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מדוע התיאור הראשו� של הבריאה משתמש א� ורק בש� אלקי� ואילו התיאור השני : בשנה שעברה העלנו את השאלה
המסתמ� על כ� שש� אלקי� מיצג את , ל"י בש� חז"הבאנו ג� את תירוצו של רש? משתמש בש� אלקי� יחד ע� ש� הויה

  ": פרשנדא"ל של "וז. מידת הרחמי�מידת הדי� ואילו ש� הויה מיצג את 
הקדי� מדת , ראה שאי� העול� מתקיי�, שבתחלה עלה במחשבה לבראתו במדת הדי�',  ולא אמר ברא ד�ברא אלקי� "

  ". אלקי� אר# ושמי�' ביו� עשות ד) להל� ב ד(היינו דכתיב , רחמי� ושתפה למדת הדי�
לכ� הבאנו את ?  וכי יש הווא אמינא ומסקנה אצל הבורא�לתר# בא " פרשנדתא"תירו# זה עוד קשה יותר מהקושיא אותה 

לפי דבריו התורה לא באה ללמדנו מה עלה כביכול במחשבתו של הבורא אלא ללמד כי ". שפת אמת"תירוצו של בעל ה
.  אומנ� כאשר הדברי� עולי� במחשבה ה� צריכי� לעלות על פי מידת הדי� ללא התחשבות באילוצי� של עול� החומר

,  מידת הרחמי� חייבת להיות שותפה�למרות זאת כאשר עוברי� אל עול� המעשה . שאיפה חייבת להיות אידיאליתה
  . אחרת אי� קיו� לעול�

  www.eretzhemdah.org).על אתרנו " חמדת ימי�"נית� למצוא את הדברי� בארכיו� (
אילו התיאור השני מייצג את שיטת הלל הזק� הסברנו עוד כי התיאור הראשו� מייצג את שיטת שמאי הזק� ובית מדרשו ו

נסביר מדוע נפסקה הלכה כבית הלל ונזכיר לציבור מה היה היחס החברתי , השבוע נוכיח זאת מכיוו� נוס%. ובית מדרשו
  .בי� שני בתי המדרש החשובי� הללו
הזכיר גבורות גשמי� אנו ממשיכי� ל, התחלנו בתפילת המוס% של שמחת תורה, בימי� אלה אנו מתפללי�  על הגש�

. המי� ה� סימ� לחיי� ואי אפשר לחיות בלעדיה�". ות� טל ומטר לברכה"ובאר# ישראל נתחיל ממש בקרוב לבקש 
מאפשרת קיו� של צורות חיי� מהנמוכות ביותר ועד למכונה הכל כ� מסובכת    H2Oהימצאותה של המולקולה הפשוטה 

בתיאור הראשו� .  מופיעי� המי� בשני התיאורי� הראשוני� של הבריאהנבדוק כיצד.  האד��" נזר הבריאה "�ומורכבת 
כל הימי� ברחבי העול� מחוברי� זה לזה . המי� שמתחת הרקיע נקוי� למקו� אחד והוא הי�. המי� ה� מי הי�

� בתיאור השני המי� נפרדי� לארבעה ראשי� שכל אחד מה. לכאורה זוהי אחדות אידיאלית. והמפלס שלה� כידוע אחיד
לכאורה מצב הפו� לאידיאל המופיע . המספר ארבע כידוע הוא סמל הפירוד והריבוי של השניות. סובב לכיוו� אחר

מי הי� תמיד מלוחי� . אומנ� התבוננות מעמיקה יותר מגלה כי המי� של התיאור הראשו� אינ� מאפשרי� חיי�. בתחילה
כדי שבני אד� יתקיימו על פני האדמה ה� זקוקי� . נושיי�והימצאות� ללא תהליכי אידוי והתפלה אינה מאפשרת חיי� א

  .או לגש� או למי נהר המופיעי� רק בתיאור השני
כאשר הגמרא מסבירה . הוא ממלי# על התחשבות ואיזו�: התשובה היא? הא� התיאור השני הוא זה שממלי# על פשרנות

