
  

  ה" תשס●ז "בית יצחק ל

  ברוך פסח הכהן מנדלסוןהרב 
  ש מרשה שטרן"ע  במתיבתאמ"ר

  ם בענין מפרק"שיטת הרמב

הדש כגרוגרת חייב , ל"וז, )ז"הח "פשבת ' הל(ם "רמבכתב ה

ואין דישה אלא בגידולי קרקע והמפרק הרי היא תולדת הדש וחייב וכן כל 

וקשה  .ל"עכ, 'וכו, כיוצא בזה החולב את הבהמה חייב משום מפרק

 ידולי קרקע וכיון דאין דש אלא בגידולי קרקעה בהמה לא הוי גלכאור

  ?אמאי חייב משום מפרק דהוי תולדה דדש

  תירוץ המגיד משנה. א

והמגיד משנה שם תירץ שבהמה נקראת גידולי קרקע כמבואר 

ונתת הכסף בכל אשר "דכתיב , לגבי פדיון מעשר שני ):נד(ק "ב' בגמ

נן מינה מה הפרט מפורש פרי מפרי וילפי' תאוה נפשך בבקר ובצאן וגו

ה פרי "י בסוף ד"ועיין רש( ".וגידולי קרקע אף כל פרי מפרי וגידולי קרקע

ה וגידולי "ד: כז(כתב  ובעירובין .) ממעט דגיםגידולי קרקע ד-מפרי 

נמצא שבהמה הנזונת  .ל"עכ, שכולן ניזונין וגדילין מן הקרקע, ל"וז )קרקע

  .גידולי קרקעמן הקרקע הוי 

ר "ת, 'לענין לאו דחסימה כתבה הגמ ).פט(מ "דבב, אבל קשה

שגידולי  דיש מה דיש מיוחד דבר שגידולי קרקע ופועל אוכל בו אף כל

 ואין גידולי קרקעקרקע פועל אוכל בו יצא החולב והמחבץ והמגבן שאין 

  .גידולי קרקעומשמע דלענין חסימה אין בהמה  .כ"ע, פועל אוכל בו

  ,ל"וז, )ה מפרק"ד. עגשבת (' ועיין בתוס

ת דבשילהי "י דהוה תולדה דדש וקשה לר"פירש

אמר דחולב חייב משום מפרק ואי .) לקמן צה(המצניע 

הוה תולדה דדש הא אמר לקמן גבי הפוצע חילזון 

דלרבנן אין דישה אלא בגידולי קרקע ואין לומר דדוקא 

חילזון שהוא דג פטרי רבנן דלא הוי גידולי קרקע אבל 
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חייבי דבהמה חשיבא גידולי קרקע כדמוכח בחולב מ

