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 פתיחה

"כי תבוא בכרם רעך ואכלת   -התורה התירה לפועל העובד בשדה או כרם לאכול מהפירות במהלך העבודה  

. אף שהיתר זה תלוי בתנאים  כו(-דברים כג, כה ) דך"  בי  לותענבים כנפשך שבעך... כי תבוא בקמת רעך וקטפת מלי

ההיתר ליטול מפירות  -ן" אומרת התורה בפירוש "ואל כליך לא תתוגבולות רבים, שהחשוב שבהם הוא מה ש

בעל הבית הוא רק לצורך אכילה מיידית ולא יותר מכך, בכל זאת עדיין לא ברור כלל כיצד נוטל הפועל יותר 

 "גוזל" את בעל השדה או הכרם. מהו הגדר המיוחד' שחידשה לנו התורה בדין זה?, וכרוממה שמגיע לו בש

 

 ות שיטת תוספ

 אף מחריף את התמיהה:   רעך"( )פז: ד"ה "תוספות בתחילת הסוגיא 

דס"ד כי היכי דשרי רחמנא איסור גזל שאוכל משל חבירו, הכי נמי הוה אמינא דשרי    -"רעך ולא של הקדש  

 בשל הקדש". 

התוספות משמע כי התורה ממש התירה את איסור גזל לגבי הפועל, ומאחר וכל אכילת הפועל היא    ברימד  -

דכיוון שבכל מקרה הותר   -א של הגמ' להתיר אכילת פועל משל הקדש  "היתר מחודש" אם כן זו גם היתה ההו"

ולא של    -רעך  ט "יעואיסור אחד, כך יותר גם דין מעילה. אלא שלגבי הקדש למסקנה לא יאכל הפועל מחמת מ

 הקדש". לקמן נראה מהי משמעות דרשה זו על פי תוס'. 

סום שור בדישו", כותב תוס' דברים דומים. "לא תח  - לאכתו  סקת באכילה של שור במגם בדף צ. בסוגיא העו 

   - מדובר בשור הדש פירות מעשר שני מחוץ לחומת ירושלים, שאסורים שם באכילה ובהנאה 

משל הקדש כי היכי דשרי משל חבירו ולא הוי גזל וה"נ אית לן    יה אוכל פועל ך הרע  "ותימה והלא אי לאו

 הוא ויכול לקדש בו האשה אפילו חוץ לחומה". וץ לחומה דהא לרבי יהודה ממונו  למימר דשרי ח

מדוע שיהיה אסור להאכיל לבהמה פירות מע"ש מחוץ לחומה, הרי "כיוון דהותרה   -כאן תוספות ממש מתקשה  

 כולם?שעבור הפועל נתיר את כל איסורי התורה    -וצריך ביאור מנין למד תוס' רעיון מרחיק לכת כזה  "!  הותרה

  

 ביאור ר' חיים הלוי

מבאר ר' חיים, שודאי שלא התרנו את כל איסורי התורה עבור   ( א  ,הלכות מעילה ח) דושי ר' חיים על הרמב"ם  בחי

 אף שהוא מיוחד, מ"מ יש בו סברא":  , שוניהפועל, דאין בזה שום סברא, אלא יש כאן גדר ממ
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ורין מגזל, מלבד דאיסורא מממונא לא ילפינן, אלא  "וע"כ נראה לומר, דבאמת לא שייך למילף כלל שאר איס

, כי אם דעל ידי זה דהתירה התורה לפועל לאכול בקמת חבירו ממילא אין זה  לא דהותר איסור גזלפועל  דב

א"כ מהיכי תיתי יהא מותר   חומה ושאר איסורין דהרי הן באיסורןץ לחו   גזל כלל, משא"כ בנזיר ומעשר שני

דש, נראה דהוא משום  ך קרא למעוטי כלל. והא דאצטריך קרא דרעך למעוטי הק הפועל באסור לו, ולא צרי

דכל יסוד איסור  דהך איסורא דמעילה דרשינן במעילה דף י"ח כי תמעל מעל אין מעל אלא שינוי, דמבואר בזה  

ילה שיעורו בפרוטה וצירף את המעילה לזמן מרובה  , וכן מוכח מהא דמעום דין גזל הקדשמש  הואמעילה  