  : מדוע הלכה כבית הלל היא מביאה
הללו אומרי� הלכה כמותנו והללו אומרי� , ני� נחלקו בית שמאי ובית הללשלש ש: אמר רבי אבא אמר שמואל"

וכי מאחר שאלו ואלו דברי . והלכה כבית הלל, אלו ואלו דברי אלקי� חיי� ה�: יצאה בת קול ואמרה. הלכה כמותנו
. ודברי בית שמאיושוני� דבריה� ,  מפני שנוחי� ועלובי� היו�אלקי� חיי� מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמות� 

  ). עירובי� ד% יג עמוד ב" (ולא עוד אלא שמקדימי� דברי בית שמאי לדבריה�
אבל הלכה כבית הלל הרגישי� . בית שמאי שאפו לכיוו� השמי� ולאידאלי� טהורי� בלתי מתחשבי� במציאות הארצית

  .בבני הפלוגתא שלה�ג� והמתחשבי� 
  

, אבל בעול� המעשה. העול� נברא במאמר אלקי, "דברי אלקי� חיי�"ת התיאור הראשו� וג� התיאור השני הוא בבחינ
  .הלכה כדברי מי שיודע להתחשב בשני ושונה את דברי חברו לפני דבריו הוא

  

  : ל לימדונו בהקשר למחלוקת זו"נסיי� את דברינו בעובדה חשובה נוספת שחז
 נשי� מבית הלל ולא בית הלל מלישא נשי� מבית וא% על פי שאלו פוסלי� ואלו מכשירי� לא נמנעו בית שמאי מלישא"

מסכת " ( שמאי וכל הטהרות והטמאות שהיו אלו מטהרי� ואלו מטמאי� לא נמנעו להיות עושי� טהרות אלו על גב אלו
  ).עדויות פרק ד משנה ח

  
  .דווקא בימי� אלה הבה נשתדל להפני� את כל המסרי� החשובי� הללו

 
   ועיישה סבגרבי יעקב ב� אברה� נ"לעמוקדש 
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול – של המדור משפט והלכה את מקומו" שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 

  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ� נבנה נדב� נוס% בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .בית הדי� על פי די�

  

  שתשלו� שכר בהעדר הסכמה מרא
  הרב יואב שטרנברג

מה דינ� של , את הגליונות הקרובי� נקדיש לדיו� בשאלה. כיצד נוצרת עיסקת שכירות פועלי�, עד כה עסקנו בשאלה
 שעות �אבל ג� לכל התנאי� הנלווי� , שאלה זו נוגעת לעצ� שכרו של הפועל. שלא הותנה עליה� בפירוש, פרטי� בעיסקה

  . וכ� הלאהתנאי� סוציאליי� , מזונות, עבודה

כאשר אד� עבד בשדהו שלא על פי בקשת בעל , הא� בכלל חייב בעל הבית לשל� שכר, טר� שנעסוק בפרטי די� זה נשאל
  . הבית

א� ש, הגמרא אומרת.  ונטעה או עשה בה בני�דנה במי שירד לשדה חברו בלא רשות הבעלי�.) קא(הגמרא בבבא מציעא 
ידו על , 'ואילו בשדה שאינה עשויה ליטע. 'אד� רוצה לית� בשדה זו לנוטעהאומדי� כמה , 'מדובר בשדה העשויה ליטע

  . 'התחתונה

או השבח שהשביחה , שמשלמי� לפועל את עלות ההוצאות שהוציא לצור� הבניה, פירושו' ידו על התחתונה'י פירש ש"רש
הוצאה ' לעיתי� בפי הראשוני� שיעור זה מכונה. וכ� פירשו רוב הראשוני�, הנמו� מבי� השני� �השדה מחמת הנטיעה 

  . אול� לא יותר מאשר השבח,  נותני� לפועל את הוצאותיו�' שיעור שבח

  .נחלקו הראשוני�, שנאמרה לגבי הנוטע שדה העשויה ליטע' ידו על העליונה'בהגדרת , לעומת זאת

