ויצא

תשס"ט

ַל ֵעדָ ֵ ַ ,בה והסכמי שלו
ְ
________________________________________________________________________________________________________________

הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
סוריה של היו ,המאוכלסת בערבי ,שוכנת פחות או יותר בגבולות הממלכה הארמית שפעלה באזורנו .ממלכה זו
השפיעה רבות ג על ע ישראל מאז יציאת מצרי ועד לנפילת דמשק ושומרו בידי האשורי שהגלו את הארמי לקיר
)ארמניה של ימנו(.
לאחר שיעקב ומחנהו עוזבי את ביתו של לב הארמי בחופזה ובסתר ,רוד אחריה לב בראש גדוד ארמי .לאחר
התערבות אלקית ואזהרה חמורה של הקב"ה את לב מפגוע ביעקב ,נחת הסכ שלו בי המחנות שקובע את הגלעד
כגבול ביניה .הטקס שכלל העמדת אב גבול ,ברית וסעודה מתואר בפסוקי בראשית פרק ל"אב:
ֹאמר ַי ֲעקֹב ְל ֶא ָחיו ִל ְקט%
ימ ָה ַמ ֵָ -בהַ :וֶ 0
*ב וַיְ ִר ֶ
ֶ" :וַ/ַ ִ0ח ַי ֲעקֹב ֶ
%בינ ָ
ָ*)ה וְ ָהיָה ְל ֵעד ֵ'ינִ י ֵ
"וְ ַע ָ)ה ְל ָכה נִ ְכ ְר ָתה ְב ִרית ֲאנִ י ו ָ
ֹאמר ָל ָב ַהַ1ל ַהֶ5ה
ַל ֵעדַ :וֶ 0
ד%תא וְ ַי ֲעקֹב ָק ָרא לְ 1 4
ֹאכלַ 2ָ %על ַהָ1ל :וְַ ִ0ק ָרא לָ 4ל ָב יְ גַר ֲָ 3ה ָ
ֲא ָבנִ י וְַ ִ0קחֲ %א ָבנִ י ַו ַ0עֲ %3גָל ַוְ 0
י" ֶאת ַהַ1ל
ַל ֵעד) :פס' מד8מח( ֵ ...עד ַהַ1ל ַהֶ5ה וְ ֵע ָדה ַה ַָ -ֵ :בה ִא *נִ י לֹא ֶא ֱעבֹר ֵא ֶל ָ
%בינְ ָ" ַהַ 40על ֵָ 6ק ָרא ְ2מְ 1 4
ֵעד ֵ'ינִ י ֵ
ֶבח ָ' ָהר וְַ ִ0ק ָרא ְל ֶא ָחיו
;)ה לֹא ַת ֲעבֹר ֵא ַלי ֶאת ַהַ1ל ַהֶ5ה וְ ֶאת ַה ַָ -ֵ :בה ַהֹ5את ְל ָר ָעה) :פסוק נב(  ...וְַ ִ0ז ַ'ח ַי ֲעקֹב ז ַ
ַהֶ5ה וְ ִא ָ
ָלינָ 'ָ %הר" )נד(
ֹאכלֶ %ל ֶח ַוִ 0
ֶל ֱא ָכל ָל ֶח ַוְ 0
הסכ זה הופר פעמי רבות על ידי הארמי שפגעו באכזריות נוראה בתושבי הגלעד ,על כ" מוכיח אות עמוס ומנבא את
סופ:
יח
>ֲ 'ַ 2%חר=צ4ת ַה ַ' ְרזֶל ֶאת ַה ְִ 1ל ָעד ...:וְ ַָ 2ב ְר ִ)י ְ' ִר ַ
יב?ַ %על ָ
;ר ָ' ָעה לֹא ֲא ִֶ 2
*מר יְ קֹוָק ַעל ְ2ל ָֹ2ה ִ< ְֵ 2עי ַד ֶ3ֶ :ק וְ ַעל ְ
"ֹ6ה ַ
*מר יְ קֹוָק" )עמוס א' פס' ג,ה(.
ירה ַ
ת4מ ְ" ֵֶ 2בט ִמ ֵ'ית ֶע ֶד וְ גָלַ %ע ֲא ָר ִק ָ
י24ב ִמ ִ' ְק ַעת *וֶ וְ ֵ
ַ> ֶ3ֶ :ק וְ ִה ְכ ַר ִ)י ֵ
השבוע נעסוק בהיבט אחר של יחסי יהודה ,ישראל ואר.