דבפועל דנתנה לו התורה רשות לאכול, ויש לו זכות    ילתו ואכילת חבירו מצטרפין... אשר לפי זה יש לומר,ואכ

, והיה  ו מגזל הדיוטכמ  קדשכיון דבזכייתו קאכיל, ומופקע גם מגזל האכילה, א"כ ממילא דאין כאן מעילה כלל,  

דבא הקרא דרעך למעוטי הקדש. אשר   בהקדש נוהג דין היתר פועל כמו בהדיוט, ועל זה הוא  צריך להיות דגם

רק שייך  לא  זה  מיפקע    כל  יהא  פועל  זכות  דע"י  גביה  לומר  דיש  בזה  ממון  לדין  דומה  דאיסוריה  בהקדש, 

ו באכילתו,  סורין דאין איסורן תלוי בדין זכייתאי  שאראיסורא דביה, משא"כ בנזיר ומעשר שני חוץ לחומה ו

 הוא באיסוריה ולא צריך קרא למעוטי". א"כ ודאי דפועל ושאר אנשים שוין, והרי 

ר' חיים מגדיר שאחר שנתנה התורה זכות אכילה לפועל, היא למעשה הפקיעה מבעליו את הבעלות על הפירות 

ההגדרה שאיסורי    המיעוט של הקדש, מבאר ר' חיים לפי  ייןענ  שיאכל הפועל, וממילא אין כאן איסור גזל. את

שזה גזל חמור מעילה הוא למעשה איסור לגזול את ההקדש, ורק מחמת    איסור   -הקדש הנם איסורים ממוניים  

 . 1מגזל רגיל של הדיוט, יש לו דינים מיוחדים

ש בפירוש שהתורה התירה דגי' מאלא שנראה שביאורו איננו מתאים לדברי התוס'. ראשית, כפי שראינו התוס

ד, דברי התוס' אינם ברורים כלל. ושנית, ר' יסור גזל, ולפי דברי ר' חיים שאין כאן כל היתר מיוחלפועל את א 

ריו מסתמך על הסוגיא בדף צ. שממנה הוא לומד שאיסור מעשר שני מחוץ לחומה לא הותר לפועל,  חיים בדב

, וכמו 2", כמו הקדש ניתר ומתמעט רק מחמת מיעוט ד"רעך  כן  גם  ואילו בדברי התוס' שם מפורש שאיסור זה

 שגם איסורים נוספים הותרו לפועל!  שנבאר לקמן, אם כן שי' תוס' היא 

 

 ביאור חדש בשיטת תוס'

רבינו בחיי בפירושו על התורה מבאר באופן מחודש את דין אכילת הפועל, ונראה לבאר שכמוהו סבר גם תוס'. 

 ר: טעמו הוא כעין היתר דאשת יפת תוא, ווחדלדבריו זהו היתר מי

 אלא כנגד הנפש המתאוה, כי כיון שהוא מתעסק וטורח   "ואל כליך לא תתן. זה יהיה גזל, והתורה לא התירה 

בפירותיו אם לא היה לו אפשר לאכול בהיתר יאכל באיסור, ולכך התיר כנפשך שבעך כענין שכתוב )משלי יג,  

 ל חרמש לא יניף".דין בקמה, שיקטוף בידו מלילות אבא הוהוכה( צדיק אוכל לשובע נפשו, 

תירה התורה את עיקר האיסור כשם שבדין יפת תואר מצינו שאחר שה  - עפי"ז נראה לבאר גם את סברת תוס'  

, דמאחר שכל סיבת ההיתר הוא כדי ש"ישאנה בהיתר 3של ביאת גויה אם כן הותרה עמו גם איסור אשת איש 

וכים במצב זה, דאם לא כן לא הועילה דבר,  התורה להתיר את כל האיסורים הכר בת  חייולא באיסור", אם כן  

 ועל יאכל בהיתר ולא באיסור. כוונת התורה היא אכן להתיר את כל האיסורים כדי שהפ -  כמו כן בפועל

 
האם יסוד דין מעילה    -דאורייתא" כלל ג שחקר בזה באריכות, ומעלה שאפשר שזו מחלוקת תנאים  ראה בספר "אתוון    1

