
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס האזינו

  
  

  בגדי זהב ובגדי לב
 "אר� חמדה" ראש כולל ,יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  : במשנה האחרונה של מסכת תענית מצינו
אמר רב� שמעו� ב� גמליאל לא היו ימי� טובי� לישראל כחמשה עשר באב וכיו� הכפורי� שבה� בנות ירושל� "

בחור ובנות ירושלי� יוצאות וחולות בכרמי� ומה היו אומרות ... יוצאות בכלי לב� שאולי� שלא לבייש את מי שאי� לו 
צאינה וראינה בנות ציו� ) 'שיר השירי� ג(וכ� הוא אומר ... שא נא עיני� וראה מה אתה בורר ל� אל תת� עיני� בנוי 

במל� שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביו� חתונתו וביו� שמחת לבו ביו� חתונתו זו מת� תורה וביו� שמחת לבו זה 
 ).שנה חפרק ד מ" (בני� בית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמ�

ג� , ננסה השבוע להתייחס לשאלה זו. הרבה קולמוסי� נשתברו בניסיו� להסביר מה ליו� הכיפורי� ולמחולות של שידוכי�
  .  להעיר ולהאיר בכמה סוגיות העומדות על הפרק בימי� אלה�מתו� ניסיו

יסתו לפני ולפני� בעבודת יו� כלי הלב� של בנות ישראל היוצאות במחולות מתקשרי� אל בגדי הלב� של הכה� הגדול בכנ
לא רק בגלל חטא העגל והעיקרו� שאי� קטגור , אל קודש הקדשי� נכנסי� א� ורק בבגדי לב� ולא בבגדי זהב. הכיפורי�

 ובהתייצב, חשוב ככל שיהיה, האד�. הכניסה בענווה לקדש הקדשי� היא ג� כדי שלא לבייש את מי שאי� לו. נעשה סנגור
  ".מי שאי� לו"הוא בבחינת , אפילו הוא כה� גדול הלבוש בחו$ בגדי זהב העולי� אל# מנה, ל אדו� הכ"לפני קונו 

נכנס לפני ולפני� ,  לבוש הלב�"הרי שהכה� הגדול , באופ� פרטי,  בני� עדי עד"עוסקות בבני� של� , א� הכלות לובשות הלב�
  .ברי� הוא קודשא " כנציג כנסת ישראל המתייחדת ע� קונה , כנציג של ע� ישראל

אמר רב "עליה� נאמר . שעמדו על הארו� בקודש הקדשי�, אותו קשר מיוחד בא לידי ביטוי ג� במצב� של הכרובי�
קטינא בשעה שהיו ישראל עולי� לרגל מגלי� לה� את הפרכת ומראי� לה� את הכרובי� שה� מעורי� זה בזה ואומרי� לה� 

  ). שמעוני תורה פרשת במדבר רמז תרצדילקוט " (ראו חבתכ� לפני המקו� כחבת זכר ונקבה
לשמחת בני� " יו� שמחת לבו"המשנה בתענית והמדרש יוצרי� הקבלה דו צדדית בי� שמחת הבני� האישית של חת� וכלה 

  .בית המקדש הכללית
 �יי לבני� המקדש מלמדת אותנו כי ג� הבנהההשווא, כל חתונה יהודית היא בבחינת בני� מקדש קט� פרטי של שני לבבות

 �ג� הבניי". מצא אשה מצא טוב"שהמשכו ידוע כי א� " אנימוצא "לא . הפרטי חייב להיות מיוסד על ענווה וביטול האני
נעיר רק . הפרטי צרי� להיות בנוי על יסודות הקדושה והטהרה כפי שמקפידי� עליה� בכניסה לפני ולפני� ביו� הכיפורי�

חכמי� ידעו עד כמה גדול כוחו של יצרא דעריות ולכ� נקבעה קריאה , ורי�כי ע� כל ההתקדשות וההיטהרות של יו� הכיפ
מאבד " יוצר"הקשר ע� ה" יצר"א� כל הקשר בי� איש ואשה מבוסס רק על . בתורה בפרשת העריות דווקא ביו� קדוש זה

  .משמעות
  

שנה בתענית ועבודת יו� המרחק בינ� לבי� המ. לאחרונה מרצדות כמה וכמה תוכניות על המרקעי� העוסקות בתחו� זה
  . הכיפורי� גדול מהמרחק שבי� מזרח ממערב

  

בחור שא נא עיני� וראה מה אתה "אחת התוכניות עוסקת לא בבנות ישראל היוצאות ביו� הכיפורי� בכלי לב� ומכריזות 
ה השלכות רוחניות תופעה שיש ל, שה� תוצאה של דחיית גיל הנישואי�, בבו$ הרוחני, "ביצה"אלא בחיי� ב, ..."בורר ל� 

חייב לעשות הכל כדי שבני ובנות ישראל , כל מי שבני� בית בישראל קשור אצלו לרוחניות ולבני� מקדש מעט. קשות ביותר
  .יבנו בתי� בגיל העשרי� לחייה�

, לצערנו היא סימפטו�. על הערכי� בצורה חריפה ביותר" הרייטינג "�המסמלת את ניצחו, השניה היא תופעה מכוערת
. הישראלית" רשות הרבי�"על " בגדי הזהב" בעלי " אשר ג� הוא תוצאה של השתלטות בעלי ההו� , אובד� דר� כלליל

יש , בו חיי� בקדושה ובטהרה, אי� מקדש מעט פרטי, היא בבחינת הכרזה כי אי� רשות היחיד" מציצנות"התגברותה של ה
לא היו ימי� עצובי� ורעי� לישראל " ה� ימי� שעליה� נאמר יהימי� של תוכניות הריאליט. ואי� בגדי לב�" עגל זהב"רק 

  ".כימי� אלה
  

  , ונזכור זאת לא רק בי� יו� הזכרו� ליו� הכיפורי�, הבה נזכיר זאת
  " הו� לשלטו�"אלא נקוה כי החברה הישראלית תשתחרר בקרוב מכבלי הקשר המשחית בי� 

  � החורטת על דגלה חברה הבנויה על בגדי לב, ותזכה לכונ� במדינת היהודית
  . של ישראל ביישני� והנזהרי� שלא לבייש את מי שאי� לו�את העיקרו

  
  רבי יעקב ב� אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 

  
  ר"אר� חמדה ע

  91360 ירושלי  36236. ד. ת5ג "המ' רח
  02$5379626:   פקס02$5371485' טל
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5  Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236   Jerusalem 91360 
Tel:  972-2-5371485  Fax: 972-2-5379626  
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 

  

ת יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודיעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס# בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .בית הדי� על פי די�

  

  מקרי  שבה  מותר לחזור מהעסקת שכיר 
  הרב יואב שטרנברג

הא� ישנ� מצבי� שבה� בעל הבית רשאי , נדו� כעת בשאלה, לאחר שעסקנו במצבי� שבה� שכיר רשאי לחזור בו
 בעל הבית רשאי לחזור בו א� הוא מפצה את השכיר על אובד� " כבר לפני שני גליונות דוגמא אחת ציינו.  לחזור בו

