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 בפתח העלון

 ״בעקבות משיחא חלצפא לסגא, ולוקר יאמיר... לחכמת סופרים
 הסרה, ליראל חעא ימאסל, להאמה ההא נעדרה, נערים פני זקנים יצביעו...

 רעל מה יש לנר להשעך? עצ אביגל שבשטים״ (סוטה מע ע״ב).

 איך רעוננו להכביר מצלם צנסלה ולהשוות אה הקופהנל לבל האמור
 במימרא מפלרסמה זל. אמנם אצו רק הצדדים השללללים וישג7 צא פחלה
 נקודוה אור בהקלפהנו, אך ערייך אין זה פוער אוהנו מנסילנלה להק7

 אה השלילה.
 מעלנו בדברי הז״ל (סנהדריך צח ע״ב) שתל גישות לתקופה המכונה

 עקבתא ,דמשיחא. האחת - ״אמר רבה: ללתל וצא אלחמלינלה ;לבוא ללא
 אראנר) אמר ליה אביי לרבה: מאי עעמא? איצימא משלס ,חבלו של

 משלח, להתניא־. שאלו תלמידיל את רבי אליעזר, מה יעשה אדם וינעל
 מחבלל של משלחק לעסוק בתורה לבגמלללה חסדלם־, למר הא תלדה והא

 גמיצות הסדים/? אמר צלה: שמא לגרום החמא...•״.
 ומנגד', גלשה הפוכה - "רב ילם7< אמר: ייתי ואזכי דאיתיב כסולא•

 דכלפלתא דחסדיה״ ;יבוא, ואזכה שאשב ״בעצ הרעל'של המורל, כלומר
 אפיצל בכך אני רלעה לבצבד שאראנל״ - רש״י). רבה מבקש "אצ תבלאני לא

 צידי נסי7.7 לצא צידי בזלי7״, שמא צא תעמלדנה צל זכלילתיל כמהלך
 ייסלריל של דל.ר עקבתא דמשיחא; רבי יוסף מרבך צכצ קרבז בדי להיות ב7
 התקלפה. הלא מלכז צהענלת. לאתגרים שהיא מציבה, כהתיחם צפלענעיאצ

 העעלם הגל לס כמוכח'.

 עצ כרחנל בלצדנל בדלר זה, לעצ כרהם. אי7 רבה לרב ילסף .עמגל
 כיום, על ?7 חובה עלינו לקבל את גישת רב יוסף, ללהענלת לאתגר• שמעי בה

 בפנינו תקופתנו. כיצד? תשובה לבך נתך ר״א •בברייתא לעיל: ".מה
 יעשה אדם וינצל מחבלו של משיח? יעסלק בתלדה לבגמ״ח״. יאי7 אלו

 שני דברים נפרדים, שהרי מעינל: ״מאי דכתלב ׳•פיה פתחה בחכמה ותורת
 חסר על לשונה' (משלי לא, בו)? .ובי יש תורה .של חסד ויש תורה שאינה
 של חסד!? אלא... תלדה ללמדה זל היא תרדה של, חסד, מלא ללמדה זר היא

 תורה .שאינה של חסד" (סובה טט ע״ב). ותניא: ״היה ר' •מאיר אומר,
 הלומד תורה ואינו מלמדה, זה הוא דבר ה' בזה" (סנהדריך צט-ע״א).

 ובמיוחד הסד הוא בדורנו, •הצמא לשמוע את דברי ה׳ . כדל צעבלר תקועה
 זאת של חבלי משיח, ,ולהגיע צתקלפת משיה בך דוד עצמו, עלינו להפיץ

 תלדה בעם הבטה לשמוע זאת.

 יהי נא עלוך זה המשך צנוע .להפצת התורה בישיבתנו ומחוצה לח,
 ליפלעו מעלי נ ותל נו- ח וער! עד ׳ביאת גואל עדק במהרה בימינו אמ7 ,
 "בי מלאה הארץ דעה .אה' ר' במים לים מבסיס" (ישעיהו יא, ט).

 העורבים,

 שלמה שראל ברוך ברנד



 ראש הישיבה
 הרב נחום אליעזר רבינוביץ שליטייא

 דברי ברכה

 בסליחית של ערב ראש הסנה מסדר הפיסן בחרלזים את תיאיר העבידה
 בבית המקדש. לברכת כהניס היא מרמז במילים אלד ״חגלרי חרב כתב

 ללא כגוי". כדינתי לדרשה שדרשי חכמיס על המקרא בשיר השירים (ג, ז-חין
י ששים'איתיית ל א  ״ששיס גבירים סביב לה מגבירי ישראל. עלם אחזי חרב״ -

 שבברכת כהנים. במקדש ברכל בשם המפירש כמל שהלא נכתב ללא כמל שהלא
 נקרא, דהיינו "כתב ללא בניי״. באיתיית השם - ״כתב ללא בנלי״ -

 נמצא מספר האיהייה שלם יכילם ׳חגלרי חרבי, אבל בגבילי7 שהשם נקרא
 בכנלי אין סגללה זי, אע״פ שמספר האותיות שליה.

 הברכה נאמרה בעל פה, למכל מקלם הכתב הלא הקלבע את סיבה במקלם
 שאין הברכה ככתבה אין כאן ששים גבירים.

 זהל כוחו של כתב. המשמעות אמנם יבולה להמסר נניסליים שלנים,
 אבל לדברים שבכתב יש קביעיה 'ועוצמה. האלת הכתונת עלמדת על המשמר
 להגן על התוכן מכל סיללל לשחיקה. האית הכתלבה קלבעת בריכה מיוחדת.

 בבהירלת,למעלגנת היא בנצחללת.

 בימינו ערים אנו לתופעה עגלמה של זלזלל הכתב. לפנים היי
 אבלתינל זהירים בל,לאפילי פיסת נייר שהיה כתיב עליה אלת אחת באותיות

 הקודש הוצרכה גניזה. מאד נכבד היה הכתב. היום, מדפיסים נבל יים
 אלפי רפים של דברים בטלים, והיחס למלה הכתובה הולך ומשתנה. השיבלת
 יתירה נלדעת להחזרת עטרה ליושנה. האותיות הגדושות הולכות וטובעות
 ר״ל ביס של כתיבה קללקלת, להן משללעלת כביכול להצלה. בכתיבת דברי

 הלרה גאללה תתנל לכתב.

 מה יקר ערבו של עלוך צנוע זה! בו מתייצבות האותיות - כללם אחלזי
 חרב מללמדי מלחמתה של תלדה. יתברכו הכלתביס להעורכיס הילדעים רמכיריס

 ערכי של הכתב, דתתקיימנה בהן איתן ברכלת שיצאו מפי כהן גדלל בקדלשה
 ובסהרה,בכתב ילא בכניי.
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 ראע הלש?כה
 הרב נחום אליעזר רבינובלץ שליט״א

 דרכה ׳של תורה

 (נערך על פי שיחות על, ידי יוסף סונםה)*

 ״אמר ר׳ אלעזר: כל המגרש אשתו ראשונה, אפיצי מזבח מוריד עליו
 דמעות שנאמר ;מלאכי ב, יג-יד): ׳וזאת שגית תעשו כסות דמעה את מזבח

 ה׳ בכי ואנקה, מאין עוד פגות אל המנחה וצקחת רעון מידכם. ואמרתם
 על מה, עצ כי ה׳ העיד בינל ובין אשת געוריל אשר אתה בגדתה בה, והיא
 חברתל לאשת ברלתל״׳ (גיטיך צ ע״ב). "יאמר׳ ר1 יוחנז: יכי שגא שצח׳
 ;מלאכי שם, עז) ־ שנאלי המשלח" .(שם). היתבך שחמשלח. את אשתל שגאול
 הלא? והלא התלרה מכירה. בגירושין: ״כל לקת אלש אשה... :לכתב לה ספר

 כריתת לנתן בלדה״׳? ועוד: 'הגבל א מדבר, על הכן גד. באשתך•, האס מכא7
 אפשר להבין שהגלשא אשה..על אשתל שנאלי הלא לפגי המקום? היכן אסרה

 לנו התורה לעשלת כן ?

 לאחר עללן נראה שכללנ^הנבלא הלא כל: הקב" ה הלנו עד בכל קידושין,
 בנלסף לשני העדים הנראים, -להוא הנותן להם• תלק9 לקדושה. כאשד אדם

 מגרש את אשתל, הלא כאלצל קלבצ עצ עדלתל של הקב״ה שהעיד על. עיב הקשר
 בלן בנל הזלג. אכן, קלר.ה-שזל.ג אלנל ״מסתדר ׳לאין -התאמה בלן בנל הזלג,

 ללמקרה כזה נתנה התורה פתרלן בדין הגיךלשין, אל- מחלמרת דבלי הנביא-
 נראה שזהו מצב של. דיעבד, ועדיפה הישארלת-בני הזלג זה עם זה. מכאן
 נלמד שאם יבוא אדם ויאמר שהוא רוצה לגרש' את אשתו ללא סיבה סבירה -
 הדל הוא נבל ברשות ־התורה, לאלן מעשהל רעלל בפנל הקב'״'ה עד כדל שנאה.
 גירושין אינה ״מצוה ׳הכרחית״ שהלא חובה־ על האדם, היא ״דין" שהרועה

 לגרש את אשתל יעשה זאת בגט.

 ,ובך גם בנישואיך, הרצוי הוא שתהיה אשר! אחת לכל איש, וכן היה
 בבריאת אדם והוה, וזה מתאים למציאות שבה מספר הגברים במעט זהה

 למספר הנשים. אם הקב״ה העיד בקלדושין שפלונית מתאימה לאיש פלוני,
 לא יתכן שתתאים צל אשד׳ נלספת. אכן- אין התורה אוסרת על בעל .תא ו ה

 סר ל בה לשאת שתל נשלם, •אל מגלה דעתה שאין .זר .הד ר ל העלבה.

 מטרת התורה לבנ-לת הברה מתלקנת שתגיעי-למצב. האידיאלי., ללקליס
 מלבות שמיס עלי אדמות, אולם לשם בך צריך הינוך• של ,הרבה •דורות,

 ובדרך ארוכה זו אי אפשר להתעלס מן -המעי אלת שאינה מתלקנת עדיין..
 על בך ניתנו מצוות שהך הוקים למצב המצוי, ובצדם הדרכה לקראת הסעב

 הרעול, אללו תגיע האנלשות ,בסלפל ישל; ,דבר..

 אכן בענין נשיאל; שתי נשים ישנה -התקדמות ״למעב הרעול, שכן, כבר
 ר׳ גרשום מאדר הגולה החרים את הנושא שתי נשים ואיסור זה פשע כמעע

 בכל ישראל.



 התורה התירה לאדם למכור בתו לאמה או למכור עצמו לעבד. אל אי7
 לחשוב שיש בעבדות עני7 חיובי, וראוי שתחדור העבדות לנהוג אי פעם, כי

 כבד איוב דוהה השיבה זו מכל וכל: ״אס אמאס משפט עבדי ואמתי ברבם
 עמדי, למה אעשה כי יקום א-ל לכי יפקוד מה אשיבגו, הלא בבט7 עשני

 עשהו ויכוננו ברחם אחד״ (איוב לא, יג-טך). שנינו בני תמותה מעשי
 ידיו של הקב״ה, נולדנו מרחם אשה, ובמה אני נעלה ממנו?

 אס כל הלא, מדלע באמת מתירה התורה עבדות? ישנם מצבים שרצוי
 לאדם עני מרוד למכור את עצמו, כדי שלא יתדרדר יותר. ואס, למשל,

 אדם נתאלמך, והוא מטופל בבנות קעגלת, יש יתרוך בכל שימכור את בתו,
 שלא הידרדר לעמדה בזויה ושפלה. ועיקר מטרת המכירה היא ״ואס לבנו

 ייעדנה..." (שמות כא, ט), שהאדי7 ייעד אותה לאשה לו או לבנו.

 בפרשת בהר ;ויקרא כה, לט-מו) לאחר שאלסרת התורה־ לעבלד בעבד
 עברי עבלדת עבד, ללא לרדלת בל בפרל, אלמרת התלרה: "לעבדל ואמתך אשר

 יהיו לך, מאת הגויס אשר סבי בתיכם, מהם תקנו עבד לאמה... להיל לכם
 לאחזה". לחז״ל מבליעים את פשוסו של מקרא בספרא (בהר, פרשתא וי):
 "שמא תאמרו הלאיל לאסרה לנל את כל אלך, במה נשתמש? ת״ל ׳לעבדל

 ואמתך אשר״יהיו לך...'". דיני עבד כנעני בתורה הם תשובה. לדרישה
 מצד העם! ולאורך התנ״ך יש עדויות לבך שרבים לא הסתדרו בלי עבדים,

 לעל כ7 לא רצו לשחררם בבוא עיתם! וכי היום שייכת הטענה "במה
 נשתמש״? במובך שלא, הך מך הצד המוסרי והך מך הצד המעשי, שיש לנל

 מכונות העושות את עבודותינו. על כך מגדיר הרמב״ם בספר המצוות
 ;עשה רלב ו-רלה) את המצללת האלל כ"777 עבד עברי״ ל"ד77 עבד כנעני־",
 לומר שאיך מצוה לחפש עבד כדי לסיים את הדינים הקשורים בו, אלא שאם

 לש לל עבד כזה, דיניו הם כל וכך.

 מכל מקום גס בתקופה העתיקה, כאשר כך שאלו ״במה נשתמש", הגבילה
 התורה את השימוש בעבדים. עבדים עבריים יוצאים בשש שנים וביובל, אמה
 עבריה גם בסלמנלם•, אסור לעבוד בהם עבודת עבד, כנ״ל־, עבדלס כנעניים י-
 שגם בהם דבר איוב - יוצאים לחופשי בראשי איברים, דהיינו אם דבם פגע
 בהם פגיעה גופנלת•, בספרא ;שם׳ן נדרש הפסוק ״לעילם בהם תעבידו״ - ״איך
 לך בהם אלא עבודה בלבד", וכדברי הגמדא ;נדה מז ע״א) ״לעבודה נתתיס

 ללא לבושה״.

 אמנם, הזכרנו אה די7 ״לההנהלהס אתם לבניכם אהריכם לרשת אחזה,
 לעלם בהם תעבדו" - איסור עשה לשחרר עבד כנעני, האם איך איסור זה סותר

 את דברינו עד כה?
 כאך ישנה דאגה לעם ישראל. עבד כנעני הנכנס לביתו של ישראל,
 נימול ומקבל עליו מצוות. נצא זו! "אי אפשר להשאירו בבית ישראל ביוך
 שהתנהגותו כגוי תפגע בבית היהודי.־ ואילו היה ניתך לשחררו, ויחזור

 לגוי ותו לאחר שהיה "חצי יהודי" - יחריב את עצמו-, על כ7 הכרה הוא
 שיהפל לגר צדק, ויתנהג כיהודי גמור. וכיו7 שנכפתה עליו היהדות עלול

 הוא להזיק מבחינה רוחנית להברה הסובבת אותו. שיקול מורכב זה הביא
 לציווי מצלה זו של ״לעלם בהם תעבידו". אמנם כאשר האדל7 הכה אה עבדו

 אז אי7 ברירה, לא נשאיר את העבד החת אדי? עריץ, ולבן הוא יוצא.
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 אללב הגיע למסקנתי כתוצאה מחשיבה מלםרית בבלהה. כל גס ,אבל 1
 ׳נרלכלס "להגיע לדרגה בה נראה אמ העבדלת כדבר פסיל ללא רצוי. בימיני,

 כאמלר, הדבר פשלס שאיז עלרל בעבדלס ־ עיבדה המעביעה על התקדמלת
 למעב הרעלל.

 מהדוגמאות שהובאו, ואחרות כמותן, ניתז צהביז - כאמלר - שישנה
 מסרה שהתלרה רלעה להבל אלתנל־ לקראתה בבניית שלמות אישית וחברתית,
 אללס איז הלא מתעלמת מך המציאות. על בן קבעה מצרות אשר ישמרל על

 מינימום מוסרי מסוים שלא ירדו, מתחתיו; וממנו והלאה תהיה תמיד שאיפה
 להתקדם אל המציאות הרצויה. האמצעי הסיב בילתר .להתקדם לקראת האידיאל,
 הלא לימלד התירה להבנת דרכיה לא רק במלשלר הללם-לימל, אלא גס ,במישלר
 האידיאלי. חובה עלינ\ צקי ישיר מבטינו אל שני המישורים הללו, ללכלכל

 את דרכינו בנתיב זר׳ של: "דרכיה. ד,ךכי נעם לכל בתי בתי ה״• שללם"

 ישנה קביעה אחרת של מצוות, שמטרתן קדלבה למה. שהזכרני,, אל בדרך
 שינה במקצת. בפרשת על ר הנדחת אגל היראים; "הכה תכה. את. לישבל׳ העיר

 ההדא לפי חרב, החרס אתה לאת כל אשרי בה לאת בהמתה לפל חרב. לאת כל
 שללה תקבץ אל תוך רחבה ושרפת באש את העיר ואת, כל שללה כליל לה• -להיל

 והיתה תל עולם לא תבנהיעוד..." (דברים יג, טז-יה). אלי דברים מזעזעים
 בחומרתם! להשמיד את כל העירי בנפש וברכוש עד בלי השאיר• לה. שריד! וזו
 מעית עשה של תירה ;לגם מעלת לא תעשה: ״ללא ידבק בך מאומה מן החרם״).

 להבה מעיני התיחםלת מפתיעה למעלה. זל בברייתא במסכת םנהדריז
 (עא ע״א): "עיר הגדי/ת• לא היתה ללא עתידה להילת, ללמה נכתבה? דרלש
 לקבל שכר.״ סבת הדבר, מפני שאי אפשר שלא-תהיה בעיר אף מזיזה׳; ואם

 יש - אי אפשר לבעע את ׳״כל שללה תקבץ" משום "לא תעשון כן לה׳ -להיכס"
 (דברים יב, ד).

 גס בז סלרר ימירה, שנהרג על שס סלפל - דבר מפתיע למילהד, אף
 עליי אלמרת ברייתא ;באלתל עמיד בגמרא,) ״בז סירר ימירה לא היה ללא
 עתיד להיית, ילמה נכתב? דריש יקבל שכר",'מפני שהאב יהאם עריכיס

 להילת בעצי קלל מראה לקימה זהים, יזה נדיר בילתר.
 יבאלתי עמלד מעלה שלישית כקלדמלתיה: ״בית המנלגע לא היה ללא

 עתיד להילת, ללמה נכתב?־ דרלש רקבצ_שכר״׳,׳ י ג״כ בגלל תנאיי המעלה,
 המגבילים את תחילתה למסרים נדירים •ביותר: כיצד יתכן שמצוות בתירה,

 נכתבל למקרים שלא יהלל לעילס?
 לפיל דרכנל נאמר, שהתל רה לא באה רק לחלקק חוסים בחיי המעשה, אלא
 גם צחנל את האדם לקראת מצב של שלמות, ולהכין את עם ישראל להילת משכז
 לשכינה. לשם חינוך כזר. יכילה צ הל• י ת גסי מעילה שמסרת ה הרתעה. כשאנל

̂ז5 "7ע7 זקז , איש יאשה,לכצ  קיראים שבעייז עבידר׳ זרה נעקרת עיר שצמי1׳ מ.
 רכושם ובתיהם, נכנסת לתודעתנו חומרת העבירה עד שאנו נמנעים מלעשותה,
 וכן בשאר. עצם כתיבתה של המעלה היא אכז לשמיר על מינימום מסוים, אך

 דל בקריאתה בכדי •למנוע מאתנו להגיע למצב שפל כזה..

 מצוות דומות לאלו חך מצרות 'שינתסיימו פעם, ואי אפשר עוד לסיימך,
̂ לא 'הלכחד״ל^ כבר נטמעו .ביך האומות,  במחיית עמלקי לשבעה עממים, שגם "א



 לאין. שלם אפשרות לקיים אותך, ואעפ״ב חך מנויות במצוות עשה ולא תעשה
 (הרמב״ם במ״ע קפ״ז מאריך להסביר מדלע למנות7 לךודות אס כבר אי7

 אפשרות לסיימך). לנאמר, שגס מעלות אלו מסר^ז להרתיע ללחנך,- שבץ גזר
 דינם של עמים אלל נרבע ישירלת ממעשיהם המסופרלם בהורה.

 שכיז של אלל אינל בישומך המעשי, אלא במניעת ההדרדרלת ־הנובעת
 מהדרישה בתך.

 עגי7 נוסף, שעעס בלעללל הלא שלב נוסף בהתקדמלת אל האידיאל, ]
 הלא דיני נפשלה על ידי הסנהרריך. המשנה במכלה ;־ז ע״א) אומרת:

 "םנהדריז ההלרגת אחד בשבלע ;שבע! שנים־) נקראת חלבלנית, ר׳ אלעזר ב7
 עזריה אלמד: אחד לשבעים שנה", אע״פ שישנך עבירלת רבלת שחייבים עליהך

 מיתת ,בי״ר, וביה״ד הוציא את העדק לאור! מדלע תיקרא. חובלנלית? ובהמשך
 המשנה אלמריס ר׳ עקיבא לר' ערפל7: ״אילו היינל בסנהדרי7 לא נהרג אדם

 מעולם", ביוך שהיו שואלים את העדים שאלות שלעידים לא תהיינה השילבלה
 עליהך, אל שתשלבלתיהס תלכחשנה, לע״י זה היו פוטרים את הנידוך ממיתה.
 רבך שמעוך בך גמליאל .מגיב על דברים ואומר ״אף הס מרבים שלפכי דמים

 בישראל". מדוע לא לפגוע באדם שמעשיו מחייבים אותו מיתה, ומדוע
 סוברים תנאים מסוימים שיש לדיינים להתאמץ ללהעילל? אלא מלכה שאיך

 הריגת הנאשם הדבר הרעלל דרך כלל, אך בכל זאת ראלי - לדעת ת״ק ראב״ע
 לרשב״ג - לבצע גזר דיך מללת פעם בשבע שנים אל בשבעים שנה, בכדי

 להרתיע. את הזנבלר מלעבלר עבירלת כאלל. ללדעה ר״ע לר״ס אפילל זה לא ראלי

 לאמר הלה" ג ר׳ יוסף אליהו הנסיך זע״ל שביסלל עלנש המללת ע״י
 גלות הסנהדריך מלשבת הגזית לחנויות (עייך ראש• השנה לא ע״א),

 לבסלל ד,יגי קנסלת ע״י ביסלל הסמיכה, הס שלבים בהכנה לביאת המשיח,
 שכלחל לא יהיה בעלגש הגלף אלא בפיל: ״והכה׳ארץ בשבט פיל... להיה
 צדק אזלר מתניד" (ישעיהו ייא, ד-ה), וההשגחה סבבה'שיהיה כך למעשה.
 א״כ זל מערכת מעללה שלמה, אשר בבלא העת יהא עלינל לנלסשה ללההרכז

 בצורה משפטית אחרת, ובל המצוות תהיינה בבחינת חינלך היאלרטי בלבד.
 בל עוד בי״ד צריך לפעול בכה ובבפיה, עדייך לא הגענו לשלמות הרוחנית

 והמוסרית. אולם באשר העם יתך גיבוי מוסרי לרשות השופטת, בבר לא
 יהיה בכפיה צורך. החינוך בפה יהיה הטוב ביותר. ״תחת גערה במביך

 מהכלת כסיל מאה" ;משלי לז, י).

 לסלכלס: "תלרת ה׳ תמלמה משלבת נפש״, ,למטרתה העיקרית היא להביא
 את הערלם לתיקל7 מרסרי,׳ ללמעב אידיאלי •של תיקד7 'רלחני מלא. לשם כך

 ניתנו מעוות המקיפות אל כל חיי האדם וקובעות •לוי ירמה התחלתית אשר ממנה
 אסור לרדת. הדרך היחידה היא העלית בנתיב הישר. ישנ־ז מעוות שניתנו
 מתוך התחשבות במעלאלת האנלשית ובדרך הארצית הרצופה מכשולים ותאוות,
 כשהעדיפות היא של<7 תישארנה רק בגדר ״דרוש וסבל שבר". בבללך נלתנל
 גם מצוות שמטרתך להרתיע' מפני ירידה, ואחרות שהקב״ה סבב את המציאות

 עד לביעלל7 במישור הארעי, ,כשהמסרה בכך היא התקדמות העולם לדרגה גבוהה
 י לתר.

 ביטיל7 של כל אלו "לא יבא לפגוע. .להלפך - דרכ7 אנל מגלעיס 1
 לחיים רוהנייס גבוהים, כהכנה" לימות המשלה. ע"י ללמוד התורה
 בשני המישורים, המצוי והרצוי, נדע כיעד ללכת, בגתיב המוביל אל

 האידיאל, עד שנגיע לתיקי7 'עולם במלכותי ש-די, ונזכה להופעת האור
 ה-לוהי דל גא ולח מך הה ומר, בבאכי״ר.
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 הרב חיים סבתו

 מלאכת בורר

 מלאכת בורר היא אתת מטייל מלאכות שהעושה אותך בשבת בשוגג
 .מתחייב חטאת ובמזיד מתחייב סקיצה.

 בורר היא מלאכה בםידרת מלאכות תיסוך הפת המתחילות בזריעה
 וחרישה ומסתיימות באפיה״־והיא אחת משלש מצאבוה הדומות זו צזו

 בתכליתך שהיא חפרדת חחטה מך הפסולת. ואלו חך: בורר, זורה ומרקד.
 הדישה היא ראשית פעולת הפרדת גרגירי החסה מך המוץ,והברירה היא סיום

 התהליך הפתק7 את גרגירי החטה לטחינה,.לישה ואפיה.

 במצאנה זו במו במצאכת דש צא׳ נוער דבר הדש. המצאכה היא הפרדת
 האוכל מך הפסולת, ועעס ההפרדה הזדשבצעדלה אי אפשר להת?יך את הפת

 כראוי, היא המלאכה שנאסרה1. .הדיונים סביב .מלאכת בורר מתרכזים בסוגיא
 אחת במסכת שבת בפר? שביעי, שעיסרה ברייתא שלשונה סתום ושגאמרו צה

 בגמרא תמשח פתרונות,ובעוד כמי׳ סטעים מפרקים אחרים במסכת שבת (פרס
 עשרים בעיקרי}. ובמסכת ביעה וכ7 כמה פיסקאות בירושצמל.

 תוך כדי עיי7 בעשרות שאצות מעשיות צהצכה בספרות הפוסקים ובספרות
 התשובות מתפתח דיל7 בכמה גקודות מרכזיות בםוגית בורר שניתוחך משפיע עצ

 פסק ההצכה.

 עילז זה תלוי בניתוח מדוקדק שצ הסוגיות הנ״צ,ובהבנה הגיונית
 של מלאכת בורר כשלעצמה ושצ מצאכת .גורר ,ביחס צדש. הרי כמה דוגמאות

 מעשיות שנידונו בפוסקים ביחס. למלאכת בורך: ברירת סטניות, סילוף
 פירות, אכיצת דג תוך כדל נקויל מעצמות, הכנת ירקות לאכילה באמצעות
 הסרת עלים מעופשים, שטיפת פירות מבוץ, סינוך ייך, מזיגת תה תוך כדי
 סינונו, מחבץ, מפריד ביך חלמרך לחלבי7 שצ ביעה, "נמלצת סוג מסוים של

 בשר מתוך סדירה מעורבת, הוצאת חרק מכוס משקח, נטילת בגד מערימה
 בגדים, מיוך סבו״ם וספרים ועוד.

 ברפרוף קל זה כבר אנו צמדלם שצלמוד מדוקדק של הלכות בורר הכרחי
 לידיעת כללי הכנת המאכלים לשבת וחיוני לשמירת השבת כהלכתה.

 הנלשאלס המרכזליס שר׳עייז בהם קובע את היחס לשאלות העיקריות
 בסוגיא ושנלדונלס ר׳ז בסברא ור׳ז בראלות מ7• הגמרא הם כדלהל7 ־.

י7 באגלי סל שהסביר מדוע .אי7 זו מלאכה שאעל״ג.  1 יעי
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 (א) הגדרת תערלבת שהברירה ממנה נחשבת למלאכה.
 (ב) מה היא דרך ברירה רמה היא ברירה שלא בדרכה.

 (ג) דרך אכילה - מלמדת. מה היא דרך אכילה?
 (ד) ברירה ביך עני מיני אלכלי7 ללא ביך אלכל לפסללת.

 (ה) ברירה מת רך מי ך אחד. רמהי הגדרת מיך אהד.
 (ר) ברירה ביך שני מינים שאינם ארבליך.

 (ז) האם מירך כשהממייך זקלק לשני הדיכלזים אל שאינל ־זקלק
 לאף אחד נחשב לברירה:

 (ח) בלרר ביחס לדש. הפרדת פסרלת המחלברת לארכל - ברירה היא?
 (ט) ברירה ביבש לערמת שמרר בלח.

 (י) ההגדרלת המדליקלת של לאלתר לשל כלי ברירה.

 א. נתזה הסרגיא

 ראש דבר, עללנל לנתח את הסלגיא" העיקרית של בלדר, ממנה נובעים כל
 הדילניס. הסלגיא מתבססת על ברייתא שלשלנה •סתלם:

 ״ת״ר: היל לפניל שני מיני אלכלין/ בלדר לאלכל.

 בלדר למניח.
 ללא יבדלד. לאס בירר חייב חטאה.״

 על שאלת הגמרא: ״מאי קאמד״?
 מל׳געיס ע״י האמלראיס חמשה פתרלנלת.

 1) עללא - בלדר לאלכל - לבל בילם.

 בלדר למניח - לבר בירם.
 ללמחר - לא יברלר. לאם בירר חייב חטאתי.

 ההיללק הלא בזמ? . ביך בל בילם למחר.
 2) רב חםדא - בלדר לאלכל - פחלת-מכשיעלר.
 בלדר למניח - פחלת מכשיעלר.

 לכשיעלר - לא יברלר. לאס בירר חייב,חסאת.
 ההיללק הלא בכמרת. ביך פחלת מכשיעלר לכשיעלר.

