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תשס"ח

כוח של ג' רגלי
הרב ארנריי ,ראש כולל "אר חמדה"
הקב"ה פותח את פי האתו והיא אומרת לבלע:
ָלי" )במדבר כ"ב כח(.
יתנִ י זֶה ָלֹ ְרג ִ
יתי ְל ָ ִי ִה ִ ַ
" ֶמה ָע ִ ִ
לשונה המיוחדת של האתו משכה את תשומת ליב של חכמי ובעקבותיה רש"י המעיר:
"רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלי בשנה".
צרי להבי מה הקשר בי מצות העליה לרגל לרצונו של בלע לעקור את ע ישראל ,מדוע דוקא מצוה זו משמשת מעי
"תעודת הזהות" של ע ישראל?
בעל "שפתי חכמי" מפרש שכיו שבמצוה זו נאמר שלש פעמי "יראה כל זכור"  ,כלומר הקב"ה רוצה לראות אותנו ,לכ
רומזת האתו לבלע :כיצד אתה רוצה לאבד כשהקב"ה מעוניי לראות?
כאשר בלק מסביר את הצור בהזעקת בלע הוא מנמק זאת פעמיי באותו נימוק.
בפע הראשונה:
ר וְ ה.א י ֵֹב ִמ ִ ,-לי" )ש ה(
ָצא ִמ ְִ ,צ ַריִ  ִהֵ+ה ִכ ָה ֶאת ֵעי ָה ֶ
" ִהֵ+ה ַע י ָ
ובפע השניה:
ר" )ש יא(.
" ִהֵ+ה ָה ָע ַהֵֹ /צא ִמ ְִ ,צ ַריִ  ו ְַי ַכס ֶאת ֵעי ָה ֶ
ר" הוא רב מאוד .אול בעל ה"שפת אמת" מסביר את פחדו של בלק שע ישראל בכניסתו
בפשטותִ " ,כ ָה ֶאת ֵעי ָה ֶ
לאר 1ישראל מתכונ להשתלט ג על הארציות והחיי החומריי .זאת בשונה ממצב במדבר ,ש עסקו רק ברוחניות.
במדבר ,כל הצרכי החומריי סופקו בידי שמי .כמו אוכל ומי :מ ,שליו ,באר של מרי ,תאורה ובטחו :עמוד האש
וענני הכבוד .ע כניסת ארצה יפנה הע לקיי את הציווי:
4ר. 1נְ ַט ְע ֶָ 3ל ֵעַ 1מ ֲא ָכל" )ויקרא י"ט כג"(
"וְ ִכי ָתבֹאֶ .אל ָה ֶ
ה אמורי להקי מדינה על כל סממניה :חקלאות ,תעשיה ,כלכלה מחקר ובטחו .כל זה תחת הדרכת האידאל האלקי.
הראי"ה קוק מכנה זאת " 5הצלת הכל" )עיי "אורות הקודש" מאמר הקודש תפח ,שאיפות היאוש וההצלה( .אומות
העול מוכנות ,לדעתו ,לראות אותנו עוסקי ברוחניות אבל קשה לה לקבל שאנחנו חודרי כביכול לטריטוריה שלה 5
עול החומר ומקדשי אותו .לכ בקש בלק לגרש אות "מ האר "1שלא תהיה לה נגיעה בעול החומר.
מצות עליה לרגל בשלש רגלי מבליטה במיוחד את הדרגה הזו של קידוש החומר .המשורר ,ברוח קדשו מתאר את העליה
לרגל בדר זו:
" ֶ ָָ 6עלָ ְ .ב ִטי ִ ְב ֵטי יֵָ 8עד.ת ְליִ ְ ָר ֵאל ְלהֹד7ת ְל ֵ יְ קֹוָק" )תהלי קכ"ב ב(.
מבאר רש"י:
"לפי שהיו האומות מליזי אחריה כשיצאו ממצרי ואומרי עליה שה ממזרי א בגופ היו שולטי המצרי
בנשותיה לא כל שכ אמר הקב"ה אני מעיד עליה שה בני אבותיה הטיל שמו עליה הראובני השמעוני )במדבר
כ"ו( הוסי 9עליה אותיות הש אחת מכא ואחת מכא נמצא הש הזה י5ה עדות לישראל".
ע7ל ִמי" )ישעיהו כ"ו ד( ,מובא במדרש "בי' נברא העול הבא ובה' העול הזה" .א"כ
על הפסוק " ִי ְ:יָ 8יְ קֹוָק צ.ר ָ
אותיות י5ה מביעות את הקשר בי חומר לרוח והקב"ה רמז לכ בשמותיה של ישראל.
לכ ,הקרב העיקרי המובא בעליה לרגל הוא קרב שלמי .זהו קרב שבו ג הבעלי וג הכה אוכלי בקדושה את
הבהמה ובכ מבטאי את הרעיו של קידוש החומר .לכ קרבנו של מי שאינו יהודי יכול להיות רק עולה ולא שלמי.
בלע ,שותפו של בלק ,שרצה למנוע את כניסתו של ע ישראל לאר 1ישראל ,שרצה למנוע מה את הדרגה של חיי קדושה
בתו עול המעשה והחומר ,רמזו לו שלא יצליח שהרי יעוד זה יבוא לידי ביטוי במלוא הדרו בשלש הרגלי.
הבה נתפלל כי נזכה בקרוב לחידוש העליה לרגל ולקימומה של מדינת ישראל
כמי שמשלבת בצורה אידאלית חול וקודש תו קידוש החומר.
מוקדש לע"נ רבי יעקב ב אברה ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  02,5371485פקס02,5379626 :

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
web-site: www.eretzhemdah.org
נית לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי" את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת בית
הדי על פי די .בכ נבנה נדב נוס 9בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

