
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ח"תשס תבואכי 

  
  

  )ב' תהלי� ק(" ִעְבד� ֶאת ְיקָֹוק ְ�ִ�ְמָחה"
____________________________________________________________________________________________________  

 "אר# חמדה " כוללראש, ארנריי משה הרב 

  

  

  

  

  :פסוק ומסיימת בפרשתנו פותחת בפרשית מקרא בכורי�
  "ק ֱאלֶֹהיָ  �ְלֵביֶתָ  .ָ*ה ְוַהֵ-ִוי ְוַהֵ,ר ֲאֶ&ר ְ�ִקְרֶ�ָ ְוָ�ַמְחָ* ְבָכל ַה()ב ֲאֶ&ר ָנַת$ ְלָ  ְיקָֹו"

  

  ?הא� פסוק זה הוא בבחינת הבטחה או שהוא בעצ� ציווי
  :לקראת סיו� התוכחה מסכמת התורה

" �ָ�ַ(ַחת ֲאֶ*ר לֹא ָעַבְדָ( ֶאת ְיקָֹוק  : ַעד ע"ָל� ְוָהי� ְבָ� ְלא"ת �ְלמ"ֵפת �ְבַזְרֲעָ� ...�ָבא� ָעֶליָ� ָ%ל ַהְ#ָלל"ת ָהֵאֶ ה �ְרָדפ
  "ֱאלֶֹהיָ� ְ-ִ,ְמָחה �ְבט�ב ֵלָבב ֵמרֹב %ֹל

  .ננסה בדברינו השבוע להבי1 את פשרו של ציווי זה! מוכח שמדובר בציווי, א� כ�
  

  : לומד מפסוקנו עקרו1 הלכתי, ל"י בעקבות חז"רש
, שאד� מלקט תבואתו ופירותיו ויינו ושמנו, א בזמ1 שמחה מעצרת ועד החגמכא1 אמרו אי1 קורי1 מקרא בכורי� אל"

  ". אבל מהחג ואיל� מביא ואינו קורא
לכ1 אחרי חג הסוכות ועד . זמ1 האסי3, זמ1 השמחה, לדבריו הפסוק מלמד אותנו מתי הוא זמ1 הבאת הביכורי� לכתחילה

  .י1 את הפרשיהלחנוכה אומנ� אפשר להביא ביכורי� אבל לדעה זו אי1 קורא
  

לדעתו הפסוק בא להזהירנו שלא נעלה על דעתנו לשמח לבד בטוב שהשפיע עלינו , ש� את הדגש בכיוו1 אחר" אב1 עזרא"
  : ל"וז.  אלא שאנו חייבי� לשמח א� את אלה שאי1 לה� נחלה מניבה יבול חקלאי כמו הלוי� והגרי�,ה"הקב

  ".אדמת� שאתה חייב לשמח� בפרי 4וטע� אתה והלוי והגר "
  

  . מחדש כיווני� נוספי� הנלמדי� מפסוקי� אלה, כדרכו בקודש, "מש� חכמה"בעל ה
  :ה בשמחה משתי בחינות"ג� כאשר ע� ישראל שרוי במצוקה או בגלות עליו לעבוד את הקב

  : ל"וז . ה הוא זה שנת1"אלא על כ� שהקב, "ֵמרֹב %ֹל"השמחה היא לא על ה. א
ושמחת בכל ) "יא, כו(וכמו שאמר לעיל , איזהו עשיר השמח בחלקו 4 "ֲאֶ&ר ָנַת$ ְלָ  ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ ב ְוָ,ַמְחָ( ְבָכל ַה5""

ועל זה , ודאי מצא ח1 בעיניו והגו1 לפניו, נת1 לו' דשזה צרי� להיות השמחה כיו1 ש, "אלקי ' דאשר נת$ ל  הטוב 
  ". !ישמח

. יש עדיי1 במה לשמח, כפי שהיה ברוב שנות הגלות, יננה בנמצאג� כשזו א, השמחה איננה תלויה בברכה הגשמית. ב
  : ל"וז
, "בשמחה ובטוב לבב מרוב כל"וזה . ת הטוב שזיכהו לכל זה"כמה צרי� האד� הנלבב להיות שמח ולהודות להשי"

  ...". "כל"אשר זה ייקרא הריבוי מ, זהו מרוב הדיעות הצודקות והמשכילות המזהירות בשכל האלקי
  .חני שע� ישראל מקבל באופ1 קבוע על ידי דברי התורה הוא זה שמחייב אותנו להיות בשמחה תמידהשפע הרו

  
  שע� ישראל כולוהרוחניי� של הציבור לדאוג  ולמנהיגיונסיי� את דברינו בקריאה לגדולי התורה 

  ) עצמ� כשומרי מצוות וג� אלה שעדיי1 לאמגדירי� הג� אלה (
  :ק"הרד כדברי – חופפת למושג שמחה' ת דהעיקרו1 שעבודאת ויפני� יידע 

  

  ).ב' תהלי� ק" (.שלא תהיה עבודתו למשא אלא בשמחה ובטוב לב"
  

  , "ַ(ַחת ֲאֶ*ר לֹא ָעַבְדָ( ֶאת ְיקָֹוק ֱאלֶֹהיָ� ְ-ִ,ְמָחה �ְבט�ב ֵלָבב"עלולה להכשיל ב" משא"ל 'את עבודת ד ההופכתפעולה 
  .ו"ח, ע� כל המשמעויות החמורות שיש לכ�

  

  ,  כדי לצאת חובת כל השיטות,דר� הלכתית המנסה להחמירמזהר יחייבי� לה
  ".נע� עול המצוות "לחוויתבמקו� שמחירה עלול להפו� את שמירת המצוות לנטל מעיק 

 

  רבי יעקב ב1 אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי1"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

ת יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יעסוק בסוגיו"  שער לדי1"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס3 בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי1 על פי די1

  
  