האם   -בהגדרת פעולת ההקדש  הוא דין איסורי, או דין ממוני כשאר גזל, אלא שזהו גזל חמור. עוד הוא תולה חקירה זו  
 שיוצרת קניין ובעלות של רשות ההקדש. יין שמחמתו ממילא נוצרת קדושה, או שזו פעולה איסורית של קדושה,  זהו קנ 

מעשר שני היא דין ממוני, כפשטות הלשון המצויה "מעשר ממון גבוה", אך אין זה מסתבר   אם לא שנאמר שגם הגדרת דין  2
המעשר, והרי ודאי הוא ברשות בעליו לאוכלו ולהנות ובעלות אחרת שתחשב ה"בעלים" של    כלל, שהרי אין כאן רשות

 נה איסורי ולא ממוני.סור "גזל" יש כאן. אם כן ברור שלשון "ממון גבוה" בעניין מע"ש עניי ממנו, ואיזה אי
 ראה קידושין כא:, ובדברי התוס' שם ד"ה "אשת".  3
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"מוטב שיאכלו בשר תמותות שחוטות, ולא   - כמו כן נראה שגם פה מתאימה הסברה שנאמרה ביפת תואר  

דברים מסויימים שנפש האדם מתאוה להם בגבולות ובתנאים  . התורה התירה  4תמותות נבילות" שר  ו ב יאכל

א את "תאוה נפשך לאכול בשר", וכן בענין  וגדרים, כעין מעשה השחיטה שהוא דרך מיוחדת ומוגבלת למלמ

וה לאיסור, מתא, ואם הכל היה אסור ודאי היה נכשל הפועל ביצר הרע  -יפת תואר, וכן גם בעניינינו בפועל  

היתר גמור, גם אם מוגבל,  ר המוגבל בתנאים מסויימים, כדי שכך תהיה אכילת הפועל בלכן יצרה התורה הית

 ולא באיסור. 

"דחולה אינו תאב    -  )צב. תוד"ה ואי( ניתן להביא ראיה נוספת לביאור זה בשי' תוס', מדברי תוס' בעניין חולה  

משמע שעיקר הזכות שניתנה    -ל"  בל נזיר דתאב זכי ליה כשאר פוע, אמנאלפירות שלפניו ולהכי לא זכי ליה רח

ורה כלום. אם היתה מחמת שהוא מתאווה, ולכן לפועל שלא מתאווה לא זיכתה הת  לפועל לאכול מהפירות היא 

 זו זכות ממונית רגילה, לא מסתבר שהיא היתה תלויה בתאווה של הפועל. 

צב. אומרת הגמ' שלפועל נזיר   ףמדוע בד  - ביא ר' חיים בדבריו  שה  אחת אלא שלפי דרך זו, עלינו לתרץ קושיה  

התורה? לפי דרכנו אין  ודתו, מדוע לא נתיר גם איסור זה, הרי הותרו כל איסורי אסור לאכול ענבים בשעת עב

התורה מתירה את כל האיסורים שקשורים לעצם המצב שבו נתון הפועל שעובד בכרם   -קושיה זו קשה כלל  

 אך אם הפועל עצמו רצה לנדור ולאסור על עצמו את המותר, ל, כדי שלא יבוא לאכול באיסור,אכוה לומתאוו

ו יכול לאכול, ואיזו טענה יש לו על התורה, שהיא  מדוע שתתיר לו התורה את נדרו? הרי הוא גרם לעצמו שאינ

סורים עליו, ואין  ם אשה  גורמת לו לעבור על איסור? הרי הוא עצמו גרם לו להתאוות לאכילת הפירות ולכך

 התיר לו את האכילה. לתורה סיבה ל

  

 "רעך ולא של הקדש" לשיטת תוס' 

זהו דין ממוני הקשור   - י התוס' בדף צ. מתבאר כעת כיצד הם למדו את דרשת הגמ' "רעך ולא של הקדש"  בר מד

שהטילה  ות גבללבעלות על השדה או הכרם. כלומר, אף שמצד עצם האיסורים הותרה האכילה, מ"מ אחת הה

כדוגמת הקדש או מעשר  הוא שצריך שהפירות יהיו של "רעך" ההדיוט, ולא של רשות גבוה  התורה על היתר זה  

נצרך תוס' לחדש שגם   זה  זה ממונו שני. מחמת מהלך  זאת אין  יהודה שמע"ש ממון הדיוט, בכל  ר'  לשיטת 

ההבנה  ראה שגם למסקנה לא נדחתה  ך נ, אהגמור, ולכן עדיין אין זה "כרם רעך", לכן לא הותרה בו האכילה

 הבסיסית של תוס' שכל שאר האיסורים הותרו לפועל.