 3) רב ירסף - בלרר לאלכל - ביד.

 בלדר למניח - ביד.
 בקנ־יז לתמחלי - לא יברלר. / פסלר אבל אסלר.

 בנפה לכברה - לא יברלר. / לחייב_חסאת.
 חחיללק הלא בארפך הברירה. ביך ידל לכלים.

 4) רב המנלנא ־ בלדר לאלכל - אלכל מתלך פסללת.

 בלדר למניח ־ אלכל מתלך פסרלת.
 לא יברלר - פסדלת מתלך אלכל. ראם ברר חייב חסאת.

 החיללק הלא באי^ז הברירה. פםללת מאלכל א7 אלכל מפסללת.
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 5) אניי - בררר לאוכל - לאלתר.

 בלרד־ ומניה - לאלתר.
 לא יברור - לבו נידם.

 ראם בלדר - חללב חעאת (כבורר לאלעד׳).
 כלומר - ההילך? הוא בזמך בלז לאלתר לבר בלום.

 על כל חפתרלנלת הלל ל עלינל לשאלל מהי סברת חיללקם־ דהלב7 רמוז הוא
 נלשי7 הברייתא.

 כמו כך עלינל' לשאול שתי שאלרת נוסקות. כמי פסקה הגמרא׳ להלכה, והאס
 הפתרונות שהלעעו חלוקים זה על זה, או שהם מעיעלם פתרונות שונים

 לברללתא אבל מסכימים להלכה.

 בדש״י ובתום׳ אנו מועאלס שחחיללקלס בנויים כללם על הסדשג 'דדך
 ברירה׳ . שדעת האמוראים שהלזכרל הם: שלאלתר, אל בל בידם,י או בלד או
 אלכל מפםללת אל פהלה מכשלעלר, כל אלה אינם דרך ברירה. ועייך רש״ל
 ד״ה פעלר , ודייה אלכל, דד״ד, לנלרל שבכילז כתב "שאלנם דרו ברירה"
 לבד״ה פעורי ניאר שישנם שתי דרגות של ״כלאחר לד" שהוא •המושג של

 שינלל המלכר לנל בכל מלאכלת שבת אבל אלנל מתלר לכתחילה •אלא רק פלער
 מחעאת למסקללה. ליש דרגה של ״אינל דרך ברירה כלל" שפירלשה הלא שלשנ7
 מלאכות ששיטת עשייתך המקעועלת הלא חלק מההגדרה של המלאכה. אך כאשר

 נעשה הדבר• באופך שלנה שאינל דרך הבלרריס', אי7 זה שינוי בלבד אלא
 מפקיע את המעשה מגדר מלאכה. ולכך, לרב י לסן*•, בקני7 אל בתמחלי' פעור
 אבל אטור שזהו שינוי, אבל ביד מלתד לכתחילה שזה אלנל דרך ברירה כלל.

 (ועייך בספר המכריע לירי ישעיה מטראני הזק7 שכתב בפירלש את העעם של
 'שנויי .)

 התרםפרת (דייה ׳• בורר-י) מחלקים בלן אם האוכל 'מדלבה'לבי-ן אם'הפסולת
 מרובה. שמה שאומר רב המנונא שאוכל מתוך פסולת מותר אלנר אלא משוס
 שאינו דרך ברירה,שדרך הבורר למעט בטירחתו ולברור המועט מך המדונה.
 לבחיעים,הפסולת מעסה מ7 האוכל -ולבז הבורר את האוכל אינו עושה כדרך
 הבלרריז למותר; אבל במקרים שהאוכל מועע מ7 הפסולת מותר לברור את

 הפסולת דוקא שזהו שינול,ואס יברור את• האלכל לתחליב העאת.

 אבל הרמב״ז בחידושיו לשבת ובז הר"7 דחו את דנרל התוס׳ . והרסב״ם
 להשל״ע ושאר פוסקים לא הזכירו את החילוק הזה ביז רב 'למעע אלא סתמו

 שיברור אוכל מתוך'פסולת. (אף שהנשמה אדס בהלכות שבתי כלל ע״ז ס״ק ב׳
 כתב להחסיר כדברי תלה׳ משלס שבפלסקים לא נזכר בפירוש להיפך.) וביאור
7 דרך ברירה  דבריהם הוא; שפתרונות האמוראים אינם סבוסםלם על החילוק בל
 לשאינו דרך ברירה נלכד, אלא על מושג חדש - :ידרך אכילה׳ . שפירושו הלא,

 שלא נאסר על האדם לאכלל כדרכל. לכל מה שנחשב לאכילה כדרכה אינה
 נדירה מק׳נלעית,ליזהל הבסיס לעענלתיהס של כל האמלדאיס 'לעיל. שבדירה
 לזמ7 קער,אל ביד,אל אלכל" מפסללה ,אל פחלת מכשיעלר נחשבת דרך אכילה
7 אם  למלתרת. (כל אחד על פי שיטתו ) ולפי זה ודאי שאיז חילוק בל



 הפסולת מרלבה לבי7 אס האלכל מרלבה (אם צא מסעם אחר טלי מרקעה כשהפסולת
 מדלבה שיש שכתביה! אבל .הב״י דחה ו ), שהרד עיקר ההיתר ליסול אוכל נובע

 מכל שזהו דרך אכילתו. היתר זה של דרך אכילה כלתה פתח־ לכמה אהרונלס
 להתיר ברירה כאשר היא׳ דרל אכילה. ללכ7 , נביא בא7 במלואם את דברי

 הראשונים שהזכירו כסויים אצה.,

 הרמב״7 בחידושיו צשבת כשהוא מפרש את סברת רבה המחצק ביז שיעור
 צפחלת מכשיעלר כותב: "קסבר רבה ;בגירםתנו שבגמרא מופיע רב חסדא׳)

7 בבורר פחות םכשיעלר איסלר כאלפה פחלת מכשיערר אצא כאלכצ למעא  שאי
 פסולת בחתיכה שהוא אוכל, שמפריש הפסולת מתול האוכצ שהוא מותר.״

 ( ועי רך גם תום׳ רא״ש׳).

 ובחידושי הר״ז: "אבל לפי שעה כשהוא אוכל מתור פסולת אינו אלא
 דדל אכילה דבהתירא ,עסיק,ואילו היה פםלצת מתלל אוכלי אפי׳ צאכוצ לאלתר

 אסור. דלעללס הוא דרל בדירה לחייב דבאיסלרא קא עסיק״,

 והרשב״א בתשובה (ח״ד סי׳ עי׳ה) כתב: ״לא אמרל לאלתר שזה כדלל
 שבני אדם .אלכליס" וראה הלא בכל היתר-עקרוני ללכ7 רעה לדמלת להיתר

 זה גם מי שחלתל מאכצל לחהלכלת קטנות לאלכל לאלתר שאי7 זה דרל עהינה
 אלא לרל אכילה למלתר.

 וכבר הר״ח. כתב בםוגיי7: "דמלאכת מחשבת אסרה תורה והאל־ לאו
 מחשבת הלא דלא קא מכלל7 אלא לאכילה׳׳-.

 לפי סברא זל לתב7 להחללוקיס רמלזים גם בלשי7 הברייתא בבל
 שאמרו "בורד ואוכל". (.ועיי? בסוהר״ י אבללעפלא הובא בתשובות מלהלי״ט
 צהלוך סי׳ ר״ג מה שסמל על היתר זה וראה עלד בתשלבלת רב פעללס ובשו״ע

 ,הגר״ז ובבר״י ועוד נפרס נלשא זה של דרל אכילה כהמשך דברינו.)
 נעניז היתר זה יש להעיר לםוגיא של סחלסת בוסר. שריית אוסר לסחוס
 בלםר הואיל ואינו ראוי לאכול וכתבו האחרונים (העו״ש והס״ז והא״ר,)

 שצאלתר מלתר כמל כל ברירת אלכצ מפסלצת צאצתר ללעלמת זאת המ״א כתב
 שם שאסלר, כיל7 שכל ההיתר של לאצתר הלא משלם שאי7 דדל בדירה באלכצ

 מתלל פםרלת מר׳ שאי7. כ7 בזה, דרך ברירתל הלא דאי אפשר בעני7 אחר.

 כלומר, לדעת המ״א, ההיתר של לאלתר הלא דלקא במקלס כזה שיש
 חריגה בשיסת ברירה זל מברירה רגילה אבל ,כאשל אי7 דלל אחרת, אז גס
 בתנאי ההיתר אםלר לברדר כיי7 שהיא דלל ברירה. אבל לשאר האחרונים

 בתנאי הברירה המלתרים - תמיד מלתר.

 אמנם הרבה אחרונים כתבו שהנושא שם כלל לא שייל לבורר אלא לדש.
 והלמד; שנכתבה שם אינה אלא להוכיח שאי7 זו פריקת אוכל מאוכל. וכ7
 מסתבר מלשל7 תלס' יעייז בניה״ל שהאליל בזה. אגב עיי7 בגמרא, יש

 לשים לב שהניגוד המובא בדברי אבלי לבסוי ״לאלתר״ הוא הבסלי ״בל בללם״
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 ומבאך דיי? הגר״א שעד בו ביום נחשב לאלתר. וערד נביא בהמשך את
 דברי שאר הפוסקים לגבי הגדרת לאלתר.

 בהמשך םוגית הגמרא נאמר: "אמרוה רבנך ?מיה דרבא, אייל שפיר
 אמר נחמני (אביי)".

 לאחר מכך מובאת עוד ברייתא: ״היו לפניו' שני מיני אובליך ובידר•
 ואבלי ובירר' וחניה, רב אשי מתני' פטור. רבי ירמיה מדיפתי מתני חייב."
 למקשה הגמרא,״רב אשי מתני פטור, והא תניא חייב? לא ?שיא, הא ב?נוך

 ותמחוי הא 'בנפה "לכברה.״'

 ופרש״ל שהקושיא ׳-־ ״והתניא", מיוסדת על הברייתא שלעיל. ללסלד
 הקלשיא־ הוא מן הלשוךיי״פטור" שמשמעו אסור, לא״כ לא יתכ7 שמדלבר

 בברלרה לאלתר, שא״כ היה צי״ל "מלתר ולכתחילה/ ולפיכך, בשתירצה הגמרא ־־
 שהברייתא מדברת בנפה וכברה' משמיעי'שגם'הסיפא וגם הרישא של הברייתא

 הראשלנה מדברלם בנפה לכברה. והרישא-שמתירה, לפירלש אבלל הלא
 בברירה לאלתר. א״ב, משמע מכאך, שלאלתר מותר לברלר אף בנפה לכברה.

 (ולפירוש רב המנלנא הרישא מתירה אלכל ספםללת אף בנפה וכברה) ובך
 דללקל מרש״יי.התלם׳ ועורי ראשונים', ודחו דבריו מכה• משנה בביצה ממנה

 משמע־ שנפה 'לכברה אסלרים 1בכל עיניך . אמנם', הפנ״י דהה את• הדיו? .מרש״י
 והסביר שכונתו היא שרב אשיי ילמד' את 'הברייתא הדאשלנה עפ״י ההלללק של

 רב יוסף. ומה שתירץ בנפה לכברה - חילב, ,הכלנה לסיפא של הברייתא
 למה שמתירה הרישא זהל בלד. אבל כל ההלתרים לפל אבלי הם לאלתר בלבד.

 ויש דוח? בפירושו, שא״כ עדי שה?שינו־יעל רב1'אשי'מך הברייתא הדאשלנה
 הרי ידענו שהיא ?שה בעצמה מך' הרישא לסיפא: ואם 'הוכרח לחל? יביך ירו

 לנפה וכבדה כרב ייוסף אי״כ :זהל יגס החילוק ׳ביד שתי הברייתות ומאי ?ושיא.

 ולפי הפני״י גם רש״ל" סובר שבנפה וכברה חייב־ ;גם לאלתר: בכל ־אופץ ,
 מכח הקושיא שהקשו הראשונים יעל ׳רש״יי', פירשו' הס •שהקושיא על רב אשי

 בגמרא: "והתניא חללב״״ינלבעת' מבו־ללתיא '־כלשהי "שאינה לפנינ׳ו.

 ב. ברירה ביך שני מיני אוכלי7

 מ7 הברייתא השנייה'שלשלגה הוא "שני"סיני אוכליך״ לפי רוב
 הגירסאילת, (ולפי חלקי'מ7 הגירסאות זוהי הגירסא גם בברייתא הראשונה,)

 מוכח' שגם ביך שני מינים של אלכליז' יש ברירה ללא בידיאלכל לפסללת
 בלבד, ואף שאי7 כא7 פסולת, ״אותו" שאינו חפץבליחשיב פסולת לגבי

 אלתו שחפץ לאכול וכך משמע בירושלמי״ (תיוד״ה היו):'־ (וכ״כ תום׳ בשם-
 ריח יעלי7 בפי י המאירי כא7 שהביא שתי גירסאות ובפירוש המאורות):

 •ו

 והרמב״ם בהלכלת שבת- ;ח׳ , י״ב) כתב: ״הבורר יאוכל סתור פסולת או
 שהיו לפניו שני מיני אוכליך ובורר מך ממין אחר בנפה וכברה, חייב.

 בקנלז אל בתמחוי פסלר. לאס בירר בידו לאכול לאלתר, מותר."
 אמנם, הב״ל כתב לדייק מתלך::דברל הרמב״ס חילוק-כהגדרת׳ לאלתר• בי7
 בורר אוכל מפסולת לבורר אוכל ממיך אוכל אחר. (ועייך בספר פתחי

 מגדים שהאריך לבאר חילוק זה של הב״י ברמב״ס על פי שלסתו.) רהר״ד
 עראמה כתב לדייק מ7 הרמב״ס שבשני מינל אוכלי7 אי7 כלל חילוק בי7



7 פסולה להבל סלתר בידל 7 אלבל יאי  נלסל אלכל לנרמל פסרלה לפי שאד
 לאלתר אבל רלב האחררניס דהר דברלר. (רעייך עלד במאמ״ר לבכיה״ל).

 לבפשסרה משמערה דבריל כדברל ההרס׳ .

 אחר כך מביאה הגמרא מעשה: ״כי אתא רב דימי, אמר: שבתא דרב ביבי
 הלאי לאיקלעל רבי אמי לרבי אסי, שדא קמייהל כלכלה דפירי. ללא

 'ידענא אי משלם דסבר אלכל מתלר פםללה אסלר, אל משלם עי7 יפה קא מכל.ל7״,

 ממעשה זה מלכח שמה שמלתר לברלר מלתר לא רק בעבלרל אלא גם עבלר
 אהריס. שהרי הגמרא לא אמרה שעשה כ7 ;זריקת הסל כפי שהוא) כדי

 להימגע מלברלר לאחרים. אלא מסעמים אחרים. לכ7 כהבללהלכה הפלסקים
 להתלם׳ דייקל כך מך׳ הבסלי בלדר למניה. ;רבים .הביאל ראיה זל לבראשם

 מלהרלס״ץ סי׳ ר״ג. רעייך בברכ״י שהאריך להלכיח שדבר זה מדסכס.)
 ללבסדף מביאה הסלגיא: ״הזקיה אמר הבלרר תלרמלסים מהלך פסללת שלהם,

 חייב. לימא קסבר הזקיה אלכל מתלך פסללת אםלר? שאני תלרסלסיס לכל׳ .
 לכפסללת מתלך אלכל דמי.״

 משאלה זו של .הגמרא מלכח שפשלע היה לה שאלכל מתוך פםרצת מלתר.
 לפסללת מתוך אלכל חייב. ;חילוקו של רב המנלנא ) מהתירוץ של רב

 אשי מלכח שסבר כחיללקל של רב יוסף. ורבח אמר: שפיר אמר נחמני
 ;אביי׳).

 למבא7 נראה ללסר שהגמרא נלסה לפסלק כשלשת התירלעיס הללו (רב
 המנלנא, רב ללסף לאבלי). כמל כך אפשר לדייק מלשי7 ההתקפלה על

 התירלעיס השלגים. ששתי ההתקפלת הדאשלנלת הך מך הדין:, "לכי מותר
 לאפלת לבל בללם" ״לכי מרתר לאפרת פחדת מכשיעלר״. לאילל שתי
 ההתקפלת האחרלנלת איל-7 אלא מלשוך הברייתא; ״'מידי קני7 לתמחלל

 קתני״ ״מידי אלכל סתלר פםללת קתני״ (ועייך סלהרלס״ץ ר״ג שד7 בראיה
 זל ). לאפשר לדייק מכל זה ששלשת התירוצים האחררנים נתקבלל, ישנל

 התירוצים הראשלנלם נדחל. יכ7 כתב הר״ח לכ7 הסכלמל התלם׳ לכ״כ הרל״ף
 לפסקל כ7 הרמנ״ס להשל״ע.

7 לש מקלס לברר האם התיררעים חשלניס חללקים אהד על  אלא, שעדיי
 השנל להלכה,או שמסכימים הם להלכה לכל מחללקתס אינה אלא בפלרלש

 הבדללתא. שאס נאסר שהם הצלקיס להלכה לנקבל את שלשתם הרי לנבע מכך
 שכל אחד מך התנאים להיתר־, בידל, לאלתר, לאלכל מתלך פםללת יספיק
 לברר בכרי להתיר את הברירה אף אס התנאים האחרים לא יתקיימל לכ;
 דייקנל מרש״י ד״ה להתניא שלאלתד יהא מלתר אף בנפה לכברה. רכ״כ

 בספר המכריע ועלד ראשלנים שלאלתר מלתר אף בפסללת מתלך אלכל. ;להאריך
 עפי״ז ר״י מסראני בנלתלח הסלגיא, ע״ש במכריע.,}

 אבל, אס נאמר ששללשת הפתרלנלת הללל מסכימים זה לזה להלכה אלא
 שחללקיס רק בפירלש הברייתא א״כ בכדי להתיר ברירה ערלכלם שלשה תנאים:
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 ביד, לאלתריייאיכל ממלל פסללת לא• יחסר אחד משלשת התנאים הללו
 להא חייב. .(וב?נוך פטור אבל אסור,) לב7 כתב הר״ח בסלגייז לב״כ
 התלס׳ בשמד לבז יפשע דברי הרי״ף (אף ס7משנ,״ב ערער) לבז' פשע דברי
 חרמב״ם בפרק ח׳ הל״ב יהי״ג.אס בל את .המקרה של פסילת מתלל אלכל

 לאלתר לא ,הזכלר בפלרלש. למבאז לעא מלהד״ל אבללעפלא לפרש שבשעות
 סעלדה ממש מלתר גס-פסללת מאלבל. אבל, פשע דברי, הרמב״ם משמע זבר".ח

 שזנרלכלם שלשה תגאלם בכדי להתיר.

 _ג. ברירה בשני מיגים שאלבס אלכללס

 להבה, בכל הםלגלא הזר לבבל הראשלביס לבפלםקיס הראשונים ילא
 הזכלרל אלא בלרר אלכל ״מפסללת אל .שגל מיני אלכללז אבל מה שאיגל

 אלכליז כלל ,לא הלזכר.

 אבל הע״ז בסל׳ של״ע הביא ראיות מכריעות, שכתב רש״י (שבת עייר
 ע״ב דייה שבע) "עלחז הרגבלם לשלחקז הדק הלל .סלחז, לבלרר העדלרלת

 הדקלת מתוכך הרל־שתליס". לכ״כ בד״ה ״חייב ד״א״ ״בלרר לפלת
 .(?נים) הריי זה בורר". הרי -לנו מפורש ברש״י־,שיש ברירה גס בד בר לס
 שאינם אובלית. ומצאתי שגס ,הל״ ח כתב .כז%שס "השליל קליפיהז לקגיס

 .שאלגס לאלליס למלאכה, חי-יב משדס בדלל״, -לכ״כ לגבי־ .ערלרלת. לכ״כ שם
 בערלל ובמאירי ובחידושי הרייך ובאוצה״ג .(פירושים) ל,עלד.

 בעקבלת הדברלם המפלרשלס הללל מחדש הט״ז חלדלש גדרל שלא נזכר
 קלדם לכז .רשםשפלע דבלה למעשה להלא שבדירה אינה ךק באלכליז;. אמנם
 בעררל השלחז כתב שהכל בתנאי שיש תערלבת אבליאס נלכד כלל מחבלרל

 איז זה בלדר אבל מלדה הלא שבתעררבת יש ברירה גס בדברים שאינם אלכליז.

 אבל הא דל שמח ׳על, הרס ב״ ס פ״ח .שדי בה גל גא. ואומר, שטעו בהבנת
 הע״ז לגם הלא לא המכריז .לעללס ללמד שלש בללרה בכללם לבגדלם אלא

 בצרורות לבקניס. לכל ״כלתב האל״ש! בסברא המסתברת:׳ "דע, דבללר גדרל
 הוא בדבר הבלול יחד ומשתמש כשהוא בלול. בזה אם בוררמאתו פסולת
 מתלל האלכל אל בשני מינים הוי בורר והוי מלאכה: .אבל, בדבר שאינו

 בלול לא שייך בורר. וזה מה שמעורר הירושלמי: רמוניך מגל רמלגיז,
 מעתה אפילו בני נשא מגו בני נשא. פירוש דאינך בלוליך. ולפי זה

 בורר כלי מתוך כלי, דאטו משתמש כשהך בלוליך? והלוא בכל ?ערה משתמש
 בפני עצמה! ולא שללל בהל בלדר אלא דהע״ז כתב"דבללד הוי לא במאכל

 לחדדה, רק בעץ ומתכות' גס כז , להביא על זה ראיה מדברי רש״ י גבי חלתא
 דבלדד קבים יפלת חייג. לשם ייכלל לעשלת כשר׳ז בללליז. לזהל שכתב
 הס"ז סי׳ שי"ס ס״ק ל"ב דמדבלי התלם׳ נראה דדלקא בא לכליז הלי בלדר

 ללא כלים להביא דברי רש" י. ימסה שפלטה קללמלסל' כלים, הביא ד' המחברים
 הבאים אחריל, דגם בכלי איכא בלדר. יסעד בזה דכמלאכת בלדר זנריך שיהא

 בלרל לאיז זה ילא בכלים ללא בבגדים אלא שמאכל לאל דלקא לכמ״ש."



 אבל בשל" ע הבר״ ז י במשב" ב לבעלד אחרלניס הבדאי 'דברי הס״ז לגבי
 כלים לבגדים לספרים לב7 בחיי אדם, בכלכלת "שבת יבבז איש חי, אמנם

 עייך בשליית ציץ אליעזר חל״ב סל׳ ל״ה לכ7 •בשליית •יגיע אלמד אי״ח חלק
 ה׳ סי׳ ל״א 'שעלרף את דברי אל״ש כדי ׳להתיר במקרים' מסריטים ברירה'
7 ברירה אלא  בדברים שאינם אלכליז. ליש להעיר באך שלדעת רע״א אי
 בגידללל'קרקע אבל רבים דחל דבריל להקשל עליי כמה לכמה קלשילת.

 ד. גרידה במיז אחד

 יש לעייך האס הגדרת אלכל לפסללת אל שני מיני אלכליז היא על פי
 הגדרה אליבי״קסליבית ידהילגל על פי הסתכללת אנשים שעבודם הם ־שני מינים
 שהרי בלדר היא מלאכת תיקל7 אלכל. ליתכז, שאם לא נחשב הדבר בעללם

 לתיקי7, אף שעבלרל זה תיקי7 איז זל מלאכה. אי שדי אס עבורו הם
 אלכל לפםללת אל שני מינים אף שלאחרים נחשב כמי7 אחד.

 להנה המ״מ בהלכלת שביתת עשלר פרק א׳ הקשה על שיסת חרמב״ס בקלנלב.
 שפירש הרמב״ס שקינלב ירקלת שהלתר בללהכ״פ מ7 המנחה ללמעלה מפני עגמת

 נפש הלא: ״שלםיר אה העלים המעלפשלת ליקעץ השאר ליתק7׳ אלתל לאכללה"
 להקשה המ״מ: "להקשל על פירלשם דאי להסיר העלים הרעים, הילנל בלדר/

 להילנל מלאכה גמלרה (רא״ב, איך הרתרה בירהב״פ) ריש לי לתרץ לדעתם
 דלא מיקרי בלדר אלא מתלך פסללת גמלר, אל ממי7 אלכל ממיך אלכל אחר

 כנזכר פרק ה׳ מהלכלת שבת, אבל זה הכל מי7 אלכל אהד הלא לאי7 העלים
 הללל פסללה גמלר ללא ראריים להיקרא פסללת. לאפשר ישראליים לאכילה

י7 שכ7 , אי7 בזה אלא משלם שבלה בשבה להלהר בי לס  ע״י הדחק. יכי
 הכפלרים. לאעפ"י שאמרל, מחבץ חייב משלם בלדר לכז ־משמר, התם בדברים

 לחים".

 מדברי המ״מ רואים בפירוש שבדירה חיא מלשג אלבייקסיבי, כללמר
 שצריך שיהיה הבדל חניכר גס לאחרים בי7 האלכל לפסללת אל ביז שגי־

 המינים שאס לא כ7 לא עשה מלאכה היקי7 אף אם הועילה לו עפ״י דעתו.
 לא״כ ברלר שאם במי7 אחד יאכל מקעהל ליניח מקזנהל אי7 זה בלרר. אב7 ,

 מה שכתב המ״ס שגאסר משלם שבלת להלתר ״בילהכ״פ רק מפגי עגמה נפש -

 2 אב7 יש להקשלת על המ״מ מ7 הגמ׳ בשבת דף ע״ד ע״א ששלאלה מדילע
 המשנה לא מונה כותש ביך אבות טלאבות ומתרצת שכ7 עני 'אלכל פתל
 בלא כתישת לכתב רש״ל שם ובך בשאר הראשונים שזהו טעם מדוע' לא

 מנל אלתל במשנה אבל לדאל שהלא אב מלאכה. יעיי7 ברשב״א לברלעב״א
 שכתב שרק המפלנקיס היל כלתשלם. הדל לנל שקצלפה זל אף שרבלס

 אלכללם אלתה עם החסה לדק המפלנקלס מסירים אלתה, אעפי״כ נחשבת
 כפסרלת שהמסלר אלתה חייב משלם דש.
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 נחלקל חאחרלנלס בכרנתל. המג׳׳א בסי׳ תדל״א הבין נבראה בדברי המ״מ
 שבדירה במין אחד אס לרה מדרבנז משלם שבלת כייז שנראה בבירר. אבל

 האללחל רבה בסל; סי"ט דחה דבריל לכהב שכלבה המ״מ שמלתר לגמרי לברלר
 במיז אחד למה שכהב שאםלר משלם שבלה הלא מטעמים אחרלס הגלגעיס למקרה

 של קלנלב ירק בללהכ״פ. אל משלם שטביז לחלל אל משלם שאיגל לאלתר.

 למש״כ שאלנל לאלתר אלנל מרבז שממ״ב אס אגל סלבללס שךעת הס״מ
 שברלרה ממיז א:־ חלתרח לאיגה מלאכת בלדר מה לי לאלתר למה. לל לאחר

 זמ7 • יעייז בברכ״י באז שפירש דברי המג״א שאיז כלגתל לחלכיח מז המ״מ
 איסלר אלא לחלכלח שעלים שראוללס ע״ל הדחק חשלביס פסוצת. ולמעשה

 כתבל שמפשס דברי ה״ה גדאה כמג״א ללא כא״ר שהם מדיז בלרר אלא שהסכים
 עם הא״ר שיתכז שהטעם הלא מפנל שאלנו לאלתר. ללא הבנתי כיעד דללק

 מפשט דברי הס״מ שהאיםלר מדיז בלרר לגם הלא לא כתב סהל הדי רק ללכאלרה
 נראה שאפשר לפרש דבריל כא״ר שהטעם משלם מכיז מיל״ט לחלל.

 לעייז בשל״ע הגר״־ז שתפס כדבר פשוט, שיש איסור דרבגז בברירה במיז
 א׳ כשראיייז לאכלל ע״י הדחק לנראה שכך הביז את הס״מ רכסג״א.

 לסיכלם, מדברי המ״מ הללל רלאיס שבדירה במיז א׳ לדאי איבה
 דאלרליתא ללא״ר מלתרת לכתחצה אם הפסללת ראלילה להאכל ע״י הדחק

 ללשאר אחרלנלס ;ברכ״י, גר׳׳ז, מג״א) אםלרה מדרבגז .

- מדברי ה״ה הלל ל רלאיס גם סלולי טעם זה של. ברירה במיז א' היה
 נחשב הקינלב-צבלרר אף סלבאוךה העללס המעלפשים מחלבריס לקלח. למלכרח

 להועיא אותם כדי להגיע לעלים הסרילס אס לא שלעקס לדל להוא דרך
 אכילה ובכל אופך אסור. וסותר הדבר דעת כמה מ7 האחרונים ;ראה בספר
 טל אלרלה, לבבלת מנלחה לעלד) הםלברלס שבמקרה שהפסולת׳ מחוברת לאוכל

 לחייבים להסיר מלעא המעופשות כדי להגיע לטרללת מלתר. ;לכ״כ הפמג״ד
 לכז כתב מהרי״ל לאלי להלבאל בביהי״ל לבמשג״ב להלכה) לבז הקשה הפמג״ד
 על עעמל מדברי מ״מ הללל. אלא אס נפרש שדברי המ״ס הס בעלים גפרדים

 לכך הביז הפמג״ד לדוחק. לעייז עלד בדברינל בהמשך בנלשא זה. -.

 להט״ז כתב שאיז לחלק ביז מיז אחד לשנל מינים משלם שסבר שבדירה
 היא ענ־יז סלבייקטיבי התללל באדם עעמל. דהילנל, אלתל חלק שרלעה

 לאכלל השלב אלכל. ומה שרלעח• להניח נחשב ׳לפסללת.

בידינל גס השרבה ארלכה של התרלה״ד שבעקבלתיה פסק  בעניך זה יש:
 הרמ״א בשל״ע; ״אבל כל שהלא מיז אחד, אעפ״ל שבורר חתיכות גדולות מתוך

 קטנלת לא מלקרל ברירה.״.