  לזמ$ קצוב ושכירות לזמ$ שאינו קצובשכירות 
  הרב יואב שטרנברג

חובותיו .  העוסקי� בנושא זה כמעט ואי1 מקורות בגמראלצערנו. השבוע נתחיל לעסוק בדיני שכירות פועלי�
 לא הוגדרו בפירוט על ידי ולחילופי1 חובותיו של העובד תו� כדי זמ1 העבודה, הסוציאליות של המעסיק כלפי העובד

 לה� ואמר הפועלי� את השוכר.): "בבא מציעא פג(הדיו1 בסוגיות אלו מסתכ� כמעט כולו בדברי המשנה . ל"חז
 לספק, יזו1 4 לזו1 שנהגו מקו�. לכופ1 רשאי אינו 4 להעריב ושלא להשכי� שלא שנהגו מקו�. ולהעריב להשכי�
  ".המדינה כמנהג הכל, יספק 4 במתיקה

  . לאילו מחוקי העבודה יש תוק3 ג� בדי1 תורה, בהמש� נדו1 מעט בשאלה
?  ולשאלה כיצד הוא נוצר–ד והמעסיק הדיו1 המרכזי בגמרא בנושא שכירות פועלי� קשור לתוקפו של הקשר בי1 העוב

כאשר הסוגיא המרכזית בעניי1 זה היא . אילו פיצויי� מוטלי� על המפר וכ1 הלאה? באילו תנאי� נית1 להפר אותו
  :).ד3 עו( סוגיית הגמרא בבבא מציעא בתחילת פרק השוכר את האומני�

 אי1 לה� זה 4או בעל הבית הטעה אות1 , הביתהשוכר את האומני1 והטעו את בעל : תניא: "בברייתא בגמרא ש� נאמר
פועלי1 ומצאו שדה , אבל הלכו חמרי� ולא מצאו תבואה,  שלא הלכו4במה דברי� אמורי� . על זה אלא תרעומת

  ".עושה מלאכה ליושב ובטל, אבל אינו דומה הבא טעו1 לבא ריק1,  נות1 לה1 שכר1 משל�4כשהיא לחה 
ואינו רשאי , להעסיק אות�) בעל הבית4(התחייב המעסיק , נת להתחיל לעבודשלאחר שהלכו הפועלי� על מ, מבואר

אי1 , א� אחד הצדדי� חוזר בו, וא3 לא הלכו לכיוו1 העבודה, כל זמ1 שלא התחילו הפועלי� בעבודה, אול�. לחזור בו
שהתחלת מלאכה , אומרי�) 3"מדפי הרי: ראה למשל הנמוקי יוס3 מו(הרבה מ1 הראשוני� . 'אלא תרעומת'לשני עליו 

  . נחשבת כמעשה קני1
ג� קוד� שהתחילו הפועלי� ללכת לכיוו1 , בעל הבית אינו רשאי לחזור בו, שלעיתי�, מצייני�) ה אי1"ש� ד(התוספות 
וא� יבטל בעל , סרבו הפועלי� להצעות עבודה אחרות, במקרה שמחמת ההסכמה בי1 בעל הבית לפועלי�. העבודה

  . א3 שעדיי1 לא התחילו לעבוד, חייב בעל הבית לפצות את הפועלי� על אובד1 השכר, בודהלא תהיה לה� ע, הבית כעת
שלא מצינו שיש , הקשה) א"סק, שלג(קצות החוש1 . שסיבת החיוב במקרה כזה היא מדינא דגרמי, התוספות הסבירו

מנע מה� רווח עקב חזרתו אלא רק נ, אבל הפועלי� לא מפסידי� דבר, חיוב דינא דגרמי אלא במקו� שנגר� לאד� נזק
שישנה , קצות החוש1 מציי1. לא שיי� חיוב מדינא דגרמי, סובר קצות החוש1, במקרה של מניעת רווח. של בעל הבית

הפסידו , ג� א� בגלל הביטול שלו,  שאכ1 אי1 מקו� לחייב את בעל הבית�4 בר ברו� " שיטת מהר–שיטת ראשוני� 
  . הפועלי� עבודות אחרות

אלא זוהי התחייבות שנוטל בעל , הסובר שחיובו של בעל הבית איננו מדיני נזיקי1, 1"ת היא שיטת הרמבשיטה  נוספ
מורה ) חוש1 משפט ש� סעי3 ב(לשו1 השולח1 ערו� . מיד ע� יצירת ההסכ� הראשוני בינו ובי1 הפועלי�, הבית על עצמו

  . ולדעתו חיוב זה הוא תקנת חכמי�, כתב טע� שלישי) ג"ש� סק(בנתיבות המשפט . 1"שהוא סובר כדעת הרמב
או , כאשר הפועל מתחיל לעבוד, הרי שעיסקת שכירות פועלי� נוצרת באופ1 מוחלט, א� לסכ� את מה שלמדנו עד כה
, וא3 העובדה שהפועל מבטל עבודות אחרות בגלל הסיכו� הזה, סיכו� בלבד, אול�. כאשר הוא הול� לכיוו1 העבודה

  .  של שכירות פועלי�אינה יוצרת עיסקה מחייבת
א� הפועל הפסיד עבודות אחרות בגלל הסיכו� ע� בעל , ג� במקו� שלא נוצרה עיסקת שכירות פועלי�, ע� זאת

חוב זה נובע או . במקרה של ביטול העבודה, לרוב הדעות יתחייב בעל הבית לפצות את הפועל על אבד1 הרווחי�, הבית
אליבא (או מתקנת חכמי� , )1"אליבא דהרמב(בות של בעל הבית או כהתחיי) אליבא דהתוספות(מדינא דגרמי 

  ). דנתיבות המשפט
, ביסודו של דבר. י עשיית מעשה קניי1 על העבודה"דר� נוספת ליצור את ההתחייבות שבי1 בעל הבית והפועל היא ע

  . על פני התחלת עבודה גרידא, ויתכ1 שישנה עדיפות לדר� זו, דר� זו מקבילה להתחלת העבודה
  .הנושא יידו1 בגליו1 הבא