יסודות הדי ה'מהותי'
הרב יואב שטרנברג
עד כה ,עסקנו במסגרת 'שער לדי' בסדר הדי ובדיני הראיות .מגליו זה ואיל ,נתחיל את העיסוק בהלכות המהותיות של
חוש משפט.
כמבוא לנושא זה ,נעמוד על עיקרו יסודי המופיע רבות בשו"ע בחוש משפט ,הנלמד מדיני הקנייני.
המשנה בתחילת מסכת בבא בתרא דנה בדי שותפי בחצר ,הבאי לחלוק את החצר .כאשר החצר קטנה ,וא יחלקו
אותה בשווה בי שני השותפי ,לא יישאר שטח מספיק גדול לשימוש נוח )='חצר שאי בה די חלוקה'( ,אי אחד השותפי
רשאי לכפות את חברו לחלוק את החצר .אול ,כאשר הסכימו השותפי לחלוק את החצר ,קובעת המשנה שעליה לבנות
כותל באמצע ,בהתא למקובל באותו מקו.
הגמרא )ג (.דנה בשאלה ,מאיזה רגע הסכמת השותפי לחלוק את החצר מחייבת" :במאי אוקימתא למתני' בשאי בה די
חלוקה ,אי בשאי בה די חלוקה ,כי רצו מאי הוי? נהדרו בהו! א"ר אסי א"ר יוחנ :שקנו מיד .וכי קנו מיד מאי הוי? קני
דברי בעלמא הוא! בשקנו מיד ברוחות .רב אשי אמר :כגו שהל זה בתו שלו והחזיק ,וזה בתו שלו והחזיק".
ופירש רש"י" :קני דברי הוא – ואי חליפי קוני אלא דבר הנקנה או מכר או מתנה או שעבוד קרקעות שהקני חל עליו
או מטלטלי .ברוחות – זה בורר לו חלק מזרחי וזה בורר לו חלק מערבי וקנו מיד ,ומעתה נקנה חלק מזרחי לזה ואי לזה
חלק בו וכ השני לחבירו .והחזיק – בחלקו ,רפק ביה פורתא )חרש בה חרישה קטנה( ,וקרקע נקנה בחזקה אחרי אשר רצו
בשעת חלוקה".
הגמרא מסבירה ,שעצ ההסכמה של שני השותפי לחלוק אינה מחייבת אות ,וה רשאי לחזור בה מהסכמת.
לאחר מכ ,הגמרא מציעה ,שייתכ שעשיית קניי על ההסכמה תגרו לכ שאי אפשר יהיה לחזור ממנה .הסברא מאחורי
הצעה זו היא ,שמעשה קניי הוא ביסודו של דבר ,מעשה המסמל גמירות דעת של הצדדי .אול ,ג הצעה זו נדחית משו
שקניי שכזה הוא 'קני דברי'.
רש"י מסביר ,שקניי מועיל רק כאשר קוני באמצעותו חפ 1או שעבוד ממו ,אבל קניי על עשיית פעולה ,כגו הסכמה
לחלק את החצר ,איננו מועיל.
ביד רמ"ה על אתר ,מבוארי הדברי עוד יותר" :דלמא )אולי( מהני קני אלא היכא )במקו( דקנו מיניה אגופא דממונא.
אבל היכא דקנו מיניה למעבד )לעשות( הקנאה ,כיו דלא מקנו ליה לגופיה דממונא ,בההוא קני לא משתעבד לאקנויי ליה,
דהוה לי קני דברי ...אבל קנו מידו שחייב לתת כ וכ או לבנות או לזו ,מסתברא דלאו קני דברי בעלמא הוא ...אבל
קנו מידו לתת כ וכ או לבנות או לזו ,כיו שאי הקני נופל על החיוב ולא על גו 9הממו אלא על הנתינה עצמה ,והנתינה
עצמה אי בה ממש אלא מעשה בעלמא הוא ,מצי למהדר ביה )הוא יכול לחזור בו(".
הרמ"ה מסביר ,שקניי מועיל להקנות חפ ,1או ליצור התחייבות ממונית .אול ,כאשר הקני מתייחס לפעולה כגו קניי
לתת ממו או קניי למכור חפ ,1אי הקניי מועיל משו שהוא קניי דברי.
מתו סוגיית הגמרא ודברי הרמ"ה מתברר ,שהסכמה לעשות פעולה מסוימת לכשעצמה ,לא זו בלבד שאיננה מחייבת ,אלא
ג אי דר להפו אותה למחייבת במסגרת דיני ממונות .דיני ממונות עוסקי בבעלות על חפצי ,בשעבוד של חפצי,
ובהתחייבויות ממוניות בלבד )חוב כס ,9חוב חפ 1וכדומה(.
עיקרו זה ,הוא היסוד הראשו של הדי המהותי בחוש משפט .כל פעולה משפטית שנדו בה ,צריכה להיות מוסברת
במונחי של בעלות ,שעבוד או חוב ממוני .פעולה משפטית ,שעיקרה חובה לעשות פעולה או להימנע מפעולה ,איננה מחייבת
בדר כלל בעולמו של המשפט העברי )לכלל זה ישנ חריגי מעטי ,שנדו בה כל אחד במקומו( .מסיבה זו ,הדיו
ההלכתי במבני משפטיי שוני ,כדוגמת חיובי שומרי ,דיני שכירות ,נזיקי וכדומה ,מוקדש להגדרת הזכויות הממוניות
והבעלויות הקשורות במבני משפטיי אלו ,והדר שבה נוצרות זכויות אלו.
לדוגמא ,בעיסוק בדיני שומרי ,שומה עלינו לשאול את עצמנו ,הא השומר חייב לשמור? כיצד נוצר חיוב השמירה הזה,
והא בכלל נית לדבר על חיוב שמירה ,כיוו שזהו לכאורה חיוב לעשות פעולה ולא חיוב ממוני?
הזווית השנייה שבה נעסוק במסגרת הצגת המבני המשפטיי השוני ,קשורה להיבטי המוסריי של מבני אלו –
מדוע רצתה התורה שהמזיק יתחייב במקרי מסוימי? אילו עקרונות מוסריי עומדי מאחורי החלטת התורה לחייב את
השומר לשל במקרי מסויימי?
משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די עקרוניי של מו"ר מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו
בבית הדי הגדול בירושלי .בספר ג משא ומת בנושאי אלה ע גדולי הדור .מחיר הספר ) B 80לח לקניה(
רוצי לחתו חוזה לפי ההלכה?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 02,5382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02,5379626 :
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הרב מרדכי הוכמ

ר' נחמ מברסלב וספיחי מוצאי השביעית
חלק א :איסור הקציר במוצאי השביעית
בירושלמי במסכת דמאי )פ"ב ,ד 9ח ,ב( מובאת התלבטות הלכתית בעני דיני של הספיחי )שצמחו בשנת השמיטה 5
ויצאו לשנה השמינית( ,והיא נותרת ללא הכרעה:
"ולעניי ספחי :מראש השנה )של השנה השמינית( ועד חנוכה – ִא.Cר ספחי ,מ החנוכה ועד העצרת )חג שבועות( –
ֶה ֵ3ר ספחי ,מ העצרת ועד ראש השנה )של השנה התשיעית!!(  5צריכה )הבעיה צריכה עיו ולא הוכרעה("
הירושלמי מבאר שהספיחי שצמחו בשנה השביעית )שנת השמיטה( ויצאו לשנה השמינית  5אסורי רק עד החנוכה,
ובתקופה שמ החנוכה עד העצרת הספיחי האלו כבר מותרי .והירושלמי מתלבט שמא צרי לחזור ולאוסר בתקופה
שמ העצרת ועד ראש השנה של השנה התשיעית .התלבטות הירושלמי תמוהה ביותר!! מה הטע לחזור ולאסור את
הספיחי אחרי שהתירו אות?!
בנוס 9לכ ,לשו הירושלמי אינה מובנת!! הלשו " 5מראש השנה ועד חנוכה ִא.Cר ספחי" – משמעה שאיסור הספיחי
קיי רק מראש השנה של מוצאי שביעית )השנה השמינית( ועד החנוכה; והרי הדבר אינו מדויק .חכמי אסרו את כל
הספיחי כבר בשנה השביעית עצמה; ולפיכ ,הירושלמי היה צרי לומר "ולעניי ספחי :עד חנוכה ִא.Cר ספחי" .מדוע
הירושלמי נוקט לשו שמשמעה שאיסור הספיחי מתחיל דווקא מ"ראש השנה" של מוצאי השנה השביעית?!

קיומו התמוה של הבל
כדי להעמיק בדברי הירושלמי התמוה ,צרי להשוות אות למדרש תמוה .בבראשית רבה )כב ,ג5ד( מובא מדרש מפליא
שמתייחס לקי ולהבל:
"שלשה ה שהיו להוטי אחר )עבודת( האדמה ,ולא נמצא ב תועלת ,ואלו הַ :ק ִי ]' 5וְ ַקיִ  ָהיָה[ ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה' .נוח –
ָחל נ ַֹח ִאי ָה ֲא ָד ָמה' .עוזיהו – 'ִ ...י א ֵֹהב ֲא ָד ָמה ָהיָה'.
' ַוֶ /
ָמי '  ,ר' אליעזר ורבי יהושע )נחלקו אימתי נברא העול( ,ר' אליעזר אמר בתשרי נברא העול ,רבי
'ו ְַי ִהי ִמ ֵ 5י ִ
יהושע אמר בניס נברא העול ,מא דאמר )מי שאמר( בתשרי נברא העול  5עשה הבל קיי מ החג )סוכות( ועד
החנוכה .מא דאמר )מי שאמר( בניס נברא העול  5עשה הבל קיי מ הפסח ועד העצרת .בי לדברי אלו בי לדברי
אלו  5הכל מודי שלא עשה הבל בעול יותר מחמשי יו".
המדרש קשה .מני הימי שמסו 9חג הסוכות ועד תחילת חג החנוכה הוא יותר משישי יו ,וכיצד יתכ לומר "הכל
מודי שלא עשה הבל בעול יותר מחמשי יו"?!
כמו כ הבל היה רועה צא וזו פעולה שמצריכה מידה מסוימת של בגרות ,וקשה להבי כפשוטו שהבל היה רועה צא כאשר
הוא היה תינוק פחות מב חמישי יו?

