרייא)כג.(שמית "ינטשתהתשמטנה"יהשבעיית
שדיתעילם".תקיךמפניחכמיםשגדרואלאפרציתבהשפירץגמיד ..(שם)

קרהכבראהיכי!זיתים .תאנ'םענבים.לקחתבאייכילםהפקרהייהאילנית
הפירותאתהפקירילאבשדותשהחזיקוהאריסיםאוהשדהשנעלילפעמים

אלעזררביאתשאלעשירשדהשבעלבמהסיכהבמסכתמיכאכדכדיך.
בזיתא"יאיכל,ךבכרמיאמקשקשיך ..שליהכפריםשאנשימיתראםצדיקבר

הכרמיםחפירתבשכרזיתאיאכליבשביעיתהכרמיםאתעידריך :פירש""

לחשיכיאזיתיא..אפקרהירהדציקכראלעזררבילעב"ם.מפקיריךיאיבן
[עבידההגפביםלעידירדיאגהשדהכעלכלימרכרמס"".לקשקישיפרטיאיתן

כראליעזררבי ."הפיריתאתייפקירמכספו-היא.בשביעית]המיתרת
ש."עי •השיאלהעשירשלכמצייתמדקדיקהתמעלצדיק

לאכילשירדטרפיךרכיעלמסיפרכ)הלכהה(פרקשכיעיתכירישלמי
 tראירשימריםשמאי.כיתכשיטתרשות][ללאכטיבהשלאשלימתידקציעית

כקעהכאיתהגי"םבשדיתשימריםאלישהיומפרשסיריליאיש"ד,ר . tיהכיד
בשבעיית.גנתיעלשימריםהפקידואבידאיטרםיןרכיאדגזלן.א tשריחשכי

טרפיךשרביהגרסהאתריחיםשביעיתלמישיריעל "ינקיקכ ..החדשבפירוש

השי!)ימפשרים .רשיתללאלהכנסשיד'לאשםשהירשלי".מתיד..יח
מתיד..גרסשל!) "יפרחכפתיר ..הגרסתעלימסתמכיםאחריםשללשדהבכנס

שדיתידם.עלשימריםהחזיקישאחריםמההנחהייצ!)זהפירישאדשלי'!
להסיקקשהילכך' "טרפיךרביקעשהעלפירישיםעירנאמריכשכעיית.
בשביעית.השריתאתחז"לבזמזהפקירואיךזה,ממעשה

ביתסדיירעלמפירטיתדייעיתמיכאיתחפרקריששכיעית.כתיספתא
עלירשכיךייךכיתשליחיהיי..בראשינה :שביעיתפיריתכחליקתהדין

חשיוםהיהשזהמשמע ,'"שנוסליוהזיתיסמפגיבנרמיסובקשקשין ..ספרשחננאלרבינר 11

,,,בביסאתלקחןהכפריםשכני iמשזנמפירוס'"' .בשבעייתהעבביסהפקרתעכורהעניים

פגםהיההפירושיםשבילפיבכרפיהס.עשר Oהעזרירכגללאותמהפקיין,לאמם nי

 . 380יבומ .ו"'פתריפןתכפסוםה,ת,ספתאיואה .הכרוניםכהפקרת

יההכיאיתי Hמזטרפיןרבישלשאריונןשניפרקרבתייכלהכלהונטכתסיףרהא 12

טופוןובי Iלאריסךשnבןסרפוןרבישלםייסיהיהשןהומשמנוהכזרי.כךואחר

ד,פרקייסף,ימשנתיחקייטיסס'ישבינויתאיש,חזיןיראהעשיר.כייינוהיה

שמייכו S83ינומשביעיתכפשוטה,תוספחאיואה .טינומיאחווניסתיספותב,שמנה

זהפירךשםגאך . nפרקוישבחוםפתאכמובאייןכיחעייישגשלחוייןניתנשימרי

וצר Kעבורשוונריםשולחיסייןשכיתדיעלאטופיןשרכילהניחאיןשהריקשה,

עוד',יהייןכיחאוצרשנוהגלהוכיחליברונןפריפירוצהזהפירושוע"פדין.נית

לכך.היכחהלהניאאיןטרפוןרביממעסהטרפון.ובישלבזמנוהנוג
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לותבין uו uממאותןבוטליןדיובתורפיררתשבמאיימכלעייחת,פתחי
תאבים,זמןהגעישבעיר.לארצדאותרמכגיסיןלהשארסעודותשלשמייןמהן

רמכביסיןדבילהאותןועושיםאותןוערוריןפועליןשוכריןדיןביתשלוחי

אותזובוצריז rפועלשוכריזב"זשלוחיעבביםומזךג,עישבעיר,לאוצראותז
. n ורכr הגעישבעיר.?אוצראותןומכניסיןבחביותאותןוכונסיןגבחאותן

הבדבביתאוחןוטוענםיאוחןומוסקיןפועליןשוכריןב"דשלוחיזיתםיזמן
שבחוחערבימהןומחלקיןשבעיר,לאוצראוחןומנכיסיןnבב"תאותןוכונסין

ביתו".לפיראחדאחדכל

כיותנמהיכו'.דיז"ניחשלןתיהיך"רכאשונהמתחילההנ"להחוספתא

אחרתעשוכראחראבלבראשונה,עשושכרהכוונהלכאררה 1"רבאשןנה"

(הל'הדרב"זהביןכרובתוספתא.במשבה"בראשובה"שממעותכללבדןווכן
אוצרין rדביתשםשהיובראשרבהאלא"שאיבהב)הלכהז,פרקשמו'"

התוספאתחיבורבזמןארהקדום,הבהוגעלמוסרתהחוספחאכלומרומחלקין",
בזמןכרשעשוהתוסתDא,עלחד"ב"חסדיזהכעיןכר.נדג,ולאכבר

כולילהקפידאיןמדרבבןאלאדאיבו"עכשויאבלהתורה,מןהיחהששבעיית
יפקירולאשמאשחשו-"בראשונהמפרש(שם) "בכוריםמבחתבעלהאי'!

ים IUהתאחרוניבזמזשגםקדומר,מתקופהבתקנהמדרברזהולפיכראוי"

בר.נהוג

ר.במ"ןכרונולוגי.כביטוי"בראשונה"לשוןאח rלהבאיןכרנאה
ביחפעולותאתמוסרתשהתוספחאהסבירוד)ט,(שביעיתס"רהרשז)כר,(~קירא

דיןביתהיובראשובה,השמיטה,שבתבתחילתכלומרשמיטר,בכלהדין
שוכריןדיןבית~מין,מיןכללקיטתזמןוכשהגיעועירעירבכלאוצרעושין

זהלפילאוצר.ובותבםיוכו'בצירההקצירה,עברדותכלשערשיםפועלים
זךתקבההביאלאהרמב"םחז"ל.בזמןבהשבהגומסרורתבתקבהמחבד

שהירעי,רעירבכלשבתקבלהתקבהזאתהיתהלאהרמב"ןלפיגםארכלל,
בדיוהפידותדיןביתולאבעידאוצד"כשאיןהמקדהעלגםשםדןהרמב"ן
שרבםידיניםמובאיםה-ז)(פרקשבעייתבמשנהההפקר",ןמאוחם"מלקט

ועוד,השויוקוצורחבהםלהשתמששמותרהענודהכליהקצידה,אופןעל
הרורוח.ובכלמקוםבכלנהוגההיתהלאשבחוסםחאל"הבשהתקבהמדאהווה

כידחז"לשגזרוהתקבותעלבעיקרבלב.דפדקיםדאשיכאןהבאבר

עלכתגרבהכללבדררבאואלותקביתבזמםנ.השמיטהשמירתאתלחזק
פררצישלהחששהרבםי.שבעייתריביבשמירתשהתעוררווחששותפרצות

שמירחאתז"לחכמינוגדררשבעזרתןחממירותלתקבותהביארחשידוםגדר

האח.שמטחעלשמרהעםשחבחכמינובדייעלהוכרכהלכתר.הארץשבח
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.. . 
 . .," • • • • • .בבןויעקב

נלעורםחמומקוםעלספקששיפלרות

\C . ליכעירצראיתשלש

ה'רדןיעבר'הידה-לב'גזירארציתשלש :'תגןשב'גז'תבמסבת.
i .והעמקתחתוןוגל,לעל'וןגלל'<ואחת.אחתלכלארצוחשלששולשהגל'ל-

ולמסןחגג'המכפרהעל('ן.גל'לשקמ'ן',מגדל Uשא'כלולמעלן 'I'1חגגמכפר
 ,ההר-יב'הוהרהעמק.טבר'ה,יתחיםהתחתון.גל'לשקמ'ן,גמדלשהיא'כל

• 

מב'תהמל,.כהרשלהוההרהדרום,כשפלת •לידושפלתיהעמק.שפלה
ע"כ.אחחמדינההיםיעדחוחן

• 

• 

 '.כוnzנרנ..םיים 1

הדרבנהיין ',,כרעיייןלגיישקמיוגמרלשאיבימקים,למזלוחננהימכפררתנוהאנ:
• 

ניתןיהתגtבפגדלין.שאיןומקו/בותשקפיןסמגרליןמקרוניתהעייין,בנלילסישנו

לגללי,יייזבלייביןחליוקיהיהלא כ'" Kרפגרלין,שאיו nלמקךפךהעלייןגלילדיו

אל-.תחתון.ובליל,לייןגיולשנינוואניליקין. nמקימותמקימותאלאתחתיז,

םוCוףMובגדל,.תחתיוגליליכלשקפיו.מגדלאינוהעלייןהגליישכלהתנאבייגת

הולייוהנללידבר,שלשבעיקרוכייןשקפיו.שמגרליןהעיייןכבלליקונופךת'"פנאו

להיםןיכןמגרל,שאינומקופדכיןשונגילמקוםייןהיי ,דנמליני Mשמקיםהן"

 . .) nכ" pם" ' 1ם'י(חזך"אתךן Mהכלבלי
. . 

הושלפשניתלחלוקה-לודזךר Kשל nןנספבחלוקהזמונוראליךהיבקטע 3

היודה,לאוץשייךזהאזוו .)היסועדחווין(מביחועמקלוד)(שפלתשפלהשלה)(הו

והוא"'שגפיהמ"שהומגי'סאולםס, ....הרשכותבכךלה,וסמוך·להמחונהשהוא ,.

עכרולם'יידהיידן,שבעביהמשניותהאינותבי Cה 'וכולודששפלתפירשוב ....והיע

יוסבהמלילירושליםמעיביתאכן Kה'יל"המנורכי,היירזעבי Mהררמתני'היורז

M ,רבכרס .. :פיג)סיהשני(ונוסןרכזתנוד'J ייסמהלרלירושליםעילההיהnוC, 

וודריהובערכ,ונוילדוהנסרן,ונןרבת PJיהרוים,ונןאליתתחוזבההאיזוימ:ילכ

פשוםכן,לפרשארתסיהביאמהיירו.יוניסוסניכונהלךהיאשלורנונןאהובזוח'",מן

איפו.ונסתבויהרדה,ארץישילהבלילארץשלהונשניתהחלוקהאתמבתהשהשונבה

פיי,רבדהיירן,נוכרשלהונשניתחלרקתההיאליר,אזירשלזושחלוקהירונר,

פיררשם,עלבשנו*א KHהבווהקשהם. Nהרנמרבריאתח) Nמ(פרקרםרחהכסתור

 .ו,וגסיחוןארץ~היאהונזרחי,הי,רןבעביאיירישבמשנהשונמעונהירושלמישהר'

ענרלזהלקריאיקשהיוונייס.כמהלדפהידרןייחיקהמרפלתבלדרשהייקשהי,רד

 .זרקיזסוtישהקשהייסףכונשבתאח"כיתי Kירליררו.טוברדונסונ,דעברהיידן.

יהכפתררש ....כפיהמ rהריבמ'"רכן ):בחביגה ,.טן(יבוברתת o< ,נשםמהתר"'סאילם

עכרהראכמשנה,המוזברהיייןשעברפיושךהבר"א,כןהיוסףוהוב(סום)ופרח

נימרכוזו.משנהעלובהירושלמייברמשמעיעיגסיחרן rוcרהונןרחי,היריז

• 

• 
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ברשרתןשבעייתפיררתלחחזקיאסררבחםשבא"י,במקרמרתדבחזרמשבח

שבארתחחשדהמןחפרי rמרתר Kלחיח(כשכלהחביערר,זמןשהגעילאחר

הוא.לארצות,א"ילחלוקתההבדלזה.לדיןרצות Kההןלו K~מפשרתארץ)
איכליןשיהויכידןאצרותשלשאמרו"ולמה •לקמןבא mשכפיבעיורלדין
ראשיותארצותלשלשמתחלקת"י Kשבה".האחרוןשיכלחעדואחתחת Kבכל
לג'מתחלקתאלואצרותמשלשאץוכלתוליל.טבר-יתרןרוהיהו :והן

 :כדלחלןמשבויתאצרות

חמשבה.בסוףהמובאהמלך""חרחייבי-חהרא) :יההדו
המשבה.בסיףהמובאתהדחם""שפלתהייבו-השפלהב)
(ירושלמי).יריחיועדגדימעיז-העמקג)

(וצפובה).ולמעלהחנביה'מכפר-על,יןגלילא) :גליל

(ודרומה).ולמטהחבבהימכפר-תחתוזגלילב)
טברהי.תחום-העקקג)

מחליקתבמשבר.מובאתהמשניתחלוקתואםראשוניםנחלקו :הידרזעבר

זהמערביאי ' mהמזכמשבתני,מדינרהידרךעברבאיזהבש'אלהתליהיזי
מביאהשהשמבה·מההיאמסייימיתדעות ' Dלשחלןקתיהריהמערביאכןאם

 3בהערהעייומהירדו.~רחוקמיפלגזהשאזירלמריתיכי:לידשפלתבסיםה

זה.בעביזהשיביתבדעות

• 

צראהיתםמפרב.

ראשיבםימחליקתישנהראשית,אץושבכלהמשבייתהארציתבשלשת

אצריתב'רקשיבםדברשלשבעיקרי •'ייא :בעיירלעביזדינםהיהימה
כטריטורהיבדונםיראשיתאץושבבלהמשניותהארצותב'יבללביעור, '''אב
לחהישבחםהאחרוזמהמקיםשיכלהעדבכלז,ואוכל,זבעיור,לעביואחת

לעבישייכםיאיםנהיס,יעיח,ריןומביתשלהרהרלודושפלת ).ם ,ז(מהתרסםKת

ובויית,מדינההאילודשלזהראזייבמערב.יהםבמזרח.היייןזעכוכלל,היייז

מנתהלאהפשנהאלהולסיסית ,"'וארבע..וניתנישהקשה,דיומהירושלמיוכזמונח

פסוקי"גפרקיהושעבספרמפורששזהמ-סעםהירדז.עברשלהמשניתהחלוקהאת

כה,)(שםינוזר"'הבגוללהם..ויהיהוספלה.זוהי- ..וכך'המשיורעריוכל ..כ'"א

יוnנזתרםגלה)לב,במיכריעזך"ואתשיפןעטרת ...פסיקעלכימכייר,הרזה

העמק.זהיז) Hכשם(יהושע Hהרםבית"כעמקמכייר,הרזהעיזרעלעוזלאי,בן

 , Hשלש ..ד"'הדידןהירושלמיעלבפירישיזרעיםמונח )Iב('ייז

 ,'גמשנהשם 4

הלבלי,במרכזמיקומו 5

הרע"'ב .:בנםסחים,רש"'י ',םהל'וזובליתשמיטהמהלכותבפ-זם Hהרמבשיטתזיהי 6

 . n '"מבפרק,םרחוהכפת,רהמשנה.עלכפירושם yוהרינמ"'
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המ'ןחו 1JIמשש'זמןכלמהןאוכל'הודהבאחמ,.,וחלו '"הואםהשדד.מן

 . 'ה'זרןבעברוכןבגל,לפ'רוחלוה'ואםוכן ,כולהח<הדרארץבכל

ארץה'אמשב'חארץוכלבפרדוח,טר'טור'וחכשלשבדוב'םשהם 8ו'ייא
פר'וכשכלהשבד.האחרוןש'כלהעדאחחבכלואוכל,ןבע"וד'ן.לעבלעצזכה
עד"ן ,דאש'חארץסבאותהשבחברחהאףייזכח, 1'ובסשובב'תבארץסובו"ם

לכעםר.ח"כ'םאלאשכ'ע'ה,כפ'רוחולהחז'קלהזכש'ר 'D'כולהםא'ןכלד,לא
לכ'עור.וח,ארצ ' Dשש'בםא'םוא אצ..,

לבעיורארצית 'ג : וt\לווןוהרמב"סשיטתזיהיכאמירהראשןנההשיטה

 :כולוה'זרןעבראחת.ארץוהעמקהשפלה,ההר, :כולה'הררהאח-
 :כולווהגל'ל ."אחחארץה'םודעחורוןו.זכב'חלוהשפלחוהרלוהושמלח
משלשחןואחתאחתבכלואוכל,ןאחח.ארץטבר'אוחחוםרר,תחתון,העל'ון,

עכ"ל.שבההאחרוןש'כלהעד
 ,לביעורארציתשלשאמריילמה :התםדא"תא 11בפסחיס '''שרדעתגםזוהי

ברחמארבאמרזמ"מבהשבה.האחרון hוו'כלעדואחחאחחבכלאוכל,ןשהי,..
 "בארךצאשרולחהי"רלבהמחרקרא"מארחב'בא,בר'ס' '1ר'אמרעוקבא

בשדהאשרלח'הכלהשבב'ת,לבהמהקאכלהשדד,מןאוכלתשחהיזמןכל
שבגל,ל,מ'רותעלגדלהשב'הודהח'הדא'ןוגמ'ר'הב'ת.ובןלבהמתרכלה
 :ז"ל '''רשופירשהגמ.ועכ"לשביהודהירות !Eעלגדלהשבגלילחהיואזי

זועלסומכתזושא'ןב'עור,לעב'ןמזוזוחלוקרת '''אב-ארצותג'בד"ה

-ראחחאחחבכלארצרחג'ה"ובדבחברחה.כלושלאואעפ''' ,הבמשכלו
כ"ואעפ' ,לזוקררםזרשלכלוחשפ'רוחהיןמ'רוח'הן,ק'וםבמבהגשחלוקרח

ארצוחושלשהרא'ל-אצררחג'אמחולמהה"ובדעור.'לב.אחחכולןעש'רנ
 !לארתרארצוחג'אמרוהלכתאלמא'ארצוח. 'טכאןהר'ואחח,אחתלכל

הןכא'לואחחשבכללג'עשאום-ואחחאחחבכלאוכל,ןשהי'וובד"ה
האחררןש'כלהעדלב'עור,החלוקוחמהשלשואחחאחחבכלראוכל,ןאחח,

בעברוכןארצוח'השבג'ון.אחרש'כלהעדב'ההרראוכל,ןארצוחהי.שבשלש
עכ"ל.בגל'לוכןה'רדן

חלק'םלג'כולהנחלקחכרלה '''א :ל"רזרפרח"הכפחורבמ'פ'שרכן

בזכ'ן '"'''שזמןוכלכדימ.והםחוק'םשללשהבחלקמהןחלקיכלכפוג.והם

• 

• 

• 

 ".הל'שםומכ-ם 7

 .)('"ובשבוהג,ייאהמשבה,עלבפירושם,הרא"שהך·ש ."דע...,ייה :בנפסחים 'ח.וט 8
• 

והרס-מ. nקם"עשיןהסIנייב

ם:הל'שם 9

lD הובמסנההיריושעכרלשימןתם""רובכK האיהפשניחוחלוקחןהמורחי,הירדןעכר

היס.ידוחיריזיפביחשלה,הרלדו.שפלת

l1 :דףנב

ז.כ·ה,יסיר. 12

מ"ח.פקר 13 '
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ביאורעכ"ל.ה:-וניםשלשתכלהוחרואחדמונתחתשהםהשלשה,מואחד

סיז.יקראאחתשבכלהמשניותולארצותסוגיקארהראשיתלאץר :בדבריו

ארצרתג'המשבהפתחיתהטיבמבאררולפי"זי tזרעיסהאמיתנבמיפירשיכן
הראשונים.שארכשיטתזכ'ולאג:רקשינםדאה"נלבעיור,

זהפלרוש . lנעדרמהיהתוסןשיטתהיאכאמיר Uשחזכרהשנוההשיטה

הירחועבריהודה-לביעורארצוחשלש :ת"למהתסופתא"מסתיעי
לפי 1,השפלההעמקההר,הוזכרךלהמארצות.ששלשלששלשלשתווהגל,ל.

עמקוהורו,הראלאשבהר,עלבעמקולאשבעמק,עלמבהראובליושא'ן
עלמבהראוכל,זשאיזלהדיאהריהתוספתא.עכ"לושפלתושפלהועומקו,

משמעגםכובשיטתם.כמשנב"ללעצמוארץועמקלעצמוארץההרכישבעמק

זמזכל ",.וגו'בארצךאשרולחהי..ולבהמתךתניא :וז"להמירזשלמי"

וקמוצהדגושה(הכ"ףכלההכית.מזאוכלתהבהמההשדה,מזאוכלתשחיה

ןהלמ"רופתיחהדנושה(הכ"ףכלההשהד,מולחהיוקמוצה)רפוהירהלמ"ד

ייסי ,.בשםעוקבאברחמארביאמרהבית.מולבהמחךוצרוהי)דגשוה

שבעמקתיה,לאבעמק,גדלהשבהרחיהאיזלומרשעירו :חנינארביבר
שאומרת :: 0בפסחיסשהסוגיא 19הרא"שיפירשהירושלמי.ל IIעככהרגדלה

פיחחעלגדלהשבגלליחהיואיו ,שבגלליפירוחעלגדהלשכהיודהחהי r"א
שכגללי,להרשביהודההמראפ"גדלהחהישאי!לחשדכוונתהשביהוהד"

להרמהרגדלההירדו)עבראו(גלילאחרתאץרבכלאועצמהבהיודהאולם

לישטחםזהיכל ."להרימעמקלעמקמהרגדלהאינהאבללעמק,ועממק
בפסחםיהסוגיאיהשר'''הרמב"םלשיטחאילםלבעיור,ארציחט'ששינם

אבלגדלה,אינהלהיהדווגמליללגל,למיהודהשרקכפשוטם,דברםיהם
מהרוביזלשפלה,ושמפלהלהרהמרביז ,גדלהלגלילומגללירהדוהמיהוהד
מתרחקת-שכיהודהחהידאי! :וז"ל ""'שרפירשוכולהרושמפלהלשפלה

לגל,ל,מגל,להיאיוצאהאכלה,ליהוןומגל,ללגל,למיהדוהלצאתכךכל

עכ"ל.יהוהד Jימהיןןן

 .ו "1הירושלמי~לכפדררשי 14

~ I שם,סטחיםחוסי
ו.ז, 16

 '.בהלימ"םבסוגייתנן' 1.7)

ייס,קיווח I!י

.שמננתי,עלבפירושו 19

דף'נ: ..