כ טעמא דרבנן "דהא ע:) עירובין כז(בריש בכל מערבין 

משום דילפינן להו מסממנין שבמשכן דאין דישה אלא 

לגבי דבר הגדל ממש מן הקרקע לא ]ו[בגידולי קרקע 

חשיבא בהמה גידולי קרקע כדאמרינן בהשוכר את 

גידולי קרקע מה דיש מיוחד שהוא .) מ פט"ב(הפועלים 

' יצא החולב והמגבן וכו' ופועל אוכל בו אף כל וכו

י דפליג לקמן "ודוחק לומר דברייתא דהמצניע אתיא כר

  .אדרבנן

וקושיתיינו , מ"ם לפי המ"שוה לשיטת הרמב" אין לומר"ולכאורה שיטת ה

  .י"על רש' ם הוי קושיית התוס"על הרמב

פציעת חילזון ' למה נקט התוס', אבל יש לעיין בקושיית התוס

   ?ולא נקט האי דחסימה תחילה, לראיה

דאין דישה אלא בגידולי  ם דבלי שיטת הרבנן"ותירץ המהר

דמיעטיה קרא דמה דיש שהוא "א דשאני התם אצל לא תחסום "הו, קרקע

א "סד, כ אצל שבת דליכא מיעוט זה"משא ".'מחובר קרקע אף כל וכו

ולכן . גידולי קרקעשלא ב ' או שיש דישה אפיגידולי קרקעשבהמה חשיב 

צריך להקשות מתוך שיטת הרבנן דאין דישה במלאכות דשבת אלא 

שבמשכן דהוו גידולי  בגידולי קרקע משום דילפינן מלאכת דש מסממנים

  .קרקע

אין ראיה משם  ?מ לבסוף"מב' כ מה ראיית התוס"א, ותימה

, שבתכ שם ולא בהלכות "דאפשר דזה רק גזיה, שבהמה אינו גידולי קרקע

  .ע"וצ

מ דלא חשיב "בב 'על סתירת הגמ' למה לא עמד התוס, ועוד קשה

ש דחשיב בהמה "ק ובעירובין גבי פדיון מע"בב'  לגמגידולי קרקעבהמה 

  ?גידולי קרקע

א להמסקנא בקושיית "ועוד צריך להבין מה שונה בסברה מההו

 ,גידולי קרקעמ דבהמה הוי "ם לפי המ"למה סברו בתחילה כרמב .'התוס

  ?ולמה חזרו לבסוף
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, )'ה גידולי קרקע יצא החולב וכו"ד. פט( א מציעאבב' עיין תוס

  ,ל"וז

חשיב בעלי חיים :) עירובין כז(בריש בכל מערבין 

גידולי קרקע דדריש ונתתה הכסף בבקר ובצאן מה 

הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע התם קרי להו 

 מפיק גידולי קרקע לפי שניזונין מן הקרקע אבל הכא

שפיר חולב ומגבן דלא הוי בכלל דיש שהוא גודל 

  .וצומח מן הקרקע

 בחסימה גידולי קרקעבמה שונה גדרי ,  בכוונתוריך ביאורוצ

  ?ש"ממע

ועיין שם בשיטה  .ש שם אומר דהכל לפי הענין"הרא' התוס

  ,ל"וז, שאנץ' מקובצת שמביא בשם התוס

 .דבכל מקום דומיא דמילתא דכתיבא בקרא מרבי אינך

 כולל גידולי קרקעהגדר של  'בקר'כשקרא כתב , כלומר

הגדר של  'דיש'וכשקרא כתב , אפילו ניזונין מן הקרקע

  . כולל רק מה שצומח מן הקרקעגידולי קרקע

מ "בעירובין וב דאינם מביאים הגמרות' ולכן אפשר לומר בתוס

גידולי אלא לאפשרות לגדר של ,  בשבתגידולי קרקעכראיה לגדר של 

 גידולי קרקעכיון שאין פסוק מפורש לגדור הגדר של , דהיינו . סתםקרקע

לגדר של ' וכל ראית התוס .אצל הלכות שבת אפשר לגדור כזה או כזה

 בהלכות שבת הוא מסברה דילפינן הלכה זו מסממנים גידולי קרקע

  .שבמשכן שצמחו מן הקרקע והוי גידולי קרקע ממש לאפוקי בהמה

ראשונים ' פ מח" עגידולי קרקעבגדר ' מ בתוס"ל עוד המו"ואפ

  .לגבי אבות מלאכות

  ,ל"וז, )ג,ב 'להז "פ שבת 'הל(ם כתב "הרמב

כל אלו המלאכות וכל שהוא מענינם הם הנקראין אבות 

מלאכות כיצד הוא ענינן אחד החורש או החופר או 

העושה חריץ הרי זה אב מלאכה שכל אחת ואחת מהן 

 הזורע זרעים או וכן .חפירה בקרקע וענין אחד הוא
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הנוטע אילנות או המבריך אילנות או המרכיב או הזומר 

