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 ְלִפיו ָׂשָפה ַתְחָרא ְכִפי ְבתֹוכֹו ַהְמִעיל יּופִ : ְתֵכֶלת ְכִליל אֵֹרג ַמֲעֵׂשה ָהֵאפֹד ְמִעיל ֶאת ַוַיַעׂש: "השבוע בפרשת נאמר

 ".ִיָקֵרעַ  לֹא ָסִביב

 ַמֲעֵׂשה ָסִביב ְלִפיו ִיְהֶיה ָׂשָפה ְבתֹוכֹו רֹאׁשֹו ִפי ְוָהָיה: ְתֵכֶלת ְכִליל ָהֵאפֹוד ְמִעיל ֶאת ְוָעִׂשיָת : "תצווה בפרשת ונאמר

 ".עַ ִיָקרֵ  לֹא ּלֹו ִיְהֶיה ַתְחָרא ְכִפי אֵֹרג

 :הראשונים נחלקו המעיל צורת בפירוש

 .הצוואר בית של מהפתח חוץ סתום היה העליון ובחלק, שרוולים עם רחבה כתונת כמו שהיה פירש י"רש

 מחובר היה הצוואר ליד העליון בחלק ורק שרוולים ללא הצדדים מן פתוח כולו שהיה כתבו ן"והרמב ם"הרמב

 .לתוכו ראשו ומכניס -"הראש פי"-הכנף אל הכנף מן

 לא הצוואר בית שהיה -בתוכו ראשו פי והיה -ן"והרמב ם"הרמב כפירוש משמע במקרא נדקדק כאשר ,לכאורה

 מעשה סביב לפיו שפה יהיה הצוואר בבית. בנפרד עליו לצוות שייך ולכן לצד מצד תפור אלא מהבגד כחלק ארוג

 .יקרע שלא נתמ על הבגד משאר יותר עבה בחוט תסתיים שהאריגה דהיינו אורג

...".  ַתְחָרא ְכִפי ְבתֹוכֹו ַהְמִעיל ּוִפי: "כתוב שהרי, י"רש כפירוש להבין ניתן, בפרשתנו לעיין מגיעים כאשר אמנם

 כפי סביב לפיו שפה: "לכתוב ראוי היה ן"הרמב לפי. תפור ולא עצמו בבגד הארוג דבר כלל בדרך זה תחרא

 .הועב חזקה תהיה שהשפה פירוש -..."תחרא

 המעיל פי שהיה ועוד, לפנים כפול הצוואר שבית -..."בתוכו ראשו פי והיה' "הפס פירוש י"רש פירוש לפי אבל

 כפי מפרש זה ועל לפנים כפול פירוש..." ְבתֹוכֹו ַהְמִעיל ּוִפי" הכתוב עם יפה ומתפרש תחרא כפי עבה בתוכו

 .עבה היינו תחרא

 משמע תצווה בפרשת- המקראות בין סתירה יש שלכאורה מיהההת את מיישב לפרשתנו בפירושו דבר העמק

 שני דבר העמק בעל מבאר - שפה עם סגור שהיה משמע ובפרשתנו שרוולים בלי כולו פתוח היה שהמעיל

 וכן שירצה פירוש איזה כפי לעשות הגדול הכהן יכול לדורות כ"וא, לבצלאל' ה גילה כך, נכונים הפירושים

 מ"ומ ברגל הקפה אומר וזה ביד הקפה אומר זה המקדש בבית נשתיירו ג"כה שני( א"ע כט) יומא בגמרא מצינו

, חובה ידי לצאת וכיצד תרועה זכרון מהו דנחלקו ה"בר שופר תקיעת לגבי שמצינו כפי חובה ידי יצאו שניהם

 .חובה ידי עצמה בפני יצאה שיטה שכל וברור

 - הראשונים מחלוקת בבאור חדש רמז לבאר נראה ל"הנ יולפ. הרע לשון עוון על מכפר שהמעיל מובא שם' בגמ

 שפתיו לשמור אדם שצריך בזה ונרמז...". ְלִפיו ִיְהֶיה ָׂשָפה: "דהיינו" השפה" הוא הרע ללשון המעיל בין הקשר

 לדבר שלא היינו אנשים בין לקרע יגרמו לא שדבריו לדאוג. א: ציווים שני נכללים ובזה אסורים דיבורים מדבר

 תדיר בדיבורו להשגיח. ב. כולו הבגד מחיבור חלק היא שהשפה י"רש כפירוש וזה - חברו על מאדם ותרכיל

 שהשפה ן"הרמב לשיטת רומז זה חלק, הרע לשון איסור וזהו לחינם אנשים בגנות לדבר ולא ויפה נאה שיהיה

 .עצמו בפני שעומד נפרד בגד היא

 לפה רומז פעמון...". ורימון פעמון ורימון פעמון: "יש המעיל יבשול: ר"לשה דיבור לעניין המעיל בין נוסף קשר

 .בתוכו ענבל לפעמון שיש כמו לשון בתוכו שיש

 גם כך לכך צורך כשיש ולדבר פיו את לפתוח דואג שהאדם כפי ללמד, וסתום חתום לפה רומז זאת לעומת רימון

 .לדבר צורך כשאין סגור שיהיה פיו על להשגיח צריך

 בלשונם להשתמש ויזכו בדרכם שיצליחו לישיבתנו שהגיעו התיכוניות הישיבות תלמידי את רכיםמב אנו לסיום

 .                                                                                       בעולם שלום מרבים חכמים תלמידי - לרעהו איש בין לחיבור הגורמים ודברים קודש דברי לדבר
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 מבוא .א
בורר הוא אחד מל"ט אבות מלאכה. ברירה מותרת בשבת רק בשלשה תנאים. 

