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        סמכות מרא דאתראסמכות מרא דאתראסמכות מרא דאתראסמכות מרא דאתרא    ----    גגגג    סימןסימןסימןסימן
 ח נפשפיקו רפואה ובהלכות

 אבל ביכולת המרא דאתרא
 לגזור על הדבר לפי ראות עיניו

,משום מיגדר מילתא   
)ה ובסוף דברי"דסימן א פרק ד ' הת ציץ אליעזר חלק "שו(  

, להחליט בזה הוראתוורק מרא דאתרא יודע  
 וגם המרא דאתרא שיודע מצב המקום

,טהורה' ו בתורה וגדלותו ביראת הות בזה מצד גדלותוהוא ראוי להור  
  מקומות הסמוכים שאין צריכים לזהיש לו להתחשב עם

.שלא יסמכו על היתר מקום זה ויהיה הקלקול יותר מהתיקון  
)ה הנה בדבר"סימן פא ד' ד ג"ת אגרות משה חלק יו"שו(  

.שהכל תלוי לפי המקום ולפי דעת הרב מרא דאתרא, ומסקנתם  
)ד שאלתו"ה ע" דבת שרידי אש חלק ב סימן "שו(   

        ::::ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�ראשי פרקי�

  שמירת שבת במלחמת ההתשה   –פרק א 

  "ע� חיי�"הרופא מ   –פרק ב 

  איסור פונדקאות   – פרק ג

 ת שבת במלחמת ההתשהת שבת במלחמת ההתשהת שבת במלחמת ההתשהת שבת במלחמת ההתשה שמיר שמיר שמיר שמיר....פרק אפרק אפרק אפרק א

א בשאלה כיצד " כבר לפני עשרות שני� התלבט הגרשז1כאמור למעלה
 לעבור על האיסור לאסור את מבלי, להמנע מהכשלת אלו שאינ� בקיאי�

ע� השני� למדנו . 2כשבדורנו אי  לנו את הסמכות לגזור גזירות חדשות, המותר
אול� . ממנו כי למרא דאתרא יש סמכות הלכתית לאסור את המותר לבני מקומו

השימוש בסמכות הגזירה המקומית מותנית בכ" שנית  יהיה להבדיל בי  פסיקה 
שהיא תמיד , לבי  גזירת מרא דאתרא, ה לדורותעל פי עיקר הדי  שהיא פסיק

 .מקומית וזמנית באופיה

א בימי "על עוצמת הסמכויות של מרא דאתרא שמעתי לראשונה מהגרשז
 160לאור" , על גדות תעלת סוא�.  שני�#40לפני כ, מלחמת ההתשה

.  מעוזי�28הוקמו אז , ל לבי  הצבא המצרי"הקילומטרי� שהפרידו בי  צה
ו מתחמי� מחלקתיי� עד פלוגתיי� מבוצרי� וממוגני� בשכבת המעוזי� הי

שתפקיד� היה להעניק מחסה לחיילי� המוצבי� על תעלת סוא� מפני , פיצו�
ולאפשר לכוחות מעטי� יחסית , פגיעת פגזי התותחי� והמרגמות של המצרי�

  

 .פרק א, סימ  ב, לעיל .1
פרק ב , "הפריה חו� גופית "נספח לער", אנציקלופדיה הלכתית רפואית, שטינברג' א: ראה .2

  .158#152' עמ, ל וגזירות לאחר חתימת התלמוד"גזרות חז
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הפגיזו המצרי� ) ל" קי� תש#ט "קי� תשכ(במלחמת ההתשה . להחזיק את הקו
. וגרמו לנו למאות חיילי� הרוגי�, י� בעשרות אלפי פגזי� ופצצותאת המעוז

הלילה . שיגרת החיי� במעוזי� היתה שונה משגרת החיי� בשאר יחידות הצבא
וזמ  השינה המקובל החל סמו" לפנות בוקר , עבר בעירנות של רוב חיילי המעוז
לחיזוק , זמנ� של הלוחמי� הוקדש לשמירה. ונמש" עד שעות הבוקר המאוחרות