כל אלו אב אחד הן מאבות מלאכות וענין אחד הוא 

  .שכל אחת מהן לצמח דבר הוא מתכוון

ך דאם כל אלו אבות הן אמאי מונה רק "מ בשם הרמ"והקשה הכ

דרק מלאכות המשכן חשובות  ):צו(שבת ' ועוד הקשה מגמ .ט מלאכות"ל

ועוד צריך להבין מה  .דלא היו במשכן' ולא מבריך ומרכיב וכו, אבות

מינה שאלו השנויים ' שמעי", ל"וז, ח שכתב"ם ור"המחלוקת בין הרמב

  ."במשנתינו חשובין אבות והשאר הן תולדות

ח סובר "הר. ם נחלקו ביסוד גדר אב מלאכה"ח והרמב"הר

למלאכת שבת שמלאכות דמלאכת המשכן היו הדוגמאות האידיאליות 

, ם סובר שאין דוגמא ממשי שנקרא אב מלאכה"הרמב. והם שנעשו אבות

אלא יש סוג של מלאכה כללית שיכול לעבור בכמה אופנים שכולם דומים 

מלאכת המשכן היתה רק אחת מכמה דוגמאות הנכנסות  .בתכלית ובפעולה

ט אבות מלאכות "ם מונה רק ל"ולכן הרמב .תחת המלאכה הכללית הזאת

כ רושם כמה מלאכות אחרות "אבל הוא ג, ט סוגים שונים"ם דוגמה ללשה

  .וסוג אחד עם מלאכת המשכן" כענין אחד"בשם אב מלאכה שהם 

  ,ל"וז, ם דכתב"ועיין בפירוש המשניות להרמב

והוא ) ל דהיינו דוגמאות"נ(ואלו האבות כולם דמיונות 

כי אמרם קוצר הוא מאבות מלאכות וכמו כן כל התולש 

מחובר לארץ כשכוונתו באותו דבר שתולש כמי צמח 

שאורה תאנים או בוצר ענבים או חובט זיתים כל אחד 

מאלו המלאכות לא נאמר בהם שהן תולדות קוצר אבל 

הוא קוצר ממש כאשר לא נאמר במי ששחט כבש או 

שור שהוא תולדות השוחט או במי שבשל תבשיל מן 

,  עצמוהתבשילין שהוא תולדות האופה אבל הוא אופה

וכל אלו האבות שמנה מפני זה קראם אבות כמו  .'וכו

שימושן במעשה המשכן שזכר אותן הכתוב בשם 

  .'וכו, מלאכה

דהמשנה מונה האבות מלאכות שהיו  ם"מהרמב נמצא ראיה מפורשת

  .כ אבות"הנקראים ג ט סוגי מלאכות"אבל הם רק דוגמאות לל, במשכן
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ות שבת דילפינן  בהלכגידולי קרקעז יש לחקור אצל "ועפ