 א. ביד. ב. מיד. ג. אוכל מתוך פסולת. שבכך נחשב דרך אכילה. 

1מחלוקות רש"י והרמב"ם .ב
 

 עקרון על לעמוד ננסה. ם"והרמב י"רש בין מחלוקות מספר יש בורר בהלכות
 .המחלוקות כל לאורך עמם ההולך, מהם אחד כל בדעת

 תורמוסין: .1
 הגמרא.(. עד) חייב – שלהם מהפסולת תורמוסים שהבורר אומר חזקיה

 וכפסולת מסרח - ליה שקלי לא ואי, זימני שבעא ליה דשלקיה" מסבירה
 דעתו את נביא אנו, אופנים בכמה זה משפט מבאר י"רש". דמי אוכל מתוך

 :הוא
 אחת פעם מששלקן - שלהן פסולת מתוך תורמוסין הבורר נראה ולי

, לפולין שעושין כמו, שלהן המתולעות ובורר, המים אותן ומערין ממרקין
 ליה שלקי לא ואי, הפסולת ומניח האוכל בורר וזה, ופעם פעם בכל וכן

 הואיל, פסולת ליה חשיב ושלש פעמים מששלקום: הלכך, גרסינן מסרח
 מתוך נוטלן וכשהוא, מסרחי - להו שליק הדר דלא הכי להו שביק ואי

 שאר דהנהו, דמי אוכל מתוך כפסולת - בהן המעורבין גרועין מינין שאר
 .ושניה ראשונה פעם בישולייהו להו דגמר מסרחי לא מינין

 את מוציא שליקה כל ואחרי, וגרועים טובים גרעינים יש בתורמוס כלומר
(. פעמים 7) יותר הרבה להישלק צריכים הטובים הגרעינים. מהסיר המוכנים

 והטובים, אוכל ונחשבים מוכנים הגרועים הגרעינים, שלש-פעמיים אחרי, לכן
. פסולת הריהם ולכן, לשלקם יוסיפו לא אם יסריחו הטובים. מוכנים לא עדיין

. מאוכל פסולת בורר נחשב זה בשלב מהגרועים הטובים את הבורר ממילא
 אותן ממתקת שלהן שהפסולת מפני( "ג"הי ח"פ) ביאר ם"הרמב, לעומתו

 והוסיף" . וחייב אוכל מתוך פסולת כבורר ונמצא עמהם אותן כשישלקו
 יותר מאד מרים הגרעינים, יחד שליקתם שלפני( יט ק"ס) ב"המשנ

 .שלו לפסולת ביחס הפסולת הוא התורמוס כעת, כלומר. מהפסולת
 

 מחבץ: .2
 וכן(: "ו"ה ז"פ) ביאר ם"הרמב. כגרוגרת חייב שהמחבץ.( צה) בבריתא מובא

 שהרי בורר תולדת משום חייב זה הרי לחבצו כדי קיבה בו ונתן חלב הלוקח
 שלא ונראה, זה פירוש הביא( המחבץ ה"ד) י"רש אך". החלב מן הקום הפריש
 כלי כמין עושה - מחבץ :נראה ולי, בקיבה החלב המעמיד - המחבץ: "קיבלו

 י"רש קיבל לא מדוע". נוטפין נסיובי שהן החלב ומי, בתוכו הקפוי ונותן, גמי
 ?ם"הרמב של הפשוט פירושו את

 
 יין במסננת וסודרין: .3

 בגמרא ומובא". מצרית ובכפיפה יןבסודר היין את ומסננין: "במשנה כתוב
 בשבת המשמרת לתוך צלולין ומים צלול יין אדם נותן: זעירי אמר:( "קלט)

 . "לא - עכורין אבל. חושש ואינו
 בסודרין צלולין מים או שמרים בו שאין יין מסננין( :"ד"הי ח"פ)כותב ם"הרמב

 אך, בסודרין שדווקא משמע". ביותר צלול שיהא כדי מצרית ובכפיפה
 צלול יין מתיר שזעירי ראינו שהרי עליו תמה( שיט) י"הב. אסור – במשמרת

 שכותב(, ט ק"ס) ז"הט של הוא ביותר המסתבר התירוץ. במשמרת אף
 יין. בו שנפל לכלוך או קיסמים בו יש אך, צלול שהוא ליין התכוון ם"שהרמב

 . תבמשמר אף מותר – לכלוך שום בו אין אם אך, בסודרין רק מותר כזה
 עכור יין לסנן שמותר, א"והרשב ן"הר כדעת י"רש שדעת שנראה מביא י"הב

