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" ָ ֶכ ַ ֵר"
עוד על קבלת מצוות כחלק מהלי הגיור
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"

העלו מוקדש לע"נ
מר הרב שאול ישראלי זצ"ל
נשיא ומייסד מכו "אר חמדה"
נלב"ע י"ט בסיו

בסו פרשת שלח מדגישה התורה כמה וכמה פעמי כי הגר הוא כאזרח.
הפע הראשונה היא בהקשר לפרשת נסכי ש מצינו:
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק
יכ וְ ָע ָ$ה ִא ֵ#ה ֵר ַ
ת&כ ֶכ ְלדֹר ֵֹת ֶ
"וְ ִכי יָגר ִא ְֶ $כ ֵר א& ֲא ֶ(ר ְ' ְ
יכ
ע&ל ְלדֹר ֵֹת ֶ
.חת ָל ֶכ ו ְַל ֵר ַהָ1ר 0ח ַ/ת ָ
ֲ$הַ :ה ָָ /הל 0ח ָ/ה ַ
ֲַ +א ֶ(ר ַ,עֲַ *+ֵ $יע ֶ
מ ְ( ָ3ט ֶא ָחד יִ ְהיֶה ָל ֶכ ו ְַל ֵר ַה ָר ִא ְֶ $כ " )במדבר ט"ו יד5טז(.
.חת ִ
&,רה ַ
ָ ֶכ ַ ֵר יִ ְהיֶה ִל ְפנֵי יְ קֹוָקָ :
הפע השניה בסופה של פרשת שגגת עבודה זרה:
ת&כ ִ+י ְל ָכל ָה ָע ִ' ְ( ָגגָה" )ש כו(.
ֲדת ְ'נֵי ִי ְ( ָר ֵאל ו ְַל ֵר ַה ָר ְ' ָ
"ו ְִנ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ
הפע השלישית בפרשת "מבר ד' ":
ֶפ( ַה ִהוא ִמ ֶֶ /רב ַע ָ) "9:ש ל(.
ַ; וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהֶ 8
*מ ַה ֵר ֶאת יְ קֹוָק הא ְמג ֵ
ֲ$ה ְ'יָד ָר ָמה ִמ ָה ֶא ְז ָרח ִ
ֶפ( ֲא ֶ(ר ַ,ע ֶ
"וְ ַהֶ 8
התורה חוזרת ומדגישה כי אחרי הגרות אי* הבדל בי* הגר ובי* האזרח ,בי* לעני* חיובו בעבודת הש )הקרבת נסכי( ,בי*
לעניי* כישלונותיו בשוגג )אפילו בענייני עבודה זרה .נוסי במאמר מוסגר כי הרמב"* טוע* כי עוו* זה נפו= בי* הגרי( ובי*
לעניי* עברה במזיד  5תהיה חמורה ככל שתהיה  5כמו ר"ל גידו כלפי שמיא .ג כא* אנו רואי כי לאחר הגיור אי* כל
הווא אמינא כי א הגר איננו מקפיד על קיו מצוות מתעורר ספק למפרע על עצ הגיור.
ננצל הזדמנות זו ונדגיש שוב מה מקומה ומשמעותה של קבלת המצוות בזמ* הגרות.
לית מא* דפליג כי עיקר הגרות = ההצטרפות לע ישראל ,משמעותה הצטרפות לדר החיי של ע ישראל מימי ימימה,
