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 בפתח העלון

 שלשה ענייניים חברו לחדלל: השבת, השביעית להעפלה לגאולה.
 השבת - המסכת שנלמדה השנה בישיבה לבה עוסקים רלב המאמרים בעלל7.

 השביעית - שנמעאלס יאנו יבסלומה. 4
 העפלה 'ל גא לילה - בימים אלה במי לחד/ בי7 שתל ההענלוה, ימי האבל

 על ^החררבך .

 הקשר הרעיוני ביד שבת שביעית לגאולה'מעליי בח־ד״ל, בראשלנלם
 ובאחרונים. *

 בשבת •דף קלע ע״ב:. ״אמר אבלי לא תרבה׳ ירושלים אלא בשביל שחללו בה את
 השבת שנאמר: ׳ומשבתותיי העלימו עיניהם ואחל בתוכם״״.־ •ז .

 ־ובדף .קיח;יע״ב:_ ״אמר רבי יוחג ך משוס רבי שמע ו 7 בר יוחאי אלמלי משמרין
 לשראלי^שתל'שבתות כהלכתז מיד נגאליז , שנאמר'׳ כה אמר ה' לסריסים אשר

 ישמרו את שבתותיי (ישעיה גו/ ד)" וכתיב בתריה: יילהביאלהיס ׳איל הר קדשי'"
 (שם, • ־**׳־־

 חלרב.7 לרלשליס קשלר בתלול שבת והגאולה בשמירתה.
̂ אחא מפנל מה התקינו גואל ישראל.  ובירושלמי כרכות פ״לה״ד: ״אסר 'רבל

 ברכה שביעית ללמדך שאי7 'ישראל נגאלין אלא'בשביעית״ .

 הדד״ ק בשם אביו' מביא על 'הפסוק״. יכה,אמר ה׳ לסריסים אשך ישמרו את
 שבתותי !הפסוק, שאותו הביא רשב״י׳)\. ״פירש אדוני אבי דייל שבת בראשית־

 ושבת הארץ'כיי גס בעל ל 7 שסיעת הארץ גלו...״.

 ל.עלד בעניי7 הקשר ביך שבת לשביעית כלהב הרב קוק בהקדמתו לשבת
 הארץ; "את אותה הפעולה שהשבה פועלת על כיל יחיד, פועלת היא השמיעה ע׳צ.

 האומה בכללה". .ועלז־;״׳ ... כשם "שנאמד שבשבת בראשית" שבת לה׳יכך נאמר
 בשבלעלת שבתי לה'",. ובהמשך' ההקדמה מדגיש את הקשר בי^גאן/לת העם

 לגאולת הארץ וקיום שביעית כהלכתה. י

 למקליס אגב לחבור שלשת העניינים ,יחדלו בפועל: שמלרת^שבת
 ושביעית כהלכתם ובעקבותיהם גאולהשלימהזובניך'בית המקדש במהרה

 ניטלנל אמ7. י*

 העורכים,

 איתמר גללדלוסר מרדכי פש ,



 הרב נחום אליעזר רבינוביץ

 בענלך פסיק ריטית

 הרבה התלבטו בקידוש דברי הרמב״ס בהל' שבת א, ה-ל:

 דברים המיותרים לעשותך בשבת ובשעת עשייתך אפשרי שתעשה
 בגללך מלאכה ואפשר ,שלא תעשה, אס לא, נתכווך לאותה מלאכה
 הריי זה מלתר. כיעדי? גורר אדם טסה וכסא ומגדל וכיוצא

 בהך בשבת ובלבד שלא יתכויך לחפלר חריץ בקרקע בשעת גרירת?,
 ולפיכך אם חפרו הקרקע - אינו חושש.בכך, ,לפי שלא _נתכררך.
 וכך מהלך אדם על גבי עשבים בשבת ובלבד שלא יתכדיך ,לעקדר

 אותז, לפלכל א0 נעקרו - אלנו חושש. ורוחץ ידיו בעפר חפירות
 וכל.ועא בו ובלבד שלא לתבללן להשיר השער. לפלכל אס נשר -

 אלגו חושש-..׳. עשה מעשה ונעשלת בגללו מלאכה שודאי תעשה בשבלל
 אותו מעשה, אע״פ שלא .נתב דיך לח - חייב. שהדבר ידוע שאל אפשר
 שלא תעשה אותה מלאכה. כיעד? הרי שערך לראש עוף לשחק בו לקט?

 וחתיך' ראשו בשבת, אע״פ שאין סוף מגמתו' להריגת העוף בלבד -
 חייב, שהדבר ידוע שאי אפשר שיחתוך ראש החי ויחיה, אלא המות

 בא בשבילך. רכך כל כיועא בזה.

 בהלכה ה משתמש רבלנו בטונה טך הגמרא "לא נתכוון". אולם בהלכה ו
 מופיע מונח הדש ״שא'7. סוף מגמתו״, והרי זה אומר דרשני,

 1) נראה להקדים _שיש להבחלז בין הכוונה לפעול איזושהי פעולה
 רביך התכלית של אותה פעולה. הכוונה לפעול הלא של העדשה את הפעולה.
 אס הלא מתכללז למה' שהוא עושה הרי לש כאן פעולה מכוונת, לאם לאל הרי

 זה מהעסק. התכלית של הפעולה" אילנה נקבעת דווקא ע״ל העושה, ויתכן שפעולה
 מםליימת״מתייחםתלתכליוה .שונות הנקבעות ע״י בני אדם שונים. למשל, בעל

 הבית שוכר מאן. דהו לבנות לל איעטבא בגנו. יתבז שהפועל לא איכפת לו
 כלל .אם תתקיים ,האיעטבא או לא, .בשבילו תכלית פעולתו היא לקבל משכורתו
 ותו לא. מה שאין יכן בעל הבית, 'הוא רוצת שהאיצטבא תשמש, תכלית, לישיבה
 בגן כנהוג. ויתכן שאף היא אי7 דעהו להכללת לשלבה כל אס לתכלית אחרת

 כגל7 לנוי או אפילו כדי שתהיינה לו הועאות לנכות ממס הכנסה.

 2) כבר ביאר באתיי7 דיאלרייתא לך״ י ענגל ז׳׳ל סי׳ כד שאם אינו
 טתכורך ב השב שלאי האדם עשה את המעשה כי אס נעשה מאליל,כי מה שעושים

 איברי האדם בלי כוונתל איגו מתייחס אליו כלל. הוכחתו היא מיבטות צר, ב
 מעשה בבית הכנסת של טבריא בנגר שיש בראשו גלוסטרא שנחלקו בו ר׳ אליעזר

 לר׳ יוסי עד שקרעו ספר הורה בחמת7. ופריך: קרעו םלקא דעתך? ומשנל:
 אלא אימא שנקרע ספר הורה בהמתן. ובתוד״ה קרעו כתבו: קרעו משמע בכוונה.
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 "?'־ן מעשה• מס ל ל לס של איםלר נקרא "מלאכה". בהגדרת מלאכה נכללת
 תכלית המעשה ההיא, אלא שאיך אנל צרלכלס שהאדם העישה להשיב על התכלית ?

 ההיא, כל שדרך העילם היא לעשרת מעשה זה לשם תכלית זי, הרי התכלית
 מיבנת מתיך המעשה. יהעלשה מלאכה זי לא לעמך במענה ,לא עלתה על דעתי

 התכללת של מלאכה זל. כל שנתכייז לעשית המעשה, הדל המעשה מתללחס אללי,
 לאי3לי7 המעשה כמלאכה היא ע״פ התכללת המקלבלת' אצל. כל העילס. למשל,
 כתב באלתילת בהלררת בדלי המתקללם לבי׳ ׳ אלז לני .עסקי אס .כאמת הלצרך
 לכתלבה זל, לאפילל 1יאמר שלא עלתה על דעתו מהשבת תכלית לכתיבה זל,

 הריהי חייב כל שכתב בדעת רבכררנה. (והשררה הל׳ לל״ס ה, לב: יממעשיל
 ילכד לאיזה דבר היא מתבווך).

 נמצא כל מלאכה יש לה תכלית. מעשה שאיך לו תכלית אי7 לל שם
 מלאכה. אבל הערשה מלאכה יתבך שאיני שס לב לתכלית, אבל אל7 זה מהסד

 מאיפל המלאכה. בלשי7 רביני ״תכלית״ מכינה סוף מגמה לכדאי להעלר
 שרבלנל משתמש במינה מגמה ימללחסה לדברלס שונים, דהיינר שהנושא אינני
 אדם דווקא. ראה בראש מאמך העיברך (ליפסיא יה״ ב דף לז׳) "מגמת העלביר״

 ל״מגמת שאלתך״׳ "מגמת הספר״ לעלד כהנה.

 יבז צריך לעמיד על דברי תלמידי של רבינל. ר״י ב7 עקנלז בספר
 המוסר (ה, ט):

 ידע כי העילה מתחלקת לארבעה חלקים א׳ עיקר הדבר רשרשו
 ב׳ הצלרה

 ג׳ הפיעל *
 ד׳ המגמה... המגמה שבשבילה

 נברא היצלך, ךמלת בריאת• האדם לעשלת יעיז קיני.

 4) "דברים המיתרים לעשותך. בשבת ובשעת עשייתך אפשר שתיעשה בגלל7
 מלאכה לאפשר שלא תיעשה" - הרי באך מעשה שלתב7 שתהללנה לד שתי תיצאלת;

 האחת של היתר היא התלצאה הרגילה להצפללה, ילתכ7 שתתלסף גם תיצאה אהדת -
 מלאכה של איםיר. אס. לא נתכיי7 לאיתה מלאכה הרי זה מלתר. הסעס היא

 שאדתל מעשה שעשה אי7 לד אדפל של מלאכה שהדל המעשה ההוא יתב7 שלא תהיה
 תיצאתי שלם מלאכה. לאס תאמר, הלא באמת נעשתה כאז מלאכה? על זאת לש

 לדמר שלכל הידתר יש לדי7 כא7 כאללי געשי שנל מעשלם - האהד מעשה, של היתר,
 שנתכווך לו, והשני מעשה של מלאכה שלא נתכורך לד. אילם מאהר שלא ־נתכיי7
 למלאכה הרי היא נעשית מאליה יכנ״ל. לכך כתב "הפרו הקרקע" - לא האדם חפר
 כי אס הכסא המסה יהמגדל חפדד. יכ7 גבי עשבים "נעקרי" - לא שהלא עקר אית7

 אלא מעצמך נעקרו. רכך גבל שיער "נשר״ - לא שהיא השלד איתי אלא מעצמי נשר

 5) עשה מעשה ונעשית בגללו מלאכה שודאי תיעשה בשביל איתי מעשה -
 הרי מעשה אחד שיש לו כמת תוצארת מחרייבות. מהך תכלית אחת שהיא מספיקה
 להשרות למעשה זה שם מלאכה. אע״פ שישג7 גס תכללית אחרית, דהיינו מעשה
 זה יש לל גס מגמלת אהרית מרתררת, כל שלש לי בהכרח גם מגמה לאיסור הרי

 הלא נקרא מעשה מלאכה לאסיר. להקרא מלאכה אל7 צלדך שהמעשה הנידוך תהיה
 לי יי־, מגמה אחוז בלבד והיא תהא אסירה. כל שלש לי מגמה אהת אסירה אפללי
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 ישנז גס מגמות להיתר., הל על .המ;י ההוא .שם מלאכה -לאסיר, שהרי מגמה ו
 זו אף הלא מאפיינת' את המעשה ה ני ז . ז״. ן
-י !

7 זה ממעט .מאופל המעשה אס האדם העושה  במר שנתבאר" לעיל (3) אי
 לא עלתה על דעתו התכלית האסורה ,

 מעתה זהו שכתב רבינו: עשה מעשה דנעשלת בגללו מלאכה... כיצד?
 הרי שערל 'לראש העוף לשחק בר לקטך וחתך ראשו ,בשבת אע״פ טאיז סיף מגמתו-
 להריגת העוף' בלבד - פירוש: המעשה. שעשה, לש לו שתי מגמות, האהת -׳ לספק

 צעצוע לתלנוק, והשניה - להרוג את העוף. אמנם מעשה ,דה יש לו שם מלאכה
 אע״פ שאל7 סוף מגמתו לאיסור בלבד, כי כל שהמגמה להריגת העוף הלא הכרחית,:

 הדל לש באז מלאכה.

 בשתל הלכות אלה הוברר ההבדל ביך מעשה שלש לו תוצאות.שונות אפשרללמ
= הכרחיות). אס לש בלך  ובלז מעשה שלש לו תוצאות שונות שר׳7 מהוללבות (

 התוצאות האפשריות גם מלאכה אי7 זה גורם לאלסלר, אבל אס ביך התרצאךת
 ההכרהיות לשנה אחת שהלא מלאכה - המעשה כולו נקרא עללל שם מלאכה.

* * * * 
- * 

 אמר ר׳ חלא בך אבא:
 ״סוב מלא כף נתת״ (קהלת ד, ר) - זה לום השבת.

 ״ממלא תפנים עמל ורעות רוח״ (שם) - אלו ששת למל המעשה.
 שאמר ך׳ היא ברי אבא, איז לשדאל נגאליז אלא בזכות שבת

 שנאמר -׳בשובה ונחת תוושערך׳ (ישעיה ל, שר)
 בשובה ונלה תישעיז.

 (קהלת רבא ד)
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 הרב חיים סבתו

 סחיטת פירות בשבת

 שגינו במסכת שבת (?מגי ע״ ב): "איז סוחסי7 את הפייר ות ילה רעי א "ט ה 7
 משקי?. ואס יעאיד מעצמך, אסלדים. דבי יהודה 'אומר: אם לארבל*ך' היוצא•
 מה? מותר,- 'ואם למשקי ך היועא מר׳ז אסור״. לפרש״ י שסחיטת פירות תולדת

 דישה היא/ שהוא מפרק המשקה מ7 הפלררת, וכן כתב •הרמב״ם ;הלכות שבה
 בא, יב). ובגמרא' שם־. ״אסר "רב יהודה אמר שמואל מודה הלה רבי יהודה
 להכמיס בזיתים' וענבים״ (כירך שהם ימי לעדים" בדרך׳ *בלל 'לסחיטה, נאסר י

 המשקה היוצא מהם גזירה'שמא 'לסחוס "אף אס "הסי־ מק ובצים"לאכילה׳). "ובהמשך
 הסוגיא "אמר רבה אמר רב" "יהודה אמיר "שמואל: מרדה היה רבי יהודה לחכמים

 בזלתים לענבים, ומודים חכ־מל׳ם' לירכיי יהודה בשארי פי ירויה (שאי ך לגזור
 במשקין הי וצאי ז מהם' כירך שאיך חשש סחיטה). א״ל לבל ירמיה לדבל אבא:

 אלא במאי יפליג י י? ... אמר ר נ נ״ י1: מסתברא בתותים׳• לרמלניס פליגי".

 ומביאה הגמרא שתי *ברליתות להוכיח את־ דברי שמואל. הראשונה:
 ״זיתים'שמשך מר׳ז :שט7 וענבים שמשך מה7 ילד, והכניסן בל7 לאלכל בי7

 למשקין היוצא מי׳ז אסור. תותים שמשך מהן מלס לרמלניס שמשך מר׳7 לי7 ,
א מהן מותר-, למשקי? ולסתם ־ הללעא מהך אסור,  והבניסך' לאוכלייך - היי ת
 דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים: ביך לאוכליך ביך למשקיך היוצא מהן
 אסור״. מכאך הוכחנו שלכל הדעות, היוצא מזיתים וענבים אסור, ביך אם

 כנס7 לא״לכלין לבל7 אם כנס7 למשקלן. לבתלתיס ורמלנלס נחלקו חכמים
 ורבי יהודה, שלדעת הכמיס אסלר בכל מקרה, 'ולדעתי רבי יהודה רק אס' כנסן

 למשקל7.
 ברילתא שניה: ״סוחטי'? 'בפגעי7 ובפרישין ובעוזרדין , אבל לא ברמוניס.
 לשל בלת מנשלא בר מנחם הלל סלחטלן ברמלנלם״. מברללתא זל הוכיחה הגמרא

 שמודים הכמיס לרנל יהודה שבשאר פירלת מלהר לסחלט לכתחילה. שהרי גס
 לרבי יהודה לא שמענו שהתיר בתותיס לרמלנים כשמכונסיך לאכילה אלא רק

 את המשקה הילעא מהך, ולא התיר לסוהטס לכתחילה, להדי בברייתא נאמר שיש
 פירות שמותר לסחוס לכתחילה בשבת ־ ״סוחעי7 בפגעיז...״.. הרי שעל ברחנו

 להצק בין תותים לרמלנים לשאר פירלת, לאם כן הילוק זה יתכן גס לדעה,
 רבנן.

 העולה מסלגיא זו שיש שלשה סלגל פירלת. זיתים וענבים ־ םחיטתן
 אסורה מך התורה וחילבן חטאת ממלאכת־דש, למשקה הילעא מהן אסלר אף אס

 כונסו למאכל.
 תלתיס דדמ״וניס' - אםלר לסוחטך לכתחילה מדרבנן גזירה אסל זיתים
 לעננים גרסב״ם), ויש שכתבו שםחימתן מדרבנן, משום שאין דרכן בכך לדמי

 לשנוי (׳עליז רש״יי 'רשב״א וד״7) . ;הפרי 'מגידים כתב שהם שני מעמיס שונים,
 לאפשר שבאמת ׳הם מעס אחדי) ל ומשקה הילעא מהן, לדעת חכמים אסור בכל מקרה,

 ולדעת רבי יהודה אס כלנסל חפירות למשקי! היוצא מהן בשבה אסור, ואם
 לאלכלין מוהר.

 הסוג השלישי. הוא שאר״פירות שהכל מתירין לסחוס לכתחילה[""
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 נשים לב, שבברייתא הלאשונה שהבאנו נאמל שאס כונסו הפילות סתם,
 נחשב הדבר כאילד כונסו למשקי7.

 סברת ההיתר בשאר פילות היא, שהסלהל הירצא מהם אינו חשלב משקה״,
 וממילא הסלחס? למשקי? אינו מפרק אלכל מפסולת (שזר הגדרת דש) לפי

 שהמשקה שהופק• איניו חשוב. ־ואולי• מפני שנחשב־ לחלק מ7 האוכל, לא״כ• זהו
 ׳אוכלא דאפרת׳ (אוכל; שהופלל). הגדרה מד.ויקת ,של סעס ההיתר לסהלס .־.-
 שאר פירלת חשלבה מאד-כדי לדעת •מה די7 שאר משקי? (עלזלד.י״?׳< שנספג־ל- ־

 בבגד למ״ד שגם בבגדי יש הוהס מדיד דש ודו״ק. * ז

 כתב הב" י שתותלס וךמונים שנזכרו־ ה_ינס דוגמא, לכל פרי שדלך
 לסוהסו באלתה מידה שהלה דלכם לסחדס תותים ולמדנים. •( והוכיח כ? מכך־

 שתפוחיס לא נזכרו .בגמרא לאיסור, .א עפ״ י שמפלדש בג0\ ; ע״ ז מ, ע.״ ב־)
 שהי ל נוהגים לסחוס תפוחים לא״כ לדאי שאסור לסוחסז כתותים ךרמלנים,,
 למכל שלא מנל אלתס מלכח• שאי7 תלתים -ורטוניס אלא ךלגמא,בעלמא. אבל
 עיי7 בגר״א שהביא מעובדה זאת שלא נזכרל תפוחים ראיה הפוכה, שסחיסת

 משקה לרפואה אינה חשובה סהיסה, למה שסחסל תפלחיס לא הלה אלא לרפלאה.
 ולפלא בעיני• כיעד הב״י להגר׳׳א להבאיס אהריהם לא הזכירו -דברי הרמב״ם

 ;הלכות שבת בא, .יב) שכתב: ״אבל שאר פירות כגו? פרישי7 ותפוחים. דעדזרדי7
 מלתר לסלחס? בשבת מפני שאינ7, בני סחיסה״.. הרי שכת^,בפירוש .שמותר
 לכתחילה לםחלס תפלחיס, לע״ע. אמנם כתב הב״ י שאס דרך׳ לעשותל משקה,,

 לרפואה בלבד, אי7 זה חשלב משקה, דהלכלח זאת. - -

 נעייז בסלגיית תותים דרסונלס. הגמרא ;קמך־ ע״ ב/ דנה בברייתא ששל -
 בית מנשיא בר מנחם היד סלחעל7 ברמלניס, וז"ל־.> ״מנשיא ב7 מנחם הלי דוכא

 דעלמא? אי?, דתנ7: המקיים קלעים בכרס־, ר״א אומר: קדש, לחכ״א. אלנל
 מקדש אלא דבר שכמוהו מקיימי?. ואייר חנינ־א:• °"'.ט דל״א? שכ7 בעלביא

 מקיימי? ק ועי שדות לגמליהם. מידי איריא דעךביא. אתדא, הכא בסלה׳ דעתו
 אעל כל אדם. אלא היינו סעמא כדרב חסדא, דאמר רב. חסדא: תרדי? שסהע7

 ונתנ7 במקוה פלסלי7 אה המקוה בשינוי מראה. להא לאו _בני ,סחיטה נינהו?
 אלא מאי איה לך למימר כיו7 דאהשבינהו הדה• להד משקה, הכא נמ?.-כיו7

 דאחשבינהל הלה להל מ^קה. רב פפא אמל: משוס דהול דבל שאי7 עושי7 ממנו
 מקלה לכתחילה״.

 והנה לפי תירוץ רב הסדא, שסעם האיסור לסחוע תותים לרמלניס הלא,
 שכיל7 שסחע7 אחשבינהל למשקה, קשה מה פירוש הברייתא שסותמי7 יבפגע?7 וכוי

 הרי כל פרי שסוחסו למשק ד״ - אחשב י ה למשקה׳,? לכ7 הקשו רש״ י לתוס־ ,
 והירעו, שכל מה שהתירה הברייתא לסחוס בפגעיז אינו אלא למתק הפרי.,ייאבל,

 למשקה אסוך לסחוס, את כל הפילות. ובהלתיס ורמלניס .אף למתק אסלר.

 וכתב .לבינו ירוחם (נתיב יבחלק חין שמדברי רש״י ותוס׳ אלה מוכה
 שלמסקנה אסור לסחלס שלם פרי למשקה אף שאי7 דרך לסוחסו אלא-למתק,

 לבהלתיס ולמוניס גס למתק אסור. וכי/כ .בהגהות סמ״ק, להביא ראיה נוספת
 מכך שהגמרא כתבה שאסוד לםהוס כבשים ושלקות למימיר׳7 (רעייך לקמ7),, .והדל
 כבשים ושלקות לא מעלי לסוחט7, וא״כ דומים הס לפגעי7 ואעפ״כ נאסר לסוחס7

 למיטיהך, למכא7 שגס פגעי7 אי7 סלתר לסוחטז אלא למתק ללא למשקה ;ועיי?
 באג״ס מלאכת דש ס״ק כס אות ג, מה שכתב על קושיא זר בשם הרשב״א)\

 אכל שאר הפוסקים לא כתבל ב7.
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 לכתב הב״י .שדברי רש״י ותוס׳ אינם אלא לדעת רב חסדא, אבל לאחר
 שרב פפא דהה.דבריי לגבי מי תרדי7 במקלה, ממילא נדחתה, סברת אהשבינהו.
 יא״כ התי״רדץ לגבי מנשיא ב7 מנחם הלא־, שהיתה זל קביעת. אגסים, ללא איש

 אהד, ולפיכך לא, במלה דעתם. ;אמנם כבר הקשי עליל שאם כנים דבריו ד
 מדלע לא הזכירה הגמרא תירוץ זה?־) להמשנה ברירה תירץ שדבר זה שיש קבלעת

 אנשים, שסדהעת את הפירית הללי מצטרף עם כך ש״אתשבינהל״ .והב״ח פסק
 להחמיר שלא "ל סח דע שלם פרי אלא למתק לכתב שכז נהגי (רעיי.ך בספר פה אליהל
 חמליי .שכתב שבך סלברים ר,לב האחר ר גי ס, ללא ברלר דבר יזה"). אבל המ״א לשאר

 אחרלניס יד ה ל דבריי,, אמנם בשר״ ע הרב. כתב שבימק לס שנהגי להחמיר יאחז.י
 במנהגם• לכ״כ המשנ״ב.

 בכל אלפז ךלאיס אגיל, שאם גהגי בסקלם מסליס לםחלע פרי כלשה ר y הא
 דינל כתלתים לרמלגיס שאסור. לכתב הב״ י שהאיסור הלא לכל העללס, אלא

 שכתב שדידיזה שייך דדקא'־אס באלתל מקלם סלחעי7 למשקה •ללא לרפואה בלבד.
 יש אחרונים שדייקו מדברי• הךמ״א, שדלקא לא ותועמק לס שדרך לסחוס אלתו הפרי
 נאסרה הסחיטה, אבל לא ׳לשאר מקומות. אמנם אחרים כתבו שגם הרמ׳׳א לא כקו7

 לזה ;עיי7 כספר מסה יהלדה להמד משה, ללעלמהם בשל׳יע .הגר״ ז רבמשנ״ב).
 ל המג:, א האריך בראיות .בעני7 זה, ותלה׳ זאת בשאילה אם ההמנעלת מלסחלע בשאר
 מקומות נובעת רק• משוס שאי7 פרי זה ,מעלי אעלם, אבל אס היה היל םלחטי,ם•,

 שאם כך הדבר, נאסרת הסחיטה'אף להם. אבל אם רק במקום. אחד םלחטיס, ובשאר
 מקומות אף אם היה להם פרי זה בשפע לא היו,'ס ו חטי ס - לא •נאסר להם.