שיטתו של רבי שמעו בר יוחאי
במאמר הקוד "ר' נחמן מברסלב והחריש בערב השביעית" התבאר שהמדרש5רבה התמוה מרמז לשיטה מיוחדת של ר' שמעו
בר יוחאי ,ונחזור בקצרה על עיקרי הדברי שהתבארו ש.
ֹאכל ֶל ֶח " .לשיטת רשב"י העונש אינו החלטי; וא
י ַ 7
ָ 89
ֵעת ֶ
לאחר שאד הראשו אכל מע 1הדעת ,הוא נענש :ְ " 5ז ַ
האד פונה לעבר דר האר ,1לעבר כיכר הלח 5 ,הוא לוקה וצרי לעמול לפרנסתו; א א הוא עמל בתורה – הקב"ה
יזמי לו את כיכר לחמו ללא עמל .אד הראשו ידע זאת ,אלא שנגזר עליו ועל צאצאיו שלאחר שה יאכלו מ התבואה ה
ישתגעו; וה יתחילו להאמי שא ה לא ייקחו מעט מהתבואה ויזרעו אותה באדמה ויקצרו אותה – לא תהיה לה
תבואה בשנה הבאה.
אד הראשו חיפש דר כיצד להשתחרר ולהירפא מהשיגעו שהוא אמור להילכד בו .אד הראשו נח ביו השבת ,והוא
לא עמל אז בהשגת תבואתו .והוא החליט לאמ 1את רעיו המנוחה ג לגבי מחזור השני .ובכל שנה שביעית  5הוא לא
יעמול בהשגת תבואה חדשה .ולאחר שבע מחזורי כאלו ,הוא ישבות ג בשנה הארבעי5ותשע וג בשנה ה"חמישי".
והשנה ה"חמישי" תסמל עבורו את האפשרות להיכנס לעול של חרות מהשיגעו שנגזר עליו.

התקופות המשוגעות
ביציאתו של נוח מ התיבה מוזכרות עונות השנה ולאחר מכ הקשת )בראשית ח ,כב – ט ,טז(:
יה ִל ְזֹר ְִ :רית
ית ָ
.ר ִא ִ
ָליְ ָלה לֹא יִ ְֹ:ת ....וְ ָהיְ ָתה ַה ֶ;ֶ 5ת ֶָ :ענָ ְ
ֶרע ְו ָק ִציר ְוקֹר ָוחֹ וְ ַקיִ ָ 1וח ֶֹר 9וְ י 7ו ַ
4ר 1ז ַ
" ...עֹד ָל יְ ֵמי ָה ֶ
4ר":1
ֶפ ַחָ/ה ְָ :כל ָָ :ר ֲא ֶר ַעל ָה ֶ
.בי ָל נ ֶ
ע7ל ֵ:י ֱא5ל ִֹהי ֵ
ָ
ֶרע" מפני שחורשי וזורעי בה את
ב"פרקי דר' אליעזר" )ז( מבואר שתקופת תשרי )תשרי ,חשוו ,כסלו( נקראת "ז ַ
האדמה .ותקופת טבת )טבת ,שבט ,אדר( נקראת 'ק<ר' מפני שהיא תקופה קרה ואי בה פעילות חקלאית מיוחדת .תקופת
ניס )ניס ,אייר ,סיו( נקראת ' ָק ִציר' מפני שהיא התקופה שקוצרי בה את התבואה .ותקופת תמוז )תמוז ,אב ,אלול(
נקראת 'ח< ' מפני שהיא תקופה חמה.
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לפי שיטת רשב"י ,נוח היה סבור שיש עונות שנה שמתייחדות בפעילות בני אד בשדה .והוא רצה שהטבע הזה יישמר,
והקב"ה כרת עימו על כ את ברית הקשת .אול נוח טעה בבקשתו .בספר שמות )לד ,כא( נאמר:
=ב ִָ 5ציר ִֹ:;ְ 7ת".
יעי ִֹ:ְ 3ת ֶָ :ח ִרי; ַ
.בַ 7/ה ְִ 6ב ִ
ָמי ֲַ 3עבֹד ַ
" ֵ ֶת י ִ
אונקלוס החלי 9את החריש בזריעה ,ותרג באופ הבא" :בזרועא ובחצדא תנוח" .לשיטת רשב"י ,אונקלוס סבור
שהכתובי " ָח ִרי" ו" ִָ Hציר" אינ מתייחסי לפעולות החריש והקציר ,אלא לתקופות בשנה .החרישה והזריעה מתבצעות
ֶרע" ,נקראת במצוות השמיטה בש " ָח ִרי;" .והתורה מצווה
שתיה בתקופת "תשרי"; ולכ התקופה שנקראת אצל נוח "ז ַ
על ע ישראל להשתחרר פע בשבע שני מברית הקשת; ולשבות אפילו בזמני ה"משוגעי" בעבודה ,תקופת החריש
ותקופת הקציר .והתורה קוראת לתקופה הזו " ָח ִרי;" – מפני שפעולת ה ָח ִרי; מעיקה יותר ודורשת עמל רב יותר מפעולת
הזריעה שנעשית באותה התקופה.

איסור שני פרקי הראשוני
רשב"י דורש במכילתא שלו )מכילתא דרשב"י ,לד ,כא( ,שהתורה הזכירה את העונות הללו לא רק כדי לשבות בה בשנת
השמיטה עצמה ,אלא ג כדי ללמדנו שראוי לשבות בעונות האלו ג בערב השביעית וג במוצאי השביעית .כאשר איסורי
העבודה בערב השביעית ובמוצאי השביעית בנויי על קשר בי פעולת החרישה ופעולת הקצירה:
"ור' שמעו אומר :שבות מ החריש  5בשעת קציר ,ושבות מ הקציר  5בשעת חריש".
המ ַ ַַ Iעת של רבי נחמ
לשיטת רשב"י הקשר הזה הוא קדו ביותר ,והוא מתבסס על עיקרו שמרומז במשל התבואה ְ
מברסלב זצוק"ל) .מובא בספר "כוכבי אור" לר' אברה ב"ר נחמ מטולטשי זצ"ל ,בחלק "ספורי נפלאי"(:
"המשל מהתבואה .שפע אחת אמר המל לאהובו ,השני למל  :באשר אני חוזה בכוכבי ,רואה אני שכל התבואה
שתגדל בשנה הזאת ,מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע ,א כ יטכס עצה )כיצד להתגונ מפני הצרה הזו( .ואמר לו
שעל כ יכינו בעד תבואה )ישמרו עבור תבואה ישנה( שלא יצטרכו לאכול מהתבואה הנ"ל .וענה לו המל  :א כ
כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעי ,וכל העול יהיה משוגע ,אז יהיה להפ  5שאנחנו נהיה )נחשבי( משוגעי .על כ
בודאי )לא נוכל להימנע וא 9אנו( נצטר לאכול מ התבואה )החדשה( ,אבל רק זה )נעשה( ,שנסמ סימ על מצחנו ,שנדע
 5על כל פני  5שאנחנו משוגעי .שא אהיה מסתכל על מצח וכ כשתסתכל על מצחי נדע מהסימ  5שאנחנו
משוגעי".
ֹאכל ֶל ֶח" ,ו"המל" במשל של רבי נחמ
י ַ 3
ָ JK
ֵעת ֶ
ה"תבואה" הסמל המרכזי של המשל  5מרמזת ל"תבואה" של " ְ:ז ַ
מברסלב הוא אד הראשו.
אד הראשו החליט לאסור על עצמו את החריש בערב השביעית מהשעה שהוא יצא בשמחה לקציר ה ִח ִ>י  5בשלב שבו
ֹאכל ֶל ֶח " .קציר זה חל בזמ העצרת .ולשיטת רשב"י
י ַ 3
ָ JK
ֵעת ֶ
ה כבר בשלי לעשיית בצק טוב לכיכר הלח של " ְ:ז ַ
חז"ל המשיכו את מחשבתו של אד הראשו ,ואסרו ג ה לחרוש בשדה האיל בערב השביעית  5מ העצרת ואיל .ה"שני
למל" במשל של רבי נחמ מברסלב  5הוא הבל .הבל החליט לאסור על עצמו את החריש בערב השביעית  5בשעה שהוא יצא
ע<רי בשלב ה"אביב" ,שבו ה כבר ראויי לאכילה ראשונית .ולשיטת רשב"י חז"ל המשיכו את
בשמחה לקציר ה ְ? ִ
מחשבתו של אד הראשו ,ואסרו ג ה לחרוש בשדה רגילה בערב השביעית  5מ הפסח ואיל.
לשיטת רשב"י ,האיסורי ש"המל" ו"השני למל" אסרו על עצמ ה תמוהי ,שהרי ה לא אסרו על עצמ את
החרישה בשמיטה עצמה ,ומדוע ה אסרו אותה בערב השמיטה .אול האיסורי התמוהי האלו קשורי למועדי שמחה
.ל ִ ְמ ָחה ַמה ֹLה ע ָֹה"!?1
ביציאה לקציר; וה מהווי "סימ על המצח" שנועד להזכיר לה שה לכודי בשיגעו; – " ְ
הוא שמחי ביציאה לעמל הקציר שה צריכי להיות עצובי בו ,והוא עצובי מביאת השמיטה שה צריכי להיות
שמחי לקראתה.
לשיטת רשב"י "איסור שני פרקי הראשוני" מרמז ג לפרקי של "תורה" .לפרק5התורה של אד הראשו שאסר את
החריש בשדה האיל מהזמ שבו הוא היה יוצא לקצור בשמחה את החטי 5 ,מ העצרת .ולפרק5התורה של הבל ,שהוסי9
לאסור את החריש ג מפרק5הזמ שבו הוא היה יוצא לקצור בשמחה את השעורי 5 ,מ הפסח.
כאשר המדרש5רבה אומר "עשה הבל קיי מ הפסח ועד העצרת" הוא מרמז ל"פרק התורה" שהבל הוסי 9וחידש בעול;
ושהתורה הזו היא הקיו שנותר ממנו בעול .ורשב"י שיחזר את פרק התורה במשנה במסכת שביעית.