מ ְ( ָ3ט" )בראשית י"ח יט( כדרכו של אברה אבינו ,אביה של כל הגרי שבכל
לשמור את " ֶ; ֶר ְ יְ קֹוָק ַלעֲ&$ת ְצ ָד ָקה ִ
הדורות .אברה שהגיע לשיא ה* במצוות שבי* אד למקו וה* במצוות שבי* אד לחברו .אברה ששימש מורה דר ג
במצוות לאומיות כמו מלכות )נשיא אלקי( בני* המקדש )בנית הזבח באותו מקו מדויק( ומלחמות כנגד אויבי )ארבעת
המלכי( .כל הלי גרות שנעצר ב"עמ עמי" ואיננו ממשי ל"אלקי אלקי" ,א על פי שהוא תופס הלכתית והגר הינו
יהודי לכל דבר ,הרי הוא לוקה בחסר ואיננו התהלי האידיאלי.
נדגיש כי אי* כל חיוב הלכתי שהגר יכיר את כל חלקי התורה ואת כל המצוות טר גיורו וזה לכל הדעות ,לא זו א זו,
לכתחילה אי* ללמד מי שאינו יהודי תורה ,א א הוא בתהליכי גיור ,אלא שאחרוני זמנינו התירו זאת כדי לנסות
ולהבטיח שהלי הגיור יביא בסופו ג לשמירת מצוות וקיומ* המעשי )עיינו שו"ת במראה הבזק ח"א תשובה עה(.
א הגר מתנה את גיורו באי קיו אפילו של מצוה אחת ואפילו מצוה מדרבנ* אי* לקבלו ויש להפסיק את הלי הגיור.
לעומת זאת מי שמצהיר בלב של )על פי התרשמות בית הדי*( כי הוא מקבל על עצמו את נע עול המצוות יש לקבלו ג
א עדיי* איננו מקפיד לקיימ*.
דווקא בפרשת שלח ,בה דרשני מנצלי את דוכנ בדרשותיה כדי להדגיש )ובצדק( עד כמה חשובה אר= ישראל וכל
חלק ממנה ,לע ישראל בכלל ולדורנו  5דור של אתחלתא דגאולה בפרט ,נדגיש אנו את מקומו החשוב של קיבו= הגלויות
בהלי זה .א יש גרי רבי שעדיי* אינ חיי "חיי יהודיי" שלמי ,הקולר תלוי בצווארי החלקי שומרי המצוות
בחברה הישראלית אשר לא פתחו את דלתות בתיה ואת קירות ליב לעולי החדשי.
אומנ ,רבי רבי מעולי אלה אינ מוגדרי יהודי על פי ההלכה וחייבי לעבור הלי גיור מלא כדי להתקבל חזרה
לע היהודי .רוב הגדול בא ממשפחות יהודיות שהתבוללו כ"ציבור ששגג" כפי שהסביר הרמב"* )שהוזכר לעיל(
באריכות ,בדבריו על פסוק כב )עיינו ש(.
הבה נסיי בתפילה כי יתקיי בנו הפסוק:
ת&כ ִ+י ְל ָכל ָה ָע ִ' ְ( ָגגָה"
ֲדת ְ'נֵי יִ ְָ $ר ֵאל וְ ַלֵ1ר ַהָ1ר ְ' ָ
"וְ נִ ְס ַלח ְל ָכל ע ַ