בדף צב: הגמרא דנה באכילת פועל בפירות נטע רבעי, ומביא    -ן מקור נוסף המתקשר לשיטה זו  לציי  נוסיף

ן יאכלו כילומא"ור"ח פי' אמאי פודה    -שם תוס' את גי' ר"ח שסובר גם הוא שיש צד שהפועל יאכל איסורים  

מקשה שם על גירסא זו,  משל שמים אוכל, ומשני איסורא לא זכי ליה רחמנא", ואף שתוס'  בלא פדייה כיון ד

 יא, אך לא על עצם הסברא. הקושיה היא עניינית וקשורה למהלך הסוג

 ותהר אלדחיית הגמרא שם "איסורא לא זכי ליה רחמנא" אין התייחסות מפורשת של תוס', אך נראה שהוא יבא

 ם: לשיטתו כמו התוס' רא"ש ש

וטי הקדש הא לאו קרא הוה אכיל אף על גב  "איסורא לא זכי ליה רחמנא... וא"ת והא לעיל צריך קרא למע

 והכא ליכא מיעוטא, וי"ל דהכא נמי ממעט מרעך אפילו למ"ד ממון הדיוט הוא". דלאחר איכא מעילה

ממיעוט "רעך", כמו שביארנו מון הקדש, ומתמעט  ן מכעיזהו איסורא רק מחמת שגם נטע רבעי הוא    -כלומר  

שנובע מהגדרה ממונית של החפץ האסור, כך שמחמת האיסור לעיל שממעט דווקא מקרים בהם ישנו איסור  

 
 קידושין כב.  4
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הם לא נאסרו כלל הפירות על    - חלוטין לבעל הכרם, אך מצד עצם העובדה שהפירות אסורים  הוא לא שייך ל

 הפועל. 

 

 ם ונישיטת רש"י ועוד ראש

ימת שור שדש  רש"י עוסק בחס  -נראה שחולק לחלוטין על שיטה זו    . ד"ה הא בעי חומה( )צאמנם מדברי רש"י  

אכלו חוץ לחומת ירושלים, והיכי אתי לאו דלא תחסום ודחי לאו במע"ש מחוץ לחומת ירושלים, "שאסור ל

 דלא תוכל לאכול בשעריך?". 

במהלך עבודתו. נראה שרש"י  ספים לפועל האוכל  נו  רים מרש"י עולה במפורש שאין כל סברה להתיר איסו

שמקנה או מזכה זכות אכילה בפירות על פי דברי התורה, אך אין  למד שזהו דין ממוני בין הפועל לבעל הכרם 

היתר מיוחד שמחמתו תהיה סברא להתיר איסורים נוספים. נראה להוסיף, שלפי רש"י כוונת התורה  כאן שום

ות אכילת הפירות לפועל, ולא למנוע אותה ממנו, ולקמן  את בעה"ב לתת את זכ  בייחל , אלא  להתירהיא לא  

 בירור. נראה זאת ביתר  

 מגדיר את דין אכילת פועל בלשון מצוה:   א( , יב הלכות שכירות ) הרמב"ם   -הגדרה זו מופיעה בעוד ראשונים 

מעשיהן    בין במחובר ויהיו   לושבת   "הפועלים שהן עושין בדבר שגדולו מן הארץ ועדיין לא נגמרה מלאכתו בין

 ו, שנאמר כי תבא בכרם רעך וגו'". עושין ב ממה שהן  הרי על בעה"ב מצוה שיניח אותן לאכולגמירת המלאכה,  

יש משמעות שזהו דין שעניינו מצווה על בעה"ב. בסוגיא הדנה בפועל העובד בכרם   )פז: ד"ה הניחא( גם בריטב"א  

ומבאר  הריטב"א  גורס  )גוי(,  כיוון    ופןבא  כותי  יאכל  לא  זה  שפועל  צד  שיש  וסובר  הראשונים,  שרוב  שונה 