  
  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר1 הגאו1 הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די1 עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
  )לח# לקניה(    =80מחיר הספר  .ושאי� אלה ע� גדולי הדורבספר ג� משא ומת1 בנ. בבית הדי1 הגדול בירושלי�

  

  
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626:02:  פקס5382710:02: טלפו$ "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  הרב מרדכי הוכמ$
  

 "לח�" והמלחמה ב:עקיבא ' ר

  הקשיי� שבמלאכת הדישה בשביעית בסוריה

ל התירו לפועלי� שומרי "חז, מאיד� גיסא. חכמי� כללו את אזור סוריה כמחויב במצוות התלויות באר< ובכלל1 השמיטה
ולעשות אצל� חלק ,  ולהיות שכירי� בסוריה אצל בעלי קרקעות יהודי� שלא היו שומרי שמיטהלצאת, שמיטה

כלומר לאחר שהתבואה נקצרה והפירות , "בתלוש "4המלאכות שהותרו בסוריה ה1 . מהמלאכות שאסור לעשות1 באר<
  :בתוספת ביאור) ב, שביעית ו(וזו לשו1 המשנה . נקטפו

אבל לא קוצרי1 ). תבואה(ומעמרי1 ) ענבי�(ודורכי1 ) תבואה(דשי� וזורי1 .  במחובראבל לא, עושי1 בתלוש בסוריא"
באר< ) מהתורה( כל שכיוצא בו מותר 4עקיבא ' כלל אמר ר). זיתי�(ולא מוסקי� ) ענבי�(ולא בוצרי1 ) תבואה(

  " עושי1 אותו בסוריא4ישראל 
כ� הוא פסק בהלכות . תייחס אל תחילת דברי המשנהשהכלל שקבע רבי עקיבא אומר מ, מבאר, � בפרוש המשניות"הרמב

מלאכת העימור . אול� סדר המלאכות תמוה. תו� שהוא שומר על סדר המלאכות שמוזכר במשנה) ט, ח(שמיטה ויובל 
) עומרי�(בתחילה כורכי� את השיבולי� הקצורות לאלומות גדולות . מורכבת מכמה שלבי� שכל אחד מה� נקרא עימור

לאחר מכ1 באה מלאכת . �1 את העומרי� לגדיש שהוא ערימה גדולה שהעומרי� מונחי� בה זה על זהואחר כ� מביאי
ולאחר מכ1 באה . ודשי� את ערימת הגדיש באמצעות ַהָ-ָקר כדי לפרק את גרעיני התבואה מ1 השיבולי� והמו<, הדישה

רבי עקיבא היה . התבואה לבי1 הקש והמו<מלאכת הזריה שבה זורי� את התבואה שנידושה ברוח כדי להפריד בי1 גרעיני 
אול� הוא מארי� ומביא היתר בשלוש מלאכות מתו� סדר , יכול להסתפק בהבאת ההיתר של מלאכת העימור בסוריה

ומקדי� ומביא את מלאכות הדישה והזרייה לפני מלאכת , ומדוע רבי הופ� את סדר המלאכות?  מדוע4; עשיית הלח�
  ?העימור

  
  הדישה בדיני הקצירה לפני מנחת העומרהקשיי� שבמלאכת 

ל דייקו "חז. התורה אוסרת לאכול מ1 התבואה החדשה לפני שמקריבי� את מנחת העומר שבאה מ1 השעורי� החדשי�
ושאסור לקצור אות1 , שהמצווה להביא את מנחת העומר היא דווקא מהשדות המעולות שמסתפקות במי גשמי�, מהכתוב

אול� מותר לקצור ש� לצרכי� ; איסור הקציר ש� הוא דווקא לצרכי� הרגילי�. מרלפני שמקריבי� את מנחת העו
א� ג� בה1 אסור לאכול את התבואה , מותר לקצור לכתחילה את השדות שאינ1 מתאימות להבאת העומר, מאיד�. אחרי�

  : ת באורוזו לשו1 המשנה בתוספ, )ט4ח, י(ההלכות הללו מובאות במסכת מנחות . שנקצרה עד להקרבת העומר
   ... .אבל לא גודשי1) מפני שאינה ראויה להבאת העומר, לכתחילה(קוצרי� בית השלחי� שבעמקי� "

כדי שהתבואה לא תזיק (מפני הנטיעות :)  רק מפני הסיבות הבאות–שדה שראויה להבאת העומר (קוצרי1 
א� ג� . (ול בית המדרשמפני בט, מפני בית האבל) או כאשר זקוקי� לשטח לצרכי מצוה כגו1(; )לנטיעות

  ..."אבל מניח1 צבתי�) עומרי�(לא יעשה אות1 כריכות ) כשהקצירה הותרה ש�
  

ומותר ג� לעמר את ;  מותר לקצור לכתחילה4בשדות שאינ1 ראויות להבאת העומר . המשנה מבדילה בי1 השדות השונות
הללו לערימת הגדיש " כריכות"א את האול� אסור לסיי� את מלאכת העימור ולהבי, "כריכות"התבואה שנקצרה ש� ל

אבל אסור אפילו להתחיל ; ואילו בשדות שראויות להבאת העומר מותר לקצור רק במקרי� מיוחדי�"). אבל לא גודשי1("
  ").לא יעשה אות1 כריכות("במלאכת העימור 

  
י� לא התירו להתחיל חכמ, מבואר שג� במקרי� שמותר לקצור שדה שראויה להבאת העומר) א, מנחות ד3 עב(בתלמוד 

 4מאחר שפעולת הקצירה : אול� הדבר תמוה מאוד.  מפני שה� רצו למעט ככל האפשר את הטרחה–במלאכת העימור 
מדוע צרי� למעט בטרחה בפעולת העימור שאינה אסורה מ1 !!  מותרת כדרכה–שהיא הפעולה שאסורה מ1 התורה 

  !?2התורה
  

שהתירה לקצור ולעמר לכתחילה בשדות (' � כתב בפירושו למשנה ח"בהרמ. �"שאלה דומה קשה ביתר שאת על הרמב
אלא שבדר� כלל פעולת הדישה נעשית בסמו� לאחר .  שהאיסור שקיי� ש� בעשיית הגדיש אינו מצד עצמו4) הגרועות