 לז״ל תרלה׳׳ד; (או״ח, נ״ז׳) ״אמנם נראה דאפילל לפי״ז לא תשלב
 נרלרה אצא דללקא בשני ,מינים ללא במיז אחד בלל. דודאי דללקא נקט

 התנא לכז כל המחברלכ שניי מלנל אלכליז .. מ״מ שני מלנל דגלם צאל מי7
 א׳ מיקרי,. אמנם נראה רמאד היה בנגד סברת הצב דשנל מלנלם הניכרלם
 בהפרדהם, חתלכלת גדלללת שמלנחלם לחד, שלהא שללך בהל ברירה. דצשלז
 המרדכל פרק כ״ג לא משמע חני , הילכך יזהר אדם משנל מלני פלרלה



 שנתערבל לכלי משמע דלקא כשהם מעלרבים ואינם ניכרים אבל בכיה" ג
 אע" ג דאיך כל מיך דמיך מסלדל־ בפני׳ע, מ״מ לא מיקרי מעלרב. אפס,

 הואיל לכתב יבסס״ ג דהבלרר פסללת מהלך הא רכל לאפי׳ בלרר לאלתר חייב
 חטאת, איך לחלק ללהקל בלא ראיה ברירה, ללא להמיר אלא שיקח משני
 המינים להשהלהם לסעידה אחרמ אס לא ירעה לברור אות7 שיאכל עמה.

 לנראה, דכיה״ג לא חשיב בירר, הדאיל דבדרר משני המינים הלה כאילי
7 לדקדק זה ממאי דנקע שני מינים דאיכא 7 אחד; (לאע״ג דאל  בלרר ממל

 למימר דלא אמי לאפלקי אלא היכא דליכא אלא מי7 אחד אבל לעללס
 בדאיכא מרי מיני לקמיה אפל׳ יברלר משניהם חשיב ברירה. אמנם,

 מלשי7 אשר״י דלעיל משמע קעת דלא השיב ברירה כיה״ג כשהיא בלרר שניי
 המינים דכמנ, א7ת7 שירעה צאכיל עמה משמע דקאי על המי7 ירי זנה צימר,
 אוהו המיך שרוצה לאכלל עמה למשים דצריך לברור מיך ממייך נקס ליה)״.

 נעקנלמ דנרים אלל הארלכל הפוסקים האחרונים מה נהשנ למי7 אחד
 ׳למה נחשנ לשני מינים' כמי פלדלת חמוצים לממלקלם, שני מיני נשר

 רכדדמה בכל איפ7 בריר שבדלים שדנים נאיתל םי7 לאי לחשבל לשני מלנלס.

 רהברכ״י הביא דברי אירחדת חיים (מ״ה ע״ב) המביא מקיר נוסף
 לעני7 זה להלא רבי נ י. פרץ המתיר לבריר חתיכית נשר זי מזי. ליש

7 סיגי7 ביעה לחרדל שחלמי7 לחלנל7  שהסבירל על פי ההיתר הזה אה די
 נחשבים 'למי7 אחד לעיי? לקמ7.

 ה. ברירה תוך כדי אכילה

 כתב המשנה ברירה בכיה״ל: ״ללש להסתפק אס שם בלדר מלנח דיקא
 כשבירר מקלדם למכי7 לאכלל לאלתר אבל אס בעת האכילה גלפא שאלחז

 בידו ורוצה לאכול, מוציא הפסולת ומשליכו לא שייך בירר אף שעישר!
 דבר זה קלדס האכילה דזהל דרן־ מאכל אל דללמא לאי שנא. אלא, צריך
 להשללכל אחר שיאכל דלקא, או שישליך מך האוכל עמו. ומצאתי בספר

 ברכי ל יסף שבחלקי בדבר מלה״ר לעקב אבללעפילא למלהרל״ע עהלל7
 שמהרי׳׳א מיקל למלהריס״ץ אלסר. למסעם זה אלסר (מוהריט״ץ) לחשליך

 הזבלב מ7 הכיס אא״כ ישפוך גס כ7 קעת משקה עמה. להתיר רק מסעם
7 בדברינל בהמשך.־) לכתב ל 7 ברירה בלח אלא משמר יעי  אחר. ;שאל
 הברכ׳׳י דמסתימת הפוסקים שלא חילקל בזח משמע דפםללת מתלך אלכל

 אפילל באיפ7 זה חייב. ובינותי בספרים ומצאתי שהראשלנים פליגל
 בסברא זל. דהנה, בחידושי חרמב״ך מלכח כדברי מלהר״י אבללעפיא הנ״ל

 דזה לשי7 הרמב"7 בליקלסיל על שבה ע״ד "שאי7 דרך ברירה בכך (פחות
 מכשיעלר לסייד דרבח) אלא כאלכל למעא פםללת בחתיכה שהלא אלכל, מפריש
 •הפסולת מתוך אוכל שהוא שמותר. הוי שהרמב״ך נקע זה למילתא רפשיטא

 דזהל לאל דרך ברירה... אמנם מדברי הרא״ש בתשלבה להלעתקל דבריו
 בשל״ע ;סעיף ס״ז'׳) משמע דס״ל כמלהרלע״ץ. דלא התלר שם במלם שיש בהם

 תללעלם לסג7 בתלך פלל ע״ל מפה רק מעעס דמה שמעכב בשעת שתלה את
 הפסללת שלא יכנס לתלך פיל אי7 זה מעיז מלאכה ומותר. למדלא קאמר
 סתם דבשעת שתיה גלפא אי7 שייך בלדר אלא לדאל דם״ל כמלהריע״ץ דלא

 שגא. ״
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 והגה ברור שהמשבר, ברורה לא ראה את תשובת מלהרי״ט צהל רך לאת
 דברי מוהר״י אבללעפיא (מצפת) המובאים שם באדיבות במקורה. אלא

 כפי שמובאת בתמעית בברכ״י. אך המעיין בדברי מוהריט״ץ (ר״ג) יראה
 שהאריכו שניהם בראיות. והראיה שמעא המשנ״ב מתשובת הדא״ש גידובית

 שם באריכות, והסבירה. מוהר״י אבולעפלא יפה על פי שיטתו. ׳והנה, לעעס
 העניז. כבר ביארנו-למעלה שהרבה הראשונים ובכללם הר״ת, הרמב״ז,

 המאירי,ותי׳ הד״.7 הבינו שההתירים בברירה נובעים מך• היסוד של דרך
 אכילה. לכתב מוהריט״ץ בשם מלהר״י אבדלעפיא שמותר להוציא צרעה מכוס

 משקה בשעת"שתלה,לפי שבשעת אכילה ממש לא באסרה ברירה אף שנאסרה לאלתר.
 ולפי זה הסביר את דברי הרמב״ם שלא הזכיר *בפירלש שלאלתר פסרלת 'מתוך

 אוכל חייב לפי שבשעת םעלד.ה .ממש גם פסללת מתוך אוכל מותר. ולכ7 א״ע
 להכגיס לפיו האוכל והפסולת ולהלעלא הפסולת מפיל, אלא כבר כשאלהז
 בידו יכול להפריש הפסולת מ7 ;הואכל. למלהרלט״ץ דחה דבריו ואמר

 שביי7 שהתרנו לאלתר רק ,אוכל מתוך פסולת אי7 חילוק גס בשעת" אכילה
 ממש ויכול .רק להועיא מפיו אתי ,הפסולת.

 לתשובת הרא״ש המתירה לסנ7 התולעים עייל שתיית מים במפה,אינו אלא
 מפנל שמפרלש למערב הפסולת שתיכנס לתוך פלל ללא בלדר אלתה מ7 האוכל,

 ללא מפנל שהלא שעת אכילה.

 אבל הרב יעקב אביללעפיא פירש תשלבת הרא״ש לפל שבלח הלא מסל-7 במפה
 לא״כ לדאי שאילללי שהיה מערב בפיל את הפסללת אלא שהיה ססננל לתלך
 כלי לדאי שנחשב לבלרר לאי7 זה דרך שתיה ממש אלא כשמעכבל בפיל מה

 שאיך ב7 ביבש כשאלחזל בידו שיכול להפריש הפסולת מך האלכל קלדם
 אכילה ממש.

 להברכ״ל הסכלם עם מלהרלט״ץ שאיך להתיר אף בשעת אכילה ממש. וכך
 מאמ״ר שכתב שכשאלכללם ז;גלס בםעלדת שבת ״דמה שנלהגלם לקרלע הדג מגבל
 ולהסיר השדרה שבאמצעה דיש להיזהר בשבת מלעשות ב7 דהל״ל בלדר פסללת
 מתלך אלכל דחללנ אפיי דלאלתר.. לב7 לזהר כל אדם שלא להשליך עצמות
 הבשר לחוץ אלא בדרך אכילה דהיינו עעם שלש עללל' קעת נשר לאחלז נל

 לאנלל ממנל ללהשליכל אח״כ מידו״ וגם יהא זריז נשכר להזהיר בני ביתו
 לעל ברירה האיגשאלאטה שתהא ססלך לסעלדיה לאליכל מתלך פסללת כמ״כ...״

 ועייך בבלה״ל שללמד זכלת על העלצס שאי7 מחמלרלק. אבל בשליית רנ
 פעלים הסכים עם מלהר״ל אבללעפילה וכך בספר בך איש הי (פרשת בשלה) וכך

 כתב: (תשובה כ״ו או״ף ה״א) שהסכים הרב בית דלד. למתלך כך התיר
 לאכול אבטיח ותוכ״ד אכילה ולהסיר בידו הגרעינים.

 לז״ל שליית רב פעלים (אדיח ח״איםל׳ ל״ב) והנה... דהטעם דהתירו
 חז״ל לברלר אלכל מתלך 1סללת כדי לאכלל לאלתר, לאל משלם דחלתרח

 מלאכת הבלרר לאלתר, אלא. מטעם כל, שהלא בלדר לאלתר דרך אכילה הלא
 זה, להרי הלא מתעסק כאיילה, דאי אפשר לאכילת הפסללת עם האלכל ביחד

 לאל7 זה בכלל מלאכה '.לכמפלרש. בלבוש..



 לשם בסי' ל״ס: "והלינו דגבל בללר כשנוטל הפסולת בידו הוי
 דלל אכילה, דהא אי אפשר לאכול הפסולה עס האוכל״.

 להבלכ״ל הביא משם מהרי״ ל לאלי שסלתד צהסיד מלצא העלים
 המעופשים כדי להגיע לסלייס ואיך זה דרך ברירה כלל אלא דילל תלקי;

 המאכל להביאו הביה״ל וגס הס בונים על אוהו יסוד של דרך אכילה מותר
 אלא שמצמצמים אותו באופ; שא״א. להגיע אחרת אל האוכל. .שאי; זה בלדר
 אלא אוכל כדרכו ואי; יכול להגיע 'לאוכל בלא להסיר הפסולת. "וכ; כתב

 הפס ג"ד.

 ויש שסמכו ע״ז להתיר לקלוף פרי שא״א להגיע לפרי בלא להסיר
 הקליפה להרא דרל תיקל; המאכל. (ריש שהתירו שם מסעם אחר שהקליפה

 מחלברת לפרי אל מפני שראללה ע׳׳ל הדחק לאכילה לעלי; לקמ;.׳) כללמר,
 שכאשר אי7 לי דרל אחרת בלא להסיר הפסולת אל באשר צריך לעקם ידיל
 כדי להגיע לעלים הטרליס הרי שהסרת הפסולת אינה דרל ברירה אלא דלל

 תיקו; מאכל. (אמנם, אפשר שיש מסכימים לזה אך לא למוהר״ל אבולעפלה
 שמתיר דרך אכילה אף באשר אפשר להוציא אוכל מפסולת.)

 ובבר הבאנו לעיל שמדברי הטייס דקיגוב משמע שלא כהיתר זה,ובבר
 הקשה בך הפרמג״ד על עצמו, וגס המאמ״ר כתב שיעקס ידיו להוציא העלים

 הטריים מתיל המעופשים.

 ועיי; בחזו״א סי׳ נ״ ג שדחה היתר זה של דרל אכללה^להחמלר אן*
 בשעת אכילה ממש להצריך לנרור אוכל מפסולת.ועיי; נדברלו' שהאליל לפרט

 כיצד לנהוג בדוגמאות שונות של בשר מעצמות ושל דגים ועוד.

 ו. נדירה נאוכל המחובר לפ0ולת

 מתוך דנלי הר״ח לחלק ני; בורר לדש:״הדש, הוא המפר? הפסולת
 חמחלברת לאלכל ומבינת; לברירה... זורה והבורר והמרקד כול; מענלרל7

 פסולת המעורבות נאלכל לאינה, מחלברת כגל; קליפה שצריכה פירלק אל כגל;
 עפרורית שצריכה ניפוץ אלא מעורבת בלבד״ (ונראה שצריך לגרוס בדבריו

 שאינה צריכה פירו? וכך שאינה צריכה ניפוץ). מדברים אלו יצאו כמה מך
 הפלסקלם לחל? שבאוכל המחובר לפסולת איך דיך של בורר ומתוך כך התירו

 לקלל?1 פלדלת שהקליפה הלא פסללת הסחלברת לאלכל.

 ועייך בספר בית מנוחה דיני סעודת צלל שבה אלת ז״ך שכתב:״ללל
 אלש צעלר נראה דנתפלחים כלל; שקללפתס הלא מחלברה לאוכל והוא גוף

 אחד אלז במה שקללפ; משום ברירה אלא הוא כחותך מגוף התפוח ללא דמל
 לקללפת בצלים ושומיך דאל; קליפת; מהלברת להאלכל חיבור גמור שיחשב

 חותך ממנו". ( והוא נגד דברי המג״א שכתנ על קליפת שלמי; שאסלרה
 שהייה ?ליפת תפוחים.) וכך האריך בספר פתח הדביר שי״ט ו' שברבר

 המחובר איך משום בורר. והתיר אכילת הדג תוכ״ד הסרת העצמות נגד
 דברי המאמ״ר והתיר ברירת העלים המעופשי ס המחובר•• ם לחזרת, והסתייעו
 הפוסקים הנ״ל ממאירי שבת (?לד) האומר שמותר לנקר הירך מגלדלם שנו

 ביו״ט ואיך חשש בורר לפי שחותך בידו.
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 לםהיתר המרדכי פ״ק ד בי ער! שכתב שאי7 בעיה של נירר בניקרר הירל
 אבצ גס המאירי לגם המרדבי צא בתבל בפירוש מדוע אי7 בלדר בביקור.

 (אם בי יש רמז במאירי באמרו ״חותל" יאי7 זו ראיה חותכת) וצא אמרו
 מפני־ שאי7 בורר במחובר.

 ובכל אופך קשה עליהם מך המ״מ שצ קינוב.־ יעיי7 בספר על אורות
 שהאריל בדי7 קיצלף פירלת. להרה״ג ר׳ עובדיה יוסף בקוצ סיגי סמך
 עצ היתר זה שמה ל בר אינל בלדר. עיי״ש. להמשנ״ב זני.ד9 גס סברא זל

 צציסלד זבלת שלימד על האוכלים רבים כדרכם וכתב: "כיוך שהעצמות להבשר
 הם בחיבלר אחד״. אם בי צא ברלר בדי לק מדברי ל האס בלגה צימלד הזכלת

 על בל שבמחלבר^אי7 .בלדר אל על כך שזהו -דרך אכילה וכדומה ועיי״ש.
 אמנם בכצ האמלר קשה לראות ראיה ברורה שאיך ברירה במחובר, והפמג״ד
 הקשה עצ המ״א האוסר חילוף תפלחיס שהרי הקציפלת ראויות צאכיצה ע״י

 הדחק ,לא״כ הלי בברירה במי7 אחד לכמ״ש ה״ה בקיגלב ירק (הבאנו לעיל).
 יעיי7 נתשלבלת הרב פיינשטייך שליע״א שכתב, שאמגם ,הפמג״ד הקשה עצ
 המ״א אבצ אינו חולק עציל שקיצל9 גהשב בורר וע״ש שחילק בי7 קציפת

 פרי לביך עור של עוף. לעדיי7 ע:״ע.

 ז. סיבוך ביצה לחרדל

 המשנה במסכת שבת פרק עשרים: ״וגותניז ביעה במסננת שצ חרדצ״
 וכותבת הגמ׳ שם ״תני יעקב בז קרחה לפי שאיך עושים אלתה אצא צגלל7".

 לכתב רש״י שם ״למראה, שחחלמוך יפה צגלל7 לצא החצבלז, הלצכל אידי
 ואידי אלכצ היא לאי7 כא7 ברלרת; פסולת מאלכצ."

 ודבריו צריכים ביאיר. םל״ס הרי בלדר חלמי7 שנחלץ צל צגוו7
 מתוך חלבוך וא״ב מדוע לא יחשב לשני מיני אוכליך. והנה מפשט דברי

 רש״ל משמע היסוד גשצ ברירה במיז אחד לפי שהוא מעוניך בחלמוך אבל באמת
 שניהם מיך אחד של אוכל. וא״כ יש. כאך סיוע גדול למש״כ בשם תך י ה״ ד
 למ״מ, לגס הגדרה מרחיבה. שחלמיז יחצבלז חשלביס מיז אחד. וכך כתבו
 חלק מ7 חאחרלנים. להסביר בשל״ע הגר״ז שמה שכתבה ר׳במ׳ שאינל עשלי
 אלא צגיי7 הבונה שאיצל רעה צאכוצ החצםלז היה.אסלר ,מדיז שגלת שצ

 מלחזי כבורר (וברור שמקורו במ״מישל קינלב עפ״י פי' המג״א שהבאנל
 לעיל ודלא כא״ר ׳).

 אבל הילת שאי נ ל מסג7 החלמי7 מ7 החלבל7 מחמת שהוא חפץ לאכול את
 החלמלז ללא את חחלבוך, אלא מחמת שההלמוך מלעיל לתקז מראה החרדל ללא

 החלבל7-,וא9 שמשציל את החצבלז עם הפםלצת לאלכצ חחצמלז עם חחרדל, מ״מ
 כילז שהסיגי7 אינל .בשביל האכיצה אצא בשביל תיקל7 המראה, •אינל נראה,

 כבלרר אלכל מפסולת בילז ששניהם מיז אלכל הסי.

 אבל הפמ״ג פירש מסעם אחר שההיתר־ הלא מפני שאיז במייז משלם ברירה.
 כללמל שכא7 אינו מיגקז ,שום מאכל מפסולת ולא מעוניך במייז א׳ מתלל מיז
 שני אלא מעלני7 בשניהם אבל באופך נפרד ובצורה ממליגת ללפיכל אי7 זה
 בלרר אלא מעלניז בשניהם אבל לא יחדי ל. להמשנ״ב דחה דבלי ל לכתב שזהל

ל7 שמפריד ביז מיז א׳ לשני. לברלד שנחלקל בהבנת מלאכת  דיז בלדר כל



 בורר שהפמג״ד הבי7 שעיקרה היקלז. מאכל. ולפיכך עעם ההפרדה שאי7
 בה תיקי7 אלא רק מיי? איבה מלאכה. לבעגיז זה הסתפק הפמג״ד.- להמשנ״ב

 הבי7 שעיקר המלאכה הוא׳ההפרדה מ7 התערובת וכל מי7 ש״מפריע״ להבלרל
 להיות לבד בחשב לו כפסולת. והמשכה ברורה מסביר את יילי7 הזה מטעם
 אחר שהחצמי7 ירד לגייי7 ולא לקחו למאכל. ובראה לפרש דבריו שאי7

 רבע שהחלמלן עומד בפנ״ע אלא היה חלק מביעה ועתה היא ספל וביי? בחרדל
 א״ב איז זה בורר שהדי לא נטל חלמיז לשימוש או לאכילה. לעיי? בספר

 פתחי מגדלם בראש הסיס7 'שהאריך לבאר את המחלוקת הזו בי7 הפמג״ד
 והמשני׳ ב על פל לסודות בורר ונפק״מ שלפי המשג״ב אסור באיסור תורה

 ללטלל חלמי7 בכלי מחלבל7 כדי לאלכלו או כדי לערבו במאכל ובמשקה
 לאכילה. אבל לפי ספיקל של 'הפמג״ד להא מלתר. ללפל ההסבר הראשי7

 שזהו ברירה במיז א׳ •הריי של גר" ז כל ההיתר אינל אלא מפנל 'שעשלל, לגלל'7'
 אבל לאכילה אסור מדרבנן משום שבות של נראה כבלרר. אבל לפי המתירים
 לכתחילה מטעם של ברירה במי7 א' להא מותר־ גם אם יקח החלמיז לאכילה.
 ואגב, הסאירי פירש שאיך זה כלל בורר לפי שמסנ7 את כל הביעה צחרדל

 גס חלבלז וגס חלמיז. "ולרמב״ם פירוש אחר עיי7 ברמב״ם ובב״י. ועליז
 בספר סל אלרלת שהאריך לנתח די7 זה לפל הפלרלשלם השונים ולהסביר את

 ההיתר של ״לגלל7״.

 ח. אגלזלס בקצלפלתלהם

 מתוך הבנה םוגיא בביעה כתבו ההרס׳ שכאשר הפסולת מרובה על
 האוכל א״א ללטלל כצל את הפסללת לאת האוכל מדי7 מוקעה. דעייך כא7

 בתלס׳ לבטלר,לבב״ל שלהלכה לא התחשב בכך לגבל שבת לאכ7 השסלט
 דיז זה בשו״ע סי׳ שי״ט. אבל הרא״ש שסבר כ7 כתב שבאגלזלס, א9

 שהקליפות מרובדת על הפרי אי7 זה גהשב לפסולת מכייז שהקליפה שומרת
 לפדל. וכל המעל ל ז־ בדבריו רואה שברורה כונתו דוקא לעניז מלקעה,"שאי7
 הקליפה נחשבת למוקצה היות והלא ראולה לשמור הפרל,מה שאיך בז בסתם

 עעמות וקליפיז. וזה לשיז הרא״ש: ״נראה דאגוזים ובטנים שנשתברו
 ומלנחיזעדללן בקללפתז לאעפ״ל שהקליפה מרובה על האוכל, לא מיקרי

 שם פסללת עלילהל בייז דאורחייהו בהכי והוי שומר לפרי ולא דמי לעצמות
 לקציפיז״. לקטע זה מתייחס צקעע קודם שבל כתב הרא״ש: ״פסילת מריבה

 עצ חאלכצ מי איכא מא7 דשרי - פרש״י׳ יאפי׳ בטצסלצ אסלר". אמנם הלש״ש
 פ״ק נביעה פלרש כ7 גס צגבל בירר. שמפני שהקציפה שלמדת צפרל אינה

 נחשבת ברירת קציפית אגיזיס מתיך הפרי צמצאכה. יזה צשי7 רנלני
 ירדחם: ״אגדזים דבטניס דשקדים ששבי7 רעדיי7 מרנחיס בקליפתם, אעפ״י

 שהקליפה מרובה מרובה׳ על האוכל, מיתר לבררי ביד כדרכי ללא יקרא
 פסולה מרובה על האוכל, כיל י 7 ,שדרכם בכך והוי שומר לפרי ולא דמי לעעמות

 יקליפי? שכבר נפרדו לגמרי."

 והיש״ש כתב: (ביעה פ״ק סי׳ מ״ב׳) "אכז נראה דאינו דומה (אגוזים
 בקליפתם׳) לבורר אוכל מתוך האוכל דהלינו משוס שהם שני מלינים. כפסולת
 לאלכל, אבל הכא מיז אחד הלא לאיז שם פסולת עליו ובאיזה עניז שמתקז

 האלכל מתלך השיל מר תקיז אלכל בעלמא היא לאי? שם מלאכה עליל".
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 כלומר, הים של שלמה הביא את הרא״ש גם לעביז בלדר, אבל טעם
 ההיתר שכתב מפני שהחליפה שומר לפרי ואינה בעצמות לקלסיז שבבר

 נפרדו לגמרי ,אינו ברור. האם בונתו מפני 'שהם מחוברים לחליפות או
 מפני שבך הוא דרך אכילתם. וכתב המשנ״ב: ״ובגוך האנשים והנשים

 שמביניך המאכל להביא להשלחך ג״כ איך נזהריך כלל רחולפיך העצמות
 מעל הבשר מקלדס וא״כ נכשלים באיסור חיוב חטאת. ואמרתי לחפש עליהך
 זכות דהיינו לא מיבעיא אם העצמות רכיכי וראויים לאכילה דמצוי הוא
 ראף לאחר שמפרירם חוזר ואוכלם דודאי איך שם פסולת עלייהו כצצ אצא
 אפי׳ אס הס חשים, והוא משום כיוך 'דהעצמות והבשר .הם בחבור אחד שייך

 בעניננו מה שהביא המג״א בסי' תחי:י בשם יש״ש צעגיז צלזלס לבסנלם
 שנשתברו ועדייך הם בחליפתה דאף לעניך בורר,מיך אחד הוא ואיך שם
 פסולת עליו, ובאיזה העניך שמהחך האלבצ מהלך השלמר, תיקיז אוכל

 בעצמא הלא ואיך ישם מלאכח עליו, עכ״ל.(ואף שדחה המ״א זח מחא דכתב
 הב״י בםל״ס שב״א בשם הירלשלמי דהקלצף שלמים לבל׳ אבצ צאצתר גם

 המג״א מלדה איז ישם בלדר עליל.,.־). ואף הבא נמל תיחוך אלבצ בעצמא
 הוא ואיך שם פסולת עליתו כיוך דעדייך לא נפרדו ומחובריך בלחד.

 לזה דלחק צלמר דדלקא שם סלבר הלש״ש בז משלם שחליפה אגוזים שומר
 לפרי רב! חליפת השום דזה אינו משום דהיש״שמדמה איסלר ברלרה לאיסלר

 סלסלל המלזכריישס ברא״ש ;לעלר ,לבאיסלר'סלסלל ,מחלק שם הרא״ש והטור
 בהדיא ביך עצמות לזה משום שהעצמות כבר נפרדל-משמע שבצא גפרדל דלנל

 כמל אגלזלם״. מדברלם ־אצה נראה שהמשנ״ב הביז את התי.ר3^של__0^י^מ^^___
 מדיז מחלנר. שכל דבר המחלבר גהשב כמיז אחד שחלתלכל איגל ברירה

 אצא תיקיז מאכצ שצפחלת צאצתר מלתר. לעריך להבלז דברלל.

 ט. סלביז מלם במפה

 כתב הרא״ש בתשלבה: (כלל יטיב סי׳ טי')' להליבא בשב״ע - "נשאל אם
 מים שיש בהם תולעים אם מותר לשתותך ע״ל מפה בשבת מל הלל כבלרר אל

 משמר? מלתר הלא ״צשתלת. דצא שלילך בלדר ןמשמר אצא במתקז העניך חודם
 אכילה אל שתלה שלהא ראלי- צאכלצה אל לשתיה', זהל .דרך מלאכה, אבל אם

 בשעת השתלה מעכב לפ״סללת שצא לכגס צתלך פיל־, איך זה״ מעגלך מלאכה למלתר.

 מך הרא״ש הזה .מלכה שאס רק 'מעכב הפסלצת שצא תלכגס לפיל אי7 זה
 בורר. והנה, במשנה ברורה כתב •לחיוכיח מהרא״ש הזה נגד הרמב״ך ולומר

 שאף בשעת אכילה ממש ייש ברירה, שהרי לא התיר פה מטעם שהוא בשעת
 אכילה אלא מפני שמעכב הפסולת מלהיכנס לפיו. אמנם אפשר לטעוך אחרת
 ולומר שפירוש דברלי בייז שהלא דרך שתלה איז זח בלדר אלא שבמים איך
 אפשרלת אחרת לתקז אלא אס כז יסגז חודם, ואילו היה מסנך במפה לתוך

 כלס לדאי איז זה גחשב ,שעת שתיה ממש, אלא כמדעיא פסללת מאלכל שאםלר.
 (אף לאלתר לרוב חפוסחים) אבל בחתיכת דג או אבטיח שמוציא• בידו

 הפסולת כשמכניס האוכל לפיו שזה שעת אכילה ממש יתבך שאיך זח בורר
 אלא אלכל לשלתה כדרכל שמרתר. לבז פירש את דברי הרא׳׳ש מלה״ר לעקב
 אבללעפלא 'מלבא בתשלבת מלהריס״ץ ר״ג לאדרבה הכלא הרא־׳ש הזה כראיה
 לשיטתו שמותר בשעת אכילה ממש ילה וצא פםללת מאלכל. להמעייז בדברל

 מענ״ב יראה בר.לר שלא ראה את תשלבת מרהרלט״ץ במקורה אלא כפי
 שמצוטטת תמציתה בברכי׳י.



22 

. ברירה בלח  ד

 ובאותה תשובה ברהב מרהריט״ץ חיחר אחר להרצאה עירעה מפרס מיס.
 וכותב״איך. ברירה בלח רגס את הצירעה ישלח״ רכך העתיקו מהר״ס חאג׳לז

 ושאר אחרונים. רכירך שהעתיקו רק משפע זה פירשו רבים •שכונתו שהעירעא
 אינה מעורבת במשחה אלא צפה רלכך איך זו תערובת שהבורר ממנה נקרא

 כדרר. דכי״ נ החזו״א בסי׳ נ״ד באו״ה ותמה על הס״ ז שכתב שאסור להועיא
 חרק ממשקה אלא בציךרף ,מעע .משקה ועוד תמה שאס נחשב הדבק לתערובת מה

 מועילה נסללת. חרק עס מעע משקה. וכתב שלתכן והתערדבת הלא מעע .המשקה
 הספוג בחרק וסביבתו המעורב עם שאר המשחה ולבז צודק .הס״ ז ש׳נריר ללעול
 מעע משקה עם חחקק, אמנם המעיין בתשובת מלהרלע״ץ במקורה יוכח שכונתו
 הלא שאלן בורך בלח.אלא משמר. כלומר ברירה היא לברור יבש מיבש, אבל
 בלה אלן בדלרה אלא בשמור דהיינו סלנדן. ללפלכל, כאשך עלרעא מעורבת
 במשקה הרי יש לנר כאן עירלל< של יבש עם לה ולכן, אס נועל העירעא אלנו
 נחשב כבדרר לפל שלא נלעלל מתדר דברים יבשים רגם איבד נחשב כמשמר לפל
 שלא סינן את המשקה במשמרת כמו המסנן מלס מתולעים. ולכן אינו בורר.