( שותים דאינשי רובא) צלול ויין, בסודרין( כך ששותים מיעוט יש אך)
 מפני בסודרין היין את מסננין: "שכתב לעיל במשנה י"מרש דייק כן. במסננת
 . במשמרת אף מותר קמחים ללא שצלול משמע", הקמחין

 האנשים שרוב, אחר חיצוני לכלוך או קיסמים בו יש אך, צלול היין שאם יוצא
 ם"הרמב – שמרים בו יש ואם. מתיר י"ורש במשמרת אוסר ם"הרמב – ישתו
 .מתיר י"ורש בסודרין אוסר

 
 יין  בין הגיתות: .4

 ':הגמ מקשה זעירי דברי על
 יינה, יין של חבית אדם טורד: אומר גמליאל בן שמעון רבן, מיתיבי

: זעירי תרגמה -! חושש ואינו בשבת המשמרת לתוך ונותן, שמריהו
 . שנו הגיתות בין

 ?הגיתות בין ברירה אין מדוע
 כאן אין: הלכך, בשמריהם אותן ושותין, עכורין היינות שכל(: בין ה"ד) י"רש

 .משתתי הכי דבלאו, תיקון
 היין וכל יפה יפה היין מן השמרים נפרשו לא שעדיין(: ד"הי ח"פ) ם"הרמב

 .הוא אחד כגוף
 

 חלמון ביצה: .5
 יעקב תני: "ובגמרא". חרדל של במסננת ביצה ונותנין( : "שם) אומרת המשנה

 שהחלמון, למראה: "י"רש מבאר". לגוון אלא אותה עושין שאין לפי: קרחה

                                                      
 .ט"שי' בסי כ"ונו ע"ושו י"ב, בשבת ם"והרמב הגמרות המאמר לבכ 1

 פסולת ברירת כאן ואין, הוא אוכל ואידי אידי הלכך, החלבון ולא לגוון יפה
 ואין, אוכל שניהם ס"סו, מהחלמון נפרד שהחלבון ףא על כלומר." מאוכל
 להשתמש רק אלא, להניח והשני מהם אחד לאכול מ"ע מהשני אחד מפריד

 נתינת את אחרת הבין שם ש"בפיהמ ם"הרמב אך. ברירה ואין, לצבע בחלמון
 ומבדילין אותם מזככים העכורים בדברים נטרפו אם הביצים ודרך: "הביצה
 בין לא היא כאן וההפרדה, בחרדל הביצה את נותנים ומרכל. " הצלול מן העבה
 .אותו לצלל כדי, בחרדל והצלול העבה בין אלא, לחלבון חלמון

 

 ביאור מחלוקת רש"י והרמב"ם .ג
 תיקון אסור האם: בורר מלאכת גדר הוא אלו מחלוקות בבסיס שהעומד נראה

 תיקון הוא בורר שאיסור נקט י"רש. מינים שני בין ההפרדה עצם או האוכל
 . ההפרדה עצם הוא שהאיסור סבור ם"הרמב ואילו, האוכל

 בין ליין בפירושם ם"לרמב י"רש בין מוחלט בבירור זו מחלוקת לראות ניתן
 אותן שותים וכך, עכורין היינות כל הגיתות שבין ביאר י"רש(. 4) הגיתות

 בין שלא ולכן, גמורה הפרדה כאן יש אכן כלומר ".תיקון כאן אין" ובסינונם
 ואין כך שותים הכי בלאו וכאן, אוכל תיקון הוא האיסור אך. אסור הגיתות

 כלומר. אחד כגוף היין וכל, לגמרי הופרשו לא שהשמרים כתב ם"הרמב. תיקון
 כי, בסינון גמורה הפרדה כאן אין ס"סו, לשתייה היין תיקון כאן שיש אף על

 .מותר ולכן מהיין לגמרי נפרדו לא עדיין השמרים
 היא שהברירה ביאר י"רש(. 1) התורמוסין סוגיית בביאור במחלוקתם הדבר כן

, הטובים הגרעינים נטילת היא הברירה. שלש-פעמיים שנשלקו בתורמוסים
, הגרועים מהגרעינים, עוד ישלקו לא אם ויסריחו צורכם כפי נשלקו שלא

: שךנפ ממה – ההפרדה עצם היא שהבעיה י"רש סובר היה אם. כבר שמוכנים
 שישלקו לחכות צריך לא אזי, מינים כשני נחשבים וטובים גרועים גרעינים אם

 ואם. ברירה הוי ובהפרדתם, מינים שני הם שנשלקו לפני כבר. שלש פעמיים
 תיקון היא שברירה שסבר רואים אלא. כלל ברירה שייך לא – הם אחד מין

 כעת. ילהלאכ ראוי היה לא אחד אף – לשלוק שהתחיל לפני לכן. האוכל
, ראוים שאינם הטובים הגרעינים יקח אם, לאכילה ראוים הגרועים שהגרעינים

 הגרעינים – כפשטה היא שהברירה ביאר ם"הרמב, לעומתו. מתקנם הריהו
 התורמוסים ממתקת שהפסולת מכיוון, מאוכל כפסולת ונחשב. מפסולתם
 ם"בהרמ אם. שליקתם קודם מהתורמוסים מרה פחות והיא, יחד בשליקתם