ד� ל לא חששו לטרחת הא"חז!! והדברי� מפליאי�. ואיסור עשיית הגדיש נועד למנוע את מלאכת הדישה, עשיית הגדיש
וה� לא היו חוששי� ש� לטרחה נוספת של האד� והיו מתירי� להביא את . וה� התירו לו לקצור וא3 לעמר, בשדות הללו

ל חששו ש� לטרחת "הא� חז!!  שנעשית באמצעות ַהָ-ָקר–לולי שה� רצו למנוע את מלאכת הדישה , העומרי� אל הגדיש
  !?הבהמה יותר משה� חששו לטרחת האד�
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  � בהלכות שמיטה"מבהקשיי� שבר

אסורות מ1 התורה בשנת ) וכ1 הזמירה והבצירה(� הכריע בתחילת הלכות שמיטה שרק מלאכות הזריעה והקצירה "הרמב
; הוא נראה כסותר את עצמו, אול� בהמש� דבריו כאשר הוא מתאר את מלאכת הקצירה שאסורה מ1 התורה. 3השמיטה

  ):א, ד(וזו לשונו בהלכות שמיטה ויובל 
וזה ... ',והיתה שבת האר< לכ� לאכלה'הכל מותר לאכלו מ1 התורה שנאמר ..., שתוציא האר< בשנה שביעיתכל "

כגו1 שקצר , וא� קצר כדר� הקוצרי1 לוקה, שלא יקצור כדר� שקוצר בכל שנה' לא תקצוראת ספיח קציר� 'שנאמר 
  ."אלא קוצר מעט מעט וחובט ואוכל... ,והעמיד כרי ודש ַ�ָ�ָקרכל השדה 

ואת מלאכת הדישה ַ-ָ-ָקר בכלל הפעולות ) גדיש=עימור הכריכות והעמדת כרי(� כולל כא1 את מלאכת העימור "הרמב
וכ1 !! דבריו קשי� שהרי בתחילת הלכות שמיטה כתב שרק הקצירה אסורה מ1 התורה. שהתורה אסרה בשנת השמיטה

וא� כ� מדוע הוא . ת העימור ומלאכת הדישה בסוריההוא מתיר את מלאכ) ט, ח(בהמש� דבריו בהלכות שמיטה ויובל 
  ! ?4 שהמלאכות הללו אסורות מ1 התורה4יוצר כא1 את הרוש� 

  
אלא קוצר מעט  "–� מתאר את הקצירה המומלצת בתורה הוא כותב "כאשר הרמב. � תמוהי�"לבד מכ� דברי הרמב

ויאכל את גרעיני התבואה , ביטת השיבולי�� משמע שהתורה רוצה שהאד� יסתפק בח"מהרמב".  ואוכל4 וחובט 4מעט 
! ?היתכ1.  ולא יטח1 אות� לקמח ולא יאפה מה� כיכר לח�–!!  כפי שה� שהופרדו הפרדה ראשונית מ1 השיבולי� והמו<

ָקִלי "או לכל הפחות " ֶלֶח�" בלא לעשות מה� 4הא� התורה ממליצה לאד� לאכול את גרעיני התבואה כמו בהמה 
  !?"ְוַכְרֶמל

  
   ופרשית הלח�:ית הזריעה פרש

פשוט והתאווה " עשב"התבאר שהתורה מרמזת שחוסר הנכונות לאכול " דניאל והעשב לחיזוק האמונה"במאמר הקוד� 
. בריאת העול� מתוארת בספר בראשית בשני אופני�. ונחזור בקצרה על עיקרי הדברי�; דרדרו את העול�" לח�"ל

. הפרשיה מדגישה את הבדלי המזו1. אחריה� בעלי החיי� ולבסו3 האד�ל, בפרשייה הראשונה הצמחי� נבראו תחילה
זֵֹרַע  4 ֵעֶ�ב"ואילו האד� יאכל ; שהוא ש� כולל לחלקי� הירוקי� והרכי� שראויי� למאכל; "ֵעֶ�ב ֶיֶרק"החיות יאכלו 

 הצמח השוני� כמו פירות וזרעי� התורה מרמזת שהאד� יאכל מתו� יכולת הגדרה של חלקי". זֵֹרַע ָזַרע Cְ 4ִרי ֵע#"ו" ֶזַרע
יגרו� לו לחשוש , השילוב שבי1 שכלו של האד� לבי1 פחדיו. מתו� הבנה שהצמחי� מתרבי� באמצעות זרעי�', וכדו

והדבר יגרו� לאד� לשעבד את הבקר כדי . והוא ירצה לסייע לעול� באמצעות זריעת הצומח, שהמזו1 יכלה מ1 העול�
יאכלו את , אול� החיות שלא הוסיפו דעת. וכדומה, ר כדי שישא על גבו את התבואהוהאד� יקשור את החמו, שיחרוש
  . בלא לזרוע אותו4" ֵעֶ�ב ֶיֶרק"אותו 

  
בפרשיה השניה בריאת האד� מוזכרת קוד� לבריאת כל . מייד בסמו� התורה מתארת את בריאת העול� באופ1 שונה

 בעקבות 4ולבסו3 , לאחר מכ1 נבראות החיות. האד� אמור לאכול מעצי� שמושקי� על ידי נהר שיוצא מעד1. הנבראי�
הפרשיה השניה . וגירוש מג1 עד1; ל בזיעת אפיושהוא יאכ" לח�"ו,  מוזכרי� עשב שהוא צרי� לאכול4חטאו של האד� 

מפני שהתכלית של בריאת האד� קודמת לכל , בריאת האד� מוזכרת בה קוד�. מגלה את התכלית שהעול� נברא למענה
; "עד1"שיוצאי� מ" נהרות"והפרשיה מרמזת שבתחילה נברא עול� רוחני שהיו בו עצי� מיוחדי� שמושקי� ב. הנבראי�

והיא מספרת שהאד� . לפי ראיית האד�" נחמד"ואת ה" טוב"הפרשיה מדגישה את ה.  מהעצי� האלווהאד� היה אוכל
שהוזכר " עשב"וה� יאלצו לאכול מזו1 גשמי את ה;  וה� הפכו לגשמיי�4, ויחד עמו נענשו ג� הצומח והחי, חטא ונענש

  ".לח�"וג� , בפרשיה הראשונה של בריאת העול�
ְ-ֵזַעת FֶGיָ� "ובכתוב הסמו� לו נאמר " ֵעֶ�ב ַהDֶָדהְוEַכְלָ( ֶאת "בכתוב אחד נאמר ; האינה ברור" לח�"אול� הגדרת ה

שעבר תהליכי עיבוד " עשב השדה"או שהוא ?  כמו הבהמות–" עשב השדה"של האד� הוא " לח�"הא� ה". ֶלֶח�(ֹאַכל 
  ? "כיכר לח�"שמצריכי� עבודה וזיעת אפיי� והגיע לכלל 

  
  בפרקי תהילי�" לח�"ונות של הההגדרות הש

  .שדוד המל� עונה על השאלה הזו בשני אופני� בספר תהילי�, התבאר" דניאל והעשב לחיזוק האמונה"במאמר הקוד� 
  :שעבר תהלי� של עיבוד" עשב"מופיע בתור " לח�"בפרק קד בתהלי� ה

ְוֶלֶח� ְוַיִי1 ְיַ,Iַח ְלַבב ֱאנ"* ְלַהְצִהיל Fִָני� ִמHֶָמ1 : ֶח� ִמ$ ָהEֶר#ְוֵעֶ�ב ַלֲעבַֹדת ָהEָד� ְלה)ִציא ֶלַמְצִמיַח ָחִציר ַלְ-ֵהָמה "
ִ(ֵ(1 ָלֶה� ִיְלקֹט�K% : 1ָ � ֵאֶליָ� ְיַ,ֵ-ר�1 ָלֵתת Eְכָל� ְ-ִע(":... ְוַלֲעבָֹדת) ֲעֵדי ָעֶרבֵיֵצא Eָד� ְלָפֳעל" :... ְלַבב ֱאנ)& ִיְסָעד

  :"ט)ב ִיְ�ְ�ע�$ָ� ִ(ְפַ(ח ָיְד
ִ(ְפַ(ח ָיְדָ� (שמוזכר בפרשיה השנייה של הבריאה התגש� והפ� למאכל גשמי ששבעי� ממנו " טוב"בפרק זה דוד מספר שה

 כדי לעבד את 4" ַלֲעבָֹדת" ֲעֵדי ָעֶרב"א� האד� יוצא ; כמו שהוא" עשב"שהוא " חציר"והבהמה אוכלת ).  ִיְ,ְ-ע�1 ט"ב4
מגלה  ה בתהלי� המשורר ברוח קדשו "אול� פרק קמ". שמ1"ו" יי1" "לח�: "ירות למוצרי� מושבחי� שה�העשב והפ

  :עצמו" עשב"שמוזכר בפרשיות בריאת העול� הוא ה" לח�"ולפיה ה, שקיימת אפשרות נוספת
 ֵחֶלב ִחִ(י�ַהMְ �Nָב�ֵלְ� ָ*ל"� ...  ַלְחָמF ִלְבֵהָמה נ"ֵת1: ָחִצירַהIְַצִמיַח ָהִרי�... ָהרֵֹפא ִלְ*ב�ֵרי ֵלב �ְמַחֵ-* ְלַעLְב"ָת�"

ָ#יו �ִמְ*Fָָטיו ְלִיְ,ָרֵאל:... ַיְ�ִ�יֵעְ  Kָבָריו ְלַיֲעקֹב חOְ ידMִלֹא ָעָ�ה ֵכ$ ְלָכל ,)י: ַמ"...  
ֵחֶלב "ושאפשר לשבוע ג� מ; "ְחָמFַלנ"ֵת1 ִלְבֵהָמה  "–" לח�"נקרא ג� כ1 בש� " עשב"שהוא " חציר"המש1רר מגלה לנו שה

הגדרת "והורדת . 5"כיכר לח�"בלא ששינו את צורת� והפכו אות� ל; כמו שה�)  חטי� שמני�4שמשמעותו " (ִח5ִי�
ָ#יו �ִמְ*Fָָטיו ְלִיְ,ָרֵאל "– תביא להעלאת הרמה הרוחנית 4" הלח� Kָבָריו ְלַיֲעקֹב חOְ ידMִולשלו�והיא תביא ג� לביטחו1, "ַמ  .
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ע< " מהחוקי� של התורה שהיא –הרוחני הזה " טוב"אול� המשורר מסיי� שרק ע� ישראל קיבל אפשרות לשבוע מה
  .שבג1 עד1" החיי�

  
  "ֵחֶלב ִחִ(י�"ישעיה ויחסו ל

. שישעיה הנביא משתמש בהשקפתו של המשורר ברוח קדשו כבסיס לתוכחתו לשרי יהודה, עוד התבאר במאמר ההוא
שעיה מסופר ששרי יהודה ירדו למצרי� כדי לכרות ברית ע� המעצמה המצרית כדי שזו תג1 עליה� מפני בפרק ל בי

  : תו� כדי התייחסות מיוחדת לבעלי החיי� –הנביא מוכיח אות� על כ� . המעצמה האשורית
ִיְ�א� ַעל HֶֶתG ... ַמDָא ַ�ֲהמ)ת ֶנֶגב... "ז Fְַרעֹהַההְֹלִכי� ָלֶרֶדת ִמְצַרִי� �ִפי לֹא ָ*Eל� ָלע"ז ְ-ָמע... ה"י ָ-ִני� ס"ְרִרי�"