. למנוחה ולהתארגנות אישית, הביצורי� הקיימי� ובנית ביצורי� נוספי�
או להופעות בידור של , לעיתי� הוקדש מעט זמ  לסיורי� מחו� לשטח המעוז

ל ביחידות העורפיות התחלקו לשני "קציני צה. התעלה אמני� שההינו לרדת לקו
כדי לעודד את רוח� קציני� שנהגו להסתכ  ולבקר את חיילי המעוזי� : סוגי�

וקציני� שהסתפקו בקבלת הדיווחי� , ולהכיר את המצב בקו מכלי ראשו 
, על הסוג הראשו  נמנה הרב הצבאי הראשי דאז. ביושב� ביחידות העורפיות

והיו , הוא נהג לרדת לביקור במעוזי� לעיתי� מזומנות. האלו, הרב שלמה גור 
.  שסבלו פגיעות קשות במיוחדלילות בה� העדי, א, ללו  במעוזי� המבודדי�

ואת ההיכרות הזו הוא תרג� ג� , הוא הכיר היטב את המצב בקו התעלה
 .מיות"להחלטות הלכתיות שגובו בפקודות אג

המעוזי� היו מקו� שיש בו . הדוגמא הבולטת היתה בעיית השבת במעוזי�
כידוע דוחה את השבת ואת כל , פיקוח נפש. סכנה כל ימי מלחמת ההתשה

ל הנוגעות "אי  פלא שפקודות המטכ). עבירות חמורות' פרט לג(ה כולה התור
בנוס, .  לידי שו� ביטוי במעוזי� כמעט ולא באו3ל"לשמירת שבת בבסיסי צה

חיילי המעוזי� זלזלו בכל הפקודות הצבאיות שאינ  , למצב האוביקטיבי
י וה  בנושא, ה  בנושא משמעת לא מבצעית כגו  מלבוש והצדעות, מבצעיות

הילת הגבורה והמבצעיות שהוצמדה לחיילי המעוזי� הביאה את היחידות . הדת
, ערנות לילית:  ג� ה  את אורח החיי� של המעוזי�בקו השני והשלישי לסגל

ליות וזלזול בפקודות הצבא "זלזול בפקודות המשמעת הצה, קימה מאוחרת
ת הכשרות שהדרדרה במעוזי� המשיכה להדרדר ג� ביחידו. בנושאי דת

קציני� וחיילי� דתיי� שהגיעו לשרת כלוחמי� . הסמוכות והסמוכות לסמוכות
עקב הטרפת� הנמשכת של , להסתפק במנות קרב, לעיתי�, נאלצו, במעוזי�

נאלצו לפני , ולפעמי� ג� נהרגו יחד, חיילי� שנלחמו יחד. המטבחי� במעוזי�
בת שנעלמה הש. בהעדר כשרות בסיסית במעוז, כ  לאכול לבד� מאכלי� קרי�

ובהמש" ג� מהבסיסי� , מהמעוזי� החלה להעל� ג� מהיחידות הסמוכות
  . ל היתה בסכנה ממשית חמורה"השבת בצה. העורפיי�

לש� כ" . ל"הרב גור  החליט לעצור את ההדרדרות ולהחזיר את השבת לצה
 למעוזי –היה עליו להחזיר קוד� כל את השבת והכשרות ליחידות הלוחמות 

 :על במקביל בשני כיווני�" הוא פלש� כ. התעלה

  

 .ל" שבתות ומועדי ישראל בצה# 3.0903ע "הפ .3
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 טבח מקצועי ומשגיח –צ בעל הכשרה כפולה "לכל מעוז צור, חייל רב. א
שבת , מי� במעוזי�"לקראת השבת הראשונה של הטב. מ" טב#כשרות מוסמ" 

, שבה היו חיילי המעוז אמורי� להתרגל שוב לשמירת שבת במטבחי המעוז
 .4מי� במעוזי�"ית שבת ע� הטבנשלחו עשרות קציני הרבנות הצבאית לשהי

