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 ה"תשע עקב

  
 

        ֵיֵצאּוֵיֵצאּוֵיֵצאּוֵיֵצאּו    ִמֵּמךְ ִמֵּמךְ ִמֵּמךְ ִמֵּמךְ     ּוַמֲחִרַבִיךְ ּוַמֲחִרַבִיךְ ּוַמֲחִרַבִיךְ ּוַמֲחִרַבִיךְ     ְמָהְרַסִיךְ ְמָהְרַסִיךְ ְמָהְרַסִיךְ ְמָהְרַסִיךְ 
_______________________________________________________________________________  

  כולל "ארץ חמדה" , ראשהרב יוסף כרמל

 

יז). רבותינו התלבטו מאוד , מ"ט (ישעיהו "ֵיֵצאּו ִמֵּמךְ  ּוַמֲחִרַבִיךְ  ְמָהְרַסִיךְ  ָּבָנִיךְ  ִמֲהרּובהפטרת פרשת עקב נקרא בע"ה את הפסוק "
שלו. כמנהגנו נביא מבחר מדבריהם ואחר כך נציע בהסבר הפסוק, משמעותו לשעה ולדורות ובהסבר הקשר שבין הרישא לסיפא 

  לפני הקוראים פירוש נוסף וגם נרמוז לענייני דיומא.
כלומר זוהי נבואת נחמה שמשמעותה כי הגלות תהיה לשוב",  – בניך רש"י מסביר את הרישא של הפסוק בדרך חיובית "מהרו

 כל ממך ויצאו, בניך באו יפא כפי שהסביר אבן עזרא "הנהקצרה ועם ישראל ימהר לשוב לארצו.  לפי זה צריך להסביר את הס
מהרסיך". כלומר אלה שהרסו את ארץ ישראל הבבלים ושותפיהם (ואולי גם אלה שהאשורים הביאו לארץ, עיינו כדוגמא מלכים 

כמו נמהרי לב, נמהרו  -ב' י"ז כד ואילך). כך הסביר גם תלמידו וחברו של רש"י ר"י קרא. לעומתם ר"י מטראני הסביר "מהרו בניך
לחטא (עיינו בראייתו שם והיא קשה). לדבריו גם הרישא של הפסוק עוסקת בחוטאים, כמו הסיפא. הרד"ק ובעקבותיו האברבנאל 

 הפושעים שיכלו יצאו, ממך ומחריביך נצטט את האברבנאל "מהרסיךהסבירו את כל הפסוק כנבואת נחמה בכיוון אחר לגמרי. 
לחזור בתשובה וממילא לא יהיו בעם  -ופושע", לפי זה ניתן להסביר "מהרו בניך רשע בהם עוד יהיה ולא הגאולה קודם מישראל

  ישראל פושעים בזמן הגאולה וסיבת החורבן תבטל.
  מעיון בכל ההפטרה, נראה שיש להציע הסבר נוסף. נצטט כמה מן הפסוקים:

 ְמָהְרַסִיךְ  ָּבָנִיךְ  ִמֲהרּו ...: ֶאְׁשָּכֵחךְ  לֹא ְוָאנִֹכי ִתְׁשַּכְחָנה ֵאֶּלה ַּגם ִּבְטָנּה ֶּבן ֵמַרֵחם עּוָלּה ִאָּׁשה ֲהִתְׁשַּכח: יְׁשֵכָחנִ  ַואדָֹני ְיקָֹוק ֲעָזַבִני ִצּיֹון ַוּתֹאֶמר" 
 ְוׁשְֹממַֹתִיךְ  ָחְרבַֹתִיךְ  ִּכי:  ַּכַּכָּלה ּוְתַקְּׁשִרים ִתְלָּבִׁשי ָּכֲעִדי ֻכָּלם ִּכי קָֹוקיְ  ְנֻאם ָאִני ַחי ָלךְ  ָבאּו ִנְקְּבצּו ֻּכָּלם ּוְרִאי ֵעיַנִיךְ  ָסִביב ְׂשִאי: ֵיֵצאּו ִמֵּמךְ  ּוַמֲחִרַבִיךְ 