�י Fְִסיֵלי ַכְסFֶָ�:...  א"ְצרָֹת� ַעל ַע� לֹא י"ִעיל�Iֶַ�ֶ&ת ְ,ַמִ-י� ֵחיֵלֶה� ְוַעל ֲעָיִרי�Fאֶת� ֶאת ִצIְֵמַטר ַזְרֲעָ  ְוָנַת1 ... ְוִט
 ְוָהֲאָלִפי� ְוָהֲעָיִרי� עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה... ָדֵ&$ ְוָ&ֵמ$ ִיְרֶעה ִמְקֶניָ  ְוָהָיה ב�.ת ָהֲאָדָמהֲאֶ&ר ִ*ְזַרע ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶלֶח� ְ*

 �ֶאת ' ֲחבֹ& ד ְ-י"� Hְא)ר ִ&ְבַעת ַהKִָמי�ְוא"ר ַהַחIָה ִיְהֶיה ִ*ְבָעַתִי� : ... ֲאֶ&ר זֶֹרה ָבַרַחת �ַבJְִזֶרהְ-ִליל ָחִמי< יֹאֵכל
  : ..."ֶ&ֶבר ַעJ) �ַמַח# ַמHָת) ִיְרCָא

 שמאמי1 בכוחו 4ומכריחי� אות� לפעול עבור הדמיו1 האנושי , ישעיהו אומר ששרי יהודה משתלטי� על בעלי החיי�
י� א"ְצרָֹת� ַעל ַע� לֹא ִיְ,א� ַעל ֶ%ֶת3 ֲעָיִרי� ֵחיֵלֶה� ְוַעל Oֶַ-ֶ*ת Mְַמִ ("כוח שמופיע בתור המעצמה המצרית , הכוזב של האד�

�ומגלה שע� ישראל שונה ; ז בתהילי�"ישעיה מוכיח אות� ומזכיר בנבואתו דברי� רבי� שנמצאי� בפרק קמ"). י"ִעיל
א� קליטת הרוחניות . ולזכות לשלו� ובטחו1, הרוחני שמגיע מהעול� העליו1" טוב"והוא מסוגל לקלוט את ה, מהגויי�

ישעיה מגלה ". צפוי כס3"או תחליפיו כ" לח� גשמי"ה מפני שג� ה� עסוקי� ברדיפה אחר אינה מתגלה אצל שרי יהוד
הוא יחל למלא כראוי את תפקיד האד� שמוזכר בפרשיית הבריאה , "יתרפא"שבשלב הראשו1 לאחר שע� ישראל 

שמוזכר " טוב"בי1 שהאול� ע� ישראל י. והוא יזרע את האדמה כדי שתצמיח מזו1 לבעלי החיי�). עול� הזריעה(הראשונה 
עבודתו של האד� . והוא לא יגזי� בעבודתו לשיפור אכילת העשב". טוב רוחני"בפרשיה השניה של בריאת העול� הוא 

 והוא יסתפק בכ� כדי להביא –" קש"מהחלקי� שגו3 האד� אינו מסוגל לעכל כמו ה" עשב התבואה"תהיה לברור את 
  ".גרעיני עשב תבואה"והוא ישמור על צורתו כ, ה ברמה נמוכההזה יהי" לח�"אול� ה". לח�"אותו להגדרת 

  
ונוטל לעצמו את החלק הטוב של החיטי� , כדי לדוש את התבואה" ֲאָלִפי� ְוָהֲעָיִרי�"שהאד� משתמש ב, ישעיה מרמז

 יש בכ� צד של אול�. את הקש והמו<  הוא מותיר 4!!  שעבדו יחד עימו–לבהמותיו .  את גרעיני החיטה–") ֵחֶלב ִח5ִי�("
ובעלי החיי� שפועלי� . 6ה� יחלו בתיקו1 העוולה הזו, ירפא את רוחו של ע� ישראל' שכאשר ד, וישעיהו מנבא; צדק4חוסר

וע� ישראל יחזיר ". גרעיני עשב התבואה" שזכאי לאכול מ4יהיו שייכי� למעמד העליו1 " עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה"יחד ע� האד� כ
ֲאֶ&ר ְוָהֲאָלִפי� ְוָהֲעָיִרי� עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה ְ-ִליל ָחִמי< יֹאֵכל� : "...אה לתו� התערובת של מזונ�חלק גדול מגרעיני עשב התבו

  ".זֶֹרה ָבַרַחת �ַבJְִזֶרה
  

  " לח�" ומחשבת התורה ביחס ל:איסור הקציר לפני העומר 

  .  כבר במצוות שבתורהא� רבי עקיבא מרמז שהעקרונות שלה נמצאי�, נבואתו של ישעיה דיברה על העתיד
התורה אסרה במפורש רק את . קיימת בכל השני� באיסור הקציר לפני הקרבת העומר" לח�"מחשבת התורה ביחס ל

אול� מחשבת התורה היתה לאסור את כל העמל שנעשה על ידי בני האד� מתו� הרצו1 לאכול תבואה בצורה , הקציר
 בלא –"!! וחובט ואוכל "�4 מתאר אותה בהלכות שביעית "ר� הפשוטה שהרמבולא בד; "ֶלֶח� ְוָקִלי ְוַכְרֶמל"מעובדת של 

  !!שו� עיבוד נוס3
ל אסרו את טירחת האד� במלאכת העימור ג� במקרי� המיוחדי� שמלאכת הקצירה הותרה לפני הקרבת "חז, ולפיכ�
והוא . בנימוק מדיני שביעית 4ה � רמז לכ� והסביר את איסור הטירחה הז"והרמב. 'כגו1 לצור� פינוי השטח וכדו, העומר

" דר� הקוצרי1". "כדר  הקוצרי$ 4פ שמותר לקצור לא יעשה אות1 כריכות "ואע) "טז, תמידי1 ומוספי1 ז(כתב בהלכותיו 
 כדי לאחד בי1 איסור הקציר בשמיטה ובי1 �4 מביא אותו כא1 "והרמב, �7 בהלכות שמיטה"הוא מושג שמופיע ברמב
 שני האיסורי� נועדו כדי לחנ� את ע� ישראל לשאו3 להימנע מ1 הטירחה המיותרת –. ת העומראיסור הקציר לפני הקרב