 – להפך, האוכל מתקן אינו כאן הרי – אוכל תיקון היא שהברירה סובר היה
 שלא גורם כ"וא, התורמוסים ממתקת הפסולת שהרי! האוכל תיקון מונע הוא

 מתוך אוכל היתר ולשיטתו, הברירה היא שההפרדה שסבר אלא. יתמתקו
 כאן אך. תורה אסרה לא מעולם ואכילה, אכילה דרך שזוהי מכיוון, פסולת

 בכך אכילה דרך זו אין ודאי, פסולתם מאשר יותר ועוד, מרים שהתורמוסים
 .ואסור
 לחלב קיבה מכניס היינו שמחבץ כתב ם"הרמב(. 2) מחבץ מהו גם נחלקו

 מפריד הקיבה ובהכנסת, הפרדה היא הברירה שלדעתו. הקום ממנו להוציא
 נמצא הקום ס"סוש כיוון, זה ביאור קיבל לא י"רש. החלב למי עצמו החלב בין

 ביאר לכן. לשתיה עדיין ראוי שאינו, אוכל תיקון כאן אין ולכן, החלב ג"ע
 2.לשתייה לראוי אותו הופך שאז, מהקום החלב בסינון הוא שהחיבוץ

 קצת עכור יין סינון וכן מקיסמים במשמרת צלול יין סינון לגבי נחלקו, כאמור
 צלול ייןה אם לכן, אוכל תיקון היא שהברירה לשיטתו הולך י"רש(. 3) בסודרין

 מיעוט ואם. מתקן אינו שכלל, במשמרת אפילו מותר – שותים דאינשי ורובא
 ם"הרמב. בסודרין מותר יהיה ולכן, גמורה ברירה כאן אין – שותים אנשים

, במשמרת מקיסמיו צלול יין לסנן אסור לכן. ההפרדה היא שהברירה לשיטתו
 אין שהרי, גמורה בתתערו כאן שאין מכיוון אך. ביניהם מפריד ס"שסו כיוון

 ביין אך. סודרין י"ע – בשינוי ם"הרמב מתיר, 3מהיין חלק הלכלוך/הקיסמין
 כאן יש ס"שסו כיוון, בסודרים אף אוסר ם"הרמב, שמרים בו שיש למשל, עכור

 .מדאורייתא מוחלטת הפרדה
(. 5) החרדל למסננת ביצה נתינת היתר בהבנת היא ביניהם תנוספ ומחלוקת

 אם. לחרדל צבע ויתן יישאר שהחלמון כדי, הביצה שנותנים הבין י"רש
 בין כאן מפריד שהרי, מדאוריתא אסורה זו פעולה היתה, הפרדה הוא האיסור
 מתקן אינו ולכן, האוכל תיקון הוא שהאיסור סבר י"רש אך. לחלבון החלמון

, לחרדל צבע לתת רק בא החלמון. החלבון את ולא החלמון את לא כאן
 טרופה ביצה בנתינת שמדובר ביאר ם"הרמב. ברירה בהכי שייך לא וממילא
. לעב הצלול בין שמבדילה כימית לפעולה גורמת שהביצה, לצללו כדי לחרדל

. החרדל מתקן שהרי, דאורייתא איסור כאן היה -אוכל תיקון היה האיסור אם
 מינים כשני אינם והצלול שהעב ל"וצ, הפרדה הוא שהאיסור סבר ם"בהרמ אך

 .ומותר הפרדה כאן אין ולכן(, ניכר שההבדל וקום לחלב בניגוד) ברורים

                                                      
 כיוון, מדאורייתא ברירה אין י"רש של שבמקרה יאמר ם"שהרמב יתכן 2

 שיש תערובת כאן אין וכבר, הקיבה י"ע נפרדו כבר והחלב שהקום
 אלא ברירה שאין, החלב שעל שומן גבי א"המג שכתב מה וכעין. להפרידה

 .לענייננו ה"וה. קאי לחודא וחלב ושומן, המעורבים בדברים
 בבאר מובא) ברור שנחשב ץ"מהריט לדעת המים ג"ע הצף זבוב כמו 3

 (היטב

 בורר מלאכת": יפה מיתה - לו ברור"
 '(ו) קלמנטינובסקי אבי
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 מדברי להביא ברצוני, ישיבה בני גיוס מסביב הציבורית סערה לרגל
. זה בנושא מעניינים מאוד דברים שכתב ל"זצ זוין יוסף שלמה הרב

מאמר שנשא באסיפת הרבנות הראשית  מתוך הם אלו בריםד
 ג:”לישראל באדר תשל

ל ”"דבר נפל בישראל. ודבר חמור מאוד. בועידה הארצית של המפד 
הוחלט ברוב דעות גדול לדרוש את גיוסם של בני הישיבות לצבא. את 
אשר לא העיז לעשות ראש ממשלת ישראל הראשון, דוד בן גוריון, 

זו כל ראשי הממשלה ומאז ועד הנה ועד בכלל. ואת ואת אשר לא העי
אשר לא ההינו לעשות כל שרי הביטחון שלנו מאז ועד עתה ועד 
בכלל. הרהיבו עכשיו חברי ועידת המפד״ל. אוי לאותה בושה אוי 