בגליו� זה אנו מבקשי� למצוא דוגמאות למצבי� שבה� בעל הבית חוזר בו למרות שנגר� הפסד , אול�. שכרו
  .לשכיר
יו� התייבש ובאמצע ה, שא� אד� שכר פועלי� על מנת להשקות את השדה, אומרת:) בבא מציעא עו(הגמרא 

ואי� בעל הבית צרי� לשל� לה� שכר על , הרי זו פסידא של הפועלי�, הנהר שממנו משקי� הפועלי� את השדה
ובעל הבית ידע זאת והפועלי� , א� מדובר בנהר המתייבש לעיתי�, אמנ�. חצי היו� שבה� אינ� יכולי� לעבוד

  . ג� על חלק היו� שלא היו יכולי� לעבודויצטר� לשל� לה� שכר , הרי זו פסידא של בעל הבית, לא ידעו
לא פועל , דכל אונסא דלא איבעי לאסוקי אדעתייהו': ניסח את המסקנה העולה מהגמרא הזו) סימ� ג(ש "הרא

דהמוציא מחברו עליו , פסידא דפועלי�, אי נמי תרווייהו איבעי להו לאסוקי אי בני מתא נינהו, ולא בעל הבית
  .'הראיה וידו על התחתונה

  . הפועל הוא זה שמפסיד, כאשר ישנו אונס שמחמתו אי� הפועל יכול לעבוד, לכ�ו
ועבודתו של , וירד גש�,  אד� שכר פועל להשקות את השדה"מקרה נוס# הנדו� בגמרא ש� הוא המקרה ההפו� 

אלא שהראשוני� מקשי� על כ� . שג� במקרה זה הפועלי� מפסידי�, הגמרא אומרת. הפועל אינה נצרכת יותר
את , כולי עלמא דלו תלת דלוותא ואכלי ריבעא: ההוא גברא דאמר ליה לאריסיה ':): עד(מסוגיא במסכת גיטי� 

, לימא. הא לא איצטריכא: רבה אמר, הא לא דלה: אמר רב יוס#, לסו# אתא מיטרא, דלי ארבעה ואכול תילתא
  .'קיימא ל� הילכתא כוותיה דרבהוהא ? ותיסברא! ורבה דאמר כרב� שמעו� ב� גמליאל, רב יוס# דאמר כרבנ�

וא# הוסי# לו שכר על מנת ,  אד� העסיק אריס להשקות את השדה"הגמרא בגיטי� עוסקת במקרה דומה מאוד 
, לדעת רבה. כ� שההשקייה האחרונה אינה נחוצה, בסופו של דבר בא הגש� והשקה. שישקה יותר מהמקובל

שלכאורה אלו , הראשוני� הקשו. היה צרי� לעבוד תמורתהא# שלא , האריס זכאי לתוספת השכר, שהלכה כמותו
  .שתי סוגיות סותרות

ובהחלט יתכ� שירד גש� , שאריסות היא שכירות לטווח זמ� ארו�, כותבי�) ה דאגר"ד. בבא מציעא עז(התוספות 
  . ולכ� התשלו� הוא אפילו א� ירד גש�, ובעל הבית לקח את הדבר בחשבו�, במש� הזמ�

אי� השכר עבור העבודה , כיוו� שהוא כשות# בקרקע, באריס. כתב לחלק בי� שכיר ובי� אריס:) הגיטי� ל(# "הרי
  ).פרק ט הלכה ו, הלכות שכירות(� "כדעתו כתב ג� הרמב. אלא מחמת חלקו בקרקע, שעובד

שכרו של השכיר תלוי בכ� .  יש לחלק בי� שכיר לקבל�"ד "בש� הראב) גיטי� ש�(� "שיטה שלישית מביא הר
קבל� מקבל שכר עבור מלאכה , לעומת זאת. סו# סו# לא עשה, וכשהמלאכה לא נעשתה על ידו, שעושה מלאכה

  ואי� זה משנה מי גמר אותה, גמורה
שמחמתו בעל הבית אינו זקוק לפועל א� מדובר במצב שבו הפועל אינו יכול לעשו את , שכאשר קורה אונס, נמצא

וא� מדובר במקרה שבו עבודתו .  לשל� לפועל עבור המלאכה שלא עשהולא, רשאי בעל הבית לחזור בו, מלאכתו
  . הרי שבשכיר לכולי עלמא רשאי בעל הבית לחזור בו ולא לשל� לפועל על עבודתו, של הפועל הושלמה מאליה

  
הגמרא במסכת בבא מציעא . חזרת בעל הבית כאשר הפועל עושה עבודה רשלנית, הדוגמא הנוספת שבה נדו� היא

 . אתא לקמיה דרבא אמר ליה חזי מר מאי קא עביד לי.רוניא שתלא דרבינא הוה אפסיד סלקיה': אומרת.) קט(
 דאמר רבא מקרי , רבא לטעמיה. אמר ליה לא צריכא להתרות. אמר ליה הא לא התרה בי.אמר ליה שפיר עביד

סידא דלא הדר כמותרי�  כללא דמילתא כל פ,וספר מתא כול� כמותרי� ועומדי� דמי דרדקי שתלא טבחא ואומנא
  . 'ועומדי� דמי

ונחלקו . א� ה� מתרשלי� בעבודת�, שנית� לפטר� ללא התראה, שישנ� עובדי� מסוימי�, בגמרא מבואר
): הלכות שכירות פרק י הלכה ז(ד "� והראב"נביא כא� את דברי הרמב. הפוסקי� במסקנה העולה מגמרא זו

והסופר שטעה , והמקיז ד� שחבל, ח של בני העיר שנבל הבהמותוכ� טב, הנוטע אילנות לבני המדינה שהפסיד'
וכל כיוצא באלו האומני� שאי אפשר , ומלמד תינוקות שפשע בתינוקות ולא למד או למד בטעות, בשטרות

 הואיל , מסלקי� אות� בלא התראה שה� כמותרי� ועומדי� עד שישתדלו במלאכת�,שיחזירו ההפסד שהפסידו
  . ' וכ� נמי א� שתלא דיחיד:ד"השגת הראב. ליה�והעמידו אות� הצבור ע

שדי� זה נכו� , ד הבי�"ואילו הראב. שנית� לפטר על סמ� התרשלות בלבד רק עובדי ציבור, משמע �"מדברי הרמב
ובפשטות , שכ� בגמרא מדובר על רוניא שהיה פועל של רבינא, �"המפרשי� התלבטו בדברי הרמב. לגבי כל פועל

  .בורהוא לא היה עובד צי
וכל החידוש בגמרא . ג� ללא סיבה כלל, שיחיד בוודאי שיכול לסלק פועל, )ש�(מחמת קושיא זו כתב אב� האזל 
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. אלא א� התרשל, לא נית� לפטרו בצורה שרירותית ג� במידה ולא הוגדר זמ� שכירותו, שעובד ציבור, ש� הוא
  .י�רצה לנהוג לפני� משורת הד, ורבינא שלא רצה לפטר את רוניא סת�

, � סובר שהחידוש בגמרא הוא שרק עובד ציבור נית� לפטר בלי התראה"שהרמב, מדברי הראשוני� משמע, אמנ�
, )חוש� משפט סו# סימ� שו(כ� משמע מדברי הטור . משו� שעל עובדי ציבור להקפיד יותר ולהיות יותר אחראי�

� הדי� בגמרא נאמר דווקא בעובד "מבשהבינו שלדעת הר, )סימ� שו סעי# ח(א "וכ� משמע מדברי המחבר והרמ
  .ציבור

  . בוודאי שנית� לפטר פועל כאשר הוא עושה עבודה רשלנית, שלאחר התראה, מדברי כול� למדנו, על כל פני�
  

  
  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"סקי די� עקרוניי� של מוהמכיל פ הוצאה מחודשת של הספר
  )לח� לקניה(    +80מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי�

  

  
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע יותלפתור בערוצי  

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626$02:  פקס5382710$02: טלפו "משפט והלכה בישראל": פנו אל

  
  

  
  

  הרב מרדכי הוכמ
  

  שמואל והכרוב הרפואי
נדרי� ד# (בתלמוד ; ביצת טרמיטא מותר לו לאכול "ילת דבר מבושל שמי שנדר ואסר על עצמו אכ, נאמרנדרי� במסכת משנה ב
) של כרוב(ושמואל היה בודק את עצמו באמצעות קלח , מובאי� דבריו של האמורא שמואל שמבאר שזו ביצה נדירה ביותר )ב, נ

  :וזו לשו� הסוגיה בתרגו� חופשי
 פעמי� למי� וֶאֶל�,  פעמי� למי� חמי�ֶאֶל�ומכניס אותה .  דינרי�ֶאֶל�עבד שיודע כיצד להכי� אותה שווה : אמר שמואל"

וכאשר הביצה יוצאת הרופא , וא� יש פצע במעיי� הוא נסר� על הביצה. עד שהיא נהיית קטנה כ� שאפשר לבולעה, קרי�
עת שמואל היה בודק את עצמו על ידי בלי. ויודע איזה ס� מרפא את הפצע וכיצד יתרפא החולה, מתבונ� במה שנדבק בה

  ...", 1קלח של כרוב
. שהתחממה ולא בושלה" רכה"וכותב שזו ביצה , � פוסק את המשנה הוא מתעל� מדברי שמואל שזו ביצה נדירה"כאשר הרמב

שמואל אינו מסתפק בתיאור .  שדברי שמואל אינ� כפשוט�� סבור"התבאר שהרמב" ֵּביַצת ָהֶאֶלףשמואל ו"במאמר הקוד� 
 והוא מספר שצרי� להכי� אותה ג� על "פעמי� למי� קרי� " ֶאֶל#"פעמי� למי� חמי� ו" ֶאֶל#" שמכניסי� אותה " הכנת הביצה 

עשה ששמואל בדק ג� המ!   ?לא יצליח להכי� אותה" ֶאֶל#"הא� עבד ששווה יותר או פחות מ! ?מדוע". ֶאֶל#"ידי עבד ששווה 
, ולאחר שהוא נבלע ועבר תהלי� של עיכול, קלח של כרוב אינו גו# קשה כמו עצ�. עצמו על ידי קלח של כרוב לא יתכ� כפשוטו

� הבי� את דברי שמואל כמאמר באגדה " הרמב"ומכוח הקושיות האלו . 2הוא יאבד את צורתו הראשונית ולא יהיה ניכר בו דבר
  .ולא כמאמר בהלכה

  
 החיה הפלאית שקשורה לפרשיות בריאת " '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'נועדה  לפתור את בעיות העיכול של ה" 3ֵיַצת ָהֶאֶל#"ש, רנוביא

והוא מזהה , בפרשייה הראשונה של בריאת העול� מרומז שהאד� אוכל את מאכלו תו� הבחנה בי� חלקי הצומח. העול�
 לטרוח "היכולת השכלית של האד� עשויה להביא אותו . מתרבה באמצעות זריעהוהוא מבי� שהצומח ; "זרעי�"ו" פירות"

" כיכר הלח�"בפרשיה השניה של בריאת העול� מרומז שהאד� מחפש ב. ולסייע להתרבות הצמחי� שבעול� על ידי זריעת�
 להשתלטות על " אותו החיפוש של האד� אחר התחלי# הזה עשוי להביא. הרוחני" טוב" תחלי# ל"שהוא מפיק מעשבי התבואה 

ולאחר מכ� האד� , הזה לא ירגיע את האד�" לח�"ד בתהילי� מרומז שה"בפרק ק". לח�"החיות כדי שיסייעו לו לייצר את ה
היכולות השכליות והרגשיות של האד� יצרו ". טוב"ינסה להשתלט על כל העול� כדי להשקיט אצלו את תחושת המחסור ב

ענק שבנויה ג� מגורמי� אנושיי� והיא "החיה הזו היא חית. '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'הילי� בש� בת' חיית פלאי� שמכונה בפרק נ
  .והיא כוללת בתוכה ג� את כל הצומח שהאד� זורע וג� את כל החיות שהאד� מאכיל; עסוקה באכילה והאכלה

  
  '2ְֵהמ3ת 2ְַהְרֵרי .ֶל�'הסעודה של ה

ל "חז." '2ְֵהמ3ת 2ְַהְרֵרי .ֶל�' ? ואיזה בהמה!!ולא היית יכול לעמוד בה "אחת מסרתי ל�  2ְֵהָמה" : נאמר3פסיקתא רבתיב
האד� לא מצליח ) להשתלט על כל העול�, כלומר ('3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'שלמרות מאמצי האד� להאכיל את ה, מלמדי� אותנו

וה� כבר חלק מ� , ות שהאד� הצליח ליטול אחריות למזונ�בקבוצה האחת נמצאות החי. והחיות נחלקות לשתי קבוצות. בכ�
ה ממשי� לזו� ולפרנס אות� מאז בריאת "ובקבוצה השנייה נמצאות החיות שהקב. '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'המכלול הענק שנקרא 

  .העול�
  

  :)י" ט,  נתהלי�(אול� ספר תהילי� מלמד אותנו שהחלוקה לשתי הקבוצות האלו היא פרי הדמיו� האנושי 
  ":ִ<י ִלי ָכל ַחְית6 ָיַער 3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל# :לֹא ֶאַ=ח ִמ3ֵיְתָ� ָפר ִמִ>ְכְלאֶֹתיָ� ַע:9ִדי�"
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שהאד� מכלכל ומפרנס אות� בביתו , "ַע:9ִדי�"ואת ה" ָ?ר"ה כמתנה וכקרב� את ה"האד� סבור שהוא מעניק לקב
כ� הוא זה שממשי� לזו� ולפרנס ג� את את , "ַחְית6 ָיַער"ש� שהוא זה שז� ומפרנס את ה מודיע לו שכ"אול� הקב. ובמכלאותיו

 את הבהמות שנמצאות " '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'ה ז� ומפרנס ג� את ה"הקב. שבמכלאות של האד�" ַע:9ִדי�"ואת ה" ָ?ר"ה
ה לנהל את " שהוא עוזר לקב" שהאד� לכוד בדמיו� אלא.  והוא אינו זקוק לעזרה של האד� בניהול העול�"בשליטת האד� 

  . העול�
  

  '2ְֵהמ3ת 2ְַהְרֵרי .ֶל�'השמיטה וה

האנושיות מצוות השמיטה נועדו לתק� את הטעויות , התבאר שלשיטת רבי עקיבא" עקיבא והמלחמה בלחם' ר"במאמר הקוד� 
בפרשיה הראשונה מרומז שהחשיבה האנושית עשויה להביא את בני האד� לזרוע את . שמרומזות בפרשיות בריאת העול�

 יש צד של חוסר אמונה בכוחו של בורא העול� להמשי� ולזו� "אול� בחשיבה הזו ; הצמחי� כדי שהצמחי� לא יכלו מ� העול�
והתורה ". זריעה" היא אסרה במפורש את מלאכת ה.אמצעות מצוות השמיטההתורה נלחמת בטעות זו ב. ולכלכל את עולמו

  !! למרות שבני האד� לא יזרעו את האדמה"ה ימשי� לזו� את עולמו "רוצה להראות לע� ישראל כיצד הקב
  

ַהְרֵרי 3ְֵהמ6ת 3ְ' האנושית שרואה יתרו� בהאכלת האנשי� והחיות באמצעות המכלול הענק שמכונה בטעותהתורה נלחמת ג� 
 אסור לאד� ולבהמות שברשותו לאכול מאותו " התורה ציוותה שא� סוג צמח מסוי� כלה לחיות הבר מ� השדה , לפיכ�. '4ֶל#

ַחְית3 '. ה"והיא רוצה שג� הוא יבטח בקב, '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'התורה רוצה לרפא את אמונתו של ה. 4צמח ששמור אצל� בבית
בשנת השמיטה כ� . ה ז� אות� באמצעות מי� אחר"� מסוי� מ� השדה הקבזו וא� כלה מ"ה "השני� בקב בוטחות כל 'ָיַער
 אסור לאד� ולבהמותיו לאכול מהמי� הזה –כאשר כלה סוג צמח מסוי� מ� השדה . ה" צרי� לבטוח בקב'2ְֵהמ3ת 2ְַהְרֵרי .ֶל�'ה

3ְֵהמ6ת 'ה יזו� ג� את ה"בשנת השמיטה הקב. מצעות מזו� אחרה ימצא דר� לזו� אות� בא"הקב. א# א� ה� אגרו אותו בבית
  .בחסותו האד� ואת בעלי החיי� ש כלומר את" !! '3ְַהְרֵרי 4ֶל#

  
ה מפרנס "והקב"!! שור הבר" הוא למעשה מכלול ענק של '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'בשנת השמיטה מתברר שהמכלול הענק של ה

אנוש בני "אלא שבעקבות טעות. שאינ� נמצאות בשליטת האד�" חיות הבר"שה� , "תו יערחי"אותו כמו שהוא מפרנס את 
" שור הבר"בני האד� החליטו שהמכלול הענק של ". חיות הבר" לבי� "הזה " שור הבר"האד� הפרידו בי� המכלול הענק של 

במציאת פתרונות כיצד להכי� " הררי אל#"� בוה� מכלי� את זמנ; '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'וה� קוראי� לו , תרבות" הוא ב�
  !!5סעודה עבורו

  
התורה מצווה על ע� ישראל . אול� ע� ישראל מסוגל לכ�,  הזואמנ� לא כל בני המי� האנושי מסוגלי� לחזור לרמת האמונה

שבשני� רגילות לחפש צמחי� , כלומר. 6"ירק עשב" וינסה  לחזור ולאכול ני� יחזור לחיות ברמת האמונה הזושאחת לשבע ש
   .7א� בשעת הדחק ה� נאכלי� על ידי האד�; הוא מתייחס אליה� כאל מאכל בהמה

  
שהיה מחלי# את בני האד� שעמלי� במציאת מזור לבעיות העיכול , "אל#"עבד של , "עבד פלאי"שמואל מרמז שא� היה נמצא 

 "סוגיה מספרת לנו ששמואל היה פותר את בעיות העיכול שלו וה.  היתה מגיעה רפואה לבני האד�– '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'של ה
ירק שיכול לרפא , "ירק מועד#"שרבי עקיבא רואה בכרוב , הסוגיה מרמזת ששמואל סבור". קלח של כרוב"באמצעות אכילת 

  ".עשב התבואה"אמונה שנפגעה מאכילת , את האמונה של בני האד� בבורא העול�
  

  הירק המועד� בשיטת רבי עקיבא

 רק א� הוא הוציא כמות –במסכת שבת מבואר שמי שהוציא דבר מסוי� מרשות היחיד לרשות הרבי� עבר על איסור התורה 
  :מובאת מחלוקת בי� רבי עקיבא לחכמי� ביחס לכמות של הוצאת זבל וחול הדק) ה, שבת ח(שנה במ. חשובה
  "י לזבל כרישא כד"  אומרי�וחכמי� ; בי עקיבא דברי רקלח של כרוב כדי לזבל " זבל וחול הדק"

ואילו חכמי� סבורי� שהכמות החשובה היא , רבי עקיבא סבור שכמות זבל שאפשר לזבל בה קלח של כרוב היא כמות חשובה
הוא הירק החשוב ולכ� מי שמוציא זבל בכמות " כרישא"לדעת חכמי� ה). קפלוט=חציר=כרתי (כרישאכמות שאפשר לזבל בה 

 מי שהוציא כמות שאפשר לזבל בה –ואילו לדעת רבי עקיבא כרוב הוא הירק החשוב .  כמות חשובהשראויה לזבל כרישא הוציא
  .כרוב הוציא כמות חשובה

  
רבי עקיבא מחשיב את הכרוב מפני האנשי� מגדלי� את הכרוב כדי לאכול ה� את העלי� שלו וה� את , לפי הבנתו של שמואל

ובנוס# לכ� לעלי ; כמו כ� הכרוב נאכל בלא צור� בבישול או באפיה. יו השוני� בלא להבדיל בי� חלק" כמו החיות –הקלח שלו 
"  של כרובקלח"ה". קלח"ובמיוחד החלק המעובה שלה� שנקרא ; Eָָבעוה� מספקי� תחושה של , הכרוב יש מידה של קשיחות

.  רבי עקיבא ראה בו ירק מועד#" כל הסיבות האלו בגלל.  שמספקת אכילת לח�Fָָבעיכול להוות תחלי# משמעותי לתחושת ה
ולהמעיט " קלח של כרוב" העדי# להרבות באכילת "  '3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'ג� שמואל שלא רצה להיבלע בתו� המכלול הענק של ה

  ".עשב התבואה"באכילת 
  

  "עשב התבואה"רבי עקיבא והמאבק ב

במדרגה ". עשב התבואה"ב"  התורהמחשבת" קיימות כמה מדרגות במאבק של "לפי הבנתו של שמואל בשיטתו של רבי עקיבא 
 מחשבת ""ובמדרגה הגבוהה יותר . שצמחו בשמיטה" ספיחי התבואה"מ" לח�"מתנגדת לעשיית "  התורהמחשבת"הראשונית 

, ג פרשה בהר(ספרא  ויש לכ� סיוע בדברי רבי עקיבא שמובאי� ב.הללו" ספיחי התבואה"שואפת שלא נאכל בכלל את " התורה
  ):ה, פרק ד
� אי� אנו זורעי� א', 6ְב5.ֵתנ5ַמה Iֹאַכל Hָ3ַָנה ַהHְִביִעת ֵה� לֹא ִנְזָרע ְולֹא ֶנֱאסֹ# ֶאת  '" את� לומר עתידי  " 8'ְוִכי תֹאְמר9'" 

