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 )זצ"ל( קטלן אליהו אברהםהרב

 * דברים לספר הופמן הד"צ של לפירושוהערות

א.

 שעודם בפירות כאן "מדובר נאמר: ב"ה-ב"ו, כ"ג, לדבריםבפירושו
 1 מלאכה' גמר "בשעת אלא מהם לאכול רשאי הפועל ואין לקרקע,מחוברים

 חרמש מניף שאתה ו"בשעה בעה"ב" של כליו לתוך נותן שאתה"בשעה
 אלא העבודה בשעת אוכל אינו - הרמב"ן לדעת בעה"ב". קמתעל

 ע"כ. - הראשונים(". שאר כדעת )שלא לאומן" מאומן"בהליכתו
 אבדה השב משום "אבל : ע"ב( צ"א, דף )ב"מ במשנה מצינואכן,
 הגת'. מן ובחזירתן לאומן, מאומן בהליכתן אוכליו פועליו אמרו:לבעלים
 דרבנן. תקנה אלא אינו זה ש"אמרו' בברור, משמע שם הגמרא מסוגיתאבל
 הפועלים שיאכלו אלא שאין.החקנה שם( מקובצת, )שטה הר"ן פירשועוד
 לאכול להם מותר זו תקנה לאחר גם אבל 1 לאומן" מאומן "בהליכתן םג

 מביא עוב( פ"ז, שם )שסמ"ק, הרמב"ן אכן, במלאכתן. עסוקין שהןבשעה
 : אומר יהודה רן שירצה. שעה בכל אוכל גופו בכל "העושה : י התוספתאמן
 בעהוב'. של מלאכתו גזל מפני שטוען ובשעה שפורק בשעה אלא אוכלאינו

 לאכול הפועל על ת ר ס ו א שבמשנה התקנה יהודה שלר' הרמב"ן,ומפרש
 או וטוען' פורק שהוא "בזמן א ל א לאכול לו מתירה ואינה מלאכהבזמן

 לסבור יכולים היינו ואוב הגת". מן "בחזרה או לאומן" מאומן"בהליכה
 גם א( - אבל אלא רתב"1 לדברי מכוונת זצ"ל הופמן רד"צ שלשהערתו

 אלא זה אין ב( חכמים", "תקנת בשם הדבר את בפרוש הרמב"ן מכנהכאן
 - ן נ ב ר ל אבל מלאכה, בזמן לאכול לפועל לו שאסור ה ד ו ה י ר'ל

 אלו, רמבון לדברי זצ"ל הופמן רד"צ שכיוון אי-אפשר ג( לו;מותר

 תורגמו ; תרפ"ג ניסן-אייר וולגמוט, יוסף ר' של ב"ישרון" בגרמנית נדפסו*
 ה.מילואים" המתרגם. מאת הן העמודים בשולי ההערות קפלן. צ. ע"ילעברית
 במקורם. עברית וכתובים הראא"ק של מעזבונו הםוכבסוף



נמתחותתקצח

 בודאות להניח יש כך, משום עליהם. חולקים הראשונים שאר איןשהרי
 החזקה, ביד הרמב"ם לדברי והכוונה ם, " ב מ ר צ"ל - ן * ב מ רשבמקום

 הריסב"א, וכן שם הראב"ד עליהם שהשיג וג', ב' הל' פי"ב, שכירותהל'
 איננה הרמב"ם דעת גם אבל שם(. בשטמ"ק, דבריהם )הובאו והר"ןהרמב"ן
 לאומן". מאומן "בהליכתו רק לאכול לפועל מותר התורה שמן וכללכלל
 : שלפנינו בדפוסים שהוא כפי הללו, הרמב"ם דברי נוסה את נביא ברור,לשם

 לא ועדיין הארץ מן שגדולו בדבר עושין שהן הפועלין : א' כ'"ה
 הרי המלאכה גמירת מעשיהן ויהיו במחובר בין בתלוש ביז מלאכתונגמרה
 תקא כי שנאמר בו עושין שהן ממה לאכול אותן שיניח מצוה בעה"בעל
 בשכיר אלא מדבר הכתוב שאין למדו השמועה מפי וכף בקמת תבא כיוכף
 מדעתו שלא שלו בקמה רעהו בכרם שיבא לו התיר מי שכרו לא אילווכי
 מה : 1" ל' ה תאכל. לעבהרה בעלים לרשות תבא כי אומר הוא כךאלא
 שלא עד בדבר אובל בתלעם שהעושה במחובר לעושה בתלוש העושהבין
 כגון במחובר והעושה לאכול לו אסור מלאכתו ומשתגמר מלאכתונגמר
 עד בסל ויתן שיבצור כגון עבודתו כשיגמור אלא אוכל אינו וקוצרבוצר