 ִהֵּנה ְיקִֹוק ֲאדָֹני ָאַמר ּכֹה ...: ְוֵאֵׁשָבה ִּלי ְּגָׁשה ַהָּמקֹום ִלי ַצר ִׁשֻּכָלִיךְ  ְּבֵני ְבָאְזַנִיךְ  יֹאְמרּו עֹוד: ְמַבְּלָעִיךְ  ְוָרֲחקּו ִמּיֹוֵׁשב ֵּתְצִרי ַעָּתה ִּכי ֲהִרֻסֵתיךְ  ְוֶאֶרץ
 ְּכֵעֶדן ִמְדָּבָרּה ַוָּיֶׂשם ָחְרבֶֹתיהָ  ָּכל ִנַחם ִצּיֹון ְיקָֹוק ִנַחם ִּכי ...: ִּתָּנֶׂשאָנה ָּכֵתף ַעל ּוְבנַֹתִיךְ  ְּבחֶֹצן ָבַנִיךְ  ְוֵהִביאּו ִנִּסי ָאִרים ַעִּמים ְוֶאל ָיִדי ּגֹוִים ֶאל ֶאָּׂשא

  ".ִזְמָרה ְוקֹול ּתֹוָדה ָבּה ִיָּמֵצא ְוִׂשְמָחה ָׂשׂשֹון ְיקָֹוק ְּכַגן ְוַעְרָבָתּה
ישראל בידי ישעיהו הנביא והוא הולך ומתקיים לנגד שהובטח לעם  ובנין הארץ בפשטות פסוקים אלה עוסקים בנס קיבוץ הגלויות

  .בונים אותה ומפריחים את שממותיה אל חוזרים לארצםבדורות האחרונים. בניה של ארץ ישר ,עינינו בחסדי השם בימנו

לב). הארץ שחרבה מבניה , כ"ו (ויקרא "ָּבּה ַהּיְֹׁשִבים אְֹיֵביֶכם ָעֶליהָ  ְוָׁשְממּו ָהָאֶרץ ֶאת ֲאִני ַוֲהִׁשּמִֹתיבפרשת התוכחה מצינו גם נחמה " 
  ור לארצו.כל עוד עם ישראל לא התחיל לחז ,הייתה שממה ואיש כמעט לא התיישב בה

", עם ישראל נקרא למהר ולחזור לארצו. הנביא מסביר כי זה יהיה אפשרי מכיוון ָּבָנִיךְ  ִמֲהרּולכן נסביר: לכשיגיע זמן הגאולה "

במדרש ". כמו שהבטיחה התורה ופירשו ֵיֵצאּו ִמֵּמךְ  ּוַמֲחִרַבִיךְ  ְמָהְרַסִיךְ שהאויבים שכבשו את הארץ והגלו את עם ישראל נשארו שם "
 נחת עליה ומוצאים באים האויבים עכשיו מארצנו וגלינו הואיל אומרים ישראל יהו שלא טובה מדה זו הארץ את אני "והשימותי

 ב פרשה בחוקותי רוח" (ספרא נחת עליה ימצאו לא כן אחרי הבאים האויבים אף בה היושבים אויביכם עליה ושממו שנאמר רוח
  ו). פרק

  

  ,על דרך הדרש "ֵיֵצאּו ִמֵּמךְ  ּוַמֲחִרַבִיךְ  ְמָהְרַסִיךְ בתפילה שלא נהיה בבחינת " נסיים את דבריינו
  יוצאים כאלה שהורסים ומחריבים חלקות טובותשלא יתברר חס וחלילה שמתוך תוכנו 

  של מרכזים רוחניים והתיישבותיים. נזקים מהסוג הזה הרבה יותר קשה לתקן.
  
 

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  לע"נ
שרה ונגרובסקי  מרת
  ע''ה ר' משה זאב בת

 נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  לע"נ
  בן מאירר' 

  יחזקאל שרגא
 ברכפלד ז"ל

  לע"נ
  ועיישה אברהם בן יעקב רבי

  יעיש ושמחה בתוחנה 
 סבג ז"ל

  לע"נ  
  ז"ל   שמואל שמשמר 

חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
 נלב"ע  י"ז בסיוון תשע"ד
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  האם שמיטה צריכה קידוש בית דין 
  הרב עקיבא כהנא

  
שהמועדות יחולו בתאריך שבו ראש חודש על מנת את דין מקדשים השהיה מקום לומר שכמו שבית  אומרתהגמרא (נדרים עח) 

כתבה שמועדים צריכים  ברייתאה אך , כך יקדשו כל יום ראשון על מנת להחיל את השבת ביום השביעי לו.הם צריכים לחול
  .קידוש בית דין ולא שבת

  
  מהיכן למדו את הלימוד?