ית� לסמו� עליו שיעשה את כפי שמשלמי� לפועל שנ, הכוונה שמשלמי� ליורד שכר) %"מדפי הרי: נח(לדעת בעל המאור 
הרי עשה שלא , במקרה של היורד. שכר זה גבוה יותר מאשר שכרו של פועל שצרי� להשגיח עליו כל הזמ�. העבודה בעצמו

ג� בעל , ע� זאת. וממילא משלמי� לו את השכר הגבוה יותר, ולכ� בעל הבית לא היה צרי� להשגיח עליו, מדעת בעל הבית
  . י� ליורד יותר מאשר השבח שהשביח את הקרקעשאי� משלמ, המאור מציי�

שהיות , הסברא היא. היורד יטול את כל ההוצאה, שג� א� ההוצאה יתרה על השבח, � משתמע"מדברי הרמב, לעומת זאת
בוודאי שהיה צרי� לשל� , ואילו הוא היה מעסיק פועלי�, ג� בעל הבית היה נוטע את השדה, שמדובר בשדה העשויה ליטע

  . ג� א� היא יתרה על השבח, וצאת�לה� את ה

, בשדה העשויה ליטע, שכ�. דינו זהה ליורד ברשות, שלמעשה היורד שלא ברשות לשדה העשויה ליטע, נראה, �"לפי הרמב
, ג� א� ההוצאה יתירה על השבח, מסיבה זו. שהוא מוכ� לשל� לכל מי שיטע את השדה, אומד� דעתו של בעל השדה הוא

  .לוא ההוצאהמשל� בעל הבית את מ

, שכ�. ובי� יורד ברשות, אפילו בשדה העשויה ליטע, אצל בעל המאור נראה שיש הבחנה בי� יורד שלא ברשות, לעומת זאת
  . ישלמו בוודאי את כל הוצאותיו, ואילו לגבי יורד ברשות, לראשו� אי� משלמי� יותר מאשר השבח

היורד לתו� שדה חבירו  :הלכה ד"): ה פרק יהלכות גזיל(� "ל הרמבאבחנה דומה לזו של בעל המאור נית� למצוא ג� אצ
 ... ונטעה א� היתה שדה העשויה ליטע אומדי� כמה אד� רוצה לית� בשדה זו ליטעה ונוטל מבעל השדהשלא ברשות

שא� היתה ,  אפילו נטע שדה שאינה עשויה ליטע שמי� לו וידו על העליונהברשותהיורד לשדה חבירו : הלכה ז
ובעל בנכסי אשתו והשות% בשדה , וצאה יתירה על השבח נוטל ההוצאה וא� השבח יתר על ההוצאה נוטל השבחהה

היורד לשדה חבירו שלא ברשות ונטע או בנה : הלכה ח. שיש לו חלק בה כיורד ברשות ה� ושמי� לה� ויד� על העליונה
 הדברי� שמראי� שדעתו נוטה למה שעשה זה ואחר כ� בא בעל השדה והשלי� הבני� או ששמר הנטיעות וכיוצא באלו

  .". וברצונו בא הדבר שמי� לו וידו על העליונה

וזה שכרו של , � שאומדי� כמה אד� רוצה לית� בשדה זו ליטעה"כתב הרמב, העוסקת ביורד לשדה שלא ברשות, בהלכה ד
, � בהלכה ח משתמע"דברי הרמבמ. 'ידו על העליונה'מבואר ש, בהלכה ז העוסקת ביורד ברשות, לעומת זאת. היורד

� ישנה אבחנה בי� "הרי שג� אצל הרמב. 'כמה אד� רוצה לית� בשדה זו ליטעה'הוא יותר מאשר ' ידו על העליונה'ששיעור 
  . ובי� מי שירד ברשות, מי שירד לשדה שלא ברשות