 עד אלא אוכל ואינו וימלאנו ויבצור ויחזור אחר למקום הסל וינפץשימלאנו
 הפועלין שיהיו חכמים אמרו לבעלים אבידה השב מפני אבל הסל שימלאאחר

 ממלאכתן יבטלו שלא כדי הגת מן ובחזירתן לאומן מאומן בהליכתןאוכלין
 מבטלין. ואינן מהלכין כשהן המלאכה בתוך אוכלין אלא לאכולוישבו

 הרי מלאכה גמר בשעת שלא שאכל או ואכל ממלאכתו המבטל : ג' ל'ה
 שכל למדו השמועה מפי וגו' תניף לא וחרמש שנאמר תעשה בלא עוברזה
 בזה"... כיוצא כל וכן לאכילתו חרמש יניף לא בקצירה עוסק שהואזמן

 : קשיים כמה יש זהבנוסח
 "גמירת במעשי רק - תמיד לאכול לפועל שמותר נאמר, א' בהלכהא(

- ב' הלכה לפי זה, לעומתהמלאכה".  שלא "עד בתלוש האכילה מותרת 
 מלאכתו".נגמרה
 כשיגמור אלא אוכל "אינו שבמחובר מחתא, בחדא נאמר ב' בהלכהב(

 קודם כלומר, הסל", שימלא אחר עד אלא אוכל ש"אינו - זה ועםעבודתו",
 העבודה.גמר

 שם שי"א. שנת מן ויניציאה, דפוס נוסח לפי אינן, אלו סתירותאבל
 יגמור שלא עד אוכל בתלוש שהעושה וכו' בין "מה ב': בהלכהנאמר



תקצפנספחות

 אוכל אינו הוצר נוצי בגת וכו' וכו' לו אסור עבודתו ומשתגמר 1 ת ד ו בע
 ואכל ממלאכתו "המבטל : ג' ובהלכה 11 ונר כגת* עבודתו שיגמורעד

 אוכל "ואית : ב' שבהלכה המוקשה הנוסה אמנם, 1. וכו' המלאכה"בשעת
 ה"טגירימשנה' לפני אבל כאן. גם מצף כבר - וכף שימלא" אהה עקאלא
 4. הסל* שימלא אחר אלא אוכל "ואינו הנוסה היהעוד

 הרצאת הפגיר, והרב הראב"ד לפני כנראה שהיה ברמב"ם, זה נוסחלפי
 גמירת "מעשי לגבי קיימת לאכול הפועל של זכותו היא: כךהדברים

 לסיוד ועד קטיפתם למן הפירות, של הסופית" "הכנתם כלומההמלאבה",
 א, הלכה של תכנה זה - למעשר(. מלאכה גמר )והוא השדה מלאכתכל

 לפועל מותר בתלוש שכן למהובר, תלוש בין הבדל יש אומרת: ב'והלכה
 בשעת עבודתה בגמה רק במחיר--- אבל עבודתוי בשעתלאכה

 שפתפרש תמףן לא "מהמש משם לצו) לשעל לו אסיעבודתו
 ז עבודתו* "בגמר פיגש ומה לאמלתךן חרמש תני לא חרמש "בשעת :לע

 מהובר לדין תלוש דין בין הרמב"ם שמבדיל ההבדל שמקור שסוברהראב"ד,
 פאולין אמרו: לבעלים אבדה השב משום "אבל : ב צ"א, ב"מ במשנה,הוא

 כנראה סובר - הגתי מן ובחוירתז לאופז מאומן הליכתן בשעתאוכלין
 צריך זה ולפי הרמב*ם. לו שכיוון עבודתו' "גמר היא הגת מן הורהרישעת
 1 העבודה לאחר הגת מז בחזירתן רק לאכול לפועלים מותר התורה שמןעומר,

 ה"מפני - )שם( הגמרא לסוגית בהתאם - שבו אופן גם לנו שיבאוכדי
 גם - כך על נוסף - התירו שרבנן לומר' עלינו דרבנן, הוא אבדה*השב

 מעצם שנמצאה הקטעים ובאחד ראשונים. ודפוסים עתיקים כת"י בכמה הוא וכן2(
 נמחקו - טשנה-תורה ספרו של קמא ממהרורא - ז"ל  הרמב"ם שלכחי"ק
 והעביר תחילה, שכתב מלאכתו", ומשנגמרה מלאכתו "נגפרה : המליםעל-ידו