יהרוסליונ ~כפ"הרסיסובו ·זד'" ..כז"'הססהחו'טנסםח'ס.הג?בת kהטכירוםבכר 21

דייז·

n יו .. ה"'בנ:דףםסחיםeשכהיירה",חהי,ג

• 
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לצואותשיארלראץלהלוקתהםעטב.

הואלביעורא"ילחליקתהגירםשהטעםשממעשהיבאהאחחוהמשר"י
לגליל""לצאתכג"מתרחקתשבהי'ההחיה r"שא'לאץר,אץר rשבד."'זורק
 ,"בארצך"אשר"בחהיבירערדיותלההוכתיבהייתביאור:ביתרילה!ביך.

 ,"הביתמולבהמהלבערחייביםובסי.ימתבאץרהשדהובולחהישכלהבזמו
זרשבאץריחיהמאחראחרת,שבארץלחהיהמיואיתודעייוכלהשלאאף

בחיוביעירייוע"כהדרך.רהייקעקבלאץרובארץומתחרקתןבדדתאביה
עצהמ.בפביארץכללפי

היידהשהריגירםהרהייקאיזשע"כ ,"האחריבםיהקשרזהטםעעל

הגביל,שעלעייריתאיתואפ"לבעייר,חליקיוהםימ"מבזד_זהפיגעיווגל,ל
למההיידה,אץרשל,לתחילתההסרמכההגללישבסיףחיה '''רששלילטעךמ

שביהידהחיהדאיוהא :היאימסקנתםיהידה.לארץבעיירבדיותכבסלא
שהיאייתרנראהאלאד,מחרק,בגלללאהיאילהיפך,שבגלילפיררתעלגלדה
מקיםפמיריתנזינתאינהזה,מקוםבפיחתהרגילהחהישאיתהטבעי,דבר
מיכחהיררשלמידאייתיערבדא "Nונההרגםדל.געימרתשאינםשמרםאחר
לבניצערמלד,שהיה(דיקל,סביספמייסלבבידאעיקבדיקליטבוס :"הכי

לי,(אמרליזחזררוליואזלרויאיזליו,ייזליזלאסיפיסטאלהיאמרפימיס).
אייתיאל,בי),חיזרילרנילכייאםלבו,,לכולאבמלכיתהשרשההיסיפיטטא

, 

לאתרהייוחזריואיברזילבסוףרחיקא,לארעהליוישלחכסףקרבהייוהופיטביז
, 

חיזררילבסרףרחוקה,לארץארתםישלחכסףקרביהםיצבעצביים,(הבא

אותםשאכזהיכרסימזיהיהשזהכדיקרביהםלצביעליאמר-למקיובם.
אמותןלהדיארואםיזהממעשההריע"כ.שחזור)ארתם.הםששלח,צבירם

• 

• 

שם,רדיי 13

;U .ם"י;:חר. 

2S 1פושהבהרבתו"כרתניאבחיהתלההכתוגדאםמאכלש'הםפדרותכינוירםבt : 

, 

בההמאיכלת,היאהריכרשו-תךשאינהחיהאםימהת'י'למהרלחיהולבהמהתבאי ....

אוכלתותהאלכהמה(יאסיף)יכבוסאומרהייתיכןאליןשתאכל,ייואיגרשברשיתך

איכלתתחיהכהמהאבלאזם,כפיר,תשבעייתפיריתכעיךרמקייםאנימהלעילם,

בשרה,אוכלחשחיהזמןכללחיהכהמהמקיזסולחיהילכהמתךארמרוכשהיאלעולמ.

שלאמלאכתו"'כמבררא כ'"'א ....שככיחלנהמתךכלהכשדהלחהיכלה , nככ'אזכלתכהמה

בפיריח Kולארם)·(מאכלדKםבפירותרקבי,יריורעיםהיינןולחיה"ולבהמתך ..המסיק

בפירושווהרוcב"ךדס. Kלמירותכעיירדיןנלמדמהיכןן 1"ענתנארלאלכאבההמ.

מהפמרק·זאתשנלמיכ Hתרעלחייסהחפץכבתרכןשםמשנגcץוס Hרהרשםכ Hן nל

ר mcוקיגuוב Kי ) K "".ג Hכ(שמרתעמר"אביוניואכלוונטסהתתשמסנהוהשביעית ..

• 

• 

הבעייר,

לייב. Pס" ' 1סי-שביעיתזרעיס Kרחזר"כב:פסחיםמxתשפת 26

הלייב,מ'"םדדיןמהיררשלמיוסהוכיחסםlיIונתשפת 27

. -. . , , 

, 
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• 

יכילים '1שאסבעי,דברשר~אלמקימם,וחזרורחוקהלארץשנשלחוצב"ם
חזרולמהלאודאם ,להםנעימוחהפירוחשאיןמרצשנשלחילהכ'ןח 'Tלח

 • K "למקוםמ

ולחמרים".לזיחיםכאחחהאצרוח"כל :"דחנןמהאלשר"יקשה'יעדו
קשהייכ i!להחפרגס.כ"למקיםובמקיםניררחהחהיילחמרםישלויחםיםי Kרו

לארציח : '''אלחלוקחהגורםהטעםדאםיחמר,םומזיחיםפיחחשארמ"ש
 ,~ n'פיחכאשרבמיהדיזיחיהולתמררםלזיתיסאףכ IIאהרזזיךק,י"יאלכעייך

וטעםבטיבהשנייהואדהטעםלומרצרי,כ"עאלאלארציח,חלוקה '''אוחהא

למקיםממקיםנזרדחזחמריםכזיחיםזסעמםבטיבםלהשנעימזחפירזחדןכ,".

מאתה 'נזדדחאינה ,להנעימזחשאינןפירזחזשארלהחפרנס.כדיא"יבכל
 'עד"ן.כלולאששםאחרחלאחלה,כשכלו

• 

., , 

פיריחעלגדלהביהדרהשחהיאיןפיריחשארשלגביאף 29ט"התןדיכחב
נ"לולפי"זלארץ.מארץזתמרחקחגדלהולחמריםלזיחיםולהיפ,ךשבגללי

' -, . , 

 ,תוצאה,רקהיאאלאהגורם,שהואר"לאיזבירחיק.הטעםתלהשהרש"ימה

מתחרקת~י~הלהנערמיתאחרתארץפירוחוכשאין ,הפרינעימןתהאייהסיבה

ה' i:שr,נעכהיאהמרחקלאשודאי ,.יוסףהמשנחמביאכןמארצה.צאח 'Tו

אלאהמל"מהרהגלילמאשריוחרהמל"מהררחוקההדרוםשפלחשהרי
היאהולכתדמינהבארחהאבל , npmמתאיבהלההזריםפיחתשלצוןר

-מהפירוח.להתפרנסיכן 31עמקלאןירהרמאיריסא"'קר, mלמ

• 

'יש"יבםוהבמו/ש V 1'ש'ישס,זטלהקישיו,זו.

..איןדמארדי'ןמהירושלמיקשהא)
סזמכםיההרשבי 'Tאץשבהר,לחיהכשכלה

ןב Zשכשרותםלחיהכלהוהריזעייך,

גרלהשבהןחיה
, 

שבעמקפירוחעל

וא"כ ,בעמק"
, 

מבעריםאויט

, 

• 

ב~בבלישהגמ'לימרבצםרךןהרמב"ס '''שר·שלשיטחנומישיביםיש

באחשבעמקפירוחעלגדלהשבהרחהולהבבלי ,"ירושלמי 'אגמםליגא
ימהסליגי,הלאסוברםידרעמהיהתוס'אולםראשית.ארץינכלה,יהן,

, 

, 
השנו'ררק' ..לך'נעימותשהפיירתיאפשרילומיהראיהאתלוחוחשניתזלמרוחnד

הפרי.ם Jבסמשבהבאקליםשנךידכללותאזהאבללחזור,להשגרםהואבאקלים

sמ"נ.פיםב

'z9 .סם

שם. 30

• 
, , -

, ' , 

• 

 , .כמIסבב"לעמקלאוירהרמאךירגדלהחיהראשיתארץשבכללשיסתר '''שר 31

 .ב'"ממ"סהירושלמי,לבפירישורש"סשם,פסחיםןתס'הקשיבן 32

 :ביהלבניייכז ,ב"''ק D'"ב-ו '" 0פה"'שננ

, , 

שם.פסחםי-34

 .מ"בפ"םית Jשבי 3 ~

, 
• 

, . 
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לדיקי rא.שבגללי.פיריתעלגדלהשבהידוהחיהאיזבבלי"בגמ'דאיתא
שבעמק.פיריתעלגדהלשבהרחהיראשית,אץרבכלאישביהודהממנה,
שבגילללהרשבהיידהמהרגדלהחהיאיז :לדייקשיכךידלקיבאתאסאאל
מהרגדלהבהיידהאילסגדלה,איבהלהרמהרהדיידאע"גרביתאבזהישי

 ."כמשתב"ללעמקמהרלאאבללהר,
..איזבירשולמידאמירנזדמאיקצתאחרבאיפזתיץר ..זרעיסובאומנת

מליגאמתב"אבל ,"התיסמתאבשםהיאשבעמק",עלגדלהשחכרחהי
הרמב"סלשיטתאףהתיטפתאאתליישבכתבהשלחז"הועריךאתיטפתא.

 " 1והשפלההעמקההר,הוזכרו"למה :בלשרגהלדקדקשביתןמהעפ"יועיסתי,

שהתיטפתאצ"לאלא ," 1ארציתג'אמרי"ילמה-דמ.שבהכלשיזלכתזבלהוהיה
מכבהולאיעמקשפלהלהריהידהאתמחלקהשמנה"שלהתבאלמהמקשה
למה :הייבו " 1היזכח"למההתיטפתאשאלתיזיבשמיתהים,התבאאותס

ולמרשצרההתסופתאיתיצרהבשמותיהם.רלאועמק.שפלההרבשסהחכרו
ארציתג'אמרזשלא :פירישייכךשבעמק.פיריתעלגדלהשבהרחהי rשא
מאדגבהויסההריסשביהידהלפיבגל,ל,ילאהידרזבעברילאבהיהדורק

 rאילכזיהעמ,קההרביזגזזליםגיבההפשריישימאה)עמזקיסהועמקיס
• 

בעבראה"באבלהביריתא,תיחץיזהשכעמקפירזתעלגדלהשבהרחהי

פיריתעלגדלהשכהרחהיגדיליס,איבסהגיבהשהפשרייבגלילהידרז
אל,בארקהיאהברייתא,שליתירצרהקישייתהשכללפי"זגמצאשבעמק.

אצרית,לג'חליקהיהודהארץשרקשטיברלהילכתא,דלאיאליבאדר"ש
ביהידה.אףשבעמקפירזתעלגדלהשבהרחהיע"ככחכמםיקיי"ליאבזיריהת

אלאארצותג'אמרולאאימר"ר"שבטוכיא"תגידהאהקשיעדרב)
ערברבגלילאףארצותג'דאיבאיטבריעל,ה,פליגידרבבזמשמעביהיהד",

ארץאלאל,כאלרכבזיהדוהבארץאףיהרמב"םילשר'''בהיידה.כומהידרז
 1לבעייראחת

ברהידה"אלאלבעיורארצותג'אמרר"לאראמךדר"שתיץר i-ברת,ןדי"ט

המשביתהחלזקה(יכלארש"תארציתג'שיבסשלמעשהשטיברת"קעלחלוק
דאדרבא,יטברר"שיאתאכעייר). rלעבלאהאיבמשבהראשיתארץבלשל
אץריהיאלג,'כעצמהבחלקתשהיאאחת,בארץאלאאצריתג'אמחלא

המל".כהראיכל,זהארציתשאראולסכלב,דהייהד

• 

• 

• 

• 

וסם,פחסםי 36

ב. lהבערהדייו 37

וסם,הייושלמי,לכפירוטי 38

ו.ז, 39

'ייז,כיז, 40

"דבכ.ם"ם 41

ףבב.שם 42

וסס, 43
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, 

·לתבאל,הלמהלבעייר,ארציתג'רקש"םבאכןדאםמקששעידג)
ב"מ·שיםליכאכדביןהריראשית,ארץכלשלהשמביתהחליקהלמיבקט

זביעירלעביןלדיבא

החליקהשנלימסבירזה,קישיעלעמדכבר ..למשבהבפירשויהרמכ"ם
מה :יאמרהשיאלשאל :יז"לבעלמא,לגביל,ןאלאבשבתהלאהמשבית
יהשיבשאמר.כמיארציתט'שהםאחרשלש,שחלקתםהחליקלזהש"תיעלת
יכףשבההאחריןשיכלהעדיאחתאחתבנלאיכל,ןשיהיישהתיעלת :יאמר

כמללהיאכאלרהיביןןמייןתיפפתלעניןיכיאושלששלשעלעלב"ןישאמר
עב"ל.להסנזזתוהנתבלות

• 

 :איפביםבשבידבריולהביןאפשר

הדמיבית.גביליתאתילתחםולהגבילדכיבאההמשביתשהחליקה ) 1
שלהגביל,ןאתאירחאאגבלידעיתבוילהביאלהשמיער!צההתבאזהלםירשו

שמבית,אחכל

דאיבשימכייוןראשית,ארץזrבכלהמשביתהחליקהבקטהתבא ) 2

שטחם(עקבידייעותמיכריתשהןהמשביית,הארציתהיכןוידעיםדעלמא

יגביליתהין.הראשייתהארציתג'אתוידעיםאיבםאבלהומצימצם),הקטן
שיש(כייןיגביליתיהןהראשויתהארציתג'אתייכירידיעישהאבשיםיכדי
המשבויתהאצריתאתהתבאלביפירטע"כינמשב"ל),בעיירלעב"ןב"ןבבזה

 ."הראשויתהארציתאתיבכירבזעשמהןכדיומיכחת,הדייעות

להלתכאה.

את·יי"א"בשםמביאיאח"כ ".הרמב"םלשיןאתמביאהשילחןפאת
שזךבהגהותיי,שמביאהי"אלדעתנחיתלהלכהוכבראהוסיעתו,התוס'שיטת

• 

שכדוכתבכתוס'נמרפסק 48ןהחזו"אכתיס'.שפוסקא /Iהגררבישיטתגם

המיןמאיתיאיכליןארץיבכלבעייר,לארציתט'ש"בןא"כהגר"א.הסכיס
פסקיארציתג'רקשש"בןהרמב"םכדעתהשהד.מןממביהאחריןשיכלהדע

 ,"שליהשמיטהבספרטיקציבטקימיכלהרב ,"צדקשעריבספרואםדהחכמת
הלכיתבטפריזילברבביימןהרב ,"השלםצייןבכרסר;זיבטאלציחק·הרב

ש.ם ..

 .'ייב pם"כ"זטי'הגר"אבשםפה"ס 45
ס!סעיףכ"זטימן 46

 . ,..יף !S'סשם 4ד

לייא. p ....ם'ג'יסשביעיתרי"'זחלק 48

ם,סעיף,אםפרקבארץהתלוין".מצייתוסער 49

מ-ב.עמוד 1t iחלם"ס 50

SI בי.חלי'יז'פרקעסוקותהלכית
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שנתבספרוכהנאקלמןוהרב ,"שביעית-עולםבריתובספרושבעיית"
 • K51תשבע

בזמנניו.

 :ת '1בעשלששינן

בורים.עלהגבולות'עתואי-'א)

למקום.ממקוםהפירותהעברתב)
הביעור.שלהמחייקומנודיעיתאיג)

אנךאיןשלדעתיולפי :וז"לצדק"שעריבספרואדםהחכמתכתב
כתבעולם"בבריתזילברבנימיןוהרבעכ"ל.תי Pהעתלאלבןאותםדעםי '1

בכלכלולאעדייןאםכל,וכברהסביבהבכלאםאפ"הידןמעיקר :וז"ל
והגלילהירדןעוברהיודהלבעיורארצותג'חכמיםומנוכלו.לארי pמהאיוור,
איןבזמננואמנםשבהן,האחרוןשיכלהעדמשלושתןואחתאחתבכלואוכל,ן

שאיןאנובבועיר,מחייביןהסביבהבכלוכשכלהלמעשה,נוגעבדבלוה

ובשנתעב"ד,רחוקים,ממקומותפירוחבמיאיםוגםבגבולות,ב"בבקאיין
וזמןארצות,לשלשביעורלענייןנחלקתישראלאץר :וז"לבתבהשבע"

שאין.מביוןאדהמקומות,בבלמשתווהאינומיניםכמהלעניןיהבעיור
• 

ממקוםפירותשמעביריםבעחשביחוגםפרטהים,עלמבורריםהגבולין

מןיבללבערוצרידלמשעה,רבהנפקותאבזהאיןמחבה,בבמותלמקום

עב"ל,המקומותמןבאחדביעורוזמןהגיעשמאשמסתפק"ם '1בבל

כלשלהביעורבזמןספקבהבחריוצרתלמקוםממקוםהפיחתהעברת

מוקדםופעמיםהביעור,ארצותבכךשוו::יאינוהפריביעורזמןשהריפרי,

חשובה '''אשכלחרוביןוכןותמריםזיתיםמלבדאחרה,בארץמאשרזובארץ

בפיחתשנחלקור~נים nהאלחוכלוקתבוהבאנוא"ב ,"לבעיורחאתכאץר
בעיורם,לגביבהםלנהוגאדיביעורםזמןדיעושאין

, 

• 

, 

S2 ם:סבזיףחיסיי

כ"ז.סעיףח'ס'י 53

S3 cמהוכהיסיבהראשליהעיי {.",הליי"ספרקוM שלזיננריי,tזכ.כיוןסלאשליס"ו.,! 

בזהשאיןרמשיםזר"'א, nהכשיטתפוטקנהנאקלמןהרבכללבדררכי Kלהלכח

cובסתברןא ....לכיןיררראזות..סלשהמסבהלשיןאתהביאלמעשה,רבהנפקוחו

ארןיח.טישישנס atהחזו"בשיםתימcלי

, 

• 

שם, 54

S5 ,שם

s6 .שם

לקמן.שיביארכסי acהחזו"לשיטחזהכל 57

S8 הארזן""כלמ"גבםייםכדתבוותמריםזיתיםמלבזשוה,ביעירםזמןאיןהםיךותכל

זה.כקם,הרשוtוניסונחלקוחרובין.אףתביובירושלםי,לתמרים'"',לזיתיסכאחת

 rוכ . rר.וביזהכלזכריהיאאם I ש'",זבייאחרישהזבאהמסנ,ךשל"סיטאשהוא

. , 
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אלהכפידרתיםכ.הי

השדה,מןלחה"כלושמאלחששומתחליהאםרשבוומקדםתארוישיוג
מהתאןדהחלהשהד.מןלחה"שכלובודאותלושברירמאוחרתאךירושיבו

התארויוידעיםשאיבםאלהכלםהפק.זןמהואר mהמאהתארויודעהובקודם

המוקדםבתארויכהםויזכויפקירואםממ"ב,א"כלחקהכלוישלהמדויק
הבעיורזמןטרםכהםשזכוובמצאובאוחריותרהואהבעיורתאךירשמא

מצןןתקיובןרלאכלןםןלאעשןלאוא"כזמבן,בהגעיבבעיןרשןבןבתחייבן

מרקדםהאוהבעיררתאךירשמאהמואחרבתארוירזיכרפוקידרראםבעירר.