 ז

 סהיעת לימונים: כתב הרא״ש־ בתשובה .;כלל• כב סי׳ ב): ״וששאלת על
 סחיטת ליסוניש נראה שהם בכלל שאר פירות שמותר לסחט7 ־,״שאיז דרך כלל

 לסהוט לימוניש לעורך משקה, אלא לעורך אוכל, ומותר לםהט7 בשבת". וכתב
 הב״י; "ליש לתמוה, שבמערים נוהגים לסחוט לימוניש לתוך מיס שנתנו בהם־
 סוקר לשתות לתענלג, ואי7 נמנעים מפני כך לסלחע7 בשבת לתלך אלמם מים-,

 ללא ראינו מי י שטיחה בידם,, ולא דאינו מי שפקפק.בדבר־; ׳ואפשר• דלא מיתסר
 אלא כששרתי? מי סחיטת הפרי בלא תערובת משקה יאחר. -א״ו דלא מיתסר אלא
 כשםרחטי7 מימיו לבד לאח״כ מערבים ארתס,- אבל אם המנהג־ לסהלט- מימי ל־ י

 לתוך משקה אחר שרי. ולסוחט7 לתוך התבשיל בלא הגי טעמי שרי. לכ7
 פסק בשו״ע: ״מותר לסחלט לימוניש׳, ופירשו המג״, א לשאר אחרדניס שכלנתל־
 גם למשקי7 רכךפשרט (רעייך בתשובות הרדב״זי׳ח״א סי׳* י בדי7 לימוניס־}.

 •ני
 יבספר מור לקעיעה לר׳ יעקב עמדל-ז חלק בתקיפות על מי7 בהיתר

 סחיטה הליסלניס, לכתב שכל ההיתק-ישל הראי•׳ ש אקנו אלא •לסהוט כדי לטבל
 אדכלי7, אבל "כשעושים משקה גמור מלייסר.?' לרולת הצמא י, ך ליכא דשרי , להרי

 זה לדאי עושה מלאכה בשבת". והוסיף, שלימלנלם עשויים ׳למשקה יותר
 מתותיס ורמוניס שהרי ,,סתם תותים והמונים עומדים.לאכילה אלא 1שפעמים
 סוחטים אותם למשקה־, אבל לימלנייס ״.אינן ,נאכליז כמות שר׳7.אפילו. לאחד
 מאלף, להאלכל7 בטלה דעתו, מפני _חמיעלת7 לקשים כהלמץ לשניים•, לפיכך

 סתמ7 אינ7 ע ו מדיי 7 אלא ל סח ט ך לה ועי א' מימיה7". כלומר, לפי המו״ק הקובע
 הלא האם הפרי עשירי למאכל ארי למשקה•, :ל איי ל ו לפי1 הב״ י העובדה שהמשקה אינו

 עעמאי אלא בתערובת מים ,וסוכר, קובעת שאיינל משיקה חשלב. ועיי7. בשו״ע
 הגר״ז ובברכ״י ובערוך' השללת7 שהסכימו' עיס היתר מר7 .
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 והחיי אדם יצא לחלק ברבר חדש, שבימינו אלה הילת דדרל לייצר
 הביות רבות של משקה לימונים, הריי שדבר זה עצמו מחשיב 'את המשקה.

 והעתיקו המשנ״ב, וסמך עליו לאסור לסחוט הלימדך בפ״ע (אמנם הדדב״ז
 רגם המדייק כתבך בפירוש שבם בימיהם חיו ממלאים חביות, ואיך יזה דבר

 חדש). ועצס דברי החיי אדס תלויים בשני תרוצי הב״י בהיתר הלימונים עי״ש

 בגמרא שם ״אמר רב יהודה אמר שמואל: •סוחט אדם אשבול של ענבים לתוך
 הקדירה, אבלי לא לתוך הקערה. אמר רב חסדא: מדברי רבינו נלמד, חולב
 אדם עז לתוך הקדירה אבל לא לתוך הקערה. אצמא קסבר משקה הבא לאוכל

 אדכצ הראי־. כלומר כאשר המשקה ננלע באוכל אי7 זה נחשב מפרק משקה
 מאלכצ, אצא רק משנה את ׳'צורת המאכל; שהרי המשקה היה בצלע כפירות והזר

 וננלע נאוכליץ , וא״כ צא הופך משקה חשוב ולא נעשתה מצאכת דש.

 להגה יש גאונים שפירשו דברי שמלאל לרנ הסדא ני'ו ״ט ללא בשבת," אבל
 הר״ח והרי״ף פירשו אה דברי שמואל בשבת (ולגבי דברי רב חסדא בחללב עיי7

 לקמך) . אלא שהר״ח דחה את דברי שמואל מההלכה בעקבות- מימרת' רבל ילחגז
 (קמה ע״א) שהסוחט כבשים ושלקות למימהך חייב חטאת ולא חילק ביך סוחט

 לתוך הקדירה לביך סוחט לקערה, ופסק כרבי יוחנך.
 אבל הרי״ף וכ7 תום׳ תמהו על דיוקו מרבי יוחנך, שהרי גם שמואל אמר

 שם שאסור צסהוט כבשים למימה7, ונודאי התיר לסוחטן "לתוך קדירה כדבריו
 אצלנו-, וא״כ יתכך וגם רבי יוחנן מודה• באך, ;לגבי עצם דיוק הר״ח מרבי

 יוחל-7 נראה לפרשו, שסבר ר״ ה שאי7 דרך בסחיטת-כבשים ושלקות למימיה;
 לשתות אותס, אלא לערבך במאכל.)

 והרי״ף דחה דנרי ר״ח ופסק כשמואל שסוחט אדם אשכול של עגביס לתוך
 הקדירה וכ7 פסקו הרמב״ס דהרא״ש, אלא שהדא״ש בתשובה ;כלל כנ אלת א)
 כהב ״הגה ידעה כי פלוגהא דרבלותא היא... ומל יכניס ראשו בי7 'ההרים,

 והמהמיר הבא עליו ברכה״.

 השו״ע, אף שפסקי נסתם כשמואל המהיר לסחוט. אשכול ענבים לקדירה,
 הזכיר את דעת ר״הי. רכתנ המשנה ברדרה'שהזכיר השד״ ע את הר״ח נגלל

 דנרי הראי׳ש׳ שהמחמיר כמותו הע״ב והוסיף שראוי׳ להחסיר.

 והנה, סנלאר נתשרנת הרינ״ש (סימך קכא);'שכל ההיתר ׳לסחוט לתלך
 קדירה אוכלי7 הוא בתנאי שהאוכל מדובה והמשקה ננצל נתלכל, אנל כשיש
 מעט אוכל והמשקה על׳ מעליל, אסור-, כיו7 שכל ההיתר של משקה הבא לאוכל

 הוא כשבא המשקה ליפות המאכל. לפיכך לכל חפחות יש לערער במקרה שהמשקה
 עיקר והאוכל בא להמתיקו, כמל הסוחט משקה לתוך סוכר, ששם המשקה עיקר

 והאוכל ספל לו (רעייך ׳בקול •סיני ימה שהעיר הגר׳-׳ע יוסף שליט״א בסברא זר):"
 יעיי7 גס בחזר״א ;או״ח סי׳ נו אות ז) שכתנ, שאס סלחט ־לתוך סוכר על ידעת
 להוסיף משקה - אסור; כיל? שדעתד י למשקה הרי בשעה שסלהט השלב משקה ללא ״

 אלכל. להבא״ ח (ח ״ש פרשת יתרו אות ה) התיר אף באופז ־זה.
 כשפירש רש״י את הבס וייס קדירה וקערה שבדברי שמואל לעיל כתב:

 "להול הקדירה - של תבשיל לתקנו, דמוכחא מילתא דלאו למשקה בעי ליה אצא
 לאוכל; ואיד זה* דרך פריקתו, להול כמפריד אוכל מאוכל. אבל, לא לתוך

 הקערה - דזימני7 למשקה קאי, ואע״ג דבק ערה לא שתי איניש לא מוכחא מי לתאי.,
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 ואיכא איסור״.. ופירש השאירי דבריו אלה שלתוך הקערה אף 5שיש א וכליל 7
 אסדר ולתוך הקדירה אף כשאל7 אוכלי? מותר ודחה פירוש זה (אבל אחרים

 פירשו את ירש״ י שלא כמאירי וכתבו שגם הלא מסכים לשאר הפוסקים כדלקמ7 )י
 רכך שאר הפוסקים הראשי גיס לא חילקו בל7 קדירה לקערה וכתבו בסתם שלסהלט

 לאוכל מוהר.

 היתר זה ,לסחוס. לתוך אוכל יסודו בסברא שלא חל שלגלי מהרתי כהרצאה
 מהסחיסה.. המשקה היה בלוע באוכל ולכ7 גחשב כאוכל, ולאחר הסחיטה גשאר
 נלוע בתוך אוכל. ומכח סברה זו כתב המרדכי בשם ר״ת (סל׳ תל״ז שאסור

 לסחלט בלסר אף לתלך אלכליז שכ7 איז פירות בוסר ראויים למאכל וא״כ אלנם
 חשלביס אוכל כדי שנאמר ׳אוכלא דאפרת׳ . וכ7 הובאו דברי ר״ת בתוס׳ ׳;שבת
 קט״ד ע״ב ד״ה חולב וז״ל.: ״נראה לר״ת דהיינו^שמדתר לחלוב לתוך קדירה)

 דוקא ביר״ט דחזיא בהמה 'לאכילה הלי כמל אוכלא דאפרת, אבל בשבת דלא חזיא
 לשחיטה כמו דש חשיבא, שהבהמה היא כפסולת רכשחרלב־הדל כנלטל אלכל מהרך

 פסילת״. והביאו״ השו״ע כדעה נלםפת לאחר םהמא.
 י • !, ? י ־• ־

 יש שהבדנל את, .דברי י ר״ת 'מטעם בורר וכ7 לשוד הרי" 7 ;ים׳ עי׳נ בדפה״ר):
 ״הלה ליה כבורר אוכל מתוך פס ז/ל ת״, ״ו כ״ כ המרדכי, דלעיל׳. ולפי דבריהם
 להא מיתר לסחוט "בוסר לתוך אךכל על *מנת ולאכול לאלתר, כמקובל בהלכות

 בורר שמותר לברור/ב.י,ד אוכל,"מפסולת %'מ־'לאכול לאלתר. ו כ״ כ חס׳׳ז.
 אבל רבים הבי. לו את̂. דברי. ר״ת מדזל7 ,דש ולא• י;מד ?7' .בורר. שכיו7 שהבהמה
 נחשבת לפסולת ממילא חולב נחשב לדש' ולא למפריד אוכל מאוכל לבדש אי7 היתד
 . גס לאלתר ;בפשטות,). יו כ 7 פסקו .הפס." ג והמשנ״ב. ולפי פסק זה אסור לסחוט

 נוסר אף לתוך ,אוכל.?7' אפילו כדל לאכול: לאלתר.
̂ל ס באריס .ש ה. יא ;כבורר אסור אף ל איל תר, מפגי שכל  והמג״ א כתב, "שאף 
 י ההיתר לברור לאלתר .גו נע מכך שלוקח. ביד ,אוכלדינחשב הדבר לדרך אכללתל
 ולא לדרך ברירה, מה שאיך כך בחללב לבבוםר שהוא בורר אוכל מפסולת לא

 : שילך שם דרך אכילה, ותמיד ז.ו ברירה .אסורה. .לכ״כ שו״ע הגר״ז.

 י מתיך ההשראה :בל.7. סוחט לחול ב יכתבו. הגהות מלימלניות (הל׳ שבת כא ,יב)'
 בשם ראי׳ מ שאסורה יניקת פירות מדליז סחיטה כדלגמת יניקת "חלב מבהמה יולכ7
 • אסרל למציץ בפיל פירלת "שאסלריס בסחיטה לאפילל פת שנשרתה־בייז אל יבשר

 1 שנשרה במרק (רעייך ,.לקמץ דברי נ ל*..ל גבי. כבשי,• ושלקות,׳)-. ,אך הב״ל חלק עליהם
 •ו נשם שבה״ל, מטעם 'שד בקיא בבהמה דרך* לזינוק ־ו ל'כ ז אסורה •יניקה טדרבנך, מה
 שאיז כז בפיךות. "ו נש ו ״'.ע הגר;/ז כתב סברא הפוכה שדרך למצוץ פירות בפיו
 \ ל לתר מלינלק מהבהמה., ואמנם; אפשר להקל בפיר,ות מסעם אתר והוא שלנלקתם
 זוהי דרך אכילתם, דא״כ אי7 זה סלחט אלא אלכל כדרכו ;'מג׳׳א ס״ק ד) ריש
 : שהכריעו להחמיר בזיתים .וענבים .ולהקל ,בשאר .פלדות .;מ ג" א ו.של" ע. הגך׳׳ז׳)

 ן וכל זה כשאינו מכניס כל־ הפרי׳ לפיל אבל כשמכנ.יסן'.יכול ו• לפיו ודאי נהשב
 : כדרך אכילה ולא, כסחיטה (עייך פמ״ג) רכך .הכריע' "המשנ״ב.
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 n ל ל כ: למדוה שהרי״ף פירש את מימרת שמואל, שמותך לסחוט אשכיל
 ענביס לקדירה, א9׳ בשבת (בךלעיל); הרי שאת מימרת. ריב הםדא שהסיק מדברי
 שמלאל שמותר לחלוב עז לתוך קדירה, פירש רק בי וייס ללא בשבת ללא כתב
 הטעם לאיסור בשבת. רתמה הרמב״ך בחידושיו ״מי הכניסנו בערה הזאת?״
 יאמנס בעה״מ והרמב״ז התירו לכתחילה לחלוב לתור ?דירה שיל אוכליז' א?

 בשבת, אבל רבו האוסרים שפירשו סעס הרי"9 באופנים שיכים. יש שהבינו
 סעמי שהבהמה בשבת מוקעה והאיסור מדרבנץ מטעם מרקצה. ויש שכתבו־שטעמו
 מפני שהבהמה אסורה באכילה בשבת, שהרי אסור לשחטה. יא״כ סברה ההיתר

 לחלוב לארכליך ׳אוכלא דאפדת׳ לא תהיה, שבז לא ייחשב החלב כנפרד-מהאוכל,
 שחרי אי? הבהמה אוכל בשבת־, ולכ7 יחשב כמפרק רגיל ויעבור על מלאכת דש

 דאורייתא.

 יהדמב״ס כתב (הלי שבת ה י): "וההולנלהוך האוכל או היונק בפיו
 פטור ואינו חייב עד שיחלוב להון־ הכלי״.

 בדי7 הליכה בשבת עעמו נחלקו הראשונים האם איסורו דאורייתא או
 מדרבנך. והדבר• תלוי בפירוש הברייתא (שבת עה ע"א) ״החולב להמחבץ והמגבן

 כגרוגרת המכבד... חייב חסאת דברי רבי אליעזר. יחכ״א: אחד זה ואחד זה
 אינו אלא משוס שבות". והמחלוקת היא האם המלים ״אינו אלא משום'שבות״

 מתייחסים לכל הברייתא כולל דיז החולב או ךק למכבד- ומרב׳{ שנזכרו בסוף.
 הרמב״ס כתב גחל׳ שבת ה ז) שהוא איסור תורה ואילו הרמב״ז כתב שאיסורו
 אינו אלא מדברי סופרים. וכבר האריכו הרבה בנושא חליבה •בשבת ראכמ״ל.-

 כבשים ושלקות: איהא בגמרא (קמה ע״א)",כבשים .שסחטז , אמר רב: לגופז
 מותר, למימיהך פטור אבל אסור, ושלקות בי7 לגרפך ביך למימהך מותר.

 ושמואל אמר: אחד זה ואחד זה לגופ7 מותר למימיה? פטור אבל אסור.רבי
 יוחנ7 אמר:; אחד כבשים ואחד שלקות לגיפ? מותר למימיהך חייב חטאת״.

 והנה, לכל הדעוה כבשים ושלקוה מוהר לסוחםז לגיפז, והסעס כדלעיל
 שכאשר אינו צריך למשקה אי7 זו מלאכה, שהגדרה המלאכה אינה הפרדת אוכל

 מפסולת אלא הפקה אוכל מפסולה וכשאינו עריך לאוכל או למשקה המרפקים
 אי7 זה, דש כלל.

 ולמימיר׳7 - בכבשים לרב ושמואל פטור אבל אסור, מסעם שאי7 זה משקה
 שלהם 'אלא שםפגוהו מבחוץ, ולכ7 אינו נחשב כחלק מהם שבפרוקו יתחייב
 חטאת, אלא שאסור גזירה אסל זיתים וענבים. ולרבי ירחנך חייב חטאת
 שנחשב למשקה חשוב. ואי7 להקשות במה שלנים. כבשים רשלקות מפרישיך

 לעלזרדי7, לפי ששם אי7 המשקה שלהם חשוב כלל משקה אלא אוכל, אבל כבשים
 ושלקות ספגו מים שודאי נהשביס משקה (סברא זו הזכירו כמח אחרונים, אף

 שמקושיא זו גופא רצה הגהרת סמ״ק לדייק שאסור לסחוט את כל הפירוה למשקה
 אלא רק למתק). רלעניך פסק, בכבשים קמו רב ושמואל בשיטה אחת נגד רבי

 ירחנך, ופסק הר״ח כרבי יוחנ7 שחייב חסאת אבל שאר פוסקים פסקו כרב
 ושמואל שאסור מדרבנז, (יעייז בשו״ע שפסק כך אבל הביא גם דברי ר״ח

 שחייב חסאת ונראה שהשש לדבריל בעקבלת תשובת הרא״ש שהוזכרה לעיל
 שהמחמיר כרייה תע״ב). לבשלקות א9 שרב מתיר לכתחילה, הרי שמואל ורבי

 יוחנ7 אוסרים ביך מדרבנך (שמראל) ביך מדאורייתא (רבי ירחנך), ולפיכך
 נפסק שאסור.
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 למלכח ערד מהגמרא שם, שסוהט דג מעירו דיגד כסוהט כבשים, שלגופו
 מיתר רלמלמיו אסדר (הכךנה לעיר שספג־ מבחלץ., .רלא לסרהל שלו עצטו, שאד
 לדאי יהא מרתר אף למימיל כפרישין לעלזרדיז, לפי שאי7 דדך לסחלס דג־

 למימי ל ׳).

 נזכר בגט' (שבוז קיא• ע״א) איסרר להדק ׳מםלכרייתא דנזייתא׳ביו״ט.
 לפרש״י: ״בגד כורכלן בברזא הבית של חרס מפני שאין הנקב שרה אסרה

 להדרקיח בנקב, משדס םחלטה״, אמנם הערלך .(עדך ׳סבר׳־) כתב לדעה אחת ״י
 שהלא משדס ברנה, אך שאר הראשונים׳ מסכימים שהלא' .משלם׳ סהיסה־, אלא שדנר
 בשתי שאללת, חאחה, לאיזל מלאכה שייכת סחיסה זר, מלב7 אל דש? והשנלה,

 האם די7 זה שייך רק במלם, אר גם בשאר משקיז?

 הרס ב״ 7• פירש שה ר אס ש רם מלב7 .(אם כי הזכיר גס ע רבע, ועיין־ בב׳׳ל־),
 לגס בלל7 יש כבלס דהלכלח כ7 מדיני שביעית (״לאכלה רלא לכביסה"; סדכה

 מ ע״א) לכתב שכ7 נראה מהרמב״ס. רבאמת הרסניים (הל׳ שבת ח .ז) סלבר ש"אל7
 דישה אלא בגידללי קרקע״ ללא. בבגדים, לכל הלכלת סחיטה בבגדלס כתבם טדל7

 מלבך (ט יא׳), לבפירלש כתב (כב טו-טז) ששלך דל7 זה גס בשס7 ריי7.
 ליש שבתבל, שמלכה מהסוגללת שרקי במים יש אלסלר סחיסה, שגזרל שלא

 לשררה בבדלר במיט(עיי7 סלך סי י שא), להתלרל לסנ7 לל7 בסרדרל7 (קלט ע״ב)
 ללא גזרר שמא לסחרט.

 אבל התדם׳ (ד״ה האל מםלכרייתא דנזילתא) כתבל: "... דלא אשכח7
 דהרח חייש לסחיטה אלא גבי מים... אבל ־גבי לי.'7 לא גזרלנ־7 משלם סחיסה. ..
 לטעמא משלם דאיז אלם חלשש לסלחעל, כיל7 דע״י סחיטה אינד יכלל לנקלתד
 מריחו לחזלתל, גס אל7 ׳דדך לםחלט בגד לעורך משקה שבל. אבל מ״מ אםלר

 לסחוט (גם בשאד משקים׳) דכי סחיט ליה מתלב7 הבגד קעה להוי מכבס, או משלם
 מפרק כמו סוחט זיתים וענבים״.

 כתב הערוך שאי7 לומר ביסםלכרליתא ־דנזייתאי שהנקב הוא מ7 העד,
 שאז המשקה נסחט לאיבוד והרי סוחט לאיבוד־ יהא ,מותר כדל7 פסיק רישיה

 דלא ניחא ללה (לדעת הערוך שמתיר,), לכך פירש שהנקב מלמעלה. יועא
 מדבריו שהאיסלר הלא מדי7 דש בלבד שהרי מדי7 מלב7 אסור גס כשהמשקה חולך

 לאיבוד. והביאו הר"7 (סא ע״א בדפה״ר) לדהה דבריו, שפסיק רישיה דלא
 ניחא ללה מותרי; אלא שעדיין נרתר בקושיא ביי7 שאיז עריך למשקה (כשהנקב

 מהצד) יהא דינו כסלחט כבשים ושלקלת לגלפ7, שמותר (ע״פ יסלד התלם׳
 שבשאר משקים אי7 מלב7 אלא רק דש), ותירץ ״מיהו כיוז דקא סחיט במשקי7

 שדרך סחיטה בר׳7 מיהסר מדרבנ7״. ובאגלי טל (דש יז ה) כתב לתרץ
 שבכבשיס לגופן כיו7 שלא ההשיב אה המשקה הלי כמו מפריד אוכל מאוכל ולכ7

 מותר. מה שאין כן נמסוכרייתא דנזילהא, שאינו אוכל, ואפילו שלא
 חשבינהו ולאו מישקה׳ הוא, כיון שהולך לאיבוד הוי :ליה מפרק אוכל מפסולת

 שאסור, וכמו בוסר לשיטת ר״ת. (אמנם מדברי הרמב״7 בחי׳ לשבת מוכח
 בפירוש נגד סברא זו׳).

 עולות מדברינו עד כה שתי גישות עיקריות בראשונים. האחת, חרמב״ס
 חרמב״ך וסיעתם שכתבו שיש ב׳מסוכרייתא דנזייתא' רק איסור מלב?, ושאיסור

 זה שיך בסיס וגס בשאר משקים. השניה, התלס׳ ודעימיה, שכתבו שאיסור
 מלבן שייך רק במים, אלא שכא7 יש גם איסור מטעח דש ששיך בכל המשקים,
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 ו כשהמשקה גסהס צאיבוד קימת סברת הערוך להתיר מגדר פסיק רישיה דלא י
 ניחא ליה ויש חוצקים ־בדבר.

 השו״ע הביא סברת־ הערוך וסברת החולקים, וכתב שהעולם נהגו להתיר,
 ולימד עליהם •זכות בברזא ארוכה, שאז הוי כמל ספוג עם בית אחיזה שלא

 גזרו בל שמא יסחלס. ואעפי״כ סייס שיש להנהיגם שלא יהא כצי תחת הנקב
 כשפלקקי7. והסבירו׳ האחרונים שצירף סברת הערלך שהמשק77 הולכים לאיבוד,

 עם :הברזא הארוכה, אבל על סברת הערוך לבד לא סמך.

 יש להעיר שמשמע מהפוסקים (אף שלא מעאתי מי שאומר כ7 בפירוש)
 שלסוברים שםהיטת בגד אסורה מדי7 דש אי7 הילוק בי7 סוגי המשקים (ייך
 ושמ? או שאר מיצים) שבכולם אסור; לאינל ד למה לסחיטת פרי, ששם כאשר
 איז שם משקה חשוב על המוהל הוא נחשב כחלק מהפרי יאי7 זה מפרק, אבל

 משקה הספוג בבגד בכל מקרה הסוחסו מפרק את המשקה מפסולת ועובר על תולדת
 דש (רעייך בגר״ז,) רעדייך עריד עלון בדל7 זה.
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 צבי שמשוני

 ביו נטילה לטלטול
— 

 ין

 איתא בגטי• שבת •דף מב ע״ב•.
 אמר רב חסדא אע״פ שאמרו אל7 נותני7 כלי תחת תרנגולת לקבל

 , ,ביצתה .,אבל כדעה עליה כלל שלא תשבר.
 לשמ מג ע״א:

 א״ר יצחק כשס שאיז נרתניך כלי תחת .תרנגולת לקבל ביצתה,
 כך-אל7 כופיך עצלה כלל בשביל שלא תשבר.־ קםבר אי7 כלי

̂ ניעלןאלא לדבר הניטל כשבת. מיתלבי• כל הנל־תיובתא (= הברייתלת  
 שמריץ _ הקשתה הגט׳• על .שלעת ,לב חסדא) לשני בצייר למקלמלז־ תא שמע

 —אתת ,ביצה שני לדה בשבת לאחת ,ביצה שנללדה ביל• עלב, אי7
 מטלסליז לא -לכסות בה את הכלי ולסמוך בה כרעי המעה/ אבל כיפה

 עליה כלי בשבלל שלא תשבר הכא נמל בעיי[־ למקימי.