איסור הקציר במוצאי השביעית
.ב ִָ Hציר ִֹ:ְ 3ת' ,שצרי לשבות מהחריש בערב השביעית ,ושצרי לשבות מהקציר במוצאי
חז"ל דרשו מהכתוב ' ֶָ :ח ִרי ַ
השביעית .אלא שלכאורה נוצר חוסר שוויו בי האיסורי הללו .החרישה אינה אסורה בשמיטה עצמה; – ולפיכ איסור
החריש בערב השביעית ,מהווה איסור תמוה שיכול לשמש כ"סימ על המצח" .אול הקציר אסור בשמיטה עצמה ,וא
ממשיכי לאסור אותו ג במוצאי השמיטה ,אי כא איסור תמוה במיוחד – שיכול לשמש כ"סימ על המצח".
המענה לקושי הזה נמצא בפרוש רבנו חננאל .בסוגיה במסכת ראש השנה )ד 9ט ,א( מובאת דרשת ר' עקיבא לגבי האיסורי
האלו ,הדרשה אינה שווה לדרשתו של רשב"י ,אול הדרשות דומות זו לזו .ומתו פירוש רבנו חננאל לדרשת ר' עקיבא נית
להבי ג את שיטת רשב"י:
=ב ִָ 5ציר ִֹ:;ְ 7ת' רבי עקיבא אומר) :הכתוב הזה( אינו צרי לומר )שצרי לשבות אפילו בעונות( חריש
" ָ :ֶ '...ח ִרי; ַ
וקציר של שביעית )עצמה(  5שהרי כבר נאמר ' ָ ְד ָ לֹא ִת ְז ָרע וְ ַכ ְר ְמ ָ לֹא ִת ְזמֹר וגו' .אלא) :הכתוב בא ללמד ג 2על
הצור לשבות לפני ואחרי השמיטה ,כלומר( חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית ,וקציר של שביעית היוצא למוצאי
שביעית".
וזו לשו רבנו חננאל ש:
"כלומר ,הספיחי שצמחו בשביעית ,ולא הספיק לתולש ונכנסו למוצאי שביעית;  5שמשבית )בשנה( ]כשנה[
השביעית"
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4ר1
יר ָ לֹא ִת ְקצ<ר ...וְ ָהיְ ָתה ַ ַ:ת ָה ֶ
יח ְק ִצ ְ
יעת ַ ַ:ת ַ ָ:תֵ ...7את ְס ִפ ַ
.ב ָ6נָה ַה ְִ 6ב ִ
במצוות השמיטה נאמר )ויקרא כה ,ד5ז(ַ " :
Kר ֶצ ָ ."...מצד אחד התורה אוסרת לקצור את הספיחי ,ומצד שני היא
.ל ַע ְב ְְ ... ָ Oו ִל ְב ֶה ְמ ְ ָ 7וְ ַל ַחָ/ה ֲא ֶר ְְ :
כ ָלה ְל ָ ְ
ָל ֶכ ְל ְ
מתירה לאד ולבהמה לאכול את הספיחי שגדלו בשנת השמיטה .חז"ל ביארו שהכתוב אינו סותר את עצמו ,והתורה
אסרה לקצור את הספיחי בשנת השמיטה בדר הרגילה שבה אד קוצר את תבואתו בכל השני ,אבל מותר לתלוש את
הספיחי ולאכול אות .פעולת התלישה דומה במידה מסוימת לפעולת הקצירה ,ולכ היא נחשבת ל"תולדה" שלה ,והיא
אסורה מ התורה בשבת .3אול התורה מבדילה בי השמיטה לבי השבת ,והתורה מתירה לתלוש את הספיחי בשמיטה
ולאכול אות .רבנו חננאל מחדש בדבריו ,שהדרשה שאוסרת "קציר של שביעית היוצא למוצאי שביעית"  5אוסרת אופ של
קצירה שהיה מותר מ התורה בשנת השמיטה עצמה – והוא תלישת הספיחי.
דבריו של רבנו חננאל נראי תמוהי ,מה ההיגיו לאסור במוצאי השביעית פעולה שהיתה מותרת בשמיטה עצמה?! אול
אדרבא ,דווקא חוסר ההיגיו הוא הדבר שהיה נצר!! האיסור הלא5הגיוני של תלישת הספיחי במוצאי השביעית מהווה
"סימ על המצח"!!
לשיטת רשב"י ,אד הראשו ידע שהתבואה שהוא יאכל ממנה תשגע אותו ,ובמוצאי השמיטה כאשר הוא יחזור לחרוש
ולזרוע את תבואתו; הוא ישמח שחלפה סו59סו 9שנת השמיטה שכפה על עצמו לנוח בה; והוא ישמח ביציאתו לחריש.
ולפיכ ,הוא החליט לאסור על עצמו דבר שהוא לא אסר על עצמו אפילו בשמיטה עצמה ,והוא יסמ לעצמו על המצח שהוא
גרוע מ הבהמה.
אד הראשו החליט שבמוצאי השמיטה הוא יאסור על עצמו את תלישת הספיחי .הבהמה תמשי להיות רועה כדרכה
ותתלוש ותאכל את הספיחי ,ואילו הוא עצמו יהיה גרוע ממנה ויהיה אסור לו לתלוש אות .והאיסור התמוה הזה יהיה
.ל ִ ְמ ָחה ַמה ֹLה ע ָֹה" !?4הוא שמח ביציאה לחריש כאשר למעשה הוא
"סימ על המצח" ,שיזכיר לו שהוא לכוד בשיגעו ְ " 5
צרי להיות עצוב מהפרידה משנת השמיטה שחלפה לה.
וצרי לברר ,הא הבל חידש ג הוא  5איסור נוס 5 9בתור "סימ על המצח"?

חלק ב :איסור שני פרקי האחרוני
הירושלמי בתחילת מסכת שביעית מכנה את איסור החריש בערב השביעית בש " 5איסור שני פרקי הראשוני " .פשטות
הלשו 'פרקי' מכוונת ל'פרקי זמ' .פרק הזמ שממנו ואיל  5לא חורשי בשדה האיל; ופרק הזמ שממנו ואיל  5לא
חורשי בשדה רגילה .והלשו 'פרקי הראשוני ' מרמזת שכפי הנראה קיי ג פרק או פרקי אחרוני  .כלומר ,איסורי
ה"חריש" בערב השביעית ה הפרקי הראשוני שמקדימי את שנת השמיטה; ואילו איסור הקציר )תלישת הספיחי(
במוצאי השביעית הוא פרק זמ של איסור שנוס 9לאחר שנת השמיטה.
וצרי לברר ,הא רשב"י סבור שאיסור הקציר )תלישת הספיחי( במוצאי השביעית מופיע ג הוא כ"שני פרקי"?