כתבשכדבאכילה.אסרריןשהפיריתביערררלאהבעיררזמןשהגעירבמצא

הםאסרריןלאכלןכדיהביערראחרבביתןעכבםאם"אבלרז"להרמב"ן"
מקוםבכלדובשעובהאר"י"ואומרת"להתדס'"כתבוכוזלגמרי".באליכה
ןבפסקוכר'''שלובחזקתבביתוכשמשהההייברהבעיוראחרלאכוללאפור

באכליה.אפררןיהפיריתבעירםרלאבעיוםרזובןשהגיע"יישפידרתבפופקים

,ייש.דבוישהםאואחת,כארזחשובהישרלאארץכליתמריםשלזיתיסמודים Pת"

כאחתהארזותשכלכסתםפסק )אי'" ',ז(וירבלרתשמיסהבהלכותבחיבורוהרפג"ם

ת Yריבןכלגד.ר"שדברי,לאהכלרבריהיאזישבבאמשמעולחמרים,לזיתםי

המשנהמלשוןאולם .)כ"ל ,'ג(והחזו"אם) Hהרמב(נדעתש Nיהמלאוהתויו"סהוש"ס

הרמב"םמלשוןט"ז) ,ז"נ(הפאה"זסהוכיחיכך'ייש.דבריהיאזישבבאויו"ם nלמשעוב

משמער"ש,כרבךיהלכהואיווסיימךהסיפ,אאתקידםשפי'שלהס,בפיהףבשהררע"'ב

"שאיןלכתובוריכיסהייהכל,דברילאאר"ןסמרברילאהיארםא'ייש.פדברישהיא

כתבבפיהמ"!סם ffשהרמבחי')(כזי,כ·גתהשלחןיהעריךזו.בבאקירסכר"שהלכה

כחבייא) Yסוףז"ב(רףהרירב'"זבגיתאולםכו.חזרוכחיבווו ש'"'רדבריו J' Mשבכ

הכלרנריזישבבאליהסביראהר1נב'"ם~ייוcבפיהמ"ששגםהרמכ'"םדבריאתליישב

וכתבכמאז.הלכהלפסוקחזוואח"כמתניתיןבוליהואזלימפוששקורםלאאהי,א

ו"ש.כדבריבזההלכהאיוזובבאקודםהמובאתמחלוקתםשלבבי
• 

שכזיעו"החאווןשיכלהעדבתמוים..אוכליןבד"ה )'.בנ(כפסחים '''שומלשיןאולם
• 

הויוכו',שבזועראחויךשיכלהעייהוקהארץככלבנן.מריםאוכליןיז"'ל ''''שוכבת

עלרקבאוברזוערשלוהזמולתוברים,כאחת '''אכלאיןשלחכמיםשמפרשרואים

וב~בויהםולתמרים",לזיתיסכחאתהארזות"כלרנתוהאיפרשבהכרחייכ Xיהורה,אוץ

בחיבירךהרמכ"'םכיבריבאחרוניםנפסקולהלכה .'''תכבהגו·אפיושיבן .ש·"
 .ש'",לחרוביןואףולתובויםלזיתיסכאחתהארזךוישכלורעהימ ) K'י(זי,

 Iבהלייר'פרקזייןלבוםפסוקיתכהלכרתיעיין

 • Iזכהי,וקירא 59

 . ......ובתעבוין ה""נב:פסחםי 60

פסקוכויב.'הל' '"ד yפויייולכרםרקוח Oפהלכוח '.ההל' 'ב;!יםרק J\'השכשבח 61

שיבכזמנוהופקרלא",ראםאח"כ"מהרי"ק"ומשאבי"חמ"גח"אבתשובותמהרי"ם

 , K'השביעית-סר,כ"'ושביעיתהחזן·אכתבוכןלעולם".,"סוריןתקנהלפירותאין

• 
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נחיIIישם Kבכררמירקהרואה 62כלאיםבמסכחדחנןלהאזהדיןהשוו·ו

 ,אסוראבערגזלכשאחדדרואמר

זוככעהיושחנתודהועת

ניעוומציתלקייםחייבהספקמזמןיוםשבכלהיא 6Sא"החזידעת
 rיר pןמםיזםבכלפירזתיןןמוציא , 64מדאןריחאמצזההםסוקםילחבשהיא
הרכםסקהיוכוותמליבו,הסםקיצאשדע ,בהםודוכהוחדדרואהביםג'בגמי

 ,"השבעשנחכספרושליט"אכהנאקלמן
דכםירותגראהלם'ייד .. "וד"לעלהימליגשליס"אאועירדבהגרש"דאולם

עדמספקויםככלשיפקירמהמהנילאכעיורםדמןמחיכדיוקדויעשאינר
ארחםלהשאירצרי,אלא ,וזוכהכיוםכוחוזרד~אאםמליכו,הספקשיצא

עכ"ל,השדה"מןכלושככרכרורשייעלאחרעדכהםלזכוחילאדפ.קר

שלכליויזמןד~אבעיירדזמןדאמריגןבהאחליהישמחליקחםינראה
לבערחייבדהוםיובמסדי,םיביוםהואדהדמןהאםהשדה,מןלחהיהםיר

מהמועיללכןא,"החזודעתזוהיקבוהע,אינהרהשעהכלשהיא,בשעה

אומליכו,הסמקשיצאעדבהםודוכהחר mסהפקמזןזכייםנכלשמפקירם

שמםקירסמהיועיללאולפי"דביוס,מסוייםלרגעמצומצםויחרהואזהשזמן
ויזכהוישרבהיוםבתחילח'םקירדאםלדיכחא,הבעיהור,חחדדושכוים,בכל

במהבעיורמציוחקייםשלאונמצאהזיםבסוףהבעיירשזמןאםשר ,נהם

, 

, 

,ינים aודוcסלכלבאכליה'"סוריוהפיייחינםארבזייולארוהבי,זמו..הבזייז"ל

 ,המ"כרן"רברובכלשויפהואקכורה

 , .'בר''Iבייה 62

"קבה", ה"',ה' P "סית Jהשב'בםדר ,"נ '" 0שבויית 63

האיגב:(פסחםיח·חיסם,ינן )ושביעית"פכל ...ר·ה ' Mנוונ'ם"'ג x(יימ '"'שרשיסת 64

שמסעהביעירעדrנהחירה )לספזח(לאנליומזחרשכבח ),גא(פסחיםהזביארייכו .)דע" ..

 'םאייאילי ... "ל""כתב )'ז ,כ"ה M(ייקרן'"הרמבאילם .המתורהאיטורישפהכעירר

ך"הרםביזנתב )י"ב ,' 1 (ן'"הרדיביביח ,"' 'רכךסיפריםמרבריחרמרילכיהבוירר

והמנחת ....מהתררהדהואירחרקריבאבלמדרבנןהויאזאולימארהספקון wרבל ..

(בםטחיםיהושעוהפנימזרבבן.הביעירהרמכ"ןשלדעחסוברשב"ח)(מזוה"יביר

מדרבנן.ודאילוcוcברןבב"ןטפקשאיןבפשסותלומד )יוסי,.ר'אמר.לוcאי·הבכ.

מנהלאשהרמכ"'םשמזהבחב(שם) ''''נפה-חרונים acהבחלקוג-כהרמב'"םובז,"

סיבר )(שםחינררהמנחח,לערןבתך .דמרבנןשהיאליהשובמעהמזדרתבספרזומזיה

מהלבןת ''''ס(בחיבירום IOהרמבכתבשכןרייתאומדאיך l!כישזוביתהיאעדתישהרפב"מ

יוeוסבויית...פיררח :רז"ל )ב'"מבפ-סבפהימ"ש Mהרוכן ,' acהל'וירבלותשמסיה

 ..יכי'ן Jברxשר K,לחיהמר Mסבבסדהזמךיהמיןסארתוזמןכל Mלאמהז.וכליז

 ,ל"כ,

6Ji ג.""הל' ם.....מיק 

 ',ההערהשםפסוקותהלכותזייןבכרם 66

, 

, 
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שזמןאפשרבהס,וזיכהוש"ובהיסרבסוףיפקירסואםהיום,בתחילתשבעיר

ירות Dשהביערולאהביעירזמןשהגיעיבמצאהיים,בתחילתההיהבעיור
האו,לעשיתשצרדימהע"כא."שליטד",שוייןערתזהריבאכילה,אסידיו

ומשאירהדשה,מןלחיהרכ.ליוהתחילשמאלחשיששביתןמרגעשםיקירם

יכיליאזלחיהשכליבירראיתלישיתבררהרגעדעעוימרםי,מיפקרםיאיתס

בהם,ילזכיתלחזיר

, 

כדיאלא , Gדהגשר"זשללהצעתןיתגנדלאשהתזו"אבואההאמיר ' Dל

הגרש"זדלפייים,בכללהפקירהחזי"אהצרירבהםןלזכיתלחזירמדיש!"כל
הספק.זז:ןכלמפוקריםלהשארצריכיםהפירית

הספק,זמןבסיףשמפקירםבמהייעיךלאמדיעלכאירהלדקדקיגראה
הרמב"ןבאכילד.אסיריןשהפירותביערילאהבעיורזמןהגיעבכללה'דדאין
אבלבאגילה".הםאסוריםלאכלזכךיהביעוראחךבביתיעכבו"אםכתב

, 
הפרי.שלהמדייקהביעירבזמןדמטיפקשמיםהיאדמעכבןמהרדיןבמקרה

אםדרקמשמעשלי"בחזקתבביתי"כשמשההשכתביהב"להתיס'רמבריוכן
מצ!"ייההפרשעשוההמפירית.בעליתיאתלהפקעיחצהואיביפשוער~א

השמיטה.נפיחתהתורה

, 

• 

מדברייללמירש" :ל"וזכןהנ"לן"מהרמבבמידייק ••שהחררםייראיתי

באכיל"אסיריןלאוכלןכדיהפיריתאתש"ראלעכבשאםשכתברמב"ןשל
בעייריאחראיהבט'ירבוןטלפהקירןאלא ,לאכלןעכבןשלאבידעדאםשממע

דארםיאפשרעכ"ל.וכי'הבעיורבזמןהפקירןולאבאבסאסוכןגאטרו.לא

להפקירןאלאלאכלןעכבן"שלאשכתבמהבכללהיאספקמסיבתמבערשאין

לכשיתבררביעירמצייתלקייםשריצהבגללרקהיאמעכביאםהבעיור",בזמן
השדה.מןלחהישכליבודאיתלי

איגסמסיבתבערםלא"אםכתבשבתחילה ."השמיטהבספרמביארוכן
וסמרגאסרו"ילאיפקירןליכשבדוע-הביעירזמןהגיעשכברדיעשלאאו

כליעשוכצידומעתה : 70בזדי"לוכתבהסתייגאח"כאילםהתרדים.אדברי

שאםלעמלהשכתבבןמהלפייאפ"יכי:הבעיןרומן",עםישאיגסאלה

שלאלדקדקצרדיעכ"פשורי,לנעיע"מכמשהההיאהריהזמוע Iיואיבך

יפקירהבעיירלומןקריבשכשיגיערציילכןבידאית.הזמןעל,ייעןנר
פיריתבתיריאכלםהזמןיבתירהספק.צאתזמןדעמופקריןייהייפיחת!"

פיסק א~'למעשהכ"אעכ"ל.לגמריבהםזיכההסמקזמןוכשציאהפקר.
א,"שלIכ"ז"הגרששהצעימהכמילרקדקשצרדי

, 

ייה. Pס n "'ס,יףס"םיוסףהמשכתכבחרכן 67

 . 169,מןרדבריוכסיףפייז 68

 • .מ"ןעמוד "'וכ, 69

 .ב""הלישם 70
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לבער '1צרשאןישהיר( '''אמגאיג'הבאיכהלכתה"שמ'וכהיבסוס
 Uיאר , 0 "מבערלאכילשריצההמס~פק'םב'מ'םרקהחזו"א,וכעדתבוימי'םו

שצרהמפנ'עכבשאםונאסר,ב!ז'רולאקורםהב'עורזמ;הג!ז'שמאחשוש

הח'ברשע'קרמפנ'אוהחדר'ם,וכדעתנאסרלאמסופק,שה'הרקאח"כלבער
 .ש"'עעצמומדעתהביאהאחרונהוהסבראספק.לוכשא'ורקחללבער

פ'רותיולמסיראפשרשאםהצעהמב'א ")!"כו'לשז'לברבנ'מ'ןהרב
 •גז.ז"להרמבי'וש IIכמכמניעךהיאהרישדם ,טיבמהר"כילאןצר

• 

פכרם
• 

הפ'חת.ארץמא'זה'ודעיםשא'גםאוהביעור,זמו'ודעםרשאיגםאלהכל
 :השרניתהרעותלפ'הצרעתמספר'שנןהב'עורבזמוספקגוצרשבהכרח

הפ';ות.ב'עורשלהמדו"קזמןברואותלוש'תבררעדלהשהות'כול ))!
(ספרבאסרםרלאהפ'רותבזמנולבערמ"עשמשההדכלמליבו,הספקוצ'א

החדרםי).עת'רכדכהלכתהשמטוהיכוהשמיטת

כ'ייןמל'בו,הספקו'צאהב'עורזמןלוש'תבררעדלהשהותצר',ב)

עצמו).מסברתכהלכתה,(שמ'טהספקכשא'ורקחללבערשהח'וב

אםמל'בו,הספקשיצאעדהספקמ'מיויוםויםבכללהפק'רח"בג)
השבע).שגתהסכםרוכןא"(חזו'וםבכלבהםולזכותלשובררצה

ערומדים.מופקרןיושיאירם • 'Iסיחחאחיפקירפםהקוןםבתחליתד)
(הגרש"ז.בהםולזכותלשוב'כולואח"כמל,בו,הספקשצ'אזעהספקזמןכל

זו).להצעה'תנגדלאהחזו"אוכאמור

(הרבכמבוערםרהםהר'ושםב"יידלאוצר 'Iפ'רותלמסרר'כולה)
רכרמב"ן).שב!ז'יתבהלכותז'לברבג'מ'ן

• 

ם"נ.עםור K '"כיהלשלשייםרק 71

K71 הישיבהראשליהעייזך.שיטהביאךלאוםגהדכריס,בעליהםמיזייזלאשם

בייונםרקההפקרייעילרמדועקשה,זאתששיטהשליסי-אשלזינגרמאירהרב

ביוניסבםייםבכללהפקייצריךהךי Kהחזו'"כסיסת'אםנ, Hמובהרילאכול,שריזה

שווזהירסבכלשמפקיריםמהמועלישלאהרי Kכהגרשז'"רםאבהם,וכל Kינו Kש

שככללהריהאחריגיםר Kסכשטיתרסאיים,בכלבהםר'יכהחוז,דהויבהם,לאכול

לכןכרירהיאהנזאחשסיטה,ובכייוופיקיר.רב.וייייןונלישיבחרר,רלחוכחיכול

הסיסו.תבסיכוםנרפתיה M:לגם

• 

 .נ-ס,מודח-בסבי,יתבהלכותד 2

73 jיו!'Iר K .סוכ

• 

.. , 
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שוחטמואילאבדי,

רה tענ tעונרנדיוע tהסשלאלת

שלחשובחומכחבזה,כחכ"עחשלדפיומעלבחפוסמומכבולאזה
שלתגיבתידבררבשביעית,עכירהלעוכרימסייעבעניזלונרמזיוסףהרב

כבדין.הערןתיאתבזהאציע .!:ל IIהנהתשרבהעלטובולםקיארהימנחםהרב

עמיששייעדושהיאואע"פמעותלי"יפורט :בשבעייתנמכסתשניגר

מטבעלולפווטארםמבקשאם :פיוושאסורים".בפירושוכולןפועלםי.
פועליםאםרלאוחושש'י'ועאםגםלו,לפרוטמוחו-לפרוטיחגדול

מבחעל 'לכסףזקוקהואשמאלחששמקוםוש'באיסור),היתה(שעבודתם
זה,לצורךלודרושהכסףשאכןספקאיןבובמקהרואילושכרם.להםלשלם
לפועלםישכוממבושאחןמבחעלזהריברליפוסו :בובפוושלישאמוגכון

בי'יס"גומשוםבכךשישמשוםלו.לפווטאסוו-בשרוחיהעובדםי
עביהר.עיביר

לפווטאסוו"להמ :ל,כומן '''והלפניעמונאל"בהו'הקשהכךעל

כשכנוייחשעכוופועל"עכווהמעוחשצוירכפיושושאומור:נ.יחלכעלסעוח
הכיחלבעללגוזוואסווהיהיולמהככושעבדוכפועליםמדוכוהלאבאיסור,
מסייגושלהאיסוולפביבדחהזההאםשכוו:חחן'כיומומהדצ"עהשלקיםי

מחזיקשכאשרךכ,עלמבוססחל,כרמן '''והשלו,חשוכח ." 1עבירהעוברי
שהואאלאהפועליםשלשכוםאחלפרועומבקשבידיוהכסףאחהביתבעל

איסוומשוםבכדאין-שכוםלהםלשלםמנחעלכספואחלפחטמבקש

 "שולחניאצלפועל"אחהממהההכיתבעלכדיןשדיונשמוםכל"תל,ן,
שחפוסוע"יגוודףל,הכיאולהםולומולפועל,והדינואתלתת"שיכרל

הביחלכעל 'T:לניחא"לא-המשיכמסכם-מאי""אלאהשולחבי".אצל
גופאזהכדאםזהכ,כדיבומאשוכמעותיוחוהםומוצריםכזה,ולפועל"

המבנויהשמוםכוישזהשכלה;גזבין,אחלהםולסכךלהקשות ....המכוון
לחם".פעוככצוע

כר'כאיןכל"תלןי,משוםהתשלוםכאישיאםגםשאכזדמבו",משמע

מבתעלהכללעשוחשש'-לקמעהמשבהשמכקשחהמגופאזהשכןכלום,

האיסוומפגיברחהכל"חליןשלשהלאואיפוא.ייצאהתשלום.כדגולמנוגו
ה.עביוועבריבדיסייעשל

 .{~ 'מ,. ».גלירך . t(תרס"םכרכךהובח, 1

 . 63 'מ,כ.גלייןשם, 2

a הלכההופרקn . 
4 iזtשלס,ס'יחרימ,וסו·,יו., 
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• 

שלהכלליתלבעהיהמתי1ד'סתהערהליברמן '''רהמעירדבריי,בסיף
אלאהשכר,לתשליםסייטשלהנדיןבהקשר(לאעבירהלעיברישכרתשלים
בשיכרבכלללעיין"ייש :דבריויאליום),,בתשלהשיכרשלחייבילעצםביחס
להזיקאיטיבות,א'ליניתלקצץאו ,שבתלחללגכון ,אסירהלמלאכהפיעל

שאיןמםנידשמאשכרי,לפיעללשלםלחייבולזהנזקקויבית"דיןאםילגזיל,
שכרי,שיקבלעבירילהשתדלזהבעברייןעסקלניאיןעבירה.לדברשרח
עכשיי",בזהלעייןמרשינוהפאניראיו

לקבוע,סיבולסקיהר"ממבקשליברמן,י"הרשלאלהולברםיבהתי1ד'סי
עלמבססהיאדברייאתשכח".תתןביימישלכאןמציהאוי"שבכלל
בנסיביתעביהרלדברשנשכרמיכיאמנםשפסקצירלסין',הרי"לתשיבת
היצאתלכתחילהאסירה-עברייניתבלי(=השליחית)תצייר"לאבהןכאלה
מבחיןצירלסזןהרי"להשליח".מצדהוו nל-itהמ'מדצהו Iהפזעלאלהשכר

לנשכרשאי"אפשרדהייניעבריינית,כליתצזיירשלאענירהלדברשכיריתבין
שכיריתלביןעבירד,שתיעברבלאנשכרהיאשלשמיהתפקידאתלבצע

לכתחילהאסרינןלאאז-עברייניתבואגםעצvנתה"מצרלהיעשיתהיכולה
אוש'המרכךחיהן/מבשו/'עדבקטיגוהוא,לפיכךהער',מהמעשה'ההבאהאת

העיביאזעצמותמטעםברדאיוהיינרקיימים',מעשיוכר'בשבתקניןהקונה

בלילהייתיכיוההיתהשקנהכהפירותאיבהחפץהליקחהשתמשיתשל

לנדיזהדיויהואלרשות,מרשיתהוצאהובליהקנאהבלייהייניעבריינות,
התמכריתהשלהעניןדגיףכייןננה,' i11באלהשנדרמהמאחדהתיבעתזינה

בתורהפעםלןכשיחךהלגדיתה.טבילהי IIעבהיתראפשרהיהלהבטעז
עבריינותה".בעד.שכרהאחבדייניםאפילולהןציאיכולההילכך ...פילגש

אסירה-עביהרשתיעברבלאהשכיריתאתלבצעאי"אפשרניבמקרהאבל
יסידעלהשכר.לתשליםחיבההשיכרעליאיןהשכיר, ',,"לעהשכרק~לת
יהאלמהלקשראיכללמקיםש"איןלמסקנהטיבילסקיהר"מ 'IIגמזהחילקר
הביתבעלשאףשכרי:תתןמי '1'בעשהמצית"לקייםהביתלבעללעזיראסיר

העבריינזת."בעדשכרילקחתלתתאסורהמועלאו

מיקשההאמררה,המסקנהמבוססתעל,יצירלסין,הרי"לשלחילוקיבםר,
ניתןשלאלדברבהיתרלעשותיהיהשניתןדברביןהאמורהחיליקבייתר.

לשאלתב1ד'סאלאהפיסקיםבספרותאמוראיניבאיסור,אלאלעשיתיהיה
לבארהפוסקיםמבקשיםאמצעותויבסאהר,השתוהר :מעשושלבדיעבדתיקרפ

לדיגמא,במואר,הזחיליקבאמצעות .'בטלהיאואימתיתקףהמעשהאימתי
החיליקלאירזי,הלכהשלטעמהתקף.בשבתשנעשהשמכרהיאההלכהמחע

שהתבהיללואתרקאלאהמכירה,עצםאתאסרהלאשהתירההיא,האמיר

אינהמכדכתיצאהשנוצרההמשפטיתיהמצאיותנעשתה,האישבאמצעיתי

נעשה.ההיהמכר,אםשהריבטל,ךזנ.כראיןילפיןכאסורך,מצאייתאיפיא

השבתבחליילשנעשתההעבירהיאתעבירה,כלנעברתהיתהלא-בחול

• 

S סוH קי.גטי'לכ,זוברכית
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שנעשהבמקיםבל Kהמכירר.ביטיל ,""לעלאגם'לתקואי"אפשרשיב
.פדויוכגיובהיתר,לעשיתיה;ןדשביתובלאגיפי,ביבעץרשהאיסידמעשה

המעשהאיו-הבסיביתיבכלהתבאיםבכלאיסרתישהתירהבהמהבכיד ... " . 
 '. .'תקף

באיסירשבעשהמעשהשללתיקפיביחסאלאיפהאיביזהשחיליקחמה

שלתיקפיאתלהפקיעסיבהאיואסירה,מציאיתכלניצרהשלאשכייו-
עבידה.בצייעתמירתשכדלשלםחיזיחייבשללתיקפיביחסלאאבלהמעשה,

 . .שהךיכלל,.ולכאנטיתאינהבהיתרלבעולהיהשביתןהעובדהכיבראה,שכן
שכרר,א.תלקבלהזיבהשלבזכיחהאלאהבעילה,מעשהבתיקףכאורמובראיו

סוףכל.סוף.בהיתד,לכעולהיה~ניתןלעיבדהשיחשיבותמהזה rילעב
שכרה,לתכיעהזכותאתממבהשיללאהיסורעצםיאםבאיסור,היתההבעילה

 . .. 1בהיחרלהתקייםלשכירותלההרהפאשראם'לי'מה

.בה Bכסוגי;ןדמצו.יאתנבהאתלתכועזובהשללזכיתההיסידמזי.יתירה . . . 
ילמדיתכהיתר,להיעשיתיכילההיתהלאשכללזביתכעילתשלענייבהבדיו

" .-. , 

אמי,עלשבאבבו.שםמדיבד.אתבבה.אתלהלשלםהחייבהבועלעלחלת Kז
"קםשלהטעםמןרקאתבבהאתלהמלשלםפטירהיאכיעילהרבא~מדברי . -'. . . 