 (אמנם לתכן שאס נעיין בעומק העעס הדה הוא שוב מעעס שאין כאן תערובת־)
 כאן מקום להזכיר הבדלים נוםפלם בלן .ברירה ביבש לברירה בלח. שבדירה

 ביבש לדעת המ״מ אין במין א׳ אבל בלח לש. כ״כ בהל׳ שבלתת עשור. וזה
 העעם של מחבץ ועוד. וכן יש הבדל לגבי, אוכל ופסולת שי״א שבלח אלן

 שייר החלוק, בין אוכל לפסולת לפי שכל ברירה .בלח היא פסולת, מאוכל ויש
 שחלקו על סברא זו. ועדיין צ״ע.

 לא. שטיפת פלרות מלכלול

 פסק השו״ע בסעיף ח׳ דלן המשנה: "אלן שורלן את הכרשלנלן דהללגו
 שמציף עללהם מיס בכלי כדל להסיר הפסולת ולא שפין אותן ביד כדל להסיר

 הפסולת דהוה ליה כבורר״ וכתב על זה המשנ״ב "וחייה תפוחי אדמה וכל
 כלה״ג לא לתן עללהם מיס כדי להסיר•.האבק והעפר מעליהם״. (אגב - הרמב״ס
 לא הזכלר בהלכרתלר דלן זה כלל.) והנה, נשאלת השאלה, א״כ שאסור להציף
 פירות המלוכלכים באבק ועפר, מה היתר לש לשעלף בברז פרי שלש עלי7 עפר,

 ועללן מנחת יעחק סי׳ לחברך הי. לש שרעו לחלק בין רב למעע. •שבפרל
 אחד ששעפו מלכלול אין זה בורר. .לעללן בקעות השולחן סל׳ קכ״ח

 שהארלל להסביר מרוע איך זה דרל בלירה ומה החילוק בין ברירה לשעלפח.
 ולש שרעו להתיר משום •שלש אנשים שאוכלים פלדות באבק .בלא שטיפה וא״כ

 אי7 זה בורר כפל שכתבנו.

 ויש שכתבו שאם העפר דבוק בפרי הדל הוא במחלף• חליפה שרבלם
 התלרו. (ועללן בשו״ת בעלץ אליעזר חייו סי׳ ל״ד.) ולש שאמרו שכל מה

 שנמהר אינו אלא בהעפת חכרשלנלס במלם וכ7 עושלן בתפוחי-אדמה שע׳׳ל::
 השריה דו יועא הלכללל וגם נברר וצף למעלה אבל שעיפת פרי ,במי• ברז אין
 זו דרך ברירה כלל אלא דרל רחיעה ומותר והביאו ראיות מך .ההיתר לשטוף

 דגים שנזכר בשוייח, לגבי בישול, ומך ההיתר לשטוף כלים למ״ד שגם בכלים
 יש איסור בברירה. (לעיין. ,בתשובות הרב פיינשעילן או״ח א׳ סל' חכ״ד.)

 ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה• ובמה שהביא בהערות ששמע מהחדו״א.
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 לב. משמרת

 איתא במשנה. הראשונה בפר? עשרים שבמסכת שבת: ״רבי אליעזר אלמד־.
 תוליך את המשמרת ביל״ט ונותניך לתלויה בשבת. לחכמים אלמרים: אל7
 תוליך את המשמרת ביו״ט ואיך נותניך לתלויה בשבתי אבל נ לתני 7 לתלויה

 ביו״ט״. וכתב רש״י שם: "אם תלויה היא נותניך לתוכה שמרים• ומסנך
 דאיז דרך בלדר בכר״. לבז פסק השו״ע - משמרת אפיי תלויה מע״ש אסור
 ליתז בה שמרים אבל אם נתך בה שמרים מע״ש מותר לימן עליהם מים כדי

 שיחזרל עלללים לזלב". להבה בעעס ההל תר הזה כתבו האחרלגיס־. ״והטעם
 שאין בנתינת מיס ׳משום בורר שהמים שהלא בלתז עלללים הס לאיז דבר
 שעריך לברר מהם. לאעפ״י שהבנים יזלבר מז השמרים עם קעת מך חייך

 הנשאר בללע בהם''מותר,

 ולכאורה, הרי באמעעלת העברת "המיס :.במשמרת הלא בלדר ביד השמרים
 לביז מעס הילד שהועיא .מהם? ועדיך •להסביר שכללז שאל 7' הוא• מתעסק

 בשמרים לברור מהם ייז משמרים אלא' מתעסק במים שהם כשלעעמם עלולים
י7 יאי7 זה  ורק שתוכ״ד שעוברלם הם במשמרת נועלים הס מ7 השמרים מעם ד

 נקרא בורר. •ובפרט שלא ברר אתי כל הייך שיש בשמרים (ואף שדרך כלל
ז בערלך השלח7 כא7• שרעה לתללת ל  בורר מעט ס7 .האוכל גם לחשב בלרר/לעל

 זאת במחלוקת בבלי .וירשלמי,) ועייך בטל אורות שהאריך ־לברר מהו ההיתר
 כאז למדלע אינל גתשב גורם לבורר. מתוך, היתר זה כתב'בחזו״א להתיר

 הזרמת־מיס בשבת דרך מסננת שתלויה בברז שמערתה לסנ7 חמים מחלל. כלל7
 שהמים קודם שבאו .למסננת •דדך העולם ־לשתותם אף בלא סלנו7/וא״כ אינם

 נחשבלס לתערלבת אלכל ל'פסללת,אלא שבשעה שעוברלס "המל ס דרך המסננת שכבר
 העעבר בה חול הם נבדר לים מך החול,וזה דומה למשמרתי ליותר׳ קל ממנה כי

 שם עדיין יש לשאול שברר השמרים,אבל כאך ודאי לא ברר מים מך החול
 שנתקבץ אלא כל ־החשש שברר אתי המלס מתערובת־ החול שגעערף איליו במסננת,

י7 שהמים קודם שבאו הלו׳ עלוללם (לפחות לרוב בני אדם׳)  וזה מותר כל
 ולפיכך אל7 זה נקרא כבורר המים.

 ויש לעיל7 אס אדם י ועק מים חמים למסננת' שצבר יבה תמציתי עלי תה
 מבלשללם (באלפ? המלתר מעד• בישול׳); וא״כ 'המיס קודם שיעק "אלתם״ וודאי
 שאיך נהם ברירה שהם עללליס לתלל כדי שעלברלס במסננת נלעללם תה מ7

 התמצית, ועשה תה, האס דומה הדבר למשמר שמיותר" "כ ליו ז" שי״לעק מים
 עלולים לאף שנילעללס המים'את רייי7 מ7 השמרלם / יוא״כ גם כא7 זלהא מותר

 אף שברר התה ס7 התמעית. ואולי אפשר לחלק לע״ע.

 יג. תערובת

 דבר פשוע הוא שתגאי למלאכת נודר היא היות תערונתז של אוכל
 ופסולת או של שני מינים שבלעדיה ודאי שאינו נקרא בורר. מה היא

 הגדרת תערובת ז ו.

 מז הגמרא הביאו הפוסקים שמיס אל ייז שהם עלולים מותר לסג7
 במשמרת ואעפ״י שיש ?יסמיך דקלז" הלאיל לראויים לשתות בלאו־ הבי (לשוך
 הםמ״ג והובא ברמ״א) ואם המינים בולטים מאד אחד מז השני' גם" זה ודאי
7 בלדר לבז ראינל בתשובת תרוה״ד שהבאנו לעיל:  שלא תקרא תערלבת לענל



 ״אמנם נראה דמאד הלה נגד סברת הלב דמני מינים הניכרים בחפרדתם,
 התיכרת גדללדה שמלנחיס להד שיהא שייך בהד ברירה". רכך לשל7

 המרדכי• פכ״ג; הילכו יזהר אדם משני מיני פלרדת שנתערבו לכתב תרדה״ד
 ד.לקא כשהם מעלרביס דאלנס גלכרים, אבל נניה״ג, אע״ג דאיז כל מי7

 7מי7 מסודר בפנ״ע, מ״מ לא מיקרי מעורב״,.1" אס כי כתב לבסוף שאיץ
 להקל בלא ראיה ברורה.

 לכ״כ בספר עדרך השל ח ך ־. ״דבדבר הניכר הרבה לעל7 •הרלאה לא שייך
 ללמד בזה ברירה שאל7 זה ברירה אלא נעילה בעלמא... • יאי7 ללמר הא

 גם שני מיני פירלת נראים לעיז כמד תאנים לענבים־דאינל כ7, דמתלך
 קטנותם לרלבירי7 צריכיך לברור׳ זה מזה:׳.

 והאחרונים הבינו כ7 את טעמו של מוהריט״ץ שכתב להתלר להסלר
 עירעא מכוס משקה •׳׳עאין ברירה בלח וגס את.העלרעא ישלח" מפני שהלא
 עפה וניכרת וכ״כ מחר״ס חגיז. אעפ״י׳ שהוא עעמל .כתב טעם אחר כפל

 שכבר ביארנו.

 רעייך בחזו״א סי׳ נ״ג שתמה על הט״ז שהרי נטילת דבר הצף וברור
 איגו נקרא בורר והביא על זה כמה ראיות ודוגמאות מ7 חש״ס (אלא שהסביר

7 בשו׳׳ת לבלע־ אומר ל  דברי הט״ז בעניך אהר כפי שביארנו למעלה"). לעי
 אל״ח חלק ה׳ ־סי׳ ל״א'שהאריך בזה לכתב את דברי המ",א על שימ7 העף

 לכתב שאף למה שכתב התדרה״ד שאי7 להקל בלא ראלח ברלרה בכל איפ7 -ל לדה
 דכצ כיה״ג שהדבר ניכר לעי7 כל רלאה לא שייך בזה ברירה. אמגם מה

 מלגדר כדבר הניכר- למה מוגדר כדבר המעורב נחלקו,בל פלסקי זמננל כל
 אחד עפ״י דרכר, >בבגדלס, ספר7ס, כלים לכד׳׳)- הללא בספרתם.

 לבשל״ע פסק: מלתר לערלת בנחת־ מכלל לחבלרל לבלבד שלזהר :שכשלפםלק
 הקלללח רמתחלל ללרד נלעלעות קטנות הנלשלפלת באחרלנה מתלך ׳הפסללת

 לפסלק ללנלחם עם חשמרים, לעפי״ז חתלר חחזל״א ללעלק•תה שמעלרב׳ בר
 תמצית עד לשלב שמגיע לתחתית הכלי ששם מתרכזת התמצית. ;יעלקה בנחת
 ללא בכלח שאז •מלכתחללה יש תעררבת.) רעייך גס בבך איש :חי מש״כ לגבי

 מזלגת תה מכלל• שמותקנת בל רשת קטנה לסיגל7.

 ,גס היתר זה יסודו בכך שאינו נקרא תערובת כשמעדה בנחת כלד7
 שהמשקה עף מתוך, הפסולת. רעייך: בספר שמירת שבת •כהלכתה שהביא בהערות

 הרבה מקורות לעניך זה של 'תערובת.

 לד. לאלתר

 מהי הגדרת- לאלתר?

 רבינו הנגאל כתב כא7 בסוגיא: שיעור מה שמיסב על השולח7 באותה
 סעודה בלבד״.

 להרמב״ם כתב (פ״ח הי״ג): "בלדר אוכל מתוך פסולת בידו להניהו
 אפללו ,לבו בלום, ,נעשה כבורר לאוער וחייב. היל לפניל שני מלגי.אלכלל

 מעלרבי7 בלדר אחד מאחד- למניח, לאכול מיד.־ ואם בלדר וחנלח לאחר זמ7
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 אפילי לבי ביים כגרך שגירד בשחרית לאבלל בי7 הערביים חללב״.

 יבתב בב״י מהרמב״ס מחלק במיעיר לאלתר ביז אס הלא בירר איבל
 טפסללת לביץ אס בלרר אלכל מאלכל.

 לרבי ביל ירלחיס כתב (נתיב י״ב חייהן: בללמד לאימה סעלרה אבל
 לבל בילם בללמד שבלרר למניח לםעלדה אחרת של אלתי ילם בעעמל אםלר.

 להםרדכי ;במב. ;בשבת פרק בלל גדלל)״לא.לתר - פי׳ ראב״7 לבדלד
 ללהנלח במללא פלל ללהכניסז לפיל. א״נ לבדלר בדל ׳סעידתל להתחיל
 ללגמלר אחר ברלרתי יאבל לאביל אחד שעה נעשה כבררר לאלעד." לעיל7

 בלבלש סעיף בי. להמ״א (בסי׳ שכ״א ס״ק ט״ך) כתב: לגבי חרתך הירק
 דק,שמה שהתיר״ל לאלתר (להרשב״א השלה סלח7 לבלרר בעגלז זרי) .הלא

 "יעיאת בלת הכנסת ־ דבעינ־ז סמלך לסעידה ממש״.

 לבחלל אדם (כלל, ס״ז אילת ב׳ לאלת גי) כתב: "סס לך לסעלדה".

 .להר׳׳ז בשי״ע שלל כתב (ארת גי) "לאי,נל קרלל לאלתר אלא סמלך
 לסעלדה ממש אבל אם לא יאכל עד לאחר שעה אסלר".



 אליהו סימן-טוב

 הראשית

 שלמה המלך אמר במשלי (ר, בג) "מכל משמר נעיר לבך כי ממטו
 תוצאות חיים״ ופרוש הפסוק, שאף שצריך לשמר ר על כל הגוף, וכל הצק

 חשוב והורם לשלמות הגרף ־ על הצב עריך צשמור לותר מכל. חטעם לכך
 כתוביבחצק השני של 'הפסוק - ״בי ממנו תועאות חיים". משעעות־המצה
 ׳תוצאות׳ היא גס מועא,־ ההחצה-, וגם קעה, סוף.* בפסוק זה אפשריים

 שני-הפרושלס גם יחד, בח החלים ירצא מך הצב ומתפשט אצ כצ קצות הגוף,
 וזו הסיבה לשמירה הגדוצה שעריך צשסור את הצב, שהרי הכצ הצרי בו.

 הפסקה פעולתו חייו, היא הפסקת החיים וכל שלניוי בפעולתו נותן אוהוהלו
 בכל הקעללת.

 הביטוי ׳לב׳ בפסוק הג״ל בא במשמעוה ׳ההחלה - ראשיתי, אן־ אגו
 מוצאים ביטוי זה גם במשמעות ׳אמעע ־ מרכז•, כמו: ״וההר ביער באש עד
 לב השמים" (דברים ד, יא), וכסו: "דיר אניה בלב לסי׳ (משלי ל, יט׳ן.

 איז משמעויוה אלו םוהרוה זו את זו, שבז המרכז ־ האטעע, מהווה חתחלה
 לכל הסובב אוהו. גס בעגול לא גובל לקרוא לשום גקלדה עליו ההחלה,
שהלא מיוחדת משאר הגקודות וממגה כביכול מהפשטיס  פרט לגקודת המרכז־

 קוים סמוכים זה לזה חי וערים יחד את שטח העגול.

 מעאנו אס כ7 זיהלי ביז המושגלם ראשלת ומרכז. כפל שהסברנו -
 הכל לועא מז הראשלת והכל יועא מך המרכז - הול אומר הראשלת נמעאה
 במרכז. מעתה כשנמעא דבר הנקרא ראשלת נדע שהוא מהוה מרכז לתחום

 מסולם הסובב אותו־, וכילז שהכל לועא ממנו, הכצ עריך צהלות טמיז בו
 בעורה תמציתית, מרוכזת. רעירך דה מופלע בהרבה מקומות ונבלא חלק מהם

 ,.המודה נקראה 'ראשיתי שנאמר (משלי ח, כבי): ״ה׳ קננל ראשלה דרכו
 קדם מפעללו מאד" (רש״ל בראשלה א, א) ולבז: ״ללכא מלדל דלא רמלדל
יז שהתורה מהוה ראשית לכל עריך הכל להיות רמוז בה.  באורייתא״ כי

 וכז ־. "בז בג בג אומר: הפך בה והפך בה דכלא בה״ (אברת ה, בב).

 לשדאל נקראו 'ראשית׳ שנאסר: "קדש ישראל לה׳ ראשית תבואתה״
 (ירמיהו ב, ג) ומפני שעם ישראל הם׳ ראשית, "ישנס עמים רבים שלהם

 כשדיז מיוחד, יותר גדול ממה שנמצא תכשררך ההוא בישראל, אבל ישראל
 בתור התמצית של האנלשילה בולה, מקבעים בקרבם את סגולות כל העמיס

 כולם...״ (אורות קלי). כלומר, לכל תכרנה שנמצא בעם מסולם נמעא לסוד
 בעם לשראל.

 יעילז זה של ראשיות ומרכזלות מופלע כביכול אף במלשור הארצי,
 ארץ ישראל נקראת ׳ראש׳ שנאמר: ״עד לא עשה ארץ והוצות וראש עפרות

 תבל" (משלי ח, כר), ואמר רבי שמעלז בז יוחאי: ׳״תבל׳ זו ארץ ישראל
 שנאמר: ׳משחקת בתבל ארצו׳ (משלי ח, צא) למה נקרא שמה תבל? שהלא

 מתובלת בכל, שכל הארצות יש בזל מה שאיך בזו, ויש בזו מה שאיז בזו,
 אבצ א״ל אלנה חסרה כצום שנאמר (דברים ח, ט): ׳צא תחסר כל בהי"

 (ספרי דברלם, פסקא צז, מהד׳ פינק׳־). כבלכוצ, עורקלס מתפשטים מאייל
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 אל כל ארץ לארץ, למאלתל עורק היא נלזונת .ומקבלת את תכו־ ג רולי ה
 המלוחדות.

 יראת ה׳ נקראת ראשלת - התחלה. שנאמר: "יראת. ה׳ ראשלת דעת"
 (משלי א,ז) וכן; "תחלת חכמה יראת הי" (שם ט, י). ע״פ זה נכי7 אה
 דברל חרב קוק זע״ל: "התכלנה של יראת שמים מצד עצמה לית לה מגרמה

 כללם (אין לה מעד עעמה כללם׳)... אבל דוקא משלם דליה לה מגרמה כללם,
 הלא מקבלת את כל האלררת, הלא. אלערת בקרבה את כל הכשרלגלת כללם, לכל

 כשרי7 מהברך למרבסח להללה נעלר, רק ע״פ הערכה. הנכבדה של לחלשל להאלער
 הגדול, אלעד של יראת שמלם שבל הכל גנלז״ (ארהרת הקדש חלק ג׳ ראש

 דבר ה). אי אפשר להגדיר לראת שמלם כתכלנה מסללסת כמן נאמנלה, ?דרשה,
 חםלדלה לכדי; מפנל שהלא ראשית למקלר לכל התכלנלת, כשם שרעלן סלב הלא

 יסלד כל ההעלהלת.

 מכל האמלר לעיל בבין את חשיבלהה הגדללה של .ההתחלה. מאחר
 וההתחלה כוללת בתוכה הכל בעורה מרוכזת, לכל שלגלי בה יהיו תועאות

 מרחלקלת לכת בתללדלת הנובעות ממנה.

, ד) ״כחעלס בלד גבלר כן J D ?  גלתן לפרש כך את הפסלק בתהילים (
 בני הנעורים״. ימי הגעלריס הס ראשית החילם, ,לכל שלגלי קל בראשלת
 זו השפעתו גדולה בהמשך. עקרלן זה ממשיל הפםלק בירית חץ, כל .עינוי

 של סלללמסרלם אחדים בכוון החץ ע"? היורה מסלט את מקום פגלעת .החץ
 במסרים אחדלם. בדרמה לכך, 'עלבר - ־ככל שהוא גמעא בשלב מוקדם לותר

 פגיעה בו חייו מכריעה וגורללת יותר לעתיד.

 כך גם נוכל להבי? את המאמר "מעשי אבות סימן צבגיס״ ;עללן
 ב״ר ע, ו). האבות הם הראשית של עם ישראל, כל מעשה שלהם הוא בעל

 השלכות גדולות לבנים, ואפללו שלחתן של עבדל אבות", לפה. לפני המקום
 מתורתן של בגיס (רש״י בראשית בד, מד).

 על כן עלינל להזהר ללשמלר על כל ההתחלות. לדברי התורה שנקראה
 ׳ראשית׳ עלינל לשים ׳לבי בי לתר, "צריך אדם להילת לבל לעיניל לאזניל

 מכללנים לדברי׳ תלדה״ (םפרל האזיינל, פסקא ,שלה, מהד׳ פינק׳׳). בראש השנה,
 כללן שהלא ראש לכל, השנה, יש להזהר לא לכעלס ללא לישלן כמלבא בלרלשלמל

ה ״למא? דדמיך בריש שתא דמיך מזלי" (הישן בראש השנה - ישן מזלל׳).  ד
 יש בכח תחילת השנה להשפיע על המשכה.

 ראלנל עד כה מספר דלגמאלת של דברים שהם ראשית למקרר לדברים
 אחרים. אפשר אללי להרחיב את רעיון ה׳ראשית׳ ולאומרו על הדוח להחלמר
 באופ7 כללי. היינו, הרות היא ראשית לגבי החוסר, החלמר - עללם המעשה,

 הלנו גללול של עולם הרוח.. אין לך דבר או מעשה שאי7 לו שורש רוחני
 הקודם לו, כך אנו למדים ממאמרים אלו: ״אייו סלמון: אלן לך כל עשב ועשב
 שאין לו מזל ברקיע שמכה אותו ואומר לו גדל" (ב״ר י, ר). ״ואייר הנינא

 אין אדם נוקף אעבעו מלססה, אלא אס כן מכריזין עליו מלמעלה״ (חולין
 ז ע״ב). ועוד מאמרים ביועא באלו.



 הסבר זה לכלל לעזור לנל להביז את המעשים הסמליים א י תם נצטוו
 הנביאים לעשרת (עייך רמב״ז ריש וירא׳). איז אלל מעשים סמלליס בעלמא,

 להפר, הם עיקר לראשית למעשה שיתגלה אחייב בפלעל. דלגמא בולטת לבך
 מחלה פרשת אלישע לייאש: ״לאלישע חלה את חליל אשר למלת בי, לירד אליל

 ייאש מלך ישראל, ויבל על .פניל ליאמר: אבי אבי רכב ישראל לפרשיל.
 ליאמר לל אלישע: קח קשת לחצים, ללקח אליל קשת לחצים. ויאמר למלך

 ישראל: הרבב ידך יעל הקשת, וירכב לדו; לישם אלישע לדלל על לדל המלך.
 ייאמר: פתח החליז קדמה, ליפתה-, ליאמר אלישע: ירה, ׳לילך; 'ו יאמר: חץ
 תשועה לה׳ לחץ תשועה בארס להכלת את ארס באפך עד כלה. ייאמר: קח
 החצים, ללקח; ליאסר למלך לשראל: הך ארצה, ויל שלש פעמים ויעמד.

 וי?צף עליו איש ה-להים ויאמר: להבות המש או שש פעמים אז הכלת את ארס
 עד בלה ועתה שלש פעמים תכה את ארם" ;מל״ב לג, יד-יט).

 יש לשאיל על פרשה זי מספר שאלות. א) לשם מה הניח אלישע ידיו
 על ידי יואש? ב) מה משמעות היריה והמכות? ג) מדלע לא ציה אלישע

 על לואש להמשיך ולהכות לאחר" שפסק?
 התשובה לכך נובעת מפירוש הגמרא במו"? (כו ע״א) לבטוי ׳אבי אבי
ישראלי? זה רבו שלמדו הכמה, בדמתרגם  רכב ישראל לפרשלל׳ "מאל ירכב5

 רב יוסף: רבי רבי דטב להוך לישראל בצלותיה מרתיביך לפרסיז״ (רבי רבל
 שטוב להם לישראל בתפילתו מרכב ופרשים). יואש מלך ישראל יודע שתשועתו
 מארס תביא דרך איש ה-להלם, איש הקריב לה׳ לשלמעשיד יש משמעות פנימית.
 מתיך ידיעה זי הוא מכנה את אלישע ׳אבי אבי רכנ ישראל ופרשיו",1. היא

 מודע לבך שאיז אללשע ככל .האדם, אלא אלש -להלם, איש השלך לראשלת-
 למקור.

 אלישע מניח ידיו על לדל ליאש כדל להאציל עללהז מכחי הרוחבי•.
 כאז, בירית החץ, מתחילה ההכאה בארם; והיא תסתיים, או ליתר דלוק,
 תבא לידי ביסוי בשדה הקרב כמתואר אחייב (שם פסי כה). אס רצונו של
 לראשי להכרת בארס הלה הזק, היה ממשיך להכות עד שאלישע יאמר לו די.

 אך יואש הפסיק ולא נצל במלואר את הכח של אלש ה-להלם שנלתז לד. כעת
 לא יעזור צווי נוסף של אלישע להמשיך, מעתה יהיה זה מעשה מלאכותי,

 חציני, נסולי'הכה הרוחני שהיה במכות הקדדמדת.

 בדומה לכך כששרפו הגדיים את המקדש וגבהה דעתם.יצאה נת קול יאמרה
 עם הרוג הרגתם, היכל שרוף שרפתם, קמח: טחוך טחנתם (סנהדריך צו ע״ב).

 חחררבז •האמיתי" קרה זמז רב לפנל שחרב המקדש בפועל. לא הגדלים החריבו
 את המקדש, אלא אגו בהסאיגו׳, הס החריבו רק אתי החומר - חעצים רהאבנים.

 הריח הלא ראשית החימר דהכל תלדי בראשית.

 את חשיבית הראשית ישלמת הדגש עליה מלמדת איתני התירה בפרשת
 משיח מלחמה (דברים כ, א) ״כי תצא למלחמה על אייבך, יראית סיס ירכב

 עם רב ממך, לא תירא מהם בי ה׳ -להלך עמל המעלך מארץ מצרלס״. אל תירא
 מעצמה גדילה של חימר, "מסים ירכב רבלם, זכלר כי ה׳ אתל והוא שהעלה

 אותך ממצרים - סמל החומרי (עייך גבירית ה׳ למהר״ל פ׳ ד יפ׳ לז׳<.
 יבז בהמשל הפרשה ;שם ח-ח) "ידברי השטריס אל העם לאמר: מי האיש
 אשר בבה בית חדש ולא חגכו ילל וישוב לביתו... ומי האיש אשל בטע כרם
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לר יישב לביתי... ימי האיש אקר אד־ש אשה ילא לקחה ילך  ילא חללי ד
 וישב לביתי... ייספו השטדיס לדבר אל העם יאמלר: סי האיש" הירא ירו

 הלבב ילל יישב לביתי־ילא ימס את לבב אחיי בלבבי״. יפילש' רש״י
 ״רלא חגבי - לא דר בי, חיביל - לשי7 התחלה״. יבלתך פלליט מסביר

 רש״ל את הסישב ׳חינוך׳ בבראשית ;יד, ידי) על הפסיק "יירק את חניכיי —
 חניכי כתיב, זה אליעזר שחנכל למצללת, להלא לשיז התחלת כניסתי האדם'
 אל כלי לאלםנדת שהיא עתיד לעמיד בה יב7 ׳חניך לנער׳ ;משלי כב, ו)

 ׳חנכת המזבח׳ ;במדבר ז, פד) ־'חנכת הבית׳ ;תהילים ל, א).

 כא7 בפדשת׳מלתמה מלמדת אותנו התולה לשים אתי הדגש על "ההתחלה,
 על הלב, הראשית. גרעיך העם הלא המשפחה, אס הגלעיז - היסיד איני שלם,

 נבנה בית ללא הלתחלל חחיים בל, נסע כרם ללא חללל, אלרשה אשה רלא
 גלקתה, העם כילל גפגע־, והצבאי, כחלק ממני אלגי מתפקד כראלי בשעת מבח7 .

 יאב לכילם "הירא ירל הלבב ־ ירא מעבירית שבידי" ;רש״י שם) החיסא -
 פוחד, כל אני מוצאים במסכת ברכלת ;ס ע״א) "ההיא תלמלדא דהיה קא אזיל

 בתריה דרבי לשמעאל ברבל לוסל בשיקא לעלי7, חזללה ;ר׳ לשמעאל את תלמידי)
 דקא מפחיד, אמר ללה-. חסאה את דכהלב־. ׳פהדי ב*יי7 חטאלס׳ ;ישעיה לב,יד)״.

 חטא מלשיז החסאה, החסא מסיר את האדם מדרכי המקררית,. מחללש את
 קשרי עם ה' שהיא הראשלת, לאז הלא כעלה נידף. לאללי זל כוונת הגמרא,

 כשהיא מביאה את השח ביך תפילה (של יד) לתפילה >של ראש) כהטא שעליך
 חזזריס מעירכל המלחטה;סיטה מד ע״ב). תפילה של יד מסמלת את המעשה,

 את המעיית יהפרטלס־, יתפללה של ראש מסמלת את הראשית. כשהאדם שח ביניהך
 הוא מנתק את הקשר של עללס המעשה. לעללם הריח. אדם כזה לא לביל להצליח

 במלחמה גם אס לדו חזקה.

י7 זה נמצא גס במצור! אחרת "כי יקח אלש אשה חדשה, לא לצא  רעי
 בצבא... נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו "אשר לקח״ ;דברים בד, ה).

 התרומה של אדם זה לעמו באותה שנה היא, להכנם לביתו ילבנלת לו התחלה
 טלבה, לסוד חזק שאח״כ תוצאות חללם לל. ;גם החלגך את ביתו והמחלל את
י7 סרטה מג ע״א). הצבא הלשראלי אלגר  כרמו אלנו ליצא לצבא שגה אחת, על

 צבא היצרני בלבד ׳סלס לרכב עם רבי, כי אס ללח המתלבש בחומר "לחלה
 מחגלל קדוש" ;דברלם כג, סו) ואס כל מובטח ״'ונתנה .ה' -להלל בלדל״

 ;לברלס כ, יג).