,  ההנאה שגר� לבעל הביתשהיורד שלא ברשות נוטל שכר על, � משמעה"אבחנה זו שעושי� בעל המאור והרמב, בפשטות
שכרו אינו נובע באופ� מהותי מההנאה שגר� לבעל , ואילו היורד ברשות, ולכ� שכרו מוגבל על ידי השבח שהשביח השדה

  .כפי שיתבאר להל�, א� כי הוא מושפע ממנה, הבית

מה הדי� כאשר ,  נחלקוהראשוני�. נעיר עוד בעניינו של היורד שלא ברשות, טר� שנמשי� לעסוק בדינו של היורד ברשות
.  ולדרוש מהפועל להחזיר את המצב לקדמותו, לאחר שזו נעשתה, שאינו מעוניי� בעבודתו של הפועל, בעל הבית אומר

ולא לשל� ', טול עצי� ואבני�'מסכימי� הראשוני� שרשאי בעל הבית לומר לפועל , כאשר מדובר בשדה שאינה עשויה ליטע
טול עצי� 'אי� בעל הבית רשאי לומר לפועל , � וסיעתו"לדעת הרמב. נחלקו הראשוני�, טעבשדה העשויה לי, אול�. לו דבר
ג� בשדה העשויה , רשאי בעל הבית לומר לפועל שאינו מעוניי� בעבודתו, ש"ואילו לדעת הרא. בשדה העשויה ליטע' ואבני�

  . ש"הכריע כדעת הרא) חוש� משפט סימ� שעה סו% סעי% א(הבית יוס% , בפשטות. ליטע

יהיה בעל , באופ� שאי אפשר להוריד את הצבע, שא� בא אד� וצבע את בגד חברו, כתב) ב"סימ� שעה סק(נתיבות המשפט 
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שהוא הבי� , מדבריו עולה. ולא יצטר� לשל�, א% בעל הבגד יטע� שהיה מעדי% שהבגד לא יהיה צבוע, הבגד חייב לשל� לו
, כל זמ� שהמצב לא חזר לקדמותו, פועל להחזיר את המצב לקדמותוא% שבעל הבית רשאי לדרוש מה, ש"שג� לדעת הרא

  . א% א� אינו מעוניי� בה, בעל הבית חייב לשל� על ההנאה

וכעת הוא תובע , ד� במי שבא וקצר את שדה חברו העומדת להיקצר.) חידושי� לבבא מציעא קא(החזו� איש , לעומת זאת
ולכ� הוא סבור , ולשל� עליה, ות להכריח אד� לקבל הנאה בעל כרחושאי� אפשר, החזו� איש כותב. תשלו� על הקצירה

  . יהיה נאמ�, שא� בעל הבית ישבע שלא היה מעוניי� להעסיק פועל כדי לקצור את השדה

 הא� שכרו של היורד שלא ברשות הוא �מחלוקת נתיבות המשפט והחזו� איש קשורה ג� היא לשאלה העקרונית שהצגנו 
או ששכרו של היורד נובע מעצ� העובדה , כאשר יש אומדנא שבעל הבית היה מעוניי� בעבודה, תבעצ� כמי שיורד ברשו
את החזו� , אול�. ברור שנתיבות המשפט סובר כמו האפשרות השניה. בלא קשר להסכמה מראש, שההנה את בעל הבית

שאי� אפשרות לאכו% על , דשכי החזו� איש מח, איש אפשר להסביר ג� אליבא דהאפשרות הראשונה וג� אליבא דהשניה
  . כאשר הוא אינו מעוניי� בכ�, אד� הנאה

  

  

  משפטי שאול
  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  )לח� לקניה(    *80מחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור.  הגדול בירושלי�בבית הדי�
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  )ב"מתו� ח(

  Quito, Ecuador                          אקוודור, קיטו
  ב"אייר תשנ

  נסתהכבבית  השתתפות גוי הנמצא בתהלי- גיור בשיעורי תורה ואמונה ובתפילות

  שאלה

הוא . התרשמתי שהוא מעוניי� בגיור אמיתי, פי הפגישה שהיתה לי עמו�על. ר גוי שמתעניי� בגיורניגש אלי בחו
הוא בטוח בעצמו ובדר� . � ועוד ספרי יהדות בספרדית"התעורר לזה לפני שנה וחצי ובינתיי� הספיק ללמוד תנ