בצינורות הפיקוד הועברה פקודה חד משמעית אל המעוזי� שאסרה תיקוני . ב 
רק פגיעות . א� היתה שהות לבצע את התיקו  לפני כניסת השבת, ביצורי�

  .הותרו לתיקו  בשבת מטעמי פיקוח נפש, או סמו" לכניסתה, שנוצרו בשבת

 דתיי� שבו לאכול ארוחות חמות בעיקבותיה לוחמי�. הפעילות הצליחה
ליחידות , ג� השבת חזרה אל מעוזי התעלה. וכשרות במטבחי המעוזי�

  .ל"הסמוכות ולבסיסי צה

תוק, ההלכתי  המהא ושאלתיו "שבועות ספורי� אחר כ" עליתי לבית הגרשז
.  לתק  את הפגיעה לפני שבתכשנית  היה ,פקודה לאסור תיקוני� בשבתשל 

,  את הפגיעה לפני שבת אמנ� מצביעה שלדעת המפקדי�העובדה שלא תיקנו
 אי  לדעת�ולכ  , אי  דחיפות מיוחדת בביצוע מיידי של התיקו , אנשי המקצוע

 .אחרת לא היו נמנעי� מתיקו  מיידי. להגדיר את דחיית התיקו  כסכנת חיי�
הרי סו, סו, עצ� השהיה , א"אול� על פי כללי פיקוח נפש כפי שלמדני הגרשז

 לצמצ� חובהא� כ  . וזי� בזמ  ההתשה מוגדר כמצב שיש בו סכנת חיי�במע
, קו לכ  ג� א� השיקול המבצעי איפשר את דחיית התי. את הסיכו  ככל שנית 

מתיר תיקוני ביצורי� ומוגדר כפיקוח נפש עדיי  מהבחינה ההלכתית המצב 
 . על אחת כמה וכמה א� הדחייה נבעה מרשלנות גרידא.ושיפור� בשבת

הא� הרב הצבאי הראשי היה רשאי להקל בהלכות פיקוח נפש , אלתי היתהש
א חיי" את חיוכו המיוחד וענה כי יפה "הגרשז? ל"כדי להציל את השבת בצה

 משיקולי� של העמדת נ"בפיקו רשאי להקל לאאמנ� אד� רגיל . ר"עשה הרבצ
 .לו מרא דאתרא רשאי להקל בהלכות פיקוח נפש משיקולי� אא". הדת על תילה

דומני כי המקור לסמכותו של מרא דאתרא להורות לעבור על דברי תורה 
 :�6"וכמבואר ברמב, 5הוא מדיני הוראת שעה

 בית די� שראו , כיצד.אפילו דברי תורה יש לכל בית די� לעקרו הוראת שעהש"

 מכי� ועונשי� שלא ,לחזק הדת ולעשות סייג כדי שלא יעברו הע� על דברי תורה

וכ� א� ראו לפי .  קובעי� הדבר לדורות ואומרי� שהלכה כ� הואכדי� אבל אי�
  

דרשתי את שילוב ) ית על מערב סיני וגיזרת התעלההאחרא (252כרב הצבאי של אוגדה  .4
מי� "בנימוק שללא הקציני� לא יוכלו הטב, מי� בשבת הראשונה"הקציני� ע� הטב

ויאבד הסיכוי , החדשי� לשנות את הרגלי חילול השבת שהשתרשו במטבחי המעוזי�
מי� "ר השתכנע ודאג לשילוב הקציני� ע� הטב"הרבצ. להחזיר את השבת ליחידות התעלה

  .בשבת הראשונה
  .ש�, ה וליגמר מיניה"פ תוד"ע, "מיגדר מילתא שאני "'בגמ, ב, יבמות צ .5
  .פרק ב הלכה ד, הלכות ממרי� .6
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שעה לבטל מצות עשה או לעבור על מצות לא תעשה כדי להחזיר רבי� לדת או 

 .השעה צריכהש עושי� לפי מה ,להציל רבי� מישראל מלהכשל בדברי� אחרי�

זמ�  כ� בית די� מורי� ב,כש� שהרופא חות� ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו

 כדר� שאמרו ]�כול[ קצת מצות לפי שעה כדי שיתקיימו מ� הזמני� לעבור על

 ".חכמי� הראשוני� חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה

קיימת , שאי  לנו בית די  סמוכי�, � משמע שג� בזמ  הזה"מדברי הרמב
 תחלל עליו שב"שהרי ג� בזמ  הזה שיכת סברת , הסמכות להורות הוראת שעה

כש� שהרופא חות" ידו או רגלו "� "וכ  מפורש לכאורה בדברי הרמב. 'וכו" אחת
 כ" בית די  מורי� בזמ  מ  הזמני� לעבור על קצת –של זה כדי שיחיה כולו 

  ∗]".כול�[מצות לפי שעה כדי שיתקיימו 

 """"ע� חיי�ע� חיי�ע� חיי�ע� חיי�"""" הרופא מ הרופא מ הרופא מ הרופא מ....פרק בפרק בפרק בפרק ב

הרופא טיפל בדיירי מושב זקני� . הוצגה שאלת הרופא מע� חיי�, 7בסימ  ב
י ההלכה כחולי� שיש בה� סכנה "חיי� ביניה� חולי� המוגדרי� עפ#בשכונת ע�

במקרי� בה� הערי" שעיכוב קצר לא ירע את . שהנסיעה עבור� מותרת בשבת
הוא העדי, להמנע מנסיעה בשבת וללכת רגלי כדי שאיסורי שבת לא , מצב�

 .יו קלי� בעיניויה

, כל עוד לא בדק אות� הרופא, י גדרי ההלכה"א אמר לי אז כי עפ"הגרשז
הא� , אול� לשאלה המתבקשת. ולכ  הנסיעה מותרת, מוגדר העיכוב כסכנה

הוא . ל"לא ענה לי אז הרב זצ, ג רשאי הרופא להמנע מנסיעה וללכת רגלי"בכה
  . בחר בשתיקה

נהג שלא כדי  ) ששמו לא נתגלה(הרופא ל סובר ש"לכאורה אילו היה הרב זצ
הרי . קשה להבי  מדוע בחר הרב בהעלמת דעתו, בכ" שהקל בהלכות פיקוח נפש

מדוע נמנע מלגנות את , כש� שהורה כי מ  הדי  הותרה לרופא הנסיעה בשבת
  ? מי שהתמהמה בפיקוח נפש

א" נמנע , א התיר לאותו רופא ללכת רגלי" שהגרשז8לכ  נית  אולי לשער
א� כני� . ו לזלזל בפיקוח נפש"מלספר על ההיתר לאחרי� כדי שלא יבוא ח

ל היה הרב להקל בפיקוח הדברי� אזי יש מקו� לנסות להבי  על סמ" מה יכו
   ?נפש הלכתי

לעיל וכמבואר , דומני שהתשובה הנכונה טמונה בסמכויות מרא דאתרא
 .בפרק א

  

   .34' להל  עמ, ראה הערת הרב מרדכי פטרפרוינד  . *
  .פרק ב .7
 . משנה א סו,, פרק ג, ידי�: ראה .8
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 ????נת מרא דאתרא נת מרא דאתרא נת מרא דאתרא נת מרא דאתרא גזירה חדשה או תקגזירה חדשה או תקגזירה חדשה או תקגזירה חדשה או תק, , , ,  הלכה הלכה הלכה הלכה:::: איסור פונדקאות איסור פונדקאות איסור פונדקאות איסור פונדקאות....פרק גפרק גפרק גפרק ג

פונדקאות מתבקשת כאשר אישה חסרת רח� תקי  הרוצה ילד משלה נעזרת 
. בא� פונדקאית שתגדל ברחמה את העובר שנוצר מביצית של הא� המזמינה

 : מורכבת משתי שאלות נפרדות9'בסימ  בשאלת הפונדקאות כפי שתוארה 
 ההלכתי הויכוח.  האיסור או ההיתר לתהלי"תשאלת קביעת האימהות ושאל