 אמנם אע״פ. שהכל הללל אחר ההתחלה איך בכהנו בדרל כלל לגשת באלפז
 ישיר אל הלב ללתקנל ובכל לתק7 את המעשים, על כ7 רוב מעשינו הס בבלל7
 ההפיל מעשים שתפקידם להשפיע על הלב. מקובל מהגר״א שקשה לשנלת מידה

 אחת ילתר מללמיד את כל הש״ס. יכל אמרי חז״ל: "לא המדרש עיקר אלא
 המעשה" ;אבות א, יז) פלריש המלה ׳עיקר׳ הוא שורש כלומר המדרש ניזון

 מהמעשים. וכך ״כל שמעשיו מרךביך מחכמתך למה הוא דומה? לאיל7 שענפיו
 מועטיך ושרשלו מרובי7..." ׳;אבות ג, לז) ״והכל לפי ריב המעשה״ (שם ג, טל)

 להרבה מעשים אנו זקוקים כדי שישפיעו ולתקגו את הלב, את חתוך, אחר
 הפעולות נמשכים הלבבות ו״רחמנא לבא בעי״.



 בהקשר זה ראלל לצטט את דברי הרב קלק, זצ׳׳ל "המעשים מדברים
 (פועלים) הס בתלך הגשמה,-. בל פעללה׳ שהיא משתלשלת אחרי השתלשללילת־

 דבלת מהטלב, מהקלדש, בשם שהיא גלבעת ממקור־ הקודש, שהמציאות של
 הקלדש גרמה לה את הרימה-, את התגללתה אל׳הפלעל, יאי7 קץ לסיבלת אשר

 .התגלגלו מרום חביון עד אשר באה פעולה טלנה זו אל הגיללל המעשי,
 ככה בהיותה כבר- יוצאה אל הפועל, היא משיבה את .האור לשורשה, היא מכה

 גצים צאחל״ר ומרהבת את פעולת הקודש ומגדלתה ממטה למעלה" (אורות התשלבה
 ל, ו).

 לגו .בעולם המעשה זוהי דרל ארוכה שהיא קצרה, אל אסור צגו צשכוח
 לאן צריכה הדרך להוביל. אסור לשכוח את הלב את התדל ״מצוות צריכות

 כולגה״ ״כי כל לבבות דורש הי" (דהי״א כה,-טי).

 ונזכה כולנו לחנוכת בית מקדשנו במהרה נימינו אמץ ״כסא כבוד
 מרום מראשון מקום מקדשנו" (ירמיה יז, יב׳).

************************************************* 
* * * 
* * 
* * 
 £ חחינול הפשוט *
 .* י - . . *
 * מתחיל משבא הילד לכלל איזו׳ הכלה *
.* * 
 * והחינוך חמדעי *
* * 
 * מתחיצ' משיצא לאולר העולם *
* * 
 * ו ה אמו נ ל, *
* *. 
 * מההתחלה היצלרלת *
* * 
 * והתקדשתם והייתם קדושלס * * *
* * 
 * .(מדלת הראיה אסונה, א) *
* * 
* . * ************************************************* 
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 אריה רייך

 עונש הכיפה

 על עונש הכיפה אנו למדים משתי משניות בפרק תשיעי בסנהדרי7
 (דף פא ע״ב), אשר כל אחת מהך מעיינת־מקרה אחר בו מכניסים את

 העבריין לכיפה:
 א. מי שלקה ושנה.

 ב. ההורג נפש שלא בעדים.

 סקרה שלישי מרפיע בתוספתא (פרק יב, .ד1) רמרבא גס כסוגיא
 התלמודית: "התרו בו ושת?; התרו בו •והרכין ראשו, פעם ראשונה לשניה

 מתריז בל, שלישית ־ כונםין, אותו לכיפה".

: "... להלא מקלס  "כיפה" היא מעיך תא מאסר, וכפי שמפרש הרמב״ם2
 ער כפי קלמתל, לאינל. יכלל לשכב בל", לנקרא "כיפה" בנראה משום

 שתקרתל היתה מקלמרת, (ועיין בפירלש קהתי למשנתנל שהביא את התרגלס
 לפסו? בירמיהו (כט, כו) "לנתתה אותר אל המהפכת" - ותתך יתיה לכיפתא״.)

 עונש הכיפה שלנה משאר העונשים הידועים בהלכה, הך מבחינת מקררל -
 איך הוא מוזכר בתורה: הך מבחינת אלפיו-, והך מבחינת המקרים בהם הלא
 מופעל. ננסה לבאר את מהותו, מקורו לדיני ל כפי שהם משתקפים מסלגית

 התלמלד לממשנה תלדה לרמב״ם.

 סלבית הגמרא

 מפשוטך של המשניות גראה שיש הבדל בי7 עונש הכיפה למי שלקה לשנה,
 לביך עלנש הכיפה .למי שהרג גפש שלא בעדים. ביחס לראשון ברור שהמדובר

 בדרן־ עקיפה של המתה: "מכניסיך אותו לכיפה ומאביליך אותו שעוריך עד
 שכריסל מתבקעת״־, בעלד שביחס להורג נפש שלא .בעדים, משתמע שאיז המךלבר
 אלא בעלנש של מאסר: ״מכניםי7 אלתל לכיפה למאכילי7 אלתו לחם .ער ומים

 לחץ"3•, אולם אי7 התלמלד מפרש כך, אלא מובאים דברי רב ששת: "אידי
 לאידי נלתנים לל לחם ער למיס לחץ עד שיו?טך מעיינו (רש״י: בני מעיר)

 להדר סאכילי7 .אלתל שעיייז עד שכרלסל מתבקעת״ ;רש" י. שנלפחי7 בתלך
 מעיו, ומתוך שהו?טך מעיינו הלא נבקע,). במלים אחרלת, לדעת רב ששת

 1. מהד׳ עלקרמנדל: יב, ז.
 2. הלי סנהדרין יה, ר.

 3. לאסנס מביז החלקדיס יש הסלברים שזה היה הד׳י7 הםקלךי בזמן המשנה.
Monatscrift Fuer Gechichte u.Wissenschaft ,אפסלביער) 
Des Judentums, 1908, 1 9 5 - 1 9  ,ע' 8

 לכ7 מ• אלי7, "המאסר במשפס העברי״, ספר הילבל לפנחס רלז7, ע׳ 177)
 הנימלק לכך הלא, שלמרלת שעבירת הרעח כשלעעמה הינה ילתר חמלרה,
 אעפ״כ מאחר ולא נתמלאה כל העדות והפרוצדורה הפלרמלית, לא הלסל

 על עברייז זה עלנש מיתה עקיף,כי סוף סוף יתכן שיש כאן טעות משפטית
 או עובדתית שלא תהא ניתנת לתיקל7 לאחר המתתו של העבריין(מ. אלון שם).



 המשניות משלימות זר ׳׳את זו, בך שבסיכומו של דבר בשגי המקרים (רמך
 הםהס גם במקרה השלישי שבתוספתא4) העונש זהה, דהיינו עונש של. גרימת

 םללת באלפן בלהי ישיר.

 הגמרא מצמצמת אה החללה דיך מל שלקה ישגה באיפז ניכר. עמעלם
7 ביעד יתכן לגזלר עונש  זה נובע ביך היתר מך הקרשי של הגמרא להבד

 של מיתה - ואפילו בדרך של עקיפיך - על עבירה שהתורה לא הענישה עליה
 אלא במלקות. על בך עלגה ר׳ ירמיה בשם .ר' שמעל7 ב7 לקיש, שהמשנה
 מדברה אך לרק על מלקלילה של בריתות, דהיינו על לאו שעונשו הרגיל

, לעל כ7 מלקים אותו  י׳לא ברת, אלא שהתרו בעבדייך על עלגש של ימלקות5
 על עבירה״זל. וביירך שפעמיים כבר לקה ללא לקח מוסר, בפעם השלישית
. ״דגברא  יא77 מלקלס אלהו אלא מכניסים אוהל-לכיפה. לטקרבלס מיתתו6

 בד קטלא הלא (רש״י: בידי שמיס יכרהלהל) לקרלבל הלא דלא מלקרב קטללה
 (רש״י: עדי-י7 לא גהקרבה מיתתו) וכילד דקא מללהר לה נפשיה (רש״י:

 דמפקיר עצמו לעבירות), מקרבדנ'7 ללה לקטליה עילויה" '(- לשוך הגמרא שם)
 'צמצום בוסף לדי7 המשנה מלמדי ר׳ יעקב,־ שרק יאם -לקה לשגה באלהה
 עבירה' יכניסוהו 'לכיפה, אך לא במקדה שעבר עבירות שונות שעונשך ברת,

 בהורג נפש שלא "בעדים מבואר בגמרא' שהמדובר במקרה שאיך העדות
 כשרה לגמרי, אבל שנל עדיים בלדאי היל, שהדי לא יעלה על הדעה להעניש

 אדם יבעל נשי חמ לד בלי ראיילת מועקות לביסוס אשמהל־, אלא מדובר במקרה של
 פסלל טכני כלשהל בעדלה. מלבאים בגמרא שלושה מעבלס:

 "אמר רב בעדות מיוחדת״. עדלת םללחדה הלא מלנה הידלע ממסכה
 מכות (ו ע״ב), שפירושו ששני עדים מעידים על המעשה, אלא שאחד' ראה

 אלתו מחלל7 זה לאחד מחלי7 אחר, לאי7 העדלס רלאלם זה את זה, שבכגוך
 זה איך בית יד י 7• יכול' לה לעיי א ל •להורג בדרך הרגילה, אע״פ שאיך לד

 "ספיקלת בנוגע לאשמתו (והדל עדות1 זו׳ כשרה בדלניי ממונות - גמרא שם).
 "ושמואל אמר שלא בהתראה". אף דרלשת ההתראה בעבידת רעה־הלנה

 טכנית למדי, משום שקשה להעלות על הדעת שאדם אינו לודע שאסור לרעלח,
 ושעל'ריצה להלה עפוי לעונש מוות (בזמנם,)׳.

 "ורב חסדא-אמר• אכימי > כגל7 דאיתכהוש בבדלקות ולא איתכיחוש
 'בחקירות״ הבדיקות במהותך הי>-7 טפילות לעעס העדות, וכפי שעולה מ7
 המשנה המובאת בסוגיא (מדף מ ע״א״שם): ״סעשח ובדק ב7 זכאי בעוקעי
 תאנים", ועל בך ׳סתירה בייז עדלילת העדים בנק לדלת לא מרכזיות, לא

 4. מהמילים "כיוצא בו" בתוספתא, ניתך לדייק שגס במקרה השלישי
 המדובר בהמתה עקיפה.
 5. רש" י דייה של בריתות.

 6. לדעת אבא שא ליל ('בתוספתא ישם, ובגמרא): 'בפעם 'הרביעית.
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 מטללה ספק של ממש באמלנלמם, לסכל מקלס לש בכל פסול סכני מספיק כדי
 למנוע מבית הריך להוציא לפועל את עונש המיתה הרגיל של התוךה.

 כדי •להבטיח שרוצחים מעיך אלו לא יהלכו הופשייס בשוק, אלא יבואו
 על עלנשם ניתנה לבי״ד סמכות זו של עונש הכיפה.

 שיטת הדמב״ס

 הרמב״ם פוסק בעקבות הגמרא: כל עונשי כיפה .זהים, והינס גרימת
 מיתה בדרך שתוארה בגמרא7. דיך ״מי שלקה ושנה" הוא בהייב כרת שלקה,

 ובשונה באיולתו הראשונה עצמה8..
 בעניך הורג נפש שלא בעדים, פוסק הרמב״ס כשלוש הדעות9, משום
 שלמד ששלושת האמוראים אינם חולקים זה על זה, אלא נותנים דוגמאות
 לפסולים טכניים בעדות10. יתר על כך, מפירוש המשניות לרמב״ם ניתך
 להביך ששלושת המקרים הללו אינם מהווים רשימה סגורה, אלא בכל. מקרה

 שיש שני עדים המשכנעים את הדיינים באמיתת אשמת הרצח, אל יש פגם
 טכנל בעדלתם - מכניסים את הרוצח לכיפה. לזה לשל7 הרמב״ס בפלהמ״ש:

 "שלא בעדים, רוצה לומר שלא בעדות שחייב בה מיתה, כגי7
 שלא נתקיימה העדות מהמת איזו סיבה מך הסיבות המונעות
 מלהרוג באותה עדלת, ואע״פ שהלא אמת, כגל? שלא הימה שם

 התראה, אל שנפלו סתירות בבדיקות ובחקירות וכיוצא בזה"11.
 הביסלס לתפיסה זל הלא כנראה העובדה שהמשנה עצמה לא נתנה גדרלם

 קבלעים אלא אמדה רק ״שלא בעדים״; לא״כ דברי האמוראים הס דלגמאלת
 בלבד והוא הריך במקרים אחרים׳ כילצא באלו. למ"מ'הדעה שאפילוסמירות,

 בחקירות ניתז להתעלם מהך, םרתרמ במפורש את דברי הגמרא, וצ״ע

 7. הלי רוצח ד, ח־, הל׳ סנהדריז ,לח? •ד-ה.
 8. הלי .סנהדריך שם.

 9. הלי רוצח שם.
 10. וכך כתב בכסף משנה שם.

 11. פירוש המשנה לרמב״ם, פרק ט, משנה הי. מהדורת הרב קאפח.
ז במהר״ץ חיות על םנהדריך פא: המתרץ שהמדובר בשני סוגי׳ י  12• לעי
 חקירות. ועוד עייך בבית 'אפרים אה״ע ח״א סי' כייר דייה "אך",
 ובשיירי הקרבך, ירושלמי סנהדריך פייט ה״ו (מא:) דייה "שלא״,

 ובאמרי בלבה ח״ב דלנל עדלת סל׳ ה' דייה אולם, ובליקוטי הלכות
 םנהדריז פא: עי? משפט אלת ז׳ , שמהם העירל על כל ללא תלרצל, למהם

 אף תירצל בדוחק׳מ״מ לפי דברי המהר״ץ חיות יצא שלש באז הרחבה
 לסמכלמ הענישה בכיפה, כל שלא רק בהכחשלת בבדיקות, אלא אף

 בחקירות שאינך משבע ההקירות, ניתך עדייך לכנלס אמ הרוצח לכיפה.
 (עייך בדבריו.)



-  לאללם במענה תירה חזר בל כנראה הרמב״ס - ואללי מסיבה זו י
 מביי7 ששם מלנה רבינל או לירק את שלוש הראי דת המובאות בגמרא, לאף י
, 1  פוסק במפורש: ״...שהוכחשד העדים בבדיקלת, ללא הוכחשו בהקידלת..."3

 זלהי כאםלר הדעה של כל הראשלנים. ועיי7 למשל בשליית הרלב״ש שכתב:
 "... בעדלת מילחדת שבשירה בדיני ממונות, הא בעדות אחד לבד אל ׳בעדרת

 נשים אל קרובים איך כרגםיך אותו 'לכיפה״14.
 לכ7 גם דעה המאירל בסוגיה15. הנימוק לכך הלא ההפרדה הגמלרה

שעה בדיני עונשיך, לביך םלגיית  העללה מפשס הגמרא, בי7 סלגלית הלראה1
 הכיפה, "כפי שגבאר לי<ל7 . משלם שרק כמסגרת הלראת השעה גיה7 לבית הדי7
 שיקלל דעה גמיש ביחס לדרך הפעלת הסמכלת, ל דק בה אי7 בית הדי7 כפוף

 לדיגל הראילת החמורים־שבתורה, ללב? אי7 להעלות'על הדעה שכל דיי7
 ילכל להוסיף מקרים, כאוות גפשו, בהם לוכל לגזור עלנש כיפה על מל

 שמואשם ברצח.

 לאחר שמביא הרמב״ס דיך ההררג נפש שלא בערים, מקדיש הלא הלכה
 שלמה כדל להסביר ולהדגיש שסמכרת זד מלגבלת אך ורק לרוצחים ולא לשאר

: 3  מחוייבי מיתת בית די7 וזה־ לשונו6
 "יאיז עושי? דבר זה לשאר מחוייבל מלתת בלת די7, אלא אם

 נתחייב מיתה ממיתל7 אלתו, ואם אלנו חייב מיתה פוסרי7 אותו.
 שאע״פ שיש עונות חמוריך משפיכות דמים אי? בח7 השחתת ישלבל

 של עולם כשפיכות דמים. אפילו ע״ ־ז׳ ואיך צריך לומר עריות
 אל חילול שבת אינך כשפיכות דמים. שאלו העונות הך מעבירות

 שביד אדם צהקב׳׳ח אבל שפלכלת דמלס מעבלרלת שבלנל לבל7 חבירל.
 לכל מי שלש בלדל על7 זה הרל הלא רשע גמור, לאל7 כל המעות
 שעשה כל ימיו שקוליך בגגד עי7 זה ולא יצילו אותו מך הדל7

 שני אדם עשוק בדם נפש וגוי. ׳נא ולמד מאחאב..."
 מדברים ארוכלם אלה־של הרמב״ס אנו יבולים ללמוד שראה בכיפה עונש
 שנוצר לשם תי.קל7 החברה למניעת "השחתת ישובו של עולם" העלולה להווער
 אס בתי הדי? ידונו לפי דיני הראיות הנוקשים של התורה. דיני הראיות

 13. חל׳ רוצח שס.
 הערה העדרך: נראה לי שאי? תללת בי7 עני? חחקירלת הבעללתי, לבי?

 הגדרה המקרים בחם יחלל די? כיפה. ובעניך האחרוך הנ״ל, אללי
 נית7 לומר שאי7 כוונת הרמב״ס בפיהמ״ש לרבות גם מקרים שלא כתלביס
 בגס׳ אלא לרבלה את המקרה השלישי, אל לאידך גיסא, שכווגתד גם ביד
 החזקה לרבות מקרים נוספים, כפי שאולי ניתך לדליק מהמלים ״כל אלל

 הרעתנל7". בכל אלפ7 נראים הדברלם שגם הרמב״ס ,מחללב הימצאות
 שגל עלים.

 14. של״ה הריי ב״ ש סי׳ רנ׳יא.
 15. בית הבחירה למסי סנהדריך דף פא ע״ב, דייה המשנה השביעית. המאלרל
 סבור שאפללו בהכחשות שכבדלקלת יתכך שאי אפשר יהיה לכונסל לכיפה,

 אם המדובר בבדיקות ש״בגוף ההרלגה״, ע״ש בדבריו.
 16. הל׳ רועח ד, ט.
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*, ולעיתים הם  הללו תפקידם למנוע בכל מחיר שיורשע אדם חף מעשע7
 אפילו גזרות הכתוב שאיך להם טעם18, אולם בדיני רוצה גובר - במדה
 מסוימת - האינטרס הציבורי להענשת רוצהים על האינטרסים האחרים ואף

 על גזרות הכתוב. יושם לב שעקרוך זה של הענשת רוצחים בעונש הכיפה,
 כאשר מתקיימים התנאים המתאימים, הינו עקרוך שנכוך בכל הזמנים ובכל

 המצבים, ואינו מותנה בשיקול הרעת של בית הריך או בהתקיים מצב מסוים
 של הדור9*, וכפי• שעוד יבואר להלך.

 את דיך מי שלקה ושנה ודיך מי שהתרו בו ושתק, מביא הרמב״ם,
 באמור, בהל' סנהדריך פרק יח, פרק העוסק בגדרי עונש המלקות. הנימוק

 לכך, כנראה, הוא שהרמב״ם ראה בעונש הכיפה עובש חריג חילופי לעונש
 המלקות, במקרה והדיינים הרגילים איך בכהם לפתור בעיה חמורה. ושוב

 הדברים אמורים במקרים מאד ספציפיים:
 א. מי שעונש זה הפסיק להרתיע אותו, והוא ממשיך לעבור אותה

 עבירה המורח (שחייבים ,עליה כרת) פעם אחר פעם.
 ב. מי שכבר שלוש פעמים מצליח להתחמק ממלקות על לדל שמסרב

 לקבל את ההתראה ולהתיר את עצמו (ע״י שיאמר ״אף על פי בך")20.
 כרי להפסיק תופעות אלו, שהך במידה רבה. שמות ללעג את מערבת

 הענישה בחברה', וכדי שעבריינים אלה יבואו על עונשם הראוי להם, נוצרה
 הסמכות להכניסם לכיפה.

 לשאלת מקרר הסמכות בעובש כיפה

 לעונש הכיפה איך מקור בתורה כלל ועיקר. כבר משאלת הגמרא בפתיחת
 הסוגיא: "משוס דלקה ושנה בי״ד כונסיך אותו .לכיפה?!", עולה שיש כאך
 סמכות מיוחדת שחורגת מך הריך הרגיל של התורה. כמפורט לעיל הגמרא:

 מתרצת קושיא זל, ל״ממתלקה את הגצלצה״ באלמרה שמלתה זו אינה באח יש מאיך,
 אצא העברייך הביא אותה על עצמו במו ידיו ושהוא עתיד ממילא להענש במיתה

 בידי שמים, וא״ב בי״ד רק מקרבים מיתתו, בבחינת "קמח טחוך סלחנים״.
 אצא שכמובך איך. בדברים הללו כדי להוות מקור לעונשי הכיפה, שהרי
 ברלר שמל שיהרוג אדם החילב מלתה בלדל שמלס - יתחללב מלהה כבצ רלעח,

 ולא שמענו שיהיה פטור משום •ש״רק' קירב מיתתו״21. לאמבס חגמרא ע׳נםח

 17. והשווה לדברי הרמב״ם בספר המצוות, ל״ת רצ בלחם לאיסור הענשה עפ״י
 ראיות נסיבתיות.

 18. הלי סנהדריך, פי״ח ה״ו, בנוגע צ״הודאת פיו״.
 19. כמובך יכול ביה״ד להפסיק לדון דיני נפשות ע״י שיגלה מלשכת הגזית,
 כפי שעשו לפני חורבך הבית מפני שרבו הרוצחים (ע״ז ח ע״ב) ומסתבר

 שאז יפסיקו ג״כ לרוך בכיפה מאותה סיבה, דצא כמל הוראת שעה.
 20. הרמב״ם כותב גם בדיך זה שהמדובר הוא בעבירה שעונשה כרת •או מיתת

 בי״ר. ואף שלא מפורש כך בגמרא, מסתבר הדבר, שכך אחרת חוזרת שאלת
 הגמרא דגברא לאו בר קטלא.

 21. ואולם עי בחזוך איש לסוגייך, דייה "ויש לעייך", שהסתפק במי
 ש״נגמר דיבל צכיעה״. ולש צחלק.



 מרגישה בבעללתלות זל ושואלת בהמשך: ״להינא רמיזא? אמר .ריש לקיש:
 ׳תמלהת רשע רעה׳ ^לדהליס לד, בבי)״, ומסבלר דש״י: "מי שהלח־זק רשע,

 תמלתתל רעו/ל, אלמא מלחזק רשע בר מיתה הלא". אי7 ספק שגם פסלק זה
7 הלא משמש אלא אסמכתא  אלגל מהללה מקלי לסמכלת הענלשה ,בכלפה, יאי

 בעלמא, לנפל שהגמרא עעמה מבגה אלתל "רמז״ גרלדא.

 על כך שהמקלר אלגל מ7 התלרה שבכתב גלת7 להסלק גם מהגמרא בדף
, השואלת: ״מל איכא מידי דרחמנא פסריה לאנ7 ניקלס לנלקעלל ללה? 2  הבא2

״ כלרמר 2  ללא? להתנ7 מל שלקה לשגה בל״ד מכגיסד.7 אלתל לכיפה.-. . 3
 שלפי די7 תלדה מי שלקה לשגה פסלר ממיתת בי״ד׳ לא״כ. נשאלה באמת

 השאלה, מכח מה אגל קמים להלרגלס. אלתר?

 כבר רש״ל בפלרלשל לםלגיא כלהב שהמקלר לסמכלה זל היא ־־הלכה למשה
, לכך גס עללה מםמיכרה 2 . זלהי הדעה המקלבלה בי7 הראשלגלם5  מסיני״*2

 משנילת כיפה למשנה: ״הגלנב את הקסלה, ,להמקלל ,בקלסם, להבלעל ארמלה
 קגאים פלגעים בל", שעללה מפלרש בגמרא שהלא הלכה למשה מסיגי (עיי7

 דף פב ע״א). לפי גישה זל יהיה פלרלש הגמרא בדף פב ע״ב כך: לכל יש
 דבר שההלרה שבכתב פסרח עליל, לאנחנל על סמך מסירת שבעל פה נקים

 לנהרלג ארהל? למסביר הר"7 בחידלשיל, ש״אינר נכרן ללמר שההא מיהר.
 בידי אדם נאמרת למשה בסיני, ללא יהיה בל אל רמז ,מיהה בהלרה אל

 חללב מיתה בידי שמים". על ב7 הסבירה חגמרא ביחס למי שלקה לשנה שגס
 על פל הדלן הרגלל הלא מחולב מיתה בידי שמלם. כמל כ7 לש רמזלס

 בכתלבים לכל אחד טך העלנשיס הצלל: מי שלקה לשנה - ״תמלתת רשע רעה"
 כפל שהביאה הגמרא, לביחס להלרג נפש שלא בעדים משלימים הראשלנלם

 למביאים את הפםרק "ללארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה, כל אס בדם שפכו״
 (בםדבר לה, לגי). רמזים בכתלביס מלבאלם ג״כ בלחס לדלנלם ש״קגאלם

 פוגעים בל", כפל שמפלרס בהמשך הםלגיא התלמלדלת.

 22. .םגהדרי7 פב ע״ב.
 23. להגמרא עלגה את התשלבה שעגתה בסלגללתבל, שהללת לחליב כרת - בי״ד

 רק מקרבים מיתתל.
 24. דייה "להיכא רמיזא".

 25• עייז למשל בהידושי ר׳ דוד בלנפיל ;הלבאל .ב״סנהדרי גדללה" למס׳
 סגהדריז , כרך אי, ע׳ .ס-סה), אשר ד7 באריכות בשאלה, וכ7 .גם הרייך

 בחלדושיו, ושניהם שוללים את האפשרות שדי7 כיפה הוא מתקנת הכמלס,
 מכוח "ני׳׳ז מכיס ועונשלם שלא מך' הדל7,״ , ועי להלך. .ועי בעפנת

 פענח, ובס׳ מרגליות הים.
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 אמנם ר׳ מאיר הצלי אבילעפלא נספרד יד. רמה כרהנ במקלם, אחד
 בפירלשל לסדגליהבר' שדיז ,כיפה הלא מדברי סלפרלס, אצא שידוע שההבחנה

 ביז "הלכה למשה מסיני" צביז ״דברי סיפרלם״ אינה ברירה במקלרלת
 לבראשלגים, דרבים קראי• גם ל״הלבה למשה .מסיני״ בשם "דברי. סופרים״,
 משים שאיז זה מדי7 התירה כתיבה, ׳למי שמסר לנד את המסירה הזי הס•
. יאסנם הרמייה בעעםי ב״המשל •דבריי כלתב•. "דהא• פשיסא לז 2  החכמים6
ז כאז־ מחליקה כלל. מ״מ  דהלכה למשה מסיני. היא..." . יעל כ7 אי

 בייך כצ הראשונים להאחריניס צא 'מצאתי אף אחד שיקשר אה .ערגש .הכיפה
 צד י 7 "בי״ד מכיז ועונשיך שלא מז התל רה״ , למהטעסיס שיבוארו להלך'28.

 האס עונש הכיפה היא מדי7 ״בל״ד מביך רעונשיך שלא מך ההדרה״?

2 מלנה את דיך הכיפה  פרלפ׳ מנחם אלי7 בספרל ״המשפע העברי"5
 בין תקנלת חכמים בגדר הוראתי שעה, מכלח העקרי7 ״בי״ד מכי 7 לעלנשי7

 שלא מז התלרה״. כל גם כלתב ביתר פרוע במאמרל "המאסר במשפע העברי״30•״.
7 צקבצ דעה זי' בשים אופך, צא כהסבר בסוגיא התלמודית לבלדאי  לדעת7׳ אל

 שלא כהסבר'לתפיסתו שצ הרמב״ם .בעני7, יאנסה להוכיח את דעתי:
 בתלמיד: בכל הסיגיא בתלמיד לא היזכר כלל עגיז־ "בי״ד מכי7

7 בדיבל  ועוגשיז שלא סז התירה״. םלגלא ז ל על הלדאת שעה של בית די
 עונשי• ך •נדונה במקלם אחר לגמרי - בדף מל ע״א, לכפל ששם צא 'הרבא די7
 כיפה בתלר דלגמא גלספת להלראת שעה, כן־ גם בסלגלת כיפה צא הוזכרה

 םיגית היראה שעה, כמק יר לדי7 ׳כיפה. אדרבא, .התלמיד מתלבע בהבנת
 הסמכות של בית הדיז בעבי.7 כיפה, כנזכר'לעיל, יעינה שדי7 המיתה כא7

 איני לש סאיז כילז שהעיבר חייב כרת, יכמי כ7* •הגמרא מחפשת רמז בכתיב
 צדיז זה•, לאילי היה מדרבר על ה יראתי שעה מדיע לא עני בפשעית שזיחי
 היראה שעה?/ להרי היראה שעה הלא .סיגלא ידיעה בכל התלמיד*3־, לגס

 בדף מל ע״א כשדובר על עלנש מללת למל שאיגל חייב מיתה לא שאלה הגמרא
 לבר עצ מקלר סמכלת זל׳

 26 • יעייז באנעיקצלפדלה התלמודית, ערק "הלכה למשה מסיני", ע׳ שע״ג.
 לכז בפלהמ״ש צרמב״ס כצלם-פי״ז מל״ב למקללאלה פי״ומ״ז, ובתשובותיו,

 מהי פריימך סל׳ קסל. וכך בתוספתא מקוואות פייה שאמרו עצ שלעלרל
 תורה. ׳שהם מד״ס, אף .שמק לבצ שהם הצבה למשה מסיני. (בבלי עירוביך

 ד ע״א לדש״י. לאלצם ע׳ ירושלמי חגיגה פ״א ה״ב שמשמע שזו מחלוקת.)
 27. ועייך במשנה יעבץ, להרב ז׳לצעי, סלמז י״ב אלה גי, שג״כ העיר

 על כל ׳;
 28. ועייך במרגליות הים, להר״ר מרגליות, לסוגייך (סי• יה), הל למד

 שדיך כיפה להורג נפש שלא בעדים, הוא מריך גואל הדם, עי״ש.
 29. הרצי מאגנס, ירושלים, ע׳ 424, הערה 104, וכך' גם במשנת יעבץ,

 להךב ז׳ ולטי,., סי׳ י.״ ב, איה גי.
 30. ספר היובל לפנחס רוזך, .בעריכת ח׳ כהך, ע׳ 176-178.