  ...". על הספחי� שיהו אסורי� בשביעיתי סמכו חכמ אמר רבי עקיבא מיכ� !?מה אנו אוספי�
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וה� , למעשה"הלכה" מחשבת התורה" לפסוק את המדרגה העליונה של עתידי רבי עקיבא מדייק מ� הכתוב שחכמי ישראל 
, "ַמה Iֹאַכל Hָ3ַָנה ַהHְִביִעת' "– עתידי  לתמוה ולומר ישראל " לאחר פסיקת� ". ספיחי התבואה"לאסור את אכילת עתידי� 

. של השנה השישית" עשב התבואה"ה מבטיח לה� את ברכתו ל"והקב; "עשב התבואה"שהרי התרגלנו לאכול כל השני� את 
מחשבת "אול� מתבקש כ� מתו� הכרת , "עשב התבואה"ואמנ� רבי עקיבא אינו מזכיר במילי� מפורשות שדבריו מתייחסי� ל

הדרשה של רבי עקיבא סומכת , ובנוס# לכ�". עקיבא והמלחמה בלחם' ר"של רבי עקיבא שהתבארה במאמר הקוד� " התורה
) ו,  תרומות בהלכות(� כבר כתב "והרמב; במפורש" תבואה"שמזכיר את ה" 6ְב5.ֵתנ5ְולֹא ֶנֱאסֹ# ֶאת "עצמה על הכתוב 

  .עקיבא מדייק מ� הכתוב' ומכא� שהירקות אינ� כלולי� באיסור הספיחי� שר". אההירקות אינ� בכלל התבו"ש
  

עשב " מתייחס ל–יש סיוע להבנה שאיסור הספיחי� שרבי עקיבא מדייק מ� הכתוב ) ב, ד# נא(פסחי� בסוגיה במסכת 
  :בסוגיה מובאת מחלוקת בי� רבי שמעו� לחכמי�". התבואה
כל הספיחי� : וחכמי� אומרי�. שאי� כיוצא בה� בירק השדה, י� חו$ מספיחי כרובכל הספיחי� אסור: רבי שמעו� אומר"

  ."אסורי�
אלא שחכמי� . שכול� מודי� שרבי עקיבא סבור שיש מקו� להתיר את אכילת ספיחי הכרוב בשנת השמיטה, בסוגיה מבואר

 גזירה משו� אכילת הספיחי� "י הכרוב  ואפילו את ספיח" שצרי� לאסור את אכילת כל הספיחי� , סבורי� שרבי עקיבא הכריע
  .ואילו רבי שמעו� סבור שרבי עקיבא התיר בסופו של דבר את ספיחי הכרוב. הרגילי�

  
תחלי# " כרוב"והוא ג� רואה ב, "עשב התבואה"מתנגדת לאכילת " מחשבת התורה"רבי עקיבא סבור ש, לפי מה שהתבאר

 נחלקו בהשפעת העקרונות האלו על שיטת רבי עקיבא בהיתר "ליו רבי שמעו� וחכמי� שחלקו ע". עשב התבואה"מומל$ ל
  .אכילת ספיחי הכרוב בשנת השמיטה

מחשבת "ל רצו לחזק את "כאשר חז, לשיטתו. ספיחי הכרוב בשנת השמיטהוהתיר את רבי שמעו� סבור שרבי עקיבא הכריע 
אול� ה� ;  אגב כ� ג� את שאר הספיחי�ה� חיזקו את האיסור הזה ואסרו" ספיחי התבואה"שמתנגדת לאכילת " התורה

, "לח�"שהכרוב מהווה תחלי# טוב לתחושת השבע שמעניק ה, ל לא התעלמו מכ�"חז. התירו את אכילת ספיחי הכרוב
 ה� התירו את "ולפיכ� .  מחזקת את האמונה בבורא העול�" כמו הבהמות בלא להבדיל בי� חלקיו השוני� "ושאכילת הכרוב 

 צרי� להתיר את ספיחי " רבי שמעו� הודיע שמי שרוצה להיות מתלמידיו של רבי עקיבא . ב שצמחו בשמיטהאכילת ספיחי הכרו
   !!9הכרוב

 ואפילו את "ל חיזקו את גזירת� ואסרו את כל הספיחי� "ולשיטת� רבי עקיבא הכריע שחז, אול�  חכמי� חלקו על רבי שמעו�
  !! למרות המעלות הטובות שלו–!! הכרוב

  
, רבי שמעו� ב� רבי יוסי ב� לקוניאוג� ;  ואכל את ספיחי הכרוב"התלמוד ש� מבואר שרבי שמעו� עבר על דברי חבריו בסוגיית 
 "מחותנו אכל את הכרוב בצורה שדומה ביותר לאכילת החיות , אכ�.  ואכל את ספיחי הכרוב"עבר על דברי חכמי� , מחותנו

ההלכה נקבעה כחכמי� שאסרו את . א התיר לאחרי� לסמו� על רבי שמעו�א� הוא ל; "ונטל ספיחי כרוב ואכלונכנס לגינה "
  .ספיחי הכרוב

א� ג� ה� מודי� שרבי עקיבא רואה . הכרוב של שנת השמיטה"חכמי� חלקו על רבי שמעו� רק לגבי היתר אכילת ספיחי, בר�
 כדי –" קלח של כרוב"ה באכילת ולפיכ� שמואל היה מרב". תרופת אמונה"ושהוא רואה בו , תחלי# מועד# ללח�" כרוב"ב

  .'3ְֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל#'וכדי שלא להיבלע בתו� המכלול הענק של ה; לרפא את אמונתו בבורא העול�
  

  שיטתו של שמואל במציאת תחליפי  ללח 

, ה ש�נועדו להסביר את המשנ" ביצת האל#"שממרוצת הסוגיה במסכת נדרי� נראה שדברי שמואל על , לפי דרכנו למדנו
� סבור שאי אפשר להבי� "אול� הרמב". קלח של כרוב"ונראה כאלו שמואל היה עור� לעצמו בדיקה רפואית מוזרה באמצעות 

  !!את דברי שמואל כפשוט�
ויצרה את ,  את בני האד�"שיגעה"" עשב התבואה"שאכילת , 10י"שמואל מתכוו� לשיטת� הידועה של רבי עקיבא ושל רשב

שמואל . כמו החיות" ירק עשב"העול� היא אכילת " ושהתרופה לחיזוק האמונה בבורא"; 'ֵהמ6ת 3ְַהְרֵרי 4ֶל3ְ#'החיה הדמיונית 
יאל והעשב לחיזוק דנ"וכפי שהתבאר במאמר (עבור נבוכדנצר " אספסת"רמז לשיטה הזו כאשר הוא אמר שדניאל הל� להשיג 

 –שמואל מגלה בדברי� המופלאי� שלו ". כרוב הרפואי"ובדבריו על ה" ביצת האל#"שמואל רומז לכ� ג� בדבריו על "). האמונה
  .שהכרוב הוא התחלי# המומל$ לאכילת לח�

  
נו מביא אות� � אי"והרמב; � הכריע שלמרות שדברי שמואל נראי� כהיגד הלכתי ה� אינ� אלא היגד בהשקפת עול�"הרמב