  .של המי1 האנושי
  

ובשדות .  היא על טירחת הבהמה4שההקפדה הגדולה ביותר באיסור הקציר לפני העומר , � מרמז בפרוש המשניות"והרמב
ל באו " חז4תרה ש� כדרכה וא3 מלאכת העימור  שמלאכת הקצירה הו4שאינ1 ראויות להביא מה1 את מנחת העומר 

  .ואסרו לעשות ש� גדיש שמא יבוא לדוש את התבואה באמצעות הבקר
  

   בשביעית "לח�" ומחשבת התורה ביחס ל–רבי עקיבא 

והוא הופ� את סדר מלאכות הדישה והעימור והוא ". לח�"רבי עקיבא מרמז למחשבת התורה ביחס לטירחה בהשגת ה
 ְ-ִליל ָחִמי< יֹאֵכל� עְֹבֵדי ָהֲאָדָמהְוָהֲאָלִפי� ְוָהֲעָיִרי� : "ג� את מלאכת הזרייה כדי לשלוח אותנו לדברי ישעיהמזכיר בדבריו 

  ".ֲאֶ&ר זֶֹרה ָבַרַחת �ַבJְִזֶרה
 4רבי עקיבא מרמז שמצוות השמיטה נועדו להחזיר אותנו לעול� האידיאלי שהאד� לא ינסה להשתלט בו על החיות 

. והוא שיעבד את הבקר כדי שידוש עבורו את התבואה; "לח�"עד1 מחפש לאכול 4האד� שגורש מג1. תו האישיתלתועל
אול� רבי עקיבא . ורבי עקיבא מרמז שהעקרונות הללו מצויי� במצוות השמיטה, ישעיהו מגלה שהתורה אינה רוצה בכ�

 את המלאכות במפורש שהתורה לא אסרה רבי עקיבא מגלה. מבדיל בי1 מחשבת התורה לבי1 האיסורי� המפורשי�
וה� ; ולכ1 כשחכמי� החליטו לאסור חלק מ1 המלאכות בסוריה ה� אסרו רק את מלאכת הקצירה. שנעשות אחר הקצירה

כדי ליטול , שאפילו מלאכת הדישה שהאד� משעבד בה את בעלי החיי�, ורבי עקיבא מרמז. התירו את שאר המלאכות
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 הותרה – המלאכה שחכמי� לא רצו להתיר אותה לפני הקרבת העומר 4" ב התבואהעש"לעצמו את החלק הטוב של 
  .רבי עקיבא מקדי� ומונה אותה ראשונה, ולפיכ�. בסוריה
מ1 " לח�"התורה לא רוצה שנעשה .  נשמרה במצוות השמיטה באר< ישראל4ביחס ללח� " מחשבת התורה"אול� 

 4; צה שנאכל את גרעיני התבואה מייד לאחר שנחבוט אותהוהיא רו, התבואה שתצמח באר< ישראל בשנת השמיטה
 מפני –� מונה ש� את הדישה בבקר כפעולה שאינה רצויה מ1 התורה "והרמב!! � בהלכות שמיטה"כמבואר בדברי הרמב

אי1 לוקי� על הדישה באר< ישראל אלא רק , מתנגדת לכ�" מחשבת התורה"א� למרות ש. מתנגדת לה" מחשבת התורה"ש
  .8 שהיא המלאכה שתורה אסרה במפורש–ירה על הקצ

  
  " ֶיֶרק ֵעֶ�ב"ול" לח�" ומחשבת התורה ביחס ל:השמיטה 

באופ1 תמוה כדי לשלוח אותנו לדברי " לח�"בסיכו� המאמר נמצאנו למדי� שרבי עקיבא הזכיר את סדר מלאכות ה
והחל לרדות בבעלי החיי� כדי להפו� " השתגע"הוא " עשב התבואה"ישעיהו מרמז שלאחר שהאד� אכל מ. הנביא ישעיהו

רבי עקיבא מרמז שהתיקו1 הזה מתבצע כל שנה . אול� לעתיד לבוא העוול הזה יתוק1; "לח�"הזה ל" עשב"את ה
. במצוות השמיטה" מחשבת התורה"ומתבצע פע� בשבע שני� באמצעות , במצוות העומר" מחשבת התורה"באמצעות 

  .9 לעומק דברי רבי עקיבא4הלכותיו � מרמז בדבריו בפרוש המשנה וב"והרמב
  

 כדי לחזק את 4" לח�"ל מרמזי� שחזקיהו המל� קיבל את המלצתו של ישעיה להתרחק מאכילת "שחז, חשוב להוסי3
והוא שינה באופ1 אישי את הגדרת , והוא התרחק באופ1 אישי ג� מאכילת גרעיני עשב התבואה. האמונה בבורא העול�

 10" בסעודהירקחזקיה מל� יהודה שהיה אוכל ליטרא "ל מספרי� ש"וחז.  פשוטו כמשמעו–" בֵעֶ� ֶיֶרק"הלח� בחזרה ל
והאמורא שמואל מרמז שדניאל הל� להביא זרעי אספסת . וצבא אשור הוכה באופ1 ניסי; ניצל בסופו של דבר ממל� אשור

מפני שמ1 ,  דניאל לא נזקק לכ�ובסופו של דבר. כדי להאכיל את נבוכדנצר באספסת ולרפא אותו משגעו1 הגדלות שלו
ורק , ה"עד שדעתו שבה אליו והוא התפלל לקב; השמי� כבר נגזר על נבוכדנצר לאכול עשב יחד ע� הבקר במש� שבע שני�

  .אז הוא הושב למלכותו
  

� במאמרי� הבאי? בלבד) או להבדיל לנבוכנדצר הרשע(שמורה לחזקיה המל� " ֶיֶרק ֵעֶ,ב"א� הא� ההנהגה של אכילת 
  . על ידי כול�4ל לעידוד לאכילת ֶיֶרק ֵעֶ,ב "ת למצוא רמזי� בחז"נשתדל בעזהשי