 31. נבבלל לבמיה דף צ ע״ב, ובמגילת תענית סופ״ו,
 וירושלמי חגיגה פ״ב ה״ב, ועוד.



 שניה, לא נאמר דבר על כך שסמכות זל הלא רק כהוראת. שעה,. ללפל
 מה שהשעה ערלכה (כפי שגאםר בסוגיא על הוראת שעה). אדרבא, הך מהמשנה
 להל מהגמרא משמע שזהר העונש הרגיל שביתי הדי7 מפעיל בכל הזמנים לבבל
 המ׳נבל0,בלי הפעלת שיקול דעת לפי מצב יהדלר !כרומה, בדיר? כפי שמפעיל
 את הדינים המופיעים במשניות שלפני משנתנו ושלאחריה. על כך די7 כלפה

 סלפלע באלפ7 סתמי בתךר ההלכה הרגללה המחליבת, ללא בתדר סיפלר
 מעשה על מה שעשה בית'די7 מסלים בזמז ס7 הזמנים, כמל שמופיע בדף'
 מל ע״א ביחס 'להוראה שעה (עי״ש). לאם העונש הלא תמלדל אלך יתכ7.

 שהוא סתקגת חכמים? הרי איך הכס אל נביא רשאים לחדש הוראה לדורות
 אשר סותרת את דיך התורה32!

 ולבסוף, התלמוד סורח להגדיר את התנאים המדויקים שרק בהתקיימם
 מתחייב אדם בעונש כיפה. איך אנו מוצאים כאך את אותה, הגמישות

 שמאפיינת את הפעלת הוראת השעה, ביך בדיך המהותי - כנגד מי, וביך
 בדין הפרועדורלי ובדינל הראיות. וביחס למי שלקה ושנה, למשל,

 התנאים נ ל קש ל ס'מאד: א. עבלרלת שע7נש7 כרת; ב. שעבר שלל.ש פעמלם על
 אלתה עבירה; ג. שהתרו בו למלקות בכל פעם33 - כלומר־ שצריך שני עדים

 להתראה •כמד בכל התורה (אמנם אין יצווך בהתראה לכיפה).

 גם ביחס להורג ,נפש שלא בעדלס ראלנו שהגדרלם הס מדוללקלם,
 וקפדניים: דוקא שני ,עדים, ״אבל על פל עד אחד - םועלא דגה 'בעלמא
 הוא"34/ וב7 דוקא כשלא הוכחשו בהקירות. משא״כ ביחס ,ל״בי״ד מביך
 ועונשיך שלא מך התורה" כל עדות וראיה המשכנעת את ביה״ר ׳באמיתות

 הדברים תתקבל, ויפעלו על פיה35.
 מכל האמור לעיל ברור מדוע אף אהד מך. הראשונים והאחרונלס לא

 קישר סוג יא זו לסוג ית הוראת שעה•.

7 בהל׳ סנהדרי7 כד, ד: ״יש לבית דיך להלקות מי שאינו מהוייב ל  32• עי
 מלקלת ללהרלג סי שאינל מחלללב מלתה, ללא-לעבלר על דברי תלדה
 אלא לעשלת סילג לתלרה ... כפי מה שיראה להם, הכל הלראת שעה,
 לא שיקבע הלכה לדורות." וחדברים אמורים אך ורק ׳ביחס לעונשי

 גוף, כגוך מלקות ומיתה. בעונשי ממוך יש סמכות לתקיך אף לדורות
 עונשים על עבירות מוגדרות. עייך בהל׳ ו׳ שם.

 33. לשיטת רש" י בסוגיה, ברייה "של כריתות", וברמב״ים לאי ברור.
 34. רש״י דייה ״בעדות מיוחדת". ועייך רבינו יונה בשערי תשובה

 שער ג׳ רי״ט.
 35. בפי שעולה במיוחד מהסוגיא בירושלמי מם׳ חגיגה (ב,ב) ״תני אמר

 ר׳ אלעזר בך יעקב שמעתי שעונשיך שלא כהלכה, ועונשיך •שלא
 כתורה. עד אלכ7? ר׳ לעזר בל רבל לוסי אמר עד כדי זלמזום,

 ר׳ יוסה אומד בעדלס אבל לא בהתראה.״ ובקרב7 העדה שם, מבוארת
 דעת ר׳ לעזר בי רבי יוסי (שהלבה כמלתל) שדי בכך ״שנוכל לחשוב
 שעשה עבירה" כדי להענישו, ע״פ איזה ראיות שימצא הרייך לנכוך.
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 ברמב״ם: הרמב״ס בעניז זה נאמך לפשיטה של הגמרא, ועל לדי
 גחינה דרך הסידור של ההלכדת, דלשדגד המדויקת, בירכה בלי צל של ספק

 שהרמב״ם ראה בדיך הכיפה סוגלא נפרדת להלרטיך מריך הוראה שעה.
 גם הרמב״ס אינו מזכיר אה דיך הכיפה בדונו בהוראה שעה של בית
 הדיז, "וב7 אלנו מזכיר בדדגד בדיך כיפה שמקרר הריך הדא סמכוה חכמים
 בהוראה שעה. את דיך "בי״ך מביך' רערנשיך שלא מך ההורה״ מבלא בפרק
 בד מהלי םנהדריך, שכל ענלנו סמכולוה חריגוה של בלה״ד, בעוד שדל7

 כלפה מוזכר במה שנוגע לרועח - בחל׳ רועח, ובמה שנוגע למלקות - בפרק
 לח מהל׳ סנהדריז, שענלנו עלנשל מלקות. על לדל כר מראה הרמב״ם

 שעונש הכיפה בשנל התחומלס הללו, הלנו חלק בלתי נפרד סהדיז המהותי
 הרגיל החל בהם, פה שאי7 כ7 במה שנוגע להודאת שעה של בית דיך, שהיא

 בגדר סמכות כללית חריגה. ולא הוזכר, למשל, בדיני שבת שהרוכב על
 סדס בשבת עלדל להתחייב סקילה36־.

 שנית, רזה אולי החטוב מכל, לא הזכיר הרמב״ם ־־ כפי שגם לא
 מוזכר בגמרא- שתנאי לתחולת די7 כיפה הוא שהשעה צריבה לכר, ושהסמכות
 היא עפ״י שקול רעת ר של בית הריך. מפרק כייר בהל' סנהדריך מוכח שבמה

 שנרגע לערנשי גרף חמורלס, אי7 סמכות לחכמים לקבוע כהלכה לדולוה
 ערנש חריג! על עבירה כלשהי37. אף. בשני המקרים החריגים שבהם נקבע
 עונש מסוים לד״ורות38• הרי שהושאר הדבר לעולם לשלקרל דעתו של בית

. 4 , 7ביי7 במה שנוגע לבחירת העונש0 3  הדיז , בי7 במה שנוגע לעעם ההפעלה9
 בדי7 הענלשה כהוראת שעה כותב הרטב״ ס: ״לש לבית הדין ....׳׳ - דהיינו
 לש באפשרותו לעשות כר לפי שקול דעתו, בערד שבעניך כיפה "כותב: "כל
 אלד הרצחניך כרנסיך ארתך לכיפה..." דהיינר שחייבים לעשרת ב7, וזו
 הלכה לדורות לכל זמ7 ומעב ולא כמו הוראת שעה שכשמה כ7 הלא - לשעה

 בלבד.

 ולבסוף, כמו בסוגיא התלמודית, אף הרמב״ס פוסק את כל הגדרלס'
 המדויקים והקפדנילס הדרושלם כדל שאדם יתחייב בעונש הכיפה, בעוד
 שבהוראת שעה לש לבלת הדי7 לדי7 עפ״ל כמעט כל עדות המשכנעת אותו,

 36. ואולם עיי7 צשי7 רבלנו בהל׳ אלםורל ביאה בא, לד, בלחם לסרגלא
 .בסנהדר^7 מו. ונראה ששם המדובר על מכת מרדות, לפי שעבר על

 7י7 דר.בג7 בעניז זה, ועפ״ י עדות ברורה, לפל כל דלנל הראיות.
 37. בהל׳ ד' שם: ״לא שיקבע הלכה לדורות"•

 38. מלקות למי ששמועתו .רעה• (הלי .םנהדריך, כד, ה) ובעונשי ממרך (שם,
 ר') שבשניהם ,כתוב, ״בכל מקום ובכל זמז״ או ״תמיד״.

 39. "לש לבית הדי7..."
 40. כגרך גרבה הקנס בערנשי ממרך .



 בלי "כל דרכי הדרישה וחקירה (בכיפה החקירות מעכבות!) יל/התראה,
 ולא בעדות ברורה אלא הוראת שעה בפי מה שראה״41.

 מעתה תובך סתירה מרומה ביך שני מקומות במשנה תודה, שתמהו
 עליה מקצת המפרשים42. בהלכות ררעח, אחרי הבלאו את דיך הכיפה

 לרוצח, כותב הרמב״ם: "ואיך עושיך דבר זה לשאר מהוייבי מיתת בית
 דיך. אבל אם נתחייב מיתה ממיתין אותו, ואם אינו חייב מיתה פוטריך
 אילת ל, שאע״פ שיש עוונות חמוריך משפיכות •דמים, איך בהם השחתת ישובו
 של עולס כמו שפיכות דמים וכוי...״.. ולכאורה יש כא.ז תימא גדולה,

 שהרי בהל' סנהדריך (שם) כתב הרמב״ס: ״יש לבית דיך להלקות מי שאינו
 מחלייב מלקלת, ללחרלג מי שאינו מחול ל ב מיתה״, והדוגמה המובאת לעונש
 לעונש מיתה היא דווקא חילול שבת (״מעשו! באחד שרכב על סוס בשבת בימי

 יוונים והביאוהו לב״ד וסקלוהו״) ולא עבירת רצה!?

 אלא שעל-פי דברינו העניך ברור, ואיך כאך סתירה כלל. מפני
 שעונש כיפה אלנו הוראת שעה, אלא הדין הרגיל שיש להפעילו בכל יזמן,

 ובכל מעב ־ כאשר דגים דיני נפשות. בהל׳ רועח עוסק הרסב״ם בדלן
 הרגיל הזה, וקונע שעונש" הכיפה קיים• (בעורה שפורטה לעיל׳) אך ורק

 במחוייב מיתה משום עבירת דעח, ולא נשאר חליבי מיתות. כל זה אמור
 בלחם לדין הרגלל. ואולם על-פי הוראה שעה יש לו לבית-דיך סמכות

 רחבה ביותר, בולל עונש מוות לכל עברייך שהשעה למצב הדור דורשלס
 את המתתו, ובסמכות יזו לא עוסק הרמב״םיכי אס בהל' סנהדריך43.

 סיכום

 העולה מדברינו ששתי הסוגיות שונות בתכלית, ואיך להטיל את
 הגדריס החלים על הוראת שעה, על עובש ,הכיפה, הן המגבלות (לא לדורות,
 ורק כפי זנו דל השעה־), והן הסמכויות הרחבות בדלני הראיות והפרוצדורה.

 עונש הכיפה חריג רק בזה שאינו מופיע בתורה שבכתב, לכולו במסורת
 בע״פ הלכה למשה מסיני.

. הל׳ סנהדרין כד, ד. 4 1 
 42. עלין אורים והומים לחו״מ סי׳ ב' סק״ב, ובסי הלכה פסוקה שם,
 המצטטים הלכה זל כראלה לכל שאין להרוג בזמה״ז אלא ,על רצח.
 43. למה שהזכיר סמבות זל במקום •אחר בהל' רוצח (פ״ב ה״ד) הוא

 מפני שהזכיר את סמכות המלך להרוג רוצחים בדין המלכות, שהיא'
 מיוחדת לעבירת רצח, ולא כללית לכל התורה כמו סמכות הסנהדריך.
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 ניתן להזכיר מספר נפקוהוה מעשיוה למםקנהנו זו, מצנד אצה שכנר
 נזכרל. נראה למשל שבערד שסמכלה הוראת השעה שמשה גס נידיהס של נהי
 די7 שאחרי הסנהדרין ואף אחרי חתימת התלמוד, כמכשיר ענישה' לפי ערכי

, הרי שדין הכיפה - נתור שכזה וכלי להזדקק לגדר של הוראת 4  הדור4
. 4  שעה - לא ניתן להפעילו בזמ7 שאיין דנים דיני נפשות ומכות5

 כמו כן נראה שיחולו בדין כיפה שאר המגנללת .הפרועדורליוה
 החלות על ביה דין הדן בדיני עונשים, כגון שחייב 'מישהו ללמד עליו
, וכן שאר החומרות שנשנו בראש 4 , ושאין לדון שנים ביום אחד7 4  זכות6

 פרק ד׳ נמסכה סנהדרין, אשר לא חלוה על בלה דלן 'תדן עפ״י הוראת
. ואמנם יש מקום להסתפק אס דין כיפה נחשב בכלל 'כדיני נפשות, 4  שעה3

 או שמא נידין־ כדלגל מכות, מאחר שאלן הורגים אוהו בידים. נפקא מינה
 לעגין גלדל בית הדין, הרכבל, ועוד ועוד.

 44. ועילן דברי וי' יהודה בן הראי״ש בשו״ת' זכרון יהודה, לכן ש. אסף
 ״העוגשלן אחר חתימת התלמוד״ , ירושלים הרפ״״ב, וכן י״מ גיגעבורג
 ״משפטים ללשליאל״, במללחד ע׳ כ״ב לאילל. רעי בסלר חו״מ סל׳ בי.

 45. לע׳ במש״ כ החזלן איש,, המל בא בהערה הבאה.
 46. משנה סנהדרין לב ע״א. רכך במי' דף יז ע״א.. רמב״ם הל׳

 סנהדרין ט, א.
 לכן כתב החזר! ,אישי,, בהל' רלעח לשמירת נפש, לפ״ד ח- ט.

 לז״ל: ״נראה דכיפה יש ליל חיל מי ר של דיני נפש ל ת בכל עשרה דברים
 שנשבר במהני׳ לבי א' לכן אם ראו כללן לחלבה'פרסרין אוהל

 וכוי' . ״ על״ש .
 47. משנה סנהדרין מה ע״ב.

 48. עיין במשנה בסנהדרין שם, ששמעון בן שטח דן שמונים נשים ביום
 אחד׳ לאף הלאן, מכוח הוראה שעה לפי עורכי הדור, ועיין גס

 ברמב״ם הל׳ סנהדרין פכ״ד שם.
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 פרופ' מנחם אליך

 תגובה למאמר ״עונש הכיפהי׳

 מקילו של עונש הכנסה לכיפה - אם בהלכה למשה מסיני אי כתקנה
 של חכמים על יסוד העקלון של בית דיך 'מכי ז, לעונשין שלא 70 .הד י 7 -
 שנוי במחלוקת ביז החכמים; והדבליס מובאים בארוכה במלגליות הים,

 לחר״ר מרגליות, על םנחדדין (פא ע״ב, .סימנים ב ר-ג). עיין שם.
 מפשסות שאלת הגמלא בסנהדרין (פב ע״ב) ״מי איכא 'מידי. -דרחמנא פעריה,
 ואנו ניקום וגיקסול ללה", 'משמע שאותם מקלים שבהם מכניסים לכיפה,
 מדין תורה הוא פעור ממיתה' ללא היה נהרג־,׳ וכן יש להסיק. ממקומות

 אחרים, שכאשר לא נתמלאו "כל הדרישות - לפי דין תורה - באשר להוכחת
 ודאות עבירת רציחה, לא הלה הנאשם גהרג ולכן "מרבים שופכי דמים
 כישראל״; משמע שבמקרה כגון זה' לא הוכנס לכלפה (ראה מכות, ו-ז,

 ומרגליות הים, שם). וכן כותב הרלב״ש ׳(שו״ת הרינ״ש, רגאי): "ואם
 בשאר העבירות היו הולגין שלא כדיז *ילד השעה, אין צליל לומר

 בשפיכות דמים שהחמירו בו חז״ל שכוגסין אותו לכיפה כשהורג שלא
 בעדים..."»

 הריין בסנהדרין (פא ע״ב) סובר שדין בגיסה לכיפה אין יסודו
 בעקרון של מכין ועונשין שלא מן הדין, ונימוקו הוא משום - "דטעם
 מכין ועונשין ליתיה אלא לצולל שעה למראית הבית דלן, אבל לעשות

 הקנה קביעה אלן לגו, שאלן נבלא רשאי לחדש, דבר ומצוה עולמית,
 וכל שכן לחדש מיתה למי שאינו מחויב לה, תקנה, עולמית". וזהו,
 בעיקרן, גם נימוקו של מחברנו,,,'אדלה לייל. נימוק זח של הר״.ן

 מעלה שאלה עקרונית בדבר מהותן של תקנות חכמים בכלל, שהרי לגבי
 רוב חתחומים (ולא רק לענין דינל עונשין) נאמר שהותקנו' לפי שעה,
 כהוראת שעה, לרגל נסיבות ותנאים מסוימים וכיוצא יבזה, אל למעשה
 מהוות הן חלק מהותי וקבוע מכלל מערכת ההלכה, ונאמרו בהס פרעי
 דינים לםליגלס כמל לענין כל דיך והלכה אחרים ](ודינים ,וסייגים

 כאלה נאמרל גס לענלן ,תקנות בדיני עלנשלן על סמל העקרלן של נית דיך
 מכין יעלנשין - ראה לדוגמה'סייגים שנקבעל בשליית הרלב״ש, שם). בשאלה

, ללא, כאן המקום ( 4 3 9 - 4 3  זו דנתי בארובה בספרי (המשפט העברי, עמוד 6
 להאלי ל.

 דבלים עקרוניים להסבר מהותך זו .של התקנות בהלכה נאמרו. על ידי
 הרמב״ם, הלכלת טסרלם, פרק ב, הלכה ע (ובמקומות נוםפלס, ראה המשפע

 העברי, עמוד 408 ואילל), ועל פי דברים אלה של הרמב״ס סלכמתל בספרל
 (עמי 438), וארשה לי לצטט:
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 ״ססכרמס של חכמי ההלכה היא לפעול בתחום חקיקת-הםשנה
 בלבד, ואין הס רשאים להתקין ולגזור׳, כהוספה אד גריעה,
 בתחום החקיקה הראשית/ כדין מדיני התורה שבכתב. כל דין
 ומזג רה שבתורה שבכתב ״עומדת לעולם ולעולמי ,עולמים, אין
 לה לא שלגלי ולא גרעדן" (רמב״ם הלי יסוה״ת-ט, אי), היא

 נצחית ולא לשעה. ,ואילו תקנתם של חכמים, למעשה קבועה היא
 אמנם,ותמידית, אל אסור להם "׳לקבוע הדבר לעדלס שהוא מן התורה"
 (רמב״ם הל׳ ממרים ב, ט), וחייבים הס "להודיע לעם שהוא גזירה,

 שלא יבא מן הדבר חרבה״ (שם)׳ ״למיגדר מילתא״ ד"לשעה" אינם
 אפוא בתמיד ותה למעשה׳ של ההלכה שמקורה בתקנה, אלא במעמדה

 ובמקומה, מבחינה עיונית, בסולם הערכים של כלל דיני התודה
 שבכתב ושבעל פה־. הדינים שהם. מדאורייתא שורשם בתחום החקיקה
 הראשית, שלגביה לא קיים. המושג• ״למיגדר מילתא״ או ״לשעה״;

 לעומתם, הדינים שמקורם בתקנות לבגזירלת חכמים מקדמס בתחום
 חקיקת-המשנה, שהרקע ,ל התקנתם היה משוס "מיגדר מילתא״ ומשום
 צורכי. השעה־, אך ״טיגדר סללתא״ זה קבוע הוא •וה״שעה״ ארוכה
 ותמידית היא,״ והחקיקה הראשית גלפה מצווה שלא למרר מהם":..
4 - דוגמאות מתקגלת שלבלתי). דברי 3 9 - 4 3  (וראה בהערות ישם - בעמוד 7

 הר״ן שהבאנו לעיל מעצים שאלה •עיונית חשובה, ועוד צריך לדון בהם
 בארוכה. ועתה, אסתפק במה שכתבתי׳, צכבלדל של המחבר המלומד, ובהערה
 קצרה בסוגיה עקרונית חשובה זו, שלא רק ללמד על עצמה יצאה אלא על

 כלל סלגית התקנות בעולמה של הלכה יצאה. .לאכמ״ל.



 גיורא רואי

 כהנלם - עם קדושר כאמור

 המעונה בפ״ק רסנהדריך (מ״ב) עוסקה במספר הדיינים היושבים לדיץ
 נידלנים שונים, ואומרה: ״עיבור השנה בשלשה דברי ר' מאיר> רשב״ג אומר:

 בשלשה מהחילי7, ובחמשה גלשאי7 לנ-להגיך, לגומריץ בשבעה ואם גמרו
 בשלשה - מעוברה״. שואלת הגמרא (י ע״ב) ״הני שלשה חמשה ושבעה בנגד

 מי? ... חד אמר: כנגד -ברבה כהגיס (רש״י: בפםלק ראשלז ג׳ היבוה והשני
 ה' ושלישי ז׳ תיבות), וחדי אמר: כגגד" שלשה שומרי׳ הסף״יחמשה מךיאי פני

 המליך, שבעה רואי פיני המלך״.

 'שאלת הגמרא^״הני שלשה חמשה ושבעה בנגר מי?״ אינה מובנת בלל.
 •מה פירוש כגגד מי? ומדוע צא שואלה* הגמ־׳» כבשאר 'מקומלה: ״מנהני מיצי"?

 הדבר המאפיך את עיבור• השנייה (ובך .את ׳?ידוש החודש) הוא הבח
 שהקב״ה נותך לתחתונים. הקב״ה נתך לעס ישראל (המיוצג ע״י בי״ד)
 צסדר וצקבוע; אה׳ הזמניים. -וכך מסבירה הגמרא בברכות (מט ע״א) אה

 חתימת הברכה ביו״ס "מקדש.׳ישראל־ והזמנים - ישראל־ דקדשינהו'לזמנים" .
 ניה7 לישראל הכח "לקדש חדשים דלעבר •שנים ובכל -לקבוע אה 'זמני המועדים.
 כח זה גדול עד כדי כך ׳שאפילו יוה״כ, שבו ״עיצומושל יום מכפר״ נקבע.
 ע״י בי״ד. זהו המיוחד בדיינים המעברים אה השנה. ושאלח הגמרא כנגד

 מי? דהיינו,היבז מעינו כיייוצא בזה?
 בהשובהה מביאה הגמרא מחלוקה בגושא חד אמר כנגד ברכה כהניס, וחד

 אמר כגגד שומרי הס9 ורואי פנל המלל־. מהו ביאור דעה שגיה זו?

 הגר״א בסידורו' ;בפירוש הקבלי בעניך ברכת כהנים) מסביר דעה זו
 וז״ל: "אמרו בגמרא חגי ג׳ , ח׳ , ז׳ כגגד מי? חד אמר כנגד ברכה

 כהניס וחד אמר נגר שלשה שומרי הסף וכוי, הן חכל אחד. ג' •שומרי הסף
 הס נגר גי' היבוה ״יברכך ה׳ וישמרך״ , שבפםלק יזה יכתוב ג״כ לשוך שמירה.

 ומאי דכהיב נגד חמשה מרואי" פני המלך הוא יפסוק "יאר ה׳ פניו אליך
 ויחגך" , הלא ג״כ חמשה היבלה וכהיב בו פנים. ומייד ז׳ רואי פני המלך
 הוא גגד" פסוק השלישי שהוא ז׳ישא ה׳ פגיו אליך וישם לך שלום״, הוא ז׳
 היבלה לג״כ כהיב בל פגים״. ע״פ פירלש זה גס המ״ד השגי מהכל7 לברכה

 כהניס לא״כ עריך לברר מהי המחללקה ביז האמלראיס השלגים.

 הסביר הרה״ג ר׳ שלמה פישר שליע״א שיש בברכה כהניס שני פנים לבזח
 מחללקהם. המ״ר הראשוך אלמר בפשסלה שברכה כהניס היא כעיבלר השנה,

 שהרי הקב״ה נתך לכחנים כח לברך בשמו את ישראל, לזהל כחם המיוחד של
 הכהניס הדומה לכח הדיינים בעיבור השנה. המ״ד השני חללק לםלבר שאיז

 בברכת כהנים בטוי לכח הניתך לתחתונים, להיפך כל הברכה היא מהקב״ה ולא
 מהכהניס. הכהנים הס רק כ׳נינור דרכו עוברת הברכה. וזה לשוך המדרש

 (במ״ר פי״א, סי׳ ב): ״אמר להם הקנייה אע״פ שאמרתי לכהנים שיהיו מברכיך
 אהבם, עמהם אני עומד ומברך אהכס לפיכך הכהניס פורשים אה כפיהם לומר

 ש׳הקב״ה עומד מאהרינו׳ .׳־
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 כייי7 חשיבה זה משתלב גם בפשוטו של מקרא, רכך פירש הרשב״ם
 (במדבר ל, בג): ״בה תברכל את בני ישראצ - כצלמר, צא תברכל מברכת
 פיכם... אצא אצי תתפצצר עאברנם אני במל שמפרש ׳יברכך ה׳׳, לאני

 אשמע קלצכס כאשר תאמרל, לאברכס צישראצ. כמל שמפרש י לשמל את שמי
 עצ בני ,ישראצ׳ כשיברכי הכהנים צישראצ בשמי יצא בשמם אני אברכם

 לישראל, כמל (כאילו) שהתפלל 7 .הכה נ י 17 לאלמרים: ׳יברכר ה׳׳, יישא
 ה׳ פניי אליך׳ כדכתיב: ׳לפנימי אליכם" להרביתי אתכם רגל׳״. יזהר

 תלבץ הפרשה עפ״י הרשב״ם הקב״ה מעלה דלקא "כה תכרבל״ אל תטלל גדילה
 'לעעמכם לברך בשמכם אלא דיקא בלש י ז ׳זי. הכל מייחס לקב״ה.

 ,על פי ביאיר זה למחליקת לא סיבן. איך יחס הגר״ א גס למ״ך השני
 השיאה בי7 ברכת כהגלס לעיביר השנה? הרי בעיביר השנה לש כח לדייגים,

 לבברכת כהנים לפי דבריני איז •משמעית כזי.
 אלא שלדאי גם למ״ד השני יש בברכת כהנים רמז לכח ישנית7־ לתחתלנלס
 לברך", לזי כללבתל באלמרל ״"כנגד שלשה שרמרי הסף חמשה מרלאי פני המלך
 לשבעה ריאלי פגי המצר". הכהגים מהללים כביכלצ, פמציא ישצ מעלה שהרי

7 ליעעל  לדאל שברכת הי חצה עצ לשראצ בעקבלת ברכת הכהגיס. הם בעי
 המלך הליעעים ליי צברך את ישראל; והך הך הדברים בעיבלר השנה, את השגה

 למעשה מעבר הקב״ה אלא שהדללבלס יועצים לל, כביכלל, מתי יאלך לעשרת זאת,

 בכל איפ> ראי ני שני פגלם בברכת, כהיגלם. האחד, פשלטל של מקרא ע״פ
 הרשב״ם שהקנייה היא 'המברך להכהנלס הם. רק מכשלר לשים את שמי על ,ישראל.

 רפך נרםף הלא שנמסר לכהנלם כח עעמאל לברך את ישראל.

 כליעא. בזה אפשר לימר גם בנרגע ללחס לשדאל ,יאיה״ע. הקב״ה יעד
 את עם לשראל להלית כהנלם ״יאתם תהלי לי ממלכת כהנלס יגיל קדיש

 (שמרת לס, ר).

 מעד אחד כל העללס מתברך בזכלת ישראל ככתיב אעל אברהם "רנברכר
 בך כל משפחת האדמה״ ;בראשלת לב, ג)•'"!התברכו בזרעך ־כצ גליל הארץ״
 (בראשלתי כב, לח) יב7 מעלנל בירמיחר (ד, ב) "להתברכי בי (בישראל)

 גלים" יפירשי התרגימיס במקימית חג״צ ׳בך׳ - בגצצך יבזכיתך. בצימר,
 הגיללם יתברכי בזכית ישראצ, מכח ישראצ. הקב"ה העגיק צאברהס לצישראצ

 כח שעל לדי מתברך העללס כללד. (אמגס רש״ל פלרש בכצ מקים שהגיילס:
 לברכל את בגיהם שיהיו כישראלי, אך ג״ל שאי7 זה פשיטס של הכתיבים׳).

 אך לש גם עד אהר בתפקיד ישראל, ככהגלם לאלמלת, להלא שלשראל
 מעבירים'את ברכת הי׳ לעמים ראיך להם כה מעצמם. כך משמע מנבלאת

 ישעיהו לעתיד לבוא "רעמדר זרים לרעליעאנכם, לבני -נכר־ אכריכס וכרמיכם.
 לאתם כהני ה׳ תקראל, משרתי -להינל יאמר לכם" (ישעיהו סא, ה-ו).
 ישראל נקראים כהני הי' ומשרתיו, וכל כחם והשיבותם היא כמשרתי ה׳

 ״כי הס זרע ברך הי" (שם פסי׳ ס) כלימר ה׳ מברך את ישראל למזה נלבע
 כיחס כפמללא של הקב"ה.