מוקדש לע"נ רבי יעקב ב* אברה ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  0255371485פקס0255379626 :

ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626
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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 בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

קבלת עדות שלא מפי העד
הרב יואב שטרנברג
עד כה עסקנו במספר הגדרות יסודיות של דיני עדות .כיצד מעידי העדי בפועל!
בשבוע זה נעסוק בשאלה ,הא יש מצבי שבה רשאי בית הדי* לקבל עדות שלא נאמרה ישירות מפי העד ,ונתייחס לשלוש
אפשרויות :עד המעיד מפי עד אחר ,עדות ע"י מתורגמ* ,ועדות מ* הכתב.
עד מפי עד
המשנה במסכת סנהדרי* )לז (.אומרת" :כיצד מאיימי* את העדי? על עדי נפשות ,היו מכניסי* אות* ומאיימי* עליה* :שמא תאמרו
מאומד ומשמועה ,עד מפי עד ,ומפי אד נאמ*."...
ובהמש הגמרא )ש ע"ב( מבואר ,שעדות של עד ששמע מעד אחר אינה קבילה ג בדיני ממונות.
החריגה המרכזית לכלל זה היא לגבי עדות שנשמעה בבית די* .לאחר שבית די* שמע עדות ,רשאי הדייני או עדי ששמעו את קבלת
העדות ,להעיד בפני בית די* אחר על מה שנאמר לה ,כאשר לדעת פוסקי רבי ,רק כאשר בית הדי* הראשו* קבע שהעדות מכוונת,
רשאי העדי להעיד שכ העידו עדי בפני בית די* ראשו*.
חריגה נוספת היא הרשות שיש לעדי להעיד על מה שהיה כתוב במסמ שנמחק או נשר וכדומה ,א שלעתי מסמ כתוב הוא
בעצ עדות כתובה ,כפי שיבואר להל*.
לאור זאת ,כאשר ישנו עד הנמצא במקו רחוק ,ואינו יכול להעיד בפני בית הדי* ,רשאי בית הדי* לשגר שלושה דייני אל העד ,על
מנת שיקבלו ממנו עדות ,וה יעידו אחר כ על תוכ* עדותו .לדעת רוב המוחלט של הפוסקי ,מקבלי העדות צריכי להיות שלושה,
כדי* בית די* ,ואי אפשר לשלוח שליח יחיד ,אפילו א הוא מוגדר כשליח בית הדי* .לאור זאת ,מבחינת הלכות עדות גרידא ,אי*
משמעות להצהרה שאושרה ע"י נוטריו* וכדומה.
עדות ע"י מתורגמ
המשנה בסו פרק ראשו* במכות אומרת ,שבית הדי* אינו רשאי לשמוע עדות כאשר העד מעיד באמצעות מתורגמ* .בגמרא )ש ו(:
מבואר ,שכאשר הדיי* מבי* את שפת העדי ,א שאינו יכול לדבר ברהיטות עמ ולש כ צרי מתורגמ* ,רשאי לעשות כ*.
הרדב"ז )שו"ת ח"א סי' שלא( כתב ,שהפסול של שמיעה מפי המתורגמ* הוא רק מדרבנ* ,ולכ* במקו שאי* דיי* היודע את לשו*
העדי ,רשאי בית הדי* לקבל עדות מפי המתורגמ* .כמוב* ,מדובר במקרה שבו העד מעיד בפני בית די* ,והמתורגמ* מתרג ,ולא