בעשא מל" ישראל הטיל מצור על אסא מל" יהודה וירושלי .הפתרו הפוליטי של אסא היה נורא .הוא פנה אל מל" אר
בבקשה הבאה:
ֲב ָדיו וַָ 2ְ ִ0ל ֵח
א4צר4ת ֵ'ית מל" ַה ֶֶ :ל ְ" וַ)ְ ִ0נֵ ְ'יַד ע ָ
א4צר4ת ֵ'ית יְ קֹוָק וְ ֶאת ְ
?4ת ִרי ְ' ְ
ָהב ַה ָ
*סא ֶאת ָ6ל ַה ֶֶ 6ס וְ ַהָ 5
"וַ/ַ ִ0ח ָ
ית ָ" ֶאת
ָהב ֵל ְ" ָה ֵפ ָרה ֶאת ְ' ִר ְ
*סא ֶאל ֶ' ֲה ַדד ֶ ...מ ֶל ְ" ֲא ָר ַה2ֵֹ 0ב ְ' ַד ֶ3ֶ :ק ֵלאמֹרִ ...:ה?ֵה ַָ 2ל ְח ִ)י ְל ָ" ַֹ 2חד ֶֶ 6ס וְ ז ָ
ַה ֶֶ :ל ְ" ָ
ַ" ֶאת
ָלי ֲא ֶ2ר לַ 4על ָע ֵרי יִ ְָ 3ר ֵאל ַוְ 0
*סא וַַ 2ְ ִ0לח ֶאת ֵָ 3רי ַה ֲחי ִ
ֲלה ֵמ ָע ָלי :וַַ 2ְ ִ0מע ֶ' ֲה ַדד ֶאל ַה ֶֶ :ל ְ" ָ
ַ' ְע ָ2א ֶמ ֶל ְ" יִ ְָ 3ר ֵאל וְ ַיע ֶ
ַפ ָ) ִלי" )מלכי א ט"ו יח8כ(.
ֲכה )קרית שמונה( וְ ֵאת ָ6ל ִ6נְ ר4ת ַעל ָ6ל ֶא ֶר@ נ ְ
*בל ֵ'ית ַמע ָ
ִע) 40מטולה( וְ ֶאת ָ> וְ ֵאת ֵ
הנביא מוכיח קשות את מל" יהודה:
י" ַעל ֵ6
ֹאמר ֵא ָליו ְ' ִה ֶָ Aענְ ָ" ַעל ֶמ ֶל ְ" ֲא ָר וְ לֹא נִ ְַ 2ענְ ָ) ַעל יְ קֹוָק ֱאל ֶֹה ָ
ה%דה ַוֶ 0
*סא ֶמ ֶל ְ" יְ ָ
%ב ֵעת ַה ִהיא ָ'א ֲחנָנִ י ָהר ֶֹאה ֶאל ָ
" ָ
ָד ָ"" )דברי הימי ב ט"ז ז(.
נִ ְמ ַלט ֵחיל ֶמ ֶל ְ" ֲא ָר ִמֶ 0
לכאורה ,היה צרי" הנביא לדבר על חיל מל" ישראל ,אלא משמע מתוכחת הנביא כי אלמלא בחר אסא בדר" נוראה זו של
הצלת עצמו על ידי פגיעה ביהודי אחרי והבאת חורב על בתיה ,היה אסא חוזר לימי אבותיו ושולט על הארמי .מל"
זה ג לא קיבל את התוכחה אלא פגע בנביא:
ַע ִעַ 4:על זֹאת" )ש י(.
*סא ֶאל ָהר ֶֹאה וַ)ְ ִ0נֵה'ֵ %ית ַה ְַ :ה ֶ< ֶכת ִ6י ְבז ַ
"וְַ ִ0כ ַעס ָ
הע שלא השלי ע הפגיעה בסמכות התורנית התמרד כנגד מעשיו של המל" .התוצאה הייתה בבחינת עבירה גוררת
*סא ִמ ָה ָע ָ' ֵעת ַה ִהיא".
עבירה" :וַיְ ַר ֵָ @-
הפתרו הפוליטי המוטעה של אסא גר לנזקי קשי ביותר ה למעמדה הבי לאומי של ממלכת יהודה וה לחוסנה
הפנימי ולאחדות בי אזרחיה.
הבה נתפלל כי הקב"ה אשר לב מלכי ושרי בידיו ,ית חכמה ותבונה בידי מנהיגנו ,ללמוד לקח משגיאות עבר ולהנהיג
את עמנו ומדינתנו כ" שימצאו ח ושכל טוב בעיני אלקי ואד.
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 :
web-site: www.eretzhemdah.org