אלה ' :הלימוד הוא ממה שכתובביארו ש) שבת בראשיתד"ה  קכא, אב"ם (בבא בתרא ) ורשאין צריכה רא"ש (ד"ה .1
(שהרי כל העניין בפרשה עסק  אשר תקראו אותם', ולא כתוב 'אלה אשר תקראו אותם מקראי קודש' די ה'מוע
ביאר (ד"ה שבת בראשית) שבגלל סמיכות שבת  הר"ן מעט שאין צורך לקדש את השבתות.נ מהייתורו ועדות),במ

 למועדים המיעוט שכתוב 'אלה' במועדים בא למעט רק את שבת.
  דווקא המועדות הללו, ולא מועדים אחרים כמו שבת. -רש"ש הבין שיש מיעוט מהמילה 'אלה'  .2
ין לומר שבת: 'בכל מושבותיכם', ולכן אב שינן) כותב שהדרשה היא ממה שכתובריטב"א (שבת כ ע"א ד"ה והא דדר .3

 ים בגלל שבית הדין לא יוכל לקדש.ששבת לא תחול במקום מסוים, או בזמן מסו
 

 לא מדרבנן, אינה דאורייתא ואףהובאו דבריו בספר התרומות שער מה) טען ששמיטה בזמן הזה בעל המאור, רבי זרחיה הלוי (
שמיטה שנות הששעל מנת שתחול השמיטה צריך ן ודבר היא מכיוות לסיבאחת מה לנהוג בה ממידת חסידות. אלא שניתן

  .שמיטה כללבית דין, ואין לנו בזמן הזה בית דין הראוי לעבר חודשים ושנים, לכן לא ניתן לספור את שנות ה יקודשו על ידי
  

צאת בתורה צריכה להיות על פי בית דין, ולכן היינו חושבים טעמו הוא שמלימוד הגמרא שלעיל ניתן לראות שכל ספירה הנמ
  שגם שבת צריכה ספירה, אלא שמיעטו את שבת ממה שכתוב 'אלה', ופסוק זה ממעט רק את שבת ולא את השביעית.

  
 , לא נאמר בפסוק שאם לא ספרו המועד לאחודשים או שמיטה על דבריו אלו יש לערער מכמה בחינות: א. גם אם צריך לקדש

, שאם לא קידשו המועד לא חל לגבי חודשים קנג) חל, אלא שבית הדין צריכים לקדש, וזהו חידוש של הרמב"ם (ספר המצוות
. ב. נראה שהסיבה שצריך למעט שבת היא רק בגלל ששבת כתובה אך לא ברור שהרמב"ם יאמר את אותו חידוש לעניין שמיטה

, והיא לא תצטרך כתובה שם, ולכן לא צריך כלל פסוק למעט אותה בפרשת המועדות בפרשת אמור, אבל שביעית כלל לא
  .ספירה אלא אם כן כתבו בתורה שהיא צריכה

  
יש שמסכימים עם דברי רז"ה מטעם אחר (שהוא עצמו כתב) שאמנם השמיטה לא צריכה ספירת בית דין, אך כיון שהשמיטה 

חיוב י שנאמר בפרשת בהר מפורש, לכן בזמן שאין ספירת יובל אין תלויה ביובל, ויובל כן צריך ספירת בית דין לכולי עלמא, וכפ
לפי זה בזמן בית שני, שהשמיטה היתה מדרבנן ספרו את היובלות על מנת שיוכלו לקיים את  יובל וממילא אין חיוב שמיטה.

קות לגבי הספירה וכמו כן בימינו יש מחלו השמיטה, וכפי שכתבו בגמרא בערכין (לב ע"ב) 'מנו יובלות לקדש שמיטין'.
  האמיתית של השמיטה, וכפי שמבואר כבר ברמב"ם (הלכות שמיטה פרק י).