וכפי שהוא דוחה דברי� נוספי� שקשורי� לשיטה הזו ואי אפשר (;  מפני שאי אפשר להבי� אות� כפשטות�–בהלכותיו 
  ).11כמבואר בהערת השוליי�, להבינ� כפשוט�

  
. כלהיא לא נדחתה מכל ו,  לא התקבלה הלכה למעשה– 12אול� למרות ששיטת רבי שמעו� בהיתר ספיחי הכרוב בשמיטה עצמה

ת "ובעזהשי. 13על פני שאר הירקות מתגלית בהיתר של ספיחי השביעית שיצאו לשנה השמינית" ירקות העלי�"ועדיפות� של 
  .נארי� בכ� במאמרי� הבאי�

  
__________________________________________________________  

  

 .לפי הערו�; ש�, א חידושי הלכות"מהרש   1
  ).ד, טומאת מת כ(� "וברמב; "טיהרו את הבשרו) "ב, ד# סט(ות מנחכמבואר בסוגיה ב   2
 .ילקוט שמעוני תורה רמז תשעווהדרשה מובאת ג� ב;  קרבני לחמי" פיסקא טז ,איש שלו�, פסיקתא רבתי   3
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 בהמה , אוכלתחיה א� " ְוִלְבֶהְמ8ָ6ְ ְוַלַח7ָה: "י" ש� רשוכתב. ) ז,ויקרא כה" (:ְוִלְבֶהְמְ:ָ� ְוַלַחPָה ֲאNֶר M3ְְרֶצָ� ִ:ְהֶיה ָכל ְ:ב49ָתL ֶלֱאכֹל"   4

האכל לבהמת� מ�  " כל זמ� שחיה אוכלת מ� השדה ;מקיש בהמה לחיה,  מה תלמוד לומר ולבהמת�!!שמזונותיה עלי8 " לא כל שכ�
  ". כלה לבהמת� מ� הבית" כלה לחיה מ� השדה, הבית

;  לא היו לריק"הזה " שור הבר" שהמאמצי� שהאד� השקיע בהאכלת "לבוא יתברר שיתכ� שלעתיד , ל מרמזי�"כמה ממדרשי חז   5
והרעיו� שגלו� במדרשי� האלו מתבאר ". שור הבר"ג� מ" יאכל"והוא , ג� מהמאמצי� האלו" יסעד"והאד� יקבל שכר וייהנה ו

  ".נור והלווית� שבלע את שעריוניק"במאמר 
 ולא על חנ� ספרה תורה שהיו ): "...טו, שבת פרק ב" (עי� איה"והאפשרות ללמוד הנהגות חיי� מפרשיות בריאת העול� מבוארת ב   6

ונה כי תכלית כל המצות היא רמה ונשגבה במדה עלי.... לאכלה   היה לו ולה�'ירק עשב'ורק , ח"שבה� נאסר האד� בהריגת בע ימי�
 ...".וכבודו' עד שיגיע על יד� לאור ד ,ודרכיו' שהאד� צרי� לרדו# תמיד אחריה� ללכת בה� אחרי ד עד

אלו ): "יזא פתיחת(איכה רבה וכמבואר ב".  אסור א# בירקות שדה" הנודר מ� הירק בשביעית" ):ד"ו ה"שביעית פ(ירושלמי כמבואר ב   7
 ומכניסי� את הגמל לטראיטות שלה� והחלוקי� שלו עליו וה� אומרי� אלו לאלו ...עיגי� בייושבי� ומשיחי� בי ומל... אומות העול� שה�
  ".וה� אומרי� היהודי� הללו שומרי שביעית ה� ואי� לה� ירק ואכלו החוחי� של זה והוא מתאבל עליה�, על מה זה מתאבל

 כ, ויקרא כה   8
  ".בי עקיבאשמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר, שנו מדותי, יבני): "א, גיטי� ד# סז(רבי שמעו� היה אומר לתלמידיו    9

רבי נחמ� מברסלב "והיא התבארה במאמר , י מרומזת ג� במכילתא שלו ומופיעה בדברי האגדה שמובאי� בשמו"שיטתו של רשב 10
 ".והחריש בערב השביעית

 מותר "הנודר מ� המבושל : "נאמר) א, נדרי� ד# מט(במשנה ". דלעת הרמוצה"� נהג באופ� דומה ביחס לדברי שמואל לגבי "והרמב 11
 "" ביצת האל# הפלאית"היא " ביצה טורמוטא" שמואל ביאר ש� בסוגיה ש." ומותר בביצה טורמוטא ובדלעת הרמוצה.... בצלי ובשלוק

אמר ? מאי דלעת הרמוצה): "א, נדרי� ד# נא(מובאת מחלוקת בסוגיה " דלעת הרמוצה"ובעני� . ר הקוד�שעניינה התבאר כבר במאמ
ומשאירה רק את תרוצו " תיובתא"הסוגיה דוחה ש� את דברי רב אשי ב. "דלעת הטמונה ברמ$: רב אשי אמר. קרא קרקוזאי: שמואל

ופוסק , � מתעל� מדברי שמואל"א� הרמב. א בלא חימו� ובישולשהיא דלעת שנאכלת כמו שהי' קרא קרקוזאי'של שמואל שמדובר ב
� סבור שדברי שמואל ה� מאמר אגדתי שנועד להלל ולשבח צמחי� שהאד� יכול "הרמב". תיובתא"את דברי רב אשי למרות שנדחו ב

וכ� , ו� פשטות המשנהתרוצו של רב אשי מוכרח מת, ומאיד�. 'קרא קרקוזאי'ולכ� הוא מזכיר את ה, לאוכל� בלא לטרוח ולבשל�
א� היה ברור לבעל ; כדי לחזק את המאמר האגדתי של שמואל" תיובתא"ובעל הסוגיה דחה את דברי רב אשי ב. מבואר ג� בירושלמי

  . שה� מוכרחי� מצד עצמ�"ונקבל את דברי רב אשי ; שלו היא סמלית ואינה כפשטותה" תיובתא"שנבי� שג� ה, הסוגיה
 רבי יוסי ברבי ." מרחיבי� לו בית רובע"קלח של כרוב שהוקשה : אמר רבי יוסי ברבי חנינא"מובא ) ב, ד# לט(פסחי� כמו כ� בסוגיה ב

בשעה , ולמרות שאי� צרי� להרחיק הרבה מ� הכרוב בשעה שזורעי� אותו.  כמו לתבואה–חנינא מחדש שיש להתייחס לכרוב שהבשיל 
, � סבור שלא יתכ� להבי� דברי� אלו כפשוט�"הרמב.  שמרחיקי� מ� התבואה כפי"שהכרוב מגיע לשלב ההבשלה צרי� להרחיק ממנו 

 א� צרי� להרחיק ממנו לאחר –ל לא היו מתירי� לזרוע את הכרוב בלא להרחיק ממנו "חז!! ל לא היו מתירי� לגרו� תקלה"מפני שחז
 ולומר שיש "וה� נועדו להלל את הכרוב ,  שמעו�שדברי רבי יוסי ברבי חנינא נועדו להמשי� את שיטת רבי, � סבור"הרמב. שהוא הבשיל