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
נית 1לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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פרשת ויצא

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 בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

חיוב ההכרזה ודרישת הסימני
הרב יואב שטרנברג
בגליו הקוד הסברנו ,שחובתו של משיב האבידה היא לשמור על החפ@ .במשנה בבבא מציעא )כט (:מבואר ,שחלק
מחובותיו של שומר האבידה )כמו כל שומר אחר( הוא ג לעשות פעולות שמטרת שמירה על החפ@.
בגליו זה נדו בחובתו השניה של שומר האבידה  8להכריז.
בתורה מבואר ,שחובתו הראשונה של מוצא האבידה אינה לשמור על החפ@ עד להגעת הבעלי ,אלא להשיב את החפ@
י"" )דברי כב ,א( .רק כאשר
*ח ָ
יב ְל ִ
י" אֶ 4את ֵ3י 4נִ ָ> ִחי וְ ִה ְת ַע ְַ Dמ ָ) ֵמ ֶה ָה ֵ2ב ְ) ִֵ 2
*ח ָ
לבעליו" :לֹא ִת ְר ֶאה ֶאת 42ר ִ
י"
*ח ָ
וְא לֹא ָקר4ב ִ
המוצא אינו יודע מיה הבעלי ,או כאשר הבעלי אינו נמצא במקו קרוב ,מוטלת החובה המשנית " ִ
ַה ֵ2בֹת 4ל) "4ש פס' ב(.
י" אֹת 4ו ֲ
*ח ָ
ית ָ" וְ ָהיָה ִע ְַ "ָ :עד ְ>רִֹ 2
)ֶ 'ֵ "4
ַא ַס ְפ)ֶ 4אל ְ
י" וְ לֹא יְ ַד ְע) 4ו ֲ
ֵא ֶל ָ
במשנה )כח (.מתוארת חובת ההכרזה" :ועד מתי חייב להכריז? עד כדי שידעו בו שכניו ,דברי רבי מאיר .רבי יהודה אומר:
שלש רגלי ,ואחר הרגל האחרו שבעה ימי ,כדי שיל" לביתו שלשה ויחזור שלשה ויכריז יו אחד .גמרא .תנא :שכני
אבידה .מאי שכני אבידה? אילימא שכיני דבעל אבידה  8אי ידע ליה ליזול ולהדריה נהליה! אלא :שכני מקו שנמצאת בו
אבידה".
ובהמש" הגמרא )ש עמוד ב(" :תנו רבנ :בראשונה ,כל מי שמצא אבידה  8היה מכריז עליה שלשה רגלי ,ואחר רגל אחרו
שבעת ימי ,כדי שיל" שלשה ויחזור שלשה ויכריז יו אחד .משחרב בית המקדש ,שיבנה במהרה בימנו ,התקינו שיהו
מכריזי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות .ומשרבו האנסי  8התקינו שיהו מודיעי לשכיניו ולמיודעיו ,ודיו .מאי משרבו
האנסי?  8דאמרי :אבידתא למלכא".
נמצא ,שחובת ההכרזה כיו היא רק 'בבתי כנסיות ובבתי מדרשות' המצויי בקרבת המקו שבו נמצאה האבידה .כיוו
שחלק מהיהודי כיו אינ קוראי מודעות בבתי כנסת לצערנו ,הכוונה היא לתליית מודעות במקו שבו נמצאה
האבידה .בזמ האחרו עלה אתר בש  Ebood.co.ilשדרכו ג כ אפשר לקיי את מצוות ההכרזה )בנוס על ההודעה
במקו שבו נמצאה האבידה  8לא כתחלי לה(.
כאשר מגיע אד וטוע שהוא הבעלי של האבידה ,התורה מחייבת את שומר האבידה להחזיר את החפ@ ,רק לאחר בירור
שאכ הוא הבעלי .על הפסוק 'עד דרש אחי" אותו' דרשו חכמי )בבא מציעא כח " :(.והיה עמ" עד דרש אחי" אתו .וכי
תעלה על דעת" שיתננו קוד שידרשנו? אלא ,דרשהו א רמאי הוא או אינו רמאי" .ומבואר בגמרא ש ,שהכוונה היא,
שהטוע צרי" לתת סימני של החפ@ ,וע"י הסימני ניכר שהוא הבעלי של החפ@ ,כי אחרת לא היה יודע אות.
ע זאת ,הסימני אינ מסלקי כל חשש ,ולכ אומרת המשנה )ש ע"ב(" :אמר את האבידה ולא אמר סימניה  8לא ית
לו .והרמאי ,א על פי שאמר סימניה  8לא ית לו ,שנאמר עד דרש אחי" אתו  8עד שתדרוש את אחי" ,א רמאי הוא א
אינו רמאי" .דהיינו ,שאד שידוע לנו שהוא רמאי ,אי משיבי לו את האבידה בסימני ,עד שיביא עדי שהיא שלו.
עוד מבואר בגמרא ,שמשרבו הרמאי ,התקינו שלכל אד יהיה די של רמאי ,שאי מחזירי לו בסימני ,אלא רק בעדי
או בסימני המובהקי שנאמרו לגבי רמאי .ונחלקו הראשוני ,מה דינו של סת אד לאחר התקנה  8לדעת הרמב"
)הלכות גזילה ואבידה פרק יג הלכה ג( והשולח ערו" )ש סעי ו( ,לאחר התקנה ,אי הבדל בי מי שידוע שהוא רמאי לבי
כל אד ,ואי מחזירי אלא בעדי ,או כשיביא עדי שאינו רמאי .אול ,הרא"ש ,ובעקבותיו הרמ"א )ש( פסקו ,שלכל
אד משיבי ג כיו בסימ גמור ,ולרמאי אי משיבי אלא רק בעדי .לשיטתו ,התקנה התייחסה רק לסימני
הנקראי 'סימ מובהק' ,כגו שאומר את מידותיו של החפ@ או משקלו ,וזהו סימ גמור.
נמצא ,שכיו אי להשיב חפ@ לטוע שהוא בעליו ,אא"כ הטוע מציי סימני גמורי בחפ@.

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 ) I 80לח לקניה(
רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 02)5382710 :1פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02)5379626 :
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הרב מרדכי הוכמ1

אונקלוס ו"חכמת העופות"
הירושלמי במסכת שביעית )ו ,ד( מספר על מחזה שאנשי צפורי הציגו בפני רבי יהודה הנשיא .וזו לשו המעשה בתרגו חופשי,
וכשהוא מבואר:
ל%טא' .מה עשו לו בני העיר צפורי ,הלבישו את
"...רבי יהודה הנשיא התיר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד  8חו@ מ ה' ַק ְפ ָ
ל%טא' שק8ואפר והביאו אותו לפני רבי יהודה הנשיא .אמרו לו' :מה חטא זה מכל שאר הירק?!' ,והתיר אותו לה".
ה' ַק ְפ ָ
ל%טא' מכל שאר הירק?!
שאלת של אנשי ציפורי היא אכ שאלה נוקבת  8במה חטא ה' ַק ְפ ָ
כדי לברר מדוע רבי יהודה הנשיא התייחס אליו באופ שלילי ,צרי" להתבונ בתרגו אונקלוס.