 כרך בסוף עיין עבודתו". ומשגמר עבודתו "יגמור : במקומן וכתב עליהןקו
 משנה- מספר "פרקים : תש"ז ניו-יורק עמיחי, הוצ' להרמב"ם, ממשנה-תורהה'

 המהדורה של הטופס מן ז"ל... המחבר רבנו של קדשו יד בעצם שנכתבוהורה
 עזרא על-שם שבביהכ"נ הגניזה בעלית וטמונים... גנוזים היו ראשונה...הכי

 אוצר-הספרים בבית מהם עתה ושמורים נגוזים מצרים... של שבקהיראהסופר
 באוכספורד... אשר הבתיליאגא בספרית ומהם בניריורק... לרבנים ביהמ"דשע"י
 לוצקי". בן-פנחס משה ע"י וססודדערוך

 שצין בשנויי-נוסחאות עין ראשונים. ודפוסים עתיקים כת"י בכמה זה מעין3(
 שם.לוצקי,

 שם. לוצקי, שצין בשינוי-נוסחאות עיין עתיקים. כת"י בכסח כן4(



 ת ו ה פ םנתר

 קודם שזה כיון התורה, מן אסור שהיה מה לאומן", מאומן ב"הליכתןלאכול
 הראב"ד(. בדעת שם, ה"לחם-טמנה" שהקשה מה לישב יש )כךגמר-עבודה

 שהרי הרמב"ם, בדברי זה לפירוש כיוון לא זצ=ל הופמן שרד"צ הדבר,ברור
 אלא לאומן", מאומן "בהליכה אינו התורה מן אכילה זמן - זה פירושלפי

 מן "בחזרה : וצ"ל - טעות כאן שיש שנאמר לא אם 1 הגת" מן"בחזרה
  ל"הליכה הגת" מן "חזרה בין מהלק אינו שם, ה"לחם-משנה", )אכןהגת"
  הראב"ד לרברי  ישוב  מוצא  הוא אין - כאמור - אבל לאופז=,מאומן
 ב"וצ"ע"(.ומסיים

 לפיו המגיד. הרב נותן - הרמב"ם לדברי לכאורה, יותר, חלקביאור
 הסל הולכת בשעת כגון הסל, מלוי לאחר סמוך הוא במחובר האכילהזמן
 )וזהו: בגמר-עבודתו  קצת  עדיין עסוק שהפועל  בשעה והורקתו,לגת

 שארית-עבודתר בעת גם יבטל לא שהפועל וכדי י 5 עבודתו"("כשיגמור
 מן ו"בחזרה לאומן" מאומן "בהליכה גם לאכול מדרבנן לו התירו -זו

 שבתוספתא(. כרבנן - התורה שמן האכילה מזמן לגרוע מבלי )אפשר,הגתי

 שאי-אפשר נמצא מדרבנן. הם האחרונים הזמנים שני הרי זה, ביאורלפי
 רק לאכול לפועל מותר התורה שמן שיסבור - הרמב"ם בדברי לפרשכלל

 לאומן". מאומן"בהליכה
 שהפועל הרמב"ם דברי למקור ביחס הערות כמה להוסיף עוד הראוימן
 כמקור מביאים כולם הראשונים עבודתו. בשעת אוכל כשהוא בלאועובר
 על חרמש מניף שאתה בשעה - תניף לא "וחרמש : הספרי דברי אתלזה
 בקצירה שאתה זמן כל חרמש "בשעת : מפרשם שהרמב"ם 6, בעה"ב'קמה
 הופמן רד"צ הוצ' תנאים, במדרש הוא )וכן לאכילתך" חרמש תניףלא

 אף גיסא מאידך אבל  הרמב"ם, לפני גם הת ממקורותיו שהדבה ז,זצ"ל
 הופמן רד"צ שהעיר כפי כבמקור, ברמב"ם גם  קרובות  לצתים השתמשהוא

 : רס"ז במל"ח זה, מעין היא ספר-המצוות של התיבוני התרגום לשוןבמבואו.
 שאר תפיסת לעצמך"(. תקצור לא הקציר בשעת כלומר חרמש..."ובשעת
 חרם?,  בהנפת לעצמו  לקצור לפועל שאסור אלא אינה  זו בדרשההראשונים

 להיתר-אכילה, ענין שנתנוה או ור"ן(, )ראב"ד בכלי  קביצות ררךכלומר
 תיבול". לא חרמש בשעת שלא אכול, חרמש "בשעת : כך משמעותהשתהא
 במדרש-תנאים(. הוא )וכן בספרי הלשון גם כך היתה הרמב"ז שלפניכנראה

