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     מאכלות אסורות במלחמה מאכלות אסורות במלחמה מאכלות אסורות במלחמה מאכלות אסורות במלחמה––––    בבבבסימן יסימן יסימן יסימן י
  ?קוח נפש או דברה תורה כנגד יצר הרעיפ

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

  שאלה

  תשובה

  ?ח נפש או היתר מיוחדפיקו   –פרק א 

  ב וסיעתו"מ מול הנצי"הכס   –פרק ב 

  ב וסיעתו"הקשיי� בהבנת הנצי   –פרק ג 

  גדר ההיתר כגדר היתר יפת תואר   –פרק ד 

        ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

במהל� הפשיטה . יבו� בפשיטה עמוקה מעבר לקוי האחיילי סיירת הנמצאי
בעוד שמנות הקרב שהיו ביד� דיי� להשביע , נפלו לידיה� מחסני מזו� עשירי�

�הא� מותר לה� לאכול ממזו� השלל למרות שאינו . את הנפש א� לא את החי
  1?מזו� כשר

        ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

        ????ח נפש או היתר מיוחדח נפש או היתר מיוחדח נפש או היתר מיוחדח נפש או היתר מיוחדפיקופיקופיקופיקו. . . . פרק אפרק אפרק אפרק א

� "חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו: "ל"וזא "ח ממלכי� ה"� בפ"כתב הרמב
 �,  מותר לה� לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו–ויכבשו� וישבו מה

מפי . וכ� שותה יי� נס� .א� ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורי�
  .ל"עכ"  אפילו ערפי חזירי� וכיוצא בה�–ובתי� מלאי� כל טוב : השמועה למדנו

 הוא מגדרי פיקוח נפש היתרהא� ה: חלוצי צבא לשפק בגדר זה ש להסתיו
ל כא� שההקפדה על מזונות בשעת מלחמה לחלוצי צבא רעבי� עלולה "וקמ

 היתרנ אלא קיי� " מאכלות אסורות איננו מגדר פיקוהיתראו ש, לסכ� נפשות
 היתר כש� שמצינו ,� א� ירעבו"וצי צבא כשיכנסו בגבול העכולמיוחד לח
  .שת יפת תואר במלחמהמיוחד לא

  

וברור שכאשר קיי� . להיש להדגיש שמדובר במצב בו לא קיי� פיקוח נפש בהמנעות מהאכי .1
 .ד"ע וש"ז ג"ע: עברות' אי� ל� דבר העומד נגדו פרט לג, )ואפילו בספק(פיקוח נפש ממשי 
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י� ובעל התורה 'ב מוולוז"הנצי. בשאלה זו נחלקו גדולי הדורות האחרוני�
וא� כ� ההיתר הוא . נפש%י� לגדרי פקוחיתמימה למדו כי ההיתר כא� ש

  .2לכתחילה

 בעל האבי עזרי ל"מ ש� זצ"ר הגראמ"לעומת זאת שמעתי כמה פעמי� ממו
של , � לגדרי היתרי� של בדיעבד� שיי"כי ההיתר המובא ברמב, �"על הרמב

דהיינו שהיתר זה דומה להיתר של אשת יפת תואר . 'דברה תורה כנגד יצר הרע'
  .שאיננו מומל' מלכתחילה למי שיכול לעמוד כנגד יצרו

תר במאכלות אסורות הוא ישגדר ההעצמו משמע � "ולכאורה מדברי הרמב
� "סורות המשי� הרמב שכ� מייד אחרי די� מאכלות א.ת תוארפתר בייכגדר הה

והדברי� אמורי� ". וכ� בועל אשה בגיותה א� תקפו יצרו": 'ש� בהלכה ב
נראי� כפרוט של שני דיני� מיוחדי� הדברי�  .'באות� חלוצי צבא שבהלכה א

 היתר, והשני', בהלכה א) א� ירעב( מאכלות אסורות היתר: האחד. ליוצאי צבא
  . 3'בהלכה ב) א� תוקפו יצרו(אשת יפת תואר 

היתר  למשמעות מעשיתבזמ� הזה � יש " הרמברק לדעתצרי� להדגיש כי 
חולק ) יא, דברי� ו (ורהתרוש ה� בפי"שכ� הרמב.  הזהחלוצי צבא בזמ� להמיוחד

בכל חלוצי צבא אלא באר' "  מאכלות אסורות איננוהיתר� וסובר ש"על הרמב
� מיוחד היתרוהכונה ל, "אשר נשבע לאבותינו לתת לנו כמו שמפורש בעניי