  

: הגמרא למדה שבית הדין אינם צריכים לקדש את השבת, אלא את המועדות, וכמה הסברים נאמרו באופן הלימוד. היו סיכום

יתן לקדש את השנה בזמן שאין בית דין מהראשונים שלמדו מדין זה ששמיטה אינה נוהגת בזמן שאין בית דין, כיון שלא נ
  המתאים לקדש שנים.
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  (מתוך ח"ג) 

  

  Quito, Ecuador                                    קיטו, אקוודור
  ב"תשנ ,מנחם אב

  

  לשאינם יהודיםשצבר ניסיון בשחיטה מוסמך -שוחט לאשחיטת 
  

  השאל
אירס, "שימשתי" אצל שוחט מוסמך וזקן שהרבה שנים עסק במלאכתו בעיר. הוא מוכר כמומחה -בהיותי בעיר בואנוס

ן לשחיטה. למדתי אצלו חודש לצורך שחיטת "עופות" ולא בקר, בעיקר ההלכות הנצרכות כמו בדיקת הסכין מפגימות. כמו כ
שחטתי כמה עופות לפניו ע"פ ההלכה. מפאת קוצר הזמן, לא הספקתי לשחוט כמות רצויה ע"מ לקבל מספיק נסיון, לכן אני 

ממשיך לשחוט כאן בעיר קיטו, במשחטה של גויים, ויש לי אפשרות של שחיטה בכמויות, כל יום, ובינתיים כל מה שאני שוחט 
כשאני ארגיש בטחון באופן השחיטה תהיה אפשרות לאכל מאותה שחיטה אפילו הולך לגויים בשוק. האם אחרי תקופה רצויה 

חשוב לזכור שבמקומנו אין שוחט אחר, והקהילה מעונינת בשוחט מקומי, ושלא יצטרכו להזמין  ?בלי הסמכה של שוחט מוסמך
  מדי פעם שוחט מבחוץ, דבר שיש לו השפעה גם על מחיר הבשר הכשר וגם על זמינותו.

  
  תשובה

לפני חכם,  1השוחט לא ישחט עד ששחט ג' פעמים בפני חכם ומומחה, ולכן נוהגין שאין אדם שוחט אלא אם כן נטל "קבלה"
וקצת מן המקומות נוהגין להחמיר עוד שהמקבל נוטל כתב מן החכם, לראיה שאכן ניתנה לו "קבלה". וכיום נהגו בכל 

  .2אין אוכלין משחיטתו - ראיה -בראיה לשוחט הנסמך, ואם אין לו כת- המקומות ליחן כתב
ועל כן נראה שלאחר שתרגיש ביטחון בשחיטת העופות, עליך לקבל "קבלה" בכתב מן השוחט שלמדת אצלו, או מכל שוחט 

  .3צריך "קבלה" גם מחכם -מוסמך, ואם השוחט איננו חכם המורה הוראות 
דיקת הסכינים והעמדתם, "הלא תראה כי יבדוק אדם ולבד מן הנסיון בשחיטת העופות אתה צריך גם לרכוש נסיון באופן ב

, ובפרט 4פעמיים שלוש ולא ירגיש בפגימה דקה, ואח"כ ימצאנה, כי הכין ליבו באחרונה, ובחינת חוש המישוש כפי כוונת הלב"
  .5מכיוון שבקהילתך תהא לבדך בלא אפשרות להראות הסכין לחכם העיר

  
________________________________________  

  
  רמ"א יו"ד סי' א סעיף א.   1
  "כף החיים" יו"ד סי' א, אות נא.   2
  ט"ז יו"ד סי' א ס"ק ד.   3
  שו"ע יו"ד סי' יח, סוף סעיף יז.   4
  עיין שו"ע יו"ד סי' יח, תחילת סעיף יז.   5

  
  
  

  בשם צוות המשיבים ובברכת התורה,
  

  הרב משה ארנרייך          הרב יוסף כרמל
  ראשי הכולל

  

  אני מאשר:גם 
  הרב שאול ישראלי

  
  

  
  

  
  
 