ל4טא'
ה' ַק ְפ ָ
ל%טא' הוא ה" ָח ִציר" שמוזכר בתורה כאשר בני ישראל מתלונני על המ )במדבר יא ,ד8ו(:
ה' ַק ְפ ָ
ֹאכל
ָכ ְרנֶ %את ַה ָ>גָה ֲא ֶ2ר נ ַ
ַא ִכ ֵלנ3ָ 'ָ %ר :ז ַ
ֹאמרִ %מי י ֲ
ָ2ב %וְַ ִ0ב'ְ ַ1 %6נֵי יִ ְָ 3ר ֵאל ַוְ 0
אס ְפ =ס ֲא ֶ2ר ְ' ִק ְר'ִ 4ה ְת;ֲ )ַ %%אוָה ַו= 0
"וְ ָה ַ
ַפ ֵ2נ %יְ ֵב ָ2ה ֵאי ֹ6ל ִ' ְל ִ)י ֶאל ַה ָ:
46מי :וְ ַע ָ)ה נ ְ
ְאת ַה ִ
ְאת ֶה ָח ִציר וְ ֶאת ַה ְָ 8צ ִלי ו ֶ
ְ' ִמ ְצ ַריִ  ִח?ָ ֵאת ַה ִִ A= /אי וְ ֵאת ָה ֲא ַב ִִ Jחי ו ֶ
ֵעינֵינ":%
ל4טיָא' ,והוא מתורג בתרגו אונקלוס כ' ָכ ָר ֵתי' .1ורש"י כותב ש בפירושו לתורה 8
ה" ָח ִציר" מתורג כא בתרגו יונת כ' ַק ְפ ַ
'כרישי'; ובפרושו למסכת שבת )ד פ ,ב( הוא כותב שה'כרישא' היא ה'קפלוט'.
תרגו אונקלוס לכתוב הזה מעורר קושי .אונקלוס שומר על המילה 'את' שמופיעה לפני הקישואי ולפני האבטיחי ,ומתרג
=צ ֵלי
יחָ0א' ,אול למרות שהמילה 'את' מופיעה ג בהמש" הוא משמיט אותה ומתרג כ" ' 8וְ ָכ ָר ֵתי %ב ְ
'4צי ַנָ0א ְויָת ֲא ַב ִַ J
'יָת ִ
ת%מי'.
וְ ֵ
=צ ֵלי
מדוע אונקלוס משמיט ואינו מתרג את המילה 'את' שלפני ה'כרתי=קפלוטיא' ,וכ את המילה 'את' שמופיעה לפני ה"%ב ְ
ת%מי" שמנויי ש אחריו?!
וְ ֵ

ההשמטות הנוספות של אונקלוס
אונקלוס השמיט את המילה 'את' באופ לא8ברור במקו נוס.
התורה מונה את רשימת העופות הטמאי בספר ויקרא )יא ,יג8יט( ובספר דברי )יד ,יב8יח( ,והמילה 'את' מופיעה לפני הרבה
מה .אול כאשר אונקלוס תירג את הכתובי הללו ,הוא השמיט את המילה 'את' מלפני העופות האלו ,והוא מזכיר אותה
רק לפני 'בת היענה' ולפני ה'עורב'.
פירוש "נפש הגר" על אונקלוס הזכיר כבר בהקדמתו  8את ההשמטות הללו .ובהמש" בפירושו לויקרא )יא ,ד( הוא ניסה להציע
כלל שיבאר את ההיגיו שבהשמטות הללו ,לש כ" הוא העדי גרסה חדשה בנוסח תרגו אונקלוס ש )'וית קריא'; ויקרא,
יא ,יז( .אול גרסה זו אינה מופיעה בנוסחאות המדויקות והקדומות; וממילא נדחה הכלל שהוא ניסה להציע.
אפשר לראות את ההשמטות האלו של אונקלוס כחלק משיטה חינוכית כוללת שלו .שהוא מרמז בה ,שאכילת ה'לח' פוגעת
בביטחו בבורא עול; ומגבירה את האמונה בכוחו של האד .ולפיכ" ,ראוי שהאד ימעט באכילת 'לח' ויחפש תחליפי
ל'לח'  8כדי שיחזור ויבטח בבורא העול.
במאמר "דניאל והעשב לחיזוק האמונה" התבאר שבספר תהילי ובנבואות ישעיה יחזקאל ודניאל ,מרומז שאכילת עשב8
התבואה פוגעת באמונה בבורא העול ,ולכ צרי" למעט באכילתו ולמצוא לו תחליפי .והרעיו הזה מרומז ג בתרגו
אונקלוס ,וכפי שיתבאר לקמ.