  . 4בזמ� מלחמות יהושע לא לדורות" שבע שכבשו"ל

תר מאכלות יהא� קיי� הבעצ� השאלה א� כ� מצינו מחלוקת ראשוני� 
� הוא מדיני "תר של הרמביא� גדר הה: לכ�. אסורי� לחלוצי צבא בזמ� הזה

� למרות "אנו להחמיר בפיקוח נפש ולנהוג כרמבוחייבי� רשאי� , פיקוח נפש
, תר מיוחד כגדר יפת תוארי� הוא ה" לרמבהיתראול� א� גדרו של ה. החולקי�

וספקא דאורייתא ,  בדבר שאי� בו פיקוח נפשמחלוקת ראשוני� היאשהרי 
  .5לחומרא

  

יששכר , הרב שלמה זלמ� מ� ההר(כ� פסקו להתיר לכתחילה בספר דיני צבא ומלחמה ו .2
�   ).ג"מהדורה ראשונה תשל, הוצאת השכל, יהודה איזנברג, גואלמ

 .�"ה והמעיי� בפני� הרמב"ד. ס חולי� יז"דושיו על הש� סופר בחי"וכ� דייק החת .3
). ב"הנצי(� שההיתר היה הוראת שעה "כ� משמע מדברי האחרוני� שלמדו בדעת הרמב .4

, י ג� לדורות"� שההיתר הוא בכל מלחמה לכיבוש א"ח תקכז למד בדעת הרמב"אמנ� המנ
ג� לדבריו .  וקידושאלא שהסתפק א� יש צור� שיהיה מצב זהה לכיבוש יהושע שכלל כיבוש

 .פשיטה בשטח אויב בימינו איננה כלולה בהיתר
: ל"� שכ� כתב עליו וז"ת שהסתפק בטעמו של הרמב"� עה"לכאורה משמע מדברי הרמב .5

" �הרי ...".  בלבד הותררעבו�רעבו�רעבו�רעבו� או פיקוח נפשפיקוח נפשפיקוח נפשפיקוח נפששלא בשביל ] �"דברי הרמב[ואי� זה נכו
 ודהיינו התר להשביע תאוות, �� מדי� פיקוח נפש או רעבו"שהסתפק א� התרו של הרמב

  . ויש לדחות. כבאשת יפת תואר
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        ב וסיעתוב וסיעתוב וסיעתוב וסיעתו""""מול הנצימול הנצימול הנצימול הנצי     הכס- משנה הכס- משנה הכס- משנה הכס- משנה....בבבבפרק פרק פרק פרק 

� מדיני פיקוח נפש " על אתר דחה את האפשרות שטע� הרמבהכס- משנה
, דהא פשיטא, מי שהוא מסוכ� מחמת רעבו�ואי� כוונתו ב: "ל"וז, הרגילי�

אלא כשתאב לאכול ולא שכיח לו התירא כמו , ואפילו אינו מחלוצי צבא נמי
  . ש"עי" יתבתשכ

 פרשת ואתחנ� ,י� בפירושו העמק דבר על התורה'ב מוולוז" הנציולעומת
 היתר למדו שגדר ה– וכ� בעל התורה תמימה בפירושו על אתר –יא , דברי� ו

החידוש בהלכה זו הוא שבשעת מלחמה ג� חשש . � מדיני פיקוח נפש"של הרמב
רחוק מסכ� חיי� שכ� כל הקפדה במאכלות בשעת מלחמה מביאה לסכנת 

למרות שבמקו� אחר אולי לא היינו מחשיבי� , כלומר. ש בדבריו" עיי,נפשות
גילתה לנו התורה שבשעת מלחמה יש לחוש ג� , מסברא חשש כזה לסכנה

, ומשו� כ� ההקפדה במאכלות מסוכנת, התר שכ� הסכנה שכיחלחשש רחוק יו
שהסכנה היא , � על אתר"ז ברמב"ראה ג� רדב (.נ"מותר מדי� פיקוהמזו� ו
  ).ה"ז תשובה אלפיי� ר"ת רדב"ויש לדו� בדבריו כא� ובשו.  אחר מאכלי�חיפושחיפושחיפושחיפושב

  תלו את דינו שניה�  . דבר אחדו אמרב והתורה תמימהב והתורה תמימהב והתורה תמימהב והתורה תמימה"""" הנצי הנצי הנצי הנציכאמורכאמורכאמורכאמור
ב בפרושו העמק "וזה לשו� הנצי. ז" בשתי לשונות הגמרא בחולי� י�"של הרמב

  :ש�, דבר

ובתי� : דקרא' ז דפשוט ש� בפ"י סוגיא בחולי די"אבל לעניי פרשה זו מבואר עפ"