תבואה שהביאה שליש
בגידול התבואה קיימי כמה שלבי חשובי .השלב הראשו הוא השלב שבו הזרע אינו ניכר בתו השיבולת ,והצמח אינו
קרוי אז בש תבואה אלא בש "ירק" .5השלב השני הוא השלב שבו הזרע ניכר בתו השיבולת ובשלב הזה הוא כבר נקרא
בש תבואה .השלב השלישי הוא השלב שבו גרעי התבואה הגיע לבשלות ראשונית ומשקלו מגיע כבר לשליש ממשקלו
הסופי .א יזרעו גרעי כזה באדמה הוא יצמיח תבואה חדשה ,ולכ הוא נחשב כגרעי שהבשיל לגבי המצוות שחלי עליו
)חיוב בתרומות ומעשרות ובדיני השביעית( .6השלב הרביעי הסופי הוא השלב שבו הגרעי מגיע למשקל המלא שלו; ואפשר
לקצור את התבואה מפני שהיא אינה צריכה לחיבורה לאדמה.
במסכת ראש השנה )ד 9יב ,ב( מבואר שתבואה שהגיעה לשלב הגידול הסופי שלה במש חג הסוכות של השנה השמינית
יר ָ לֹא ִת ְקצ7ר"
יח ְק ִצ ְ
הגיעה לבשלות הראשונית של "הבאת שליש" לפני סו 9השנה השביעית; לכ מצוות התורה " ֵאת ְס ִפ ַ
חלה ג על התבואה הזו .אול תבואה שהבשילה לגמרי לאחר חג הסוכות לא הגיעה לבשלות הראשונית של "הבאת
יר ָ לֹא ִת ְקצ7ר" לא חלה עליה.
יח ְק ִצ ְ
שליש" לפני ראש השנה של השנה השמינית; ולפיכ מצוות התורה " ֵאת ְס ִפ ַ
הבדל הדי בי תבואה שהבשילה עד סו 9חג הסוכות לבי תבואה שהבשילה לאחר חג הסוכות 5מאפשר לראות את איסור
תלישת הספיחי במוצאי השנה השביעית כאיסור שנוצר בשני שלבי :השלב של אד הראשו ,והשלב של הבל.

אד הראשו והבל – ותלישת הספיחי במוצאי השביעית

לשיטת רשב"י ,כאשר אד הראשו )"המל" במשל של ר' נחמ מברסלב( אסר על עצמו את השמיטה ,הוא כלל בכ ג
איסור קצירה רגילה של כל הספיחי ש"הביאו שליש" לפני סו 9השנה השביעית .אלא שאד הראשו החליט  5להחמיר
במוצאי השביעית  5ולאסור אות אפילו בתלישה .לכאורה ,השמיטה כבר חלפה ואי הגיו שדיני הספיחי יהיו חמורי
כעת מדיניה בשנת השמיטה .אול "איסור התלישה" התמוה נועד להיות "סימ על המצח" שיזכיר למי שמבי שהוא
לכוד בשיגעו; הוא שמח בפרידה מהשמיטה וביציאה לעמל החרישה ,כאשר הוא היה צרי להיות עצוב!!
הבל )ה"שני למל" במשל של ר' נחמ מברסלב( חש ג כ שהוא שמח ביציאה לחריש במוצאי השביעית ,והוא חש שאי די
בסימ של המל .ולפיכ הוא החליט לאסור ג את תלישת הספיחי שהבשילו לגמרי אחרי חג הסוכות .ספיחי אלו לא
היו מוגדרי כ"ספיחי שביעית" והיו מותרי אפילו בקצירה ,אול הבל החליט לאסור אות אפילו בתלישה" .איסור
התלישה" התמוה הזה נועד להיות "סימ על המצח" שיזכיר למי שמבי שהוא לכוד בשיגעו; הוא שמח בפרידה מהשמיטה
וביציאה לעמל החרישה ,כאשר הוא היה צרי להיות עצוב!!
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סיו תקופת איסור תלישת הספיחי
רשב"י דרש במכילתא שלו "שבות מ הקציר בזמ החריש" ,ובכ הוא לימד שאיסור תלישת הספיחי )שבות מ הקציר(
נמש כל עוד האד יוצא בשמחה לחריש .רוב בני האד חורשי את שדותיה בחודשי תשרי ,חשוו ,וכסלו; ולכ
תקופת השנה הזו נקראת תקופת ה" ָח ִרי" .ולכ לשיטת רשב"י איסור תלישת הספיחי נמש עד חג החנוכה שחל בסו9
חודש כסלו ,שהוא החודש האחרו של תקופת ה" ָח ִרי".
בכ נוצר דמיו בי הדרשה "שבות מ החריש בשעת קציר" לבי הדרשה "שבות מ הקציר בשעת חריש ".השביתה מ
החריש בתקופת ה" ָק ִציר"  5מצוינת בנקודת הזמ של חג הפסח ,שחל בחודש ניס שהוא החודש הראשו בתקופת
ה" ָק ִציר" .וכנגד כ השביתה מ הקציר בתקופת ה" ָח ִרי;"  5מצוינת בנקודת הזמ של חג החנוכה ,שחל בחודש כסלו
שהוא החודש האחרו בתקופת ה" ָח ִרי;".