 תירוץ -זה שתירצה. הגט' ׳"בצריך/לקקומל" לכאורה׳ אינו• מספיק שהדי׳
 אע״פ שתהללת _טלטילו של הכלי בהיתרי מני7 שמיתר• להמשלך רלעלעל כלל זה
 לצורך דבר• שאלני נלסל בשבת הריי־ר׳ לצחק איסר זאת? רש״ י חש ־לבעיה זי

 וז״-ל נד" ה בצריך למקלטי: •"להשתמש במקימ ,הכללי, ומתוך שלכיל ללטלי לצירל
 מקומו מוליכו־.למקום שירצה״.

 ויעויך בר״7 רלש ביצה1 שכתב: "...שדיחק היא לימד דכל אוקימנא בצרלך
 למקימי הליני דיקא כשהביצה ,סמיכה שם".

 יז״ל" התום׳ ביצה דך ג ע״ב:
 אכל כיפה עליה כלל פלרש ועיילי ד מהל ברייתא פריך התם לר' יצחק
 דאימר' דאי7 כלל ניטל אלא לדבר הניטל והלא תירץ בצריך למקומי.
 ומכא7 פוסקי? דהא' דקי״ל דדבר-'שמלאכתו לאיסור אסור, אינו אלא
 דוקא שאלנו לצולל גופו או לצורך מקומי. אבל לצורך גופו או,
• ואס התהלל" לעלעליו בשבילה שצריך לג״ופל או  לצורך מקומו שרי2
 למקומו מותר 'להוליכו אפילו 'בחדרו אס ירצה, דהא .הזי נא ר<כא .

 דהואלל יצריך למקלמל אל לגוף הכלל כופהו על הביצה.
\ י י י • . . . . . 

 בל כתבו ראשונים נלםפים3• ;כהובא• להלכה בשי״ע״םלמ7 שח סעיך גי׳.

 והנה ב״אהררניס; אנו;־מוצאים שנחלקו •עד כמה נית7 להרהיב':די7 זה
 של המשל טלטול במוקצה־.

 כתב הרמי׳ א בסימז״רםו סעל9 ינ־. ״ומי ששכח כיסו עליו בשבת אם •הוא בביתו
 לבול לילל ,,עמו לחדר להתיר חגורו וליפול שם להצני״עו.״

 והמג״א ס׳ שח סק״ז כתב על דיז היסודי. של כלל שמלאכתי לאלםלר: ״,..7נ״ל
 דאפ׳ שכח ונעלה; כידו רשאי לעלעלו יותר ועמ״ש ם׳ רסו סי׳׳ב.״

 אל הגר״א בם׳ רם ו• חלק־ עלי דינו של.הרמ״א: ״׳...אבל ל״נ. דשם (דף״סג)

 1. ב׳ ע״א ברי"9 ד״ה ומלגה דכשהתירל.
 2. משמע בלשונו שאף עיקר דיך כלל שמלאכתי לאסיר שמיתר .לצלרך גלפל

 למקומו מקורו בסיגלל7 אך זה פשיע שאיני,וכינת? לסוף דבריך.
 3. ר"7 שם, מ״מ שבת בה, ה, הגהות אשדל ריש ביצה, מאירי שבת ריש

 פרק ל״ז .
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H במיתר, רכל מטלטול הלא בהימר. משא״כ באך שבאיסור i n חתחלת הסלסול 
 הלא, למי שאבל שרם לריחל נרדף רבו׳."

 שרב כתב הרמ״א בלל״ד סימז לסל מעיף נ׳ :״ומומר למלמל האיזמל לאחל
 המילה לnצניער בחצר המעורב אע״ג דאינו צריך לו עוד באותו שבת להא
 לא הוקצה ביך השמשות מאחל דהיה צריך לו באותו שבת בך נראה לי."•
 מקלל דבליו הלא ברבנו לרלחם (׳בתא״ו נתיב אי) ואמנם לפי הסברו של

 הלמ״א אי7 הדבל נוגע לדיוננו שהרי' האיזמל לא הוקצה כלל.- ארלס בב״ל
 שם הביא גס בז דבלי לבבל יללחם לז״ל: "כתב רד.,, מותר לסלסל הבלי

 ולהחדיר! לאחר המילה דמאחר שסלסל הבלי 'בהיתר מחזירי לאיזה מקלם שירעה
 אע״פ שאיז לי תיניק אחר למול." ךקצת משמעי שרצךנר לומר שכיוך שהתחיל
 •הסלסול בהיתר איז איסלל במה ,שממשיך לטלטלו יבמי בנידרך בלי שמלאכתו
 לאיסיל לאחל שפנהר לצורך גופו למקימי בן־ אמנם מבואר במג״יא ס׳ שלא

 סק״ה: "... בינתי דקי״ל דבל מוקצה שהוא בידו מטלטלר לאידה מקרם שירצה
 לכמ״ש ס׳ שח ס"ג אבל לאחר שהנלחי מידה אסלר׳ לסלסלו..."

 ליעליז בהגדת נתלב חללם על המג״ א שחלק על פירלשל לדברי הב״ל דאס
 כדברלל מה לי נסלל בהיתר אל באלםלר סדף סלף בערד המוקצה' בידל זמסלסלו

 לאז שירעה רלכז• פירש שמאחר לסלערל האזמל הלא בהיתר לעררך המילה'
 שדוחה שבת, אף להחזיר מלתר רבדתנך ביעלרלבלז לגבל יהי וצאי 7' להעיל

 שחלזרלז למקרמך •ע״ש 4. לבז בט״ז לל״-ד שס סק״א בלאר את הב״ל בארפך
 שלנה: ״נראה טעמו דאי היה צריך להשליך האיזמל אחר בך ויהיה אבלד

 לדאל מלמנע ללא מהלל.."
 המוכה מבאך דהמג״א אזיל לשטתו שהיתר דה של טלטול מוקצה שמקירי ,בםלגללז

 דף מג ע״א כוחו יפה בבל מקום בדיני מוקצה.
 אף באך נחלק הגארך. ביו״ד שם סק״ג שוב הלק' על. הרמ״א י ה ראה

 סמרביך לשיטת מהר י" ל לזרלק האזמל מלל ;אחר המילה לאהד 'כתב־. ״לאע׳׳ג
 דגבי' מלאכתו לאיסור כשמטלסלל לעלרל מקלמל מותך להצניעו כמ״ש באל"ח

 ם׳ שח ס״ ג באז אסור... דדוקא בכלל שמלאכתו לאייסלך שאלנו מוקעה
 שמותל לטלטל לעולל גופו ומקומו, לק מהמה לעל אסול דהוי שלא לעלרל.

 דאפל׳ ר״ש דלית ליה מוקצה כלל מודה בזה כמ״ש תוס׳ םפ״ב דשבת שם דאינו
 מחמת מוקצה. וכמו כלי שמלאכתו להיתר שלא לעורך כלל בזה 'סותר בלוז

 שמטלסל לעורך, משא"כ במה שאסלר לסלסל אף: לעררך מקומו.״

 בכים של מעות הלק הגר״א ,משוס שאיך תחילת הסלסול בהיתר אך באז ביאר
 חילוק עקרוני. יש להבדיל בלז מוקצה שאסור במלמול בבל איפז', לביז
 כלל שמלא שבעצם אלנו מוקצה ורק .נאסר בסלסול כשאלז עורך בסלסול5.

 4. ושמא יש להלסלף ולהקשות דאם כהבנת המג״א הרי שטלטרל האלזמל לאחר
 המילה לסלסול כלל .שמלא, לאחל שהעבירו ממקומו חדי הוא ומדוע המהבר

 לא העלה על שולחנו העלוך אלא דלז כלי שמלא, לאיזמל הלתיל.

 5. בסברא זל נשתמש האבז העוזל באריה םלמז לסו גבל כלם של מעות
 הובא בשערל תשובה שם.
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 לנראה שיש לפרש בדעת הרס׳׳ א להמ״א .שאי; אלסור־מוקעה אלא על תהילת
 הטלטול. עתידלy הבס׳ בד9• עב ע״א בעריל למקומו הבי גל שאי; לאסור־ מוקעה
 בהמשך טלטלל באשר בבר נמצא החפץ בידר. לבך בל אימת שישבר מעב בל העץ

 מלקעה נמעא כבר בידיד לאנל דנים על טלטול ללא עקירה, אל7 לאסלר עד
 שיניה א7ל,ההפץ. לדעת הרמ״א על כל פנים כשהעקירה.. הי תה בהיתר,. והמג״א״
 נלקט אפ׳ כשהעקירה באים ל ר; לכבל; ששכח שאל7 לל לשמלט• החפץ שהרי םל״ס

 י עעס הטלטול אינו1 אסלר.
 באדר שמח שבת,בד, לב מנסה לסמוך דברי הרב, המגיד (עייך העי 1) על הבנת
 הראב״ד ורש״ל במקור דל7 מלקעה. אם מדקעה נאסר מחטת מלאכת הדעאה, הרי
 במלאכת הלעאה כשהעקילה היתל. ממילא ולא 'לשם ההועאה אל7 הוא חייב, לא״כ
 אך בטלטול מרקצה, בל אימת שהעקידה היתה בהיתר- המשך הטלטלל לא נאםל.

 אולם הגארך ללח אחרת עמר בהבנת העניך כולו. הנה לכאורה יש
 להקשות •על המקוק בר נתלר .הבל •לחדש. היתר דה. מני; שהלא הריך אף בעניז
 אהר?1 הרל כל.'הקושיא שם. הלא על ידעת ר׳ לעחק אשר לו שלטה מיוחדת שאל;
 כלל נלטל אלא לדבל הנילטל, ומניז •שתלדוץ זה לפה כוחו אך למוקעה בכלל,
 לאפ׳ לכללי.שמלאכתו לאלסול,, שאמנם אלנו מלקעה ממש,'אך בכל זאת לש בו

 איסוו טלטול מעל עעמו. להלי לדבלי ל׳ יעחק יכול להיות בלי שאלנו אסור
 כלל לטלטל ,אלא אם מטרת הטלטול לעדלך דבל שאינו ניטל.

 ועול אף על .הגמ׳- גופא לש לשאול, זאת מני; שאם נטל כלי לעורך מקומו,
 יבול להמשיך ולטלטלו לעודך דבל שאינו ^נלעל? והדל מדבלל ל׳ לעחק ׳משמע
 שהמטרה •שלשמה הוא .מטלטל היא_האוסרת-,. רא״ב ברגע שמשנה את'מגמתו 'מטלטול
 לעורך מקומו, לטלטול לעולל לבל־שאינל ׳ניטל, ייש לאסרר את המשך 'הטלטויל/
 כשנעי־י; היטב בסוגיא נוכח כי. על הגמ׳ 'לא קשה־ כלל. הנה כל 'מחללקתנזלב־
 חסלא ל.ל׳• יעהק ה ל באה -לית; טעם למשנה׳ שם מב עי• ב אשל• היא הראש לנה מ בי'7'
 שלוש המשנל.ות העוסקות באלסוללם הקשלללם 'בנל ישבת: "אל; נלתני7 כלי תחת
 הנר לקבל ,׳בר את השמך:.." ניתך לפלש׳ מ־שנה. זו. באיםול עעטאי לכך'עושה• לב־

 הסדא. לנית7 למעלא׳ הסבל אשד מעלז-7 בדברים שכבל; מובלים לנו שנאסרו רכך
 עושה ר׳ ;לעחק. •לקמ7 בפרק כל הבליסיטעאנו "שנאסרו-:שלמרלי1" כלים ע״פ מטרות

 הטלטול. כלי שמלאכתו -לאלסוד לדעת תייק שלאיילעללך, וללעת'ר' ׳נחמלה־בל
 בלי׳ אינו. ׳ניטל, אלא לעורך תשמישו• המיוהד,- מעתה מםבלל ד׳ -יעחק מאי7 כלל
 ניטל •כאשל העולל הוא עעמו דבו-שאינו ניטל בשבת,- לכל- תבואל משנתנו. אס
 כנלם דברינל• הרי שאי; בשטתו של ד׳ ל?יהק! בסוגיי7 משום דבל חלשי ויכל שנכו7
 בשאר כללם. שנאסרו בטלטול לערכים מם לימים להא נברך אך בשיטת ר׳ ׳יצחק,. -,

 לגמרא היה, פשוט שאי־ז איסורי, בהמשך טלטול 'כלל שמלאכתו לאיסורי שניטל
 לעורך מקומו שהרי אס באת לומר בך יהא דיך י זה נתו"7 'לשלעו'רל7. הנוטל'
 בלי שמלא בגלל שצריך את .מק למל,האם, נאמר שלשטטנו מיד, הר.ל גם שס,יו-דאי
 לא נה לוי בהמעאותו של "הכל י. שמא תאמר שלשמטנו ,במקום הקרוב .ביותר- •בו
 נח לו שלחנה איותו כלי׳ א" כ. 'אי 7 לכך הגדלה, קבועה." ופשוט היה לגמלא

 שמאחו שנטלו לעללך מלןומו בעעם הגדות עווך מקומו נטןעל׳ האפשדות לטלטלו
, j, . .  למקום שלדעה ואל7 בכך כל סרך אלסור6

 6. וראה בבלאור הגר״א בס׳ ש״ח הוכחת הגאל7 מ7 יה במי" בדך ק כד ע״א.
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 מעתה לא קשה על הגט' , דמאחר שכל יסוד דיני של ר׳ יצחק בדיני טלטול
 שנאסר.! בבלים, דיך אחד ־להם. לכלי שמטלטל בהיתר איז לאוסרו •באמעע

 טלטולו, בגלל שמגמתו, השתנתה .לאיתה מגמה שביסלדה אסירה' בטלטול,
 ילקמז יביאר.

 השתא דאתלנ7,להכי לא קישה כלל הקושיא הראשונה. אדרבא היתר זה של. עירך
 מקימי, איך מקורו בדי,7 של ר׳ יצחק, אלא בדי7 כלי שמלאכתי לאיםיר, ירק

 גליל לכל־ יש מ7 הגמ׳ ׳בדף מג ע״אי׳, אשר השתמשה באיתל עקררך אף לר׳ יצחק. 1
 לסבלל7 שכך פשוטה הכנתיהגאוץ, דאל7 להחלל עקריז׳ זה, דק על מה 'שאיני 1

 מוקעה כלל אלא נאסר טלסילי לערכלס מסולמלס, כגי7 כלל שמלאכתל לאלסלר,
 יתי ,לא.

 להנה כשגבדלק אתלהמקלרלת אשר למדי מ7 הגמ׳ כך מלבד תיס׳ הנזכר,
 נוכח, כל כללם דייק! ׳בלשלנם לבאר הלתר זה בשנטל את הכלל לעלרך מקלמל

 דוקא.
 בר"7 ריש בלעה: "למלנה דכשהתלרל' לטלטל כלי שמלאכתי לאלסיר לעירך' מקיטו
 שאי7 מחליביז אותו להנלחו לאלתר בסמוך לאותו•מקום שהלא עריך. ׳אלא כליז

 שסלטלו ברשית מוללכו לאלזח מקום שלדעה..״
 לבמגלד משנה: ״..וכתבו המפרשלס ז״ל כשהוא מטלטל כלל שמלאכתו לאלסור

 •לעלרך מקלמל, אי7 אלמרלס בלל7 סםלקי מאותו מקום שערלך לו, לשומטו מלד
 ימנלחו במקומו. אלא בלל7 שמטלטלו .לעורך מקומי, •מניחו באיזה מקום שלדעה.
 יבהגהית אשרי: ״.. טבא7 פיםקיס הא דקייטא :לז דבר :שמלאכתו "לאלסור אסיר,

 הליני דיקא שאיני עריך למקלמר ילגופי. אבל אס עריך, מיתר לטלטלו,
 ואם התחלל לטלטל אותו, דבר בשביל דעדלך ׳למקומו, מיליכי אפילי' להדרי אם

 רועה. דקא חזינא הכא הואלל וערלך למקומו מגבלה הכלל וכופה על חביצת״7.
 ובביאור חגר״א כסימ7 ש״.ח, בהביאי מקיר הדיז של השו״ע גבל כללו שמלאכתו'

 לאלסור, עיי7 לגמי מג ע״א גבל ר׳ יעחק, ולהגהות אשרי הנ״ל. ולפלא
7 הג״א, אם לא שכונתו לדלוק זה בו שונה ההג״א מ7 התיס׳. י  שהשמיט מיס׳ יעי

 ולולא מםתפלנא הילתל מעיע שמא אי7 כלל הלתר זה של המשך טלטול, אלא
 בערלך למקומו דוקא. שבך גס הב״ל בתעתיק! דברל המ־׳מ׳ דללק וכתב רק בערלך
 למקומו. ואך בשר״ע (ש!, .ג•) כתב בזר7הלשי7: ״כלל., שמלאכתו לאיסלרי סלתר
 לטלטול ביז לעירך גלפו,... בל7 לעורך מקומו דהללנו שערלך להשתמש במקום

 ׳שהכלל מונח שם. ומותר לו ללטול ,משם דלהניהל באלזה מקום .שירעה.־״׳ ובפשטות
- עורך •מקומו׳) ולהנלח  ההבנה שמותר לו ללטול מאותו מקום! שרועה׳ להשתמש ב! (

 באלזה מקום שירצח.
 אלא שכך לא לתכ7. הגאו7 הדל חללק בי7 שוכח לנוטל בהלתר, ובל7 מוקעה

 לכלל שסלאכתל לאלסלר. לאללל התבלל7 שאך בכלל שמלאכתו לאלםיר, אי7 ההיתר
 אלא בנטלו לעורך •מקומו, לא הולל שתיק, מיניה.

 על כרחך עריך ליטר, שודאל כל ׳הלכא שניטל כלל שמלא, בל7 לעורך גופו לבל7
 לעורך •מקומו, לכול להמשיך לטלטלו. .אלא שהמקור הגלילי הוא :טנוטל לעורך
 מקומו, וזה הפרט על הכלל כולו מלמד. הנה 'לעיל'•כתבנו שדלנל של .ר׳ י,עחק
 יסודו באסורל כללם כדאלתא לקמ? בפרק בל הבלים. דלכדלס דיז אחד, שכל.ו7

 שמטלטלס בהלתר לא נאמר שעקב שנול מגמתו ייאסר הטלטול. ואולם זאת לא
 הוכחנו.

ב מקומו וגופו ואח כ וכמו כ7 כמאירי שם. הנה כאץ בולט שתחילה כתב מקומי יי י י ״״״י ] \ ך כ ה ב נ 7 & , ך ס ך ת ? ה ״>-? מ ע ה ך ש כ . י י  רק מקימ
.7 
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 נראה לענילת דעתי להלכלח זאת מלשל7 המשנה. אנד מלעאלס שהתנאי במסכת
 שבת נלקע לשיז אחת גבי איסלדי מלקעה ללשלז אחרת גבי אסלרל כלים. כאשר

 במלקצה׳ עסקינז,*הלשלז תמיד - עלעלל. לכאשר בכלים עסקינז - נעילה.
 עלעלל פ?ררשל הזזה. לאפ׳ כל שהיא, נעילה פלררשה לקיחה. במרקעה נאסרה
 הזזה בבל א"רפ7, בכלים לא. נאסרה אלא הנעילה בשזל למערה "אסלרה אך בכל
 מקרה לא נאסרה ההזזה עצמה. לב7 בל עלד שלא נטל לדאי אסלר גס להזיז -

 לטלטל. אך משנטל שלב לא הל עליל כל איסלר באלתל כלל עד שלנלחר. .
 שמא ייש להסעיס הדברים בכך': לסלדל של מלקעה הלא הפרשה. הפעים שאינם

 מדכנלם לשבה אדם מלפרש מהם, אל7 הם 'כלל בתחלם 'האפשרילת בשבת ללכץ
 נאםרל לחללמלך. אפי''כשיש הלהר מללחד להשתמש במלקעה לכגלז במללה זהל
ז על אלתי חפץ. לשס מלקעה; עליל, ללכ7 ד  הלתר בלבד אך אלסלרא רביע5 עדל
 בהסתיים העלךך שלב חרזר האלסלר. בגזלרת כללם לא עלה עד דעת-חכסלס

 לגזלר איםיר ,מלקעה שהרי. זל םתלרה. לומר שדבר מלכ7. ללא מלב.7 באדתה מל-דה.
 כללם רדאל ,מלכנלם הס לשבת רכל שלכלל לעשלה, הלא לגזלר אלסלרל נטילה

 לערכלס מםלימים. לזהל לפענ״ד תלדך דברלל של הגאל7 שכלי שמלאכתל לאלםלר
 אינל מרקעה.

 ״ י
 חנה כשנסקדך את כל המשנלדת במם׳ שבת נראה שהבחנה זל עקבית.

 בפרק ג׳ -'"מעלשליז נד חדשי אבלי לא יש7" (מד־, ע״א)
 בפרק ד׳ - "ע'רמני7 בשלחי7 דמטלטליך. ארתז',.־." (מט, עא׳ן

י ״כל הכלים ניטליך בשבת... נדעל אדם קדרנס,.'בל הכלים ניעלי7  בפרק לז -
 לעררך לשלא לעיל ר ך*. רכך כל הפרק.

 בפרקי לח -"״חבללי קש לחבלללי עעלס.. . אס התקינן למאכל בהמה מטלטלי7
? 'י

 : אלת7" ־(קבר, .¿r2) ז־ י- 1 

 בפרק כא -'״נדעל אדם את בנל להאב7 בלדר, כלכלה להאב7 בתדכה?"רמטלעלל7
 תרדמה טהלרה עם הטמאה רעם החדללל77״ (קמא, עי״ב) - משנה זר

 צריכה ביאלר, דלכאדרה ברלה ערםקת־ כמדקעה, דמדלע שנל לשלנרת
 משמשיך בערברבלא? אלא שברישא של המשנה מדלבר בשני דברים
- -שהס.עעמס רךאל מרתרלס בשבת שאינם מלקעה, בנר לכלכלה. לבך
 נקטה המשנה לשל7 נטילה השללכת לגבם לאע״פ שלש שם א.ב7 שהלא
 מרקעה אי7 הלא ארםרת נסללתס. לאללם תרלמה טמאה היא מלקעה

 לאעפ״כ המשנה מבארת שמלהר לטלטלה גלפה'עס־הטהירה9.
 ר״ספידג... בי7 כך רבל7 בך ניטל־ בשבת"׳. (קמג, ע״יא)

 בפרק כד - "מל שהחשיך... נילעל את הבלים• הניטליך בשבת דשאי נ ך ניטלי"7...״
 רעל פל דקדרק .,זהזבלשל7 שלב מלכח כדברלנל 'ש7ברי7ר׳ ^?חקיקשלר^ס לשלרנת
 לשאר דלגי כלים ללס־רדם. אהד שגס הלא. גקמ־־^״אי^. כלל נלעל-אלא לדבר הנלעל

 בשבת".

 3. איך באך המקדם לדידך', אס לש בכה חכמלסילהחלל אלסדר* חפעא, ראפללל
 אם נאמר שלא־;י'אי7 1זה־סלתר.

 •י י •
 9. פלרלש הדברים ״שכאשר הנלשא הלא כלל r הלשי7 נלעל', לכאשריהנרשא ׳הלא

 .מרקעה. - הלשל,7 מטלטל.־
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 שמא לש לבאר סלגיא קשה בסלף פרק שגלי על פי הבחנה זר. בדף
 לה ע" ב מלבא מן הברייתא גבל .שש תקיעלת

 ... שהדל בתגר חכמים-שלערר לחזז הכנסת להלליך שרפרל,
 לבלתל. אמד לל אס בך ׳נתת דברלן־ לשיערריך. אלא מקלס ענדע

 יש לל לחזז חכנסת בראש גגל ששס מניח שלפרל. לפי שאלז
 מטלטליז לא את השלפר ללא את חחערעררת.