אף אומות העולם יודעות שלתלמידי הישיבות יש .. לאותה כלימה.
ך נוהגת ארצות לתת דחיה לגיוס כל משך זמן לימודם בישיבה. כ

הברית, מקום הריכוז היותר גדול של יהודים, וכך אף במדינות 
אחרות. להחלטה זו תוכל להיות השלכה שלילית ביותר אף בחו״ל. הן 
בני ישראל לא שמעו אלי. ואיך ישמעני פרעה? מי ומי הם אלה שיזמו 
והציעו לראשונה אה החלטת הועידה? הקיבוץ הדתי. אותם 

עקרוני אינם רוצים לקבל עליהם שום רב. דבר  הקיבוצים שבאופן
ל בכל ”שלא נראה ולא נשמע בכל קהילות ישראל בין בארץ ובין בחו

שנות הגולה. תמיד ובכל קהילה קטנה היה רב מורה הוראה. ומעניין 
אחד הנימוקים לאי־קבלת רב בקיבוצים הדתיים שקראתי בזמן 

איני … כות מעורבותהאחרון בעיתונות, הוא: הרב עלול להפריע לברי
יודע עד כמה נכונה ידיעה זו. אבל לא ראיתי שהדבר הוכחש. ובכן: 
אם אתם חברי הקיבוצים, לא רוצים שאנחנו נתערב בעניינים 
הפנימיים שלכם, על כל פנים לא תפרשו אתם את מצודתכם עלינו. 

זכורני, שבשנה הראשונה להקמת   מי שמך לאיש שר ושופט עלינו!
תי פעם עם ראש ישיבת חברון הגאון ר׳ יחזקאל סרנא המדינה נפגש

ז״ל. ואמר לי: הנס הגדול שאירע לנו הוא זה שבן גוריון נתמנה אז 
הבין לרוחנו ואמר בפומבי כי  –דוד בן גוריון   לראש הממשלה. הוא

ל, נחרבו ע״י הצר הצורר, ולפליטה ”מאחר שכל הישיבות שהיו בחו
לינו לשמור על הגחלת של התורה נשארו לנו הישיבות בארץ, הרי ע

שלא תיכבה. ואנן מה נענה בתרה? עלינו לנסח עכשיו קצת אחרת 
ולומר כך: נס גדול קרה לנו שאיש הקיבוץ הדתי איננו ראש 
הממשלה, ואיש הקיבוץ הדתי איננו שר הביטחון... ויצוין: אין לנו דבר 

. ח״ו נגד הישיבות המיוחדות המקיימות הסדר עם הצבא. אדרבא
יישר כוחם! הם הצילו חלק גדול מן הנוער, שלולי ישיבות ההסדר היו 

רעות בשדות אחרים לגמרי. אבל אין מצווה מכבה רובם הולכים    ל
תלמידים עבירה. אין לזה עניין לישיבות הגדולות, בהן מקדישים ה

מוד התורה ברמה גבוהה. ביחס לישיבות את כל זמנם ומרצם ללי
ים: אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו! אבל הגבוהות אנו אומר

הבעיה חמורה הרבה יותר מזה. עינינו הרואות כי אנו חיים במדינה 
עצמת. בצעדים תוקפניים, נגד כל דבר אשר חילוניותה הולכת ומת

הקשור בתורה וביהדות הנאמנה. ברור שלעת כזאת חייבים אנשי 
החיים הרוחניים  התורה להוכיח יתר דבקות ויתר עירנות בכל שטחי

ל, ברוב ”והנה באה ההצבעה במפד והמדיניים, ביתרון תוקף עוז.
דעות גדול, בעד גיוסם של בני הישיבות. ואפילו אם היא עטופה 
בפרזולוגיה של ״קידוש השם הרי היא מוכיחה לנו בעליל על חלל 
תורני מאכזב, מזעזע ומסוכן ביותר. לא בין אנשי הקיבוץ הדתי 

ל בכללה, זו התנועה שלקחה ”בקרב תנועת המפד בלבד, אלא אף
עליה בשעתו לעמוד בפרץ על מנת להבטיח כי תורת ישראל תהיה 
התורה של עם ישראל בארץ ישראל? נשאלת כאן השאלה הגורלית: 

ית, ”י והאווירה המפדל”איך קרה כדבר הזה? סימן שהחינוך המפדל
ני המפד״ל, אנה יסודות אמונתיים שליליים מאד. ואם אלה פ  ספוגים

אנו באים ואיך יכולה יהדות התורה לסמוך את עתידה על כוחות 
מפוקפקים כאלה, בעוד אנו זקוקים לצבא של תורה, בעלי עוז קודש, 
שעיזוזם דגלם. והנה במקום עוז קודש אנו רואים טשטוש, חוסר־

הכרה וזלזול בערך העליון ביותר של היהדות: 'תלמוד תורה כנגד 
ה זו חייבת לשמש אות אזעקה מרעיד על סכנת קיומה הצבע כולם'.