, האם הלימוד ממשכן הוי יסודי ומגדר צורת המלאכה .מסממנים שבמשכן

או , דומיא דסממנים, ולכן בעינן דצומח מן הקרקע דוקא, ח"כמו שיטת הר

כיון שמשכן בעצם הוא רק דוגמה לכל , דילמא הלימוד ממשכן לאו דוקא

 כולל  קרקעגידוליולכן אפשר לומר דגדר , ם"כשיטת הרמב, סוג המלאכה

  .פ דלא דמי לסממנין"גם מה שניזונין מן הקרקע אע

א סובר "ההו. 'א להמסקנא בקושיית התוס"וזהו מה ששונה מההו

ולכן , מ דהלימוד מסממנים שבמשכן לאו דוקא"ם לפי המ"כשיטת הרמב

אבל  . וחולב הוי תולדה דדשגידולי קרקעאפשר לומר דבהמה הוי 

הוי דוקא כסממנים  גידולי קרקעדר סוברים מסברה שג' תוס למסקנא

  .גידולי קרקעשבמשכן ובהמה אינה בכלל 

דהגמרא  .מ"ם לפי המ"ולבסוף ברור דאין כאן קושיא על הרמב

כ "משא, גבי חסימהגידולי קרקעמ מוכיח רק שבהמה אינה בכלל "בב

ם לשיטתו סובר דהלימוד מסממנים שבמשכן לאו דוקא "לגבי שבת הרמב

  .גידולי קרקעכ בהמה שפיר הויא בכלל "אכה וערק דוגמת המל שהם

  ם"אברהם בן הרמב' תירוץ ר. ב

ל "ם הנ"תינו על הרמבימובא בכמה אחרונים עוד תירוץ לקושי

  ,ל"וז, ם"אברהם בן הרמב' ת ר"משו

גידולי ל אין דישה אלא ב"מה שהקשית בתחלתה מדקיי

אין ראוי למי שיבין ענין האב ומעינו ותולדתו , קרקע

פ שהיא דומה לאב אינה "שהתולדה אע, תה כלללהקשו

ושאמרת , לא אב ולא מעין האב אלא הפרש יש ביניהם

אלא מפרק תולדה דדש , והמפרק הוא הדש אינו כן

שאין לומר שהסחיטה לענבים או חליבה לעזים דישה 

פ שהחיוב בהן משום "ולא עלה זה על דעת אדם אע

ל "והואיל ומפרק תולדה דדש אין להקשות מדקי, מפרק

הדישה שהיא האב ועין , גידולי קרקעאין דישה אלא ב

 והמפרק שהיא תולדה גידולי קרקעהאב אינה אלא ב

  .'וכו, גידולי קרקע ושלא בגידולי קרקעדדש ישנו ב
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 ואצל מפרק גידולי קרקעוצריך ביאור למה אצל דש החיוב רק ב

  .מה החילוק בין דש למפרק .י קרקעגידולהחיוב אפילו שלא ב

. ק ב"ב' כן בגמ' ם למה לא תי"א בן הרמב"ואין להקשות על ר[

שהרי חילוק זה הוי , "אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי לה תולדה"כשהקשה 

  ].רוצה תירוץ שפועל לכל המלאכות' רק במלאכת דש והגמ

ר "ת ",).עה ('ם מהגמ"א בן הרמב"ע על התירוץ של ר"ועוד צ

יהודה אומר חייב שתים  'צד חילזון והפוצעו אינו חייב אלא אחת רה

 ,)בכלל ה"ד( י שם"ל רש"וז". יהודה אומר פציעה בכלל דישה' שהיה ר

' והמשיך הגמ .ל"עכ, שמפרק דמו הימנו כמפרק תבואה מקשין שלה

ורבא מסביר דזה משום , יהודה דאין פציעה בכלל דישה' שהשיבו רבנן לר

  .גידולי קרקע בדאין דישה אלא

א "כ לפי ר"וא, י דפציעה חייב משום מפרק"וקשה דמשמע מרש

ם "ל שהרמב"וצ .גידולי קרקעם שפיר שייך לחייבו אף שלא ב"בן הרמב

ולכן חולקים , י וסובר שפציעה היא דישה ממש"לפי בנו חולק על רש

ם "אבל צריך בירור להרמב .גידולי קרקעהרבנן משום דאין דישה אלא ב

וגם צריך להבין מה  .ציעת חילזון מיקרי דישה וחולב מיקרי מפרקלמה פ

  .ם אם פציעה הוי בכלל דש או בכלל מפרק"י לרמב"המחלוקת בין רש

יהודה ורבנן אם יש דישה ' ועוד צריך ביאור מה המחלוקת בין ר

ולמה  .גידולי קרקע או אין דישה אלא בגידולי קרקעאפילו שלא ב

' ולמה לתוס, גידולי קרקעפרק אפילו שלא בע מודים דיש מ"ם כו"לרמב

  .גידולי קרקעל לרבנן דאף אין מפרק ב"ס ).עג(

 דחוקר מהו ) טו'סי(ט מלאכות "עיין בספר פרי משה בעניני ל

ועיין  .האם הוא פירוק הפסולת מהאוכל או הוצאת האוכל מהפסולת, דש

ינו דהי, הדש הוא המפרק הפסולת המחוברת באוכל, ל"וז, ).עד(ח "בר

ולכן הוא רק תולדה , הוא ההיפוך ומסתבר דמפרק .ל"עכ, כצד הראשון

, פ שבתכליתו"אע(דדש כיון שהוא שונה מדש בצורת פעולת המלאכה 

  ).הם דומים, דהיינו הפרדת שני דברים זה מזה

תולדה דדש  ,ל"וז, )ה מפרק"ד: עג(ח "י סובר כר"ומשמע דרש

, "לשון פורק מן החמור" ,ועוד כתב .ל" עכ,שמפרק תבואה משבליה

ועוד  ;"מפרק התמרים מן המכבדות"ועוד  ;דהיינו הוצאת האוכל מהחמור
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להכי קרי ניפוט דיליה תולדה דדש שמפרק " ,)ד"ה והמנפט בא"בד(