 ל הקשתה הגמ׳ י:
 להתניא שלפר מיטלטל ךחעלערלת אלנם מלטלטללז לתל הא

 דתנלא כשם .שמטלטליך את השרפה בך מטלטליך את: חעלעךלת מגל?
 אלא לא קשלא. הא ד׳ ל ה לדה, הא • ר י שמערך, הא: ר' נחמיה.•

 בסלגלא זר לא ברלר אס: בדלנל מרקעה עסקלנז אל בגזרת כללם. מהד גלםא,
 הרל שלפר רהערערלת הס כללם דמדרע יהיר מרקעים? למאלדד גלסא, מה

 למחלדקת ר״ש לר״ל בכללם? להרל כל, מחלרקתם הלא רק במלקעה, אל בכללם
 אף ר״ש מרדה שנאסרל, כדתנז בבל הכלים. לאף ,ר׳ להלדה לא אסר ללתר אלא

 מהמה לעל. (רהרביח זאת תלם׳ שם בשני ד״ה הא.,)
 כתלס' דייה להתנלא הקשה על הקלשלא הראשלנה: ״תלמה לר״ל הא ע״כ האל

 דשרל לסלסל שדפר, הללנר לעררך גלפל אל לעררל מקרמר. דמחמה לעל, אפ׳
 ר״ש אסר במר שאפרש בססלן־-, דשלפר מלאכתד לאיסלר הלא. רברייתא דלעיל
 דאםר להענלעל הי י נר ׳מחמה לעל.:. ?״ רעךנך לרמך שאל7 לרארת סתירה :בי 7
 הברללתרת. הברללתא דשש תקלערת אסרה לטלטל את השלפר לאחר התקלעלת

 משלם שזה מחמה לעל. להברילתא שהתלרה טלסלל השלפר כללנתה לעררך גרפר
 למקלמל. לבביאדר הגר״א ביל"ד שם תירץ את קדשלת תרס׳ לשסתל, דאם הלה
 השרפר ניסל לעררך גרפר דמקרמד, הרי מרתר הלה גס להענלעל, שהדל לכלל

 להמשיך רלסלטלר לא7 שירעה. רתרס׳ תירער ךמלשלז לפי שאל7 מסלסללז
 משסע לגמי שהברייתא אלםרת השדפר אפ׳ לעלרל גלפל למקלמל, דאל״כ היה

 לה לכתלב לפל שאי7 מעניעי7.
 אמנם לפל דברלניד פשדס. מכל שהברללתא נקסה לשל7 טלטלל משמע שהשלפר
 אסרר לא רק מגזרת, כללם אלא אף בטלטרל מדי7 מרקעה. רזה לדאל סתירה

 לברייתא ששדפר'מי.טלטל. *
 דבאע7 זה נישב שפיר אף את הברייתא שהעמידה, הגמ׳ .לדעת ר׳ יהרדה. שרפר

 מיטלטל לחעלערלת אלנם מטלמל?7. להרי שרפר הרא כלי שמלאכתד לאיסדר
 לאף ר׳ יהרדה מרדה שבלי שמלאכתל לאלסלריאםלר? לבתלם׳ ד״ה הא תירץ־.

 "לר׳ יהרדה ממלטליז שדפר אע״ג דמלאכתר לאיסלר שרי לסלסלל לעלרל גדפל
 למקלמל״. רלא קשה מידי דמה שאמרה הברייתא הרא ששרפר מלסלסל דאינד
 מלקעה אמנם אס ניטל הלא אל לא רכיעד, זה ע״פ דינר של כלי שמלאכתל

 לאיסלר.

 ללכאלרה יש להקשלת על. הברייתא הראשלנה שהעמידה הגמ׳ לפי ר׳ נחמיה
 שאלמד: אפ׳ תרדדד אפ׳ טלית אי7 ניטליז אלא לעלרל תשמישן. דבפשט לת

 דברל ר׳ נחמלה הללל לדאל לא מדל7 מלקעה אלא שכך למד בגזירת כללם רמה
 שייך לשרך מטלטליך? אך גס זה לא קשה. בירך שלפי דעת ר של ר״ נחמלה

 שלפר לחעלערלת שאיך להם בל תשמיש מלתר בשבת. אמנם לא נגזר אלא שאסלר
 לנלטלס, אך מאחר שאי7 כל נסללת הלתר בהם, הזרל להללת מלקעלס בשבת לפשלט
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 שמעון צימלם ז
 אליעזר רוטנשטרייך

̂בניו ,וסתירה בכלים -  

 הגט' ,שבת בפרק הבובה 97 קב 'ע״ב ׳'אומלת;
 ׳־ עייל שלפתא בקלפי בא דמרא ;מחבר במסמר את ךאש,ך׳טעלד ל$ידיתל)

 .רב •אמד משום בובה ושמואל אמר משום סכה בפטיש \׳ ז

 במשנה .ביעה בא ע״א מובא: ^ ,
 ״ג׳ דבלים ר" ג ׳מחטיו- בדברל ב״ש... לאי7• זוקפיי7 ,את המנורה, בלו״ט.
 הגמ׳ בד9 כב ע״א־• לאיז זוקפל7 את המנורה,.מאי קעביד א״ר חלננא
 .בר בלסנא הבא בטנללה ,של חוליות עסקלנן קטלחזל בבונה דב״ש. סבלי
 לש בני7 בכללם ללש םתלרה בכללם לב"ה םברל ״אי7 בניד בכללם ואל7

 סתלרה ,בכללם״. , . _

 וקשה אלך רב בגמ׳ בשבת מחללב משום ?בונה הרל בגסי בלעה ראלנו
 שב״ה םלבליס ,שאי׳7- ,בני7 לסתירה בכללם וכלךךע הלכה כב״ה.

« 

 ע" מ לפתור קושי זה,-. עריך ראשית להבי 7 מה/פ ילל ש "אי 7 ,בניד
 לסתירה ;בכליס" בראשונים מעלילת ,שתי •קיטל ת עיקריות רש״י לההללכלס
 בשיטתו, ותום׳ ^,לההללכלם^בשיטתס. .- י

 שלטת רש ל ״ 1 '־-־<־

 רש״י בביעה״יא ע״ב דייה לאי7; בניז, בכלים׳. "אי7 אסור בניז ךסתלרה
 בכלים אלא בבתים דנחללב בבני7 כל קהו והעושה כלל א^ גומרו, ביו״ט
 או בשבת משוס מכה בפטיש הוא למחייב שהוא חיוב לכל גמר מלאכה...״

 מלבלי לש״י לועא שבכללם אי7 שוס אסול בניה בכל עולה שהיא אלא בבתלסב
 נבח7 את שיטת רש״י ע״פ המקורות העיקריים בש״ס.

 •י «
 הגמ׳ בשבת• עד -יעי' ב א־למלת ״אמל לבא האל מא7 •לעבלל חכילתא חייב משוס
 שבע חסארת, תנולא משר־ס״שמדנה תטאדת אמ״ל אבלל "האלי מא7 דעבלד חלתא
 ;כוולת קנלם) חללב אהד עשלה חטאות ואל׳ הללטלה לפדמלה 'חללב שלרש

 עשלה חטאות״.

 •י ז״

 נ.לבז ה ל לכיס כשיסתל...הי,ראיס*ם׳ רע״ד, •הדי."ן». לד,עת.הר"7..;שבת,-דף
 כא ע״ב מדפל הלל״ך ד״ה ״לפלכך השמלט").

 **.ללאה עוד רש״י שבת עד ע״ב ד״ח ואי חייטיה לפלמלה
 רש״ל בלעה כב ע״א ד״ה אי7 תורת בני7 בכלים.

• רש״י שבת מז ע״א דייה חייב חטאת לשיטתו מחייב במיסה של סרסללס 2 

 ;מטה של פלקים׳ן משלם טבח בפסלש ולא משום בלנל׳ כיו7 שאי7
 בניה וסתילה בכללם.
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 כאשר רש״י (בד״ה אי חייטיה לפומיה׳ןמונה את המלאכות שעליהם הוא *
 עלנר בכל מקרה איך הלא מלנה את בונה למסבלר רש״י לשיטתר "... מקלם

 בדגה ללכא לחילבלה לא כהבית לא כתנלרא לא בכללרת דאיך בניך בכליס״^.

 לשיטת דש״ ל ראיה מהגמ׳ שבת עה ע" בי. "אמיר רייי-שמערך בך לקיש
 הער עירה בכללי והמנפה בכלי זכוכית חללב משלם מכה בפסלש״ לאס היה

 הליב של בנלה בכלים היל עדיכיס לחייב משוס בינה.

 הגמ׳ בשבת מי ע״א עוסקת בטלטול מנירה בשבת יאלמרת:׳׳,.. הלכך
 היללית בי7 גדילה בל7 קטנה אסירה לסלסלה...״ רש״י בד״ה בשל חוללות:
 "בסנירה של פרקלס שמא תפיל ותתפרק ולהזלרנה לנמעא עלשה כלל״ יקשה
 שבגמ׳ שבת כו״ע סידלם שאסיר לסלסל שמא תתפרק ולחזלרנה ייאללו-בגמ׳

 בבלעה כב ע״א*־ בדבר זה נחלקלס בייש ו ב״'ה ילפל ב״ה מיתר לאיד אסור בכך.

 אי7 לתרץ שהגמ׳י בביעה מדברת' על'מנירה שהולייתלה מהלברית הזקוקה
 רק לחיזוק ייעוב מאהד ורש״ל בד״ה "מנורה של הוללות״ כותב ״יכשנפלה

 נפרדו חוליותיה" ולבז ברור שזקיפה המוזכרת בגמ׳פירושה הרכבה המנורה.

 ניתך לתרץ בעלה זו בשני אופנים: א) גס לשלטת רש״י שמדאוריתא
̂ יש בנלז לסתירה 'בכללם וכך אומר  איך בני7 וסתלרה בכללם מדרבנ

 רש״ל בבלעה לא ע״ב בסיף ד״ה "דאין בני7 בכללס״:״קס״ל עךלא דאע״ג
 דאי7 בני7 וסתלרה בכללם קאםרל ללה ב"ה מדרבנז...״ את האסור מדרבנז

 נלת7 להםבלר בשתל עורות 1) מדרבנז אסור כל בנלז בכללם 'בכל עורה5יאטו
 בניך בתים 2) 0דרבנך נאסרו בל הדברים שבהם שללך חשש שמא לתקע^ מאחר

 לאס לתקע חליב משוס מכה בפטלש לרש" ל לשיטתך).

 מסללא לש לחלק בלז שבת ללו״ט. בבלעה מדובר בלו״מ ומשלם שסחת לל״ט
 לא גזרו ךבנ7 ללכ7 הקלל ב״ה להתלרל לזקוף אולם בשבת מו ע״א 'מדובר בשבת

 ללכ7 לא הקלו רבנ7 וגם ב״ה אוסרלס7.

 3. הלבאה לעלל.
 4. לפ״ז תפתר השאלה אלך רש״ל מפרש .שבטלל כלל מהלכנל אסור משום

 סותר ;בדף קנדי ע״ב ד״ה "והא ׳מבטל -כלל," לבדף •קבח-ע״ב -דייה ״והא
 קמבטל") דהרי בבלים לא שייך בניך וסתלדה אלא שערלך לומר

 שמדרבנ7 לש בני7 וםתלרה בכללם.
 5. אור זרוע הל׳ ערב שבת סעלף כ״ט.

 6. .הרא״ה, מלבא בשלסת הקדמונלס על ססכת בלעה דף לא ע״ב דייה תריסי.
 7. כך מתרץ תוד״ה' לב׳׳יה בביצה כב ע״א לאפשר להעמלד זאתי בלש״ל.
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 צפי *זח תתבאר• לשיז ה־גמ' בביצה מאלמות ״הנא ״במנורה ־שצ חלליות
 עסקינז 7מחזל כבונה" וצא מלב; לשו7 מחזי' הוי זה בונה ממש לב״ש לאלצו
 לב״ה 'איך בניך בכלל בבלים'אלא •שצריך' לומר שלשו ך זו נאמרה צפי' ב״ח שגס

 הס סוברים שיש. אסור בניך בבלים מדרבנך בגלל מחזי בבונה' ובאך הקלו
 בגצצ שמחת יו״ט.

 'או• זג" עי• מה לגבל חלוב מכה בפטלש^שרש״ל 'מחללב כעשללת כצל וזהו
 אפלל מדאיורלתא וצא אסור דובנז וצא שללך 'צבסצל בגצצ שמחת יו״ט. א״כ.

 איך ב״ ה׳ ,מתירלס 'לזקלך' את המנורה בגמ' ביצה,
 ז ־ •"

 ב)׳ באפשרות שנלה צתרץ-סתירה זו צפל וש״ל ערלך להביז את השאלה
 קעת אחרת. הסתירה ביך' שתל הםוגלות הלא צא מצד ברנה שהרי בשתיהך

 מוובר בכצים לאלז בנין וסתלרה בכצלס. החיוב של "היגמ׳ 'בשבת הוא לא
 טעוס כונה אלא בגלל מכה בפסיש והקושי הוא מדוע בגמ׳ בלעה לא אלםרלם
 להקים את המנודה בגלל מכה' בפטיש גסי לב״ה. אלא שהסיבה לדבר זה היא

 עבגמ׳ בבי.צה ־מדובר במנורה רפויה5 שגיס לאחר שמהיב״רלם את תוליות המנורה׳
 היא עדייזי״לא 'מספיק הזקה. •ואל ליל"־ בגמ י7 שבת מדובר במנורה־ שאינה רפללה'
 עלאחר ׳שמחברלם •את" ח־רילירתיה היא יציבה והזקה\ לבך בגמ' ביצה לא שייך
 לחללב משום מכה בפטלש כמו בגמ׳ ישבת ביל7 שרפול לא נחשב בגמר מלאכה

 או בעשיית כלל. חלוק זה מבוסס על דעת רשב״ג בשבת סז ע״ב "... רשב״ג
 אומר אס הלה רפול'מותר׳׳-־. *

 <־•>«׳ . ־ ^ •• . ־ ־•

 הגמ' בביצה •שידעה" שמדובר- במנורה רפריה חיפשח סלכה אחרת'מדוע
 נ״ש אוסרים לזק~וף~את המנורה־כללז שבמנורה רפולה לא שייך מכה'בפטיש

 לנו״ע ולבז 'תלתה זאת במחלוקת האס •יש ־בנין וסתירה בכללם־או אין , י
 וב״ש אוםרלס •זאת משום'"כלנה. אך לפ״זיביצד תתבאר לשלז הגמ׳ בבלעה

 ״דמחזל כבונה״? נלתז להסבלר קלשל לשלינל "זה" שמחזל זה לאל דלקא, אלא
 ממש, כמו' שמעינו לדוגמא בשבת קלס ע״נ "אמר ר׳ פפא לא נלהדק אינלש

̂דמחזיל במשמרת" 'ו רש" ל ד" ה;'לא נ י הדק  צי ני ל תא בפלסלה' דב״וזני דחבלתא־ משיוס 
 איניש מסביר: 1״בלי חרס קטך שמעריך* ברי. יין מחבית לא יתך בפיו' קשיז

.  וקיסמים בחוזקה לפי .שאי7• לך מסנגת*יגדללה מזל"9

 נותר" לנו לבאר-בשלסת רש״ל את הגמ- בשבת קב ע״א ״עייל שילפתא
 בקופי נא דטרא״״שרב מהל ל ב משום״בונה, והדל לפל דש"ל אי7 בלל בנלז ,

 וסתירה י בכיללס 'מדאוריתאי לב״ה.

 8. תלד״ה דהוליות-שבת-־מל-ע״א לכ7;-הרשב״א^_מל ע״א־ד״ה הלכך:״.דהולללת
 תרעו כך בשיטתם ואפשר לחלק כך גס ברש״י, ועייך מה שהקשר שם בזה.

- •: י יי יי• "׳:׳1 .״  ־

 9. דוגמא נוספת שבת קיג ע״ א ״מחזי במא7 דהר חורתא לננינא" שגם שם
 החיוב מדאדריתא הלא משלם-בוינה ,למרות ל ש ל! 7 "מחזי"._

 הגמ' משתמשת במקומות מסוימים בלשון מחזי ולא משמיטה מילה
 זו, 'כאשד'"המקרה עצמו לאנשים־ מהעד צא נראה כחיוב עצמו אלא' הם
 חושבים שיש הבדל, ילבז הגמ׳ נוקטת מחזי לומר לאנשים שבאמת זה
 לא אותו דבר אולם החיוב הוא אותד חיוב כיוז שזו אותה הפעולה.

 לדוגמא בגמ׳ שבת קלט ע״נ לאנשים מבהוץ זה צא נראה במשמרת כיו7
 שמשמרת זה כלל מיוחד ואילו בא7 יש בפתח רק קיסמים אבל בירך שהפעולה

 כאז ובמשמרת שור׳ ;סגון הלכלוך) בשתיהס לתהייבו משלם בורר.



 א) ר׳ אללעזריממיץ בספר היראים .סי׳ רע״ד כותב לתרץ קושיה זו־״
 ״להא דאמרלנז בהבלגה עייל שופתא בקופלנא דמרא רב אמר 1משלם

 בונה... הבי -פרלשל רב,אמר משלם בדגה פלי מרא זל מהוסרת בנלז
 בחסרלז שלפתא הלכך איך כל" אסור מכה בפטיש שאיגי כקרא מכה

 בפטיש אלא בדבר שאינל מחלסר בניז שהכאה פטיש הלא לאחר גמר
 בגיז ללא אמך רב משלם בלגה... אלא להסיךל מסעם מכה בפסיש

 שהלא לא7/ר בניז שלעולם בחסד ל ז ^נניך לא ההיה מלאכה מכה בפסיש״
 כללנהל שמכה כפטיש היא פעילה רק בכלי שכבר הלשלמה מלאכת בניכר10
 א״כ מדלע נקט רב לשלז בונה, ללמד לני שבמל שבינה כלי פטלר (מאחר
 ראיך בניז וסתירה בבלים,) בר במקרה שלנו פטור כילז שאיז משים מה

 לחייבי ;לא משים מכה, בפטיש ילא משים בלבה/. א״כ רב ושמואל שניהם
 םיבריס שאיך .בגי7 בכלים.

 אך הריץ זה אילי מתאים לשיטה היראים, אילם. בשיסה רש״י היא
 לא נברך, ביו7 שרשי׳י. אומר במפורש׳ בביצה יא .ע״ב דייה דאיז בני7

 בכלים:"העושה_כלי1_ אי. גומרו,... משום מכה בפטיש הוא דמהילב״ הרי
 שהעושה כלימהחילהו שודאי שהכלל הלה-מחוסר בניה חייב לפי רש•׳'י משום

 מכה .בפטיש*/. , - ^

 נ) רב ושמואל נחלקו האס יש בניך וסתירה בכללם או לא. ־ רב
 סובר יש בני7 וסתירה בבלים ושמואל סובר איז בנלז ומהירה בבלים.

 עדיז קשה .איך רב לא הולך בשיטת ב״ה- בביצה שסוברים שאי7 בני7 בכלים,
 מסביר הרשב״א12 בשם רב האי. גארך שרב־ אומר שגם ב" ה סוברים שיש בניז

 לסתירה בכלים ומהלוקת .בייש וב״ה היא האם •זקיפת המנורה נקראת בניך
 אל לא. הגמ׳ ביצה שמעמידה את המהלךקה בבני7 לסתירה בכלים היא לא

 אליבא. דרב שמבאר אה המחלוקת אחרת.

 אך קשה. שהרי ךש״י בשבת מז ע״א ד״ה חייבי חטאת מסביר שרב .ושמואל
 מחייבים חטאת במטה'של טרסילס ;מטת פרקים,} משום מכה בפטיש ולפי תרוץ

 זה רב מחייב בכלים משוס בונה ולא משום מכה בפטיש.

 נראה לתךץ לפי דברי הגך״א^שלהלכה נפסק כשמואל שמחייב משוס
 מכה בפטלש, ולבז דש״י בסז ע״א פירש לפי שמואל שסברתו שאי7 בני7

 בכלים הלא אליבא דהלכתא, אמנם גם לפי רב חייבי הסאת, אך לא משום ־.

 10. לפ״ז מתורצת הקושיא בצ״ע על החילוק בלז שבת ללל״ט שלא שללך
 להליב משוס'מכה בפטיש כייז שלא נגמר בני7 המנורה.

 11. לבז ראה רש״י שבת מו ע״.א דייה הללב חטאת.

 12. בשבת קב ע״ב דייה האל מאז ודבר זה גלת7 לאומרו גס בשיטת' רש״י.

 13. הגר״א בשל׳׳ע או״ה״״שי״ד ם״ק ד׳ שמעמיד בך את מהלוקת רב ושמואל
 אליבא דרש"י.



23 

 מכה בפטיש אצא משום בונה . 13*
 ״ ־־ י• ״ »

 שימת הרסי ־ ־ 1•*
׳ י  י

 בעקבלת הסתירה ־1ביז פרק כירה בשבת מל ע״א> שטמנה ׳משמעישכו״ע
 מודלם שאסור לסלסל סגורה שצ הוללות •בשבת שמא תתפרק ויעשה כצל,

 לבלעה כב ע״א ששם לפל ליה אלן שוס אסור' לזקוף מגורה, ססבלר תום׳
 בביצה15 ;בב ע״א דייה בי״יה) שלש חילוקי בל7 המקרים. בכירה מדובר
 במנורת חוליות שספורקת אברים אברים וצריך 'להרכיבם מהדש... ואללו
 בביצה מדלבר שהוללות המנורה מחוברוה6* וכל שלש לעשות 1הוא להקים

 את המנורה לליעבה.

 מרחיב ומסביר הללוק*זה הי" 7 על הרי״ ף- (בשבת ל ז•:עי׳ א מדפל
 הרי׳־ף •בד״ה "ומקשר.׳") "וי״ל דכל אמרלנ7 הכי .(שאיז בנלז וסתירה בכללם)

 הנל מילל ככלי שנתפרק כגל7 .מנורה של חוליות.אבל עושה כלי
 ממחי להוי ,לא-.מיקרי בניז, בכלים אלא עושה כלי סקרי למהייב משרם
 משום׳ בונה ולא עוד אלא אפילו כלי שנתפרק ,ועדיך אומץ .בהזרהו

 כלי שהחזירו חייב עללל־משום־ בו נה שמשעה שנתפרק לאלץ הדיןט לבול
 להחזירה בסלי'מתורת כלל לנמצא כשמהזירו עושה כלל בתהילה׳׳-.

 מדברי הר״ז רואים שאיך בניך וסתירה בכלים, אולם עדיז יש גדר של
 עושה כלי שגס עליו׳ חייבים משוס בונה; גדר -זה- חל באחד משני תנאים:
 א. עשית כלי מתחילתו-, ב. כלל שנתפרק ואי; הדיוט•־ יכול לחברו אלא

 אומ7 בלבל ו י י ־

 13 . ראיה ;לכך שלדעתו של רש״ י רב סובר לש ב ני 7 בכלים ומחייב. בכלים
 משוס־ בונה^מדך ־*קלה ע" ב שרב אוסר לטלטל בירה (בלי) שנשמטה אחת.
 מירכותיה (רגליה) בזירה שמא יתקע, ומבאר רש״י דייה שמא יתקע; י

 "כשמחבר לה הרגל יתקעבה בחוזק והוי בונה" כלומר שלפי רב יש
 חלוב בכלים משום 1בונה, ורש" י לגבי מטור של סרסייס. ;שדמיונה

 לבירה שנשמטה אחת מרגליה ברור׳) שבה רב ושמואל׳ חייבו חטאת והסביר
 משוס מכה בפטיש־, אמר דברים אלו לדעת שמואל ולא לדעת רב שמחייב

׳ ־ ״ • •י ;־־׳־ •יי*.־׳ " ׳ « ־ •  משוס בונה.^ ־
 14. כללנו: זאת-בשס^תוס׳ אולם עוד ראשוגלס הולכים בשיסה״״ואת: הרמב״7,

 הרשב״א, הריסב״א, ר״7, ועוד. ומצד •שני מעינו תום׳ •בביצה י״א
 ע־'ב.ד"ה "מהו .דהימא" שהולך בשיטה רש״ל. .1 י

 15. וב7 בשבת מו ע א ד״ה הוליות.

 16. בניגוד לרש״י בביצה שהביך שגם שם מדובר במנודה״שחךליותיה התפרקו.
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 בפרק שביעי בדף עד ע״ב לגבי מהם חחטאות שבהם חייבים בעשלת
 חבלתא, תנררא רהלתא ארמר תרם' בד״ מ ו׳׳חבלתא" אחת מהחטאות באה על

 בלעה מאחר "לעדשת לגמרי בל הבלי", א״ב תרס' הרלך לשיטתך שישי גדר של
 בנין בכלים באופגים מסללמלס. המקור של חתוס׳5-7 הלא בירושלמי' שבת

 פ״ז סוף ה"ב .ששם מחייבים •משום בובה' בכללם בעורות מסולמות.
 התך .דעבד קרפיך כד עפר משום מלםק בד מחייט •משום תדפר
 כך משום,בו.נה בד מקטע משוס מחתך גמר מלאכה משוס מכה

 בפטיש. _ - «

 ומסבלר הפני משה:

 יזה שעושה קופות כשתמחלל לסדר עלרי הדקל והסיב שעושלם מסגו
 ׳קופות חליב משוס מלםק וכשמתייט׳ ומחבר החתליכות משוס תופר.
 כך - כשכופך אותסיחילב משוס'.בוגה (כופף בלומר משוה לבלי

 את. צורתו ועושה לו בית-קיבול)... ולש באז שבע חטאות.
 1י!