 חיוב על בעה"ב, ולא היתר לפועל לאכול.   הוא", משמע שזהו שבעה"ב הגוי "לאו בר מצוה

, גם כן מפורש שזהו חיוב על בעה"ב, ולכן רש"י מסביר  )צב.( בסוגיית הספק "משלו או משל שמים"  בדברי רש"י  

הוא שהוסיפה לו תורה,   שכרתוספת    - "משלו הוא אוכל    -יבת החיוב של בעל הכרם  י ס מה   שספק הגמ' הוא רק

ים הוא מדין, כמו , כשאר מתנות עניים". הספק הוא האם חיוב הבעל גמילות חסדיםבמתנת    -ים  או משל שמ

צדו ב מ חיותוספת שכר, איזה מענק לעובד, או שזהו חסד, כעין 'טיפ' שמוסיף הבעלים לפועל, אך ברור שזהו  

 של הבעלים. 

 

 ביאור המחלוקת 

אחד בענין פועל "ואכלת ענבים כנפשך",    - ניין זה  נראה לבאר את יסוד המחלוקת, שהרי מצאנו שני פסוקים בע

"לאקושי    -כורכת שני דינים אלו כאחד  )פט.(  תחסום שור בדישו". והנה אף שהגמרא    "לא  -בענין שור  ואחד  

ב המשך הסוגיא הגמרא לומדת מ"דיש" שנאמר בשור, לגבי פועל החולם בן ש חוסם ונחסם, ונחסם לחוסם", וכ

  הפועלדול בין הציוויים. הפס' בענין פועל מדבר אל  מכל מקום ניכר שיש הבדל ג  -והמחבץ שאינם אוכלים  

אותו לתת לשור לאכול  מצווה ו בעל הבית לו לאכול מהפירות, בעוד שהפס' בענין שור מדבר אל  ומתיר עצמו 

  אותו בשעת העבודה.  סוםלח ולא

גדר העיקרי של המצווה ומלמד כעת נראה לבאר שנחלקו הראשונים איזה מהפסוקים הוא זה שמלמד את ה

גדר הדין הוא שמותר לפועל לאכול, בלי    -ר הוא הציווי בפועל  המגדיעל חבירו. לפי תוס' הציווי העיקרי ו

תנאים מסויימים, כדי שלא יבוא לאכול באיסור,  ת בירוקשר לבעל הבית. התורה התירה לו ליטול ולאכול מהפ

ר לאכול, אלא שנצרכה התורה להוסיף בשור רה היא שמותר לשוכמו שבארנו לעיל. לכן גם בשור עיקר ההגד

בית שלא יחסום את שורו, שמאחר ואין לו דעת עלול בעל השור למנוע ממנו את זכותו זו לאכול אזהרה לבעל ה

 בשעת עבודתו. 
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 הציווי שמגדיר את עיקר המצווה הוא דווקא "לא תחסום שור  -ר הראשונים ההיפך הוא הנכון  שא לפיואילו  

מן הפירות, ולא למנוע מהם זכות יש ציווי על בעל הבית לתת לשורו ולפועל העובד בכרמו לאכול    - בדישו"  

ת "לא תחסום" מעוכמשזו. כעת ממש מדוקדקת לשון הרמב"ם שהבאנו לעיל, שניסח את דין אכילת פועל ממש  

א כנראה ר גם אל הפועל הוזו מצוה על בעה"ב להניח לפועלים לאכול. לפי שיטה זו הצורך בפסוק שמדב  -

צווה את הפועל, שאף ע"פ שיש לו זכות אכילה, אסור לו  התורה מ  - בעיקר בשביל האזהרות וההגבלות שבו  

 ולא אכילה גסה", וכו'.  -צץ", "שבעך מו ולא"ואל כליך לא תתן", "ואכלת  - לנצל אותה באופנים אסורים 

  בסוגיית "משלו או משל שמים" שהזכרנו לעיל. הגר"אייתכן שאפשר לדייק הבנות אלו גם מדברי הראשונים 

שיש מחלוקת האם לצד שהפועל זוכה "משל שמים", האם זכייתו   חו"מ שלז, טז( ) מביא מהטור    ( )צב. אות בבהגהותיו  

, לא זכי  לידיהשכתב "וכל זמן דלא מטא    צב. ד"ה לדידיה( ) שכך משמע מרש"י  ו,  לידהיא משעה שבאו הפירות  