שמרםבריביהחיובאבלבבעילתה),מיתההתחייב(שהרימיביה"בדרכהלהי

ר:ג.ןכיהיא,רנאשלדכרוימשמעיתלפיה 9בראשובםישיטהישיעויל.הל
• 

ובכו,כדיינים..להוציאיהיאייכילהאדם,רככייגםאתגבהאתלאמולשלםחייב
.שכרלתשליםהחייבשלחליתיעללומדיםאנישממביתלמודימקוראיתי
מלאכה.איתהאתלעשיתאפשריתכלאיוביבמקרהרמכראיסיד,.מלאכתבעד

חל.החייבזאתולמחתבהיתר,

החייביםידבישמבחיבת , 10ואחריניםראשוניםשלדעתםעלמוסכםואכו,
אבימלא.ואיותיקףעכידה.ביציעתמירתשכדלתשליםהחי'זלחייכיש

• 
משפםשס,לשו·"המשפטובתינותב,ארחרח,סי<חי"'מ,לשו"',ש'י'לדיגמאראה 6

ב.אותהארריס,

חלב-תביךההכרלאתלכארהפךסקיםביקשוזהחיליקבאמצעיתב. Nעה,תמירהראה 7
• 

לביןמהני",לאעביראיתעביר,לארחםנאדאמךמילתאכל .... :ב nע Iדבחמירה·רבא

שנעשההמעשהכימשמעמהןאשר-עצמורבאשלמהז-כתלמודאמריתהלכות

עלכהרחבהייה g'נעמוך Nינוייזה,כין Yבלהאריךהמקיםכאןרלאתק~·הינןביאסיר

אחר.במקוסזהעניין

ע"ב. "ב"ק 8

 Pלכ"הבחירהבביתמאירי ;בסייו,פרקלב"ק,ההשלמהספרארה 9
 R"Y.ב,אלב"ממקיבנתשיטה ;הברפתיםוחכימ·,יה

• • 

 , 214עםי ,ב"',ע,

'. 

הר"ןחרישוי Iב<וסה,פקרלזייז,הראיישפסקי ;שביס'חייא,הזסרב",א;שרייתראה 10

ביאורי,ס .ס,מ'יחו"מ;שו"עעלהמשפטנתיבית ;הדריבהר· M·'ייהא, Hעעב,למנהדדין

מ.דסייבאסן,יחילא·וישו"ת ;יזסיידיינים,ריביחויימ,לשר"עביהבאמרי Iאאות

 ..בהסיימשה,חמדת' ··.ח, Hשו ;'זס'י , pמהיי"'י, Hשתסירתת Hזסי Jיעוזה Hז
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צ'ו'לטת.היר"לשלח'ו'יקיפיעלחללקש'לפייהיטיות ICבובר'ו'ם.ומצאיס

ער,ש'הממיניתוינישכתחיסהיא,החיובשלהמלאלתיקפיהםעם

להשטעישו\אטיגמכלאיטורשלככיחיואיןהצדד'ם,ערתלגמיחתמיחלם
א tוכרמכיחי.שניצרהמעשהשלתיקפיעלאיהחוזי,החריכשלתיקטיעל

הנותזעלאיסוראיכאוהמציתשמצדהוכא"דגם-בריבית , xלחבמהדין,

דהשעיבוומשוםחיב,דאיכאמקיםמ.?לחשבינןלקבל,המקבלועלליתז,
 ."האיטור"זויניהמצויתלכלל,כלל 'IענאיניהמשטטידיןמצדהII'זכות
 ,הממןגיתבדיניירקאריטירן-לחבירואוםשביןוחוביתזכיריתכלימר,
למקום.אדםשביןביחטםיענייםנהאיטיריםוריניהמציןתכלליאשרבונור

הינועבירהביציעבעדשכרלתשליםהחוז,'שהחיובהעוברהעצםאכן,

בכלבציעריאתיאכוףהריןביתכיהמטקנהאתבהכרחמחייבתאינהתקף,

 ' Kרשבמסגרתהאשר I tשענימeסתמסירההדיזביחבדייוהנסיבית.התנאים

לר\ציאאדףלריו,באהטרםאשרזכותממדגולשוללןיזבעל \Cלקדגן'\א
לתביעהלהןוקקשלאנםשראיהואזי,טמכיתבמטגרתבו,זכהשכברמהמריי
שלרעתןשל,קילהמטירעניןהיאזיבטמכותהשיומשואולם, ."וכלמכל

פיעלימקהרמקרהכלשלבטיביתיילאורשימושבהיעשהא tו,והדין,בית
ושכיחיתהחימרתהמרית :כגוןהעבשיה,בתורתהקיימיםהרג'ו'יםהשיקילים

וכדי"ב,'נשכרחוטאיהאשלאהצזרים,כוונתהעבירה,של'
איזכיבקבעוצירלסרןל"הרישלהיסודיתמגמתיחיתהשזו ,מסתבר

הטברלהכרעתילחתששביקאלאעבירו"לוברשנשכרהשכירלטובתלטטזק
שמיקצהיואי, ,"הנה :תשיבתישבראוברירואלוהממידגת.ידיבבמש'ורגם

בערשכרלקבלמתיחהשלקשעשוה ,רהאיטורלומר,הרעתמןר\א

לגרורשעל,דג ".הלכהוקבעיזומריכהעלחז"לשיבווכבר ...עברייבותו
חוטאהיא'שלאדכימעברייבותו,תערלתשוםיטיקלבלהעבריין,ברעהור,

קנםובהםעמנייבםיכולןהןובררילהוכחתהמשיבשמביאהרוגמאותנשכר''.'

 :הואהכללבקנטות ."מעבריינותיההנאהאתממנוושלולהעביריןאתל"חז
לאקדגטרלאוהיכא ,קנוטרקנסוהיכא"י ," ",למינןלאמקנטאקנטא"

אפיואללמור 'Iאעבריין,קבטול"חזשתנטשרבהםמקורותמאותם ." ";<דגט . " 

תיבעלאלאעמברייבותו,יהנהשלאכריהעביריןאתלקובט ,ש'מקוiזכשכל
" • 

לב-מיגר K Mעקיבר°חדישיםגה Kורג.פרקה, ' JשסקפM.שמעיזל'ךיישררי Jש 11

t1 •י:ותרח,סייחו"'מ,לסן"',המסמםנתינות ןב'",סג K בני.Kס"'קכח,סייפילוםי

חרובובונייניוtברמסקי,ל Kיחזקהרב ; ·שדיעףנההלכה.לאיר ,וייז '''' fllהרב Iבכ

 .ך,דניבהם.)סוהגררת(

 ). IC(תלס"' oבנויובשפסםי, .עב",הכוסכר .,גסיהיקיבר.חנים . AC 'זןמונבות 'Jל Iג

,." <Sנ. 

ביום.בוהבשיולמךכהנוtהסרר ••,למשלבילינסכת,המנשלן Uכ 13

גt .. ,ננ,גטין 14

 •רהמנסר. ה""ד,ה.נטיולמוסנהסיביוםתוספית 15
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נסיבותיי.לפימקרהכללדו!הדי!
מלאכתלושיעשהחבירואתששוכרמירתיןשורתשלפימדברינ.והעולה

ולשלוללקונןנ,הסמכותהדיןביתבדייכיאםשכרו,בתשלוםחייבאסיור
~ . . . . -

 mהמצה!עליוחשלההדברברורשכך,כיוןחלקו.אוכולוהשכר,אתממונ
 !" 1הביתאי!עודוכל ,"!,לת"בלשלהאיסורוהןשכח",תתן"ביומושל

ר\א-מכךשנמנעורגערגעוכלהשכר,בתשלםו mמצוהוא-אחרתפוסק
 ,האמור.האיסורעלעובר

צירלסו!הרי"לשלהמוקשהחילוקועלהלסתמךאיןכיאםיוא,נארה

קיימת '"!אעבריינות,בלאהשכירותתצויירלאבהןשבנסיובתלקבועעל-מנת
שכרו".תת!ביומושלכאןמצוהאי!ו"בכללהשכרלתשלםוחובהכל

לפחע mהמצובי!הקיימתההתגנשותשלהארשונהלשאלה'גחזורעתה
עבירה.עו.בריבדילסיעיהאיסורביןלשכירכשר

כלוםולאלה '"!אעביהד,לדברבשכירותגםבל-תל,!איסורשלתחולתו
 ' Dכראשית,בשבעיית.במשבההשבןיעבירה,עובריבדילסיעיהאיסורעם

לולפרוטהמבקשבבעל-ביתמדברתשםהמשגהאי!ל,ברמן,הר"י'ייק Iש

השאלההפרקעלכללעומדתאי!ולכן "מלאכתםסיימושהפועליםלהארמעות
במצבדמובראםשגםגראה,אבלבל-תלין.איסורעלהביתבעלעיבורשמא

ושימלאכתם,סייומשהפעול,םלהארמעותיולפרוטהביתבעלזקוקבודברםי

שללחייבולגרוםכדיבןכאיןבל-תל,ן,איסורעליעבורשמאלחששמקום

משוםשיהמעותבפריטתאםשכןהאיסור,מןהביתבעלאתלהצילאדם

לפועלםילשלםייכללאזהבגללאםגםמעותיילולפחט '"!אלעבירין,סייע
י:ורמןכאשראבל ,"מאיסוריםאדםלהצילמצווהאמנםקיימתברמעך.שכםר

::I !ובודראי ,"החטאמןלהציל,מנתעללטחחאין-בחטאהומששרעבריי
אדם.לאותוסיסרמז!'וםבוששימעשהלעשותשיאן

בהששימלאכהלושיעשהמגתעלפועלהשוכר :דבריםשלסיכומם
הפועלאתלקנ"' '"!דהביתשלסמכותושכרו.לולשלםיחיב-איסורשמום

באישיולפיכךהחיוב.שלתוקפולעצםנוגעתאיגהשכח,אתממרגולשלרל
איסורעלהשכורעיבורשמאהחששבל-תלין.עלעבירהמשום.התשלום
עוברידייחמזק!"'"אין :הכללראויחממתואשרשיקולמהוהראיגו ,ל'"!ת-ל"ב

הלהעליללשוכר,לסיעיהסיחבמןכתוצאהאםגםולכןלהחדיות,עביהד"
בדיו.לסייעאיןהאמור,האיסורעללעבור

כבת Mשל-המסנהבפירושהופבאסעלםסמתךשליט"אליברמןיוסף[הרב •

ייידעכאשרעבודםת Mהפיעליםיפסיקיולי Kוהעבוזהאחר'מעותפירוםעלשמדיבר

וגcבעיספקריפרח.כפתו,לשיןראהןאפריסית.עמיתהביתלכעלשאיןלםילעים

סךר Kזהכלהקיקעבעבודתעונישעשןפועליםלפרועמערתייתן ..קה)(נומ'וסנע

,מבי]לא. .'ה,רתנוכירה",ערכיידיי ""Yונסלהייהיה

16 Kמאם,ר..אפרושיה,יררהK ,"K 'זכP ליך.קמז,מיביכןותלמדוית,לופידהcג,

ם,כרךשם,זה.בעייורהKייונות",לרשע",הלעיטהו : ) K '",טט. ק'"כ(חז"'לבממאר Iד

,ליגeי.חדמ 'מ,

.. 
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סבת?חייסחרב
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ימע'לזתא»מי'ל
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• • 

כאבןתקפירחמנא

אזילבןאסיאלבימסברא

ייחבן.כרבילןבעיי
יאיקמינןיירלןהב

• • 

• 
• 

• 
בכריןאייחיביןעייין

חיינארשעיניבנליתא
• 

 .ניירין
5 

טעיסיטעמאנביבנבבאבתר •

נריסקארחשרציתא

לליהליהילתזכיתאאי
מלוהיילערבאבתרלאי .' 10

ימכאוביהעמרבריל
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• 

• • 

. . 

הכפויים.ייםמלחמתבשלהיבצבאבהייתוהמחברע"יבכתביאלהשירות-חךיוים •

פזריס,בצבא)בשירוחסהכיתלישינחננישלקשרכזעילחומית"'מחזץ-אל ...נפזרסם

דגcומםי,מעלהכישיבתו"מכעתסבת-ו,הרבהוסיףהמעיןמערכתבקשת ם"' yתשל'".ן
• 

 .לחרןזיימקורית

למה '"שנמארהראיהעליומחברולהמרנ:יאמביז :במו,קמאבאבעיעלמסברא 2

אסיא.לביגeזילאכינאליהיכאיבהואסבךא Nקרלי .
• 

רופאך·חי·אברני :ככטר,שמרתפיעלאס'א

• 

ליהאמריוחבןרבי'לגביהעלחלשבאאבר n '"ר :בה.ברכיתעיעל 1'וחנכרב' 3
• 

ךאךקמיה.ידיהליהיהבייךליהכ"ל Kשכרורלאהן.לא"ל Kיסוריןעליך'חביבין
• 

• 

• , · 
לרב(יבבןליהאמךו :בד"ברכיתעיעלננבאבתר 1 • 

מיביהמרייהלישביק Kקמי ל"' Kלאריסיהשנישאמר

סעים.וםעונאבנוגבנבאבחראינשי"ראמרי"היינו

יהיברלאלןוסמי.עהכיהונא}

 ;א'"לנוליה.ליהגניב Mקהא

• 

הבערהת Mהוסולח :בנס,קמאבבאפיעליחרשצןתא" 8

גריס. Mקרחרש'!'ותאמ"ספטור,של,;בתלי·נתן

• 

אפילואמר '''ר ...ו Hחוסביר

• 
• 

 .??לרהאזלי Xערבבתרר Mללליהליה.ליתי M , :אז.מכרתפילyערבאבתרכאי 10

לי Uחל HKלישראלהחורהאחליתךהקנ"'השכקשבשעה :בייגס,"תחנרמאפירעל . " . " . . ". 

Y כששיראללפיכךהקב"ה.קבלןמירערביםיהייבניבולןאמרואיותזס~קיימורב

• • • • 

 , .-' .הערנין.מןפררעהקב'"ההחררהת Mמבטלין
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חובאסללקאבעיתןאי

דדבאכצלןתאלובעדי

במכאןבאמחקתדאי

כיבאקליהוצאבהדי
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 2ס

ןבצדהבבלןבני

שןפדאלהאיבעפדאדבלי

בבגורהפןדהדדןיבהוו

כפדהבנילאןהני

• 

• • 

הפדדןנזןלעכאדעיא
ןשפלבדכאדאיהן

אפלבביתנכיןקא

 •הפלןכהןדאאדיסזדןען

• 

2S מביתאחספאלודילתאי
, 

תןתאמרנכיתאמשכחת
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• • • 

• 

, -. 

• 
• 
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• 
• 
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, · 
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התוהופיעלחזדקלוIIתלהקרןוכםעםבש'תוף
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• 
אברהםס.בארהםד"ר

 • •בפסחתרופות

על'רב !חזובהםכשהחויפוחבפסחחוופיחלקחחלחולהמיתוהסא

כדודשאוכלחמץוב'וסכנה,דבשא'ווחולהסכנהבישש-חולהב'ולחלק
אכל'תר.כדךושלאארלםשאוכליחזבץ rןבאכ'לחר

• 
כeנהוכשש'חורה

רלכו ..וש"דנ"עייז, vלפוטבפשפקרחמשיםבדח'םהתרוהמצוותכל
חמץאפ'לולשתיתארלאכולסכבהחששאפ'לואוסכבהבושש-לחרלהמותר
אפשרא'אסלן,שחוע'לספקרקק"סאסואפ'לואחו,.לוםוזהאםנומו

לשמועהואיח"בעל,ימצוהאלאלו,מוחווקדלא .'ה'חובדןרבקלות
 .'בפשפקוחמשרםבפסחחמץשלדבולשחרחארלאכרללושמצרהלורפא

סמהוכ 1 " '11דחלה

אכ'לחב'ולחלקאביצר'כ'םכאו
בר.בהבהדח.'ןכשא'וזובחאכ\חחוב'ו
הסוכרמחמחהסעםאםוב'וסוב,סעם

לאכילה.אדר'לאארמרהרא

ברבהנהכהשחדיאב'לחיכדןרמחץ

ניחוחהמץאםביולחלק'שכו,כומ
כשלעצמוהחמץאבלבכרור,שמוערב

• 

בכמותפילו IIוחמזכומעיוכאישכיללחרופהכלוב.נהנה,חד" , Wכ
בפסחלקחתססכנהכושאיולחולהאסןרסרב,סעםולש-אם '.השיאכל

מדאמעסההמופאשבחימוהחמץכמותאםאולםהבאתו.דרןבקואזהכי

דח.ציובית,בשכבהבסיכוואתםממתיקםישגםאלאמויםדבויםעםיעמורבת

זהדאיופשר Kלכדוו,מסביבהבמצאהסכוושלמהתערובתוקהיאוהבאתי

בדיםכשאיכלזבח"כ •סופרהכתבשלכאורהאףיעל .'הבאחןכרורחשיב
זבתרקיס,דבויסעםעוביכןידיעלכשמתקבןואי"סשאיבסדבו'סהכפרויס
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'אםוביזשמרחר;היחצרביחבשכבהרקשהארטרבטעםביזהלבידלשיארלי
סרירפ).אומציצהכדורי(כגוזשאסור'החרופהבכלבמצאהוא

• 

ובפסלומרטעמםאולםחמץ,ברם.שמעורב.חרופוחבו.נהנה '!"ההכאשיז

בושאיולחולהאסיראימותראםהפוסקיםבמחליקחחלרןכלב,מאכילת
 .בפסחלקחחםסכבה

לאחראפילובהבאהו.מיתרומנו,קודםחרכורבא;אמר sבגמראאי.תא

יששעיפשה,דפחחמאילכלב,מלאכולשבפסלכגוזהרא"ש,שםוכוחבומבר.

ולאהוא.בעלמאדעפראאכילהבמיהרוהארהבאה,דוקאלאילומרורצים
דאיהוכיוזמקוםמכלאדם,כלאצלהאוכלעדחדבטלגבעלאדףמסבתר
דבר ;'הרמב"םכותבוכו ,ל"כזi:'הכרצלובי,;;רבכותבוכואסו.דלהיקאכלי

כגוזאדםכלמאכלשאיבואוכלל,לאדםמאכלואיברחמץבושבחערב
הפסח,אחרעדלאכלואסורלקיימרשמיתרפיעלאףבו,וכייצאהתראיק"ה

כוחבוכולאכלו,אסורוההרישהואכלאלאהחמץמזבושאיופיעלואף

· • 

, 

 •חד.שו",החררמת

דמוחרהידזוהואברורה"המשבהוכוחב ;"ערךרהשולחז.מרזפוסקוכז
ראויהשאיבודאכילהואע"גהעסחאחרעדמדרבבואסורבאכילהאבלבהבאה

אחשבה",הדאאסורלאכול,רוצהכיוושהארמקוםמכללכל,בפסלהדאהאי

.שאיז.עדשחרכוכגוו ;וו"לבאכילה,אפילולהחירכוחבהר"ז"אולם

מלאכולובפסלהשעיפשההפח ,'~אמריבוהכילאודאילאכלו,יכולהכלב
וכזובהבאחומוחרודאמריבזגע'רר,צריכהלכלבלאכולשראוהיכיוזלדאם
·איסורבו.שיחולקודם'פחמחורתשיצאכיוזשויבמיבאבילהראפילוהוא

בהבאתו,דמותרלשיבאבקטחרודבלחםאכילהדרדשאיזלפיאלאחמץ,
בעלכוחבוכזעכ"ל,מינה",רמיחהניאלאהיאאכילהלאולה"אכ'לארפליר
שיםשאיובאכילההדיוזהיאבר,גאהשמזחרהמאירי,מתביכז ;שםהמאזר
הרא"ה,בשםהריטב"אכוחבוכזהוא,בעלמאועפראהואילעליו'חלאיסור
חל,ארה.מהר"םיכ"כ

. 

שלרעחבורראוחולהעלכשמרובראולםבריאאדםעלכשמרוברוהוכל
• • 

בהiבשמעורבבעסחתרופותלבלועסכבהבושאיזלחולהמזתרזעדימהיהו"!
. . 