� ואיכא תרי לישני אי רק במלחמת אר�.אפילו כתלי דחזירי' מלאי� כל טוב וגו

ק ש� היתר " ולל,א הוראת שעהוזהו הישוב השני ש� שלא הותר דידהו והי, ישראל

מלכי� ' � הל"כ הרמב"אפילו דישראל ומטע� מלחמה שהיא עת הסכנה וכמש

 עוד דזה אינו "ומה שהקשה הרמב] ... �"והביא את לשו הרמב:... [וחלוצי צבא

�אבל . ב שלא הותר אלא שלל� וחידוש הוא"להכי ודאי היא ל, אלא בכניסה לאר

שכל הקפדה במאכלי� , ואר שהוא משו� פיקוח נפשק דאפילו דישראל שרי מב"לל

  "בשעת מלחמה מביא לסכנת נפשות

  :ל בהערותיו"ממש כדבריו כתב ג� בעל התורה תמימה בצחות לשונו וז

ללשו אחד הותרו האיסורי� רק איסורי , שני לשונות בעני זה' והנה מבואר בגמ"

ל בבאור שני הלשונות "וצ. ולשו אחר הותרו ג� איסורי ישראל, הגויי� שימצא אז

 �דהלשו שהותרו רק איסורי הגויי� היא גזירת התורה שהיתר שלל הגויי� שבאר

הוא , רו איסורי� לאותה שעה ואפילו איסורי ישראליולהלשו שבכלל הת. ישראל

ז לא רק " ולפי.נוגע לפיקוח נפשות מטע� דשעת מלחמה היא שעת סכנה והדבר

ולא לעול� הותר אלא רק במקו� שיש . בכל מלחמותי הדי כ אלא ג� "במלחמת א

ועתה . ק בזה" ודו,והיינו היכי שלא אפשר להשיג מאכלי התר, לחוש לסכנת נפשות

ל "א ממלכי� וז"ח ה"� בפ"ינו וביאורינו ה ה דברי הרמברבוא וראה שתוצאת דב

כהאי לישנא דכל האיסורי� ) �"הרמב(מבואר שתפס , ]�"והביא את לשו הרמב[
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ולכ התנה תנאי א� , נ"כ הטע� משו� סכנה ופיקו"כ ע"וא. תרו אפילו של ישראלוה

  . כ דבריו"ע". ירעב

  :סיכו� דבריה� הוא

 היתרגדר ה,  בגמרא שהותר רק שלל גויי� ולא של ישראלישנא בתראלל  .א
  . איננו פיקוח נפש

כדעת ( מיוחד למלחמות יהושע בכניסה לאר' היתרה' בגמללישנא בתרא   .ב
 .ב"� לא פסק כל"א� הרמב, )�"הרמב

 בגמרא שהיתר מאכלות אסורי� הוא בי� משלל לישנא קמאלעומת זאת ל  .ג
פסק � " והרמב, משו� פיקוח נפשהיתרגדר ה, האויבי� ובי� משלל ישראל

 .שנא קמאכל

        ב וסיעתוב וסיעתוב וסיעתוב וסיעתו""""הקשיי� בהבנת הנציהקשיי� בהבנת הנציהקשיי� בהבנת הנציהקשיי� בהבנת הנצי. . . . גגגגפרק פרק פרק פרק 

 � איננו היתר השנא בתראשלל) א(והנה ודאי צדקו דבריה� בדבר הראשו
 אי� נפקא מינה א� המאכל מ� השלל או משל פשנ%חכי בפיקו, פשנ%חמגדרי פיקו

  .פשנ%ח איננו מדיני פיקוהיתרולכ� בהכרח ה, ישראל

. ע" צ, דגמרת חולי�מאקשנא � כל"דת דעת הרמבמבהע) ג(א� הדבר השלישי 
  ):חולי� יז(, וזה לשו� הגמרא ש�. שכ� בגמרא משמע הפכ� של הדברי�

מא יאיל? אימת?  אברי בשר נחירה שהכניסו ישראל עמה לאר� מהוירמיה' בעי ר"

 ואמר, ובתי� מלאי� כל טוב: יבתהשתא דבר טמא אישתרי להו דכ, בשבע שכבשו

. אלא לאחר מכא?  בשר נחירה מיבעיא–כתלי דחזירי : ירמיה בר אבא אמר רב' ר

דידהו , כי אישתרי להו שלל של עובדי כוכבי�. לעול� בשבע שכבשו: ואיבעית אימא

  .כ"ע ."תיקו, לא אישתרי

לגבי (ירמיה ' מבואר בגמרא שללישנא קמא אי אפשר להעמיד את בעית ר
 ורה תמימהב והת"א� לדברי הנצי, לאחר מכא�בשבע שכבשו אלא ) בשר נחירה