 שם, בל""מ, זכו5:
 רס"ז. פ' תצא, כי ספרי,6(



תרא ת 1 ח פ םנ

 לתלות מקום לנו נותנת שהיא אפשר 7, הנ"ל במדרש-תנאים אחתפסקה
 ששנינו דתנאי. בפלוגתא - הראשונים שאר ממנה שנטו הרמב"ם של זודעה
 כשהוא אדם, בכל אלא מדבר אינו או מדבר הכתי בפועל וכו' תבא "כי :שם

 הכת' בפועל וכו' תבא כי ת"ל מה הא אמור, אדם כל הרי תגזול ולאאומר
 אתה מלאכה, ובשעת מדבר הכת' בפועל : אומר בן-מהללאל עקביא ומדבר
 תיל מלאכה, בשעת ושלא מלאכה בשעת או מדבר הכת/ מלאכה בשעתאומר
 מותרת אינה בהמה מה באדם והתיר בבהמה והתיר הואיל וכו' תחסוםלא
 מלאכה". בשעת אלא מותר יהא לא אדם אף מלאכה בשעתאלא

 שבמחובר לותר יש מחסימה, הדבר את שלומה מהללאל, בן עקביהלפי
 חוששין ואין ממש, מלאכה בשעת - שור של בדישו כמו האכילהמותרת

 "וחרמש : הכתוב מן אסור, הדבר קמא תנא לפי - זה לעומתלבטול-מלאכה.
 בן- ועקביה קמא תנא - הרמב"ם לדעת - חולקים ובזה תניהן.לא

 - הרמב*ם של ללימודו מקור גם נמצא אלו קמא תנא בדברימהללאל.
 מ"לא למדנו כבר בפועל. אמורה שהפרשה - מקורו הוערה לא הנהשעד

 שכרר לא אילו )"וכי רעהו בכרם א 1 ב ל גם אסור אדם* של"כלתגזול*
 שלפנינו הפרשה הרמב"ם(. אומר - רעהוז* בכרם שיבא לו התירמי

 כליך "ואל : אלא מזהירה היא ואין מותרת שהביאה מלכתחילהשמניחה
- תתן*לא  בפועל. אמורה שהיא בהכרח 

ב.

 יבמות - בתלמוד המוקשה למקום שאמרו, למי ראוי מענין,פירוש
 : כאן מעיר הופמן רד"צ תצא. כי פ' בתחילת יש -ד

 כשכלל כי-תצא(. )שבפ' הללו המצוות לסדר בקשר ברור דבר בידנו"אין
 אותן או הנה, עד כלל נכתבו המצוות"שלא אותן "משנה-תורה' בספרמשה
 חיי שלגבי שבחוקים '*פשר מסויימים, מטעמים עליהן לחזור לנחוץשמצא

 שהיא איזו ע"י אחרת מצוה למצוה.'אחת' הסמיך - היחיד וחייהמשפחה
 כזו רעיונות סמיכת רק מקום בכל לבקש עלינו כך מתוךאסוציאציתירעיונות.

 יבמות - סמוכין דרשינן תורה )במשנה לזו זו הסמוכות מצוות שתיבין
 *(*. בב,

 153.עמ'7(
 )המל-ד(. בפנים תוקן במהדורתנו בגרמנית. במקור כד*



 ת 1 ח פ מנחרב

 טעם ברמז כאן נותן זצ"ל הופמן ורדית א, ד יבמות : שצ'לנסובן
 התוס', כלשון - אשר זה, בלא מתבארת שאינה לתופעה ביותרמאיר-עינים

 במשנה- - מופנה* או מוכח דכולהו ליה קים "במשנה-תורה : וכי ד"השם
 ע"י שבסמיכות-הפרשיות הכוונה את להוכיח שניתן הוודאות תמיד ישחורה

 הראבון, דברי שמביא רנשבורג, מהח"ב בהגהות )עי"ש "מופנה" או.מוכח"

 הראבון של באורו וע" זה, במעין להתבאר ניתנים קצת העמומיםשדבריו
 בךיכך(. מישב אינו לכאורה שהואבחדושיו

 ע"ה רבנו משת ע"י תחילה נאמרו משנה-תורה שדבריהתפיסה
 "עד : ל' מגחות - ה' תורת למעלת הועלו כתיבתם ע"י אח"כ ורקטדעתו,
- כותב" ומשה אומר הקב"הכאן  שבמשנה הקללות לגבי בפירוש מצויה 

 מדברי לומדים שאנו מצינו, זה )מעין עיי*ש פ"ח, וב"ב ל"א במגילהתורה,
 התורה. הלכות גופי - כולה התורה מכל כמו - יתרו פרשת שבתחילתיתרו
 : ס' פ' רבה בראשית גםהשהה