הקיו של הבל בעול והסמל של "חמישי " בתנ"
בתחילת המאמר הובאו דברי המדרש5רבה התמוה שמצד אחד אמר " 5עשה הבל קיי מ החג )סוכות( ועד החנוכה" ,ומצד
שני הוסי 9לומר " 5הכל מודי שלא עשה הבל בעול יותר מחמשי יו" .הקשינו הרי מני הימי שמסו 9חג הסוכות ועד
תחילת חג החנוכה הוא יותר משישי .כיצד יתכ לומר "הכל מודי שלא עשה הבל בעול יותר מחמשי יו"?! וכיצד
יתכ שהבל היה רועה צא כאשר הוא היה תינוק פחות מב חמישי יו?
לפי מה שהתבאר ,המדרש5רבה מרמז לשיטתו של רשב"י ,שהבל הוסי 9ואסר את תלישת הספיחי שהבשילו לגמרי  5ג
ב"פרק הזמ" שמ החג )סוכות( ועד החנוכה" .פרק התורה" הזה היה ג זמ זעקה ותפילה שהשתלבה במכלול הגדול של
מצוות השמיטה והיובל שאד הראשו והבל שמרו מעצמ – כדי להירפא מ"שיגעו התבואה" שנלכדו בו .הייעוד המרכזי
של המכלול הזה היה הרצו להגיע לשנה ה"חמישי" )שנת ה"יובל"( ,שסימלה עבור את האפשרות להירפא מהשיגעו
הזה .הבל ידע שכל הקנייני שהוא קונה בעול הזה ה קנייני בטלי – והכל הבל .הקיו שיישאר ממנו בעול הוא
"פרק התורה" הזה שקשור ליסוד ה"חמישי".
כאשר המדרש5רבה אומר "חמישי יו" עיקר כוונתו היא המספר "חמישי" שמסמל את הרפואה משיגעו הקציר.
והמדרש רבה משתמש בסמל שקיי כבר בתנ" עצמו .בספר שמואל )א ,ו ,יב5כא( מסופר על מה שארע בעת שהפלישתי
השיבו את הארו לנחלת ישראל:
ֵיה וְַ ִ/ראֶ .את ָה4ר7
=בית ֶ; ֶמ; ק ְֹצ ִרי ְק ִציר ִח ִ>י ֵָ :ע ֶמק וְַ ִ/אֶ .את ֵעינ ֶ
"וְַ 6ַ ִ/רנָה ַה ָJר7ת ֶַ Oֶ :ר ְ ַעל ֶֶ Oר ְ ֵ:ית ֶ ֶמֵ ...
ד7לה וְ Kנְ ֵי
ָמֶ .אל ָה ֶא ֶב ַה ְָ I
ָהב ַוִ /
KרַIז ֲא ֶר ִאֲ 73א ֶר ְ 7:כ ֵלי ז ָ
ה7רידֶ .את ֲאר 7ד' וְ ֶאת ָה ְ
וְַ ְ ִ/מחִ .ל ְרא7ת ...:וְ ַה ְלוִ ִ  ִ/
ַ ָָ :ע ִ; ְב ִעי ִאי;
ַ ְK:נְ ֵי ֵבית ֶ ֶמ ִBי ָרא= ֲַ :אר< ד' ַוְ /
ֵבית ֶ ֶמ ֶהעֱל .עֹל7ת וְַ ִ/ז ְ:חְ .ז ָב ִחי ַַ 7/:הה.א ַלד'ַ ...:וְ /
ֹאמרK .נְ ֵי ֵבית ֶ ֶמ ִמי יַ .כל ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ד' ָה ֱא5ל ִֹהי
ד7להַ :וְ /
:Kלָ .ה ָע ִי ִה ָה ד' ָָ :ע ַמ ָה ְג ָ
ֲח ִמ ִDי ֶא ֶלִ Cאי; וְַ ִ/ת ְ
יֵ 7בי ִק ְריַת יְ ָע ִרי ֵלאמֹר ֵה ִבְ .פ ִל ְ ִ3י ֶאת ֲאר 7ה' ְרדַ .העֲל.
4כי ֶאל ְ
ֲלה ֵמ ָע ֵלינ :.וְַ ְ ִ/לחַ .מ ְל ִ
ַה ָHדַ 7הֶLה וְ ֶאל ִמי ַיע ֶ
יכ":
אֹתֲ 7א ֵל ֶ
הארו הכה באנשי בית שמש " ִ; ְב ִעי ִאי; ֲח ִמ ִDי ֶא ֶלִ Cאי;" ,ולכ ה בקשו מאנשי קרית יערי שיבואו ויקחו אותו
אליה .הכתוב סותר את עצמו ,הא הארו היכה " ִ; ְב ִעי ִאי;"? או שהוא הכה " ֲח ִמ ִDי ֶא ֶלִ Cאי;"? ובמה גדולה
מעלת של אנשי קרית יערי על פני אנשי בית שמש ?
במאמר "מכת הארון והיתר המכירה" התבאר שספר שמואל מרמז שאנשי ֵ:ית ֶ ֶמ היו סבורי שעמל הקציר הוא הדר
להבאת הגאולה ,וה מכרו את שדותיה לגויי כדי שיוכלו להמשי ולקצור את החטי שלה ג בשמיטות וביובלות.
ה החשיבו את הקצירה שלה כהשתחוויה לארו  5ולכ ה לא הפסיקו אותה לכבוד הגעתו .א המכה שהארו היכה
ב ,גילתה לה שדרכ לא היתה רצויה .רבי יוחנ אמר בירושלמי )תענית פ"ד ה"ה( שמפליא לומר שהיו אז בבית שמש
" ֲח ִמ ִDי ֶא ֶלִ Cאי;"; והוא מרמז שצרי להבי את ה" ֲח ִמ ִDי ֶא ֶלִ Cאי;" במשמעות סמלית.
ה" ִ; ְב ִעי ִאי;" שהוכו מילאו את תפקיד ה"סנהדרי" של העיר ֵ:ית ֶ ֶמ .וה אלו שמצאו דר שתאפשר לחקלאי העיר
להמשי להיות "ק ְֹצ ִרי ְק ִציר ִח ִ>י " ג בשנות השמיטה .והמכה של ה" ִ; ְב ִעי ִאי;" האלו היכתה בהשקפת עולמ לגבי
הדר אל החרות שמסומלת ב" ֲח ִמ ִDי ֶא ֶלִ 9אי" .לעומת ,יושבי קרית יערי היו מודעי למחלת "שיגעו התבואה",
וה הפנימו וממשו את המשמעות שמסתתרת מאחורי ספירת ה' ֲח ִמ ִDי ' ,וה לא היו קוצרי את שדותיה בשמיטות
וביובלות .ולכ אנשי בית שמש ביקשו מה שיבואו ויקחו אליה את הארו.
כאשר המדרש5רבה אומר מצד אחד " 5עשה הבל קיי מ החג )סוכות( ועד החנוכה" כשמספר הימי שבי החגי הללו
הוא למעלה משישי ימי ,ומצד שני הוא אומר " 5הכל מודי שלא עשה הבל בעול יותר מחמשי יו"; הוא יוצר
סתירה מתמטית שחוזרת על הסתירה המתמטית שבספר שמואל ,והוא שולח אותנו לעיי ש .המספר "חמישי " מוזכר
בספר שמואל כסמל נגדי ל" ְק ִציר ִח ִ>י " של אנשי בית שמש ,והוא מספר שמסמל שהשביתה מהמלאכה היא ה"תרופה"
ל"שיגעו התבואה" .המדרש5רבה מרמז שה"קיו" שהבל הותיר בעול ,היה א 9הוא סוג של "תרופה" לשיגעו התבואה;
הקיו הזה הוא פרק הזמ שהבל הוסי 9באיסור קציר הספיחי במוצאי השביעית" 5 .עשה הבל קיי מ החג )סוכות( ועד
החנוכה"!!

מראש השנה ועד חנוכה – ִא=ר ספחי
בירושלמי במסכת דמאי )פ"ב ,ד 9ח ,ב( נאמר" :ולעניי ספחי :מראש השנה )של השנה השמינית( ועד חנוכה – ִא.Cר
ספחי" .והקשינו לעיל שלכאורה הדבר אינו מדויק .חכמי אסרו את כל הספיחי כבר בשנה השביעית עצמה; ולפיכ,
הירושלמי היה צרי לומר "ולעניי ספחי :עד חנוכה ִא.Cר ספחי" .מדוע הירושלמי נוקט לשו שמשמעה שאיסור
הספיחי מתחיל דווקא מ"ראש השנה" של מוצאי השנה השביעית?!
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לפי מה שהתבאר יש להבדיל בי האיסורי השוני שהוטלו על הספיחי .הירושלמי ד באיסור הספיחי הקדו  ,שהוא
איסור תלישת הספיחי שאד הראשו והבל הטילו על הספיחי שיצאו לשנה השמינית .איסור זה תוק מלכתחילה
דווקא מראש השנה של השנה השמינית ,כדי שהוא יהיה איסור תמוה שיוכל להוות "סימ על המצח" .האיסור הזה הוא
איסור שכולל ה תלישה וה אכילה של הספיחי ,אבל הוא מתמקד בתלישה; מפני שה"תלישה" היא תולדת קצירה,
ורשב"י סמ את האיסור הזה על דרשתו "שבות מ הקציר בשעת חריש" .ולפיכ ,כאשר הירושלמי אומר" :ולעניי
ספחי :מראש השנה )של השנה השמינית( ועד חנוכה ִא.Cר ספחי" – לשונו היא מדויקת מפני שהאיסור הקדו הזה
מתחיל דווקא מראש השנה של השנה השמינית.
אול אחר כ ,חכמי חששו שאנשי יזרעו בסתר את גינותיה בשנת השמיטה ,ולכ ה תיקנו איסור נוס 9בשנה
השביעית עצמה; וה אסרו באכילה )וא 9בתלישה( את כל הספיחי שצמחו בשנה השביעית.
א האיסור הקדו של הספיחי שיצאו לשנה השמינית אינו קשור לחשש הזה ,והאיסור הקדו התמקד בתבואה בתור
תרופה ל"שיגעו התבואה" ,ודווקא בתקופת החריש שנמשכת עד החנוכה.