של תנועת המפד״ל, כתנועה דתית רצינית וראויה לשמה. תנועה 
או שהיא קנאית לתורתה, או שהיא מתרוקנת ומתאפסת  –ומפלגה 

לאט לאט עד שהיא יורדת לגמרי מעל במת ההיסטוריה. שומה עתה 
גיוסם של בני ל לא להסתפק בביטול ההחלטה על ”על מנהיגי המפד

הישיבות, בזה בלבד לא סגי כלל, עליהם להתעורר מייד ולאלתר 
לאחוז באמצעים נמרצים, בכדי להציל ולהחיות את תנועת המפד״ל 
ולהפכה לכלי יוצר אמתי, ובלתי מזויף למען השם ותורתו, עמו 

 וארצו". 

חד הרבנים. שנכתב על ידי א דברים מתוך מכתבאביא  כנגד דעה זו,
לרב שלמה יוסף זוין זצ"ל. כמובן, שיש  יחסים את המכתביש שמי

להבין את המקרה שעליו דובר בזמנו של הרב זוין. מדובר בזמן 
מלחמת קום המדינה. ולכן, כמובן, שיש מקום לחלק בין זמנו לזמננו. 

 אבל, עדיין ראוי להביא את דבריו: 

 הרשות אבל, הקודש עיר גאוני, ורבנן למרנן ההערצה וכל הכבוד כל
 ?לכם מנין זו, רבותינו ילמדונו: לשאול ניתנת

 מלהשתתף פטורים חכמים-ותלמידי תורה שבני, לכם מנין זו
 עליו העומד הצורר הצר מיד ישראל עזרת של מצווה במלחמת

 הלכה של בצורה לפרסם, לכם מנין זו? חלילה, ולהשמידו לכלותו
 ולא שםלהיר לא להם אין הישיבות שבני" תורה דעת"ו פסוקה

 לא - נפש שבהצלת שנינו כך לא וכי? כלום ולא להתייצב ולא להיפקד
 הללו דברים עושין אין" - מישראל אחת נפש אפילו אלא, נפשות

( ל"ה ב"פ שבת, ם"רמב'; ב ד"כ, יומא" )ישראל גדולי ידי על אלא
, ז"ט" )לרבים למעשה הלכה להורות כדי( "שם ם"רמב) וחכמיהם

 הוא שעה שבאותה בין יש הבדל וכי(? שם הרב ע"ושו, ח"שכ, ח"או
 אחת נפש בהצלת ואם? מתבטל שאינו או תורה-מתלמוד מתבטל

 !וכמה כמה אחת על ישראל אלפי רבבות בהצלת, כך

 נפשות סכנת חשש משום בה שאין הצלה בין לחלק נבוא ואולי
, דעתנו על נעלה אולי זה חשש משום בה שיש לזו, עצמו להמציל
? רבים הצלת בשביל סכנה בספק עצמו להכניס כזה יובח אין שבכלל

 מבחינת, בתורה מרומז היכן וכי: אחרת שאלה הרי, נאמר כך אם
 לשפל שבגדולים גדול בין נפש בפיקוח שהוא הבדל איזה, ההלכה

 כל הרי, סכנה חשש משום בהגיוס להשתתף אין אם? שבשפלים
 לחודי יבותהיש-בני את הבדלתם ולמה, זה מחיוב פטורים ישראל

 דההוא דמא דילמא, טפי סומק דירך דדמא חזית מאי" של בהחשבון
 של דמו בין הבדל שום אין הרי'(, ב ה"כ, פסחים" )טפי סומק גברא
" נפש מפני נפש דוחין אין. "גמור הארץ-עם של לדמו בתורה גדול

 שהדבר אלא! יומו בן לתינוק ביחס אף נאמר הרי( ו"מ ז"פ, אהלות)
 חברו את להציל אדם חייב אם הפוסקים נחלקו לא כאן שעד, פשוט

; ד"הי א"פ, רוצח, משנה כסף: ראה) עצמו סכנת של ספק במקום
 ג"ח, ז"הרדב ת"שו; שם ע"וסמ, ו"תכ סימן, משפט חושן, יוסף בית

 אלא(, ועוד; ונפש גוף נזקי הלכות, ה'וד, הרב ע"שו; ב"נ אלף סימן
 נוגע כשהדבר לא אבל, רבים ואפיל - נניח - או יחיד להצלת בנוגע

 צורך יש וכי. מצוה מלחמת של התגוננות בתורת ישראל כלל להצלת
 עזרת"ש!( חולק באין) והפסוקה הידועה ההלכה ושוב שוב לשנן

, מלכים, ם"רמב) מצוה מלחמת זוהי" עליהם שבא צר מיד ישראל
 וכלה מחדרו חתן אפילו, יוצאין הכל"ש, אמרו שעליה(, א"ה ה"פ

 מצינו היכן וכי(? ד"ה ו"פ, מלכים, ם"רמב'; ב ד"מ, סוטה" )תהמחופ
 יהיה ואם? זו מחובה פטורים בתורה העוסקים חכמים שתלמידי

 לאויב ו"ח להניח עלינו כלום בתורה יעסקו ישראל וכל" דרא אכשור"
 להתגונן ומבלי נגדו להתקומם מבלי, חפץ שלבו מה בנו לעשות

 המוכשרים אחרים אנשים ה"ב ויש, דרא אכשור לא, מאי אלא? מפניו
 מצינו היכן: השאלה אותה שוב והרי? המלחמה למערכת לצאת