"D~ff 
 יתר וכר(. בתי-אבות" עבדי של שיחתן

 דיבר - "הואיל"( למלת א, א, )דברים לתורה בפירושו הרמב"ן לפי : כןעל
 קודמת. אלקיח הוראה בלא עצמית, התעוררות מתוך הללו הדברים אתסשה

מילואים

 - למשיג תשובה מתוך-

 הוד-כבודו כתבי את לי הראה וולגמוט ד"ר מהר"י הרב הגדולידידי
 את ושמתי זצ"ל, הגרד"צ מרן לדברי ב"ישרון" מאתי שנדפסה ההערהע"ר
 כמו זאת, הערתי על כבודו של הבקורת בדברי רבה באהבה לעייןלבי

 כל על אמת מוכיחי לנו והיו יתן ומי המוכיחך", את "אהוב : חז"לשאמרו
 כבודו דברי עלי חביבים ולפיכך נחטא. ולא נכשל לא למען ושעלצעד

 לפי בזה עותתי על לי להוכיח בבואו משנה-תורה, בענין באש-דתהמובעים
 אל, א' דברים בפרושו, הרמב"ן למש"כ ציין כבודו גם הן ובאמתהשערתה

 כי להודיעם כן והזכיר התורה, את להם לבאר שרצה משה, "הואיל :וז"ל
 הואלנו ,ולו ולין', נא ,הואיל מלשון בזה, ה' אוהו ולא כן לעשות ראהמעצמו
 שלא באוריו את מעצמו משה שאמר לאחר אולם עכ"ל. רבים". וכןונשב',
 בתורה, הללו הבאורים את לכתוב הדבור אליו בא אז עליהם, ה' לוציוה
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 משה, מבאורי שנכתב מה כל ומעתה הכונה', לאמתת נבואתו ברוח כיוןכי

 יתרו שאמר מס וכן אהד. יוד של קוצו גרעון בלי אף הוא ה' תורתהכל
 שידבר ליתרו ה' צוה ולא אמר מעצמו הן וכו', תחזה ואתה פרשת כללמשה,

 נעשו ואז התורה בספר שיכתבם למשה ה' צוה דבריו, שדבר לאחר אבלכן,
 ודאי אברהם, עבד אליעזר של ספורו כגון התורה, ספורי כל וכן ה'.לתורת
 עבדי של שיחתן "יפה אבל השמים, מן מיוחד צווי בלי כן אמרמעצמו
 עשה הזאת והשיחה 9, חז"ל שאמרו כמו בנים", של מתורתן אבותבתי

 את שיכתוב למשה אמר ומאז בה, המתנוסס הקורש מפני לתורתוהקב"ה
 כקדושת ממש חמורה וקדושתו ד' לתורת כולו נעשה בספר-התורה הספורכל

 אין כי ראומה", ושמה "ופלגשו הפסוק קדושת גם וכן ישראל,, "שמעפסוק
 כלם כי בדבר, הבדל כל ואין לזה זה פסוק בין התורה בקדושת הפרשכל

 וכן הק/ התורה מן לחלק שיהיו הללו בדברים בחר שה' הם, ה'מבתירת
 מפני כהנים שבתורת מאלו מרובות שבמשנה-תורה שהקללות חז"לאמרו

 בצווי נאמרה לא זו פרשה שגם הרי 0ן, הקב"ה מפי ולא אדם מפישנאמרו
 ונמצא תורה, לשם התורה בספר שתכתב אמירתה אחרי ה' צווי שבא אלאה',

 בתורה. זה כל נכתב יתברך בצוויו שהרי זאת, כל את ציוה בעצמושהקב"ה
 "מתוך : ז"ל הגרדצ"ה ד' על לפני טוענים באו כי לכבודו אגלהועתה

 הסמוכות מצוות שתי בין כזו סמיכות-רעיונות רק מקום בכל לבקש עלינוכך
 למצוה "הסמיך : כתב שם לזה וקודם ן. סמוכין("י דרשינן תורה )במשנה לזווו

 הזה הלשון שמתוך צ1 אסוציאצית-רעיונותי שהיא איזו ע"י אחרת מצוהאחת
 דבורו בשעת במקרה התלוי דבר אלא ה,,סמוכין" אין כאילו לכאורהנראה
 והנבואית הקדושה בכונתו כי ז"ל, דבריו לבאר באתי כן על בלבד. משהשל
 כל את להכניס ידו על הסכים והקב"ה תלוי, הדבר היה רבנו משהשל

 התורה. ספר לתוך הרמב"ן( )כמ"ש מעצמו שאמרבאוריו
--- --- 
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