ברגעי� בה� , ירמיה ג� בשבע שכבשו' אפשר ואפשר להעמיד את בעיתו של ר
, או במצב שיש לפניה� ג� מאכלות מותרי�, אי� פיקוח נפש כגו� שאינ� רעבי�

הא� מותרי� ה� אז : ירמיה' ואז ג� בשבע שכבשו יש מקו� לבעיתו של ר
 של היתרבשעה שלא קיי� ה? ניסו ישראל עמ� לאר'באברי בשר נחירה שהכ

  .6פשנ%חפקו

  

� מלישנא "ז שהקשה כ� על הרמב"ח תקכ"אחרי שהעליתי הדברי� על הכתב מצאתי במנ .6
דר� , כ קושיא זו בספר פרשת דרכי�"ובהמש� הדברי� כתב שמצא אח. ז"קמא דחולי� י

  .ה יד"ועיי� טורי אב� ר. הקודש
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 לאלאלאלא� "הרמב ברור ששהריו, סיעתוב ו"הערה זו היא קושיא חזקה על הנצי
, � כלישנא קמא" שכ� אי אפשר כלל להעמיד את פסק הרמב.פסק כלישנא קמא

,  הוא ע� הגבלותהיתר� שה" מבואר ברמבכ�ש.  אשר יהיההיתריהיה גדר ה
 ולכ� אי� , הוא כללי ללא הגבלותהיתרשהבגמרא שנא קמא מבואר בעוד שללי

  .ירמיה בשבע שכבשו' מקו� לבעית ר

, לישנא בתראלישנא בתראלישנא בתראלישנא בתראככדרכו ג� כא� סק פ� "שהרמבמוכח א� כ� בעל כורחנו 
נ " בודאי איננו מגדרי פקוהיתרכ ה"וא,  רק בשלל גויי� ולא בשל ישראלהיתרשה

� ש� " תואר וכמשמעות דברי הרמב אשת יפתהיתר מיוחד הוא כגו� היתראלא 
  .'וכו". וכ� בועל אשה בגיותה"ב "בה

  : ל"וז. ז"בדברי המאירי בחולי� יג�  מפורש �וממש כ

ומכל מקו� כשהיו טרודי� במלחמה ובכיבוש האר� הותרו לאכול בשעת הדחק "...

ולא הותרו אלא בשל ... כל שהיו מוצאי� בשלל נבלות וטרפות אפילו קדלי דחזירי

וכ לדורות כל , כגו שבע שכבשו ל גויי� ובשעת הדחק ובזמ טרדת המלחמותשל

, כשיכנס חלו� הצבא בגבול הגויי� וישלל�, זמ שהמל' נלח� אפילו מלחמת רשות

כל שבשעת הדחק כלומר שאינ� מוצאי� בכדי סיפוק� מותרי בכל שימצאו ש� 

  .כ דברי המאירי"ע "אפילו יי נס'

כ פסק כלישנא "ואעפ,  לדורות נאמרהיתר� שה"רמבמבואר בדבריו שפסק כ
שכתבו סיעתו ב ו"ומפורש שלא כדברי הנצי.  דרק שלל גויי� הותר7בתרא

 היתרוכמו כ� מבואר שלדעת המאירי ה,  לימי יהושע בלבדהיתרתרא הבשללישנא 
  .מ בי� שלל גויי� לשל ישראל"כ אי� נפ"דאונ "לדורות בודאי איננו מדי� פיקו

 מאכלות אסורות במלחמה איננו היתר� גדר "שלדעת הרמב, אאיפ, ברור
  .אלא הוא היתר מיוחד לחלוצי צבא רעבי�, נ"משו� פיקו

        גדר ההיתר כגדר היתר יפת תוארגדר ההיתר כגדר היתר יפת תוארגדר ההיתר כגדר היתר יפת תוארגדר ההיתר כגדר היתר יפת תואר. . . . דדדדפרק פרק פרק פרק 

. �" מאכלות אסורות לדעת הרמבהיתראמנ� עדיי� צרי� ביאור גדרו של 
, ז"� יע חולי"ה במדבר לרר בשר נחיהיתרלמשל כ,  מיוחדהיתרהא� הוא 

 אשת יפת היתר מאכלות אסורות במלחמה דומה להיתראו ש; ומותר לכתחילה
מוטב :  וגדרו משו� דברה תורה כנגד יצר הרעהיתרתואר במלחמה וטע� ה