דהיינו האוכל , "כמו מפרק משאוי" ,)ה מפרק"ד. צה(ועוד ; "גרעינין ממנו

ה אין "ד: קמג (ועוד; "שפורק אוכל ממקום שנתכסה בו", מתוך הפסולת

יבמות (ועוד ; דהוה ליה מפרק דהוא תולדה דדישה, )סוחטין את הפירות

. כתובות ס(ועוד  ;"חולב בידיו חייב משום מפרק דבר מגידולו", .)קיד

; "שמפרק תבואה מקשיה ... הנותק דבר ממקום שגדל בו", )ה מפרק"ד

... א לדש משום דדמי... להסיר קליפתן ", )ה וליחשב"ד. שבת עד(ועוד 

  ".דהא נמי מיפרקה מלבוש היא

  .ל הפרשת אוכל מתוך פסולת"הרי בכולם מפרק ר

דשדי פיסא לדיקלא בסוגיא עיין  .סבר להיפוך' אבל נראה שתוס

ה "ד שם(' וכתב בתוס, ר פפא שהוא חייב אף משום מפרק"דא ,):עג(

שיש על התמרים קליפה  ,ל"וז, )ואחת משום מפרק בשם רבינו שמואל

יונה וכשהוא מכה בתמרים מפרק את הקליפה מן התמרים והוי כמו העל

  .ל"עכ, דש שמפרק את התבואה מן השבולת

 'כמו'משמע מדבריו שפריקת הפסולת מן האוכל היינו מפרק דזה 

הוצאת אוכל מן  )משום שהתכלית בשניהם הוי הפרדת שני דברים זה מזה(

ת " דנראה לר)חולבה "ד: קמד(' ועוד משמע מתוס. הפסולת דהיינו דש

דאסור לחלוב בשבת אפילו לתוך קדרה דהבהמה אינו ראוי לשחיטה 

שהבהמה היא כפסולת וכשחולב הוי כנוטל אוכל מתוך  כמו דש חשיבא"ו

  1.דחולב חייב משום דש כיון שהוא מוציא האוכל" הפסולת

                                                                                                                    
' גירסת התוס,  דחולב חייב משום מפרק).צה(' פ שזה נגד פשטות לשון הגמ"עא 1

 דיונק מבהמה טהורה הוי ,).קיד(ק מיבמות "לא צעא. שם החולב משום דש הוא

ל דלאו דוקא הוא " וצ.ש"ע,  יונק מפרק כלאחר יד,).ס(ומכתובות , כמפרק כלאחר יד

, )ה וקסבר"יבמות ד' ה מפרק ולתירוץ הראשון בתוס"בכתובות ד' לשיטת תוס(

חיטת דס, )ה וצריך"ד: עג(' תוסדברי הועוד משמע מ. גירסא כזה' ואפשר שיש לתוס

דמותר , )הוצאת אוכל מתוך פסולת(כבשים ושלקות למימיהן חייב חטאת משום דש 

 ,.)קמה(י בסוגיא דסחיטה " ברש'ועי[". שאין דרך דישה בכך"אם סוחטן לגופן 

 ].דמשמע לשיטתו שסחיטה הוי מפרק
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 הוי כשיטת )יד-יב' להא "פכ שבת 'הל(ם "פשטות לשון הרמב