, שאלת האיסור והיתר של התהלי", לעומת זאת. 10בשאלת האימהות צויי  לעיל
הרב . א לבי  הדיי  הרב זלמ  נחמיה גולדברג"שנויה לכאורה במחלוקת בי  הגרשז

וכתב שאי  לאסור ,  צידד למצוא היתר א� בעלת הביצית איננה גויה11גולדברג
אי  לעשות " כי 13א כתב"לעומת זאת הגרשז. 12השתלת עובר אפילו מדרבנ 

 ".מעשה זה לכתחילה כי זה יגרו� לבלבול ועירבוביה ואי  זו השקפת התורה

אול� עיו  נוס, . א" שליט13חתנא דבי רבול "לכאורה חולקי� כא  הרב זצ
. א מעלה שאלות נוספות ומראה שהדברי� אינ� פשוטי� כל כ""בדברי הגרשז

אלא , וקט לשו  איסור הלכתי ברורא איננו נ"הגרשז, בהצגת דעתו על התהלי"
חשש "בנימוקי� להתנגדותו הוא מציי  ". אי  לעשות מעשה זה לכתחילה"

 .נימוק המזכיר גזירה חדשה, "לבילבול

כפי " בדורנו אי  לנו את הסמכות לגזור גזירות חדשות"שהרי , ע"ולכאורה צ
  זו אי"א את הנימוק ש"בסו, דבריו מוסי, הגרשז.  עצמו14א"שאמר הגרשז

 אלא מהווה 15עיו  והתאבקות, נימוק שאיננו מאפשר בדיקה". השקפת התורה
 ".גזירה היא מלפני"מעי  

א קבע מדי  גזירת מרא דאתרא שאי  "ד שהגרשז"נראה לענ, לאור הדברי�
וכדי להבדיל בי  פסיקה הלכתית לדורות לבי  גזירת מרא . לעסוק בפונדקאות

אי  לעשות "ניסוח הזהיר של דאתרא למקומה וזמנה בחר להשתמש ב
ח שלאחר "חזקה על ת". אי  זו השקפת התורה"ו" חשש לבילבול", "לכתחילה

קריאת הדברי� יבדילו בי  ניסוח של פסיקה הלכתית לבי  ניסוח המתאי� 
לכ  אי  כא  הטלת איסור שלא כדי  על דברי� המותרי� . לגזירת מרא דאתרא

פת שעל ', וראה עוד להל  בסימ  ד .אלא גזירת מרא דאתרא לזמנה ומקומה
  .הסתרי� של ההלכה

  

  .פרק ה, ב' סי .9
   .69#62' הע, פרק ה, ב' סי .10
 .281#273, תחומי  י, תקלות העלולות לצמוח מהשתלת עוברי�, רגהרב זלמ  נחמיה גולדב .11
כל מה שצידדנו למצוא היתר לביצית או עובר  ":בסיכו� דבריו הוא כתב. 281' עמ, ש� .12

אבל לכתחילה מ  הראוי שההשתלה תיעשה בפיקוח . הוא רק בשעת דחק גדול, שהושתלו
 .ש"עיי" .הרבנות

 .ק ב"ה סס" ס, ז"חלק אבהע, )ע" השוחלקי' השלמות לד(, ד"ח, נשמת אברה� .13
 . פרק א, לעיל סימ  ב .14
 .משנה ד, פרק א, על מסכת אבות" רוח חיי� "  בפירושו'ח מוולוזי"כ הגר"ראה מש .15
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  ?מי נחשב מרא דאתרא – גנספח לסימן 
        א לפרק אא לפרק אא לפרק אא לפרק א""""הערת הרב מרדכי פטרפרוינד שליטהערת הרב מרדכי פטרפרוינד שליטהערת הרב מרדכי פטרפרוינד שליטהערת הרב מרדכי פטרפרוינד שליט

לא ירדתי בעוניי לסו, דעתו , ר בעני  סמכות המרא דאתרא"בעיקר ביאורו של כת  .א
המרא דאתרא ר שכל אד� שהתמנה להיות "ל לכת"הא� אכ  ס, תמהני. מהי סמכות זו