4ב ָ< ִציר ִ; ְֹ8:ת'
השנוי שבתרגו ' ֶָ 8ח ִריַ :
בספר שמות )לד ,כא( נאמר:
4ב ָ< ִציר ִ; ְֹ8:ת".
יעי ִ) ְֹ'2ת ֶָ 8ח ִריַ :
%בַ 40ה ְִ Aב ִ
ָמי ַ) ֲעבֹד ַ
" ֵ2ֶ 2ת י ִ
א" אונקלוס החלי ש את ה'חריש' ב'זרע' ,ותרג באופ הבא" :בזרועא ובחצדא תנוח" .מדוע?
במאמר "רבי נחמ מברסלב וספיחי מוצאי השביעית" התבאר שלשיטת רשב"י ,אונקלוס סבור שה' ָח ִרי '2וה' ִָ /ציר' שבכתוב
הזה אינ מתייחסי לפעולות החריש והקציר ,אלא לתקופות בשנה .והתורה קושרת באמצעות תקופות השנה בי מצוות
השמיטה לבי הברית שנכרתה ע נוח .נוח רצה ,שמזונו של האד ימשי" להתבסס על ה'לח' שהאד יפיק מה'תבואה';
ְק ִציר וְ קֹר ָוחֹ וְ ַקיִ @ ָוח ֶֹר וְ י4
ֶרע ו ָ
*ר@ ז ַ
ושעונות השמי יעידו על כ" .והקב"ה נענה לבקשתו )בראשית ח ,כב(" :עֹד ָ6ל יְ ֵמי ָה ֶ
ֶרע' מפני שבני האד ימשיכו לזרוע בה 'תבואה'; ותקופת ניס תמשי"
ָליְ ָלה לֹא ִי ְֹ8:ת ."4תקופת תשרי תמשי" להיקרא 'ז ַ
וַ
להיקרא ' ָק ִציר' מפני שבני האד ימשיכו לקצור בה 'תבואה'.
אול התורה מצווה על ע ישראל להשתחרר פע בשבע שני מברית הקשת; ולשבות אפילו בזמני ה'משוגעי' בעבודה 8
ֶרע'; והוא מגלה באמצעות ההחלפה הזו  8שכוונת התורה
%ב ִָ /ציר ִ) ְֹ'2ת' .אונקלוס מחלי בתרגומו את ה' ָח ִרי '2ב'ז ַ
' ֶ' ָח ִריַ 2
ֶרע' נקראת במצוות השמיטה בש
לעונות השנה  8ושכוונת התורה להילח בברית הקשת של נוח .התקופה שנקראת אצל נוח 'ז ַ
ֶרע' כדי לרמז שהמצווה
' ָח ִרי ;'2מפני שהחרישה והזריעה מתבצעות שתיה בתקופת 'תשרי' .אול אונקלוס מעדי לקרוא לה 'ז ַ
ֶרע' שמוזכרת אצל נוח.
הזו נועדה לקרוא תגר על תקופת ה'ז ַ
לשיטת אונקלוס ,אכילת ה'תבואה' פוגעת בביטחו בבורא עול; והיא מגבירה את האמונה בכוחו של האד שזורע ואחר כ"
קוצר אותה; והתורה יוצאת להילח במגמה הזו  8באמצעות מצוות השמיטה.
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4מע= ַה ַָ 6מיִ  יְ ַח ְ> ֵמנ4
ֵ
%מעַ 4ה ַָ Aמיִ  יְ ַח ְֵ 6מנ ."%וחז"ל )עירובי ד ק ,ב( ביארו והסבירו שכוונת
*ר@ ֵ
בספר איוב )לה ,יא( נאמרַ " :מ ְֵ Dפנִ %מ ַ' ֲהמ4ת ֶ
הכתוב היא ,שהקב"ה דורש מאיתנו ללמוד אורחות חיי מהבהמות והעופות.
אונקלוס רוצה שנלמד דווקא מ'בת היענה' ומ'העורב' את אורחות חיינו .ולפיכ" הוא נות לה עדיפות על פני שאר העופות;
והוא משמיט את המילה 'את' מלפני שאר העופות ,והוא שומר אותה רק לפני 'בת היענה' וה'עורב'.
הש 'בת היענה' הוא ייחודי בי העופות ,התורה אינה קוראת לו 'יע' )=יְ ֵענִ י( אלא 'בת היענה';  8מפני שהתוספת של המילה
'בת' מורה על אורחות חיי .הרד"ק כתב )בפירושו לישעיהו ,יג ,כא(" :בנות יענה  8ה הקטני מ היעני והאמהות מעופפי
בעול ויניחו קטניה ויתאבלו לחוסר מזונותיה" .קריאותיה של 'בנות היענה' הצעירות למזונות ,מהוות תפילה לבורא עול
שיספק לה את מזונותיה; ובורא העול אכ נענה לה  8ומספק לה את מזונותיה.
ההתבוננות בבנות היענה מלמדת שהביטחו בבורא עול יכול לספק פרנסה וביטחו .והקב"ה משתמש בסמל הזה כאשר הוא
עונה לאיוב )איוב לט ,יג8יח( ,והוא אומר לו שכול מבקרי את היעני שזונחי את בניה ,וסבורי שהיעני טפשי; אול
היעני "צוחקי" על האחרי המלאי חששות  8ואינ בוטחי בבורא העול.
ָכי ָלע ֵֹרב ֵציד6ִ 4י ְי ָל ָדיו
הקב"ה פונה לאיוב ואומר לו שילמד את הביטחו בבורא עול ג מ'בני העורב' )איוב לח ,מא(ִ " :מי י ִ
ֶאל ֵאל יְ ֵַ%2ע %יִ ְתעִ %ל ְב ִלי א ֶֹכל" .והסמל של 'בני העורב'  8כמקור ללימוד הביטחו בבורא העול  8נמצא ג בתהלי )קמז ,ט(:
נ4ת ִל ְב ֵה ָמה ַל ְח ָמִ Nל ְבנֵי ע ֵֹרב ֲא ֶ2ר יִ ְק ָרא ."%חז"ל מבארי מדוע בני העורב משוועי אל ד' וכיצד הוא עונה לה )מדרש
" ֵ
תנחומא ,ורשא ,עקב ,ב( ..." :העורב מוליד )אפרוחי( לבני ,ואומר הזכר לנקבה שעו אחר בא עליה ,ומואסי אות ומניחי
ָכי ָלע ֵֹרב ֵציד."...'4
אות ,מה עושה הקב"ה מזמי לה יתושי מצואת ופורחי ואוכלי אות  8שנאמר ' ִמי י ִ