רבריהםאםלחקורישורע'מיה,הוא"שלרעתארלם'מאכליה.שנעסלחמץ
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דז,שלעדהו'הכ!ברא".אדםעלרקאוסכנהבושא'!חוהלנזלגסאומר'ס
לשםבוונחואסגסאסורהר'לאכלוואסורהחמץאחחמש'בשהאדםבמקום

ומשק'!דאוכל,!ל'ומסתברא :וז"לאר;ז<"שאגתבשו"חמצאנווכ!רפואה,

כחברכה"גאחשב'נהודאכל!דכ'ו!אסור,לרפואהאפ'לוראו"!שא'נ!
הכ'אפ'לוהואבעלמאועפראכלבמאכ'לחדנפסלגבנזלאףהר' ...הרא"ש

שא'נ!משק'!וכ!לאכ'להראו"!שא'נ!דאוכל,!נקט'נ!והשחא ...אסור
ואפ'ולא'כא,מ;ז<אא'סוראהבפור'םב';םעל,ה!שפטוראע"פלשח;ז<,ראו"!
השאגחעלחולקס;פר"הכחבאולםעכ"ל.אסור,סכנהבו r'שאבחולה

שומתר.לרפואהאכ'להוב'!שאסורבר'אאדם'שלאכ'לה !'בומבלידאר'ה
בשםשמב'אברורה"במשנהראהכרח,על'ושח"בבא'סורשמדובראףונזל'

השתאבחרדאזל,נ!ח'ה)ה 'Iאשלמדס(שבאהמרס"קלהת'ר'פוסק'םהרבה

אחשכ;ז<אמר'נ!דלאומשמעע"ייש,בעלמאעפראאלאד~אדםלאווהשתא'
- • 18עמורבעצמושוהאכי'ן ' 

דאיישההיגמורחמץ :בכותבוארהיכהשאגתפוסק 1 &הרבהשן/עגם
 iבגואדםכלמאכלשא'נואוכללמאכלשא'נובדבראותושע'רבלאכ'לה
שכלקלד,סימןסיףויסףהכיתהרשב"אשהביאמתשיבת(ומבואךה l/התראיק

שא'נו ,) 20וא'נומחבטלעש"תודרךנקראלחול'םשנ'חנ'םהרופא'םמאכל
הרבהחמץהזה'בתעחבח'ש'ואפ'לוכפסח.לק"מומותרלחול,םאלאמאכל
נפסדההר'לאב'להראו'שא'גו'כ'ו!מקוםמכלפרס,אכ'לתבכד'מכז",'ותר

התערובחמזהלאכלואסוראבלכלל,חמץחורתעל'ווא'!שבתוכוהחמץצורת
תערובח ' '1'על'ה'אעש"תודרךאסשהואכלחמץאלאבו '!'א,ארפ'לובפסח
שכ!משמעולכאוהר .עב"לכחוכו,בטלא'נובווב'וצאהתרא"ק"הכרג!חמץ
לרפואהחורהמא'סור"לבלערשאסורשכוחבב'הודה"הנודעשלדנזחוגם

החמץשע'רבשבאופ!מדרהה'השהואלומראפשראולםסכנד.דל'כאבמקום

דרדזהגםכ'לאכ'להשראו'דבראלסוררקבאוהואשמוחר,מרבדבר
 • 22חבאתי

, , 

• 
מאכלוא'נוחמץבו-'שנתעובשדבושכוחבהומב"םזבו'לע'להבאנו

 .כלאלאהתמץמ!בושא'!אע"פ ...אדםכלמאכלשא'נואוכלל,לאדם
שא'!לתולהלהת'וכותבהואאתרבמקוםאולם,לאכלו.אסווזההר'שהוא

עה.'טימן 15

קאי.טיוכו nאו"' 16

ז.ס"'קרטןסימן 17

 . Kזסליס"בוינירט '''''רגהמו"רליהעיר 18

ככ.'עסחובביסוכן nאו" 19

אחרין.בקונסרסשם 20

לה.סדמןיו"רמה"ק 21

קינן.ה~רחס"מ nוכהר"בהלכתהשבחשוכירת 22
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 :"וז"לתו, IUהכררךלאשזהי IUבתהאסיר,דברלשתותאולאוכלסכבהבו
בזמ!סכבד,במקםראלאאיסוריםבשארמתרפאי!שאי!אמוריםדבירםבמה
בפסחחץמאוירמשיםשקציםהחילהאתשמאכילםיכגו!הבאת!דרךשה!
לושעושי!כגו!הבאת!כדןרשלאאבלהכפורים.בריםאותושמאכיליםאו

מרבה!ששידברםיו mאשמשקי!אומערלה,אומחמץמלוגאמאורסהי

ואפליורמתרזההריחלי.ךהבאהבה!איזשהירמאכלאסיוריעםמעורב
שלאבאיסיייםשמתראDים .,ערןרהשולחזמרזרפפקיכזפכבר.במקוםשלא

מהבןיפתיהרכאזשיולכאוהרפכבה.במקםרשלאואפילוהבאת!כדןר
 .לעילהמובאסיומצהחמץבהל'שכחדבימהכאזהמחברומרזהרמב"םשכתבו

ולכזזמבואחרהכלבמאכילתכשבפפלמדזברשבחריאק"המפרשוהררב"ז"

ששיחלוההואכ!אםא.אלהבאוחשארדברןאובאכילההרייגובהנאהאפור
הפסחלפביכשמעורבאבל ,)"'החורהמזהואשאיפוחמפרשים(שיופכבהבו

דשמoבהאולםפכבד.במקיםשלאאפילומיחרזההרילחדיה IUהואי!מרדבר
קדוםבשעהכשהחערובתהואה"החראיקשלשהדןיבהדיאכוחבברזהר"

עשסישה.פחשלהדי!יכמזהפסח

באמראםאפילולעילהמובאהפוסקםימחולקחאחלהפבירשאפשרובראה
לפרשאפשרכיזמבו.לפביהכלבמאכילחובפפלהפפחלפביהוכ!שהתריאק"ה

כשאדםגםחאשבהיאימר;םזהאם..אחשביה"ש~המושגעלמחלוקתםאת
חץמבהל-הרמב"סילכזאוכלו.בריאכשאדםרקאיהחמץאחאכרלחולה

אמכליח.כשבפפלאופילוחמץבושעמורבדבראכילחשאופירםוהרש"ע,רצובה
מוכחיאזלאוכלו,רוצהזאחשבכלבריאאדםעלשדמוברלפרשאפשרכלב.

ראוהישאביהראכליהאוע"ג :"ברורההמשבהכותבוכזואפור.שאחשבהי

אחשבהי.דהאאסורלאכלורוצהשוהאכרי!מקוםמכללכל.בפסלדהאהיא
הש"ךרביזגסי-אמחדהרבע I1יהשואריההשאבהביזמחלוקתישולכאורה
אפילואוסריםהרבוהשו"עארהישהשאגחבזמ!הרא"ש.דבבריגיסאמאדיך
מאכילחבפפלהואאםואףחמץשכוללחריפהלאכילפכבה)בו(שאי!לחולה
כוחב, 2ויהש"ך ,לעילהמובאיםהרא"שמדבריזהילרמדיםאחשבהימשםרכלב

 .האחם"'ההןתרהיטריי 'הל 23
• 

,ייהזלוקיזיוeןשבתירה..יסיריסשכל כ-'כרבפסחים,ר;דגe.גטדקנהטימוי,.י 24

tלוM הבנדןוH .יםתןnז"'ה ב"''כבשבו,וחהתיס'וכיבx ;cדמיקי. ה·, ב-,יכגהתירן

לא.,ייה כ-,יגב,-זהחרס'שכבתרמהובריבגן.לאאוn tןבד.ררייייבא Kלמ Jביaםרי

וeל.תורהייסור'הכרונהאיז.י.גס Kמיהיסור. KליKכוח pרמל"ל nMמליי Kש

סם,טיי"הה-ח " ....מהתורהיטדוי 'חללפלרונסנה-דרבנויוcסיד.

 M). '"(ס pnnטופן ''"בחת ....שו 25

יס. p-םשהז-ותובבטימן ""ו:י 26

 .כב Pס"שםrו

מב. P"Oשם 28
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• 

לצוררשלאאבלרפואהלצוןחדוקאהואומתר,הבאתוכדןר :הרא"שבשםגם
• 

 :שכותבשםהרמ"אמדבר'משמעוכואסור.הבאתוכדררשלאאפ'ול'רפואה
• 

בושאיוחולהאפילולרפואהולאכלואיסורדברשאראושרץלשחףמותר
שרץגביבמ'הכ'כוואם :וכותבהרא"שדבריאברהםהדישםומבא"טכבד.

מההואאדםמאוכלשבפטדאףבאכילהלהתירואיוזרא'לרפואהלראא'שרוף
שיד'לאדאזמותרלרפואהכשאכלורקאחשבה",דדמאכלה"דאמר'בוטעמא
רקחשיבותומחמת·אוכלשא'בועל,וומכיח ,.,ל mחאשבה"דמדאכלה"·לומר

מצאת'ב"הוכעתעכ"ל.חמץ,מהל'בפ"דהרמב"םמשמעותוכורפואה,משום
שכיתב 30ז"לגריובארטליביהידהר IIלרג.בבערמםיחבליםבשר"חמפורש

לומותרסכבהבושא'וחולהאולםברא",אדםעלמדברחמץבהל'שהרמב"ם

בהל'שהובאכפ'כלבבאכילתובפסלחץמתערובתבהושש"תרוופתלבלוע
כלבמאכילתשבפסלדדבר 32זהמג"א 31הט"זזכתבואוע"גהתורה.יסורי

זהמקוםמכלבאכילתו,דאחשבה"משםר·אסורבאכילהאבלמותרבהבאהרק

דברכיגםוראהאחשביה.ולמרשיד'לאובאובסחליומחמתדאכליתו
 , 81תשיבה

הואם ...קמחבהושעמורברפואהטבלאות :"כותבגםאש"והחזוו

בפסלכדיוחמץשמוםבהםא'ואדםלאכילתראוייושאיבובדברים rמעירב

ומותרבילחמעראויאיניוגסהקמחלהפרדיאפשרדאיכייואדם,מאכ'לת
לכתתלהדלאכולז"למאחרוניםדמשמעלמאיואףלרפואה,בפסחלבולעו
דבריםשארתערובתדייעלמקוםמכלכלב,מאכילתשנפסלחמץאפיליאסור

כתב,שרמ.גה'שםורחאהסמים.עלדדעתיאחשבה"כאושיירדלארמחר
החמץלאםלמבתעלבידיםשמערבדכלמבוארהס"קקיזס'מולקמואמבם

מדוכרששםלתץראפשרושובעכ"ל.'אסור,הפסחםקורשבפסלאףבפסח
מראהאוכלושהואבזההלאמאכילה,בפסלשהחמץאףועלברא",אדםעל

לומרשיירולארפואהלשםאוכלוהואכאוזאת,לעומתמחשיבי.שהאו
שכותבכהלכתה"שבתבשמירתראהוכועליו.מוכחישחמלתומכ'האחשבה"

אכילתן.כדררשלאהוואבולען,רהאוגםלרפואהאוכלןהואדכאןדמ',דלא
כדררחשיבבלעיהשגםדאףשל'ט"אאעיררבןאהגשר"זבשםממשירוהוא

רקעומדאלאכדרכוולאוכלוללעוסחזידלאבכה"גמקוםמכלאכילד,

בולחמץראראיבושגםכו'וואוכל,שםממנוכפקעדחשיב'תכולבלעיד,
לבולעו.מותרדשפיראפשרחארותע'סות

קודםבתבטלדכברחששאיןטכנהבלאשאףכיתב"שמההאגריתגם
מריםדברםרדאףלרפואהשלוקחבדברשיירלאואחשבה"אכול,משוםהפסח

יכז , 88שיוריןחיסןדיוכ"נ , 8ואליעזרהץיצךכ"כ iלרםןאהבןטליךומראסים

3() n "'רסימי הo 

 . nבטאקקנהסימויו", 33

קסם.הנורהם"ממהר"'ת 3.5

מ"כ.כהטיובןח·ית

םו.ם"קשם n . :nס"קחובבטימןייו"ח 31 4

ח.ם"קקם!'!במן.ו"ח 3 '

סב,סימןבח"גבםוראהזב,טימןח-ב "'"וא 36

ריס.עמ'ח"ו 38
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• 

תערובתבהםש'שמרפאבסמ'בפסחלהשתמש "'בנע'מ'םחבל'םהשו"תמת'ר
נפסלואםדוקאוזהתערובת, ''יעלכשהואאחשב'הש"ךדלאמטעםחמץ

שא'ןלחולהשמותרשל,ט"א"'וסףהגר"עהראש"לפוסקוכןכלב.מאכ'לת
חמץ,לתערובתבהןלחשישש'שא.ע"פיגלוליתבטבל,יתלהשתמשסכנהבו

כלשחלהבחולה ; 'Tממשהואזה,וכל .,.,חלהנאהבהן ,."הישלאיבלבד
בב'רור'דיעלאאםאולם ."להת'רא'ןבעלמאוש rrמהיאאםאבלגופו
תרופותשלרובסשרובזהעלהאי'נהלסמיך'שאזבכדיר,עמירבחמץש'ש
 ."כזהלחילהגםמותרכןיאםחמץעםמוערבם"'א'נם

שחמץואע"פ :"ברורההמשנהכיתבלאכ'לה,שראי'גמירבחמץיאפילי
ב; .ואדיהנאתיכדרךשלאזהמחמץנהנהשהואהבאשאניבהנאה,אסור

ומכלגזרי,לאסכנהבואיןיאפ'ליחילייבמקיםסיפםיומדברירקא'סיר
א'ןפיריתמיי'יעלחטיןשלזורט'הכשירכךרפאיתלהתיכילאםמקים
מגמגםחדשדהפר'הציון"בשערמסביריהיאריק.י'יעללעשותובכון

כדןרשלאהנאהאיסורוגםחמץ,שלבקיימירוצהישראלדהלאין,הובעיקר

כןיעלמתירים,אחרבעניןאפשרדאימשםררקלכתחהלאדסרכןגםהבאתו

סמךעלמ'עץ,הלבנון"יהעציאהיתרא.להדר ,.,רציראידאפשרבמקום
פiכורואכולוכדומהכסיבא'סורדברכרךאם- ..למלךהמשנהשכתבהמ

'סכנהבישןיאשחולה-בגחןהאיסורנגעדלאמשוםאכילהשמהדלא
שנפסלהקפסולהבתןושיכרכהדייעלחמץתערובתבהששיתריפהשיתה

כלב.מאכילת

עמילןעםעשו'יתאוכללחמץללאעשוייתהטבלייתשריביבומנינו,
מאכילתנפסלהחמץחמץ,בהםשמעירבהמעיוט(ואפילומקטביית"הנעהש

בפסח.לקחתםסכנהבישאיןלחולהלהת'רששיבןואיהפסח),לפניכלב
לוהנחוציםהכדוריםלקחתולהפסיקעצמועללהחמירכזהלחולהוחלילה

קטןהכיחשששישבמקוםובפרטהפסח,במשךמומחהריפאהיראתפיעל
סכנה.ספקשלאפ'לולמצבזהי'יעליגיעשר~א

• 

סו,ם"קקיזסימןבהלכהמצויוניםבסעריםםגוראה :יסדמןח"ה 39

ח"כאימריביעבשו"'תגםורהאס.סימןח"בדעתיחרהת Hשוסז,עמ'עיבייהחזון 40

יב.סימןיו"ך

למיבכהייגלאסורכותבשםבעחסע'פ"ממהד"'תכהלכתהשבחכשמירחםברראה 41

 • Kשליס"'"ועירבא,הגריע"זבשםקסטכהערהשםוראהקייס,ביס Nככשחש

 , ICשליס"יוסףהגו"עלזייןהראסוןמפי 42

 • Mסאקתסוסיונן 43

ה. pם"וסם 44

יב.סימן '''ייח"באומריביענשו"תמיבוtיססימן 45

מהרש"סבשו"חגםיראה ;הי"'גפי"דאסורותמאכלותחלי 46

,.- .. 

. . 
n יע"ג.דףכמםתחןתייה

• 
שבתשימרת ;רמאסימןאי""שקימהר"סשי"ת 1רמאסיונןררב"זבסו"חיראה 47

 • .עוסע'םייכמהרת;(הלכתה
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מצנרדדר

 •זחיהאושץר-ספיי

שמיביפרשתבחו"כיכןחיה.הסנאיםוחולדתהקיפד :מ"הJכ"חכלאים

הקופ.דאחכפ"עלהולךמכלדמרבין·הח"ח,ביןהקופדגמגההפי'יפ'ר
אירז"ואומררםוישמאי,רקטבהחיהקפודפי', :שםלתו"כהראב"דובפי'

האיכילומרהוצןרלכךוהעכבר,החולדכגוןלשרציםשדומהומפגיבלע"ז,

קפןדלמורשקופ,ד :שםכלאיסהרא"שבפי'וכ"כשרצים.מיזראינהחהימין

אדםוכשיגעקוצים,מלאשגופושץרוהואקופדא,חרגוםכג)יה(שיעיה

בולסיםוהקוציםככחר,ויעשהבבטבוורגליודייוומכביסעצמויכפלבו
שם.כלאיסהרע'/בבפי'/ה Iוכארצו"ן.בקרא Tיבלע"צ,דמכלממני

חיה, rמהואשבמקרא,הקפודוכןשבמשגה,שהקופדהג"ל '''פעמבואר
חיה.כגבלחבכזיחובמשאבמגעמטמאהוגבלחו

כחבכס)(אי,ויקארלחורהכפירושוייי :1Iרכן.הכלרעחראיןונראה

(שם)לישעהיובפירושוא.קכב,בחול,!וכ"כבלע"ז,ההריצו"!היאדאבקה

האנקה :אהדרד"האד.בב"בגםוכ"נשם.המןוכךהקפורי mשכתב

 'התרסיגםכnמטיז.קשהישעררהריצו"ז.שקיריןשזריהיאילא,תמרגמיגן
 • 1הקסיןדהיאהדאנקהכחברבגר,שבח

שמטמאםישתיםמהשמונהאחדהארוהקפדומתבארדחוס' '''שרלםי

חיה,מי!רקופרמפורשחממשגהעליהםויקשה .'במשאולאבמגעבכעדשה
שרץ.ולא

אלוהיכשביתא IIהגרשלפירושןי IIעפותוס' , l/רששיטתלשיבובראה

מיןהואשלגואלאואזע"ק,קוריןשאגומההואהקפרר :וז"לשםכלאיס

יבןקפרז. Kהמקרובלשוןקיפך,המשנהבלשוך Kהנקרייס nבבעלעוסקזהמ"מר •

l קרK ביזנינו, l בK ליח 1נ: cupLne זPO יח 1יבלסי: Erinaceus { . 
סום'"ה,שםבירושלמירכ"'הקופ.דגירסאהביאבןק"ס Jקופרכבתשםבשבת '''שר 1

וררייקישרין 1הרין:ו"לויקוריום, nכמחדיוסניפיישרזפיוהיאראשי,\נםי.)יעיי

סלרס'''שם)(ויקראלחירההיפונוהרי"'ז " Dביראהשרזים.ינקירה Mשלהטרהכדרי

הקםדר..היוtהאנקה

שרזיסןשפרנהל'"דסךונשמע Rוי,ריודיסנהכ ,יגעיררכיןמהוש"אראהגאב, 2

בהםהנבלתמאתוכטומסמאבזית,כהםכששידהייבר"ילאולירכמשא,אףמסמיוtן

,לי"להקשותהרבווהאחרוניםלמסא.ולאמגעלסומאתבתרבובכעדשה,\רקרחהי,

 ,יבדרושהחנלשפתה"א,ו Hפסנהדריןירושליםזירז ,שםעיריכיןאיתזמזפהה Kר

 'יחיקבך,מכתב(להרןגוז'ובי)תורהמבתביבהקדובה],חייםזכרבבסםר ב'" nרדרושי

חרם"'ס)סף M (מתשוה"ג MHלהמהרשסיועהבאתי Kובוכקר" , M "'מ Mם"לכיסהרימל

,גeבימ. Aעמ'
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חהי,ןימדד\אהסנאשבי!הגדלקופדהואבמשנהדשונההקופדאבלשדץ,
בי!נמנהשחולדכשם ל"'ולפי"זענ"ל.אקופדנמיקאיהסנאיםדמלח

קידופסוגישנימציניכזר,"לבחהימיזהיאהסנאשירלח mשרצים,השמינה
נחלקידבזהי"לוא"כחרי. '!מהןאהסנאיםביזהגדלנישרהשרץ,ר\אהאחר
סנאיםומלתפישרןי/והראב/ש Ifדהראהוראב",דש IIהראעםותוס' '''שר

רחיס' '''שראבלחהי,מי!הןאשקרפדלהםיצאילכ!אחןלהרקקאיבמשנה
קרפדשדרקא ל'"יא"כ .-'אקרפדנמיקאיסנאיםדמלחכהגר"אפירשר

רלשר'''שץר, )Iהרבסגהגדלשאינרהקיםדאבלחיה,מי!היאבסגההגדל
 '!בהגלדבקופדדמייריחהישהואקרפדדמרבהכ"החרנמילפשרשייחרס'

הסKנים.חרלדחןאתהקםודאתלהבאיבמשנהכמרשםשכחובכפיהסנאים,

הסנאיםביזהגדלהקפידדמ\יתיס' '''שריפרשיכצידלבארצרידרעתה
זרידךהראב"דש l/הראולדעתחהי,מיןשהיאכ"ובחובמשגהעליישדיגה

 .'שבחררההאנקהמהייפרשרכצידלבאר

קיפד,הנקראיםשיבםיבע"חשבישמצינןרש""ושיטת ,להוכחיינראה

חיה.מי!היאראחדשרץ,מיזהראאחד

יישלקיףזשימהחיההיאדקפודכחבחץוח"רבבז,בברכית '''רש

נונהיבר"הב ,נבבחיל!, '''שרזאחלערתממרסינ"א.שרמהארידזגבלה
ארןו.זגבלהשייהנמהי ,במרטריב"אשהיאאומרםיושי ,"היאחהיממרש

השיחםי, '!בלשכי!מרבהשהבמהיורייעקםו.ןלנמיהקרריןשכגמ'מצאנרא"כ

בתן"כימרביבןהאיכןחהי,מיןהסנאיםדקרפדבמשנהלתנאמימתאיםיזה
עלשר\לכחלבמהיירחרדמחאיםנראההקופ,דאחכםירעלר\לדמכל

דקופדכחבשםבברכךחדרש'''רעיד ,פpזרהנקראלבע"חמאשרכפוחהי,

הקוםדראחהקיףאחכםירעלהרלדמכלמרבינןשםיבחי"כלקיף,דומה
הנקראות,,בחוקרפדשישהא , l/רשששיטתאםיואיצואחיה.מיןשהס

שם)נלונבK'"ס(טבנא , Dשכלאםרלירושלמי 'בפירילאיןיםהר"סםנהמשנהמפרוסןכ .ב-

 .תרדרייהו Mקאיהסאניםזמלת

דקופרהמסנהלפרשאפשרהגז'ר ש'" Kהךלר,תלהיפךמקשהשםסירליי.והר·ש 3

רהייהבוcקה,'שהו~ונפשר,ה"ח '''שרהריהרזיו"ן,הנקראחילב,להכונהחיהיונן

חהי.רלאשרץ

בקב-יסםלוהלזוחולדה,נוביהכגוזקסבהח;ןו :מפרשקסהבכד"ה,אנשבתיוס-' 4

וכהערותשרץ.הםהחרנגוליםאחשממיחיםוחולדהדנמיה ''''שרכחבמשיםכר·ה

שהםהאי '''שרדכונחיצ"לרש"י.כדכייזוסחייהעלהעירככרשםעה"גהגוי"כ

יע"קיפד.ל i ·שםלחו"כ 'בפיהואכ""דשבחככובוכחיהדינםאכללשרץ,דוונים

וביןקיפרשמטשרסםלכאםיזס t{"'הר " Dונמברחיכןשם,חרליורנשכירגר.וכהגהרת

 .לסתשריהפכונחויע·כיכו!קיציסמלוcסרגפישזרשהיוcוכחכחהי

S הרד"רכ""כבלע·ז.מרסינ-"במדוח :וידל,ליש,יהבפירושיגם '''שרכ"בP '''יהו

בלדז, Xהמוtכינ""הMיוהנמהילזבב,לירמדהבפירושם )'''סר(חלונדיקו.
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ב)קרם.ךב,ד(שבתבמשבההבקראבשרצ'םקרםדרש"הסבא'םקרםדבמשבה

 .'קםרדלוכרוששםבש"עה'שפ'ירכפ'
שהקרפדבאמוקפדערד ) 151-150(עמ'במשבההח'שכספולהע'ו'ש

לרהמשמשמ'םקרצב"םז'ם'םערםהשגרפרקם('רבקהראכלאIב'שבמשבה

ח'ה.רלאשוץהראהזהשהקרםד ',''שדלם'ימתא'ם,זהרא'(להגבה.