לבטל מצות עשה או לעבור על מצות לא "בישוב ע� כמה משפחות יהיה רשאי מעתה 
ולא כל מרא דאתרא באיזה , והרי פשוט שזה אינו". 'תעשה כדי להחזיר רבי� לדת וכו

  .כפר נידח יהיה רשאי להתחיל לעקור דיני� דאורייתא כדי לחזק את הדת

נ שבאמת לא "ז ה� בשאלות של פקו"רשר מהג"כל הדוגמאות שהביא כת, ובכלל  .ב
ס "דסו, ז שלא להחמיר בה� תמיד"ל שלכ  התיר לעצמו הגרש"וי, נ"ברור שיש בה  פקו
נ באופ  כללי לא היתה ודאית אצלו "ואולי ג� הסברא שלו בפקו[נ "אי  כא  ודאי פקו

או מרא דאתרא [ז סבר שסת� רב בזמנינו "א" לא מצאנו שו� דוגמא שהגרש, ]לגמרי
    .יהיה רשאי לעקור לאו דאורייתא בהוראת שעה] ר"כהגדרת כת

וא� באמת היתה למרא דאתרא כזאת סמכות היינו נתקלי� במקרי� רבי� למאות 
    . ומעול� לא שמענו זאת, ולאלפי� של רבני� שהיו משתמשי� בסמכות זאת

�  זקוק למקורות חזקי– א� הבנתי אותו נכו  –ר "כמדומה שחידושו של כת, פ"עכ
  .ומוכרחי� הרבה יותר

        תשובת המחברתשובת המחברתשובת המחברתשובת המחבר
עצ� הערתו שלא כל אד� שהתמנה להיות המרא דאתרא בישוב ע� כמה : להערה א

משפחות יהיה רשאי מעתה לבטל מצות עשה או לעבור על מצות לא תעשה כדי להחזיר 
אכ  פשוט שיש להבדיל בצבא בי  רב גדודי או חטיבתי . ת אמתהיא הער', רבי� לדת וכו

או בי  /ו, )צג' עמ(, חלק ב" ועלהו לא יבול"כמו שמובא בספר , רב הצבאי הראשילבי  ה
  .ד סימ  פח"יו, כעי  מה שכתב בנודע ביהודה תנינא, ח מופלג"רב רגיל לבי  רב ת

ז "א" דברי הגרש. הגבולות המדוייקי� של חלות די  מרא דאתרא טר� נתבררו לי
  .נותני� חלק חשוב מהתשובה, ל"אויערבא" זצ

. לא היה ספק בקיומו של מצב פיקוח נפש, בשאלה הנדונה בפרק א כא  : להערה ב
במצב כזה של ודאי פיקוח . הייתי ש� כשחיילי� נהרגו במעוזי� כמעט מדי יו� ביומו

. א, שלא היה מבטלה, כל תיקו  ושיפור של הביצורי� היה מקטי  את הסכנה, נפש
כי מרא דאתרא רשאי , יטוי של ספק כלשהוללא ב, ז בהחלטיות"פ כ  הורה לי הגרש"אע

    ! להקל כא  בדיני פיקוח נפש ויש להמשי" לנהוג לפי הוראותיו ג� להבא
ד שני� מהמקורות החזקי� לדבריו ה� "לענ. ז היא חד משמעית"הרי שפסיקת הגרש

, ש�" וליגמר מיניה"ה "פ תוד"ע" מיגדר מילתא שאני", ב, ל ביבמות צ"דברי חז
    .ות ממרי� שהובא כא  בסו, הפרק� בהלכ"והרמב

? וא� ישאל השואל א� כ  למה המפקדי� והחיילי� זלזלו בסכנה ולא תקנוה לפני שבת
. כ" אי  בעל הסכנה מכיר באופ  מלא בסכנתו, כמו שאי  בעל הנס מכיר בניסו: אשיב

ואולי עצ� תכונה זו מסייעת להשרדות , ההרגל ידוע כגור� ממעיט בהערכת הסכנה
  .ת של החיילי� והקציני� בעת המלחמההנפשי