"ואי משל שמים הוא אוכל לא יהבינן להו שלא    -  שם ד"ה אי( ) בתוס'    שעה שנתנם לפיו, כמפורשליה", או רק ב 

פי  ל -נו  זיכה לו הכתוב אלא מה שהוא לועס ואוכל". יתכן שאף מחלוקת זו תלויה במחלוקת היסודית שהגדר 

קיימת רק כאשר  תאוותו, א"כ המצווה מת  תוס' שעיקר מצוות התורה עניינה להתיר לפועל לאכול כדי למלא

תן לפיו ולעס ואוכל, ואילו לפי רש"י שהעיקר הוא הנתינה מבעל הבית לפועל, כגדר ממוני, אם כן  הפועל נו

 אין סיבה שאחר שהפועל נטל בידו הפירות עדיין לא יזכה בהם. 

 

 ולא של הקדש" לשיטות הראשונים  עך"ר

עך ולא של הקדש"?  ש צורך בלימוד מיוחד "ר אם כן מדוע י -נים היא  הקושיה המיידית על שי' רש"י והראשו

 הרי לשיטתם מעולם לא הותר לפועל שום איסור, ומדוע יש לגמ' הו"א שידחו בפניו איסורי תורה?

 לה זו:  אכן נזקק לתרץ שא "י,כרששכבר ראינו שכנראה למד   )פז:( בחידושי הריטב"א 

תיא אפי' כשהתנה  רה מכיון שתלשו? י"ל דאהלא יש בו מעילה מן התו"וא"ת של הקדש למה לי קרא למיסריה ו

 שלא יחול עליו הקדש אלא בדמיו וכההיא שאמרו בונין בחול ואח"כ מקדישין". 

ו תנאי שיקדש רק לדמיו. ש בשי  מדובר על הקדש   - הריטב"א מתרץ קושיה זו בדוחק ע"י אוקימתא מסוימת  

 חר. ן אמרש"י שלא העמיד כך נראה שלמד באופ

 בינו יהונתן: בא תירוץ נוסף של ר בשיטה מקובצת שם מו

"רעך ולא הקדש, כלומר שיצטרך הגזבר לפדות קצת מן הענבים כדי שיאכל הפועל כדי שבעו, להכי בא רעך  

 למעט הקדש דלא זכתה לו תורה". 

היא לא שהפועל יאכל דבר הקדש וימעל, אלא שכחלק מחובתו של בעל  "א של הגמ'  ההור שרבינו יהונתן מסבי

ת, שבמקרה ועל לאכול מהפירות, כפי שהגדרנו בשי' הראשונים לעיל, יהיה חייב בעל הפירוהבית לתת לפ

 הזה הוא גזבר ההקדש, לפדות מהפירות ולתת לפועל. 

דברי רש"י נראה שקשה לומר שגם זו  אמנם מדקדוקו, ארנמצד הסברא, כפי שבדרך זו מתאימה מאוד לרש"י 

"אסור לאכול". אם כוונתו היתה כדברי    -רעך ולא של הקדש" לכן  כוונתו. רש"י כותב שאחר שמיעטה התורה "

י נראה  "לא זכה הפועל", או "לא חייב בעל הבית" וכדו'. מדברי רש" -יה יותר מדויק לסיים כמותו ר' יהונתן, ה

לפועל לאכול פירות הקדש ולמעול, אם כן מה הביאור   מותר חשבנו שיהיה    -ה בתכלית  שוטה פ שההו"א הית

 ?בדבריו

 

 ביאור אפשרי בדברי רש"י 

. דברי הגמרא שם ממש מפורשים לכאורה כדברי התוס',  )פז:( לפני שנבאר, נוסיף קושיה אחרונה מדברי הגמרא  

 ר גזל, וכך אומרת הגמ':  ועל את איסולפ רנושהת  -, ויותר מכך שדין אכילת פועל הוא היתר לפועל
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פועל,  היינו דאיצטריך קרא למישרי    -אמר גזל נכרי אסור  ולא בכרם נכרי )כותי(. הניחא למאן ד  -"בכרם רעך  

 השתא גזילה מותר, פועל מיבעיא?". -אלא למאן דאמר גזל נכרי מותר 

גם ממהלך הגמרא יר לפועל לאכול,  להתרה  שמשמעו שעיקר כוונת התואם כן מלבד הניסוח "למישרי פועל",  