 א״ב רואים שבעשיית "כלי מתחילתו לש משוס בובה. אך קשח על-התוס׳18•
 מהגמ׳ שבת עה ע״ב שאומרת "אמר ר' .שמעון בז ק י סימא אמר ר׳.שמעון בך לקיש
 הער עורה בבלי והמנפח "בכלי זכוכית הייב משום מכה בפטיש״ והרי לפי התוס׳
 בעשית כלים״ לש גס היוב משוס בובה ומדוע. הגמי אומרת דק משום מכה בפטיש.
 הקושיא חריפה עוד ל-ותר .לאחר שרלאיס שחלרושלמל שתוס׳ התחי,ל ללכת

 בשיטתו כותב בסוף ה״ ב פ״ז ״ר' חמא בר עוקבא בשם ר' שמעון בז לקיש הגודל
 כלל עורה חללב משוס בונה ר׳ אללא בשם ר׳ שמעון בז לקיש הגופח כלל

 זכוכית חייב משוס בדנה", א״ב הירושלמי ממשיך לשיטתו וגס במקרים אלו
 מחללב משום בונה,

1-
 ונראה ׳לתרץ, שבגט׳ שבת מדובר לא על עשית •כלי מתחילתו אלא בכללם

 הקילמים שעושים בהם של-גול,מגדלללס את בלי הזכוכית ע״י ניפוח או מוסיפים
 נוי לכלל קילס ע״ י.חקיקת עורןת. ובזה אלז אסור בונה אלא רק אלסור מכה

 בפטיש על גמר המלאכה. אולי אפשר להוכיח זאת,מבחינה לשונית, שבגט'
 בבלל כתדב מנפח בכלי זכוכלת. כלומר שלשי בבר כלי ואילו ,בירושלמי שמהללב
 משום בונה כתוב "נופח כלי זכוכית" ללא ב\ משמע שעדיין .אלז כלל אלא רק
 עכשיו יוערים אותו^ ובז בכלי עורה קייס הבדל זה,לפי שיטת, תום׳ תתבאר

 הסתלרה בלז פרק הבונה שבו הייב רב משום בונה לגמי ביצה שבה ב" ה איך
 להם בניז וסתירה בכללם. בפרק הבונה גס ידב וגס •שמואל סוברלם שלש בנלז

 וסתלרה בכלים לבז דברל רב מבךארלס, ואללו שמואל לא מהללב״י-אז משוס
 בונה אלא משוס מכה בפטלש, כללז שאלז דרך בגיז בכך שחבור המסמר הוא ד בר

 מועט19. א״ב שניהס לא חולקים בבנלז וסתירה בכלים אלא מסכימים שיש חלוב.

 17. תום׳ לא מציין •זאת ,בפירוש.

 18. תום׳ דייה והבלתא מקשה זאת על עעמו ולא מתרץ.
 19. מלחמות דף לז ע״א מדפל הרל״ף.
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 ארצם שתל הסוגיות צא סותרות בלי? שמדובר נשגי •סיגל כני7 שיגלם.
 בגמ׳ שבת מחללבלם רב ושמואל משום בונה באחד משני תנאים: א. ערשה

 בלל מתחללתו, כ. מעשה אומז שאיז הדיוט יכול 'לחברו־, ואלצו בגמ׳ בביצה
 י שבה סוברים ב״ה שאיך בניך בכלים עדובר כמגורת הדליות שלא התפרקו
 חוליותיה אלא רק התרופפו והס עדייך מחוברות ביניהם, ובזה גם רב

 \ ושמואל סודלם שלא יתחייב משום בונה. ראיה לבך מדף סז ע״א ששם רב
 \ ושמואל מחייבים שניהם חסאת בההזרת מטה של טרסלם, ומסבלר תרם' לשיטתך20

 [ שמהייבים משוס בונה בייז שזה בג?7 גמור, שהרי ההוללות הלו מפירקות
 ן לגמרי ולא מחוברות ביניהם כמו במנורה של חוליות בביצה. המקור לתום'

 הוא ירושלמי בראש פרק הבונה (פי״ב ה״א) ״ר׳ ירמיה בשם רב המרכיב מיטה
 של בילה (מטה של פרקים) חליב משום בונה", א״כ רואים שחיוב החטאת של

 ן רב במטה'של טרסדלם הוא משוס בונה.

 נראה לאמר שגס הרטב"ס. סיבר כתום', שהרי בהלכות שבת פכ״ב הכ״י
 נותב הרטב״ם:

 יאי7 מחזירל7 מנורה של הוללות ולא כסא המפוצל ילא שילחץ
 המפוצל וכיוצא בר׳ז מפני שנראה כבונה ואם החזיר פטור שאל7

 בניז וסתירה ככלים.
 | ולעומת. זאת בפ״י הי"ג הוא כותב ״המכנים .יד הקרדום בתוך העי7 שלו הדל
 זה תולדת בונה״ לכאורה סתירה, שהדל בפרק כ״ב משמע שאל7 בנל7 וסתירה

 בכלים ואילו בפרק י׳ משמע שיש בונה בכללם.

 מבאר המ״מ סתירה זו ״7י׳עגי7 שאע״פ שאמרנו אי7 בניז בכלים זהו
 ן נבלים שנתפרקו להחזלרם כמו שנתבאר בפכ״ב אבל העושה כלל מתחילתו אי7

 י לך בני7 גדול מזי׳ יאי7 נקרא זה בניך בכלים שהרי אינו כלל אלא עושה כלל״.
 1 המ״מ21 הבל7 ברמב״ם שיש חלוק בי7 בגיד גמור ׳(עשית בלי מתהילתו) לבי7

. 2  ! חיבור חוליות של דבר שכבר היה כלי2

 לכאורה איך בל הבדל למעשיה ביך רש״ י לתום׳ , שהרי במקום שתום׳
 מחייב משים בינה יחייב רש״י משוס מכה בפטיש וא״כ אי7 נפקא מינה לדלנא.

 20. שבת קב ע״ב תיס' דייה ״עייל שופתא".

 21. לגבי חביר אימ7 מדברי המ״מ משסע שאי7 חיליק.

 22. הגט׳ בע״ה ע״כ שאומרת שהמגפה בבלי זכוכית חייב משום מכה בפטיש
 ולא משום ברנה (שתרס' נשאר ממנה בצ״ע) לא קשה לרמב״ם, בירך

 שהרמב״ס בפרק ז ה"ו' כותב שאסור בנל7 הוא "כאשר מקבץ חלק אל הלק
 ודבק הכל עד שיעשהו גוף- אחד״ ובנפוח בצל זכוכלת מאחר יאי7 דלבוק

 חלקים ממילא אי7 איסור בונה אלא רק גמר כלי ולב7 זה רק מכה בפטיש.

 ו
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 אלא שניתן לאמר א. משלם מאי מתרינן ביה שאם יתרל כאדם שעושה כלי
 משלם בלבה לפי רש״י הלא לא יתחייב לכך אלמי רש"י ד״ה ״בהא קאמר

 שמלאל" שבת קב ע״ב • ב. בסרתר כלים לגמרי אל שיהיה עלקך באלמן, לתקל
 אלתל, לפי תלם׳. יתחייב משלם סלתר לאילל לפי רש״י בםלתר אין כל הילב

 שהרי מאחר לאין בגין בכלים אין סתירה בכלים.

* * * * 

 טפשלת הלא להתבטל מן הלימוד
 אל מכל דבר סלב אל מחלדלש
 אל אפילל מכתיבת חלדדי״ת,

 מפני חשש תערובת גאלה.

 כל אחד צריך לעסו? בבל טוב
 ולהשתדל שכל המחשבלת יתעלל,

 להגאלה .- אל שתדחה אל שתתקדש:
 לתתרלמם "למקלרה אל שתתבטל

 ע״י תשלבה תתאה לעילאה

 (מדות הראי״ה גאלה, בג)
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 עוזיאל ב.א.
 בדיו־ ה ללדת ריח בשבת

 במאמר זה אנסה לברר האס יש אסור שימוש בסבוגלת המוגהת׳ באסלה,
 שעם זרם המיס השוטפים מופץ ריח סוב.

 שנינו במשנה בביצה דף כב ע״ב
 אף הלא ;רשב״ג) אמר שלשה דברים להקל: מבבדיז בית המיסות
 למביחים את המוגמר בלו״ט ועלשי7 גדי מקולס בלילי פסחים

 להכסלס אלסריז•
 ופרש .רע״ב "מניחים את המוגמר ביל״ס״ - שסנלחלס. לבונה על גבל גחלים ע״מ

 שהבל 'הגחלים יהביל את הבית בריח טוב.
 ובגמ׳ לאחר• שקלא וטריא "אמר ר׳ אסי מחלוקת להריח אבל לגמר אסור״ דהיינו

 שלכו״ע לגמר את הבית בריח טוב אסור אך להריח נהלקו חכמים עם רשב״ג.
 וכהמשך הגמ׳ ״אבעיא להל מהו לעש7? ;פרש״י לעשץ פירות 'בעש7 בשמים לקלוט
 טעם הבושם׳). ד׳ ירמיה בר אבא אמר רב אסור ושמואל. אמר מותר, ר׳ הונא אמר

 אסור מפיני שמכבה לאת הגחלת׳) אמר ליה ר׳ נחמ7 ונימא מר מפני שמבעיר?
 א״ל תחילתו מכבה וסופו מבעיר.

 אייו יהודה׳ ע״ ג :גחלת אסור ע״ ג חרס מותר ורבה אמר ע" ג חרס נמל אסור משום
 דקא מוליד .ריחא (שמכניס ריח חדש: בחרס; ע״ י נתינת הלבונה עליו׳),

 רבה לד׳ ייוסף דאמרי תרוויהו סחלפי כסא אשיראל בילמא סבא אסלר (_פירש״ל
 לכפות כלס מבלשם על השלרייס של מלבלש להכניס בהם ריח הבלשם שבכוס אסור

 דקא מוליד ריח בשירייס,־)
 ומאי שנא ממוללל למדיח בל וקוסמו ומריח בו? ;ללש״ליפללש שלגבי בשמים.

 מלללו בראשי אצבעותיו כדי להלצלא ריחו.")

 התם ריחא מיהא איתא ואסופי הואי דקא מוסיף ריהא הכא אלודי הוא 'דקא מלליד
 ריחא. רבא אמר ע"ג גחלת נמל מותר מידי דהוה אבשרא אגומרי".

 בהסתכלות ראשונית על הגמ׳ ביתן לאמר: א) לפי האוקלמתא של ו׳ אסל
 יש מחלוקת בל7 ושב״ג לחכמים לגבי להריח אך לגבי הגימור לכו״ע אסור,

 ולפי הכלל של יחיד ולביס הלכה כרבים יוצא שב?7 להריח ובי.7 לגמד אסול,
 דהיינו שאסול להניח׳לבונה ע״ג גחלים כדל לגמר את הכלים שהרי זה לא לצולל

 אוכל נפש אלא לצורך הבלים, וכ7 אסור להריח לפי שזה .'אינו דבר השווה לכל
 נפש והתורה התירה ירק דבר השווה לכל נפשג.

 כל זה נאסר לגבי לו״ט אל לגבל שבת גם רשב״ ג־ יודה שאסור.

 ב) הגמ׳ דניה אס מותר לעשך פלדות בלו״ט, יש האוסרלס׳ משוס? שפעולה זו
 כרובה במלאכות מיותרות ואסורות' בי.ו״ט שזה דבר שאלנו שווה לכל נפש שהרי
 הפרי ניינ7 להאכל גס ללא טעם הבושם, ויש מתירים משום שזה דבר השווה לכל

 נפש.

 1. כתובות ז ע׳׳א: אך אשר לאבל לכל נפש דבר השוה לכל נפש.
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 לבז דנה הגט׳ בדרבי פעללת העישלז ע״ג הגחלת שהרי דבר זה ברוד בכיבוי
 בעת נתינת הלבונה ע״ג הגחלת .ולאחר .מכן.• בהבערת -הלבונה על ידי הגחלת או

 על ידי חרס הטח לטס מעיל״ס.
 והנה רבה אוטר שהאיסור לשים לבונה על גבי חרס הלא מסעם אחר של 'הולדת
 ריח בחרם בעת נתינת. הלבונה על גביו, דהיינו שהאדם מוליד :ריח חדש בהרס
 מה שלא היה בללפני כ7 וזה אסור סשום טוליד ריח. ולאחד דיל7 זה הגלי

 מביאה את דברי רבה ור׳ יוסף שאוסרים לכפות כוס מבושם על גבי בגדים משוס
 שאדם מוליד .ריח.חדש .בבגדים מה שלא היה לפני נן, וזה״אסור מדיז מוליד ריח

 דהיינו .שהגמ׳ הביאה :פעמיים את דיך מוליד דיה ;דייך הנחת מוגמר ודיין
 םחופי כסא) ובגמ׳ איז מי שחולק, ז״א שהגמ׳ קיבלה את הד• י ז 'הזה ספל אומרה

 כמסקנה סלפית. זאת לעוד, הגט׳ עורחת ליישב קושיא שהתעוררה על דיז זה
 מדיז מלילת בשמים שזה מותר ל לאיי ז חשש היולדת' ריח) ותירצה שבבשמים כבר היה

 ריח והאדם רק מוסיף על הקיים ולכן מותר אלי בדי7 'ס היופי כסא האדם הוליד
 ריח ־חדש .שלא היה לפניי׳ כן ולכך אסור. :בהסבר הזה של הגטי• הבינו חלק גדול

 מז הראשונים2 ולבז פסק יהרמ״א ־בשו״ע. סימ7 תקל״א סעיף ד ״ואסור לסח1ך
 ;לכפות) כוס מבוסס על הבגדים משוס דקא מוליד ריחא בהם״. .

 והנה גדולי הראשונים הרי״ף ויהלא״ש לא. פסקו' דין זה. ומסביר אור
 התלים הקדוש3 שלשלעהס איז קשר ביז דיז סחופי כסא לבין עשל7''פיקות.,,

 ואדרבא דלנלס אלל סותרים הס, ומשני סעמלס: מחד, אם' נאמר שהגם׳ מקבלת
 את דיז סחלפי כסא להלינו שאוסר.לם אפילו. דברלס שאלז בהם -לא מכבה ׳ולא
 מבעלד אלא אסור׳ מרללד דיה ( לגם זאת׳ ירק בשינוי) אזל ברל-דאי יש :לאסלר

̂ש שיש _  עישון פיךות ע״ג. חרס שבזה יש אסור המור של הבעקה״מדרבנך4 וכ׳׳
 לאיסור עישוך 'פ י רות" .ע" ג גחלת ששם לש מכבה ומבעיר מדאורייתא, ועינינו,

 הדואות שבגטי' לש מל שמתלר עשוז' על גביי' חרסי ואפילו ע״ ג גחלים. . )
 ומאידך אם פוסקים בעישלז לקולא כ״ש שנפסוק לקולא .גם בסחלפל .כסא .ואילו^

 הגס׳ פסקה לחומדא. יוצא שדי7' סחלפי[ כסא עומד 'בסתירה לדיך עשוך'
 גחלת, ולבך הגמ' לא קבלה את הדיך' של בפיית* בוס מבושמת על בגדים כיי

 זה לא נאטר אליבא דכו״ע. ,ולכן הרי״ך והראי׳ ש שלמדו כך את הגט׳ השמיטה
 דין זה. . « -

 שיסת הדמב״ס
 * • - י

̂״איז .מעשנים בקסלרת .בי וייס  כתיב הרמב״יס בפרק[ ד מהלכות. י וייס הלכה י-
 מפני״שהוא מכבה, ואפילו להריח בה. ואין. צריך לומר לגמד בה את הבית ואת

 הכלים שהוא אסור. למלתר לעש? תחת הפירות כדל שיוכשרו לאכילה כמו שמותר
 לצלות בשר על האש וממתקיך את החרדל בגמלת של מתכת אבל לא בגתלת .של״ עץ.

 מפני שהלא מכבה• לאין מכבים את 'העץ כדי שלא תתעשך הקדרה או הבית״.
— י ־ ד - י — ^ • 

 2, האו״ז ח״ב ס׳ שנ, בעל העימוד הלכות יו״ס מחלוקת בא, הרוקח סוף

 ס׳ רכ, הגהת הר א ׳׳.ש -בפרק שני במסכת ביעה, ועלד. (ל
 3, בספרו ״ לאשל7\לעיל7׳ - בחידושיו למסכת ביעה ^ ^

 4, ראה רש״ ל ביעה כג ע״א ד״ה מותר. ב<*

 ״ ״ «ז ;1
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 לכתב המ״מ שדעת הרטב״ס היא שאסור לכפות כלס מבושם על בגדים,
 ושהרמב״ס כלל די7 זה במלים "לאין צריך לאמר לגמר בה את הבית לאת

 הכלים שהלא אםלר״.

 ואמנם יש פלסקים5 שנמשכל אחרי הסכר המ״מ בדעת הרמב״ם, אך דעת רלב
 הפוסקים לכך נוסה הדעה,שהרסב״ם כלל לא דיבר על די7 הולדת ריח בבגדים

 אלא על די7 כיבוי והבערה שהרי זה נושא הפרק בכללו, וכז ההלכה הספציפית
 הזו סדברת. על איסורים ביל״ס שקשלךיס בהבערה לכיבלי, ללכ7 אי7 לאטד

 שהרמב׳׳ם פסק את די7 סחופי כסא.
 העולה מהאמור:

 לשנה מחלוקהזראשונים האם דלנס של רבה ור׳ יוםך שאוסרים כפליה כוס
 מבושם על בגדים בלו־׳ס - נפסק להלכה או לא.

 הרי״ך והרא״ש השסלסו די7 זה וכך נראה בדעת הרסב״ם.
 ושאר הראשונים2 פסקו די7 זה להלכה - שאסור לכפות כוס מבושם על בגדים

 ביו״ס משוס הולדת ריה בבגדים, וכך פסק הרמ״א בס׳ הקי״א, םעיך ד.

 והנה על בסיס פסק הרמ״א כתב המג7 אברהם ס׳ הקי״א ס״ק לא ״וראיתי
 בקצת קהילות השופכים שמ7 של דלה סוב לתוך המיס בלו״ס לצורך ״נסללת לדל

 הכהנלס לדוב7 ואיםורא קא עבדי דמוללדלז" ריהא בסיס ואפילו שופכים מעלו״ס
 מ״מ מוללדלם רלחא ביו״ס על לדלי הכהנים וזה ניחא להל ימכיונים לכך על

 כ7 לש למנוע מלעשות כ7״.
 וכ7 כתב הס״־ז (שס ס״ק ח׳} "יפשיס דאםוד ללתז דבר מרלה לתוך המלס כדי

 שירלחו דלא כמל שנוהגלס קצה לעשות לסול לדל הכהניס״ .
 ואמנם״ לש די7 בדבריהם ששנול במחלוקת:

 הולדה דלה בגוך האדס
 לש שכתבי שאין איסור להוללד דלה בבשר האדם שהדל בגס׳ דל77 התירי
 למלול בשמים בראשי אצבעותיו כדל .להר-יח׳, יוצא' שגוך -האדם לא קולס ריח

 וכך כהבו פוםקלס רבים שאי7י אלסור ,הולדה דלה בבשר האדם. וכך "פסק המ׳׳ב
 ס׳ קכח סוס״ק כג.

 וראיהל בשו״ה רב פעללם לד׳ לוםך חילם מבגדד חלק ב׳ או״ח׳ס׳ נא שכהב
 שיש הללדת ריח בבשר האדם לחלכייח זאת מכמה׳ מקלמלת בש״ס כגל7 גמ׳ ׳ברכות

 מג ע״ב: "לא יצא ת״ח מבלשס לשו?" ילב7 פסק הרמב״ס הלכלת דעלת פרק י־
 הלכה ט. משמע שבשר האדם קולס ריח6'.

 5. ב״ י ם׳ תקי׳׳א.
 6. ובך גם' בריתות ה׳ ע״ב שמשמע שם־ שסשה חשש שמעל בשמ7 המשהה משוס

 שבשרו קלס ריח ולא משוס שחשש שסך' בשמ7 המשהה' (בפירוש רוב ׳'המפרשים,/
. בפלפל...״ י .  ע״ש. יכן משנה שבת סד ע״ב ״יוצאה אשק (טרה״י לרח״ר) .

 פירש״י: "פלפל ארוך נותנת אשה בפיה שריחה רע״ וכ7 שבת סב ע״ב ״ראשית
 שמנים ימשחו זה פלייםו7״ משמע שהיו מושחים בשרם כדי להוליד ריח ,סוב בבשר
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 לבל דה כשהאדם מתכורך להוליד דלח בבשרר אך אס שרפך מל ,ברשם על ידו
 כדל .להדלח זה סלתר, לבז כתב הרב "כך-חחללס" ס׳ קכח ם״ ק מיד •והשל״ ע
י י  הרב ס׳ תקלא סל״ס ־ז. •

 בשאר איפלא דיך אחד בדברל המג״א להס״ז שעליו יש לדל7 להלא מה ש״הזכלרל
 עניז כתלנת בלשם במים, שהס אלםרים'אדתר משלם הללדת ריח.

 רכך גס הרב בגינת-וורךיס בלל ג ס' סר שהתיר לתת מי ברשם על הפגלם
 להלדלס, אלסר בנתלנת מל כלשם. לתלך מלס לכ״כ הרבה מך האחרונים.

 נדקדק'בדברל המג״א שכתב "לזה נלהא להל למתכלדנלס לכך ע״כ לש למנע.
 מלעשלת ב7". לגס הס״ז שכתב "לפשלס דאסלר ללת7 דבר המללח לתלך המלם

 כדי שיריחו" ל רצא שסיבת האלסדר זה כללנת האדס ררצדנר שהבלשם לקלס
 במים והמים יריחו בריח טוב.

 ללב7 כתבל הפלסקיס שלתת מל כלשם על היד לשם הרחה בלבד מלתל אך לתת"
 מי בלשם על הגלך כדי שהגלך לריח - אסדר כי האדם מתכויך- להוליד

r z .ריח בבשר 

 נחזלר עתה לבעלה שהלעלתה בתחילת המאמר.

 לכאלדה נראה שמבחינה טכנית סבונית דו ילצרה .לשם הפצת^רלח עלב לבעת.
 הורדת המים בשרלתיס המיס בדרכם פלגעים בסבלנית^הטן/נהת שם ךקללסלס

 ימך' החומר שכולל חומרי חיטוי וריח, בר שלבסוף, המים מעורבבים בהומר .
 מהסבלנלת' לזה ל לצד ריח שלב בשרלתים. לכלרגת האדם במעשה זה לאי רק
 שילעבד הריח הרע הריגעי אלא גס שילפץ ריח מלב בילז ששם תדלר דלה

 לא נעים.- למבחלנה ענ?נלת. נ־ית7 לדמרת את זה לדי7 סחלפי כסא אשיראי
 שאסדר שמכנלםלם בכללנה תהללה ריחי חדש שלא הלה לפני יכ7 במלם.

 והנר* סיבת האיסור לדעת הס״ז והמג״א זה. שהאדם מתכיווך' להוליד רלח
 ונוח לו בכך/ לא" ב זה נכלל בהגדרה. של י פסיק רישא? כלי דרך 'הפןגללה ־ 1

 מחללב הללדת ידלה דק״ל שפסלק רלשא אפל׳ ר״ש מלדה שאסלק.
 אלא שכתב ירש- י בביצה •כג א• ד״ה סלתר״בהגדרת מללל-ד ריח ״שגכגס»בחרס; ..
 •לאסלר מדדבנ7 שהמלללד,דבר חדש קרלב הלא לעלשה, מלאכה חדשה״ *דהי׳יניל י*

n . שדיך מוליד ריח הוא מדרבנך 

 וצריך לברר •האם פסיק רישא .שאסור •נאמר גס על דיניי דרבנך.
 גהלקל הראשלנלם בדבר: ־ליש ־האלמרים7• בפסלק רלשא .שבללדאל ייעשה ר?
 אלסלר דרבנ7 לש להקל אך .אם לכלל. .להיות־ שעשה אלםלר דאלרללתא יש

 לההמלר ליש האלמרים8 שפסיק רלשא בדרבנ7 אסדר.
 ללש אלמרלס9 שפםלק רלשא דגליחא ללה אסלר בדרבנ7 -לשלא נלחא ללה ׳שלא
 נהנה ממנל מלתר בדרבנ7. י"י

-7. מאירי •שבת פט! ב בשם! לש .טלם ל פיס־, שד״ת תר״למת-'הדש7 ס׳ יעד.
 8 . תלם׳ שבת ק ג ;עט״ \־סרף דייה לא צריכא .,ךשב״א. על; ־שבתי,לןכ..עט י ב.

 9. מאלרל שבת כס ב בשם ילש אלמרלס.
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 לוצא איפוא שמידי מחלוקת צא יצאנו כרוך שדיך זה דיך דרבכך הלא ואולם
 הצבה רווחה הלא שבספק דרבנך אזצלגז לקדלא.

 לללתר מזה, נראה לענ״ל לדלש אחרת את המושג "אלודל דלחא״,

 עד עכשיו הבלנונו שמוללד רלח כוונת הדבר כפרושו של רש״י בדינם של
 רבה לר׳ ל לסף "סחופל בסא אשלרא בלדמא מבא אסלר משלם דקא מוליד רלחא״

 לפרש״ל־. "מולל״ד רלח״ - שנכנס בחרס אצא הלה בל דלה לאסלר מדרבנ7 .
 ״סחלפל כסא אשלראל" ־ לכפלה•כוס מבדשם על השלראלס של מצבלש צהבנלס

 בהם דל ח הבושם שבכוס. אםלר משלם דקא מיליד רלחא כשל ראיס,

 רש״י בפרשו אה דיז רבה ור׳ לוסף מזבלר ג׳ פעסלם שדל7 הולדה ריח
 שהיא. מדבר זה הכנסת ריח טוב בדבר נטול ריח ורק יזה אסור, לחוזר רש״ י

 ומדגיש זאת שליש פעמים.
 או אני מכירים את המושג של נילד גם במובז של הפרדת דבר מדבר אי

 יציאה לכל מהיל דבר.
 ויש״י בעצמי סידח לכהיב פעמיים שיש נילד כזה במיב7 של יציאה יהיא

 סותר כל על זה לא גזרי לבנז ־.
 הגמ׳ אמהה שמותד למלול בשמיס בשבה כדי להליה

 דרש רש״י ״מיללי ימליח בי״ - מיללו בי7 אצבעותיו כדי להוציא ליחו..."
 ובז פרש רש״ל בדף• לג ע״ב ששם הברייתא מובאת שוב "ומיללי ־ בי7 אצבעיתיי

 להוצלא דלחו...״
 נמצא שבדיך אצודל רלחא שאסור פלרש רש״ל צהכנלס רלח סוב בחפץ,

 ובדי7 אלול? ללחא שמותל פללש לש״ל צהוצלא ריח סוב מחפץ והס שניי מושגלס
 שונים.