 שני צדדים אלה באים לידי ביסיי בתפלת הכחנלם לאחר ברכתם
 "רבונו של עולם, עשינו מה שגזרת עלינו, אף אתה עשה עמנו כמו

 שהבטחתנו 'השאיפה ממעוך קדשך מך השמים לברך את עמך ישראל לאת
 האדמה אשר נתתה לנל כאשר נשבעת לאבלתיני ארץ זבת חלב ודבש׳

 (דברים כל, סל׳)״ (סוטה לט).



 יהודה ז לסר

 ״סברא פשוטה״ של תוספות

 בגמרא (ב״ק יז ע״ב) מובאת בעיה: "בעי ךבא: דרסה על כצי לצא
 שכרתו וגתגצגצ\צ^מקוס אחרי ונשבר, מהל? בתר מעיקרא אזציינא 'וגופיה' הלא
 אידלצמא בתר תבר מגא אזלינא לערלרלת נינהו?״ רבא מתצבט, האם־ כמג לער
 נזק שגגרם באופז ישיר ע״י 'הבהמה, אצא שעבר זמז מה מפעולתי הבהמה לעד

 צגזק בפועצ; האם אגו רואים בזה פעוצה ישירה שצ הבהמה, כאצל שברה !
 בעצמה, ותשצס נזק שצם-, או שאגו רואים זאת ככחה י של הבהמה, כערורות,

 משום שאגו מסתכלים על רגע השכירה, ותשלם חעי׳ נזק כדיז צרורות.

 ממשיכה הגמרא: תפשוט ליה מךרבה, דאמר רבה:"זרק כלי מראש הגג
 ובא אהר 'ושברו במקל -־ פטור, דאמריבז ליה מגא תבידא תבר״. ומסביר
 רש״י: ״פטלר - המשברל' וו/ייב הזוךק, אלפא בתר מעיקרא אזלינז והואלל

.  לסלפל לישבר לכשינלח, כמי ששברל הלא דמי״1

 תוספות כ ותיבל ם' ע בך" ה זרק כלי): ״נראה דאס זרק אב; אד חץ על הכלי,
 לבא אחר לקדם לשברו, דפשיטא דחייב, וצא שייך כאץ מנא הבירא הבר. דאי

 א־זליגז נמל הכא בתר מעיקרא צא משכחת בערלרלת חעי נזק (שכך אס גם
 בזריקת אבנים אזליגז בתר מעיקרא, יכל עךלרלה יחשבל כירגל' פשרטה).

 לסברא פשלטה היא לחלק בי7 זורק אב7 לזלרק כלי עעמל״.

 להלז נראה שבדבר שנראה לתוספות כסברא פשוטה התלבעל האחרונים.
 ננסה לראוה אה הסברות העיקריות המובאות" בדעת התוספות וכטגךו.

 ״קעוה החלשז״ (סי׳ שע ס״ק א) מביא מספר ראשונים' שלדעהו חולקים
 על ההוםפוה.

 א. הרא" ש. כוהב הקעוה:! ״אסגם מדברי •הראי'ש נראה דגם .בזורק חץ אז צ ל גץ
 בהר מעיקרא, שכהב בפי כיצד הרגל (סי' ב) גביי התלזה יברה״ר והזיקה

 ברה״ י חייב, ו ז" צ: '״ואע״ג דגבי י דרסה. על הכלי. ונהגלגל למקום אהד־ •ונשבר,
 אסיקנא לעיל' כרבה דבהר מעיקרא אזלינז, הכא לא אזלינז -בתר מעיקרא• אלא
 אחר המקום שנעשה בו הנזק, ;דגלי קרא ברגל ׳ובער בשדה .אחרי, והבעור היה
 בחער הניזק' עכ״ל. ואי• :נימא .לחלק בלז' •זרק חץ לזר_ק יכל י-,־״ א״. כ מאי. .קש יא
 ליה מדרבה? דהא התם התיזה ברה״ר דאינו אלא ערודות, .והוי ללה זורק חץ׳
 אלא ודאי דהדא״ש אינו מחלק יבי7 !זורק חץ לזורק כלי״ כלומר מכך שהךא״ש

 בשאלתל משלה ביך המ?רה .של רבה שזרק את .כלי עעמו, לבי7 התיזה אבז
 להזיקה כלי, מוכיח הקעלת שלדעת הךא״ש אי7- הבדל אס הכלי הגיע לאב7

<  אל האב? הגיעה לכלי׳, לבשניהם •בתר .מעיקרא אזלינ27

 1. לכץ כתבל רלב הראשלגיס, פרט 1לרמב״ז באחד מהסבריל על הרי״ף
 (מלחמות ה' סוף פרק שבי).

 2. לבז כתב יש״ש ב״ק פ״ב סוף אלת ד׳ .
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 ב. הגמלקל י וסף. הנמו״י כותב (י ע״א בדפה״ר) ״לאי קשלא צל א״כ
 היבי שלי בז עם חשלכה צהדצלק את הגרלת להדצקתה הרצכת לנגמרת בשבת...
 צא קשלא צ7 שחלל חללבל משלם חציי כזלרק חחץ3־, שבשעה שלעא חחץ מתחת
 לדל, באיתה שעה בעשה הבצ, לצא חשבינז צלה מעשה דמכאז דצהבא... אצא
 כמאז דמדציק מעלקרא ... חשבינך ציה...״ למשמע מדבדיל שגם צגבי חץ

 א־וציגז בתר מעיקרא, דצא בתלם׳.

 ג. הסלר להשל״ע. סלסי9 הקצלת צהקשלת עצ התלם׳ מגמרא מפירשת, שבמיתה
 פסקל הטלר להשל״ע. הגמרא בב״ק (דף י׳} אלמרת שמרבח בחביצה, היינל

 המלםלף חלסר בעירה צאש שהדציק חברל־, אס האש היתר! מגיעה צחצר הניזק
 גם בצל התלםפת ־ הראשיז צבדל חללב להשני פטלר. לבתב הטלר עפ״ל גמרא

 זי: "עשה חאחד חאש, לבא אחר והוסיף; אם לש במה שעשה הראשלז כדי שתגיע
 צמקלס שהצכה ־ הראשיז חייב״ (חו״מ תיח), לבז פסק השו״ע (תיה, י),
 ומסי? הקצלת: "ומשמע דאינל הללב אצא הראשלז, לצא השני; לאי גיסא

 דזלרק חץ לבא השני לשברל השני הייב, א״כ באש דהלי נמי משום חציל,
 אמאי אלני חילב חשני, אי עכ״פ יתחייבו׳ שניהם בילז דצא אזציבז בתר

 מעיקרא בזלרק חץ/?״4

 למסללס הקצלת: "יאיז צלמר דהא דאמריבז בזירק חץ יבא אחר לשברל
 השני חייב, חיינו דללקא אם בא לשברל בידיס, אבצ אס השנל ג״ב זרק חץ ־
 הראשון חייב לצא השני, דמאי שנא בייז דצא אזצת מעיקרא בחץ". - לאמנם
 החלצלק שדחה הקצרת, נראה לעב״ד הגיוני מאד, וניתך לאומרו בדעת התלס׳ .

 עצ דברל התלם׳, שאם זלרק אבז כזלרק כלי לא משכחת זנרלרלת, כל
 נצל בערררדת בתר מעלקרא לנראה את הערלרלת כגל9 הבהמה לתשצם נזק שצם,

 עלנה הקצלת: "נראה צענ״ד דאכתל אלנל אצא כחל, ראע״ג דכמאז דנשבר
יז שאלנל אצא עצ לדל .כחל, הצכה דחעל נזק משלם",  (מרגע ההתזה)דמי, בי

 זחי תלד?* דברל קצלת־ חחושך.

 להנה, כלתב הנמלקל ללס9 (ז ע״א בדפה״ר): ״למלהל כתב הרא״ש ז״צ
 שאם זרק אבז אל חץ עצ הבצל, לבא אחר לקדם לשברל חליב; דיש צחצק ניז
 ענלן זה צזלרק הכצי עצמל." לא״כ ברלר אלפלא שגס הרא״ש לגם הנמל״ל

 סיברלם כדעת התרס׳ ׳. למלכח שלש צפרש אחרת את המקרלס מהם הלכלח הקצלת
 שהם סיברלס נשלטתי, יכבד טרחי בכל הרבה מך האחרינלם ינבלא מקצת דברלהס.

 ה״נחצת 7ל7" ;ב״ק לז ע״ב ד״ה אל בעלקר) מסבלר את סברת התיס׳ ,
7 זלרק אבז צזלרק כלי, לביך הדייז שצ  למפרלד ביז ההיצלק שצ התלס׳ בי
 הרא״ש בעניז התיזה ברה״ר להזיקה ברה״י. לז״צ: ״דבשצמא אס אנל דניז

 עצ גי9 חכצי אי חשיב כמגא תבירא אי צא, בזה שייל- שפיר צפצלגי בי7

 3. בגמרא (ב״ק כב ע״א) לש מחצלקת, ר״ל אמר אשל משלם חציל, לר״צ אמר
 אשל משלם ממלגל (למסקנת הגמרא שמייד משום חציו מסכים שחייב גם

 משלם ממלנל, לבז הצכה).
 4. אמנם הקצלה עצמל מקשה עצ עצמל מדברי הטלר באלתל סימן , מהם עלצה

 כשלטת התיס׳ ,לנשאר בצ״ע, לא״כ קשה להניח שזו דעת הטור.



 .זורק אב7 דצא בעשה מעשה בגוף הכצי, וצבר הלא חשובי כשצם וחייב המשכרל
 אן». דסלפו. היה צ השבר ע״ י הא בז, מ״מ כ צ כמה דצא הביעו הא בז :הוא בשצלמומל

 בלח שעדייך צא געשה ביו שום מעשה'בגופך. טשא״כ בזורק הבצל גלפלה,
 כיוך שנעשה. המעשה בגוף הכלי תל השלב. כמגא׳ תבלרא. אבצ כאשר באגו צדוז

 עצ גלף בזק הצרורות הלכז געשה בך״ה או ברה״י, בזה שלה דיך הצרורות
 צדיז הזורק את הכצל, וכשם שבזורק את הכצל אזצלגז בתר מעלקרא וחשבלגז
 ציה כמגא תבלרא, כמו כז בהך גזקא דצרורות שהתיזה ברה״ר אלת צז צמלזצ
 בתר מעיקרא וצמחשביה כאלצו נעשה ברה:׳ר, כיוך שכבר נעשה המעשה בגוף

 הצרורות שכבר הותזו, וא״כ .דמייך בזה. כאילו נעשה מעשה־ בגוף. הבצל.
.  וזה בלדר וגביז מאד בסברא"5

 ל' שמעיז שקאפ בחידלשיל (ב"? סי׳ יה) מסביר הלצלק זה בצורהדומה,
 לכלתב: "... ע״כ נראה דשני עגיביס הס, 'לעיקר החקירה אס אמליגז בתל
 מעלקרא הלא אם נלצד כח שעל׳׳ז תעשה מעשה אח״כ עייל. הכרח סבעל מהמעשה

 הקד לס, אם דליגלגז כאי צ ל כבל געשה ,א ל צא. לצפ"ז אם זרק כצל מראש הגג
 יאס נדליני כאלצל כבר נעשה מעיקרא מה שעתיד להיות, הרל כצי זה גחשב

 כמנא תבירא דהרי נלצד בל כח ע״י מעשה הזריקה צהלות .בשבר אח״כ. לצפ״ז
 גם בזלרק חץ מה שנעשה ע״י הה y אה״כ חשביגז כאיצל כבר נעשה הבצ מעיקרא,
 אבצ בכ״ז כתרב התלס׳ לר׳רא״ש דרק על עניך המעשה שעושה החץ חשביגז כאיצז
 כבר נעשה, אבצ כשאנל דגים עצ מקבצ הפעולה, היינו על הכלי, כילז דבכצי
 עדייך צא נעשח שלם כח עצ קבצת הפעלצה הזאת, ואף שידעינך בידיעה שעתיד
 לבוא אחייב, מ״מ לא חשבינך כאילו כבר נעשה כיוך שעדיין לא נשתנה שום

 דבר בכצי״.

 למאללך ד׳ שמעיז צדחלת עפ״ל יסלדייזה את ראילת חקצלת אחת צאחת,
 למסביר שמה שכתב הנמל״ל בעגיז שבת זה משלם ששם דנים מצד ילצל הפעלצה,

 אבצ מצד הנר הרי הוא דלצק להלצך בשבת. לאת ראית הקצלת מהטלר דחה
 ואמר־. "הנה מצבד דל״צ דהעור אזיל בזה בשיטת תוס' (דף י ע״ב דייה ימאי)

 דמיירי שהשני לא הוסיף כ״כ אש שיהיה בכח מעשיו צחוד בכדי צהזיק במקום
 זה ואז פסור השני דצא חשיב כעושה מזי?, וכמו שכתבו שם בתום' .וכי בשביל
 שישליך אדם עץ בתוך אש גדוצ יתחייב כהלאשיז, ובז כתב שם בהגהות אשר״י.

 וגם אם נימא דמסתימת הטוש״ע משמע• ראף אס הוסיף הרבה, שיש בו לחוד
 כדי צהזיק פעור, מ״מ איגו מסעם שפי׳ הקצו״ח דכבר השבינך באילו נעשה

 ההיזק, אצא דצא חשיב כעושה מזיק כיון דצא חידש במזיק כה צהזיק, דכבר
 היה בו כח צהזיק... ׳׳ .

 ניסוח ברור של ההבדל ביך המקרים נמצא בקהצלת לעקב (ב״ק סי״ כ׳
 אות וי) לז״צ: "אבז צענ״ד הא דדנל בגמרא אי בתר מעיקרא אזציגז למה

 שכתב הנמל״ל דנחשב שעשה הכצ בשעת זריקה, הס שנל ענלניס. דבגמרא דנו
 עצ החפצא (שנשבר) אי נחשב תיכף בשעת זרלקתל מנא. תבלרא, אוי״אח״ב. לזה
vאינל אצא בשזרק חכצל עצמל שכבל נמצא בל הכח נפלצה, אבצ בזלרק חץ לכו״ 
 איך החפצא דכצי שבלר. אבל. דברי הנמל״? שכתב דבשעת זריקת החץ בבר נחשב
 שעשה הכצ, איז כללנתל שהכצי נידיז כשבלר, אצא ר״צ שהגברא נחשב עכשיו

 מזיק...״

 5. לבדלמה צל כתב בשליית אחיעזר (אבה״ע סי' יט אות וי).
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 לסכום: על דברי תוספות, שסברא פשלטח - שלא טרחו לכותבה - לחלק
 ביז זלרק אבז ל־זלרקיכלי, קמל עלררלם מביז חאחרונים, עד שחקעלת והים-
 של-שלמח טוענים שלש חללקלם על כך. אך כפל שראלנל כבר מרחל אחרלנים

 רבלס לתרץ ללישב את דברל התלספלת, לחסבלרלהל בדברלם המתקבלים על חלב.

****************************************** ; 

 ניגונים

 מרקהים בשמים
 ממתיקים ללנלת

 עללם משמים
 קלל עגלת.

 בתלת מלאכלם
 בבבזי ישלעה

 תקיעה לשברים
 בביגדז התרלעה

 בכתדל לשלעה
 מבהלקלת אבבים

 פטדה למפלר
 .לאבלת לבגיס.

 אורגים שלמות
 בגדי נחמה

 ר' אמות
 לישראל התמה.

 עמנואל בו סבו $
*********************************************** 

1 



 דורון פכט
 ..י

 :שיטת הרי״ף בעניו פטור שן ורגל :ברשות הרבים
* 1 1 , 

 מביא

 התררה בפרשת משפטים (שמרת כב, ד) כותבת: "בי יבער איש שדה
 או ברם ומצח את בעירה ובער בשדר, אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם״.
 הברייתא (ב״ק ב ע״ב) דורשת פסוק זח לנזקי שך ורגל: ״׳רשלה׳ - זח
 הרגל... י ובער׳ - זי השך", י ד! גמרא (ב״? בר, עייני) דורשת: "אמר קרא:

 י ובער בשדה אחדי- •-יוצא ׳ברשות *הרב י ם״׳.׳ ׳•/יהי ועא •מזהי״הוא זשניזקיי *שך
 ורגל המחייבים בתשלום חינם רק באצה המתאימים צתאור ״ובעד בשדה אחד"

. -י • י [  דהיינו, צא ברשות הרבים1

7 זה, יאימד;"7ש7 ורגצ ברה״ר  הרי"9 (א׳ ע״ב ברפה״ר) מנמק די
. דבר זה תמוה,׳ -שהרי' בגמרא מופיע  פטורים משלם דאררחייהי הוא״2
 צימוד מפסיק שאותו הלי"9 השמיט, וחביא במקומו נימוק -אחר שנראח יי• *
 שאינו מוזכר בגמרא בלל!? ־ י ^

 צקמז אנסה צברר את שיטת חרי"9 בפטור שץ ילגל ברשות חרבים
 צאור פסקיו בסוגיות השונות, -להגדיל את הפטור, יצענות מתול כל .צשאצה

 מדוע גמק הרי"9 את הפטור ׳כפי שגמק. .*
 יש צהקדיס ולומר :שג'זקי! ש7' ורגל משתייכים לסוג הגזקיס שהבהמה

 עושה באופז טבעי: טבעה לאכול •כשלפניח פירות, וטבעה לדמום בעת.*
 הליכתה3. א
•* 

י י  •י "
 הנמוק לפטור על פל הדא״ש - - ;
 י 1

 הרא״ש (פ״א סי׳ א׳׳) מביא את הדי"9 ומקשה: ׳!יתמיה •ל י מה הוצרך
 לפרש טעמא דפטרי משוס דאורחייהו הוא? הא קרא כתיב: ׳ובער בשדה
 אחרי, ודרשינך ולא ברה״ר!?״' ומתרץ: ״ואפשר שנא לפרש טעם הפסוק,
 למה פטרתו תורה ברה״ר, >לפי 'שדלכו-לילל ברה״ר וא״א שילכו הבעלים
 אחריי׳7 תמיד". יסיד דבריי הרא״ש-הוא, שהיי"9 מבאר את די7 התולה,
 דאי7 הדי7 גזירה הכתוב •שאי7 אנו• מבינים את טעמח. ^

 1. די7 זה מופיע במשנה מפורשה בד9 יט ע״ב ״כיעד השז מועדת...:-
 ברשות־יהניזק אבלי ברה״ר פטור". 7כ7 לעגיז ׳וגל־זיז -זה

 פשוט לגמרא לדוגמא בדף ג ע״ב אומרת הגמרא שהצד השווה ביץ
 רגל לצרורות הוא ״לפוטרה ברה״ר".
 2. וכך כתב רבינו חננאל (דף ה ע״א),

 3י. וזאת בנגוד לנזקי קי7 הנעשים מתוך־ יער תוקפנית המתעורר בבהמה
 או מכל סיבה אחרת הגורמת לה לעשות פעולה שאינה בעצם טבעה.
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 בירך שאנל עוםקלם בדיך המבוסס על הבילז עללנו לבדר? טח ההגלוז
 לחייב אל לפטרר בבל מקלם. במבט הראשיז נראד׳ ר״יגלוגי שאדם המזיק

 לרעה! חייב לפצותו על בך בבל מקדר׳/ אך חבר׳ ב בד י קי לאלו הוצאות יביא
 דיז זח. כפי שהוסבר לעיל נזקי שך לרגל חם פעולות טבעיות לבהמה,
 כך שחייב על נזקים כאלה ברה״ר מלנע למעשה מבעלי בהמ"ות.,להוליך את

 בהמלהלהס ברה״ר, שבז היל מתחייבים כתוצאה מכך בנזקים העלבריס בהרבה
 אתיערך הבהמה. במצב זה עדמדלת בפניני שתי אפשרילוה: אל לחייב

 בעלי בהמית בכל נזק שהבהמרה הגרימנה, ללאלצם על ידי כך להמנע משמלש
 ברה״ר אל להצמיד שימר לכל בהמה; אל לפטיר בעלי בהמית מנזקי שז ררגל

 ברה״ר, לבבך למנלע למעשה מבעלי פלדלת. להניח פירלתיהם ברה״ר.

 מסתבר שהאפשרית השניה הגיינלת הרבה ללתר, שכז לדאי הלא שגצטרך
 למנלע ממישהי את השמלש ברה״ל, לבעלי הפלרלת יסתדרל בנקל בלי לחניהם

 ברה״ר. לאלל בעלי בהמלת יתקשל מארד להמנע מהכנסת בהמלת לרה״ר. לאיז
 לדרלש מבעל הבהמה לשמלר שמירה צמלדה על בהמתל שבז זל דרישה מלגזמת
 לכבר תמהה הגמרא לשאלה (ים ע״ב) ״לכי יאחזנה בזנבה לילך?/״ נראה,

 א״כ שזלהי סברת התלרר׳ לפטלר שז לרגל ברה״ ר, ללהכריז בכך, שכל המניח
 פירלת ברשלת, הרבים גרם לעצמל את הנזק לכאילל אבדם בידים.

 לממשיך הרא״ש: ״אבל קרז חייבת ברה״ר אע״פ שדרכל לילך שם, דכילז
 דאייעד לילדע שהלא נגחז הלה ליה למריה לגסלריה, לחצי בזק קי״ל דקגסא

 הלא כי ר׳יכי דללנטריה לתלריה". דהיינו: בהמה מלעדת, למרלת שדרכה
 בכך, כייז שהיא מקרה מלרחד לבעליה מלדעיס לכך הרי עליהם לשלמרה

 כראלי.

 כמי כז מחדש הרא׳י׳ש בדעה״הרי״ף, שא?,ז כאז רק הבנה של הסעם לדי7 ,
 אלא שכל. מקרה גידיז לגלפל על פי הסעס., למביא הרא״ש דלגמא לכך "לנפקא
 מינה מסעם זה שאס היה עץ ארלך מלנח מקצתל כרר׳״ר !מקצתי ברה" י , לדרסה
 עליל נרה״ר •לשברה ברה״י כלים,)כי.י7 שדרכה לילך ולדרוס בעליל פסלריז״.
 כללמר נגלל הרשלה שנתנה לנהמה ללכת׳ נרה״ר, נפטור את בעליה מכל הנזקים

 שיגרמל כתוצאה מכך גס אם הס ברשלת הניזק־.

 לםלכלס: הדא״ש הביז בדעת הרלי׳ף שללמדיס מך הפםלק את העקריז של
 הפטלר להלא: ׳דרך הבהמה', לכל אימת שהע?ררך מתיישב גפטרר את הבהמה

 מגזקי שז דרגל". ליש לברר" מה הביא את ך׳רא״ש להסבר זה בדעת הרל״ל*
 ומר׳ הביא את-הרי״ף לחדש יסוד זה שהרי לכאורה לא מעינל זאת בגמרא.

 סדגלת •קופצת

 הגמרא :בךף כ ע״ א אומרת: "אמר א י כפא: נהמה בדה״ ד ופשסה צווארה
 ואכלה מעל גבי חברתה - חייבה. מאי טעמא? גבי חברתה כחצר הגיזק דמי.״

 הרי"'ף (דף ח בד פה" ך) מזנטס את הגמרא, ייפו סי ^: "יה י א דקפצה, אנל
 עמדה לא דהיינו אורחת..," ליש לדייק בלשלנל: האס ״יהיא דקפצה"
 מתייחס להגדרה גבי חברתה בחצר הניזק, ואס מגיעה לגבי חברתה בלא
 ?פיצה, איז גבי חברתה כחצר הגל זק אלא כרה"ר־, או ש" והוא דקפצה"

 מתללחס לדיז' ״חליבת׳׳. ואסנס גבי חברתה'מוגדר תמיד׳ בחצר הניזק,
 ואעפ״כ אם'הבהמה הגיעה ללא ?פיצה, פטורה.



 מהרמב״ס משמע שהבין כהסבר השני, שהרי הפך אה סדר הדברים ברי׳׳ן)
 בעורה׳ שאינה משהמעה לשני פנים וכתב (הלי' נזקי ממין ג, י): ״היתד!
 מהלכת ברה״ר ופשסה צלארה ואכלה מעל גבי הברתה, ואפילו עמדה, משלם
 מה שנהניה, (כלומר פטור, שהרי לא משלם מה שהזיקה׳) שכך דרך הבהמרת

 לאכלל זל מעל גבי זל. לאם קפצה ואכלה על גבי חברתה, משלם מה
 שהזיקה, שגני חברהה כחצר הניזק הלא השלב״ פידלשל של דבר שגב הבהמה
 הבו המידי חצר הניזק כפי שכתב בסלף ההלכה אבל אם אכלה בלא קפיצה,

 שזו דרכה, פטורים הבעלים מלשלם.. (ע״פ ה• כסף משנה׳ שם)

 אך הרא׳׳ש סובר בפירוש כהסבר הראשון, שכתב (פ״ב סי' ד): ״דבל
 היכא דיכולה בהמה לאכול כדרכה דרך הלוכה בלא קפיצה, אין לא לאדם
 רשלה להניה שם פלרלתיל, להלי דשלה הרבים ופטורה, אנל היכא דאין

 לכללה לאכלל אלא בקפיצה, יש_ לו רשלה להניח פירלהיל, למקרי חצר הניזק

 הךל״ף, אם כך , מעמיד אה דינל של אילפא שחייבי דלקא בקלפצת,
 שכן לשלטתל פטלר .בעל הבהמה על כל גזק הגגרם במסגרה פעלללהיה

 הטבעיות ברה״ר, ואכילת פירלת מעל גבי חברתה בלא קפיצה נכלל בללדאי
 בגדר זה. יורק במקדח של חריגה מפעולותיה הטבעיות כגון בקופצת

. דבר זה גכלן בלן להסברי הראשוך בדבריו (הרא״ש) לבין להסבר  מתחייב4
 השני (הרמב״ם).

 סלגלה ארבע כללות

 במהלך הגמרא (ב"? יד ע״א) מלבאת ברללתא של ר׳ שמעלן בן אלעזר,
 המפרטת ארבע רשויות שונות (לנלזק ולא למזיק־, למזיק ולא .לניזק לכלי׳),

 ,והדין ברשויות אלו בנזקי קרן, שן ורגל. בהמשך הגמרא יש דיון האם
 הברייתא כולה היא כדעת ר׳ טרפון הסובר שעל נזקי קרן ברשות הניזק,

 אפילו שור תם משלם נזק שלם, או שר? הרישא הלא כרבי טדפוך, אך הסיפא
 היא רבנן, הסוברים, שאפילו ברשות הניזק, שור תם משלם חצי נזק. הרי״ל
 מצטט אתהךיוך, ומקשה הרא״ש (פ״א סי' יד) הרי אין נ״מ. להלכה אם רישא
 רבנן וסלפא רבי טרפון , או. שכולה רבי טרפוך , שכך איך הלכה' בר״טו לאם

 כך מרוע ציטט הרי״ף חלק זה של הסוגיא? ועונה. "... מכל מקום׳ הביא
 רב אלפס ז״ל (את הסוגלאי), לענין פסקי הלכלת דנפקי משקלא וטרלא

 דשמעתלן.(גם לרבנן), . לישמעלנן מינה, דחצר שאיך של שניהם, פטלר
 בה על השן :לעל הרגל, ללא תלמא י לבער בשדה אחר׳ אתא לאפלקל רה״ר

 לפי שהבהמה הולכת שם בדשלת, אבל אם הכניס ראובן פלרלתלל לחצר שמעלן
 שלא בידיעת שמעלן, לנכנס שלר של יללי לאכלתן , שדה אחר קריגן ביה,
 כילן שאין לל רשלת ליכנס שם.... לשמעינן מינה .... דחצך המללחדת

 לאהד לפירות ולזה ולזה לשללרים, חייב בה על השן• לעל הרגל. לאע״פ
 ששור המזיק נכנס שם ברשות, קרלנא בלה חצר הניזק כיון דמיוחדת רק

 לאחד צפירות" .

 אין הברייתא עצמה חשובה לעניגנו, ולא הדיון בתנא, של הברייתא,
 נעיין דק בדיינים שדייק הראי״ש מהרי״ף, וננסה לעמוד על לסלדות דיני

 שן לרגל עפי״ז.

 4. על פל הסבר זה ילבן מדוע השמיט הרי״9 את סלגית 'מחזרתי (דף כא ע
 שהרי שתי הםלגללת בגלילה על אלתל עקדלז להרי"9 הכלא את הראשלנה

 מני גהן .
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 נדרך תחילה בדייק חאחריז הנ״ל שהעד׳המייחדת לאחד לפירלה
7 -לל רשלת להכניס פירלת על נזקי  ללשנלהם לשללרים, חייב בה, אלתי שאד

 שך ׳לרגל של שלרל. לקשה/ שהרי הםברנל עד כה שרש לת .השלד להילת במק לס
 מסלים כלללת בתלכה פסלר מנזקי שך לרגל, לא״כ מדלע חייב? להרי, אילל
 גס למזיק היתה רשלת להכניס פלדלת, דהיינו בחצר המילחדת לשניהם בי7

 לפירלת לבלז לשללללם, פסק חרי״ף (ח ע״נ בךפה״ר) שפסלר על של״ר,
ז רשרת לחבנלס.פידדת לחעל הלא מתחייב על נזקי שלרל בה? י  'ימדיע אס למזיק א

 אלא שיש ללמר שיסלד -הפסלר ברה״ר נלבע סהדדילת. רה״ר נתלנה
 לכל אדם במדה שללה להלליך בה שילריל להלעדפה זכלת זל על פני זכלת

 הנהת פירלת, ללכ7 המניח פירלה ברה״ר - גרס לעעמי. יכ7 הדיז במקרה
 של חער השלתפים כשהם בעלי זכלילת שללת, כי כל אחד מללתר על זכלתל
 להכניס פלרלת, כדי שילכלל הלא לשלתפל להכניס שיירים. אבל במקדח

 שאי7 הזכלילת שללת לרק לאחד לש -רשלת להכגיס פלדלת, הרי גם אס ירלתר
 על זכלתל זל לא לקבל דבר בתמלרה, כל שלרל לכלל להסתלבב בחצר בלי חשש

 שיזיק בש7- לרגל, גם לפי תגאל ההסכם המקללללס•, שהרי אי7 לחבלל רשלת
 להכגיס פיללת. לכ7 אי7 הלא מללתל על זכית זי יבעל השלד .— חברי,

 יתחייב אם יזיק בש7 לרגל. ללזה ללמז הלא״ש באמלל: ״אע״פ ששלל המזיק
.  נכגם שם ברשלת, קרינך ביה חצר הניזק', בירך המילחדת רק לאחד לפלרית״5

 גם בדי7 הראשי7 שדללק הרא״ש, שחעל שאלנה של שניהם פסלר־ בה על
 של״ד, לש. לדקדק,י:שהלל פסלגל שלל בלה״ל-לק בילז שיש לל ,רשלת להלך; לאי
 אפשר להתיר לל ללכת בלי •לפלסרל מתשללם הבזק,.אך כא7 הלי אי7 לל לשלת

 להילת בחעל זל להיה ראלי לחייבר!?