שבתוהר.האבקהמהיוהראג"רהךא"שיפשררכיצדלבארשיועתה

כ"גגרשיםרבינופירשוים.עידהנ"לפרש'''מלבדמציגןהאבקהבפ"
שתוגםשזהרכחב ' 7 "ערדרבערןההעלרקה,ה'אדהאבקהמםשושם

 .'עלקה'שמעאלובלשרן !"לאאבקהארבקלרס
לס' "תמ"שצרעקתמםב'כןבקראתדהאבקהכחבעה"חהולב"גבס"

קרללהשוכ'עשדוכהשממ'ת,הבקראהבע"חה'אדהאבקה'תכ(זהם'ורש
שממ'ת, :כחל,משל'בתוגרםרכ( '.~.להש Zשהמ.םרתח'ם,המ'תר.Iב' '~עמח1'ד

אמקתה.אבקהמתרגםלתררההסרו'רבתוגרםאקמתא. , 
זבמיתשתהיאשהאנקהכיתבמעמ'השושיםבספרג'אבהר IIהך

הצב,לחרררןהרימהלטאהמיןשהאיל IIיי , 11הצב

קיפיף,נגמ'ונקראבנוופית.קפורםבשישיי Iב,זפגיהיאל,ןישנויהברוס'"'רראה 6

קיפוף.כ Hגנקראתשבנוופותהתנשמתאסג,חוליןוראההינשוף,יהואאגג,גדהואה

יהיאשם,בכוררחהשלםבשטמ"קכמבוארחיהמןהואא ,"שכבכורותוהקיפוף

שםכחוליןשגורסיסספריסמביאוכשסמ"קהחיות.ביןהבמנהבנז,שבברכיתהקפוד

שם).כרכרתהחסיי '''דחרס'(יעיישם,ינדה"וליןתוס'רר'גרהא.שכזוכתבבילייתק!בוד

הערירנולשבערכיןהפלאהיבספרעלוקה.דהיינומפרשיאליד'"הבנ,ןשבת '"'שרםבד

דהייבךהבאקההיאשיאליבב"בלובריימתאימיסאינסשם '"'שרשוברימעירשם

בתרימתפרש ,ל"כי '''רשכונתשמכארשםשבתלשוןמרפאבטפררריוeתיקפוו.

כוIcכי.

וכעלירגליםמרביתילעיםלמיןדהכונהמבאושםונרטפיא)בנמין(לר'העויךבזניטף 8

הארז.עלהשורץשוץאינההרגליהוהעלוקהמשרםכןלפושדהוזריונראהשער.

הארץתולדותכספרועי'מטמאה.במםיהגולבע"חנבלתואיןבמים,ובלה C{אל

אנקה, :שם Nויקוליונתןהמיוחסובתוגוםעיי"'ש.מתו"כ,זהפי'שדוחהקםיהערה

החירתעלוקותשישוכידועחייס.מבעליוםשיונקותלעלוקותומיאתם . C{חויובינקית

בוביס.,לאיבבשה

שזועקלפיכושבקראואפשרשרז.והאבקה :אבקערדהשרשיםכטפרהרר"קוכ"כ 9

בכלמפרששרש'''לפיכובתו,לימייי Kריין. yבלככו"אשלובהרכיברופירשותדימ

בלע"ז.הוזיר·ןמקרם

יכתוגוםליונתובתרבוסהימיחסאבלסממית.גeבקה,ובחוגםלתווההוסרונררביבתרגרם 10

שממית.ה, Kלטתרגמוכחי'"'ירישלימ
• 

זהלזבשגeיןטהרותלס,רבפהוב"שהרמב"םבהקרמתידהאהשריון.בעלהזכגeיבו 11

הפיוחםכתוכוםסמזינווכפיהזכ,חרווןהבקרגeתלטאהמיןהואגeלאכלל.סוהגטנ

חר,וKנ.ב I'שחרבסוססיקיראליונתן
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אנקהיפשררחיתמיןהואשהקפודרס"להוראב"רשהרא"שי"ל·רלפי"ז
 . 3הע'לעילסירילאייהר"שקישיתימיישבתהנ"ל,מהפירשושכאחד

לתירהירישלמימחרגיםהקפיד,היאהואנקהלפרש'''ראיהלהביאדשי ,
יד"ערנחשים,מחפשיפירשוי ."ח,.,יאפל"ת-אנקהשחרגם(כת"ייר)
נחשש.טירףשהקפיד

, 

דאיתאמהאבפרש'"קישיש'מאד"ךאך

מבשרי.קשההקפידדעירכבשרה,רך'האנקה

מיןאיתילעתמיןהיאיהאנקהיהעחךרגמ"ה

דעיראקכ,בחיל,ןבמשנה
הפירושיםלשארראיהומזה

כבשרן.רךשעירןלטאה

 . 1'פלערךובמתורגמןפלייה,ערךבערוךמובא 12

כמעיכתנתקבל
. , 

פירושיכלפהעםשבעלתורהבאורעםשבכתבתורהשלמה,תזרה
' , 

חלקהשלם.ירושלמיתרגומפירוש,עםכהכימתורתחו"ל,

מ'מכחםהרבבעריכתמצורע.-תזריעפרשיותעלשיושים

תשל"ט.ירושליםשלמהתורהביתהוצאתכשר.

, 

אסורות,מלאכותהשמיטה,עלהדתי,הספרבביתהשמיטהדבר

במחשבתשמיטהכספימ,שמיטתשביעית,פירותקדו,שת
• 

 .וסרטיילואשרבן"שחריוסףבעריכתביבילוגרפיה.הידהות,
הדתי.החיכוראגףוהתרבות,החיכורמשרדהדתי.המורהספריית

תש"ם.ירושלים
" 

, 

ראשזניםמפי למחשבהדרךוצייכי"מקורותלקטןאחרןנים, , ,

ברכשטיין.ישעיהומאתמורחבת.שכיהמהדורההדתית.הציוכית

הדתי.החיכוראגףוהתרבות,החיכוךמשרדהדתי.המורהספריית

תשל"ט.ירושילם

משהע"ימתורגממרקוס,אהרןמאתבחסד"ותעיוכימהחסדיןת,

תש"מ.כרקכנינצח;הוצאתמתוקנת.חדשהמהדודהשנפלה

, " 
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, 

אבדהםס.א. ,·ד

לחנייואדםשניוומצוותנפשפיקוח
[טהדרת]

• 

שליט"א,אועירבןאמהגרש"זהב"ל'מאמריעלהערותכמהקיבלתי

רעוד. א'/טיל.t;ד,לידיהודהפרופ'מהרבשילט"א,וךלדיבכרגמדג.רא'''

• 

שליט".ארבןא Uיואנהרוש/!דרת Uה.א

הלשםסקושאשה ,ערוךהשולחןמרןבשסהבאתיוהבהד"ה 24בעמ'

קיימתאחרות,מאכלוחלאכולאוויחרלאכולמתאיההויאלההרראיםימזובוח
שצערהולדסכנחממבילעכביכולהבעלשאיןשכותבהרמב"סביןמחלוקת

אויערבאךהגרש"זזהעלכוחבלעכב.שיכולשםוסקהסורוביןקודס,גומה
גדולצערלהשוותואיןגדולכךכלאיבולאכולשמתאוההצער :של,ט"א

כזה.קטןלצערמאד

שקשהנ"יעמנואליובה fרהעררךבשםהבאתיוממשויר"ה 25עמ!

כןשאסממשבםשותסכבתכשישאםילוהדיןאתלהטותמותרשהיהילקבל

מםביתגורולאשלהלאוביןהבדלרואהשאיבביוכתבתידיין,וליתדין.לית
הגרש"זזהעלוכותבבמש.פקיחמפנישנדחיסאחריסלאוםיוביןאשי

אולםבפשוח,סבבחבששיכדיןשלאלפסוקלדייןשמותרשליט"אאויערבאך
ואף :ממשרייהרבבפשוח.סכנחבגללשהיטהכךאחרלפרססעליוחובה

כיאףתירהדכרילשבותדאסורט,סימןדכ"קבםיידשלמהשלהיסשכתכ
הדיןשיבהח"וואסהשסקודישעללמסודאב,ושמחייביס-"סכנה(שיש)

לימרדיזלהטייתשיריזהדאיונראהמקוםמכלמשה",בתירתככיפרו:ז\

ועידיןלהיפך,אוהחודהחוקיככרמשבהאיןאסזכאישהואחייכעל
• 

 .קצתצ"ע

יקרבישלאלהאמיןבזהשהזזהרביוינה'רבינוכשםשכחכחימהועל

לאלקםימשפטכי '"םןזהו '"פניםבןנכירלאכאשרהצדקמשפט·מצרמזה
רקכחב :שליט"אאייעדבאךהגרש"זכןחבכסבתן.נזקיובאכםשלאהןא,

הזייקא.דשכיחבברייןכללמיירי,ולאדע,כללןיאיבהשלאלבטןחשצריך

ישלכאירהאעיד,אגב :יכיתבשליט"אאיעירכאךהגרש"זומשמוי

שבחדוחהבפשפיקיחואילןשבתדוחהאיבה·אברהצלתהריוחומר,קל
כןכמואךבפש.פיקוחלצןרךאזבןלןשיקטעןלהנחישצרךקשכןכלוא"כ

. 
 . 25-17"עמיתש"מסבתהעמןי 1

2 K .יב.סע'פסימןהעץ

לג.סיעף. ב'" nחשובהשערי 3
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דמ.'דלאיע"כאכרסכגתהששמפגידיהיןהכייאפידלשבתה mדמיהל
שיםגעשהדלאאמריגןשבתדיחהבזמגהמילהאישבתריחהשפקי"גרבכה"ג
מים,בעליהיההתיבזקאו,אברמפס"אםמשא"כעבירה,

של,ם".אוולרניתבנהוח'''הטרות.ב

(עםבהחלם 'כבוצדקלעדת'גפש. mק cבמקוםריןלהט"תבקשר
• 

מא"םזהכאשרבפשפקוחבמקוםהריןאתלה!טתדמותרבמ"שמתויכחו)

איומיו.אחלבצעגרתעאיגואשובוייןריןבבעליהמרובו,הווגו,עליו

וכדמרפשוכ."ע'בפש,פקוחמשםרשגרחיםלאויםמשארזהלאושבאמאיכי

הה'וכב'כן.לסביאליושמצ"ןקמגסי'יעקכשבוחבשו"תגםזהמשחמע

(שהביאה Kע"יטד'בכתיביתהגמ'דבריגםבמפורשכזהלהביאצריך'

מארשובאקר,'שעריחלגביב)"ופןקגזללשאלחבבוגעקובטרסובראשיח

למאלוכ.'לקמןובאוחהרגוארלשקוחתמילהםשאמרושעדיםבפשיטוח

יכרמבארהפסוקה,ההלכההיארככהחתקטלון,ילאהתומיזילילהיראמרבן
בהטייתגםרה"הוללמדרלהקישומזהתטו, Iסדמצרתתרי"געלשיקהזנהר"מ

שגאומאיב"פקומשיםרמוחרממוןלהוציאשקררערותלאושבאדמאידין,
האחריןבקטעשבס'יח'ןחאןשיקמ IIמהרח"כשיןכ"גדיו.להטייתלאי

ד"ביםלפב'שנאבד'ןומשמטד'זלעג'ןכללדבדרךמשמט,לגני ,מהתשובה
אשיואפ"מסביחגורידלאבלאווהזהירמשסטלערשחהחיוהאיחםח"בה
אבליכו:ארץער'צייחרבוכןאלמלאכ'משפטלעשותח"בממוןוזראי

• 

• 

, 

, 

ש."עיימותרפקי"נכמקםו

 ,בפשיטוחטחב 'כבושגםמהעלהואוללהע'ישבוצוגימהובעיקו

לשלםאח"כהר"ןצויךאב'הח"ב,אתזהבמקרהלזכותלירמותררהגם
שצריךחביוובממוןעצמיבמצילברבויולעילוהב,אשביורלמהבדומה'לו;,

.דסע"שבטס"בחו"מלהלכהכבונסקכ"אחלךששילם
• 

לשלםאונילוהד"ןעלאיןדאשבכגןרוופסוקלדצדמקוםשיולדעתי

שללםשצרויחבירובממוןעצמומצילשללדיגאזהי:!דרמיושלאכזאחו

בפסקו"ר,גסעיפיםשפחס"בחו"מהרבהכדלקמן,הואר"יוחילי • iל
מלפביובורחשהואחבירוממוןלושיראהעדזהלומסרהמלךאגסו :בכזאת

בשאימיחהו.,אויכהולייראהלאשאםפטווז"ההאיבסמפביליוהואה
להבאי.אגסושהמלךפ"אעמ"מלשלםח"בלאנסוחנביביי'חביוומומן
עלהשיגד//הראביאכלו"עשכיתביג P "נסע"נסמריעויז ,ם IIמהרמביהיא

לךאיןההבאהעלשאבסיהוכיוןמ"מבירובחזשנשאראףיכתבהומב"ם

שיומחמחייבאינובפיוושלווחידווהיאילבפשפקוחמסבישעומד·דבר

ע"הסמדעתובואהכ."ראחמהחשלימיןבפטרג"כוממליאהביווממיןבשביל
לא.ס"קא"הגובבאיווגםבכזאתלהכריעסוברבואהזךכלהלכר.כןלפסקר

-

, 

מכרעיז"להש"ן
רדוקאזלחלקלהסביר

כיתביגםמפיושיםברבויםז"לכהואב"רלפסיקכ"כ
ח"בלהבאי' ,יהושאגסאףאזסחםממוןעלאבסוהיאם
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ששברלדרנףדדמיחבירד.כממיןעצמימצילמקרידיהבדייnבן-כשנשא
האדגסא"כפליניממדןלהביאשאנסדר~היכאמשא"כס"ג,שפכס"כלים

אלאחביחכממיןעצמימצילנקראזהאריןהפליגיאיחדעלמחחילהדן,א
ממיןהיאיצילגמצאכןיעשהלאיאםהאגסלישאימרכמולעשוחשמכררח
עיי"ש.נפשפקוחמפנישעומדדכרלךואיןבנפושחבירי

 Kשלהא')חבירן.בממןןעצמוובצילשלסןניסשנישישנסמזהלנויצוא

בממדןבסכנההnבוןנפשואתוהצילרצוהד\אירקחבירד,ממדןממניתיבעםי
גסע'ישםרסי'כההיאלשלם,כ"אחמיהתשצרריהיאהדיןינזהתבירן.,
במרמןעצמיבמצילדסע"שגטדסי'ההיאעלהבניייכן'כליסששברבנדרף
ארםחבירי,ממיןממגיכשתובעיםהוב')שם.שפבס"בהגהרבצויןחבירו,

אפילוצררישאינוהואובזהחכירו,ממוןאתעי"כציילנפשואתימסיר

בנפשו.חבירוממוןלהצילמחויבאינניכיבדי,ונתןנשאואפילואח"כ,לשלם

כפיהזכאיאתלחייכדיןכהט"תשלפנינוהמציאיתכשנכחי!כעת
הב',להסיגממשהבהידימהכיבעליירבאההרימהדייז,יירששהזבאיים

לושיתןילספוקהזכאיאתלה"כזאתהואמהד"!דשורשמהההייבכי
• 

דומהאיגיוא"כחכירי,ממיןאתעי"כציי'נפשיאתימסירהדדיןיאםממיני,

שמהייבגסעי'ישפדסע"שנטסי'שכחי"מהכיריכממיןעצרמלמצילזה

יגתןכנשאלהד"ןזאתנחשוכאפילומלשלםגםפטיראלאלשלם,אח"כשם
עצמומצילגקראזהיאיןכנפשי,חכיריממיןלהצילמחייכאינגיניבדיו,
כןעישהלאארם-האלם.לישאומרכרמלעשיתשמיכרחאלאחבירו,בממין
יכדברינפש,פקיחבפנישעימדדכרוךיאיןכנפשו,חביריממיןד\אצילי
דנ,"ל.ן l/הש

בזהשיהאכדי,יגתןכנשאהדברנחשיבאםדבר,שלשבעיקרירהגם
בערוה/שגםערייןיעדימהי,הראב"דלביןייעימיההומכ"םביופולגתא

טעגתלטעין-הדיי!עכ"פיכילהאמקיםמכלע"ש,טודי,סעיפםישפחבסי'
מלשלם.ילהפטרליקים

נt1 tשלים ,..ל.ד 1tl ~פרפר'וםו:כעההרב.

שדהוהלחשובמקוםההישבהי"אנושאעדולד\סיףאפשרההילבאירה

הגרי"פשםשכיתבכח,עשהגאין,סעדיהלרביניהמצותבספרוראהפקו".נ
שמעיןר'רג"ב)פיסקא(תצאבספדייע"יז"ל,דאכתיאלאד"הז"לפערלא

(בעבידהישראלאחלהחטיאעצהשגטלימפגיימיאביםועמינםי .,.אימר
מןליקשההדאםאתשהמחטיאללרובךעילםאיסורהכתיבאסרםזרה)

מהעחר"זמוציאןוהמחטאיו tמהעוה"אלאמוציאואינושהוחרגן ,ההייגן

כשתבי"ד)ס"יר"וי(חלקם"מהרשדבתשובותויחיתייכז ."שעייומהעהרו'כ

להציללהצליי,יבמרמדבבגיפילטררחח"כחביריםרלהצליואםל"וזבהדיא
פערלאהגרי"סוממשיךבדבריי.עיי"ששחייגבו"באחתעלשחחמגינפשו
ומוחלטפשוטלדברז"להאחריגיםזנקםימאיהדברבעקיראמנםבד"הז"ל

לדינאזיסבראע"פודניןמההורני,"חרחמירחביריאתדמחטאילהלכה
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• 

ודארבהלהלכה.יסודכללוואידמאודתמוההואלענ"דלמעשה,ולהלכה

עבירותכלדק""לבמאילפ"!תמוההדברשהריכד.חלכחדאידברורחדבר
מע"זחrוה'רגואלע'בורתהרגואלעבורדם Kללואומריםאםשבתורה

עבירתבמיחשיבלא ' Kואמיעבורל Kושיהרגדמיםושפיכותעריותגילוי , 
 Kדאור"חאיסורבעבירתחבירואתהכשילאםלפ"זשהריעור.דלפנילאו

. 
אזהרהברישרחוייעכןך,רא?ייהרגדמיםכשפיכותיריבןמהירגיירתרחמןר

דקתנידכיודלומררמיםדשפיכותעבירהבכלללכללודאיד Kופשיטחדת. 'I'מ
ממש Kבמחט' Kדרוקלרמראפשרהיהלזהומיהוהר.ה"נודמםישפיכות

במזמידלא Kינה Kעורלפניזהרת Kאבלמההורגו.ייתרדקשהמרינד Kדהרא
ו Kלנייריידכוסמושיטכגודויחטא,ברשיכשלשאפשרחבירולפנימכשול
מחטיא,דהו"לממשברייםומשקהומאכילודאינוייב, 'I'כוכללב"נמה"חאבר

K חוטונמצאא'כלאוששיתהשאפשרלאK רכמבוארדיד",בגרמאואשם
עבירתדדואיולומרלדחותמקוםישוא"כדוכתי.ושארע"א)(ודע"זבפ"ק

אבליעכור.ראלשיהרגלענידדמיםכשפיכותחמיראלאעורדלפנילאו
דה'רגבהגרוחשיבדקתנידמיםשפיכותבכללדהו"לאיה"נממשמחטיאו

דמיםכשפיכותהו"לאלאבהנגעובלחודעזרלםניאזהרחמשזםדלא ',''או
הדברושיחקעכללליחאהאדלדינאדפשיטאדמלבדיברא Kמינה.ועדיפה

(ם"גבתוספתאדקתניבמאיקשהאכחיחכיחימאאפ'יבלא"היאמר,ולא

יאחדהסרחד Kוכו:כרחח"בבמדברמשהשעשההמשחהשמדהסרדמכות)

פאתהמקיףוכו:הנזיראחהמטמאכלאים,חבירראתהמלביש ...הניסן
וחן"לממשמחטיאל IIחןהנייבכל ...יכו'חייביםשניהסחבירושלראשו

 . ..הנפשאתכהירג Kרהמיתהדברלומר

אזיללשיטתןשמעיזדר'נדאה T"Dלומעתהז"ל,פערלאהגרי"םימסיים

מק"ובנפשולהצילוניחדע"זדהעוכדע"ב)עגסו"מבד(בפרקקאמרדאיהו

(עדהתםכדאמריגדכ"ש,לאגבוהפגםבנפשרלהצילוניתדהדיוטפגםומה
ההררגומדלוקשההאדםאחדמחטיאלטעמיהקאמרשפירןא"כ .ש""ע ) Kע"

בנפשו,להצילרניחדלאבע"זדאפ"דק""ללדרידאבלע"ז.שלבחטאדה"נו
לימילןההידא"כההירגו,מןקשהטאי nדר~אמרינןלאבע"זגםע"גא"כ

 Kה'הצלהדהרירער.דםעלהעמזךדלאלאושמזםכנפשולהצילזדניחד

ממיתה,יקשהממדירכ"שהכתיבחייבממיתההלציל,ראםזזיהי,לגבהי

עכ"ל.כמבוארשפיראתיהכלובזהלעיל.שכתבחיוכמו

הדאםאח"המחטא'כילחל,קשיששליט"אאויערבארהגרש"!ליואמר
כאילורבזהלעבירותאותומחנרשהואבגודעלמדוברההורגו"מדלוקשה

אועורלפניעלעוברכשהואאולםנפש,פיקוחדוחהולכדחדחמדמוציוא
נפש.פיקוחדוחהאינובודאילאו,אזיהעללעבורבריםילןגורםאםילו

• 

-, -

-• 

, 

רכבים.פניםהלבנתבסנדיד.