 ואולל, גלתז. לדמות את הנידוז דיד7 לפלושו חשני שצ לש״י שלהוציא ריח סוב
 מותר, ובעת שטיפת המים באסלה המים מוציאים את הרלח הסלב הסמל7י בסבונית

 מהכח אל הפועל, לעל ללל פעולה' זו המותרת ישי ריחי טוב בשרותים וכל כוונת
 האלם היא שבאויר יהיה ריח טוב ואע״פ שנקלט מעט מהריח במים איך חוששים
 צכל שהלל לבלי זה הוא פסלק ללשא בדלבנ? וכפל 'שאמלנל שבפסלק ללשא בללבנ7

 אזללנז לקללא.

 ללהלכה למעשה, שאלתל ממלז הגאו7 הרב חללם דוד הלול שללס״א
 והשיבני .ש״איך לחוש בזה לשוס סלל איסור״ (,ועליז מקול חללס השלם ח״ג

 פלק קעב סעיפים כה-כו, וכך עשה' לך רבי חלקי' ו עמי שלח).
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 דניאל םטון

 שישים ריבוא כתנאי בהגדרת רשות. הרבים

 הרצאה בשבת

 אחת טל״.ט מלאכלה שבת היא הלזנאה־ מלשוה ללשות. מלאוללתא ישנך
 שתי־• לשלילת לשלת היה י ד ללש ל ת הרבים שאסלל להרציא -ללהכניס מאחת

 לחברהה, לאסלל גם. לטלטל ארבע אמלת בלשלת הלבים. ־

 מלאכת הלעאה נחשבת למלאכה גללעה. כללמל, שקשה להבחיך בה ביז
 האסלל למלהל מבחינה מהותית; כילז שלא חל שלם שינוי בגרף ההפץ בבשאל
 מלאכות שבת ;תלם׳ שבת ב ע״א׳). כללז שבל גזלל תז-״ל גזללת דבלה כדל
 שלא ניכשל באיסלר דאלריתא. אחת מהז היא הלספת רשות חדשה הגקלאת
 כרמללת; שאלגהילא רשות הרבים, וגם לא רשות היחיד שאלז לה מחיעלת

 כדיץ רשלת היחיד. גזלל תז״ל שאםלר להעביר מכרמלית לרשות הרבים, ו״כ7
 מכרמלית לרשות היחיד; שאיז חכל בקיאים בדיגי מחיצות ללבלאל ־להעביד

 מלשלת לרשלת.

 רשלת הרבים עצמה אינה ניתרת אלא בדלהלה להלא שננעללת בלילה־,
 ללרמב״ם :אע׳׳פ שאינ7 ננעלות •ממש ;כל לדעת הרמב״ס מספלק מדאלרללהא

 צורת הפתה ולא אתו רבים' ומבטלי מחלעהא).

 לכרמללת יש אפשרוה תיקלז אחרת מאשר מחיצות רגילות הנקראת 'צורת
 הפתח׳ ״קנה מכאל לקנה־מכאז וקנה על גביהם, אפילו אינל נוגע בהם אלא

 שיש ביניהם כמה אמלת לבלבד שיהא גלבה הקנים מכאז למכא7 י׳ טפחים
 ויהלל מכוונים כנגד־ קנה העל י ל 7•״• ;של״ע אל״ ח ׳שסב יא). הקפת מקלם

 ביצורות הפתה' באלו •הופכת אותו מכרמללה לרשות היחיד•; אך הדבר נכל7י
 ,ר,ק בתנאל ,שאל׳ז בשטח המלקך חלק-המל־גלל כבקעה אך ברשות הרבים.׳ א״ב

 כדי לד ל. 7 בה י הר זה .הנקרא :בטעות .׳'עירובי צריכים אנר לדעת מהי רשות י*
 .הרבלם ואז. נביך מתי מועיל :ההיתר: \ ־

 לשוה הלבלם וששלס לבוא

 ״ת״ר: ארבע- רשויוה לשבה• לשוה הלחלד ולשוה הלבלס, ״
 לכלמללת ומקום פטול. ואלזו- היא ,רשות .היחיד? חריץ

 שהוא עמו? עשרה ורחב ארבעה (טפחים), לבז גדל שהלא גבלה
 י' ורחב ד׳ דו היא רשות היחיד גמולה. לאיזל הלא לשלת

 הלבים? סלטיא (רש״י - מסילה שהולכים בה מעיר לעיר)
 ופלטיא גדולה (רחבה של עיר ששם מתקבציך לסחורה) ומבואות
 המפולשיז זו היא רשות הרבים גמורה. איך מוציאיך מלשות
 הלחיד זל לרשות הלבים זל יאיץ מכנלםיז מלשות הלבים זו

 לרשות היחיד זו-, ואם הוציא והבנים בשוגג חייב חטאה במזיד
 ענוש ברת ונסקל..." (שבת ו ע״א)

 תוד״ה ״כאז״ (ו ע״ב) אומר שדבלם כאז הם ששים רבוא, ומסתמך על
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 \ נמה מקלדות ממם׳ עידובי7 שנראה צקמז . דברים אלו הם הידרש עצרם
 •י שכז תנאל לסולר ותשוב זה צא הוזכר נשום מקלס בגמרא.

 | חמק לד והמצדיבים

 כדל למצוא את המקרר לדברל תוס׳ (ולשאר הראשוניס, שלובאו בהמשך,
 | שסוברים כמותו׳} עלינו למצוא את המקור לשאר תנאל רשות הרביס. ״המעביר
 ! ד׳ אמות ׳ברשות הרבים מקורה פטור•לפי שאלנו דרמה לדגלי מדבר" (ה ע״ב).

 \ רש״ל שם כתב ״רכל מלאכות שבת ממשכז גמרי מדנסטכה פרשת שבת לפרשת
 הסשכז בויקהל״.. פרטי רשרת הרבים מצריים בדף צח-צט רשם נלמד גס תנאל
 \ נרםף, ררחב שש-עשרה אמה, ממה שהיה במשבך. הראשונים גס הס צמדל את
 ! תנאי רשלת הרבים מדגלי מדבר; רש״י 1 ללאר מפדלשת היא רצא דמי לדגלי
 1 מדברי (עיררביך גס ע׳׳ב׳ן. כך גס הםיקל הרי״ף להרא״ש בעירובי7 שכדי

 ן להתיר רשות הרבים צריך שהדלתלת ננעללת ממש בצילה ׳שעל ידי זה ניתבסל
 \ ממנה שם רשלת 'הרביס שאיגד! דומה לדגלי מדבר שהיה פתלח כל שעה׳ (שו״ע

 ! שסייד, מ״ב םק״ל). . למרות שדין זה שרשות הרבי ס עריכה ששלם רבלא לא
 מרזכר בפיידרש בגמ׳ בדור שגם הוא 'נלמד באותה דרך, והתורה כתבה שששים

 רבוא'איש יצאר ממצרים. רש״י כבר הזכיר את- המספד ששים רבוא, בעיררבלז
 ! (ר ע״א ד״ה׳ רשות הרבלם׳) ״רחב ט״ז אמה דעיר שמצויים בה ששלם רבוא דאל7
 ; בה הרמה שהלה רשדת הרבים שלה מכלל7 משער לשער שלהא מפולש דומה לדגלל

 [ מדבר.״

 1 רעלוז זה שרשרת הרבים צריבה ששלס רברא מעול כבר בבה״ג שכתב

 ! ״רשות הרבים דרכתא דדשלס בה שית מאה אלפי גברי בכל לומא כדגלל
 ! מדבר״. והעתיקו אותו להלכה האשכול, ספר העיתים, הםמ״ג, הםמ״ק,

 ספד התרומה, הדלקה, האור זרלע, תלם' די״ד, •המהר״ס מרוטנבורג, הרא״.ש,_
 הסוד, רביגו 'ירוחם, האגור, ה׳ שלטי גבורלס׳ , ועוד־ ועוד (הובאו בשד׳׳ ת

 י ׳בית אפרים׳ סל״מז כו., ובשו״ת מהרש״ם/.

 י החולקים

 1 החולקים על דעה זו רכים גס הס ובראשם הרסב״ס שמגה מדבר כרשות
 1 הרבים בםתמא (הצ׳ שבת יד אי). ובז לא מנה ששים רבוא. כתנאי לרשות

 ! הרבים, ועוד ;שברור שבמדבר בזמננו איז ששים רבוא. ודאי הוא שהרמב״ם
 לומד את תנאי רשות הרבים מדגלי מדבר, אך רק צתנאי הרשות עצמה (מקורה,
 ס״ז אמה. ומפולש׳); אבל לא למגי7 העוברים בה. המשנה בעיררביך (נט ע״א)

 דנה בעיר של יחיד ובעיר של רבים, ירש״י רךעימיה הסבירו שעיר של רבים
 היא עיר שיש ־בה. ששים ריבוא", ועיר של; יחיד היא. עיר שאי7 בה ששים רבוא.

 אך הרמב״ם פלרש עלר של להלד' - עלר שהלא' קגיז' של אדם יחיד. גם הרשב״א
 פירש "עיר שבנאה היחיד לעצמו״ . וכ7 הרלטב״א מעדד עם הרמב׳׳ם וכותב

 שגז דעת רוב הגאונלם! ובז נראים הדברים. הךמב״ז כותב על סברת המצרלכיז
 ששים רבוא ״ואלו דברי הבאי" (שבת גזי). יהיר"7 , שראה את דברל רש״ל ותום׳

 מביא את דבריהם' וכותב ״והר סברא לא מחוורא שלא מציגו שהזכירו הבסיס
 י ברשות הרבים דבעיבז שיהו עוברליס שם ששים רבוא בכל יום, ואע״פ ,שרש" י

 [ ז״ל מפרש כז בכמה מקומות, אס איתא אי אפשר דלא מלשתמלט'תלמודא לאדכורי
 ; הבי בחד דוכתא; ועוד שחכמים סתם אסרו ולא נתנו דברים לשיערריך לחלק

 י ניז כפרים לעיירות גדולות, אלא שעכשיו שנהגו בכך לא ישמעו..למי שימחה
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 בידן לבכילצא בזה הנח להך מוטב יהל שלגגלת לאל יהל מזידלת״ ., יש
 ראשלנלס נלספיס הסלבריס כר למקשים קלעי לה שלבות על המצריכין ששים

 רבלא ללא בא7 המקלס לפרסן.

 פידלשיס של ששים דבלא,
 י t ן ז-

 גס לדעה המצללכה ששים דבו_א, יש צורך בחקירה, לעידן לגבל המספר.
 מי הם האנשים? מהי הס צריכים להילה? והיכן'י צריכים להללה? ממק ליד

 המספר נראה שרק ,גברים יהודים כני .עשרים שנה למעלה נמנים' לששים ,לבוא,
 כפי שהיה במניין ילצאי מצרים. אל רוב הראשדניס דוחים' זאה לא למרים

 שרק את המספר אנל לומדים מללצאי מצדים ללא אה שאר התנאים".

 בשבת צח. נאמר שמתחה ןבי7 העגלות הימה רשלת הר ביים ובודאל'.שלא
 הלל שם ששלם רבוא? מלשב. הדסי (עלל.ובלז .ו דייה כיצד) ״דסכל מקום הלה
 דרכן לצאת ו.לבוא. באלתל דרך״ / כל למר אי 7 ,דריסה ;שיהיו שם ששלם. רבוא־
 כל הזמן אלא שבדרך כלל עוברלם. שים. לגבי מקלם א ל תם" ששלם רבלא כתב

 רש״ י בכמה לעונות יעיל שמצולל7 בה ששלם רבלא׳ , ״ נכנסין 'בה תמיד ששלם
 רבלא׳ לכן י מזבל י י7 שם ששים רבלא׳ . הלא״ש מלםיך גם את הלש ל ן יבלקעי7׳

 ללש עלד כמה. לשלנלת.

 הליסב״א על המשנה בעירובין נט כתב ״ללש״י ז״ל אינו מצליל
 שלתלשבל בעיר ששים ךבוא.אלא שיכנסו בה ששים .לבוא כאילו. הכרכים

 להעיירות. שהם פתוחים/למקומות הלבה לדגילין בה סלהרלם וכלו״צא בהם....
 לסעתה כל שבתה ל תה. נהישבה בכרכים וישווקין גדולים.'להיות רוכלת העמים.
 זו היא. של רבים; ואעפ״כ. רוב הגאונים ז״ל הם 'כדעת ר״ת ז״ל דלא בעינן
 ששים ובוא כלל״''. ״ הרמב״ ן מסביר בדעת ־רש״ י ״ושמא דעת ראשונים לומר

 שהארלסטרלא שהיא כבושה הלץ לעיירות". והולכים ממנה מעיר לעיר וממדינה
 למדינה עד סלך כל העולם, אלן מדקדקין בה 'בעוברין עלה ששלם רבוא ידהא

 כולל עלמא הלא־, אבל בתלך העיד אין שם רשלת הרבים בלל ששלם רבלא דתהלי
 כדגלי מדבל" . בחידושי 'הר״ן' על שבת ו נמצא עוד הסבר,שצריכים דרך ;הראויה

 למי לעדת להילוך ששים רבוא אל לאל דלקא בפועל.. הסברים אלו, שבעזלהס
 מנסים הלאשוניס שלא קיבלו .סברא' זו להבינה, נראים דה לק י ס אך מהם ניהן

 להבין את הבעיה' בהגדלת הששים לבוא בלשות הלכים.
 • - :י — + * י J י*

   r • י
 כן כתבו מספר ראשוניים שצריך שיעברל ששים .רב ו א בכל יוסי, ;הבה״ ג,,

 הר״ 7 ועוד׳),. לכתבו אהרונים שתנאי זה אינו״ מדויק לזל [לשו,ן ו'ער.וך"
 השלהן׳ ״לודאי אפילו לרש״ י שמצריך שיהיה ששייס רבלא, מכל. מקלם בדר.ך

 לא שיך לומר שיעבר ל' כבת, אחה'או בלום יאחד, דזהו מן ה^סנעלת; אלא הכוונה
 שדלך שם'לעכלו שישים לבוא במשך הזמן'״. .

-־יי ־ •*
 נראה שאפשר ,ליראות. בלבדי ה׳ ביה אפרים׳ סיכום לשיטה הסוברים.

 שצללך ששלם דבוא '״ו לדש״ י בעינן שלהא" דלל.סלולה. לששים, לבוא המצויים
 שם בקירוב מקלס "לעלבריס ושביס שם בכל עת עד שאפשל^שבלום אחדי יעברו,

 כללם בדרך הה לא." ;תש ל בה כילי) י. ץ_
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 פס? השר״ע

 השו״.ע;או״ת שמה ז) פסק ״איזה ל רש ל מ קרבים? רחובות יקי לקיים
 הרחבים "ט׳; ז. אמה ,לאינם מקורים ואלן להם הלמה לאפללל לש להם חלמה אם
 הם מפו,לשיס.משער ,לשער; הלי ר&ות הרבים. ליש אומרים. שכל שאלן ששים

 רבלא עלברלם בל בבל לרם אלנל רשות הרבים״. מקלבלים אנו שבאשר
 המהבר פוסק סתם ול״א הלכה בסתם, אך במקרה הצלדן• לש מקלס לסמלך להקל
 בדעת הל״א; וכן כתב ההמשגה ברורה׳ . אך בסימן. שבה פסק המחבר בסתם

 שמשלם׳דדכל שללם ללמצלה מלתר לשללח מזלן לאינו להודי, ומבואר ב׳בלת
 לוסך׳ שהסיעם הוא משוס שבזמן הזה אלן רשלת הדבלם. לכן בסימן' שג כתב

 המחבר ״והאי,ד.נא נשי דידן נהגו לצאת בכל תגשלסלן ולש שאמרו דמדלנא
 אסלרלת אלא כי לן שלא לשמעו מלסב שיהל שלגגלת לאל יהל מזידות; ליש
 שללמדל עליהם זכות ללמד שכן נוהגות על פי סברא אחדל בה שכתבתי שלא
 אסרל לצאת בתבשיסין לחצר שאינה מעורבת; והשתא דלית לן רשלת הרבים

 גמור הלה כל רשות הרבים שלנו :כרקלית ודינו ,כחצר שאינה מעלרבת למלתר.
 ניסו כמה ,אהרילנים לתר? .שהפסקה האחרוגה מ׳ והשתא׳ שייכת עדיין לדעת

 אלתס מלמדי זכות. ולש עוד ראיות שונות בעיקר לכך שהמחבר פסק ברמב״ס

 הרמ״א, לעומת ,זאת, מוסיף בכסה מקומות. "שכל רשולוה שלנל הם
 כרמל יה״ (שבייך, ג). לכן פלסקלם ה׳ מגן אברהם׳ להס״ז.

 מחללקת גד,ללה זל ,באה ללדל בלסלל מעשל מדל שבת בכל קהילות לשראל
 בענלן ה׳ עירובי', שהדל ההיתר לסלסל, על לקל הלקף צלרת הפתה הלא רק

 לברמללת השונה מרשלת היחלד רק לענלן מחיצות עשרה.

 כבר נלסו כמה אחרונים לפסוק כרמב״ס לחוסרא. ה'משנה ברורה׳
 סללם ״אלן לנל כח למחלת בלד המקילים וכל בעל נפש להמלר לעצמו״,

 והוא מתבסס על כך שמצא דלב ראשלנלם שסוברים בשיטה המהמלרה ;בנלגוד
 לשאר הפלסקלס שבתבל שהררב ה?ילר). אך מעבר לכך שהמ״ב לא ראה כמה
 מקורות קדומים לבסלסילם ;כבה״ גי), הרי שנמצא ל, ,עשרלת ראשלנים אחרלס

 העומדים בשיסת היש אומדים.

 היתר ערוה״ש

 יערוך השלחן׳ .לאחר דללן ארלך ,בשאלה כתב "על כל פנים מה מלעיל
 הארלכות הזאת אחדל שהעירובלן גתפשסו ברוב ערל ישראל הרבה מאות שנה

 מקודם ורק'על סמך הלתר זה וכאללו בת קול לצא הלבה בשלסה זו; ואס
 באנו לעכב, לא לרד שלא לצל לתו אלא נראה ,כמשתגעלס, שדבר זה נתפשס

 בבל ערי ישראל רבפרס?יס דהאלדנא אלן לנו רשות הרבים רק בערלס ספורות
 והגדולות בעולם כמו ערל המלוכה שלש בהק ששלם ךבוא, אבל לא בערים

 שלנו. ולעז כל" מצוה והוכה ללמד זכות על כלל לשראל לכן שמתל את לבל
 להמצלא אלזה הלהר״.

 הלתר זה של יערוך השלחז׳ מבוסס על הבגה הדשה בגמרות על פל
 דברי בה״ג. הבה״ג כותב "ואסור לסלסרלל מידל כשבתא ארבע גרמלדל

 ברשות הרבים... ולא מבעלא רשות הרבלס דאורח מלכא הוא ואסור. לסלסל
 בגולה הלכא דללכא עלדוב אלא אפללו מבול...״ לוצא מדברלו שלש רשות
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 הרבים שמהנל בלה עירלב (ולא דלתות). בשבת (צי) כתוב: ׳׳הוצאה גופא
 הלכא כתלבא? אמר רבי ייחנך: דאמר קרא: ׳ליצן משה ולעבלרו קלל

 במתגה׳ משה היכן הלה יתיב? במהגר׳ לליה למהבה לליה רשלת הרבי? הואי
 לקאמר להל' לישראל לא תפיקל ותיתו מרש לה היחיד דלדכו לרשות הרבים*״ .

 ליש לשאלל למה עריכה הגמרא לדעת ׳הלכז היה משה? אם הרחוב מחלץ
 לאהלים היה "רש לה הרבים, ג לימד מהיציאה לשם את כל עגיגי הוצאה מרשותי

 לרשית? ועינה יעריך השלחך׳:

 ״ "ללכז נראה דעניך רשות הרבים בך הלא דאין
 1 -להילת בעיר רי; רשות הרבים אחד לשני" צדדי" העיר;

 לכשמל כך הלא שזה המקום הלא רשלת שכל הרבים
̂פונ״ים לשם ולא למקום אחד, כמל אעלם שכל  r השוכנים במקום 

 הערים היל עשויות מכלאות מבואות ובתויך המבואות היו
 הרבה חצרים ובכל חצר הרבה בתים. והיו המבואות גדורים

 משלש רוחות אך באמצע העיר היתה סרטיא גדולה ישכל התבואות
 פתוהות ילה והיתה ;מפולשת משני העדדים; וכל מיי שהיה יצריך

 לילך לעיר אחרת בהכרח שהלה יועא דרך סרסלא זו, ומקום אחר
 לא •היה. לו כמלבז. וכן הלתה פלעלא גדולה ששם כולם מתקבעלם
 לסחורה. וזהו ששנינו בברייתא אידהו רשות הרבים? כלומר,

 ׳המק לס האחד שהרבלם^פליגלס לשם - סרסיא לפלסיא. יאבל אם
 העיד אינה עשויה 'טבלאות מבואות, אלא כל הרחובות מפוילשין
 לארבע רוחות העולם; ומי שדר ברחוב זה יעא לעיר אחרת דרך

 רחוב זה, ומי שדרי ברחוב אהד יעא דרך רהוב שלו, וכן כל
 הרחובות. ואם יכן 'אין מקום שיקרא'עליו רשות הרבים מפני

 שאיך מקום שכולם מתקבצים שם. 1

 * ולפי זה 'אתי שפיר דבדגלי מדבר לא היו מבואות אלא'
 רחובית כשלנו... לפיכך לא היה מקום בתוך המחנה שיקרא

 רשות שכל הרבלס הולכים שם זולת מחנה לויה שכל ישראל היו
 ערלכלן לילך אצל משה רבלגל, לנמעא דרך מחנה לוילה הלה־
 * רשלת הרבים... ולפי־זה אצלנו שאי7 אלא רחלבלת מפולשים

 לבכל עלר הרבה רחלבלת... לאין כאן םרסלא שכללם מוכרחים
 לעאת משם... וגס פלסיא אין אעלגל דהגס שבכל עיר לש שלק

 וחנויות מכל מקום הרי הרבה חנויות ומקומות של מסחר לש גם .
 שלא במקום השוק... ואיך דינם אלא בחצרות מפולשים אל מכלאות

 מפללשלת ובלכלתלנל ׳לעשות בהם'עירוב ואייך דה רישות חרבים
 שאיך מערכין אותה אלא בדלתות. ועוד נ,״ל דאפללל אם נאמר

 דלענין הוצאה לא נדונם ככרמלית. אלא כרשות הרבים, לפוסקים
 שאינם מעריכים ששלם רבוא, מכל מקום לענלן זה_דאי7 מערבי7

 רשות הרבים'אינו אלא ברשות הרבים אחד כסו סרסיא אצלם
 שהייתה סדטיא אחת־ בבל העיר, ולא בשלנו"שיש הרבה סירטיות״'
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 בעגיז אחר כךתב יעריך השלחך׳ ״יש להסתפק בזמך הזה שרוב
 הנוסעים יםעל דרך מסילת הברזל להלא פשלסא דהרי רשות הרבים לכל

 הדעות שהרי לדאי ששיס רבלא עלבדיס בל באיזה משל לא אדלר.״ אך בבד
 חלקו עליו בעניז זה הרבה פוסקים ואמרו שהיות לתאי הרכבת הם רשות

 היחיד• גמורה, -לא יתכז מהמסילה תהיה רשות הרבים. ודברים אלה שללכלם
 גס לכביש בימינו ישבץ המכוניות הך רשות היחיד. ועוד כתבו 'שאין כביש

 דרמה לדגלי מדבר, שכך במלבל הלכו ברגל לגם שאיז הכביש גקרא מסדרי
 לרבים שהרי אי אפשל ללכת בו מפגי המכוניות (׳ביתיאפלים' , ׳ישלעלת

 מלכו׳ ועוד׳). אך כפי שראינו בערה״ש ובז פסק ה'אגרות משה׳ (סי׳
 קלס עמי ירמב) שאי7 להיתר זה של המכוניות- כסיס מספיק1.

 בתקופה מאלתלת ילתל כתב היחדדך איש׳ היתל אחר המתבסס על כללי
 מחיצלת. מדאורייתא, .אם העומד׳ מרובה על הפרוץ /ללב המחיצה נמצאת),

 המחיצה ערייך נחשבת ,שלמה•, אל מדרבנן, אם יש פרעה .של עשר אמות ומעלה
 צרלך לתקנה בצורת הפתח, ואז תחשב למחיצה שלמה עם פתחים בתוכה. מך
 התורה, מקלס המוקף שלש מחיצות הוי רשות היחיד גמורה. אך מדרבנץ,

 צךיך צלרת הפתח ברלח הרביעית כדי להתירו בסלסלל.