וה� מצטרפי� למאמרי� של ;  ה� מאמר אגדתי"ולמרות שדברי רבי יוסי ברבי חנינא נראי� כמאמר הלכתי . להחשיב אותו כמו תבואה
רי� � ה� מאמ"מדובר במאמרי� שנראי� כהלכתיי� א� לשיטת הרמב". דלעת הרמוצה"וביחס ל" ביצת האל#"שמואל ביחס ל

ת נדו� "ובעזהשי. (מהלכותיו" קלח של כרוב שהוקשה"� משמיט ג� את דברי רבי יוסי ברבי חנינא ביחס ל"ולכ� הרמב, אגדתיי�
 ).במאמרי� הבאי� בסיבה לאופי ההלכתי של המאמרי� האלו

למי מהי הגרסה בדעת רבי שמעו� אמרו שיש מחלוקת בי� הבבלי לבי� הירוש) 'תירו� ותירקב'ה "דב , ד# כב(מסכת בכורות התוספות ב  12
ולפי מה שמתבאר במאמר . כבר רמז למחלוקת הגרסאות הזו) ב, ד# נא(ורבנו חננאל בפירושו למסכת פסחי� . בעני� ספיחי הכרוב

 "!!תרופת אמונה" שרואה בכרוב – היא לפי שיטת שמואל "גרסת הבבלי ולפיה רבי שמעו� מתיר את אכילת ספיחי הכרוב , הנוכחי
  "ַר3ִי ְלֵבית Nְָעִרי�הלוויה הפלאית של "וכפי שהתבאר במאמר  13
  
  

  ה"בנימי בוני  ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
  

  
  
  

 

  

  )ד"מתו� ח(

  Jerusalem, Israel                               ישראל                                , רושלי י
  ו"תשנ'ה, יס�נ

  . בשבתהאזעקה בבית כנסת ודר8 הפעלת$מערכת

  אלהש

  .חר פריצה וגניבה של כל כלי הכס# של בית הכנסת שלנו הרכבנו מערכת אזעקה ונתעוררו לגביה כמה התלבטויותא
" מצמו$. "� שהיא אינה מקולקלתשל מנורה בתו� המכשיר המגלה תנועה וזאת כדי לתת בטחו" מצמו$"המערכת כוללת  .1

יש בי� . זה" מצמו$"ניתקנו . אפילו כשהוא מנותק מ� הזר�, כשירמי בטריה כל פע� שעוברי� לפני ה"זה מופעל ע
אחרי� סוברי� שאי� שו� . מתפללי בית הכנסת שסוברי� שג� אחר ניתוק רק התאורה הופסקה אבל הפעולה לא בוטלה

מאחר שהסגירה הזאת אינה סיבה ,  ולו תהא אפילו סגירה כזאת אי� כא� שו� איסור,סגירת מעגל אחר ניתוק התאורה
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  .להדלקה
הא� יש להסתפק בהשמעת קול . שבת"ידי שעו�"יותר עניני וחשוב הוא א� אנחנו יכולי� להפעיל את המערכת בשבת על .2

אפשר להתחבר "אי(ברת הבטחו� או שמותר להשאיר ג� את החיבור למוקד של ח, בלי חיבור לטלפוני� ולמוקד, סירנות
  ).ישירות למשטרה

  
  שובהת

"רת המנצנצת ללא ניתוק כללי של המערכת המרכזית והפעלתה של המערכת הקולית באמצעות שעו�והביק" יתוק מנורתנ
שבת 9מטפל "כרטיס אלקטרוני הכולל שעו�" צומת"למכו� . 2כאשר אמנ� אי� אפשרות אחרת,  את ההפעלה1שבת מתירי�

בי� א� הופעל , המנגנו� שלה� כולל ג� אלמנט נוס# המאפשר השתקת הצופר, יתר על כ�". כשרה למהדרי�" בדר� בגלאי�
הכנסת ארו� הקודש אינו אלא כספת המבטיחה "כי ברבי� מבתי, יש לציי�. כדי� ובי� א� הופעל מחמת טעות או תקלה

יתכ� שבדר� זו אפשר לחסו� ". לי ואנוהו"זה א"בתנאי של כדי לעמוד ג� , והיא מצופה בארו� דקורטיבי, הגנה מפני פריצה
  .אזעקה"את הצור� במערכת

נחלקו פוסקי� ביחס , מכיוו� שאי� מדובר בשאלת פיקוח נפש מידי  "האזעקה למוקד ג� בשבת "עניי� חיבור מערכתב
  .לשאלה זו

פסק שא� אד� פר$ לביתו של ) 4"יוס#ילקוט "העתיק דבריו להלכה הרב יצחק יוס# בספרו  (3"שמירת שבת כהלכתה"' סב
לטלפ� אל המשטרה או , וג� לאחרי�, הבית"אסור לבעל, י� שהוא עומד להתקיפונואינו מראה סימ, זולתו ולקח מרכושו

ובעיית ריבוי , שאי� כא� משו� פיקוח נפש מיידי, נימוקו העיקרי הוא. שתגרו� לחילול שבת, להזעיקה בכל דר� אחרת
  .לבעיה הקשורה בפיקוח נפש, ה נחשבת לדעתוהגניבות בשבת אינ

ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי שעסק רבות בנושא פעילות המשטרה ובטחו� " של מוועומת זאת חזקה עלינו הדרכתל
וכי יש לעודד ,  שיש להתיר פעילות כוחות בטחו� הפני� במדינה א# בשבת5וקבע. הפני� במדינת ישראל המתחדשת

  :נימוקיו ה�. רי מצוות לכוחות אלההתגייסות שוטרי� שומ
ה� פעולות הכרחיות שיש להגדיר� כמכשירי� למניעת , ה� רק לצור� הצלת רכוששג� כ, פעולות כוחות בטחו� הפני�. א

נמצא שפעולה זו של חילול שבת עכשיו : "וזה לשונו. והרי זו פעולה מותרת כמו פעולה למניעת פיקוח נפש עצמו, פיקוח נפש
ברור שזה יגרו� פע� , וא� לא תיעשה עכשיו הפעולה.  בכדי שתוכל לצאת לפועל לאחר זמ� ההצלה הנצרכתהיא הכרחית
שג� פקוח נפש שעדיי� אינו עומד , "כלל"נמצאנו למדי� ... נ שג� הוא הורג"על כ� הרי זה בגדר מכשירי פקו. לאיבוד נפש

אנו רואי� אותו כאילו הוא כבר , ר לזה בזמ� מ� הזמני�אבל ברור לנו שיגיע הדב, כ"לפנינו לא לגבי רגע זה ולא לאח
  ".לפנינו

שהסרת מכשול לרבי� בשבת מותרת ג� , חננאל' דעתו מסכימי� הפוסקי� ע� שיטת הגאוני� המובאת בפירוש ר לפי. ב
  .א� היא כרוכה בעשיית מלאכה מדאוריתא

ויש מי : "שפסק) שכט סעי# ז' אורח חיי� סי (7"אברה�מג� " הטוע� שזו ג� דעת בעל 6"צי$ אליעזר"דעה זו שות# ג� בעל ל
והוי עסקי , יהרגנו, מחללי� שא� לא יניחנו ישראל לשלול ולבוז ממונו, אפילו באו על עסקי ממו� " שבזמ� הזה , שאומר
כאשר רבי� מבי� מבצעי הפשעי� בתחו� , יתכ� שבימינו". הכל לפי העני�, ומכל מקו�"ובהגהה ש� הוסי# , "נפשות