, על מנת להתגייר ארצהרוצה לנסוע , כשיגמור את לימודיו, עד כדי כ� שבעוד כמה חדשי�, שהוא מעוניי�
 ואי� לו שו� כוונות של נישואי� ע� יהודיה 20הוא בחור ב� . כפי מה שהוא אמר לי, ודווקא בגיור אורתודוקסי

  .אלא נראה שהוא משוכנע מאוד בדרכו', וכד

  :השאלות

  ?ה הא� נית� לאפשר לו את ז�הכנסת �הוא רוצה להשתת% בתפילות של קבלת שבת בבית   .1

  ? הא� אפשרי�  מעביר לנוער היהודי כא� בקיטוניצה להשתת% בשיעורי� ליהדות שאהוא רו   .2

המקו� או המקומות   כתובת וטלפו� של�מ לקבל הדרכה בעני� הגיור "לא� הוא יכול לגשת באר# ע   .3
  ?האפשריי�

  
  תשובה

� פירושו של דבר ויש להסביר לו שאי, 1נית� לאפשר לבחור זה להתפלל תפילת קבלת שבת בבית הכנסת   .א
  .2וכי אי� זה אלא השתתפות בטקס התפילה בלבד, שהוא מקבל שבת על עצמו בתפילה זו

  .3נית� לאפשר לו להשתת% בשיעורי אמונה ויהדות הניתני� ליהודי� בקהילה  . ב

  .הדי� לגיור שליד הרבנות הראשית לישראל�נית� לפנות לבית  . ג
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אגרות "וכתב ב, )כה' ב סי"אורח חיי� ח" (אגרות משה"ת "ושו) שמב' ה עמ"ח(ד הלוי "להגרח" עשה ל� רב"ת "שו   1
, ומקבל על כ� שכר כאינו מצווה ועושה ובעת צרה אפילו מחויב להתפלל וזה בנכרי רגיל, שב� נח יכול להתפלל" משה

  .וקל וחומר בענייננו שבא להתגייר
סנהדרי� נח ( חייב מיתה � מפני שגוי ששבת, אל לו לשמור שבת כהלכתה, ולהסביר לו שכל זמ� שלא נתגייריש להדגיש    2

  ).ב"ע
ה "א ד"שבת לא ע(א "מ פיינשטיי� כמהרש"ש� פסק הגר). ג סי צ"וח, ד סי מא"יורה דעה ח" (אגרות משה"ת "שו   3

על א% דברי הגמרא , ר ללמד נכרי הבא להתגיירשאפש, "גיירני"העובדא דהלל שבא אליו הנכרי ואמר לו , )מקרא
חלק על ) מא' מהדורא קמא סי(יגר אעקיבא ' רת "וא% שבשו). �"אי� מוסרי� דברי תורה לעכו"ש) ב"יג ע(בחגיגה 

, כלומר כאשר יש חשש, א החמיר רק במקרה שהגיור יתבצע באר# אחרת"שרעק" אגרות משה"סובר בעל , א"מהרש
ונמצא מלמד תורה , ומתו� סיכו� יחזור בו מכוונתו להתגייר, בו ולא יוכל לחזור אליהשיצטר� לצאת מאר# מוש

  .א יסבור להתיר במקרה שלנו"ועל כ� ג� רעק, אבל בנידוננו אי� חשש כזה, �"לעכו

א "ח" (במראה הבזק"ת "עיי� שו, הראשו� לציו�, מ אליהו"א אלה הלכה למעשה ג� מר� הגר"וסמ� על דברי מהרש   
  .) במהדורה ראשונה2 ל; עהתשובה

  
  
  

  
  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי�          הרב יוס% כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  
  

  

  ' ו#'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. שאלות מרבני הגולהתשובות ל

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

  )לח� לקניה(  .300  *360 במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