במקרה שבו העד אמר מראש את דבריו למתורגמ* ,ורק המתורגמ* מגיע לבית הדי* ,שהרי זה עד מפי עד.
עדות מ הכתב
כש שעדות מפי המתורגמ* פסולה ,כ אי* העד רשאי להעיד ע"י שיכתוב לבית הדי* .הראשוני התקשו בשאלה ,מדוע שטר כשר א
עדות מ* הכתב פסולה ,שהרי סת שטר הרי הוא בעצ עדות של העדי החתומי בו על תוכ* השטר.
בעניי* זה ישנ* שלוש שיטות עיקריות בראשוני:
שיטת הרמב" )הלכות עדות פרק ג הלכה ד( ששטרות כשרי רק מדרבנ* .הראשוני הקשו עליו מכמה סוגיות שמה* משמע ששטרות
כשרי מ* התורה ולא נארי כא* בבירור שיטתו .שיטת הרי" )כתובות ז (:והרמב"* )מלחמות ה' ,יבמות ט :מדפי הרי"( שההבדל
בי* שטר לבי* עדות כתובה נעו= בסגנו* הכתיבה – שטר נכתב 'כתיקו* שטרות' ,בניגוד לעדות כתובה הכתובה כזכרו* דברי של העד.
שיטת בעל המאור )יבמות ט :מדפי הרי"( היא ששטר נכתב מדעת המתחייב ,בניגוד לעדות בכתב של עד ,שאינה תלויה בדעת
המתחייב.
עוד ראוי לציי* את שיטת רבנו ת ,הסובר שהחסרו* של עדות מפי הכתב הוא רק כאשר אי* העד המעיד יכול להעיד בעל פה – כלומר,
מדובר בעד איל .אול ,עד היכול להעיד בעל פה ,ובוחר להעיד בכתב ,אי* בכ חסרו* .הטע לכ הוא על פי העקרו* של רבי זירא 'כל
הראוי לבילה ,אי* בילה מעכבת בו'.
לכל הדעות ,א העד נמצא בבית די* ומגיש תצהיר כתוב ,ואומר שהוא מעיד על מה שכתוב בתצהיר ,הרי זו עדות כשרה.
בכל אופ* שבו נסביר את ההבדל בי* שטר ובי* עדות כתובה ,שטר אינו נחשב כעדות גרידא ,אלא 'עדי החתומי על השטר נעשה כמי
שנחקרה עדות בבית די*' )כתובות יח .(:אחת המשמעויות לכ היא ,שעדי יכולי להעיד מה היה כתוב בשטר מסוי ,כש שה
יכולי להעיד על עדות שהעידו עדי בבית די* ,כפי שנתבאר לעיל.
הדי למעשה
כאמור לעיל ,תצהירי כתובי ,אישורי נוטריוניי וכ* הלאה ,אינ קבילי בדר כלל בבית הדי* .ע זאת ,כאשר מגיעה עדות
פסולה לבית הדי* ,בית הדי* אינו נמנע מלשמוע את העדות ,אלא שאי* לעדות זו משקל כעדות של שני עדי כשרי .אדרבה ,בית הדי*
צרי לפנות אל הצד השני ,ולשמוע ממנו כיצד הוא מגיב על העדות הזו .לכ* ,כאשר מתכונני לתביעה ,כדאי להכי* מראש תצהירי
כתובי של עדי וכ* עדויות שמיעה ,כי ייתכ* בהחלט שהצד השני לא יכפור בתוכ* העדות ,ואז ייחס זמ* רב ויקר לשני הצדדי
ולבית הדי*.
לקריאה נוספת:
הרב זלמ* נחמיה גולדברג ,משפט ערו ,:סימ* כח עמ' ) 75סעי יא והע'  (19520וסימ* ל עמ' .3585361