מ העצרת ועד ראש השנה – צריכה )עיו(
הירושלמי במסכת דמאי )פ"ב ,ד 9ח ,ב( התלבט א צרי לחזור ולאסור את הספיחי בתקופה שמ העצרת ועד ראש השנה
של השנה התשיעית .התלבטותו תמוהה ביותר!! מה הטע לחזור ולאסור את הספיחי אחרי שהתירו אות?!
אול לפי מה שהתבאר במאמר ,רשב"י קושר את איסור תלישת הספיחי לשיגעו התבואה .הוא אסר את תלישת
הספיחי במוצאי השביעית במש כל עונת ה"חריש"  5מפני שהאד יוצא אז לחרוש בשמחה את שדותיו אחרי שהוא
"שבת מאונס" בשמיטה .א השמחה שבכל תקופת "חריש" מהולה מטבעה במעט עצב ודאגה שהרי הזורע אינו יודע א
התבואה תצמח כשורה" .7שמחתו" של האד היא שלמה  5בעת שהוא קוצר את החטי ב"עצרת" כשה כבר בשלי
ומוכני להמש עיבוד בדר לאפיית כיכר הלח .הירושלמי מתלבט הא תלישת הספיחי נאסרה בתקופת החריש של
מוצאי השביעית ,הרי שקל5וחומר שתלישת הספיחי צריכה להיות אסורה מ העצרת ואיל ,שהרי זהו הזמ השמח ביותר
במוצאי השביעית .כ יהיה לאנשי המביני "סימ על המצח" שיזכיר לה שה לכודי בשיגעו .ה שמחי בקציר
החיטי הראשו שהגיע לאחר השמיטה ,כאשר למעשה ה היו צריכי להיות עצובי מהפרידה מהשמיטה .אול מצד
שני ,הדרשה " 5שבות מ הקציר בשעת חריש"  5כרכה את איסור תלישת הספיחי בתקופת החריש דווקא; ואולי די בכ
כ"תרופה" ל"שיגעו התבואה" ואי צור בנטילת "מנה נוספת" מ התרופה הזו  5מ העצרת ואיל.
=ב ִָ 5ציר ִֹ:;ְ 7ת" אינ נידוני כאיסורי תורה אלא כאיסורי
הרמב" הכריע שהאיסורי שרשב"י סמ לכתוב " ֶָ :ח ִרי; ַ
חכמי .8ולפיכ הוא ד את הספק של הירושלמי כספק מדברי חכמי שצרי להקל בו; והוא הכריע שאחרי שהספיחי
הותרו בחנוכה ,ה אינ חוזרי ונאסרי.
סיכו :נמצאנו למדי שדברי המדרש5רבה ודברי הירושלמי התמוהי מרמזי לשיטתו של רבי שמעו בר יוחאי .דבריו
של רשב"י באגדה בדבר כיכר הלח של אד הראשו ,מהווי חלק משיטה כוללת שמשתלבת ג בשיטתו בהלכות
שביעית; וכפי שהיא נמצאת במכילתא דרשב"י ובמשנה במסכת שביעית .ההסבר של שיטה זו נמצא במשל של ר' נחמ
מברסלב.

_____________________________________________

 1קהלת ב ,ב
 2כ פירש ר' אברה ב הרמב" את הדרשה הזו בשו"ת מעשה ניסי )סי' ט(.
" 3הקוצר כגרוגרת חייב ,ותולש תולדת קוצר הוא" )רמב" שבת ח ,הלכה ג(
 4קהלת ב ,ב
 5רמב" הלכות כלאי )א ,ח(
 6כ פירש רבנו חננאל )ראש השנה ד 9יב ,ב( לפי הירושלמי )שביעית פ"ב ה"ה(
ַ " 7הְֹ Lר ִעי ְִ :ד ְמ ָעה ִ :ְ 5רָ+ה יִ ְקצֹר) ".תהלי קכו ,ה(
" 8וגזרו חכמי שלא יהיו חורשי" )רמב" שמיטה ויובל ג ,א(

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי בוני ע"ה
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)מתו ח"ז(

ניו יורק ,ארה"ב

New York, USA

סיו ,תשס"ח

מגעו של חילוני ביי
שאלה:
הא נית להקל לשתות מבקבוק יי שנפתח ע"י חילוני מכיוו שה תינוקות שנשבו או ציבור ששגג )רמב" במדבר טו
כב( או בגלל שה לא יעזו לחלל שבת בפני רב כמו שמובא במשנה ברורה בהלכות עירובי?

תשובה:
חכמי הרבו לתק תקנות שמטרת הרחקת מצב בו יהיה קירוב לבבות בי יהודי ונכרי בעיקר כדי להרחיק מציאות
וחשש של נישואי תערובת המביאי כמעט בהכרח 1להתבוללות .ג הלכות סת ינ כלולי במסגרת זו .מאיד גיסא
התורה ובעקבותיה חכמי רצו לקרב לבבות בי יהודי לכ קבעה תורה כי "עד אחד נאמ באיסורי" ומסביר הירושלמי
שזאת כדי לאפשר ליהודי לאכול ולשתות אצל חברו.
לכ נקדי לתשובתנו מספר עקרונות והלכות יסודיות בעני יי ומגע נכרי בו ,רק אחר כ נדו בנושא מבחינת מגעו של
יהודי.
פתיחת בקבוק יי איננה אוסרת את תכולתו ג א נעשתה בידי נכרי.2
יי שנמזג לכוס בידי נכרי ,להרבה שיטות ,נאסר 3ויש מתירי ג בהפסד מועט .4די היי שנשאר בבקבוק שנוי במחלוקת,
א הוא מותר או אסור.5
6
ג האוסרי מתירי במקו הפסד מרובה .
כל זה אמור לגבי יי טבעי ,אבל יי מבושל אי בו ,די יי נס.7
יי שעבר תהלי פסטור ,נחלקו פוסקי זמננו הא דינו כיי מבושל 8או לא 9ויש להקל שהרי זהו ספק בדי דרבנ.
מכא נפרט דינו של יי שבא במגע ע יהודי "חילוני".10
פתיחת בקבוק בוודאי איננה אוסרת כמובא לעיל אפילו במקרה של נכרי וקל וחומר בידי יהודי.
יי שנמזג לכוס בידי יהודי חילוני ,11א ידוע שהיהודי מקיי קצת מהמצוות ,12כגו ברית מילה ,מזוזה או יו כיפור או
כשרות וכיו"ב ,אי דינו כמומר וממילא היי מותר.
ג יהודי שאיננו מקיי מצוות מהתחו של בי אד למקו ,כיו שכ גדל וחונ מקטנותו 13אי היי נאסר במגעו או
במזיגתו.
אמנ א הוא מכריז על עצמו כמי שאינו מאמי במודע ומתו חקירה ובדיקה 14ומחלל שבת בפרהסיא והיינו שעושה כ
אפילו בפני אד גדול ,15דינו כמומר לכל התורה כולה.
בכל מקרה של ספק נית להקל כדי כל ספק באיסור דרבנ.
____________________________________________________________