  
______________________________________________________  

  
  )ב, ז(ובשבת ) ח, ה(� בפירושו למשניות בפאה " כמבואר ברמב 1
  בחידושיו ש�) יק'סולובייצ(ז " וכ1 הקשה הגרי2
שאי$ אסור מ$ התורה אלא אות$ שני אבות ... , הבצירה או על הקצירה ועל הזמירה או על הזריעהה אלא על אינו לוקה מ1 התור "3

  )י4ב, א; הלכות שמיטה ויובל...". (ושתי תולדות שלה�
  .� הללו" וכ1 הקשו רבי� על דברי הרמב4
היא " ִח5ִי�"שהמשמעות של אכילת , )כ, ד ריז"וע י"שו; ט, � נדרי� ט"רמב(ונפסק להלכה ) ב, ד3 נג( וכפי שמבואר במסכת נדרי� 5

 ' בלא לטחו1 אות� וכדו4לכסוס אות� בפה כפי שה� 

וירדו 'שהרדיה האמורה בתורה , אי1 ספק לכל איש משכיל והוגה דעות: "ה קוק"של הראי" חזו1 הצמחונות והשלו�" וכ1 מבואר ב6
חלילה לחוק ... איננה מכוונת לרדיה של מושל ערי<', ש על האר<בדגת הי� ובעו3 השמי� ובבהמה ובכל האר< ובכל הרמש הרומ

  ..."'עבדות מכוער כזה שיהיה חתו� בחות� נצחי בעולמו של ד
  .א, יק למסכת מנחות לד3 עא א ולד3 עב'ז סולובייצ" ועיי1 בחידושי הגרי7
) טז, כד(� כותב בהלכות אישות "בהרמ. �"מופיע במקומות נוספי� ברמב" די1 התורה"לבי1 " מחשבת התורה" ההבדל בי1 8

) ה"מצות לא תעשה שנ(ומאיד� הוא כותב בספר המצוות ".  היא כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאהשהכתובה תקנת חכמי�"
מחשבת "מפני שבספר המצוות הוא מדבר על , אול� אי1 סתירה בדבריו".  ובלא קדושי1שהזהירנו שלא לבא על אשה בלא כתובה"

די1 "אינה מ" כתובה"וה". די1 התורה"ואלו בהלכותיו הוא מדבר על הדברי� כפי שה� מ, "כתובה"ה צור� גדול בשרוא" התורה
  ".דברי חכמי�" אלא מ4" תורה

ורבי עקיבא , שרבי עקיבא מאחד בי1 מצוות השמיטה לבי1 מצוות הבאת העומר, � למד מדברי רבי עקיבא במשנה בשביעית" הרמב9
ההבנה הזו השפיעה על . וששיטת רבי עקיבא נפסקה להלכה במשנה; "לח�"לעשיית ה" עבודת האר<" ברואה בה� מצוות מלחמה

 שאסור 4מובאת דרשה של רבי עקיבא שלמד מ1 הכתוב ) ב, ד3 ג(במסכת מועד קט1 . � במקומות נוספי�"הפרשנות של הרמב
. האיסור הזה אינו אלא מהלכה למשה מסיניומייד בסמו� מובאי� דברי רב אשי ש. לחרוש את הקרקע כבר בערב השביעית

אלא שרב אשי מגלה שלמרות שרבי ; "עבודת האר<"� סבור שרב אשי לא יצא לחלוק על שיטתו המיוחדת של רבי עקיבא ב"הרמב
הלכה למשה " ידוע במסורת הדורות שרבי עקיבא עצמו מודה שאיסור זה אינו אלא 4, עקיבא מתייחס לדרשתו כאל דרשה רגילה

 שמנחת העומר באה דווקא מ1 4מובאת דרשה של רבי עקיבא שלומד מ1 הכתוב ) ב, ד3 סח(כאשר במסכת מנחות , וכ1". נימסי
, ז(וכ1 בהלכות תמידי1 ומוספי1 , אול� הוא מדגיש ש�) משנה ד, מנחות י(� מביא את הדרשה בפירוש המשנה "הרמב; השעורי�

שקיימת שיטה אחידה של רבי , � רוצה לרמז לנו"הרמב. אלא מהלכה למשה מסיני שבסופו של דבר הדי1 הזה אינו מהכתוב 4, )יא
שלמרות שרבי עקיבא לומד אותה מ1 , ולרב אשי ידוע במסורת". לח�"לעשיית ה" עבודת האר<"ביחס ל" מחשבת התורה"עקיבא ב
  ".הלכה למשה מסיני" רבי עקיבא עצמו מודה שמדובר ב4הכתובי� 

  ב,  סנהדרי1 ד3 צד10
 

  
  ה"בנימי$ בוני� ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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    London, England                             אנגליה, לונדו$
  ב"ניס1 תשנ

  על ידי אימו# בלבד" קרובי�"עדי קידושי$ ה

  שאלה

י "ותו עי שאומ< מקטנ"כשלמעשה אי1 הוא דוד אלא ע, הכלה" דוד"הא� מותר לקחת כעד איש המוכר בציבור כ

  ?הוברבי� הוא ידוע כדוד הכל, וגדל וחונ� כיהודי שומר שבת, הסבי�

  

  התשוב

ועל כ1 ,  אינה כלו�4 שנוצרה עקב אימו<" קירבה"ולכ1 , 1די1 קרוב הפסול לעדות הוא גזירת הכתוב ולא סברה

  .האיש כשר להעיד

  
______________________________________________________________  

  

  ).י, לג' חוש1 משפט סי(ע "שו, )א' קנט עמ(רא תבבא ב   .1

 

  
  
  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי�          הרב יוס3 כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  

  

  ' ו:'חלקי� א, "בזקבמראה ה"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

הספרי� עוסקי� בארבעת ". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר� של 
        ".תורת חיי�" החלק החמישי ההופ� את התורה לתו� ניסיו1 לקחת בחשבו1 ג� את" שלח1 ערו�"חלקי ה

  )לח# לקניה(  300M  =360 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