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 ) L 80לח לקניה(

רוצי לחתו חוזה לפי ההלכה?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו 0255382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 0255379626 :
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הרב מרדכי הוכמ

ר' נחמ מברסלב והחריש בערב השביעית
חלק א'
קיומו התמוה של הבל
כאשר הקב"ה ברא את האד הוא אסר עליו לאכל מע= הדעת .האד אכל מע= הדעת ,נענש וגורש מג* עד* .התורה מתארת את ענשו
ואת שארע לבניו )בראשית ג ,יז – ד ,ח(:
ֵעת
=כ ְל ֶָ $את ֵע ֶ(ב ַה ָ< ֶדה'ְ :ז ַ
יח ָל ְ וְ ַ
ֶי :וְ ק&= וְ ַד ְר ַ;ר ְַ ,צ ִמ ַ
ֲלָ8ה ֹ+ל יְ ֵמי ַחָ N
ֲבר ָ ְ' ִע ָOב&* ֹ,אכ ֶ
ררה ָה ֲא ָד ָמה ַ'ע ֶ
Mמר ֲ ...א ָ
Mד ַ
ל ָ
" ְ
0בי וְ ֵאת ַל ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ְִ :ת ַה ֶֶ 3כת ִל ְBמֹר ֶאת ֶֶ Aר ְֵ :ע ַה ַח ִCי :
ַ( ִֵ *+מ ֶֶ /ד ְלגַ* ֵע ֶד* ֶאת ַה ְ+ר ִ
Mד ַוְ N
ָר( ֶאת ָה ָ
ֹאכל ֶל ֶח  ...וַיְ ג ֶ
יַ $ :
@? ָ
ֶ
Mחיו ֶאת ָה ֶבל וַיְ ִהי ֶה ֶבל ר ֵֹעה צֹא* וְ ַקיִ *
יתי ִאי( ֶאת ד'ַ :וֶֹ ,ס ָל ֶל ֶדת ֶאת ִ
ֹאמר ָקנִ ִ
ֶַ ,לד ֶאת ַקיִ * ַוֶ ,
ַַ ,הר ו ֵ
ָדע ֶאת ַחָה ִא ְ( &,ו ַ
Mד י ַ
וְ ָה ָ
מ ֶח ְל ֵב ֶה* וַ(ַ ִNע ד' ֶאל ֶה ֶבל
ָבא ַקיִ * ִמ ְִ 3רי ָה ֲא ָד ָמה ִמנְ ָחה ַלד' :וְ ֶה ֶבל ֵה ִביא גַ הא ִמ ְ'כֹר&ת צֹאנ& ֵ
ָמי ַוֵ N
ָהיָה ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה :וַיְ ִהי ִמ ֵ Dי ִ
ַה ְרגֵה":
Mחיו ַוַ N
ָק ַקיִ * ֶאל ֶה ֶבל ִ
י&ת ַ' ֶָ Pדה ַוָ N
Mחיו וַיְ ִהי ִ' ְה ָ
ֹאמר ַקיִ * ֶאל ֶה ֶבל ִ
וְ ֶאל ִמנְ ָחת&ַ ...:וֶ N
בבראשית רבה )כב ,ג5ד( מובא מדרש פליאה המתייחס למאורעות הללו ,וזה לשונו:
ָחל נ ַֹח
"שלשה ה* שהיו להוטי אחר )עבודת( האדמה ,ולא נמצא ב תועלת ,ואלו ה*ַ :קיִ  ]' 5וְ ַקיִ * ָהיָה[ ע ֵֹבד ֲא ָד ָמה' .נוח – ' ַוֶ N
ִאי( ָה ֲא ָד ָמה' .עוזיהו – '+ִ ...י א ֵֹהב ֲא ָד ָמה ָהיָה'.
ָמי '  5ר' אליעזר ורבי יהושע )נחלקו אימתי נברא העול( ,ר' אליעזר אמר בתשרי נברא העול ,רבי יהושע אמר
'וַיְ ִהי ִמ ֵ Dי ִ
בניס* נברא העול ,מא* דאמר )למי שלדעתו( בתשרי נברא העול  5עשה הבל קיי מ* החג )סוכות( ועד החנוכה .מא* דאמר
)למי שלדעתו( בניס* נברא העול עשה 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 חג 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 בגרות מינימלית ,וקשה להבי* כפשוטו כיצד הבל היה רועה צא* כאשר הוא היה
תינוק פחות מב* חמישי יו? ואדרבא ,מצאנו במדרש תנחומא )בראשית ,ט(" :אמרו חז"ל בני ארבעים שנה היו קין והבל".
וא כ ,מדוע המדרש רבה אומר דבר מפליא  5שהבל היה תינוק קט*?
בעקבות הקושי הזה היו כמה מ* המפרשי שרצו לתק* את הגרסה שבמדרש ,אול אי* לכ סיוע בכתבי היד ,וברור שעדי למצוא
הסבר שיניח את דברי המדרש כפי שה ,בלא לשלוח יד בגרסה.

ההתלבטות התמוהה של הירושלמי בעני הספיחי
בירושלמי במסכת דמאי )פ"ב ,ד ח ,ב( מובאת התלבטות לגבי הספיחי ,שצמחו בשנת השמיטה ויצאו לשנה השמינית ,והיא נותרת
ללא הכרעה:
"ולעניי* ספחי :מראש השנה ועד חנוכה  5אסור ספחי* ,מ* החנוכה ועד העצרת )חג שבועות(  5התר ספחי* ,מ* העצרת ועד ראש
השנה  5צריכה )צרי עיו* ואי* הכרעה("
הירושלמי מבאר שהספיחי הללו אסורי 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( .א התלבטות הירושלמי
תמוהה ביותר .מה הטע לחזור ולאסור את הספיחי אחרי שהתירו אות?!
מתו העיו* בפסיקת הרמב" מבצבצת שיטה ,שמסבירה את ההיגיו* שבדברי "מדרש רבה" בגרסה כפי שהיא בפנינו .היא מסבירה
ג את המשמעות שמסתתרת בגרסת הירושלמי כפי שהיא בפנינו .הבנת שיטת הרמב" בנויה על העמקה בשיטתו של רבי שמעו* בר
יוחאי.