אי� לדעת טיבו של הפור$ וא� הוא גור� עוי� ו, הממוני קשורי� במישרי� או בעקיפי� לגורמי� עויני� העוסקי� ג� בטרור
שיש להודיע מיד , ועל כ� יתכ� שג� המחמירי� יודו, "בא במחתרת"הרי שיש כא� מעי� מצב תמידי של , או קשור לשכזה

  .8שבתאפילו ב, למשטרה על כל מקרה של גניבה או פריצה

פי " שמירה הפועלת על" המשטרתי או לחברת אזעקה המחוברת למוקד"ל כ� נראה לנו שיש להתיר התקנתה של מערכתע
  .על מנת שהמערכת תפעל ג� בשבת, 9חוק
  

___________________________________________  
  
  .עיי� לעיל תשובה מב ובמקורות המפורטי� ש�   1
אפשרות לנתק את המערכת המרכזית הכמי ששוללת את ,  לתשובה4המופיעה בהערה " צומת"אנו רואי� את אזהרת מהנדס    2

  .שבת בשעת התפילה"באמצעות שעו�
  ).כו"א סעיפי� כה"פמ" (שמירת שבת כהלכתה"   3
  ".ילקוט יוס#"   4
יש לנו לראות את היציאה לשמירה ): "ריג' ש� עמ(ועוד כתב ). ריב' עמ, יז אות ח' סי" אר$ חמדה"מהדורת " (עמוד הימיני"בספרו    5

כ מותרת וא# מחויבת השמירה בכל השבתות כול� "וע. נ של אותה שבת שבה השמירה תביא תועלת"ר של פקויבכל השבתות כמכש
כ כול� בכלל היתר וחיוב ממש כפיקוח מאת הגלי� של המפולות בשביל הצלת אחד "וע. נ"כי אי� אתה יודע איזה תביא לפקו

כלל הדברי� אי� לנו לדו� את המקרה מבחינתנו הבודדת אלא מבחינת כלל המקרי� .  תחת מפולת אחת ויחידהמישראל הנמצא
  ".הדומי� לו שג� לה� אנו קובעי� את דר� ההתנהגות על ידי הקביעות כלפי מקרה זה

ר אליבא " בגחלת בשבת ברה.א"בשבת ד# מב ע' את הגמ) פי פירוש הגאוני�"על, ריד' אות ט עמ, ש�(ש ישראלי "עוד הביא הגרו
יהודה במלאכה שאינה צריכה לגופה משו� חשש נזק ' מ שפסק כר"י שהיא מלאכה דאורייתא לפ"אעפ דשמואל שמתיר בשל מתכת

כיו� שדרכו להזיק בו "וכתבו שניה� , אי� נתיר מלאכה דאורייתא מחמת חשש נזק הרבי�, א"� ורשב"ותמהו בזה רמב. הרבי�
שכל מה , ועל כ� נראה שיסוד הדברי� הוא...". דאי אפשר לרבי� להזהר ממנו, סכנת נפשות חשוב ליה שמואלכ, ורבי� נזוקי� בו

  .יש בו בעקיפי� עני� ע� פיקוח נפש, כי כל מה שכרו� בשלו� הציבור, שנוגע לשלו� הציבור או למניעת נזק ממנו נחשב לפיקוח נפש
וכותב שבאד� יחיד יניח ליקח , דה מחלק בי� ציבור ליחי"בסק" מג� אברה�"וא# ש: "וזה לשונו) ד' כר� ד סי" (צי$ אליעזר"ת "שו   6

כי הרי ה� צריכי� לחשוש על אחד לשמא לא יוכל למשול ברוחו , ה� מותרי� לחלל, אבל לגבי אחרי� שנקראו להצלה, ממונו
א "ש ברמ"ע, ה שמתפרצי� אליו לגנוב ממונוומי יוכל לשער כעסו ופחדנותו של היחיד הז, מלעמוד על ממונו ויעמוד נגד� ויהרג

ואפילו בסת� בלא ידוע א� השודדי� באו ג� לש� רציחה א� יעמדו נגד� , ז"סקי" משנה ברורה"ש שהכל לפי העני� וב"ז במ' בסע
 שג� )ש�(והוא מוסי# ". כ מותר לחלל עליה� את השבת דספק נפשות להקל"ג, או שבאו רק לש� ממו� בלבד ואינ� מזויני� כלל
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שא� יש לחוש שבאו על , שכט סעי# ו' ע הרב בסי"וראייתו משו, מותר להקדי� ולסכל פעולות גניבה אפילו שאי� עדיי� גנב לפנינו
  .יוצאי� עליה� בכלי זיי� ומחללי� עליה� את השבת, אפילו עדיי� לא באו אלא ממשמשי� לבוא, עסקי נפשות

שא� לא יניחנו ישראל , מחללי�, �יש מי שאמר שבזמ� הזה אפילו באו על עסקי ממו: "נפסק) שכט סעי# ז' סי(ע אורח חיי� "ובשו   7
ע דיניחנו ליקח "וצ: "כתב) ה"ש� סק" (מג� אברה�"ו]". ומכל מקו� הכל לפי העניי�[והוה עסקי נפשות , יהרגנו, לשלול ולבוז ממונו

אבל , י�לולכ� מחל, חיישינ� שמא יעמוד אחד נגד� ויהרג, ואפשר כיו� דאי� אד� מעמיד עצמו על ממונו! הממו� ולא יחלל שבת
  .'וכו" כאד� יחיד יניח ליקח ממונו ולא יחלל שבת

או שמא מחללי� , הא� רק במקרה שיש רבי� כנגד רבי� בעסקי ממו� מחללי� את השבת, "מג� אברה�"ש מקו� לחקור בדברי י
י "לחלל שבת ע שמותר, ג� במקרה כזה נאמר, � הולכי� ומתרבי�אבל ה� בכל רחבי המדינה וה, אותה ג� כשאי� הרבי� לפנינו

אבל א� נפקיר את הרחוב לרשות , אמנ� במקרה לפנינו ישנו רק גנב אחד ובעל בית אחד, הממוני� על שמירת הסדר הציבורי
עמוד נגד� וייהרג ובאנו ואחד י, ובסופו של דבר הרי קיימת החזקה שאי� אד� רואה שגונבי� את ממונו ושותק, אזי יתרבו, הגנבי�

  .לעסקי נפשות
  . הרב נחו� אליעזר רבינובי$תסבר   8
שמירה "שאי� הבדל בי� משטרה ובי� חברת "ונימוקו , פ עדותו של הרב ישראל רוז�"ש ישראלי הלכה למעשה ע"כ� פסק מר� הגר   9

  .המסיעת לשמירת החוק והסדר והפועלת מכוח החוק

 

  
  

  
  ,תורה� צוות המשיבי� ובברכת הבש

  
  ה ארנריי�          הרב יוס# כרמלמשב הר

  שי הכוללרא
  
  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי$
  הרב ישראל רוז�

  

  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  
  

  

  ' ו$'חלקי  א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. שאלות מרבני הגולהתשובות ל

הספרי� עוסקי� בארבעת ". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
        ".תורת חיי�" לתו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ� את התורה" שלח� ערו�"חלקי ה

  )לח� לקניה(  :300  +360 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