 בציול כזה יש לרשלת הרבים ב׳ שלש
 מהיצלת מ7 התורה ,שהופכות אותה ללשלת
 היחיד טדאלרלתא; הילת לכך הלא אפילל
 יעברל רביס ברשלילת א׳ ו ג׳ לא מבסלי
 מהיצתא, לרשלת ב׳ בהשבת מלקפת־מחלצלת

 משלש רלחלת לנתרת בצלרת הפתח.
 .חידש ה״חזיז איש׳ שהמחיעלת של רשלת ב׳
 מפרידות גס את רשויות א׳ ו-ג׳ , לאס כך
 הלי כבל לא תהיה רשלת הרבים בכל העיר,

 שבז גס א׳ ו-ג׳ יהיו מלקפלת משלשה צדדים,
 ובז הלאה (המשך_את המפה ובדוק׳).

 כ
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 ״ויצא לנו מזה, בזמז ׳הזה כל השווקים והרחובות שבכרכים היותר
 גדולים ליז רשות היחיד גמורה מהתורה; דבבללז תמצא גבז אחת מוקפת ג׳
 מחלצות והיא רשות היחיד,/ וכל הרחובות, הפתוחות לה רשות היחיד, וכל

 הפתוחות לתלכז נעשיז לשלת היחיד; לכילז שכ7 ל׳ז נלתרות בצורת הפתח.״
 (חזל״א אל״ח הל׳ עלרלביז קז ס״ק ה-ז).

 בנוסף להיתרים האלו, מפורש בהרבה ראשונים שלרה״ר, צריכלס שהדרך
 תהיה מכוונת ומפולשת משער לשער, ומציאות זו נדירה. ובירושלמי
 (עיררביך. א,. א) מובא תנאי שהדרך תהיה מפולשת דוקא לרשות הרבים,

 והמפללשת•לכרמללת ידלז ככרמללת.

 לפי כל האמור, ידצא ש״ההיתר מחוור ומרווח לכרכלס שלנו
 (חזו״א, שם).
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 סיכרם

 ישנה מחלוקת• עקללנית רסבךכה האם צריכים ששים רבלא כתנאי
 מתנאי השרתי• הרבים, אל לא. לקש״ ל וסיעתו איך רשרת •הרבים בלי ששים
 לבלא.; -לאיל7 ללמב״ם לדעלמלח לש לשות חלבים. בלל ששלם ,לברא. לבל

 עד לש עשרות פוסקים. הטעדדים בל. התנאי- עעמו לא־,ברור*־ושנוי
 במחלוקת: מיהם הששים לברא? .מקלמס, למתל עללבלם אותם? דבל בזה

 הדעות-דבר המסבל את הם לגי אי.- לחלבה, נפסק כשתי הבערתי. לכך, למעשה,
 אי? בח למחרת ביד המקילים, בפרס שהלנהג היתר יזה לפתות מאז תקרפת

 הגאונים לנלםפד היתרים חדשים על ידי גדרלי הדרדדת.

 לאלי להדביר, שבם לפי •המתירים בהיקף עללת הפתה, יש •עלדל
 בעירוב הזברות, •להלינו, שצולם ישתתפו בפת (בימינו :עדשה׳ זאת הרב ג ל מ

 שבבל מקרס). ׳׳

r 

* * * * 

 שלשה מעידים זה על דה: *\

 ישלאל, ושבת והקלוש בלול הוא.
 ישראל רהקב״ה מעידים על השבת שהוא לום מנוחה,-י יי *

 ישראל ושבתי מעללים יעל הקב״יה שהוא יחיד בעולמו",
 הקב׳* ה ושבת מעידים על ישראל. , ^

 (מדרש, .מובא בתום׳ .חגיגה, ג) י־

 .יי
. 1 
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ה ל ו א  עמום ג

 עשרה דורות מאדם עד נח

 ׳-׳עשרה דורות מאדם עד נח... עשרה דורות סגה'עד אברהם...״
 (אבות ה, בי). התורה פתחה באדיבות בתאור בריאת העולם לסיפור אדם

 הראשיז, קיצרה בעשרת הדורות שעד נח, ושוב האדיבה בסיפור דורו של נה.
 אה״כ- קיצרה בעשרת הדורות שעד אברהם, ושוב האדיבה בדורו של אברהם.

 לא פרסה התורה לפנינו פרסי דורות אלו, אולם גם לא העלימתם ממנו, על
 ב7 עלינו לנסות להבין את המסר המובלע בתאוד קצר זה.

 סיפור חטאל של אדה״ר מעביר אותנו מתאור בריאת העולם ובריאת
 האדם לתאור הדורות הבאים. לאדם נאמל לאבלל מעץ הדעת1. מקובלים אנו
 לחשוב בי פרי. •עץ הדעת, היה פרי פלאי שהא ובל ממנו דרכה לידיעה מחודשת.

. המפתח  אולם נראה שעץ הדעת היה עץ ככל העצים ופריו היה פרי רגיל2
 להבנת משמעות עץ הדעת נעוץ בשאלה, מדוע נסע ה׳ עץ בגן שנועד כולו

 להנאת האדם, ואסר .עליו לאכול ממנו?
 ״כדי שיהא רואה אותו תמיד, וזוכר את בוראו, ומכיר שעול יוצרו

 עליו, ושלא תהא רוחו גסה עליו״ (תד,שא פ״זין. העץ הידה נושא להתמודדות
 האדם, בין שני הקסביס המרכיבים אותו, הדיל ח להחלמר. המצלה לא לאכול

 מעץ רגיל' זה, היתה 'מצלה שטעיתי', בקילמה יקיים את רעלן הבורא, ובהפרתה
 יחטא ילל,. עד שלא מעם אדם מפרי העץ לא ידע סעס חסא מהו, הפיתוי שבחסא
 היה עצם הרצון לחוש את החמא. ברגע שאבל האדם מפרי העץ התוודע לסעטו
 של חסא. מעשה פשוס זה פתח לפניו פתח לאורח חשיבה הדש, השיבה חטאית,

 תרגום פעולותיו הישרות לאפשרות של פעולות חסאיות.
 הביסוי הראשון של אורת חשיבה זה בא בגופו עצמו. סרס חסא האדם

 ראה באבריו אמצעי להתדבקות באשתו וללידת ילדים, וודאי שהיה בעל האלה.
 וכיון שראייתם את גופם הייתה ראיה סבעית לא היתה להם סיבה להתבייש, ובאמת

 כך היה צריך להתנהג העולם. אולם עם האכילה מפרי העץ וההתוודעות לחסא,
 ״ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי עירמיס הם״ (ג, ד), האדם תרגם את ערומו
 הס בעי למחשבה של הסאים .באבריו3-, וכיון שלא רצה לחסוא, מיד גדר עצמו
 ותפר לו עלה תאנה' להצטנע בו. ידיעה זו, ודאי עדיף היה אילו נמנעה

 1. שמו האמיתי של העץ הוא ״עץ הדעת טוב ורע״ וכאן נכתוב ״עץ הדעת״
 על דרך הקיצור.

 2. הזי!׳• ל ביטאו =זאה בכך שזיהו את פרי העץ עם אחדים מהפירלת המוכרים
 •לנו, תאנה, חיטה, ענבים או אתרוגי (ברבות מ, ע״א, ב״ד טר, ד).

 וביתר באור במאמרו של ר׳ פנחס בן יאיר: ״העץ הזה עד שלא אכל ממנו
 אדח״ר לא נקרא שמו אלא עץ בלבד כשאר כל עצים, אבל משאכל ועבר על

 גז דת 7׳ *של הקב״ה• נקרא שמו עץ הדעת סוב ורע...״ (תדשא פ״ז׳).
 3. הדרכה כללית בנושא אישרת נאמרה כבר לאדה״ר: ״על בך יעזב. איש את

 אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד״ (ב, בד), ׳ובירושלמי למדו
 ״מנין שבני נה מוזהרין על עריות כישראל, ת״ל יודבק באשתו ולא

 באשת הבידו ... ולא בזכר ולא בבהמה׳׳' (קידושין פ״א ה״א׳).
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 מהאדם 4.

 מאז שבפתח לאדם פתח לבדיי7 חשיבה של חסא, הלכי להתממש ל מחשבות
 אלי בתחלמים שלבים ובעורות שובות, דלר אחר דלר. מעמים מיעל את

 ׳גשמת החלים׳ שבהם ישאפי 'אל דרגת יעלם אלוקים׳, יאללי ריב האנלשות
 מימשה רק את החימר שבה, ׳עפר מז האדמה׳ ,. למחשבתה היתה המאית.* ה׳ יבחר
 כמיב7 באלה אשך לקילמי את רעיני, למכאז. מתבקש תהליך הברירה ביז המלכים

 לרעים. תהל י. ך זה מתחלל כבר מבנלל של אדם ועובר כחוס השני לאידך הדורות
 עד בית יעקב.

 חוה יולדת שני בנים. הבכור התבאר שמו: "...ותלך את קי7 יתאמר
 קניתי איש את הי" (ד, א). בלדתה את כנה הבכור מרגישה האם הראשונה
 גדלית כה', קניתי איש כהי, שברא את אדם יחיה. האח העעיר שמי הביל.

 כל המסלפר לני אידית שני אחים אלי, לבד משמותם, היא מקעלעס. ״ל יהי
 הבל רעה עא7 לקי7 היה עיבד אדמה" (ידי, ב). נראה שמקעיע׳ בל אחד מהם שיקך

 את דמותו 'וכנראה גם השפיע עליה לעיעבה.

 4. הסבר דומה לזה לשנו במו״נ ה״א פ״ב: ״...כי־ בשכל יבדיל בי7 האמת
 והשקר, יזה הלה•מעיי בו בשלמותו ותמותו. אבל הס ו ב והרע• הוא

 במפורסמות לא במושכלות;׳. לאדם היתה לדלעת האמת והשקר להתהדשה לי
 לדלעת הס ו ב והרע. מורכבות .נושא עץ הדעת בפשס״י הכתובים וההשלכות
 המחשבתיות הנובעות ממנו הביאו לפרושים שונים-, שלש לעיי7 אם אי7

 הם אונסים את הפשט מחד, ובמסקנותיהם המחשבתיות מאידך״ לדוגמא נביא
 שני הסברים עקריים. שיטה הרמב״ז שעם האכילה־מעץ •הדעת נולדה הבחירה

 החופשית באדם ״כי־ האדם היה עושה בטבעו מה שראוי לעשות .-.. כאשד
 יעשו השמים וכ״ל. זנבאס... ופרי האילז .הזה היה מול י די הרזנלז •והחפץ

 שיבחרו אוכליו בדבר או בהפכו לטוב או, לרע...״ (רמב״ך ברי ב, ט)
 ובדברים ל, ו: ״לימות המשיה תהיה הבחירה בטוב להם טבע...״ וכבר
 תמהו על כך רבים, .ובי נהם בעל העקדה (שער ז־, •עמי עייר): ״ודבריו

 תמוהיז מאוד בעלני, כי הנה כל כללנהל יהברך לעשות האדם בעל בחירה,
 והיא עעם אנושותו...״ ומאריך נגדו בקושיות, ומעיע פירוש משלו.

 פירוש אהד מביא האב״ע: ״ודע בי אדם מלא דעת היה ביי ה׳ לא יעו״ה
 לאשר איך לו דעת. רק דעת, סוב יורע בדבר אחד לא ידע.ן...״ (ב, לז׳)..

 ובהמשך מפרש כוונתו: ״עץ הדעת והוא יוליד תאות המשגל, ועל כ.7 כיסו
 האדם ואשתו. ערוותם.•.״ וכאשר אכל אדם .מעץ הדעת י.ד.ע את אשתו״ (ג, ר).

 אולם פירוש זה אינו׳ מספק־.וסלתיק ספקות רבים־., .הרי נאמר: "הך הארס
 היה באחד ממנו לדעת טוב ורע״ (ג-, בב), לבמה, דומה ידיעה זו לידיעת

 הא-לקיס? (רמב״ך ברי. ב, ט), הביצד נ עסוה: ׳׳ ודבק ..באשתו והיוך לבשר
 אהד" (ב; בד) בלא תאות• המשגל? ומדוע לשלולו-ממנו-תאור׳ זו? וכיעד

 הולידה האכילה .מפרי העץ את תאות-המשגל? ־.כמו ב7 מעורר פרוש זה
 קשיים מחשבתיים. *

 *!יי
r 
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 •עבלדתל של הבל - רעיית הצאן׳, היא עבלדה קלה להסית, חופשית
 למשלחררת, מ לתל רה לאדס פנאי למחשבה ולהתבוננות. הריעה נושא עינו אל

 המרהבלם, איני בבלל לפיסת אדמה, מעעס טיבו הלא נלדד. לעומת זאת,
 עבלדתל של קי7 - עבלדת האדמה, עבידה קשה היא. עבודה בדבר מקילל:
 ״ארורה ־האדמה בעבללל, בעעבלן תאכלנה בל לסי חילל״ (ג, לז׳). עיבד

 האדמה מסקל לחלרש, תורע משקה למספל, ומצפה זמץ- רב עד שתת7 •הארץ יבילה,
 וגם משקצר עוד זיעה ־רבה ל לצל א עד אשר יאפה פת לחס אחת. בעבודה זל יש >

 הרבה מדלרות. עובד האדמה .כבו> אל אדמתו, אל החוסר, לסשלקע בו. אמנם
 דלקא עבודה זי עריכה להבלא לאמונה בה׳ , אבל העובד אדמתו במנותק מענלנלם

.  רוחניים, יושפע .מהאדמה שאותה הוא עובד5
 ״'ויהי מקץ למלם ולבא קי7 מפרי האדמה מנחה לה׳ , והבל הביא גם הואי
 מבכרות עאנו רמהלבהך״ (ד, ג-ד). משקוער קי7• את פלרותלו מבלא הוא מהם
 מגהה לחי• קי 7 הוא היוגה הרעיון "להבל הבל א גס הוא" בעקבות קל7. אולם
 ערל מנחתו של׳ קלן. מעסמק לעומת מנחת הבל, שהביא ״מבכירות עאגל ומחלבהן״
 שמבאז משמע מקי7 לאי הכלא .מהסשובחלס שבפלרלתלו. ״וישע ה׳ אל הבל ואל

 מנחתי, לאל קי7 ואל מנחתו ־לא שעה״ (ד, ד-ה). בשעללת ה׳ אליימנחת הבל בחר
 בו מקין־ אחיד. הבל הלה המעולה שבאחלם, קורבנו מעולה 'ועבודתו* רמה, ואילי
 קי7 אף כי בעל רעו7 היה, .עבודתו לא הי תה שלמה. .זיקתו אל החומד לא 'נתנה

 לו להקריב-את ביבולי פלוותלו. ״ולחד לקי7 מאד ולפלו פנלו״ (ד, ה).
 נראה שהלה ברור לאחלם שרק אחד מהם לבחר, וקלן השב ׳שכיון שהוא הבכור לו

 מגלעילהבחר. קלן־ ראה בהבל אחיו מתהרה, וכשנבהר זה, נפלו פנ׳ייו.
 "'ולאמו ה׳ אל ;קלן למה חלה לל ולמה נפלו פנלל, הלוא אם' תלטלב שאת,

 לאס לאיתיסיב לפתח חמאת ליכץ, ואללך תשוקתו ואתה תמשל ברי׳ (ד, ו-ז) •
 בחילת הבל על. מגי קי7 היתה בחללה אלכותלת ולא ,שלללותלת, כמו בכל בחללל

 ה׳ . הי מודד״את. האדם לפי מעשיו,. ולכן אומל •לקין , הלא" אס תיסלב מעשיל -
 שאת; אנשא אותך ואבהד־׳יבך, ואס לא תיסיב - ובכ״ז תרעה להבחר בללל

 סהלרותלת - הריי שלפתח חטאת לובץ. תשוקתך להכחר תבלאך לחטא, שהוא בהכרח
 רעה •אהלך. ואללך תשוקתו -! אמנם לש לאדם יעל לבחול כדלך הקלה, הלעה,

 אך לכול הוא. למשול בוי. וכא7 עומללם אנו ומעפלס לראות, היבחר קל7 בדרך
 הקשה של תלקל7 מלדותלל כדל להבחו, או שמא לכשל ולבחד בדלל החטא?

 '״ויאמר קל7 אל הבל אחלל, ולהל בהליותס בשדה ליקם קי7 אל הבל
 אחיו ויהרגהו״ (ד, חין. לא נאמד מה הלה הדבר שאמר קי7 להבל, שבעקביתלי

 הרגו, כלל7 ששים דבר לא לעדיק רעה שכזה. ובכ״ז מה אמר לו? נראה שדיבר
 על העגי7 שהעיק לל,׳ בחירת ה׳ בהבל ולא בו. קין ניסה לתבוע ממנו •את
 הבחילה בטענת בכולתל, ־אל ידע שהבחירה באה מעס ה׳ לא״א להעבירה. _קי7

 בחל בדלך החטאית, ״ויהל בהיותם בשדה - בשדה המאפלל7 כל אחד" מהם בעולה
 הפוכח• מחבלו, בשלה שמפללותיו ומהצאן הרועה עליו התגלעה המחלוקת והתגלתה

 הבהירה - ^ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו״. קי7 השב'שיוכל לכפות את
 הנחירה על ה׳ ולא־־׳הבין שה׳ חפץ בלבבות. ״

 5. כבר שמו של קין שנגזר מקנין מרמז על הקשרו לחומר. גס נח הוגדר
 ״איש האדמה״..;ט, כ) כשרצתה התורה לבטא את נטייתו לחומרי, בכך

 שהקדים אתי חשיבות היין שמסטל!זאת התאוות, לישובו של עולם.
 לעומת זאת כרועים אנו מועאים את גדולי מנהיגי ישראל, יעקב
 ובניו, משה ודוד, ויחס ה׳ לישראל במקומות רביס תואר כיחס הרועה

 לעדרו.
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 תגרבת ה' למעשה קיך: ״רעתה אררר אתה ימך, האדמה אשד פצתה את יפיח
 לקהת את דמי אחיך מידך. ״כי תעבדיאת האדמה לא תסף תת כהה ילך, נע
 דגד תהיה בארץ״ (ד, יא-יב׳).• שגי עינשיס יש באך<: אי •הצלחה זבעבידת

 האדמה, ראי-.אפשררת ׳לקביעת מקלס על פני הארץ. .כיצד מתקשרים ־עינשים
 אלה לרצח קיך את אהיל? כאמיר, קיז היה קשלר לאדמה ועבודתו אותה

 כיסאה את חלמךילתל6. מסרת קיללל האדמה עבלרך היא לגתקל ממנה, לנתקו
 מך ההימר דלגרלם לי לעםלק כעבלדה ררחנית ילתר. ל,י לתר, מכך׳,נאמר לל:

 ״נע רנד תהיה בארץ״ ניתיק כל קשר קבוע ע2ז האדמה המסמלת עבררר ,את
 החימר, בנסיד7 לשקם את ,נפשר. למעשה אי7\אלי עךנשיס אלא הדרכרת לקיץ
 כיעד י רכל לתק7 את דרכד, דכמד הדמלץ לד ללמלד מאחי.ל המנרת ללרכלש את
 מקצועו,• ררעה צאך - נע רנד.־ בפםרקים •הבאים נראה כיצד המשיר קי7 את

 דרכד, רכיעד חינךי את שדשלתר.

 r :מיד <עס עאתד *של קיך ,נאמר: "ויצא, קיך מלפני ה' י ר ישב• •בארץ נ רד
 קדמת עדך" (ד, ט,ז) • קי7 נעסרה להיות נע ־רנד׳ בארץ> דאילר׳ הדא .דררקא

 מתיישב, בארץ• קי7־ צא־מדכן יצתק7ז את דרכר, לא ,מרכך להתנתק מך' .האדמה.
 רהפםרק הבא מראה־׳כיעד .מעמיק! ק?7 את שור.שי.די באדמה־. "ריהי בינה עיר.

 ויקרא שם העיר בשם בנר הנרך״ (ד, ׳ז). י קי.7 ברנה עיר שצ ממש,. בגיגדד
 מיהלע לעי .ה׳ > יילתר• מכך, .הלשרך• ״ריהי ברנה״ .מציינת עבר• מתמשך, ז״א
 שזה •היה עיקר עיסוקו. להלך מציגה לפנינו -התררה שתי שרשלדת, שישלת

 קיך (ד, י־ז-כד׳} ושושלת שת (ה, ו-לב). כאמרר, תאדר4דדר,ות אלו נכתב.
 בקצרה. ישנם דרררת שכל המסופר לנר.׳ אודותם הוא .שמותם, דישנם .שפרסה

 התרר״ה לגביהם ירתר, דלו גס במיצים ספרדית.

 שרשלת קי7 -. בנד הראשרך של קי7 הרא חנדך, עליר לא נאמר לניר כלדם,
 אך נאמר שקיך קרא את שם עירד על שם בנד הנדך. השס־׳הנדך, אס־ב7, מנעיח
 את ממלכת החומר שבנה קי7 אביל, לביזה, הלפך חנרך להיות, שלאייבזכות עעמר,
 לאהת הדמלילת הד למי ננסי ות בשושלתו ר.• לגבי שלרשת הד.רררת באים: עלרד
 מחדיאל ומתושאל, לא ,נאמד לנר־ דבר. בשני השמרת האחרלנים בללסוד הסי למתי
 "א-ל״, רנראה שבירך שהתררה עיינה לנר את שמרתם בפרס יחיד ארדדת דורי

 שלם בשרשלת זד, יש משמעדת בשמרת אלד. מחריאל מרמז למחר - א-ל ומתושאל
 למתד - א-ל, דמשמעדתם מהיית הא-ל ח״ד.

 ־ .הדור השישי הלא דדרד ישל •למך^-עליד מסרפר לנל בהרחבה: ״•ליקה ילל
 למך שתי נשים, שם האחת עדה .רשם השנית צלה״ (ד,*יט): ־התלרהיסציינת
 ששתי גשים לקח לו למך? לומד שתאוותו רבה היתה. "ערה שהיה מתעדך בגרפה,

7 פתח  עיצה שהיה יושב בצילה*מל .בניס״ (ירושלמי,״יבמות פייר הייה). קל
 בחיי חרמר ״דישב בארץ נוד קדמת עדך -,היה קי7 ראש^למתעדנים״ (תורה

 שצמה סי׳ קבה, בשס מדרש הבאדר מכת״י), בניר המשיכר בקר יזה ׳שעניינם היה
 התגגדרת לאלרה, דלמך בקהתר שתי נשים. קי7י המתמקד ביער הרכדשנדת,
 עירד מחדיאל רמתדשאל סער ביער האלוהות, ולמך נמשך אחר יער המי7._

C ־ ־ • • .... _ : 

 0. המלה אדמה חלזקת ימיפיעה בפרשיה זד, מיציאת אדם .מג״ע, שבע פעמים־.
 ג, בג; ד,} ב־, ג־,. י-, ייא; יב:״י,ד. דבר המראה יעל מרכזיית מלה 'ז ל

T  בפרשיתנל. .? י י . ־ .
י  . r ד i _ י י־ •< * י
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 ׳׳"לתל ד עדה את לבל הלא הלה' אבי ;י'שב אהל למקנה
 לשמי אחל ל ל לבל הלא הלה אבל בל תפש בגרר לעלגב

 לעלה בס הלא ילדה את תלבל קיץ ליסש בל חירש נהישת לברזל
 י לאהדת,׳ תובל ?ין נעמה" (ד, ב - בב).

 •פ י רות־ שושלת זד לא מאהרלם לבא. לבל הלה ״אבל לשב אהל למקנה״,
 לא־ רועה׳ פשוט היה אלא בעל נבסלס ובעל ממוך7. לדבל אחלד הלה ״אבל בל

 תפש בנלר ועוגב״ ראש למגגנים" כבר בתקלפה קדימה זד, כאשר הנגינה מייעגת
 את התרביות בכללותה. ותובל קל7 הלא ״ליסש כל הירש נחישת לברזל״. עיסוקו
 בנחושת לבברזיל, שלחעל״בתס'זיקלקם ועיבודם ערל(־ ידע סכנלללגי רב. תיבל
 קי7 מללעג את התחום התעשייתי. בולט הדמיון בין׳ שמות שלושת הבנים, לבל
7, ייתבז להסביר שכילס מלשלז יבלל, כלומר שבנים אלו כנסל  יוביל יתיבל קי
 יבולם. בבר לאחר שבעה דורות מגיעים בני שושלת קי7 לפסגה. ראשונים הס
 בתהום בעלל הממיז, התרבית יהתעשלה. קלז חגך .את שושלתו בדרכו החומרית,

 יעאעאלי כבר חילשלס על כל תהימל החימר בעילם.

 שושלת מפוארת זי מסתיימת במאורע טרגי. ״ויאמר למך לנשיו, עדה
 לעלה שמעז קילל י , נשל למך האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי וילד לחברתי
 כל שבעתלם לקם ?ין ולמך שבעים ושבעה״ (ד, בג-כד). הנראה בפשט פסדיקלם

 סתימלס אליי שלמך הרג אלש (הללד אלנר אלא האיש, לפי כללי הת?ברלת),
 ומתגאה למך לפגל גשיתלי שהרג אלש רק בגרים לי פעע אי חבירה, שבדך״כ
 לא מתים מהם, ומקלל את מי שיהרוג איתי שינקם' פי שבעים ושבעה8. הז״ל
 דרשל שלמר_הרג את קיז לאת ת לבל קיז בשל גג (תנחומא בראשית יא). א״כ

 שלשלתל הה למדנית שיל ?ין המתארת הישגים בכל 'תה למי הח למרי, להליכה אחר
 התאלןת, פותחת ברעח ונחתמת ברעה. קלז ך דעה•'את הבל..מתל ך התלהמות יעל??