 להשתתפות בנוגע והפחיתות החשיבות מבחינת ומאוחר מוקדם
 ?צר מיד ישראל בעזרת

 יהושע את הוכיח' ד צבא שר. להיפך מפורשים דברים מצינו אבל
 ועכשיו, הערבים בין של תמיד ביטלתם אמש; "יריחו במלחמת
 שהוא, ועכשיו: "י"רש ופירש'(, א' ג, מגילה" )תורה תלמוד ביטלתם

 דברים". בלילה נלחמים אינכם שהרי, בתורה לעסוק לכם היה, לילה
, שנלחמים שבזמן הרי"! בלילה נלחמים אינכם שהרי: "ברורים

 .בכך צורך כשיש, תורה תלמוד מבטלים

 כל את השמיע אסא והמלך: "אמרו( י"ה ח"פ, סוטה) ובירושלמי
 אמרו'( א' י, סוטה) בבבלי ואם", ובריבי רבי לית... נקי אין יהודה

 גיוס בני ישיבה
 א"שליט פישר בצלאל אורי הרב

 למחשבה נקודה



 

 

 לפי הטעם לנכון א"המהרש שם ביאר הרי, כך על נענש שאסא
 חכמים תלמידי אף ודאי מצוה שבמלחמת, רשות מלחמת זו שהייתה

, אנגריא ערך) והערוך(. מפורשים דברים א"במהרש שם ראה) חייבים
 בכלל שאסא להם מנין לבאר כתב( שם בסוטה גליוןה על והובא
 שפירושו" נקי אין"מ שדרשו לפי, למלחמה חכמים-תלמידי הוציא

 תלמידי שכן כל" וממילא" מחופתה וכלה מחדרו חתן אפילו"
 מחדרו חתן יוצאים מצוה במלחמת אם: ולמד צא ומעתה'. חכמים

 יןמד ובמלחמת! חכמים תלמידי-שכן-שכל הרי, מחופתה וכלה
 פנחס ואת אותם לצבא למטה אלף משה אותם וישלח: "נאמר

 '(.א ג"מ, סוטה' )סנהדרין אלו - אותם'( ו, לא, במדבר)

 כל אין כלום? שלפנינו המדובר הוא בלבד אחרים הצלת כלום: זו ואף
, נפשות סכנת בפני עומד, הבדל ובאין יוצא באין, מאתנו ואחד אחד
 לא בתורה שהעוסקים, המידה יאה כך וכי? לו אשר וכל וביתו הוא
 חובת ויטילו מנגד יעמדו אלא, עצמם את להציל מחויבים יהיו

 היא זו וכי או, המידה היא כך וכי? אחרים על, הם הצלתם, ההצלה
 ?כזאת מצינו היכן? תורה דעת

 בני ישתתפו: הנותנת היא, אדרבה? בה העוסקים על מגינה התורה
 בחקותי אם! "חברים ועל עליהם תגן התורה וזכות, במערכה התורה

, תלכו בחקותי אם מקיים אני מה הא...המצות קיום זה יכול, תלכו
 הובטח ומה(. שם י"רש; שם כהנים תורת" )בתורה עמלים שתהיו
", ונפלו" אמנם" לחרב לפניכם ונפלו אויבכם את ורדפתם? "זה בשכר

 כך לא, ה"הקב אמר: "נאמר" אליהו דבי תנא"וב"! רדפתם"ו - אבל
 דרך אלא תורה דברי בישראל בהם שאין פי על אף?! בתורתי כתבתי

 ומאה מאה חמשה מכם ורדפו הכתוב בישראל בהם יקיים בלבד ארץ
 מכם אחד והמצות התורה את תעשו אם אבל, ירדופו רבבה מכם

 (.א"י פרק, רבה אליהו" )רבבה יניסו מכם ושנים אלף ירדוף

 על לסמוך מותר כלום, ע"רבש'(? ב' ז, ב"ב" )נטירותא צריכי לא רבנן"
 צריכים רבנן שאין ולומד ממש נפשות סכנת של במקום הנס

 לא כלום, תוכיח( צרה פעמים תקום לא) ט"תרפ של וחברון? שמירה
, מזהירים הרקיע כזוהר, וטהורים קדושים צעירים עולה בני לפני נפלו

 היו ההם הקדושים, רבנן מינייכו במטותא? וחכמיה הישיבה מבחירי
 אותם הם הם והרי"? נטירותא צריכי" היו לא או", נטירותא צריכי"

 ורוצחים הפורעים אותם הם והם אז ורצחו שפרעו הערבים-האויבים
 ובזמנים, וכיוצא חומה בנין של" נטירותא" על אמרו ואם! עכשיו

, י"רש ראה) לבוא העלולים שונאים מפני שמירה במטרת, רגילים
 מלחמת של ולחובה נפשות סכנת של לזמן עניין הז מה'( א ח"ק מ"ב

 להדביק" העם משמר"מ הוראה יצאה הנה: בעצמכם הגיעו? מצוה
. הפצצה משוסםסכנת נייר או בבד החלונות כל של השמשות את

 בטענה כזאת יעשו לא חכמים שתלמידי הדעת על יעלה כלום
 מהעוסקים שהוא מי אף היה כלום"? נטירותא צריכי לא רבנן"ש

