
  גסוטה מ
ֶהי ’ה ִּכי ֵמֶהם ִתיָרא לֹא ִמְּמ ַרב ַעם ָוֶרֶכב סּוס ְוָרִאיָת  ֹאְיֶבי ַעל ַלִּמְלָחָמה ֵתֵצא ִּכי) א(   ֵהיֶכם ’ה ִּכי) ד( :ִמְּפֵניֶהם ַּתַעְרצּו ְוַאל ַּתְחְּפזּו ְוַאל ִּתיְראּו ַאל ְלַבְבֶכם ֵיַר ַאל ֹאְיֵביֶכם ַעל ַלִּמְלָחָמה ַהּיֹום ְקֵרִבים ַאֶּתם ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֲאֵלֶהם ְוָאַמר) ג( :ָהָעם ֶאל ְוִדֶּבר ַהֹּכֵהן ְוִנַּגׁש ַהִּמְלָחָמה ֶאל ְּכָקָרְבֶכם ְוָהָיה) ב( :ִמְצָרִים ֵמֶאֶרץ ַהַּמַעְל ִעָּמ ֱא ת ְוָהָיה) ט( :ִּכְלָבבֹו ֶאָחיו ְלַבב ֶאת ִיַּמס ְולֹא ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵל ַהֵּלָבב ְוַר ַהָּיֵרא ָהִאיׁש ִמי ְוָאְמרּו ָהָעם ֶאל ְלַדֵּבר ַהֹּׁשְטִרים ְוָיְספּו) ח( :ִיָּקֶחָּנה ַאֵחר ְוִאיׁש ַּבִּמְלָחָמה ָימּות ֶּפן ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵל ְלָקָחּה ְולֹא ִאָּׁשה ֵאַרׂש ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ּוִמי) ז( :ְיַחְּלֶלּנּו ַאֵחר ְוִאיׁש ַּבִּמְלָחָמה ָימּות ֶּפן ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵל ִחְּללֹו ְולֹא ֶּכֶרם ָנַטע ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ּוִמי) ו( :ְנֶכּנּוַיְח  ַאֵחר ְוִאיׁש ַּבִּמְלָחָמה ָימּות ֶּפן ְלֵביתֹו ְוָיֹׁשב ֵיֵל ֲחָנכֹו ְולֹא ָחָדׁש ַבִית ָּבָנה ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ִמי ֵלאֹמר ָהָעם ֶאל ַהֹּׁשְטִרים ְוִדְּברּו) ה( :ֶאְתֶכם ְלהֹוִׁשיעַ  ֹאְיֵביֶכם ִעם ָלֶכם ְלִהָּלֵחם ִעָּמֶכם ַהֹהֵל ֱא    : ָהָעם ְּברֹאׁש ְצָבאֹות יָׂשֵר  ּוָפְקדּו ָהָעם ֶאל ְלַדֵּבר ַהֹּׁשְטִרים ְּכַכ

  משנה  יעקב בן אליעזר רבי 
 פרט -   הסתירה

  ולמרכיב למבריך
  המרכיב ואחד המבריך ואחד הנוטע אחד

  חסדא רב אמר זירא רבי אמר
 ! ראשונה ילדה משום מיהדר דבעי' לי תיפוק, בילדה ילדה אילימא   ? דמי היכי היתר הרכבת האי שאלה:  היתר בהרכבת  איסור בהרכבת

 להך דנטע וכגון, בילדה ילדה לעולם: ירמיה רבי אמר: 1 תשובה ! ערלה דין בה ואין בזקינה ילדה בטלה - בזקינה שסיבכה ילדה: אבהו רבי והאמר, בזקינה ילדה אלא 
 מן פטור - ולקורות לסייג הנוטע: דתנן, ולקורות לסייג קמייתא

 לפירי מעיקרא דהא, [היא מיהדר בת עלה מימליך אי הכא, היא מיהדר בת לאו עלה מימליך אי התם: ירוץת  ? בטלה דלא בילדה ילדה שנא ומאי, דבטלה בזקינה ילדה שנא ומאי: על התשובה קושי  . הערלה
 - מאיליהן עלו: דתנן, מאיליהן אעלו דהוה מידי], קיימא
 והאי, בירק אילן במבריך: אמר יצחק בר נחמן רב: 2תשובה   .בערלה חייבין

 לגמליא בן שמעון רבן - בירק אילן המבריך: דתניא; הוא תנא
  אוסרין וחכמים, עכו כפר איש גמדא בן יהודה רבי משום מתיר

  רבי זיראמדברי שיוצאת הנחה 

  .כרמו, ביה קרינא לא וחד חד כל הכא, אשתו ביה קרינא וחד חד כל התם תירוץ:  ? חוזרין דכולן במלחמה מהן אחד ומת אחין מחמשה שנא ומאי :שי על התשובהקו  . המלחמה מערכי עליו חוזרין אין - שותפין שני של כרם: אומרת זאת, פפא רב אמר: מסקנה   !אדידיה הדר והאי, אדידיה הדר דהאי, שותפין שני של בכרם ולוקמה  
  יוחנן רבי אמר דימי רב אתא כי

 בן אליעזר רבי אמר לא, היא יעקב בן אליעזר רבי
 נמי הכא? כמשמעו התם יעקב
  לא ומרכיב מבריך, אין נוטע, כמשמעו 

  

  