 1ג א האשה היא יהודיה וממילא צאצאיה יהודי על פי ההלכה.
 2כ פסק המחבר )שו"ע יו"ד קכ"ד יח וקכ"ה י5יא(" .חת סופר" )בחידושיו על יו"ד קכד יב( כתב שהטע מפני שרק
שכשו של היי אוסרו וטלטול כלשהו אינו נחשב לשכשו ,או ששכשו ע"י כלי אינו נחשב לשכשו.
 3שו"ע יו"ד )קכ"ד יח(.
 4הש" קכה ב מתיר את היי בהפסד מועט בגויי המצויי כיו מפני שאינ עובדי ע"ז ולכ כשאינ נוגעי ישירות ביי
אלא ע"י דבר אחר 5אינו נאסר
 5ההמחבר )שו"ע יו"ד קכ"ה א( אוסר את היי הנשאר בבקבוק משו שהניצוק מחברו ע היי שיצא מהבקבוק שהוא יי
אסור ,אלא א כ מדובר במקו הפסד מרובה ,כמו שכתוב בשולח ערו קכו ב .הרמ"א מביא דעה שמקילה ,א מסיק
שרק במקו הפסד מרובה יש להקל .הט"ז ש כתב שכוונת הרמ"א להפסד מועט ,א הש" בנקודות הכס 9סובר
שהרמ"א הוא כפשוטו ,והיינו כדעת השולח ערו .ומכל מקו עיי בהערה הקודמת שהש" בלא"ה מתיר את היי אפילו
בהפסד מועט מפני שהגויי המצויי כיו אינ עובדי ע"ז.
 6כמבואר בהערה  4לעיל.
 7שו"ע יו"ד קכג ג.
 8הגר"ע יוס) 9הליכות עול ז פרשת בלק ו( ,הגר"י וייס )מנחת יצחק ז סא( ,הגר"מ פיינשטיי )אג"מ יו"ד ג לא(.
 9הגרש"ז אוירב )מנחת שלמה כה( ,הגרי"ש אלישיב )נתיבות הכשרות אלול תשנ"ב עמוד יג(.
 10נעיר כי ההגדרה "חילוני" איננה ראויה הרבה יותר מתאי להשתמש בביטוי "מי שאינו מגדיר עצמו כשומר מצוות" .כיו
שהשואל השתמש בביטוי זה נענה לו בלשונו.
11בגמרא )חולי דע"ב( מבואר שגזירת "סת יינ" שאסרה יי שבא במגע ע נכרי כוללת ג יי שבא במגע ע ישראל
מומר .מצוי ש ג דיו בשאלה מהי הגדרתו של ישראל מומר ששחיטתו פסולה ויינו יי נס ,ומסקנתו שא הוא מחלל
שבת בפרהסיא או עובד ע"ז הריהו כמומר לכל התורה כולה .כ פסק המחבר )שו"ע יו"ד ב' ה( ששחיטתו פסולה ושיינו
יי נס )ש קכ"ד ח(  .הפוסקי ,ובכלל השו"ע פסקו שג עובר עבירות להכעיס הריהו מומר לעניי זה.
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אמנ יש לציי שרש"י )בתשובה קסט( כתב שזו דעת יחיד שישראל המחלל שבתות בפרהסיא דינו כמומר לכל התורה
כולה ,ואיננה להלכה ,ודוקא א עובד ע"ז דינו כגוי ,א רוב הפוסקי לא הסכימו לדעתו.
עוד נעיר ,שהרמב" לא הזכיר כלל בחיבורו שמומר עושה יי נס ,וכבר העיר זאת החזו"א )יו"ד ב כג( ,ותמה על
הרשב"א שהביא די זה .אמנ נראה שאי תמיהה כלל ,שכ יוצא מהגמרא בהדיא ,וי"ל שמה שהרמב" השמיט די זה
הוא מפני שסמ על מה שכתב בהלכה האחרונה שלו בהלכות שבת שמומר לחלל שבת בפרהסיא הריהו כגוי לכל דבר.
ג בספר "רע כמו" מאת הרב אברה וסרמ כתב שאי מקור בתלמוד להגדרת מחלל שבת בפרהסיא כגוי ,אלא רק
מדברי גאוני וראשוני ,עיי"ש עמ'  ,47א כמו שנתבאר לעיל יש לזה מקור ברור ומוצק בתלמוד.
 12מהסוגיא בעירובי )סט ע"א( נראה בהדיא שהגדרה של מחלל שבתות בפרהסיא כמומר לכל התורה כולה נובעת מכ
שהתנהגות זו היא סימ לכ שעובר על כל התורה כולה וממילא הריהו כגוי ,ואי זו סיבה שיהא נידו כגוי ,שהרי הגמרא
ש דנה בדברי רב הונא שאמר שמחלל שבתות בפרהסיא הריהו מומר ,ומגמרא יוצא שטעמו שמחלל שבתות בפרהסיא
הריהו חשוד לכל התורה .ממילא ברור שא ידוע ש"ישנו בקצת מצוות" שוב אינו חשוד על כל התורה כולה וממילא לא
חל עליו די זה.
בשו"ת "בניי ציו" )החדשות כג( כתב שמחלל שבת בפרהסיא שמתפלל בשבת ומקדש קידוש היו אי דינו כגוי ,שהרי
הטע שמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי מפני שכפר במעשה בראשית ,וא מתפלל תפילת שבת ומקדש הריהו מודה בפה
מלא במעשה בראשית ,והרבה פוסקי הסכימו עמו) ,עיי הליכות עול חלק ז עמוד קסא( ,ומכל מקו לפי מה שביארנו
לעיל אי צור להגיע לסברתו ,אלא ברור שאינו כגוי ,שהרי ישנו בקצת מצוות.
ג בספר "רע כמו" )הרב אברה וסרמ עמוד  50בהערה יא( למד בדעת ה"בניי ציו" וה"אגרות משה" שדעת
שחילול שבת בפרהסיא אינו סיבה אלא סימ  ,וכסברתנו לעיל ,אלא שמכל מקו הסימ לדעת אינו לכ שחשוד לכל
התורה אלא לכ שכופר במעשה בראשית ,ולכ א יש לנו ראיה שאינו כופר במעשה בראשית ,כגו שמקדש קידוש היו
או נזהר בהלכות שבת כלשה אינו נחשב מומר .מכל מקו לפי דברינו די בראיה שנזהר במצוות אחרות שאינ קשורות
לשבת דוקא.
 13בברייתא )חולי ה ע"א( העוסקת בדינו של מחלל שבת בפרהסיא ,שההגדרה של מי שנחשב מומר לכל התורה כולה היא
תוצאה של המציאות ההלכתית שהוא יצא מגדר מי שיש להשתדל להחזירו בתשובה .מכא מוכח כי מי שמחלל שבת
בשוגג ועלינו מוטל לנסות ולהחזירו בתשובה ולכ בזמ שבית המקדש היה קיי היינו מקבלי ממנו קרבנות ,אי דינו
כמומר לכל התורה כולה וממילא אי יי נאסר במגעו.
הרמב" )בהלכות ממרי ג' ג( כתב" :בני אות הטועי ובני בניה שהדיחו אות אבות ונולדו במינות וגדלו אות עליו
הרי ה כתינוק שנשבה לבי הגויי וגדלוהו הגוי על דת שהוא אנוס .ואע"פ ששמע אח"כ שהיה יהודי וראה היהודי
ודת הרי הוא כאנוס...לפיכ ראוי להחזיר בתשובה ולמשו אות בדרכי שלו עד שיחזרו לאית התורה" ג לפי
הגדרה זו אי דינ כמומרי ,דאל"כ לא היה מוטל עלינו לקרב .לפי זה אות שהתחנכו חינו חילוני מקטנות ,דינ
כתינוקות שנשבו ואי דינ כגויי לעניי יי נס .ג א יבוא הטוע ויטע כי היו הדר לחינו יהודי ולימוד תורה
פתוחה בפני כל ולכ אי לדו מי שאינו שומר מצוות כתינוק שנשבה הרמב" כבר הכריע לקולא שהוא כאנוס ג במקרה
ש"ששמע אח"כ שהיה יהודי וראה היהודי ודת" .ג לפי שיטת הרמב" בוודאי שיש לדו ציבור גדול זה כ"ציבור
ששגג" על פי הסברו לדברי התורה " וְ ִכי ִת ְ .Iוְ לֹא ַתעֲֵ .את ָל ַה ְִ ,צ7ת ָה ֵא ֶWה ֲא ֶר ִ:ֶ Oר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה" )במדבר ט"ו
כב( .לדבריו תתכ מציאות בה חלקי גדולי של הע יפסיקו לקיי מצוות וללמוד תורה א בגלל מלכות הרשעה
שמנעה זאת מה כמו שקרה "בימי מלכי ישראל הרשעי" ובדורות האחרוני במזרח אירופה ,שבעי שנה קוד שנפל
"מס הברזל" או כפי שקרה ב"ימי יחזקאל" ובמערב אירופה לפני יותר ממאתי שנה כשיהודי רבי הפסיקו לקיי
מצוות בטענה כי אורח חיי שכזה איננו מתאי לתקופה המודרנית בה המדע וההגיו שולטי בכל .אמנ על מייסדי
התנועה הרפורמית קשה לומר שהיו שוגגי שהרי ה שנו ופירשו ועשו זאת כאידיאולוגיה )הערת הגרז"נ גולדברג(
 14לכ בכל מקרה של דתל"ש יש לדו בהגדרתו.
 15משנה ברורה )שו"ע או"ח שפה סק"ו(.
בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס 9כרמל
הרב משה ארנריי
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמ נחמיה גולדברג
הרב נחו אליעזר רבינובי1
הרב ישראל רוז
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תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו.
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