 ,שיאכלו ישראל בשר תמותות שחוטות ואל יאכלו בשר תמותות נבלות

  

 שללישנא קמא ההתר הוא כללי וללא הגבלות והוא דוקא � מודה"ד ברור שהרמב"ולענ
� פסק כלישנא "והרמב. א� לא כ� סוברת לישנא בתרא בגמרא, �"בשבע שכבשו וכדעת הרמב

 .וכ� פסק המאירי להדיא וכמו שיתבאר להל�, כדרכו, בתרא
� עצמו שפסק כלישנא בתרא שדוקא שלל גויי� הותר שכתב "ויש מדייקי� ג� מלשו� הרמב .7

ז "ח תקכ"אמנ� המנ. 'וכו"  מותר לה� לאכולויכבשו� וישבו מה�ויכבשו� וישבו מה�ויכבשו� וישבו מה�ויכבשו� וישבו מה�שיכנסו בגבול הגויי� : ש�
 .ש"� עיי"לא מקבל דיוק זה בדעת הרמב
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לה  איננו מומל' לכתחיהיתרכ ה" וא. תוארגבי יפת: וכדאיתא בקידושי� כא
 שדוד נענש על ,א, כדאיתא בסנהדרי� ד- קז למי שיכול לעמוד בפני יצרו

  .ש"שלקח יפת תואר עיי

וכ� בועל אשה בגיותה א� "' � בהלכה ב"והנה משמעות המש� דברי הרמב
וכמו שדייק מכא� , לעיל אות א' נוטה לדר� האחרונה וכמשנת' וכו" תקפו יצרו

  .� סופר"החת

 וטעמו הוא אכ� משו� דברה תורה כנגד יתרהוהאמת תורה דרכה שגדר ה
מהדורת (ד "� בתשובה קנ"ה מצאתי מפורש כ� בתשובת הרמב"ובע. יצר הרע

�ודאי : "� ש�"בעני� בחור שהתיחד ע� שפחה יפת תואר וזה לשו� הרמב) פרימ
ה תורה אלא כנגד יצר רמדי� תורה צרי� לגרשה מש� ואפילו בגיותה כי לא דב

ורי� ובתי� מלאי� כל טוב אפילו קדלי דחזירי ולא זו הרע כאשר אמרו באיס
�הרי מבואר שתלה טע� דברה תורה כנגד יצר . ש"עיי..." ולכ� מחוייבי�. הדר

  . והדברי� ברורי� ומחוורי�8הרע במאכלות אסורי� כביפת תואר

�  :א� כ� זכינו לדי� כדלהל

, ו מה יאכלו� מתיר מאכלות אסורות לחלוצי צבא כשירעבו ולא ימצא"הרמב . 1
  .ו� דברה תורה כנגד יצר הרעשו מהיתרוטע� 

  . אויבחז בחלוצי צבא שפושטי� בשט" בזההיתר� חולק לגמרי על ה"הרמב . 2

וא- המתירי� לא התירו אלא משו� דברה תורה , 9לפנינו מחלוקת ראשוני� . 3
�  .� בתשובה"כ הרמב" כמש,כנגד היצר ולא זו הדר

 לכ� חלוצי צבא או חיילי הסיירת .ו באיסורי תורה"לפיכ� אי� לנו להקל ח . 4
כל זמ� שלא קיי� , אסורי� במאכלות אסורות ג� כשה� מעבר לקוי האויב

  .פשנ%חפיקוחשש ל

ו את "הוספתי בשנת תשס. לאור הנסיו� של מלחמת לבנו� השניה: הערההערההערההערה
כאשר כבר נגמרה חייבי� להדגיש כי האמור למעלה נכו� : ה הבאהאזהרה

עדיי� נמשכת כמו הלחימה  אבל כאשר .'וכו" ויכבשו�"� "כדברי הרמב. המלחמה
שכל הקפדה במאכלי� "ב "פ דברי הנצי"יש לנהוג ע, לבנו� השניהבמלחמת 

שהרי המציאות כפי שנתבררה במלחמה " בשעת מלחמה מביא לסכנת נפשות
  .מוכחת כדבריו

  

ש כתב כ� ג� בפירושו "א שהאו"שמעתי מידידי הרב אביד� שליט. ש על אתר"וכ� משמע באו .8
  ". כל שללה תבוז ל�"ת בפרשת שופטי� על הפסוק "מש� חכמה עה

9. �, דעת ערו� השולח� בספרו ערו� השולח� העתיד,  שיש להחמיר מספק דאורייתאופרט לכ
   .� נדחית לדבריו לגמרי מהלכה"� מדי� ודאי ודעת הרמב"שהלכה כרמב