אבל  .יקת הפסולת ומפרק היינו הוצאת האוכלי דדש היינו פר"רש

י סובר דפעולת פוצע הוא "רש .י אצל פציעה"ם חולק על רש"הרמב

וזה  .הוצאת הדם מהחלזון ממש כמו סחיטה וחולב ולכן הוא בגדר מפרק

, דהיינו ממנו" שמפרק דמו הימנו" )ה בכלל דישה"ד(י "משמע מלשון רש

 )ה כי"ד. עה' מובא בתוס(ת "ת רם סובר כשיט"אבל הרמב .מעצם גוף הדג

פעולת פוצע הוא  דדם חלזון הראוי לצביעה חשיב כמיפקד פקיד ולכן

, שמרסק את החלזון ומגלה את דמו כמו פריקת הקליפה של החיטה

  .שהם מפרק, וזה שונה לגמרי מחולב וסוחט .ופריקת הפסולת היינו דש

יהודה ' המחלוקת בין ר .).עה(ולכן אפשר להבין כל הסוגיא 

 , הוי חלק מעצם צורת הפעולה של דשגידולי קרקעורבנן הוא אם הצורך ל

 .גידולי קרקעדהיינו אם תוך הגדר של דש הוי תנאי שצריך להיות מ

 בגדר צורת גידולי קרקעם אם התנאי של "נגד הרמב' י ותוס"ונחלקו רש

 דהיינו הפרדת שני דברים, הפעולה או בגדר צורת תכלית ותוצאת הפעולה

  .זה מזה

ולכן ,  תנאי בגדר צורת הפעולהגידולי קרקעם סובר ש"הרמב

אבל מפרק הוא פעולה אחרת לגמרי ואין , לרבנן הוא חלק רק בפעולת דש

ל "ם פציעה הוא רק מלאכת דש כנ"לרמב . כללגידולי קרקעבו תנאי של 

וזה מה שהוא פועל בחלזון כיון שדמו , דמלאכת דש היינו פריקת הפסולת(

פציעה אינה מלאכה , גידולי קרקעאבל משום שחלזון אינו  ,) פקידמפקד

 גידולי קרקעואין בו תנאי של , מ חולב הוא מפרק"מ .בשבת לרבנן

  .גידולי קרקעפ שאינה "ולכן החולב את הבהמה חייב בשבת אע, במפרק

 תנאי בגדר צורת תכלית ותוצאת גידולי קרקעי סובר ש"רש

 ולכן דש הוא אב(רק הם פעולות שונות פ שדש ומפ"אע, ולכן, הפעולה

כיון שפעולתם דומים לגמרי בתכליתם ותוצאותם , )ומפרק רק תולדה

י "לרש . הוא תנאי בשניהםגידולי קרקע, להפריד שני דברים זה מזה

דהיינו הוצאת האוכל לשיטתו כמו שהוא פועל (ל "פציעה הוי מפרק כנ

פציעה אינה מלאכה , רקעגידולי קאבל משום דחלזון אינו , )אצל חלזון

כ "ג) שהוא מפרק( י דחולב"הקשה על רש ):עג(' ותוס ).לרבנן(בשבת 

' ש התוס"י כמ"וצריך לתרץ לשיטת רש[ .צריך להיות פטור מטעם זה
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יהודה הסובר יש דישה ' דברייתא שם דמחייב את החולב בשבת אתיא כר

  .])ה החולב"ד. צה(' תוסה ' כמו שתי,גידולי קרקעאפילו שלא ב) ומפרק(

 תנאי בגדר צורת תכלית גידולי קרקעי ש"כ סוברים כרש"ג' תוס

ולכן דש הוא (פ שדש ומפרק פעולות שונות "אע, ולכן, ותוצאת הפעולה

כיון שפעולתם דומים לגמרי בתכליתם ותוצאותם , )אב ומפרק רק תולדה

סוברים ' תוס . תנאי בשניהםגידולי קרקע, להפריד שני דברים זה מזה

דדם חלזון הראוי לצביעה חשיב , )ה כי"ד' בתוס. עה(ת המובא "יטת רכש

כמיפקד פקיד ולכן פעולת פוצע הוא שמרסק את החלזון ומגלה את דמו 

אבל הם סוברים שפריקת הפסולת היינו , כמו פריקת הקליפה של החיטה

פציעה אינה מלאכה , גידולי קרקעמ כיון דחלזון אינו "מ .ל"מפרק כנ

אם חולב חייב משום מפרק , ):עג(' נ הקשה התוס"וממ ).ןלרבנ(בשבת 

, ).ס(כתובות ' וגירסת הגמ. יבמות קיד' וגירסת הגמ ).צה(י "כגירסת רש

כשיטת , או חולב חייב משום דש ממש, י דמפרק תולדה דדש"וכשיטת רש

צריך להיות פטור , ).צה(' וכגירסת תוס, ל דדש הוא יציאת האוכל"הנ' תוס

כיון שדוחק לומר , ולכן( .ישה ומפרק אלא בגידולי קרקעמשום דאין ד

יהודה דסבר יש דישה ומפרק אפילו בשלא ' כר שברייתא דחולב אתיא

  .)ת לחדש שמפרק חייב משום ממחק"מוכרח לר, גידולי קרקע