רב אדא בר מתנא לומד מ" 1העורב"
'בת היענה' ו'בני העורב' מסמלי בתנ"" את הבטחו בבורא עול שידאג למזו .אונקלוס רוצה שנחשיב את העופות האלו על
פני שאר העופות ,ונלמד מה את אורחות חיינו .ולפיכ" ,הוא השמיט את המילה 'את' מלפני העופות האחרי ,והוא השאיר
את המילה 'את' לפני שהוא מתרג את 'בת היענה' ואת 'העורב'.
אכ היו תלמידי חכמי שלמדו את הביטחו בבורא העול מ העורב ,ובטחו בו שיספק מזו חילופי ל'לח' .האמורא רבא אמר
)עירובי ד כב ,א( שדברי תורה נקני רק אצל מי "שמשי עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו  8כעורב" .והוא מביא כדוגמא את
המעשה באמורא רב אדא בר מתנא ,וזו לשו המעשה בתרגו חופשי
"רב אדא בר מתנא היה הול" לבית המדרש .אמרה לו אשתו :ומה אעשה לילדי" כאשר ירעבו לפת לח ?2אמר לה :הא
נגמרו ה'קורמי' )עשבי שראויי למאכל אד( מ האג?!"
ָרע" .ומאז האד רוצה
אשתו של רב אדא בר מתנא חוזרת על החטא הקדמו .חוה הסיתה את האד לטעו מ" ֵע@ ַה ַ? ַעת ט=ב ו ָ
לאכול את ה'לח' שהוא סבור שהוא 'ט4ב'; והוא מואס באכילת 'עשב השדה' שהוא סבור שהוא 'רע' .ג אשתו של רב אדא
חוזרת על טענות חוה ,והיא דורשת 'לח' לילדי .אול רב אדא בר מתנא לא חש מחויב להרגשות האישיות הללו .הוא ידע
שיש לילדיו מה לאכול באג ,והוא חשב שזה לא ' ָרע' להרגיל את ילדיו לאכול את העשבי הללו לפני שישתעבדו לאכילת
%בחֹר ַ'@=ב
ַער ָמאֹס ָ' ָרע ָ
ֵדע ַה? ַ
ה'לח' של 'ע@ הדעת' .רב אדא רצה להרגיל אות לאכול 'עשב' תחליפי ל'לח' ֶ 'ְ " 8ט ֶר י ַ
)ישעיהו ז ,טז("!!

בצל בלי פת ) לית בה מששא )אי 1בו ממש(
ְאת
כזכור ,כאשר ישראל התלוננו על המ ה הזכירו לשבח את מיני הירק הבאיֵ " :את ַה ִִ A= /אי וְ ֵאת ָה ֲא ַב ִִ Jחי ְו ֶאת ֶה ָח ִציר ו ֶ
%מי' ה
46מי" .ה' ִִ A= /אי' וְ ' ָה ֲא ַב ִִ Jחי' ה מיני ירק שנאכלי בפני עצמ; אול ה' ָח ִציר' ה' ְ' ָצ ִלי' וה'ִ A
ְאת ַה ִ
ַה ְָ 8צ ִלי ו ֶ
מיני ירק חריפי שאינ נאכלי בפני עצמ ,וה משמשי כדי לגרות את התיאבו לאכילת לח .3ובמדרש תהלי )בובר ,יט(
נאמר" :בצל בלי פת  8לית בה מששא )אי בו ממש(".
לפי מה שהתבאר לעיל ,אונקלוס השמיט את תרגו המילה 'את' מלפני המיני החריפי האלו ,מפני שהמילה 'את' נותנת
חשיבות לדבר שהיא מקדימה .4אונקלוס רוצה לרמז לנו שפירות8אדמה שמעודדי אכילת לח  8אינ מיני חשובי; וצרי"
למעט באכילת!!
השינוי הזה של אונקלוס משתלב ברשימת השינויי שהוזכרה לעיל .והמגמה המשותפת של השינויי הללו מרמזת שאכילת
עשב8התבואה פוגעת באמונה בבורא העול ,לכ צרי" למעט באכילתו ולמצוא לו תחליפי.