, החכמים-תלמידי עזבו ולמה? זו הוראה ממילוי שהשתמטו בתורה
 מיריות הנפגעות הספר-שכונות את, ישראל בני אחינו שאר עם יחד

 וכי"? נטירותא צריכי לא רבנן" של זו בסגולה השתמשו ולא הצלפים
 וכי? אחרים על לסמוך אפשר-אי אלה שבמקרים בלבד זה בשביל רק

 במקומה ושלא בזמנה שלא להשתמש אפוא ולמה? התורה דעת זוהי
 ובמקומה הנכון בזמנה, לעצמה שכשהיא", נטירותא" של זו באמרה

 .נחמדה פנינה היא, המתאים

 למדינה בכלל המתנגדים" קרתא נטורי" של לרוחם אני מבין

. וחסל, להיכנע עלינו: מיותרת היא המלחמה שכל והסבורים היהודית
 כך שסובר מי. קרנות ליושבי ותישיב-בני בין הבדל אין-שוב אז אבל
 אבל. שיהיה מי יהיה, מישראל גבר כל בגיוס מהשתתפות למנוע עליו

 בארץ העם כל. יכתבם ונער הם מספר מתי כך החושבים, לאשרנו
 ומקיים מאשר, וכתות מפלגות, וסוגים חוגים הבדל באין, ובתפוצות

 זו התגוננות במלחמת ההשתתפות את נפש ובמסירות בהתלהבות
 בארץ לישוב ו"ח תקומה אין כי היטב מבינים כולם. עלינו שכפו

 שתקלוט, בארצנו עצמאית מדינה מבלעדי בגולה הפליטה ולשארית
 באדמת ונדים הנעים, דם השותתים אחינו את פתוחות בזרועות

 כל ואף ידע הוא וישראל יודע הוא' וה. לרגלם מתחת הבוערת, הגולה
 לא, במלחמה רוצים אנחנו ולא יפיםמתק אנחנו שלא, יודעים העולם
 אבל. דם לשפך מועדות פנינו אנחנו ולא קרב לקראת ששים אנחנו

 את להציל, העם כל חובת, חובתנו, רצח בחמת עלינו מתנפלים אם
 רובכם, וגדולינו גאונינו, אתם והרי. והציל גנון - ימנו ואת עצמנו
 לפיכךו, בכלל זו מצוה מלחמת של ההכרחית בנחיצותה מודים

 היקרים לבחורינו ועידוד ברכה דברי בהכרזותיהם מכם רבים הקדימו
, התורה חכמי את אף לזרז עליכם אפוא ובכך. במערכה העומדים

. כן לעשות, במערכה להשתתף והגוף הגיל מבחינת המוכשרים
 ?פה תשבו ואתם, למלחמה יצאו האחיכם

 ובר בעזוב יתרוקנו שהישיבות חשש אולי יש מעשית מבחינה
 לשם אבל. עליה תהא מה ותורה, האולפנא מוסדות את התלמידים

 מעשיים הסדרים על הגיוס מוסדות עם ומתן במשא להיכנס יש כך
 כמה עד. ולהגבלות להקלות הדרך את למצא אפשר ותמיד, ידועים
 להחליט אבל. המוסדות אותם מצד כזאת נכונות הייתה, לי שידוע
, להיפקד ולא להירשם לא, עיקרו כלל להשתתף לבלי פסקני באופן

 ?לכם מנין זו - ולא ולא ולא

, המלחמה במערכת עודרים, השם את מקדשים הישיבות מבני רבים
 בגווילים מדפדפים ידם באחת. יידרש אשר ובכל ובמשמר בגיוס

 והרמחים השלח מחזקת ואחת והתלמוד התורה של ובאותיות
 הם משפיעים וחםומר איתנה רוחם. והשריונים והקשתות והמגנים

 התורה רוח, האמונה רוח, המגן חיל בחורי על הצבא שורות על
 ולהשפיע ולאמצם לעודדם, ורבנן מרנן, מחובתכם לא כלום. והמצווה

 ?בדרכם שילכו אחרים על

 הרי( נפשות בהצלת) והזריז: וברורה פשוטה, היא הנה? התורה דעת
 וראה', ב ד"פ, יומא) דין-מבית רשות ליטול צריך ואין, משובח זה

 (!ב'וד ה"פ, מלכים ם"רמב

 להושיע אויביכם עם לכם להלחם עמכם ההולך אלקיכם' ד כי"
 "!אתכם

 רק, אלא. בפניה עומדים שאנחנו בויכוח עמדה לנקוט ברצוני אין
 אותנו ביאת הללו הדעות שתי שהצגת ,לי נראה. אחת נקודה אעיר

 דבר כל מציגיםש אנשים יש. ולבן שחור הוא דבר כל שלא להבנה
. הדברים כך אין, אבל. וחדים ברורים דברים, ולבן שחור של בציור

 לדעת עלינו אבל, אצלו שהאמת חושב אחד כל. מורכב הוא העולם
 . באמצע היא האמת מקרים שבהרבה

 אלא, ופלגנות התלהמות אינה ויכוח לכל שהתשובה לי נראה, לכן
  . הדעות שתי יןב לגשר הדרך את מצואל צריך. וגישור דיבור
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