7 בל7 שתל גלשלת אפשלללת בהבנה דבלי.  נראה לל שגלת? להבחי7 בא
 הרל״ף ׳דאלרחלהל׳ ללישב על פלח7:

 א. הפס׳ "לבער בשדה אחר״ בא לחייב על נזקלם הקלרלם נרשלת שלמזלק
 אסלד להילת בה, לבכל רשלת אחרת פטרר. ררה״ר הלא דלגמא לרשלת שלמזלק

 מלתר להללת בה. להסברא לכך הלא ׳דאלרחלהל׳ . על פי זה היה עריך המזיק
7 בסלס-לתבלעה, שבז אי7 ,הלא לכלל  להתחללנ נמקרה שלנל, אלא שלנלזק אי

 לטערך: ׳אתה אשם ששלרך אכל׳ שהרל זל דרכל של השלר לאכלל מכל מה שמלעא.

י7 הכרח לאלקימתא שהנלא הנמלק״ל (ה ע״נ בדפה״ר ׳ד״.ה ״לפלרלת  5• יא
 אלא לחד") שהרשלת לשללרלם הלא כשלא נמצאים פירלת.

 הערה העלרך: אפשר להביז כללנת הנמלק״ל שאם לכנלס שללרלם בשעה
 שיש פלרלה, לעסרך לשלמרם הלסב שלא לזלקל לאס אכ7 עלשה כך -

7 הנמלק״י שלנה מהרא״ש בזה.  איננל עלבר על הנאי ההסכם. לא״כ אל



 יגס את התביעה הרגילה י אתה אשם ששידל נכנס לרשלתי׳ שמתיכה מתחייבים
 בד״כ על מדייר, איני יכיל ׳לטעוך, שכ7 גם הניזק הכנים פירלתלר ללא
 לשלת, ייענה לי המזיק ימה ענינל ששירי נכנס. שלא ברשית 'לחצרו של

7 בי7 המזיק לבעל החצר א״כ אי7 לניזק בסיס לתביעה,  פלוני?' זהי עגי
 ילכד המזיק פטור.

 ב. הפס׳״יבער ׳בשדה אחר״ בא לחייב על נזקים הקירים ברשית הניזק,
 לאפיקי' רשית המזיק לרשלת אדם שלישי, ^לבתשלבה לשאלה מגי7 א״כ ניבע

 הפטור ברח״ר? נותך חרי״ף סיבה דאלרחייהל לכללבתל ללמד שהפסיד גיבע
 מסברא 'ללא מ״פסלק (גס כל תקפל הלא כמדאלרייתא, כל .מסביר ה״פלפללא

 חריפתא״-•על הרא״ש פ״ב סי' ס א ילל א) למ־ליסי״ף הסבר לסברא שרישלת הרבים
 נתלנה !לכלי המשתמש 'כאלל היא רשלתל לבל דבר, •בתנאי. שישתמש בה' בצלרה

 תקינה ינלרמלית־, לא״כ פירלש ׳ דאלרחיהל׳" הלא, שדרך'הבהמיות ללכת לזהל
 שימלש תקי7 ברה״ר, ללכ? המכניס פירלתיינ לרה״ר כאיליל הכניסם לרשות
. הסבר זה "מתאים גסי לרמב״ם /נזק״מ  המזיק; לא״כ לדאי שהמזיק פסלד6

 א, זי-ח), שהביא את הפסלק ׳לבער בשדה'אחר׳ כגמלק׳ לפסלר "בחצר המזיק,
 לאת, סברת 'אלרחייהל׳ כבמלק לפעלר ברה״ר, ללפי הסברגל זהל גימלק מדלע

 רח״ר ־כחצר חמזלק7.

 התיזה ברה״ר והזיקה ברשותי היחיד

 ר״י בועז בישילטי' הגיבורים׳ (על דברי הרי״ף ׳ דאורהיייהו') מביא
 את'הנפקא מינאי של •הרא״ש בעץ אליל, שמקצתו ברת" ר •ומקצתו כרה" י, לדרסה
 "עליל נרה״ ר יהזיקה ברה"'י, "שפסי־ר, "יאר״מר: ״לבלדאי דהכ״י• היא דעת רביניי

 (הרי״ף), שהרי בפי כיצד הרגל השמיט• בעיא דרי ירמיה" לר׳ זירא ;"כ״ ק
 יט ע״א) דבעא מיניה: התיזה .נרה״ר להזיקה ברה״י מהל? לאסיקנא התם

 דחיינ, ורבינו השמיטה; משמע דסבירא 'ליה דלאל הלכתא הוא, אלא התיזה
 ברה״ר להזיקח ברה״י פסלר באלרהיה הלא". ובאמת "גם בהתיזה נרה״ר'

 להזיקה ברה״• י, הנזק- נגרם'ע״ י פעללתה המבעית של הבהמה, מתלל הליכתה
 במקלם ישיש לה רשית להלל בל, לעפ״י הסברנל בעץ ארלל •אכ7 ראלי לפלסרה,
 שהרי עקרוך אחד עומד ביסוד שניהם. אל ערייך -קשה, מדיע הרי״ף "העדיף

 את הסברא שאינה' מפלרשת בגמרא ללא פסק •שחייב ברי זירא?

 נית7 לישב זאת בכל שלדעת הרל״ף מסקנת סלגיא ז.ל חללקת על
 מסקגת הסלגיא נדף יד ע״א:״תני רב ילסף: חצר השלתפים להפלנדק חייב
 בהך עלי השך ועל הרגל״ ומעמידה זאת. הגמרא שם בהצר המילהדת׳ לשניהם

 6. מובא במאמר של הרב-י הושע, ויצמך נדפס בהוצאת ישיבת הגולך לזכר
 יוסי. הל וי ז "ל.

 7. אל קשה שהרמב״ם הכניס את דיך חצר שאינה של שניהם עם רה״ר בשנמוק
 הפטור בהך הוא י דאורחייהו' והדבר אינו תלאם את הסברנל. לצ״ע.
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 לפירלה לאף לא לאחד מהם לשללרים "דגני שך הליא לה הער הניזק״.
 והנה בהמשך הגמרא "מתקיף לח ר׳ זירא: כיי7 דמילחדה לפירלה (לשניהם׳)

 הא בעגיז ׳לבער בשדה אחר׳ לליכא׳.?, אמר .ללה אגיל: בירך דאינה
 מילחדה לשללרלס 'שדה אחר׳ קרלבא בלה״,. מסלגלא זל רלאלם שרי זלרא

 הללר אחר הפסלק בהלרה כמלה שהלא. לאלל מסקנת הגמרא הלא כאבלל שאי7
 ללכה אחר המשמעלה הערה של הפסלק לללמר שבירך שיש'למזיק רשות כלשהי
 בחצר איך זל ׳שדח אחרי; אלא שמכילז שחרג מזכלללהלד להכניס־ אה, שלרל

 לחער - חייב, כללמר דנלס מהסברא העלמדה אחרל הפםלק. לא״כ השלבה
 ר׳ זירא לך׳ לרמלה בדיז ההלזה הלא ע״פ .שיסהל בדף לד ללכה ע״פ גזירה
 הכהלב. אל הרל״ף, כיל7 שפסק כאבלל אלבל לכלל לקבל זאה ללכ7 השמים

 זאה.

 אך הרמב״ם (נזק״מ ב, ד) פסק כר׳ זירא שההלזה ברה״ר להזלקה
 .ברח״ י חייב למרלה שפסק כאביי בגלגלד 'לר׳ זלרא בעגי7 הער השרהפלם

 המללהדה לפלרלה (בזק״מ א, ט), לא״כ מדרע לא השמים אה דעה ר׳ זירא?/

 מה שהבלא אלהגל לפסלר שז לרגל ברה׳׳ר הם שקללל זכריות, שעדיף
 להגביל אה בעלי הפירלה מאשר אה בעלי הבהמלה. אבל כאשר לש חדלרה
 לרשלה הניזק אלמרים אלהם חשקלליס שיש לחיב אה המזיק שב7 לא להכ7

 שילגבל אדם בחעדל הפרמיה, ללמרלה שאי7 המזיק אשם אנל מחייבים אלהל
 שב7 חגלזק אשם עלד פחלה. זאה לעלד: חללב זה לא -ימנע מבעלי הבהמות

 להעביר בהמלהיהס ברה״ר שכך זו מציאות נדירה שהבהמה ההלז מרח״ר
 לרה״י להזיק בכן־.

 אם הבנה זל הלא העלמדה בלסלד דברי הרמב״ס הרי שאותו שיקול
7 הכרה בדבר, י  ילפעל גס בעץ אדלר לא״כ גם שם הרמב״ם יחייב. אלא שא
 שב7 גיה7 לחלק בי7 עץ ארלך, לבי7 ההיזה. שהרי בעץ ארלך הגיזק היה

 יכלל לעפלה גזק כהלעאה מדריכה על העץ ברח״ר להיה עליל לסלק כליל.
 משם, ללכ7 יש לפסלר אה המזיק, שכ7 הניזק אשם ילהר ממנל. אבל בההיזה

 אי7 לעפלה זאה ללכ7 אנל מחייבים אה- המזיק. אמנם חללק זה מנלגד
. כמל כ7 יש חכרח לחלק כנ״ל גס  לשלמי הגבלרים שהשלה בי7 המקרים3

 בשיעה הרא״ש שכ7 הלא עעמל פסק שההיזה להזיקה ברח״י חייב (פ״ב סי׳ ב

 סכלס שיסה הרל״ף

 הרי״ף רלאה ,אה פסלר ש7 לרגל כדי7 שמאחריל עלמד סעם, ללא
 כגזירת הכתוב שקבעה התורה ,מבלי שידלע לנל סעמה. לב7 מה שמנהר, אלהנל
 בפסיקת הדי7 במקרה נהל7 יהיה: האס הטעס לפטור מתיישב במקרה זה אל לא

 8. הסבר נוסף מנוגד לשלטי הגבורים מדוע לא פסק הרי״ף שהתיזה ברה״ר
 והזיקה ברח״י חייב, מביא ה'ים של שלמה' (פ״א סי' ר).
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 ללא בדיקה מעיאלתית: י האס זר רה:׳ ר ?אלי לא.

 .הרי״ף קובע ששך לרגל הם נזקים שבטבע 'הבהמה• •למחריבי המציאות,
 ללפיכך .כשאגל, מתירים לבהמה ל המצא ׳ברה״ר, באלעז מעשיי אגל מתירים לה
 גס להזיק, ל״היתר״ זה מתיישבי למתדחב• גס מעבר לרה״ר', בגר}: ברשלת
 ־השלתפים; כשיש הדירה לרה״י לכד׳ כמפלרס לעיל, כל זאת בתנאי שאי7

 הבהמה הל־רגת• מסבעה.

 התלרה "פערה יעל־ כזקי ש7 לרגל ברה״ ר בשל שקולי זכריות בתוצאה
 מהקביעה הקודמת/ והעדיפה להגביל את הניזק', כי כך נמנע עללל ב׳נלרה

 הטובה ביותר.

 כמו בך פטור• שך -ורגל מותנה בהדדיות: בעל הפירות מוגבל בדי
 שהוא עצמו יוכל להבות מזכויות במקרה אחר בו ׳יהיה הוא בעל השוורים.

 יאך כשהדדיות זו לא •מתקיימת' והאדם לא יכול להנות• בצורה כלשהי מהפטור
 (אפילו באופך תיאורטי) איז אגל פלסרלם את המזיק.

 אי7 התשלבה ללא ילס הכפלרים סכפריז אלא
7 אדם למקום... אבל עבירות  על עביךלת שבי
 שבי7 אדם לחבירו... אינו• נמהל לו לעולם
 עד שיה7 .לחבירל׳ מה שהלא חייב לל לירעהל

 (רמב״ם תשובה ב, ט)

 המצללת... אשר מגיגלם בספר בזיקים,
 להם כללם בסללק מיגי ,העלל למגיעת
 נזקים, ולעוצם ההקפדה על מניעתי
 הנזקים נתחייב האדם בבל נזק שיגרם
 על ידי 'ממונו או שנגרם ממעשיו יממה
 שהיה יכול לשמרו ולנטרוי מלהזיק,
 ולפיכך נתחייבנו בנזקים הנעשים
 על ירי בהמותינו בדי שנשמרם.

 (רמבייס מלה״ט חלק ג פרק מ)
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 ברוך חילקין

 ברכות לה׳

 ״תנו רבנך: אסור לו לאדם שיהנה מך העלה״ז בלא ברבה, וכל הנהנה
 סך העוה״ז בלא ברכה - מעצי׳ (ברכות לה ע״א). והובאו בגמרא דברי

 שלשה אמוראים הדנים בקשר ביך ברכה להנאה מך העוה״ז:
 ״אמר רב יהודה אמר שמואל: כל הנהנה טך העוה״ז בלא ברכה כאילו

 נהנה מקדשי שמים, שנאמר (תהלים כד, א): ילה' הארץ ומלואה',
 ר' לוי רמי: כתיב ילה׳ הארץ ומלואה', וכתיב (תחלים קסל, סז):
 ׳השמים שמים לה' והארץ נתך לבני אדם׳? - לא קשיא: כאך קודם ברכה,

 באך לאחר ברכה.
 אמך ר' חנינא בר פפא: כל הנהנה מך העוה״ז בצא־ ברכה כאלל גוזל
 להקב״ה וכנסת ישראל, שנאמר (משלי כה, כד): י גלזל אבלל לאמו לאלמר

 איך פשע - הבר הלא לאיש משחית'; ואיך אביו אלא הקב״ה, שנאמר
 ;דברים צב, ר): ׳הלא הלא אביר קגל" / ,יאי7 אטו אלא כנסת ישראל,

 שנאמר (משלי א, ח): ישמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך־ לכל׳.״

 מגמרא זו עולים שלשה כוונים בהבנת הברכה ותפקידה. נתחיל מך
 האחרל7 שבהם, הוא דעת ר׳ חגי גא בר פפא שמי שנהנה מ7 העלה"ז בלא
 ברכה נחשב גזלז. העלה״ז, אומר ר׳ חגיגא בר פפא, הוא רשות גבוה.

 כאשר אני מברר, אני מעביר אה העלה״ז לרשותי, ויבול אני להשתמש בו
 ולהנוה מטנו. הברכה היא מעיך "אמצעי תשלום״ עבור השמוש וההנאה

 בעוה״ז, ואם לא שלמהי כאילו גזלהי. כיצד ממלאה הברכה תפקיד זה של
 •״אמצעי השללס״, המהיר שמלש להנאה מך העוה״ז? כשיגעיי? בנוסח הברכה,

 נמצא שעיקרה ר׳7 המלים הפלהחלה ארהה: ״ברלל אהה ה׳ א-ללקינל מלל
 העולם״. עיקר זה פירלשל -הכרה בקב״ה לביחלדל; "בללל אהה ה׳ א-ללקינל"
 להמלכתו עלינו: "מלך העולם״. הכרה זל שלנל ברבלנל .של עללס היא בעצם

 מסרה. הבריאה. לא נברא העולם כי אם כדרר, בה אפשר לו לאדם ללכת
 ולהתקרב אל בוראו. וכך כתוב ב",ספר הישר" (המיוחם לרבנו הם, בשער א׳

 עמי מ׳ :בהוצאת אשכולי}: ״ואחרי אשר התבאר בי לא נברא העולם לצורר,
 נאמר כל גברא. לסבה ,גדללה .־ והיא עבודת הבורא יתברל. כי כאשר המלל

 לא יקרא מלל עדי אשר .יהיה לו עם.,.. וכ7 הבורא לא יחסר כחו בסרס נברא
7 כח  •העולם> אל בבריאת העולם הוסיף שלמות שלו" "וידענו כי הבורא אי
 כופהו לעשות שום מעשה, אבל כחו חייב על הנבראים לצאת ליש מאי7. ואם

 תאמר,• למה חייב עליהם? - כרי להכיר א-לוקותו ולהראות גדולתו ולשמוח
 במעשיו״.: מכא7, שאלם הרוצה להנלת מ7 העוה״ז ואיננו מכיר ברכונו של
7 ברשות גבוה, 7 לא הותר לל השסרש בעלה״ז להוא עדי  עולם ומכרך - עדל

 והנהנה ממנו ״כאילו גוזל להקב״ה וכנסת ישראל״.

 לשל7 הבר-ללתא מהוה בסלס לשני הכוונים האחרים: ״אסור לו לאדם
 שיהנה מ7 העלה?ז בלא ברכה, וכל הנהנה מך העוה״ז בלא ברכה - מעל״.
 הברייתא .משתמשת במילה "מעל״ ולא ״גדל", וכוונתה הלא שהעלה״ז הלא
 הקדש, ואדם הנהנה מך ההקדש הריהו מועל. הברכה מפקיעה אה איסור
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 המעילה, ומתירה את השמוט בעוה״ז. כיצד פועלת הברכה? •על שאלה זו
 באל שמלאל לד׳ לוי לענות.

 "אמר דב יהודה אמד שמלאל: כל הנהגה מך העלה״ז בלא ברכה כאילל
 נהנה מקדשי שטיס, שנאמר: ילה׳ הארץ ומלואה'". לדעת שמואל, העלה״ז

 היה ונשאר קדשי שמים, ואיך הברכה מוציאה אותו מקדושתו. פעולת
 הברכה היא קדוש האדם, על מנת שיובל להנות מך הקודש-, העלאת האדם
 למדרגה שבה ראוי לו להנות טך הקודש. כשם שעל מנת לאכול קדשים,

 צריך טהרה - כך על מנת להבות מך העוה״ז שהוא' הקדש •צריך שהרה, ומהרה
 זו משיב האדם ע״י הברכה, 'בכך שהוא מכיר ברכונו של ׳עולם ובמלכותו.

 ר' לוי, לעומתו, טועך לדרך כעולה• שונה. הברכה אכ7 ״מוציאה״
 את .העלה״ז להוליך, וע״י כך מותר לאדם להבות ממנו. כשם שהסברנו

 בדעת ר׳ ״חבל נא בר פפא, כך סובר ג0 ר׳ לוי: ע״י ההכרה ברבונותו של
 בורא העולם ממלא העולם את יעלדו, ובכך הלא גיתר לשמוש האדם והנאתו.

 נמשיל משל, בו יובררו שלש הדעות. ד׳ הנינא בר פפא ׳רואה אה
 העלה״ז־ כנמצא באלהל המישור בו 'עלמד האדם, אללם ההדס רלבצת' ביניהם.

 הקשר בי7 העולם לאדם נעשה ע״י בניה גשר המחבר ביז העללם לאדם,
 והנדבה הלא גשרי זה. ר' לול רואה אוד הדנרלס בצורה שונה: העולם הוא

 קודש והאדם חול; העולם והאדם נמצאים נמפלםים שונים. הברכה" "׳׳מורידה״
 את העולם מ7 "ההר״ - אל האדם. שמואל אף הוא רואה כך אתי המציאות,

 אולם רואה את פעולת הברכה בהפוכה: ׳היא "מעלה" את האדם אל״העללס, ולא
 מורידה את העולם אל האדם.

 הקבלה מעניינת''ניתך למצוא בדיני מעשר שני. פירות מע״ש־חלה
 עליהם קדושה, להלי7 הוא שיאכלו נקדושתס זו בטהרת' הבעלים - בירושלים,

 או שיתחללו יעל "מעלתי לנכסף זה קלנים הנעלים פלדות בירושלים •ואוכלים
 שם אלתם פירלת בטהרה. וזה לשוך התורה (דברים יד, כב-כל׳ן ־. "״עשר תעשר..

 לאכלת לפני ה׳ א-לקי ל במקלם אשר ייבחר לשכך •שמו שם... ובי ירבה-ממך
 הדרל... ו בתתה בכסף 'לצרת' הכסף בידל והלכה אל המקום אשד ינחר'ה׳
 א-לקלל נו, וינתתה הכסף ככל אשר האוהנפשל... ואכלה שם לפיני 'ה׳

 א-לקלך, ושמחת אתה וביתך״. בימינו, שבעווניותינו הרבים נישרף ביתנו
 לחלבה עירנו, ישנה אפשרות שלישיה. ואלד דברי הרמב״ם" ינהל׳" מע״יש
 (פ״ ב ה״ב): ״מדת חסידות שפלדלם מע״ש ׳בזמז הזה כדד״ל -שפדדלס אלתל

 בפני הבית. והורו הגאונים שאם רצה לפדות שלח מנה בפרוטה לכתחלה
 בזמך הזה - פודה, לאי יהיה זה חמור מן הקודש. ומשליך הפרוטה לים
 הגדול". כלומר - חללל הפירלה בכסף כלשהו, וכסף יזה, שאיך אפשרות

 לפדותו בירושלים - נזרק לים הגדול, מכיוך ,שאסור להשתמש בו, ישכך בבר
 חלה עליו קדושה.

 שלש דרכים ל׳7 , אס כ7 , לההיר פירלה מע״ש, שחלה עליהם קדושת
 המעשר, לאכילת האדם והנאתו, זו למעלה מזל. הנמלכה'שבכללן, היא דרל
 הפדיוך בזמ7 הזה; איננל יכלליס 'לאכלל את•הפירות :בירושלים או להעלות
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 דמל הפירית לשם, רלבך אני זלרקים את הפריסה ליס הגדיל. גנ7הה
 ממנה הלא כשישנה אפשרלת להעללת הפלרלת לירושלים, אלא שהדרך רחוקה -

 אז מחללים את הפירלת על מעלת. וגבוחח שבכרלך - כשאת פלדלת המעשר
 אלכללם בקדלשתם הראשלגה בירלשללם.

 אכללת פלדלת מע״ש מקבללה הלא לברכלת האדם, למזל נית7
 ללמלד על אלל.

 לש אדם שהל בתיך המציאות, בתלר העוה׳׳ז, לאלננל דלאה בל כל
 קדושה, העולם נראה לו כרצף של פרסלס חסרל משמעית פנלמלת. ממללא,

 הוא מרגיש עצמו מנות? מך העללס לזר בו. חסרה לו ״ירושלים של
 מעלה״, משמעות העולם ושרש קיומו. הברכה במקרה כזה באה להעלות
 אלתל ממעב כזה: לש מלך לעללס, ואם כך - יש קשר מהותי ביך האדם

 לעללס. אם אלני מברר ובב״ז נהנה, כאלי גזל7 הלא, הנלטל דבר -שאלגל
 שייך לו אל רשותו. וכך מובך פדיוך מע״ש בזס7 הזה - אדם פלדה,

 למרית שאי7 ״לרלשללם״, בפרלסה, לעייל זה זוכר את הפדיוך המעולה,
 הנעשה בזמ7 הבלת.

יי7 לתכלית  ויש אדם שרואה קדושה במציאות, רלאה משסעלת, כי
 בעולם, אולם .זו רחוקה עבורו. קשה לו להגיע מתוך העולם בו הוא שרוי

 אל חיים של קודש מלאי משמעות, וקדושה זו מופיעח ומסתתרת, מתגלה
 למתכםה. לאדם כזה, שלש לל "ירלשליס של מעלה״ אלא שזו רחוקה ממנו,

 מהלה הברכה שער לפתה לפנלמללתם של הדברים. אמנם הלא^נהנה מ7
7 הלא מלדע כל רגע לרגע לקדלשה שבל, אבל ע״ל  העלה״ז כחללי? , יאי

 הברכה מתגלה אלתה הנאה כהנאה של קדלשה. העללס יצא לחילי7, אמנם,
 אבל האדם עעמל התעלה. לכך הלא גס במע״ש - אדם שקשה על ל ל הדרך עם

 חפירות מוציא אותם להוליך, אללס היא עעמל - עילה לררשללמה.

 ילש אדם, עבורו הקדושה במציאות איננה נסתרת לגמרי כמו לראשוך,
 אל מרוחקת, מתגלה :למסתתרת כמל לשני. לאלתל אדם הקדושה שבעילם היא

 דבר טבעי ופשוט, והוא רואה את הקב״ה בכל רגע לרגע בכל, המעיאית.
 אדם כזי׳ אל7 העללס עבלרל חללי? אל הסתר כלל, לברכתל אף היא איננה
 ידיעת הקלדש אל גלליל. הברכה שלל היא •בסלי של. חייל; יהיא סכרלז

 באזני כל באל עללם שהמעלאלת כללה מנסאת את הסשמעלת שבה, לשמה
 נבראה, להרי הלא מעלה את העללס אתל. לכך גס., במע״ש - כשאדם קרוב

 ל־רלשליס הריהל אלכל את פירלת המעשר עעמם' "בקדלשתם - בירלשלים.

 אמלר מעתה, שלא באל שמלאל; ר׳ ללי לר׳ הנינא בר פפא להללק,
 כי אס להשלים זה את דברי חברל.

 בברייתא קבעו חכמים שיש בעוה״ז קדושה, ומי שנהנה מך העיה־׳ז
 כאלי היא הוליך -י מעל. מכאך אמרו חכמים - צרייך אדם לברך.

 אילם מה תכליתה יפעילתה של כרכה זל?

 רב יהלדה בשם •שמיאל מסביר •את איתה ברכה כבסיי של הקידש
 המתגלה בכל כלל לבכל פרס, בכל רגע לרגע בכל דבר למקלס. הברכה
 שאגל אלמרלס, הלא מסבלר, היא בפשטות הודאה על ברכתו של הקב״ה

 המתגלה לנל במעיאלת, להרי הלא עלמד למכריז זאת באזני כל באי עללס.
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 בא ר' צלל ומוסיף •על דברלל: יש לך אדם שאלננל במדרגה כזו.
 יש ,אדם שהקודש .נסתר מעיגיל, לאלגבל כל הזמז במדרגה של "שלליתי ה׳

 לגגדל ,תמיד״•, הלא מלדחק. אדם כזהל אלמר ר׳ ללל, לברכתד לש משמעלת
 אחרת.״ עללמר אמבס חלליז הלא, אבל הלא עצמר מגלה .לרגע את מציאות
 הקב׳׳ה במציאות, שאמנם "לה׳ הארץ למללאה״ , אבל בב״ז את אלתה הארץ

 הלא "נתז לבנל אדם". ברבתל הלא העלאת האדם לרגע למדרגה גבלהה
 ללתר, פנימית ללתר.

 קם ר׳ חגלגא בר פפא למשלים דברי• שנלהם. לצערנו לשנו עלד אדם
 במצלאות, ואדם זה איננו ללדע גלל קדושה: מהל. אדם זה חל במציאות,

 אבל היא כללה חלל. הלא אי בבל .ר לאה• - או-מודע - למציאותך של הקב״ ה
 המתגלה. בעל לס,, למת ל ך• כך מגיע. הלא לידי ;פרוד לנתלק גמלר. הלא נהנה

 0ך העלה" ז -.•אך הלא' כאילו גלזל בכך, שבך איך הלא מכיר ,אפיל ל את
 הבעללס. לברכתו של אדם כזה •יש משמעלת הכרתלת פשלטה: ״אמנם אגל.
 רלאה בעללם רקיחלליז , ואג7 עצמי כולל .חרליך - אבל אגל- לודע שיש

 מגהלג לעלצס״.

 לבכך ארלל גםגר המעגל־. אפילר כשנמצא אדם במדרגה הנמוכה בלדתר,
 עדל? לש לל דרך לעלות - דרך• הברכה. -בראשלת דרכל תהלה הברכה עבלרל

 הבנה שכלית: ״יש מ נ היי. ג .לבלדה״ .־ בהמשכה, לגלה הלא ,ע׳׳ל הברכה את
 מציאות ה׳ •כעללס,• את,יהקל,דש שבתוך החול. וביוך שכח, יזכה ויביע
 למדרגה שהלא רלאה שהכל קרלש ואיך •הסתר בעולם כלל, וברכתו תהיה,

 לבעלי •הנעלה ביותר של המציאלת: "שמע,, ישראל-. ה׳ אללקלבד, ה־ אחד/".

* * 

 ואולם עוד הוסיפו חכמינו זכרונם לברכה לתקן ברכות
T i l l T ז• • ̂ —•: ד •• T_ -:T ; 

 קדם הקנאה, להגדיל זה העדן, והוא ישנם קדם שישתמש

 האדם ימן העולם יזכיר שמו יתברך עליו.ויברכהו, ויתכמ

 קזממבו ירגברך בא לו הטוב ההוא, רתכון באמתת הטוב

 ההוא, :שאיגו ענץ נופני והנאה חמרית בלבד, אלא שבאמת

 הוא עדן מוכן ??מנו יתברך למה שי1צא ממנו תועלת לטוב

 האמתי 'כמו ׳שזכרנו, ובהקדים. העדן הזה למעשה ל#אר

 .המעשה ההוא כלו לצד הטוב ולא לצד הרע, .ויתקן ביו

 האדם ויתעלה. ולאית_קלקל ויש9ל, וכמו שזכתו.

 (דרך ח׳ לרמח״ל חלק ד פרק ט)
 (ברשותי חוצי' פלרהייס)