המאבק שבי 1הכרישא)=קפלוטא( לבי 1ה'כרוב' על החשיבות
במאמר "שמואל והכרוב הרפואי" התבאר ,שרבי עקיבא הול" בדרכו של אונקלוס במאבק באכילת הלח .רבי עקיבא מחשיב
את ה'כרוב' מפני האנשי מגדלי אותו כדי לאכול ה את העלי שלו וה את הקלח שלו – כמו החיות  8בלא להבדיל בי
חלקיו השוני .כמו כ הכרוב נאכל בלא צור" בבישול או באפיה; ובנוס לכ" לעלי הכרוב יש מידה של קשיחות ,וה מספקי
תחושה של ָָ 3בע.
אול תרגו יונת ב עוזיאל ותרגו ירושלמי חלוקי על תרגו אונקלוס ,וה סבורי שאכילת הלח היא ברכה;
)ובעזהשי"ת נרחיב בשיטת במאמרי הבאי( .ולפי שיטת 'עשב התבואה' ,וכ המיני החריפי שמעוררי את התיאבו
לאכילת ה'לח' ,ה מיני העשבי החשובי!!
בסוגיית הירושלמי במסכת שבת יש הד לשיטה שמחשיבה את 'עשב התבואה' ואת מיני הירק החריפי .במשנה )שבת יב ,ב(
נאמר ש"החורש כל שהוא"  8כבר חייב בחילול שבת; אול בסוגיית הירושלמי על המשנה הזו מובא:
"וכמה יחרוש ויהא חייב? רבי מתניה אמר כדי ליטע כרישה ,רבי בא בש רב כדי ליטע זכרותה של חיטה"
סוגיית הירושלמי טעונה ברור ,מדוע היא מתעלמת מהמשנה שאמרה שהחיוב הוא ב"כל שהוא"?!
צרי" להבי שהמשנה לא נעלמה מהסוגיה ,אלא שהאמוראי דני ש בשאלה :מה כבר אפשר לעשות בקרקע כלשהו .רבי
מתניה אומר שאפשר לזרוע בה 'כרישה' שהיא העשב החשוב ,מפני שהיא מגרה את התיאבו לאכילת 'לח' .ואילו רב אומר
שאפשר לזרוע בה את הצד החד של גרעי ה'חיטה' ,שהוא העשב החשוב;  8שהרי ממנו מייצרי את ה'לח'.
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ואכ הרמב" )הלכות שבת ,ח ,א( פסק את לשו המשנה " 8החורש כל שהוא חייב" ,מפני שהוא סבור שסוגית הירושלמי 5אינה
חולקת על המשנה .אלא שהיא רוצה לחוות דעה כשיטת התרגומי שחולקי על אונקלוס .אונקלוס סבור שהירקות החריפי
שמגרי לאכילת 'לח' אינ חשובי; אול סוגיית הירושלמי חולקת עליו והיא רוצה להראות שה חשובי ביותר ,ובמיוחד
ה'כרישה')=קפלוט( שבראש הרשימה הזו.
המחלוקת שבי השיטות הללו מתבטאת באיסור הוצאה .במסכת שבת מבואר שמי שהוציא דבר מסוי מרשות היחיד לרשות
הרבי עבר על איסור התורה – רק א הוא הוציא כמות חשובה .במשנה )שבת ח ,ה( מובאת מחלוקת בי רבי עקיבא לחכמי
ביחס להוצאת זבל וחול הדק:
"זבל וחול הדק  8כדי לזבל קלח של כרוב דברי רבי עקיבא; וחכמי אומרי  8כדי לזבל כרישא)=קפלוטא("
רבי עקיבא סבור ש'כרוב' הוא הירק החשוב ,ולכ מי שהוציא כמות שאפשר לזבל בה קלח של כרוב  8חייב .ואילו חכמי
סבורי ש'כרישא')=קפלוט( הוא הירק החשוב.
רבי יהודה הנשיא הכריע ש בהלכות שבת  8שלא כרבי עקיבא ואונקלוס!! והוא הכריע ש  8שה'כרישא')=קפלוט( היא הירק
החשוב; ולפיכ" ,הוא הביא את השיטה הזו כשיטת "חכמי".
וההכרעה הזו  8היא הבסיס להבנת סוגית הירושלמי בהיתר ה'קפלוטא' במוצאי השביעית.

ל4טא'
רבי יהודה הנשיא ואיסור ה' ַק ְפ ָ
%ב ִָ /ציר
במאמר "השיגעו הכללי ושיגעו הירקות" התבאר שרשב"י התבסס על תרגו אונקלוס שמייחס את הכתוב " ֶ' ָח ִריַ 2
ִ) ְֹ'2ת" לשנת השמיטה .והוא למד מש שהתורה רוצה שע ישראל ישבות מקצירת ספיחי ה'תבואה' ג במוצאי השמיטה 8
עד החנוכה .ולשיטתו זו ,ג תלישת ספיחי הירק אסורה במוצאי השביעית; ומותר ליקח את הירק במוצאי שביעית  8רק
40צא ב."4
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
" ִמ ֶָ 0A
עד ימיו של רבי יהודה הנשיא ,היה מקו בהלכה ה לשיטת אונקלוס וה לשיטת החולקי עליו .בהלכות שבת נקבעה הלכה
כשיטת החולקי; וה'כרישא')=קפלוט( שמעודד את אכילת ה'לח' נחשב ל'ירק' החשוב .ומאיד" ,בהלכות שביעית נקבעה
40צא ב."4
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
הלכה כאונקלוס; והיה מותר ליקח את הירק במוצאי שביעית  8רק " ִמ ֶָ 0A
אול רבי יהודה הנשיא שינה את המצב והתיר את הירק מייד במוצאי השביעית .הר"ש סיריליאו כותב )בפירושו לירושלמי
ש( שההיתר נעשה כדי למנוע הפסד 6וכדי לחזק את אחיזת היהודי באר@ .7ואמנ ,רבי יהודה הנשיא נאל@ מפאת דחק
השעה  8לפסוק שלא כשיטת אונקלוס; אול הוא לא רצה שהצבור יחשוב שהוא דחה לגמרי את השקפת עולמו של אונקלוס.
אונקלוס מרמז להשקפת עולמו בתרגומו למצוות השמיטה; והוא מרמז אליה ג בתרגומו לרשימת העופות הטמאי,
ובתרגומו לרשימת הירקות .רבי יהודה הנשיא נאל@ לפסוק שלא כאונקלוס ולהתיר את ספיחי הירק במוצאי השביעית  8אול
הוא לא רצה להתיר את ה'כרישא')=קפלוט(!!
ירק זה ,שמופיע בראש רשימת הירקות ה'דחויי' של אונקלוס ,הפ" לסמל במאבק שבי השקפות העול השונות .והיתר
ה'קפלוטא' היה משתמע כדחייה מכל8וכל של שיטת אונקלוס .ולפיכ" ,רבי יהודה הנשיא לא רצה להתיר אותו.
ל%טא' שק8ואפר והביאו אותו לפני רבי
אול אנשי צפורי לא הבינו את שיקוליו של רבי יהודה הנשיא .וה הלבישו את ה' ַק ְפ ָ
יהודה הנשיא .ואמרו לו' :מה חטא זה מכל שאר הירק?!' .ובסופו של דבר  8כשרבי יהודה הנשיא ראה שה לא ירדו לסו
דעתו!!  8הוא התיר לה ג אותו.
______________________________________________________
1
2
3
4