ם גזל גוי מותר, אם כן אין צורך בפס' מיוחד שיתיר  משמע שאין זו מצוות נתינה על הבעלים. הגמרא אומרת שא

אצל גוי לאכול מהפירות, שהרי לכל אחד מותר לאכול מפירות כרם הנכרי. לפי רש"י שזו   לפועל יהודי שעובד 

שבגוי אכן    -הגמ' היתה צריכה להקשות אחרת לגמרי  יה מחויב במצווה?יה   גויוה על בעל הכרם, מדוע שמצו

 ! 5על דין אכילהאין סיבה שיהיה לפו 

לכן היה נראה לחדש, שלפי רש"י הגמ' אכן משנה את הבנתה בגדר אכילת פועל במהלך הסוגיות, כפי שנבאר. 

ירות תלושים,  וא עובד ומתעסק בפר הכאשמקור לכך שפועל אוכל גם  דנה מהו ה  פח.( -)פז:הגמ' בהמשך הסוגיא  

 :בסוף הסוגיא מביא רבינא לימוד מחודש ביותר ומביאה מספר דרכי לימוד מהפסוקים העוסקים בפועל. עד ש 

"רבינא אמר: לא אדם בתלוש ולא שור במחובר צריכי קראי, דכתיב "לא תחסם שור בדישו". מכדי, כל מילי  

שור דכתב רחמנא למה   -לא תדוש בחסימה ם כן לכתוב רחמנא . אשבתסימה, דילפינן שור שור מאיתנהו בח

אף נחסם אוכל במחובר, ומה נחסם אוכל    -לחוסם; מה חוסם אוכל במחובר  לי? לאקושי חוסם לנחסם ונחסם  

 אף חוסם אוכל בתלוש".  -בתלוש 

 -עוסק בשור ' ההפסדיני אכילת שור ופועל מ אחר דבריו של רבינא מביאה הגמ' ברייתא נוספת הדורשת את

ווי העיקרי באכילת פועל חסום שור בדישו". כפי שבארנו לעיל סברת רש"י ושאר ראשונים היא שהצי"לא ת

פועל, אף שפשטות לשונם משמעה שזהו היתר אכילה לפועל,  הוא הפס' בשור, ואילו הפס' שעוסקים באכילת  

 מ"מ אין זה עיקר הגדר של המצווה.

בריו של רבינא. בתחילת הסוגיא, כאשר הביאה הגמ' זו התחדשה רק בד  בנהי הכעת נראה לבאר שלפי רש" 

כן היא  ת הפסוקים בפועל, הבינה הגמ' שזהו המקור והגדר העיקרי של המצווה, ולאת הברייתא הדורשת א

הבית לתת לו זכות שזהו היתר אכילה לפועל, ולא מצווה לבעל    -התייחסה לדין זה כפי שמשמע בפס' שם  

נו. כרי, לשון הגמ' וכן המשמעות העולה ממנה היא אכן כפי הבנת תוס' שבאר דרשה לעניין כרם נן בלכ  אכילה. 

הסברא העולה מהפס' היא שיש כאן    לכן גם הגמ' צריכה באותו שלב מיעוט לכרם הקדש, כי אכן בשלב זה,

 עמו גם שאר איסורים.   היתר של איסור גזל, ומתוך כך יש גם הו"א שיהיו מותרים

ייתור הפס' "לא תחסום שור בדישו", שעיקר גדר המצווה נלמד דווקא  ר חא  רק   שרבינא מחדש, ע"פ דיוק 

שהבינה    מהפס' העוסק בשור, ולא מהפסוקים שכתובים בעניין פועל, מתחדש שגדר המצווה הוא כלל לא כפי

ין כאן שום היתר  , אכן  א היתר אכילה לפועל, ואםהגמ' עד כה. כעת מתברר שזהו חיוב המוטל על בעל הבית, ול

 ור מחמת לאו ד"לא תחסום".  יסור גזל, ולכן בשלב זה פשוט לגמרא, אליבא דרש"י, שלא ידחה שום איסא

 
 בל על רש"י שבפירוש לא מפרש כך קשה ביותר.כך אכן גורס ומפרש הריטב"א שם, אכפי שהזכרנו לעיל,  5