ראשוניםששיתלמודיחבאנציקלופדה'פניםהלבנתלעררעודליהעירורכד

שרנים Kרושינפשפיקוחבפנישעומהחהעבררחמדהיאפניםשהלבנח
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הערה""דרררקאמוול l/שתזסרבו~םוישרציחהאבקתאיפגםישתלבבת
ט,חלקבא"חשםראהברבים.אדםפבי,לביוולאהאשלכבשועצמושפילי
עלשיבואלאדםלובוחמובאבבח,מצעיאשבבא 45בהערהושםרססור
ממש.איבוודאיושםכו',לביוולאאשיאשח

 ."'בענמאולוינהר'סהרתה.

שקר.בעדוחיעבורואליהרגכדיו

אתי l/באבוהםד"ותבאיבמאמרו

שאמרועדיםמאיררכיקסכר'חסדארב

י l/באברהםד"רוכו'.שקריחתמוואל
מסביריםהמפרשיםרובזו.בגמראשרבו

עיבור.ואל"ייהרגאומרים

הביאלאמאירדב :וז"לדאה)ה /1(ךאסיןחו"מסיםד,חתםת Ifשווראה

אביזר""דהוהליהאיחמסבראאע"כיעבור,ואלבהירגגזלשהי"קארשםו
עדוחמשא"כבמחחרח,באכמוממוביעלעצמומעמד"אדםדאיודרצ",ה

עי"ייש.אמריבו,לאהאיוכולידגורםגורםרקלרציחהרד\השקר

מטחסק :וז"ללהלכהספקוא"די)(ד"השםהעלהטופרחתםובעל
אולהירגאילהרגו,חבירועלשקרלהעד"נפשוחמחמחבאובטלדינאאבי

ק""לכודשמוםלדברגורםרקמקרילאדמעידכיוודלכוארהלא,אויעבור
שאיוהואוסשוטדגרמידיבידדאיולמאורקשללםמח"בילאשקררעדי

דרמאחזיחמאיש"ךלאכוואםוישבס'רמג"וכמ"שבידם"'כההורגרג.ורם
געלמאגורםרקהי.'לאוהואבד"ם"'יהרגנודאוחווחזיחחזיחהאסומקי:דק

ואלדעיבורנראהכוואםואוליהאיוכולילזהעימודוהצלהרוחכמהועד"ו

מוכחוכויעבורואלדהירגםליגילאעלמאכולידבעדותאופשר .. ,הירג

דסהדיגסנהדריומזהולמדובליעלבבילהעדם'דקריהיזרעאלידנגותמקרא

לי'קרימאאיהירגו,.ואליעברובכת"גס"דיאיביהזילאאאןגרי"'שקרי

הירגבכה"גכרחדעלאלאאיזגל,בחרבלנפולמסוכו '"ההלאבל,על,בבי
סופר.החתםדגריע"כתלמדר,דע"ןצרד;הודגרעיבורואל

ק.סי'ח"איהושע,דברת l/בשוזהעלוראה

אמר :איט,כחוגותהגמראדברי

יהרגותהרגו,ואלשקרחחמולהם

ראשוביםדגרישםהביא
שגםלשיטחומאירשרג" •

ואחרובים

גזללגבי

דיו.בהט"תעיגורואלהירגבזר

אתח"בכאשרלשלםח"בהד"ואםכגוןקטן,בסרטלדון 'Iאלסעב"ד

מותר·אםהשאלההעקרובית.השאלהזאחלאנסשוח.טכגזימחמחהזכאי

משוםבושישאייםאפילו ,.,.לעמא"מים Wמפגיחוהרמדיולסטוחלד"ן
לכוףכדיגםיחכוכזהואיוםממונוח,גידנייתכוכזה ם,.,.אבפשוח.סכנח

הד"ועלשמא"מם'ויחכזמלקוח.ח"בשאיגומיאחמלקוחחל"גהד"זאח
אשי.אשחשיחיראוהשםבקהללגואלממזרשיחיר

שמעוונסש.חרגרזב.לךינאישלשעגדואיט,סבחדריוכמסכתמיבא
עללעומדממנורדשודזב.לדינאיאחהעגהשלאדוטאתהזמיןשטחבו
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כשתאמרלא :שטחבןלשמעוןאומרסירבהמלרינאיהדןי.בית.לפנירגויל
הידינםיכבשולימינ.רבמהשטחבןשעמוןחבךיר.שמאיורכמהאלאאתה

שטחבןשמעוןלהםמארבקרקע.פניהםוכבשןשלמאליפנהבקרקע,פניהם
מכם.ויפערהקב"ה)-(פישר"יחמשיבחבעליבאזאתםמחשבותבעלי
ומתו.בקרקעוחבטןגבריאלבאמיי

בספרו'מחתיי,ןבןיוסףע"יכמסזפרהודרוס,כלםישמאיעשהוכז
שהורחסב)(ס"קביט,סנהדריןהים",ב"מרגלירחמובאט,יי,קדמוניית
כדין,שלאאנשיםשהרגעלהסנהדריןלמשפטהוזמןבגלילנציבבהייתו

מפניודיוהביתחברינבהלןלך,סביבמיינייםתביםירארגמולבישבאהאו
m ,שמאיקםחשן, m שעללהםוניבאנמרציםבדבריםהשופטיםאחוכחי

בחרבו.יפלוהלודרוסשחמנפים

זאתוככלשתקו,רקאלאתוהר,דיןנכרהידיניםדנךלאהמקריםבשגי
בענשו.

וה"יכ :חנופהאיסורעלקפחס~ג'שערתשובה,שערייינה,רבינויז"ל
ואמרןכאר.תאמשתועןנפרשאזישיםארללסנכה.צעומלמםיר

עלהשויבכיאףוכף.בתוהרקוראשההיאגפירסעניןעלרבותיני
Cשםרואהאשי.סמניתנוורלאנשמארומית,לפחיליזיו

דןיהוי mדלומראפשרוההי :לגס~שםהשער""זהובהעורחנטס~

חגורי.לאנאמרנפשוחסכנוחשישבמקוםשאפילובמשפטמיידח

אףבהןשמחייבםצותשישבןזתו"דתכ"הםנtזהחנוןםנחחזואה

זה,פסיקעלהספריזאתצייןוכברהגורי.לאלמצותדבריילצרףושישיםחכן,

זה.צוויחומרתעלהעהריעיי

ציחקדיןרבינןומפרשהוא"לא-להיםהמשפטכיאיש,מפניחגורו"לא

 , ..אשימכלצייךלהואהאידריםהא-להיםשהואהמשפטאורן :אברבנאל
אשרידןשהבעלהידיןשיחשובלא·ל>הםיכבאמרושתהואפשר

לגוררואיאיןוא"כיח:הא-להואאבלהחלשו,האדםאינוהםשפטלו
דיןהבעלוהואיחבדרלא-להיםהואהמשפטכיהשמפט,בעניןמהאשיפמני
ויכולגדוליוחרלהייחואחרמאישיוחריחבדרםמנושיגודודאויאו mבהד

זחזק·

נוסף.לעייןראוישהדברליונדמה

מסורתיספרותימכוןח"צנ "
 , 13עיקבאיביביק, ·' Iכ

עלפןה

פסחשלהנדה
להמןמאייהיכיילעל-מפורשת

,רבובהייורציורימבילוויהחתמ-סופר,הדגתבתוספת
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- -
 • • , ,סופראברהםהרב

• , 

של"סהערות
• 

ל"בעלךהארותהערותספריאתלאךרלהךציאזכיתיתשל"ובשבת
שם,בדפסושלאבוספיםחחישיםמצאתיביבת"םשם).הקדמתי(ארהמסכתות
רפואהל,ששלחיתבררלה'מדוההבבימאז.לישבתחדשוכמהוביבהים

עדזצ"ל,הק'אבותיבזכותואימצבי,חיזקביהרבהחולשתיולמחתלמחלותי,
 . .. .הנוספות.העחתיאתלדפוסלהביאלישנתאפשר

יחדיכרכהןה'יצ"ר,שלמהמהו"רהחן"באהוביבנדליעזר·הפעםגם

 • •הי"ר.ביתרבניכלעם

 ,סופרהונcaם
, , 

זצ"לסופרשמעוזמוהר"רהגה"צבלאאמו"ר ... 
ערלויאדבק"ק

-

 • •מגילהמסכת ..

, . , 

הימים(דבירדכתיבכבבהו.אלפעלוהאבגבהוהיושעוהבי :נבוcרזנ 11ר,

ובגותהי';לדוואתאוגואתבגההואושמר,ומשעםעבראלפעל"ובבייכ)ח,א
 ;';רמא,שמךעלבבה"הואשםשכתבהימם"בדברידודמצדותפירשוראה-

כ'הגמרא,'פירושאתהגוגדהמצודותבעלשלזהפירושעלמואדאביותמה
אתהביאמהכללמובזשלאאלאבלב,דזוולא ;אלפעלעלקאיבגהד\א
וצע"ג.הפשוט,'לפיהפשטעולההגמארפירושהלאכז,לפרשהמצודותבעל

ופריהמ"פרעיהאלאמוחלטלמצוערמוסגרמצורעכיז"איז :שמכבהבז,
הפסוק,שלהסדראת,המשגההפכהמדועשאלצי"ודודאהוביבגי-

מה),יג,(ויקראפריט"הייהוראדשהייובגדריהגגעביאשר"יהצרעו

ןצ"כ.
• 
, 

J בפרשבסדרלדוזשיזכזr נדמיתת'אחריהתוהר.ת';j גאמרואביהו
פריהמ,כךואחר,פריעה ,)יי"(שםתפרימי"לאיבגדיכםתפרעיאל"ראשיכם

כאז'גם'כא,י)(שםיפרום"לא rובגדיפרעלאראשו"אתאמורבפשרתובז

.יה"iווראשופרומיםיהיו r"בגדלמצורעבצוויאוילופרימה,כרואחרפרעיה

הדעךר].הערת-פרוע'!

ע""ש '-צעד"לשוזאלאאיבווהיישבאמרמקים"כל :נמארב " ,
את'רנ..מראהביאהלאמדועוצ"בזה,עלרבותודגמאיתשמביאהבגמרא
הלאוכו,'לבבו)'אתהטובשיושלמהזקבתלעת"ויהיד)י,א(מלכם"הפסוק

 " ,הפסוקים.בהמשרע"יישצער,עביזהואשםשבאמרמה
.. 
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כליםממיכו "" ...נאמרקיברנתשםעלזהפסיקכלל~י ר"א,. :כמIIרביב,
שעליישילחןעלדייקאממוכןשדישונאוהלענ"ד-לפנוי"שולחןהכירנ
שומכןהחידיהדביהואהפנםישלח~משםואחר,קרבןעלולאהעניסלחם

נוסף.מעשהבולעשותמבלימדילאכול

ואתטז)י,א(שמואלדכתיבבשאול,היתהצנעיות"רמה :כIIרמבבי,

אתלהסדשאול"ויבא :דכ,דאשמואלראה-לו"הגדילאהמלוכהדבר
עצמושעשהאעלזר"א"ר :חז"לדבריאתשהביאשםבדר"קועייןרגלוי",

" 

מסךבההיבושהיתהגדולהצנעיותמתור.,כלומר :הרד"קומפרשכסוכה."

כאןהגמראאיןדמועלצ"כ ;ערום"בשחיאוהשלאהצייאהכעתעצמו

כצנעיותמדיברזהבענויהלאשאול,שללצנעיותוכראיהיזהעניומביאה
מהשר"אועייןענווה,שלבצנעיותמייריהגמראשהביאההראייהלאליוממש

הבאיהיהגמראתיץרלצ"ושלמהמהן"רהחל"נאהוברובני ;בזהשהרגשי
וכמוהסוגאי,קאישעלהיאסתרשללצנעיותהה,!ומהשאולשלצנעיות

אתכהרילאשאולכדוומלדתהעמהכהיהרשלאהיתהאסתרשלשהצנעיות

המולכה.דבר

• 

; 

עמשיאתלבשה.,ורוחיח)יב,אהימםי(דבריהתםוכתיב :נכמראב 'ו',

נחשכלאלמהא"כעצוהמ.,התמהי :שכבזיחויתמהר"ץהגהותעיין-וגו'"
דהלאעצומה,תימהכאןרואהאינניולענ"דנבאיים."מ"חביןעמשילעיל

הצורכהשנבואתםאלהרקנמנזנביאיםמ"חשביןא)(י,דבגמראלעילמארינן

עמשישדברילומרהכהראויןהוראה."אותשובה.,ללמודו'י!כרש'"לחרות,

הגרוליםבשם(ראהשםהימיםכדברישר"יבפירושועיין ;לדוחתהוצרכו

רלא-עמשיאתלבשה"וריח : )"'''רשמאיבוהימיסדברי"פירוששכתג
הלארצ"ו,שלמהמהו"ריתעמקןהחן"בבנרזהעלרתהמנבואחו',רוח

בסוגיין.הגמראנגדהםאלהדברים

" " 

חגיגהמסכת

מיניהאשתמיטאבו,טוריעייו-היתה"מרשל"שבת :גרמאא fב
זה.בפירישכאזהמהרש"אשקדמו

• 

בזזוזהבמירישוגםאבן,טיריעיין-ידיד".,פשיט- :ככזכIIרכג,

 ..המהרש"אלרברר

(ד"האכןבטורי-בלילה"חידיישייצאשיטה.,איזהי :בנמIIרםש
ולאד'בלילילאיחדיייצא.,לא :שםשאמרובקיב,מפסחיםהקשהאיזה)

בלילהחידייהיצואוהכאבהלןליתלילוחדבשארשממע-שבחות"בלייל
השרי"יוקשויאלהביןזפיתילאואניעפ"ל,לילותבכלמשמעקתניסתמא
שייצאמייריבפסחיםשםואילושטות."דרדלהו.,דעבידאמרו'בס,וגייןכאן

חידיייזאלאכוראעפ"יאמחהכיומשוםשטות,דרדללאאדםכלכדןר

, 
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 )Iציאלחכם"תלמי' :שאמריבמג,בברכיתדגםליבראהיכן ;כר'רבלילה

אדם,כלכדרראפילןיצאדלאמייריבלילה",חיידי

לפרש '''שרבאמהלהביןזכיתילא-עררה" .. :הוטירזתורהירrש'יא , 1"

מעצמי,מיבןהדברהלאזי,במלהילהשמ'עני
, 

כתובותמסכת ,

 '''רשבאמה/בוצ- "געל"האי :האופקחאיר"ה '"רש' "פה,
בכעל,שמיירימרג-מראברירהלאבזה,להשמע"גי

בתראבבאמסכת

-סד"אייק mיאי"כלימר :תגזםבי'ופואה"גtוהו 'יש'', 11ים,
הגמראאתלפשראפשראיהלאזה,בפירישי '''רשכייבתמהמבין:rאבי

ימר","כלשמיסיףבמהכייבתילסיףלדרתזכיתילאיבפרט ;אחובאיפן
וב,צ"ביהדבואחרת,בדררגםלפרששאמשרנראהזהדמלשין

וכו',השמלםוצבאבתרס'ד"ההמסכת)(שבסיףסרפרחתםהבכדחתאהכ,

"צחו'. :ןצ"לסופרטעות-חצ"מניחתחיס'.,עייו

טיעןד"הזצ"ל)יגר )Iשלמהר'הגראן(הגהית Wהמישרנבל\יןאל,א

מך". p"סי'זצ"לסיפרטעית- "'תס"קקסןסי'קצות r"עי :יטועןיחוזר

 ".זכ" :יצ"לסיפרטעית-כי"ביצה" :גואתהש'םירתסב\םבל,א

נישאלבדיהיאשהיה"דכירן :ה lC'דדבאי Iלטלי,tויהם IIרבשב 11נ,ב
"גכתבו." :שצ"לבר~רלינראה-שמו"עלשגכתביבבכסיסרגיתן

ומסיק'שצ"טרפר",מהרפהעלאחדיעדבכתבאחד"עד :בגמארבקםה,
ר'ץגא)(דופסאיב,כחרברתבירושלמיהפניםבמראהעיין-דמצטרפין

ם"הרמבעדתיכןממשעבדילגביתדאפילרהסכ'מרהפיסקםי"רררבשכתב
הדמב"ם,דעתאתכןשיפרשמימצאתילאיאגי ",)ה(הלכהעדותמהל,דפרק

תשכ"ג)ב'רשולםלהי"ל(שזכ'תיבתראבבאהר"ןבחי'ושיעייןאדרבה
המל'בפ"די"להרמב"םדברהםיןכ ,"'חרימבנילמנבא"דמצטרפיןשכתב
א '!'עסגאסי'משפטחישן ףס'!'הביחנםהרמב"םאתפירשרכןעז'רת

שם).הר"ן '" nבהערתי(וראה
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 •סופויםועלספויםעל

מצגרררו

והמסווההכתוכהתווה
• 

 •וכתוכיםנכיאיםתווהעל

למעלהלפבילראשרבהלארריצאררהמסררההכתרבההתררהחלקישלשת

המציארת,ליקרירהפכרהספריםמשרקמהראזלראלרספרםישבה.מארבעים
תררה.רלרמדיד~גילכלרתיעלתםבחיצרתםבשלרזאת

בימישערדלדמיםאבורמפתחרת""דרר"דררהחדשהלמהדררההמבארמן

בספריהתב"ךלפסרקימקרמרתמראילסדרדעתםשבתברמיה"הראשרנים

להםהיתהזהמסוגשספריםנראהדי.בכתבעודםרובםאלוספריםחז"ל.

ספריםזה.במקצועספרים ב"'נדפסושלפביבוהספרעדהדורות.בכלדרישה
סקירההראשרבהבפעםובוזובמבוא.ובדיקנותבבקיאותבסקריםאלן

זה.ספרותי-תורביבשטחומפררטתמקיפהגרםית '1ביביל

משלשיםמ"מבספרןשהןסיףמקידמיןז"להרמואהרזהרבלעשיתהגדיל
מספרישבהם.החשוביםרקאלאכולםאתכאןנפרטלאבקיחב.ספרים

תבחומא :אנדהממדרשידרשב''',מכילתאכוללהלכהמדשויתוסםתא, :חז"ל
 :והראשוניםהגאןניםומספררבראשית.אגדתהפסיקתות,ב, IIשרמהחרת

ומורהתורהבמשבהרמב"םש"ס,עלתוספותותב"זש"סעל '''רששיאלתות
בנוכים.

בתפבההרפואהבשטחעסוקיואףעלשליט"אהימןדבפרופסורבבי
להיסיףשיקדשהינובשניםעשריתזהאביי.שלהמפיארהבניןאתלשכלל

אשרבה.הרלמדהירההיכבסישלאמספרםימ"וב

.קטבית,מסכתית :כגיןספרים.לכעשריםמ"מבתיספיהביכחיתבהמדירה
איצראעילזר,רבימשנתת, Iמדדלייבברייתאתנאים,מדרשזיטאספרי

הקידמתכהמדירהחסריםשהיימקרמיתמראיהישלמיכמר"כיערו.הגארביס
בראשיתציקרמבדל,הרצא/רתרספתאתוספתא,ירישלמי, :כגרןמסיימיס.מסםריס

יעדו.מרגל,יתצאת tררבהייקראתיאידיר-אלבק,הרצאתרבה

בשני :פהשכעלתורהספריברוגהמךבאיםהתנארפסוקיכלעלמקומיתמראי •

הזהרהילקוטים,והאגרה,ההלכהומדרשיהקסבךתהמסכתות , Kךהתןספתהחלמירים

מאתבמביאכמבוארוראשיניםחז"לספריהרבהינוייוומביים,לרש'"'ערוהשאלית-ות

חקוניס,היספות,עםמחדשערוכהתנחבאהרורא 1נז"ל,הימןמריבינ"ואהרןדיהרנ

תשלייט.אביבתלזכייהוזאתהימו.דובבנוידיעלהזיון.בזרכיזשבויים
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יוכלכךעללעמודהרוצהזה,בספרשהושקעהרבהעמלאתלתארקשה
בספר.עי~!ע"ירקזאחלעשית

למאהצייניםאלףמאיחלארבעקריבהמכילבליםאיצרעחהלפביט
לשמיש.ביחהיבצירההגייביבסדרעריכיםחמז"לספרים

צייביאיסםישמהםהספריםברשימחהמהדיראיחביזיכהאלהכלעל
יכלהימשבייחמבבליהחלערכים.ק"השלפביביברשימהיסדרם.הפסיקים

יבאגדהבהלכהחז"לספריכלאחבאמבהמקיפההשרימהימסירה,חשרבזהו
ספר,לכלהציי!דרכיאחמבארחהיאבעיקרהיראשיבםי.גאיביםמספרייחלק

המקיליםמיפחיםייבדיקביחבסדוזאתיכלופסיקיו.פרשיוחייפרקיימהדררחו
מלבדלירישלמיבציובים :לדיגמאחז"ל.בספריהפסוקים,למציאהל.ודמעל

לפיאלבק)(חיאידוררבהבראשיחוהעמי.דהדףגםצויבווההלכההפרק
הידקביחעמיוים.כמהפניעללפעמיםהמשחערוחהפשרייחלפיולאהעמודים,
.רבה,ויגעיהרבזמ!בהסכיםולמעיי!היאמופלאהשבספרהפסיקשבציי!
לעי!,גלייוהבלחיהבחבאהפסיקשלמקומואחלאחרבבואו

היבביליוגרםיה,בספררתבסיגהיחידההיאאףזוותצמיתיתקצהרשרלמה

חוקו.לכלרבה~חועלחרבעבי!בהושי
• 

רביבולמשהביחבופהשבעליהחירהשבכחבשהחירהאבומקיבלים
האידיביביעחההמצייההחורהשכלשלמהבאמיבהמאמיביםאבובסיבי.