5

6
7

שהוא ה" ְַ 6ר ִתי" שבמשנה ברכות פ"א ,מ"ב
"אמרה ליה דביתהו לא בעי ינוקא ריפתא?!" )ילקוט שמעוני שיר השירי רמז תתקפט(
וכ מבואר בירושלמי )עירובי פ"ג ה"א(.
הנצ"יב כבר כתב ב"העמק דבר" )ש( שזו הסיבה שגרמה לשינוי שמצאנו ש בתרגו אונקלוס ,אול הוא הסביר את השינוי באופ
אחר .לדעתו ,אונקלוס רוצה לומר שישראל לא התכוונו למיני האלו עצמ ,אלא ל"לח" שאותו היו אוכלי ' ִע' המיני האלו .אול
לפי דרכו ,אונקלוס לא היה צרי" להשמיט את המילה 'את' ,אלא לתרג אותה כמילה "וְ ִע" .ולפיכ" נראה שאונקלוס השמיט את
תרגו המילה "ואת" ,מפני שהמילה הזו מראה על מת חשיבות .ואונקלוס רוצה לרמז לנו שמיני ירקות שמעודדי אכילת לח  8אינ
מיני שראוי להחשיב אות!!
סוגיית הבבלי בשבת )ד קג ,א( ביררה שקרקע "כל שהוא" ראויה לזרע של ירק שנקרא "קרא" .האמוראי שבבבל היו בקיאי
בירושלמי )רי" בסו ערובי( ,וסוגיית הבבלי הבינה שסוגיית הירושלמי מחשיבה את ה'כרישה' שנמצאת בראש רשימת הירקות
ה'דחויי' של אונקלוס .סוגיית הבבלי באה לחלוק על המגמה הזו; ולכ היא מחשיבה את ה'קרא' שהוא מי ממיני ַה ִִ A= /אי .אונקלוס
ִ 6אי וְ ֵאת ָה ֲא ַב ִִ Jחי" ,ושמר את המילה 'את' כשהוא תירג אות; ולפיכ" ,הבבלי מחזק את שיטתו  8ומחשיב את
העדי " ֵאת ַה ִ< D
ה'קרא'.
ובאופ דומה כאשר סוגיית הבבלי )גיטי ד לז ,א( מבררת מהו ה"קרקע כל שהוא" שמועילה בפרוזבול ,היא משתמשת בדוגמא של
ה'כרוב'  8שהוא הירק המועד בהשקפת עולמו של ר' עקיבא.
לר"ש משאנ@ יש הסבר אחר בירושלמי ,אול הר"ש סיריליאו דוחה אותו ,וג הגר"א דחה את דברי הר"ש משאנ@.
הירושלמי מונה ש היתרי נוספי שנעשו על ידי רבי יהודה הנשיא .ובמאמר "רבי יהודה הנשיא והירק מחו@ לאר@" התבאר שג
היתרי אלו נעשו כדי לחזק את אחיזת היהודי באר@ ישראל.

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי 1בוני ע"ה
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פרשת ויצא

)מתו" ח"ג(

קיטו ,אקוודור

Quito, Ecuador

תשרי תשנ"ח

שתיית מי או קפה ,לאשה קוד קידושא רבה
שאלה
הא מותר לאשה לשתות מי או קפה לפני קידוש ,או שמא היא צריכה קוד לקדש?

תשובה
אשה שרגילה להתפלל תפילת שחרית קוד שתאכל ,מותר לה לשתות לפני התפילה .1אבל א היא רגילה לאכול מיד
אחרי שאמרה איזו שהיא בקשה סמו" לנטילת ידיי בבוקר ,ואלו תפילת שחרית אינה מתפללת כלל או שמתפללת
שחרית אחרי שאכלה ,הרי מכיו שאמרה בקשה ע קומה ממיטתה  8מוטל עליה החיוב לקדש ,ואסור לה לשתות
אפילו מי לפני שתקדש.2
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מותר לה לשתות )מבלי לקדש תחילה( תה או קפה בלא סוכר )או אפילו ע סוכר ,א אינה מערבבת את הסוכר בכוס אלא
נותנת אותו בפיה( ,א" רבי נוהגי לית חלב או סוכר בתו" התה והקפה ,ועושי כ כדי שתתיישב דעת )שו"ע או"ח סי' פט
סעי ג" ,משנה ברורה" ס"ק כב(.
בשעת הצור" ,כגו אשה חלשה ואי לה יי או שאר משקה לקדש עליו ,מותר לה לאכול לפני התפילה ג בלי לקדש תחילה
)שו"ת "מנחת יצחק" ח"ד סי' כח(.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי"
ראשי הכולל
ג אני מאשר:
הרב שאול ישראלי

בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות  -ההסתדרות הציונית העולמית

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי א') ו'
תשובות לשאלות מרבני הגולה .השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו.
התשובות מתמודדות ע המציאות בעול מודרני מתפתח בדר" של "דרכיה דרכי נע" .הספרי עוסקי בארבעת
חלקי ה"שלח ערו"" תו" ניסיו לקחת בחשבו ג את החלק החמישי ההופ" את התורה ל"תורת חיי".
מחיר מבצע לששת הכרכי במקו ) E 300 I 360לח לקניה(