 ולשם מסרה מסויימת, לסלקו מדרכל', לאיליל. למך רוצח לשם התפארית, בילבד.
 ולפי חז״ל הרי שצאצא השלשלת, הלרג את מללמדה, לכל השלשלת המפלארת הזל

 מתפוררת.

 ״לידע אדם עלד את אשתו ותלד בז• ותקרא •את שמימשת, כי ״שת *לי'א־להיס
 זרע אחר תחת• הבל כי הרגו.?יך״ (ד, כה). כאמור, לא יכלל ־היה קיז לאלץ
 את ה׳ לבחוק״בו ללאדם נולד ב 7-נ׳ וסיף והוא היה לבן הנבחר. ״ולשת גס הוא
 ילד ב7 ייקרא את שמי אנוש אז הוחל לקרא בשם הי" (ד, יכו). בימי אנלש
 'לבעקבותיי, החלי לקרא בשם הי1, להתפלל אל ה׳ ׳ לאי7־ ספק בכך שאנוש -היא

3 - • י* ״ •  י־ • - •* • - - .

 * ז י
 7. ,המלה מקנה בתנ״ך מעיינת• רכוש, נכסים, להבדיל מצא7 ובקר. וכך

 רואים שהיה ׳"יושב אוהל" ,?והרועה .משוטט הוא, מה עוד שהרועה הראשון
 היה הבל.

 8. ע״פ פרוש פרלפ': •מ. ד. קאםוסו בספרו! ׳״מאדם עד נח״׳.•
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 דמדת חיובית9. פסלקיס אלה הממשיכים את תאור שלשלת קיז, מהללים את
 קילס ההליך הבהירה בין האחים למעבידים אותנו לתאךר השלם של שלשלת שת.

 שלשלה שת: האדר שלשלת שת פותח בהקדמה: ״זה ספד תללדדת אדם, בילס בלא
 א-להיס אדם, בדמלת א-להיס עשה אלתל, זכר לבקבה בראם, ליברך אתם ויקרא

 את שמס אדם בילס הבראס״ (ה, א-ב׳). כתללדלת אדם נחשבים רק בני שת,
 כיו.7 -שרק אלל המגולים באז הם הנבחרים. בבל דלר נולדו *בכוה לבנים רביס

 רק אחד נבחר, לפי מעשיו. ״ויחי אדם שלשים ומאת שנה ליללד בדמלהל
 בצלמך ויקרא את שמו שת״ (ה, ב): יורש עלם. הא-להים שבו נברא האדם הוא
 שת, יאללו קי7 בחר בדרך החומר, פרשת בראשית פתחה־בשני תאורל בריאה,

 תאור בריאה אדלאלית, שלמה (א, א - ב, ך) ותאור הבריאה בפי שמתנהלת
 באופז מעשי (ב, ד - בה)10. פסוקי הפתלחה להא לד שושלת שת לקוחים מתאור

 הבריאה האידאליה:

 ה, א: ״ביום ברא א-להלס אדם א, כז: "ויברא א־להים אה האדם בעלמו
 בדמות א-להיס עשה איהו "בעלם א-להים ברא איהו

 דבר ונקבה בראם זכר ונקבה ברא איתס , .
 ללבךך אתם כח: ללבלר איתס א-להים

 ולקרא את שמם אדם ולאמר להם א־להים פרו דךבל...״
 בלום הבדאס

 אלפז תאור שתל שושלות אלו מתחלק מבחינה סלגנונלת.לפל אלפני
 תאורי הבריאןת. שושלת שת מקבילה לעולם האידיאלי, לשלשלת קל7 לעולם,
 המעשי. תאור השלמות בשני המקומות הלא תאור מפלרס, מהולק לפרשיות,
 מסודר ובעל סגנדך פנימי קבוע. כ״כ. ישנה הקבלה במלים המאפיינות את
 תאור השלמות (מדת הדי־ך)11. לעומת זאת תאור המעשיות (התמודדות בין

 חומר לרוח וממילא מעב של חעא) אינו מסודר ולא מפורמ, אלז בו סגגלן הוזר
. ג  ומבנה קבועק

 9. נחלקו בחז״ל ובמפרשים לגבי• משמעות פסוק זה. י״א ״לשרך חוליז,
 לקרא את שמות האדם ואתזשמות העצבים בשמו של הקב״ה, לעשותן־

 אליללן ולקרותן. אלוהות״ (רש״י) או "לשלז מרד״ ;ב״ד, כג,=ז|.וי״א
 "אז ־המחיל ל !עדלקל הדור לדרוש לרבלס את שם ה׳׳, כענלז ״ויקרא שם *־

 בשם ה׳ א-ל,׳עולם ;׳בדי כא, לג); כי ־הוערכו .לסתור דעלת עבל״ס'שהתהללו
 אז כדברי רז״ל״ (ספדרנד) לבז ״בבז ביומוהי שריאו בני אגשא לעלאה

 בשמה דה׳" ;תרגום אונקלום ברד״ק, ולפניגו מופיע: "מלעלאה בשמה דה׳"
 שמשמעותו הפוכה,). וכבר דחה האב״ א את־ הפירוש, הראשון.: י".••. ־. והוא
 מגזרת תחילה, והסעם, .שהחלו להתפלל. ואילו היה מהילול היה השם

 סמוך אל המלה״. ז״א היצ״ל: ״אז הוחל שם ה׳״.

 10. דיון בשני תאוריס אלו• נידון במעליות וי, עמי 54-- 61.

 11. המלים המאפיינות את תאור א׳ ;דלן.) ומופיעות באז הן: ברא, זכר
 ונקבה, ברבה, אלוקים.- גם המספרים שבע ;למי בראשיתי) ועשר (הדורות

 בשושלת שת) מעללניס שלמות.
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 כברשימת קיז כל גם כאז יש למדידת שמעשיהם' נמסרו לנד, ריש למדידת
 שלק שמס בכתב. •שת בדצד ׳בדמרתד כעלמר׳ של אדם שנברא בעלם א-להלס,
 רהיה בחיל ה׳ תחת הבצ. בימי :אגרש ״הרחל צקלא' בשם יהי״; בבלגרד צקיז

 שבר גאמל ״רמפנילך אסתל״ אגרש קדלא אצ ה׳ 'בתפילה ׳רמלמד יגס אחרים' לעשרת
 כל. עצ הדלר הרביעי החמישי והשישי; קינז מהללאל דלדד צאי גמסל צנד

 דבר-> .כשס שלא גמסר דבר על דררדת אצר ברשימת קיז , עירד מהדיאצ דמתדשאצ.
 דרדר, שצ מהצצאצ מקביל לדדהד של טחרלאל משושלת קיז ;דדר המישי), רעל

 רקע ההשרראה ־ברלס הבדל המשמעדלדת ביך השמרת, מהללאל - מהלל א-ל
 כנגד מהללאל - מהד א-ל.

 זז
 חנרך, בז הדלר׳ השביעי, הרא אחת הדמדידת הבללטרת בירתר ברשלמה

 זד. "ויתהלך :חנוך את הא-להיס אחרי הדלידד את מתדשלח... ריתהלך חנרך
 את הא-להלם ואיננו בי לקח איתר ,א-להים״ (ה, בב-בר). שת'נולד בעלם
 א-להלם, אנרש קלא בשם הי, מהללאל כבל הלל •את הי, דאללר חנלר מגלע

 צללגה נשגבה לרתל; •זהר תאור של צדיק, בשם שמעאנר בנח "נח אלש עדלק
 תמים, הלה, בללתי ר, את הא-צהלס התהלך־ נח״ (ר, ט). התהלכות זר את

 הא-צהלס. פילדשה שכל פעולותיו היר ע״פ לערז הא-להיס, כדבלי המדרש:
 ״הלה עדסק בעברדת א־-צהיס דצא נתעסק בעבדדה* אחלת״ (תדלה שלמה סי׳ נס־
 בשם מללש הביארר) כצ חייל נתעסק בדרחנלרת עד שדבק בה' רגצקח אצלד.

 רהשד,ר במדרש את חנדך למשה ראצלהר שעצל רשמשר במדרס ;מדלש הגלדצ
 עה״פין12.

 על -מתרשצח, בז ־הדיר ־השמיני , צא נאמר ידבר. בנר ־חרא למך, עליך
 נאמר: :<".:.:. ד,ל ללד בז ליקלא יאת שמד נח לאמר יזה ינחמני ו ממעשנו ומעצב ו,ך .

 יקל נ ל ,מ7 ׳האדמה אשר אדרה .־ה•'•״ .(ה, בח-בט).' יבקרלא־ למך ילבנו בשם נח,
 אי׳נל־!רק ,מעילז את. כמיהתו לשיפור •פני העולם, &לא *גם קובע לו ייעוד13.

 למך י.עד את-בנל:מקטנלתל להילת מנחם העדלס״דנרור שחנך אלתו למסרה זל.

 12. < גם את דמותו של חנוך -יש מחז״ל :שגייסו "לדרוש"׳ לגנאי: "״"אי״ ר איבל,
 r חנוך חנך היה, פעמים עדיק ־פעמים רשע. אמר הקב״ה עד שהוא בעדקו

 אסצקנו״ (בראשית רבה יכה, א) וכך'מעאגו 'גם לגבי יתר הדמויות
 המוזכרות- בשושלת זו. ירד: "למה-נקרא שמו ירד? שבימיו ירדו

 דורו •למדרגה התחתונה" (מובא בתורה שלמה אות־ נ׳}. ולעומתו ״למה
 נקרא שמר ירד? שבימי ר ירדו המלאכים מז השמים, והיו מלמדים

 הבריות היאך יעבדו להקב״ה״ (שם נא). רכז בקינז: "למה נקרא שמו
 קיניך? שהקנה לדורו רעה והסעה אותם״ (שם מד).'• ואולי הקנה לדורו
 טובה? אסכיללה זו בחך יי ל ממשיבה דרך" כל" הגזברים יעד "נהי וגסי לאחרי ר.

 ארצם דרשות. אלו .מנוגדות. לפשט או שאינך מחיוללבות, וילפי דברינו'
 הרי שכצהנזכרלם בשדשצת, השצמות מוזכרלס לחלוב.

 *־., יי י
̂׳ך אלגה רק פעולה טבנית-יאלא גם' קביעת לעודו ועמלדה  13. קרלאת •שם. בתג
 על מהותו של, הנקרא בשם. לדוגמא קריאת השמות' לבעה״ח ע״ל האדם

 היתה עמידה על מהותם ובדלקה אס מהותם תואמת את מהותו, ואם לוכלו
 לשמש לו ״עזר כנגדו״, ומתוך מהותם, ממילא בקבע יעודס. ובז ידסבר

 השינוי בקריאת השמות לאשל, מאשר! - ••1בי מאיש לקחה זאת״ (ב, בג)
 לחדה - ״כל. הלא היתה אם כל הי" (ג, ב),, לא כהעגקת תואר־יכבוד,
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 התירה מתארת את שתל השוקלות רמציבתן ןי אחר זי ובכך מערררת את
 הקורא לערוך השוואה בין שני התאוריס זה לעומת זה. ב״ב מציגה התורה
 לפנינו שמות דומים בשתי, השושלות כדי לערררנר לערוך .השיאה זי (עייך

 טבלה להלך). כך .אנו מוצאים דמיון או אפילו זהות ביך השמות:
 קין - קינן, הניר -; חנוך, עירד - ירד, מהויאל - מהללאל, מתושאל -

 מתושלח, למך - למך. (ב״ב מופיע המספר שבעים ושבע בשני בעלי השם למך).
 שני שמות זהים ישנם בשתי הרשימות, הנין־ .ללמך!. השם חנוך מופיע בדור

 השלישי לקלן וברור השביעי לשת, והשם למך ברור השביעי לקין וברור
 התשיעי לשת. בשתי הרשימות בעלי שמות אלו הם דמויות דומיננטיות; וכל

 אחד מהם מאפייך את רשימתו ומייצג אותה. חנוך בעל העיר מצייך את
 ההתעסקות. בחומר בלבד, וחנוך שבנגרו מצייך את ההתהלכות •אחר הי,

 וההדבקות בריח. למך בעל הנשים המתפאר בהריגתו, מצייך .את הכליוך
 שמביאה שושלת, החומר יאללד למך אבל נחי מציין אמ הדאגה לעילם', יאת

 התחלה לעילם ולאנושות הל יצאת מבגל שישלת הריח.
 רשימת שושלת אדם משת ־ עשרה דורות־, אדיבה ליתר מרשלמת שישלתי

 מקיך - שמונה דורות, והשמות המייצגים את השושלות, חנוך ולמך מופיעים
 ברשימת קלן בדורות מוקדמים לאלו המופיעים ברשימת שת. אם השמות משקפים
 דרגה ותכלית, הרי שבני קין השיגו מהר יותר את מטרתם, רכך נפילתם מיהרה
 לבא. לעימתס ציעדלם בגל שת לאם ליתר. דרך העללה הלא קשה ואישית', אך

 לא כך דרך הירידה.

 הבדל בילס בלן הרשימות יש בצל ין מספרי השביס. ברשימת קלן לא
 מופיע שוס ציוך שנת לידה אי מיתה! ואילו ברשימת שת מפרסת התירה בכל

 אחד את .סספר שנות חייו עד להולדת בנו, את יתר שנות חייו ואף את'סיכום
 כל שנות חייו. כמובך שעובדה זו נובעת מכך שלשושלת קין לא היתה'השפעה

 על העתיד, כיין שכולם הושמדו במביל. בגי קין הידי ,דוגמא לעילם לבחירה
 בדרך הרעה, כגגד בני שת הגבחריס שמהם הימשך ־העילס. ציין הזמן שקדם
 לללדת הבנים בשישלתי של שת מאפשר לני לקבלע את שנת לידתי של כל אחד
 מהם, לברלאת האדם. משך שנית חליל של כל אחד בצירוך הלדלעה על שנת
 לידתר מאפשר לנו לקבךע עד• כמה ד ירית ראה מקידסיו. כך לדלגמא, ניכח

 לדעת, שלמך שהלה בן הדיר־התשלעל חל בלמי אדם חמשלס ושש •ישנים, ואם־ בך
 אדה״ר ראה תשעה דירית אחדל,י, וודאי צפה בהתפתחות שושלתו של קלן בבל,
 על השגל בגל למך, יכגגךס ראה את בחירי בני שת. בהתפתחותם הרלהנלת",' עד
 למך אבי נוח. ב״ב ודאי׳ ראה שהאנושות שיצאה ממנה׳ רובה רע, ורק־ מיעוט

 שבמיעוט ממנה טוב.

 עלכדה מענילבת הלא שלללדה הדמדללת .הבללס7ת ליתר ברשימה זי
 שמםיפרת לני צדקותם, קדם מספר שנים גדל,ל ל לתר׳ מזה, שקדם לאהרלס; בעלד
 שממוצע השנים שקדמי ללידת־ קינן, מהללאל, לרד ומתושלח היא כשבעים" יחמש
 שנה, הדל שללידת שת קדמי מאה ישלשים שנה, לאניש: - מאה יחמש, לחניך -

 מאה ששלם ישתלם, ללמך - מאה שמינלם לשבע ללנה סאה שמלנלס ישתלם.
 תופעה זר מצויה גם בסספרל עשרת הדירית הבאים. ללידת:שלח, עבר,יפלג,

 רער, שדרג, נחרד ותרח קדמו בממוצע שלושים ראחת שנה• ראללר 'לשם ־

 שהרי זה ודאי לא התאלס. אלא אדרבה, כבלמרי לאכזכתו^של האדם
 וצמצום יעודה של חלה מאשר׳ - בעלת מהריח עצמאית רוחנית השרי

 לאיש, להרה' ־־ בעלת3 תפהיי ביייללגל בלב; . ללדת ילדיה,
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 חמש מאית .שנה, ולאברהם .שבעיס שנה, רכך לללדת לעחק קדמי מאה שנה* .
 נראה שבראם של צדיקים לעילם מעדלך הכנה ארוכה ייתר, כ״כ מעאנו

 שאימרתיהך של צדיקים׳ הלי עקרות.' י

1 6 5  עיבדה נוספת הערלה מרשימת התאריכים הלא, שהמביל היה בשנת 6
 לברלאת האדם, בדירק בשנה דר מת מתרשלת. היהירים שראי את המבדל

 משישלת שת הס נח רבניר. (נראה שמתרשלת, שמת בשנת המביל, לא נספה
 במברל אלא מת מלתה טבעית.׳) ממשיך הדירות ארפכשד נילד ״שנתללם אחר
 המבול" ,(יא, י).׳ ׳א״כ משישלת שת הבחירית לא נפגע אך אחד במבול5*.

 שושלת שושלת עד לידת מלידת ם ה״ כ לידתי מתתו
 קיך שת בנו בנו חללו לברלאת לבריאת

 האדם האדם

9 3 0 0 93 0 8 0 0 1 3  1 אלם אדם 0

1 0 4 2 1 3 0 9 1 2 807 1 0  2 קיז שת 5

1 1 4 0 23 5 9 0 5 8 1  3 חנוך ׳אנוש ׳90 5

'1235, 3 2 5 9 1 0 8 4  4 ע י רדי קינז 70 0

1 2 9 0 3 9 5 8 9 5 8 3  5 מתולאל מהללאל 65 0

1 4 2 2 4 6 0 
1 

9 6 2 8 0 0 1 6  6 מתושאל לרד 2

987 622 3 6 5 3 0  7 למך חנוך 65 0

1 6 5 6 687 9 6 9 782 
T • 

 לבל,ל ובל מתושלח י" 187
 8 תובל קלז

1651 8 7 4 777 5 9 5 - 1 8  9 למך 2

2 0 0 6 1056 9 5 0 4 5 0 A 5 0  נח 0
 ו

^ , • 10 

 וכבר חישבו הדייל בסדר עולם מספרים אלו ועמדו .על העובדות הנרבערת
 קהי ... ת  מהם : ״מאדס ועדי; המבול תר נ ״יו־ שנים , וזה; פךס7 ־. אדס - קל ׳ , ש

 ונח 'בזי שש מאות שנה. חנוך קבר אתי אדים וחל אחדל ו נ" ז שניה', מתושלח
 הוזניא שנותלו עד המבול...״ (סדר עולם רבה, מרק אי).

 14. ארפכשד נולד ׳לאהד מאה־־ושתים שנה, למרות שאלנו דמות בולטת.
 .ונראה ששס̂ לא רעד׳ להוליד לפנל המבול, שבז ארפכשד נולד• בשנת

 1658, <״שנתיים אהד המבול״ (יא, י).
 15. פרופ׳• קאסוטו בספרו "מאדם עד ־נח״ מעביע על ׳עובדה .מעניינת נוספת:

 בל.־ המספרים המעוינים באז יהס כפולות של חמש, ־או ־כפולות של חמש
 בתוספת שבע. (בשנות חיי מתושלח התוספת היא שבע ועוד שבע).
 והמשמעות; לדעתו;״ הלא שהיו בנל דורות אלה בני תמותה רגילים

 בנלגוד לאמונות אחרות שטענו שבנל הדורות הראשונים היו'״מלכים
 שלרדו מז השמים״. להבנת• ׳הקשר ולהרחבת הנ׳ושא עיי7 שם עמ׳

.179 - 1 7 0 



 י!
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 מבניה דרמה לזה המובא בתאור עשרת הדורות הראשונים, ברשימת שת,
 קייס גס בהאלר עשרה הדלדלה הבאים, מנח עד אברהם ״עשרה דרדרה מאד0
 עד נח..; עשרה דלדלה מגח עד אברהם.,.־״• (אברת יה, ב). ־גס שס מהלארה
 רשימת הצאצאים הלא בהלרליס בצורה כללית ללא מסודרת,*ורשימת הצאצאים

 חבחיריים במבנה אחקד תלך פירוט מספר השנים:

 מיד ־,לאחר תאור שתי השושלות, ׳שבעשרת הדלרלת הראשונים, אלמרת
 התלרה: "ויהי כי החל האדם לריב על פני האדמה ובנות ילדו* להם, ריראר
 בני ה-להים׳את בגרת האדם כי-סיבית הנה, דלקחל להם נשיים מכל אשד בחדר״
 (ר, א -• ב). יש לשארל מי הס בניי הא-להיס רמי הך בנרה האדם, ומהלי
 החטא המצריך. באן? מספר גישות עיקרי לה מצאבל בחז״ל ובמפרשים ללשדב
 פסרקיס אלה. להסבר ״בני הא־להים״ יש שפרשר:״המלאכים שנפלל ממקלס
 קדושתז׳ מ7 השמיסד..״ (פרדר״א פ' בב), או־״השרלם ההולכים בשליחדהר

 של מקרם״ (ד״א ברש״י ע״פ מדרש שמואל פי״ה). על בך כבר־'נאמר; ״רישב״י
 מקלל לכל מאץ דקארי ללילן בני אלהזא״, ראילר חרא עצמר סבר ״בני דיינא״

 (ב״ר בר, ה)-. ״בני השדים• והשופטים״ (רשייל), רכל פרשד רןבם26-.
 ארלס לפי דברינו מהבקשה שיטה שלישית: ״וי׳׳א'כי בני הא-להלם - בני שת.
 בגדה האדם בגרה משפחה קין״ (סובא, באב״ע עה״ס). לאחל שהציגה ההדרה

 בפנינד אה שתי "השושלות, קרראת לבני שרשלת שת ״בבי הא-להיס״, כמרי
 שנאמל בתחילת תארד השושלת׳ ״בדמות -א־להים עשה אותו״. רלבנרה שושלת
 קין קוראת ״בנוה האדם", האדם הפשוט7*. רכל כתב ליה״ל: ״'לכן נקרא״
 אדה״ ר אצלנו ׳בן^אי-להים׳, וכל הדומים לו מזרעו נקלאו ׳בגי א-להים׳ .

 והנה אדה״ ר הבלי ד בנלס לבלם, אל מכרלס לא הלה לאלי לבאי ׳במקומו כל• אם
7 'אחי ו מתדך קנאה שנתקנא בו  הבל,? כי רק זה היה דומה לו, ומשהרגו קד
 על מעלה זו, נית7 לאדם שת תחת הבל, ושת היה דומה לאדם, ולבז' נעשה
 הוא •לסגולת האדם וגרעינו, ואילל; שאר הבנים לא היו בי ,אם כקליפות.

 רסגדלת שת היה אנוש בגר. רכל נמשל הענלז עד נח על ידי יחידים שהיו
 בגרעינים, ב ולס דרמיס לאדה״ר ונקראים' ׳בני א-להלס׳,..״ (כוזרי, א, צה).

 באשר לחטאם, אי7 הדגש על המילים ״ ויקחו־ להם נשים״ - בחוזקה,־שבז זה־-י־
 לשלז התורה לנישלאי7 ("כל לקח איש אשה״ - דבי בב, יג), אלא על ״מכל
 אשר בחרו״, שלא דקדקו אחר המשפחה אלא הלכו אחךי מראה .העלניס. לאהד
 תאור ירידתם המוסרית של בני קיז,״ ועלייתם.של ביני שת, ,מסיימת התורה
 בחטא של בני שת. 'גם אותם ״בני הא-להיס״ המועטים לא שמד,ו,,על ייחודם

 ונטמעו בשושלת קי7• ,

 מאז טעם האדם טעם חטא הוסיף ומעד פעם אחיד פעם, הוסיף והרחיב
 פתח זה, שפתח_ בחטאו, בכלוונלם חדשים. בשנעייך נראה שההטאיים המתוארים
 בא7 הס ׳אבוה.חסא׳ לחטאים בכלל. חטאו של אדם היה בהפרת צו ה׳ז הפרת
 מצווה שלסעלת - חלק שאי7 לל הסבר. חטא כזה.עוד ״נלת7 *להבין״־׳; קי7
 רצח אה אחלל לבכל יעבר על •מצווה, מוסרית, שהשכל, הרגש והמוסרי האנושי

 מחייבים אותה. חטאו של למל מצביע על הדרדרוה׳ נוספת: אם חטאו של1קין

 16. תרגום ׳אונקלום, ספרי בהעלותך לי, ב״ר כ״ ל, רס״ ג, "*רםב״ס במו״נ
 ,(א, יג),- רד״ק ד׳ בחיי ועוד רבים. ״ ־׳"

 17. בך בפירוש י׳רא״שו עהז׳תז ומעל7 זה ברסנ״ן, והרחיבו בכך• האברבנל
 ורש״ ר הירש. •*
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 הדה ספינטגל, מתיך התפרצות רגשית, הרי שלמך הירג ומתפאר בהריגתר.

 חטאם של בגל הא-להלם מיסלך על הקידמלס לי בכך שהיא חטא של עלביר.
 גדאה לכאירה שחטאם פחית חמיר מהקידמלם, אלא שלפל מעלת? יהתקיית

 שגתלי בהם, גרמי בחטאם אכזבה רבה. ילמעשה בחמאם הפקלעי את בחלרתס
 מך היתר, ראם בך איך משמעות לעילם. לבאמת לאחר שגם בני יהירי סגילה
 אלה חטאי ריאה ה׳ ״כל רבה רעת האדם בארץ יכל לער מחשבת לבי רק רע בל

 הלים, ילגחס ה׳ כל עשה את האדם ... ללאמר ה', אמחה את האדם...״ (ר, ה

 מתיך עלטה כבדה זי ביקעת קרז איר אתת "ונח מעא חיל בעלגל ה׳״.
 גח של יעד לנחם את העילם היא בחלד האנישית בדידי, יליעא להגשלס את

 לעידי.