המסוהרהתירהקריפירושה,יהןכהתיהכהתוהרהןע/ה.רבינולמשההנתרנה
 .)חג,תשיבהוהל'תווהלמשבההקרהמ(ךמב"םהגברהרמפילשמהביחבר

החייםהאורדבבריאבומוצאיםזהמסוגלספרמחאימהשהערכהרומה
• 

הקחש.

בדמרשיסחירהאבומוצאיםרביבולמשהפהשבעלהחוהרמסירחבעבןי

ואפ"בסיבירביבולמשהבמסרשלאדברהיהשלאאמרראחדבמקוםחז"ל.
כיאמרוומאירך ,)אפי'פכ"בובה(ויקראלחדשעחדיוחיקשחלמדיחמ

 .)ופי'פי"טרבה(במדבררבינרמשהריעשלאמהדורשר"ע
שיובכיובראה :הלשו!בזהלז)יג,(.ויקראהחייםאורבעלכךעלמישב

לערתכיולחכםואזילמשהבאמרתוהררברשכלמאחה!כיהואהמאמרםי
דעחורהמח!מיםושיראלדורוחכלשחצרףוהגםמשהשדיעממהיוחר

חב!משהכיהואההפשראבלשמה,דיעשלאחידשואי!דעההאחשחמלא
שרםיתבךןבחכמתןב"ההאדוןוהבהפה,שבעל"הררהשבכתבתירההולן

המכללמשההוריעלאאבללמשה,אשמ'"ןפהשבעלתירהבלשכבתבתכיהר
עמל'ש'ארלכביעבודת 'IIהוזישבכחבבחורהרמוזהיכ!פהבעללושבח!
לםהיתבוכלי'ידהשריתוסהרוותםביבילשמהבשמאדוההלכותישישובתרהר

וספריכהניםחיותשחברוהחנאיםבאוחםחמצאולזהשכבתבבתוהרקזכום
תמימהה'בתורתרהלבשיםההלכןתעפ"יאלאאיבםבכתרבםידרשיתםרכלדכ'ו

המקראותלדייקתוהרבביהקודשעבדותהאיזוהייםועדאחרהיםשבכתב
הבקארתהתורהעבודתהיאוזופהשבעלתורהשהםהמאמריםע"פוליישבם
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היכןפהשבעלתורהכלרלעתכולולמשהנמסרלאזהועניןהחים".אזו
שלאדרשותר"עשדשרז"לאמרו~לזהשבכתבבחורהרמוזהכולה 'Ifה

אפ"'הכלממדJהלאדבריםשלעקרןמשהע "שלאהכונהאיןמשה,ריעם
ומוזיםהכ"ןדוייקםסמיכתםעד<שלאאלא ,לדחשעתריותיקשתלמידמה

ל, IIעכבתורה,

בספרם U 'ואווכים,טוביםלח"םיגדלוגנוז"ל,הימןאהוןו'הובזכו
הלי,תםשבכתב,התווהאלפהשבעלהתורהאתלחבוהדןואתלוגהמציא

צייותם , Hעשככתכ.מהתוהונובעתםהשכעלהתווהכיצזלואותמם", IIתו

לדעתהחווה,עכדותאת·לעכדוהאםשווחהואשונהכפעםניתנתהדק'בית

שבכתכ.כתווהומוזה"האהיכןפהשבעלהתווה

N' הסםויםספואלייצמדזהעךרובשספוה;ד"הואוימןמנם-
בחויהנביעתהמקןראהיהמסיהרחחררהדיעןתירהשעמליבדי .ר"החב

הכתובה.

ה"מןדוכפחפ'הדגולהמהךיואתלברראלאלנונותולאולכסוף

שלבהדותםלואותשזכהוכשם,כניעמים,כטוכימיוה'ו" 'Ifששליס"א
שמעוניל,לקוסמקווות :הקודמיםוספויווהמסווה"הכתובההתווה"כוכיג'

בהשלמתלואותיזכהכן ,)ה"תשכ(יוושליםר"ולבד) Hתשל(יחשלם"לתוהו
מקווותיו.צייניעם '''תכ '''עפשמעוביליקוטהוצאתמםעל

ולייהדדה-כומלאויה

ונקיקבספרעללהערותתשובה

עמנואליונה ,..הנכדב.העוןוכחבמ)"תש(טבתא."וון 1דןב.עיןבגליין

שיבחהוא ."ובקי"קבפירןשעםשביעיתירישלמיחבורנועלהערכהי /1ג

שהואבווודבויומתורכאלו.לשבחיםואויהואשאמנםותקותנומדאאותו

שמצאומחודשיםפיוושיםשלדוגמאותכמההביאשכןהדבריםלעומקנכנס
 ,דבושלכסופוואשושנושח',םיחשיםשלדוגמאותהביאוגםבעיבייחן

גחל.חזיוקלבותבןובזהאחוונם".בדבויהוזכווכבו

וגםשהבאבותוהודכויכהמעלביקוותמתחגםהיאהנ"לעלביסף
בע"ח,שניהלהוצאהכשזיכההחיבירלשיפיךתתרםואי"דרהזאתדבt1קורת

אתלחבהיוכדימוצדק.לגמויהיהלאהבקורתמןשחלקכמדומביאבל
אחח.אחחהבקווחנקיחתעלבעביוהדבר.םי

שמאנם ~רש"סםיושרחאשהכנסנועלהעווןחמה 63עמ'כחחלחא)

ייתרהמפירסמיםיר"שצ"ריבמשלפירושםיאתהספרבפנים-'ן.תרבראה
בהערה.וקחזכרנו
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שאגיבהקדמה,והמצוהרתהח'בורבכלשגקטגוהש'טהלס'נעשההדבר

עלמכר'עותקוש'ותלגו'שכןאםאלאמקום,בכלהרש"ס {Iבעקבווהלכ'ם
שהדש"סהראהשמנה,בםידושנםזובשטחשנקםבוהסבות,אחתפירושן.

לתלמוד.בפ'רךששדרושכמוה'רושלמ'עםבמ'וחדהתחשבהמשנהבם'ר!ש
• • 

בסןגיא.הירושלמידבריאתהילםאיבווהריבמ"צהר"שפיךןשדנו,במקרהנם

בהערהשהוצעמחדושלפ'רושבחר'פותמתגגדהעורך 65עמ'בתחלתב)

למשה"הלכהשהבטו'שכתבוראשוג'םכמהדבר'עלוהמסתמךכאפשר'
מדרבבן.שע'קרולדברלםעמ'םמת'תסמס'ג'"

מצאנושביעיתתיספתבעבין it 'הוא,ל IIהנלחדיושאותנושהבעיהקשוי
 :זואתזוסותרותהנראות'וחבןר'בשםכולןמ'מרות,ארבעלפתות

וג'סוךעדבה ]ת' '3Iשבבתוספתבשב'לןלתרוש[שמותרגט'עות"עשר )א(
 .):נמ"ק(בבלימסיני"למשההלכההמרם

 'ור'(חירושו"לתרוש,'בקשושאםגתגה,כךהלכה,שגתגה"בשעה
הןוה).ייא Dשביעית

 ,)ד(מ"קלהו"בט'למראור"תאד'בווב'תגמלא'ל"רבן )ב(

שב'ע'ת 'וד'('תדושו" ]ת' '3Iשב[בתוס'לחדוש'בקשושאםאמרו"הם )ג(
 .)א I1תםייא

שם,(שםסמכו"למקראשהת'רוובשעהסמכו,למקראשאסדו"בשעה )ד(
בשמו).אתאר'

הלכהוגםדמרבגן,מדאור"תא,ה'אהתוספת'ותבןשלד'שמשמעהר'
תקוב'ובל,דוחקבל,הסוגיותכלב"המת"שבותפ'ררשבולס'מס'נ'.למשה

דה"בו-כולבועלהמקובלראשוןעלבע'קרמבוססזהופ'רושג'רסאות
"הלכהשבכטןילומראבוצריכיםזהפירןשלפי .)ה"רעדר"ה :ב(ע/זרש"י

לקמ!)ש'וזכרואחר'םבמקומות(כמוכאןגםחז"להתכווגומס'ב'"למשה
כומ ,"'נ'סמלמשהכהלכהברור"לדבראלאממש,מס'ב'למשהלהלכהלא

שאוב'םמ'םלוג'ןג'בעג'ן )'''ר(בשםמקואותהלכותבדש"הרא"ששכתב

והר'בומס'ג',למשההלכהשהואהש"רבספרר"תשהב'אהמקוה,אתפוסל'ם

ת"וכא'לוהרושםאתלהס'רכד'במ'לואם,האלוהרא"שדבר'אתמצטט'ם
 :שםוז"לזה,מפ'רושבודףפגוםרחי

מקוד_בפסולמס'ג'למשההלכהמקיםבשיםמצ'בושלא '''ר"אומר
מעשר'!ימואבעמוןמס'נ'למשההלכהכמולפרשיש"מקיםבושםש'נוואם

ברורדברכלומראלאשא'בה ):(גחג'גהדמס'דבר"תא'ת '3Iבשבעב'עמשר
מ'ל'גב'בש"סשאימרה'א,הלכהאמרוכאמתכליכןמס'ג.'למשהכהלכה
ריאההחזןאמריבאמתהגר,לאור'קראלא ).א'(דשנתדם"קכההא'דרננן,

ב'רושלמ'כתיבהלכד_באמתכלהתםד"תיממרשקיר'!,הת'ניקותה'כן
מדרבנן,הגרלאוררואהדאיסוראע"גמס'ב.'למשההלכהה"ג)פ"א(שבת
קרמוc".םזבב-ילסשההכלכהבדוררובוולוו
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ין"טבמעדניהזכירכברחגיגה,מס'דרשימברייתאהר"ייא lt:שררהמ

"מקובל :מצינושםשגםג)"מ(פ"דרייםבמס'ממשנהלהביאיכולשהיה
(בחגיגהמסיגילשמההלכהעדמרבוורבומרבומעששזכאיב!יוחבןמרבןאבי

ש"הרגםושם )'בשביעיתעביעמשרמעשרי!ומואבשעמו! ]"ער"ליחא
מ!זהראי!דוקאלאומסיגילמשה"הלכה :וכוחבזולשיטהמצטרףבפירורש

(הכסףלמשנתבפיררשוהרא"שגםוכ"כםדבביי",ן iלםשהכלהכא,אלהתרהר,

ה."הם"ןענייםמחטתהל/שמנה

אלאזר,באופ!מ"הללונלפעונםילפרשאפשרשחרישבואבחבואשלהרי

כיהעורך,חל~בחעליבוולאל,"זוביםשהרארבוחיבושסללובררךהלכבורק
אלו,עולםגדוליעלאם

פאתדמכריראהילהביאברלהיהשלאב"יעמבואלייבהר'צדקכזה
שחוספחז,"כע "'שרשיטתלהשווחשרצה ,)כיעיחשהלכוחש'(רהשולח!

 )'סופריםמדברי"גקראחמ"הלונשכלרמב"םיטחשעםררבב!,הארשבעיית
התרס'הריכי,לדברינו,ראיהלהביאר IZאפ:בהחלטעצמוי"רשמדבריאבל
חוס/האמרכר"עאיכמאז,"וקשהרש"יעלהקשוומשקין)(ד"הגע"זשם

תירוץלמצאווצריכים )'היאהלליימ ,ישמעאלכר'ואי '"דאורייתאשביעית
דרשיעריכהסרגיאי"לרשתמטתהישדאילימררשאםאידודאי ,זןלקןשיא

כמא!בקט' '''שרשזלח!שהבפאהכתבשמההדעתעלמחקבלומאודק,"מו
רבאמר"אלא )ד.(ק"במוהגמראמסקבתהיאךכשהריהיא,הלליימדאמר

ואםהל",גמיריהלכתאיאמרישמעאל /כרלהסבריד l/רביגמליאלרבןאשי,

לברבשארלא ,מדרבב!היאשבעייח 'שתוסז"בע '''שרכותבזאחלמרות

ש,"ירא/ש'רר , l/כר/ל'סי"רששלרמראלאהתוסמותיתשמקומדבסלכאורה
מהם,אחדשוזהדוקא,לאומ"שהללמקומותשיש

נאמרהלל"משבהםמקומותכמהלעדול"הנבהערהכדברינורמזנויהבה
מדרש·דבריגםעלרים.להוסיףיישהתוהר,מואיבםשבבראהרבריםעל

מיאשא,מרביאגימקיבלהלבלרתנחום 'רמאר" :ככ)ס"(במדברחבחומא
בשםתורהמשלדבראומראיגושמיכלגי,ימסהשלמהלכההזקגםימ!שקבל
פסוקזהוהרי-הוא')דלכידל,חגזולאלאומרהנחובשעליוואמרו,
המלר,שלמה '''עשגאמרככ)(כב,במשלי

המשמעותאתכפשוטהלקייםגסיוגותהאחרוניםבדבריששילגוריוע

 4בהערהי IIגהעוןרשהביאכמי ,מדרבנוסםקבלישהםבעגיגםיגםמ /Iהללשל

ומואבעמוןבעניזזהכעיןכתבס'/שהרגםוהדיןאחרים,הנצר"בםשבשלו

אבלרעב),עמ'ונקיקבבהערותדבריי(הבאנובשביעיתעגימעשרמעשרים

בזהז"להראשוניםוררר ,וררבג!דאירייתאשלכאלוצירופיםדחוקיםלעג"ד
וש'רה,סלולהגראה

ערכה" :לשונהיזהה"האייכםהסרגיאמהמ~רזילהצעהממכויןןקצת
 1 )!ג m ''ו(עלפליג ,מההם,גכיאיםמיסודגטעיותועשרהמםירניסוך

השנייםןרעמושוכחוה,בדיזהלכההיתהכרלרי,א"רבוןברויסיר/א'
סופרעלי~גפשםגוחגי!שב"דדברשכלללמךחהראשרבים,עדתעלוהסכימו
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זהכעיןמקשהמ.דסיכה(יבככל,מסיבי."למשהשבאמוכמיבת'להחק"ם
הרבה .)"ישריםיחדוי"שכחיסכ"גיחמוץעצמי,חבן '1ו'עלחבן '1מ'ו

שכחובימהראדו"חא.מאשוחקבהיוחומשמעהואשתש""עוחהלשין

שהרבו )א( :איםביםבב' rל"באפשו "מםינילמשהשנמאו"כמייף Oב
שבאמרההלכהכמוחקוףבאיחיה"ני"כמו" )ב( ;ממש ''!:סמלמשהנמאר

יני. oמלמשה

השביכאמוןר,אהמימראשפיוישמשמעבירושלמיסיגייחמכמהיהבה
ל, IIהנ

למצור"חימשמפוישארםשה'אאישאתקבחבעביןה"אםייאםאה )א(

אמוי"יהלאאמראישאחקבחלםבירבזמןשהיהגמל,אלובןהריומקשה
ישכחיהם '1'בהלכההיחה"כראמוראאיחימתרץשוםלמציה",נכסיוחומש
חכמים.בתקנתשמרברמפירששםדהרי ;כב"ליכו'"

יטהרתהעמיםארץטומאתבעניןא IIהיפי'חוכתוביתה"דם"אשבת )ב(

הקידמםיהתנאיםדי mהגןב'שואלתשםוגם ,יב"הב"שתמקנותשהםהידםי
שברירכר ,מימראאדחהאימרלויר'בשםבוןבריסויר'ישיבאיחן.בי "iת

 :שס)(כחוביחהרעהבקרבןפירשיכן . 'Oחכמלחקנתבדהשהכיינהדהבר
אלא '1'1לתקלהתבאולארברה'סיחבטלושלאב"ן. 'Oמתקישהיא"פיף

לדבר..ומסכימים 'פיוהםב"ממסיבי".למשהשבאמריבמיהגיןדבראימר,

מסיגי."למשהשנאמרכמה

"כמוהמלשאותןםירשוכאןשגסלומררחוקרברשאיבוגואהולפיכר

הגמ'מביאהה"ד)סוף(שסשבשבחעודלהעיריש"כר.הואכו'"שבאמר
שבכמהשםהש"סבגל"ןוהק'מבטל,ן."לבטלד"ברצומחוח,חטאוח"חמש

יכולואיראדל,ולאיבודדמתיחהיאדהלליימלהדיאמביארבבבלימקורמת
 "Nקשוגסשלכאו'להעירכדאיאבלברור,דברבזהלקבעווק'לבטל.ב"ד

הנ"ל.ההנחהלםילחרצהיאפשרזו

 'Oוענב"ןביעורבזמןפירישבועלביקורתהעורךמוחח 66בעמייג)

החורףכלבכרםעגביםששיארומאדתמיהיזהבפסח.הואהברייתאשלדברי
• 

בגתיתייזעידלחיהבשאראושעדמשוםהיאהשטעםנפגיסופירשבךאז.עד

אחרפירשומצאנישלאמפגיהדה,המחודשהפיוושאחהבאבושברשיח.
תהיהציםוראושחהיהרברגמןחךכנראההעירךבעיביהמצאיית.אתהדיילם

ממהחר '1הדעתנזלמתקבלהדברלע"דאבלבנח.ענביס rממלקקת
או.רעבכוםענביסשש"אח

שביעיתםיוותסוחועללםירושנומחננדהעורר(בהמשר) 66בעמ'ד)
בזהוםישרלרעות.כשרשהאוהשביע.שביחכלמיחרחבמלאכהשעוסק
אלאלחסוא,כוובתוואיןטר"בעבידתיה"דאמרינן :שם)(יבגליוןהרש"ס
אהבת"מחןרעושהשהוא :פירשביהאחריבוחהמיליםאתבטלן",להיוחשלא

בטלן."להייח"שלארש"סמרבריכרכלוק mזהשאיןיכחמבוהמלאכה."
הרוךאחלבושהירההרש"סעלהיא '''בעמבואליונהו'שלסעבחוכן,ואם
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שר"סדבריאתלפרשראפשרהרא,כןעמבראלר"יכדבריאמבם, .עליבררלא
מצאבר[רכןירתרהדעתעלמתקבלפיררשזהרהייהלהרריח,כדיערשהשהזא

כי-הי"ג)פ"ו '''ושרמב"ס(לשיןחייו""כדיצורכיעםל I1חושהתחשבו
שהיהירבבן"קבסרהרלאאגרהיבפישדלא"פזעלסב:)(ע"זרבאדאמרהא

בשביעית,הספחייםעלשמתרעייןמהרכן,שבעייתבקדושתקחששכרר
.אבלהחשודים].פרבסתמפבידהייברפ"ג)רשיתעבית(יררשלמיזיראא"ר

כפירושבו.משמערש"סלשרןשפשרסתכדמרמבר

עלב"י,עמבארלריבהר'המעין,עורךאתמברכיםאבראלודבריברבסףר
כחר.ישירבפרט.חבררברשלהמרצלחתהערכתךרעלבכללהברוכהעבודתר

להנעתמסכםישיאנני '''נליייהרדהפרופ'לזייייהסברתיבכתב,הןפה,בעלהן

שביעית.תוספתשלמסינילמשההלכהמשמעיתלגביהפירוש

מסיני,למשההלכהנמוחבורנהששסחז"לל.תקנותכובפוושמחיחסיסהרא"שדכוי

רבריבעבין Mזנך,סיכהלגמרא '''נלייפריפ'שללבותשוובתאתהפניתיכזכמי

זיראר'הקשהזהעלבביאיס.יסודהואבסוכותערבהשמצותירחנןרביבשםאבהוובי

עשרחוותןביתבקעתאישבחוניאר'משוםיוחבויהא"יהכיירחבןא"ר...וניבהר Kלך'

שכחרסואמררחאכשעהאשתימםמסיבי,למשההלכההוניסוניסורערבהנטיעות

נטיעותעשךשלובסיבילונשההלכהלפרששאיו rלךס nלברירכאז ....ויסדרםוחזרו

ובברילההגמראשהךיובסיגי.למשההלכהכמןהמיםוניסוךערבהשביעית),(תוספת

א"רומי(,ייהבפירש'''שםוכןנביאים,יסןרוביןמסיבילמשההלכהביןברורבארפן

ב,לח,קררשיןיוחבןרבירכריוראההיא,מסיבילמשההלכהיהאהיאנביאיםיסוד :יוחנן)

שבעייתשתיספתרעהשישנה ) 71עמ'תש"מסבתבלירו(המעין,במאמריהקימתיכבר

הכונהכאליומכינילמשההלכהשזאתהאומרתהאחדתהשיטהכונתלפרשאיןןארדבבן,

מסיני.למשההלבהכמו

עמבואו'ונה

 :זהלדוינבשוכהתתפים

ירשולים . 22שפרוטאבןרחובאפרתי.ריסףהרב

ירושלים , 26צפבהיךב mעמבראל,ריבה

אילוןד"בשעלבים,יש'בתשע'"כוללבבון,יעקב

ירושלים , 2צריןבןרחובשוחטןמ,אליאבד"ר

אדךמיםמעל.ושייבתסבתך,חייםהרב

ירושלים , 86רגןביתוב mסופר,ס.א.ד"ר

יררשלים . 15האזלאבןוב mצמגר,דדר

ירושלים , 17הסיהריורדיחוובסופר,אבהרםהרב
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 '!!לשח' , 26!םב'הרח'עמבןאל,'ובה :האחרא'חעורד

'חשל'ס 13סלרג!!' ' m ,H"ביר."ןדפוט
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