שיטתו של רבי שמעו בר יוחאי והקושיה מהביכורי של קי והבל
כאשר הקב"ה ברא את האד הוא ציווה אותו שלא יאכל מע= הדעת .האד אכל מע= הדעת ,הוא נענש וגורש מג* עד* .חז"ל נחלקו
הא נית* לחמוק מהגזירה שעל האד לעמול כדי להשיג את "כיכר לחמו" .יש מחכמינו שסבורי שאחרי הגזירה הזו ,האד צרי
להקדי ולעסוק בעניני דר5אר= כדי להשיג את לחמו ,ורק בזמנו הפנוי הוא צרי לעסוק בתורה .והעיסוק בדר5אר= קוד לעיסוק
בתורה שהיא ע= החיי .וכ* מובא באליהו רבה )פרשה א(:
" ִל ְBמֹר ֶאת ֶֶ Aר ְ .:זו דר אר= ,מלמד שדר אר= קדמה לכלֵ .ע ַה ַח ִCי  .אי* ע= חיי אלא תורה"...
א רבי שמעו* בר יוחאי יצא לחלוק על השיטה הזו )ויקרא רבה  ,פרשה לה(
" ִל ְBמֹר ֶאת ֶֶ Aר ְֵ :ע ַה ַח ִCי ֶ ' .את ֶֶ Aר ְ 5 ':זו דר האר= ,ואחר כ ' ֵע ַה ַח ִCי ' זו תורה.
תני )שנויה ברייתא( בש ר' שמעו* ב* יוחי הככר )ככר הלח( והמקל ניתנו מכורכי מ* השמי .אמר לה א שימרת את
התורה הרי הככר לאכול ,וא לאו הרי המקל ללקות בו".
רשב"י יצא לחלוק על השיטה שמקדימה את העיסוק בענייני דר5אר= לפני העיסוק בענייני התורה .לפי שיטת רשב"י הגזירה אינה
ֵעת
מוחלטת!! ואמנ ,א האד פונה לעבר דר האר= ,לעבר כיכר הלח 5 ,הוא לוקה במקל של גזירת העמל לצור פרנסתו ) ְ'ז ַ
ֹאכל ֶל ֶח( .א א הוא פונה לעבר ' ֵע= ַה ַח ִNי' זו תורה – הוא אינו צרי ללקות במקל של גזירת העמל לפרנסתו ,והקב"ה
י ַ ,
ָ 3.
ֶ
יזמי* לו את "כיכר לחמו".
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נית* להקשות קושיה גדולה על שיטתו של רשב"י .א אד הראשו* ידע את האמת שבשיטתו של רשב"י  5מדוע הוא לא נהג כמוה?
מדוע הוא לא הדרי את בניו לעמול בתורה? מדוע קי* היה עובד אדמה ואילו הבל היה רועה צא*? ומדוע ד' קיבל את מנחתו של הבל?
והרי הזמ* שהבל עסק בו ברעיית הצא* היה בבחינת "ביטול5תורה" מיותר?

המ ַַ ַ Bעת
התבואה ְ
המענה לקשיי שבשיטת רשב"י נמצא בספור מעשה של רבי נחמ* מברסלב זצוק"ל שמובא 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 אנו(
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".
המשל מהווה את הבסיס להבנת הקשיי שהועלו לפני כ* .אלא שצרי להבי* שרבי נחמ* מברסלב בחר את ה"תבואה" כסמל המרכזי
של המשל ,כדי לרמז לספור קדו על ה"תבואה" ,ספור שנמצא בתורה שהיא ְמ ַ(ל ַה ְַ /דמֹנִ י ,1וכפי שהסיפור נשק מתו שיטתו של
רשב"י.
לפי שיטתו של רשב"י ,ג אד הראשו* ידע שהעונש נית* לשינוי ,ושהוא לא יצטר לעמול בתבואה כדי להשיג את לחמו .והסיבה
שהוא ובניו הלכו לעמול כדי להשיג את לחמ היתה מפני שנגזר עליה להשתגע .נגזר על האד ובניו שלאחר שכאשר ה 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.

השבת והשביעית של אד הראשו
לשיטת רשב"י ,אד הראשו* ידע שככל שהוא יאכל יותר ויותר מ* התבואה הוא ישקע יותר ויותר בשיגעו*; והוא חיפש דרכי כיצד
להשתחרר ולהירפא מהשיגעו* שהוא אמור להילכד בו .בפרקי דרבי אליעזר )פרק כ( מובא:
"ר' יהודה אומר אד הראשו* שמר את השבת ראשו* בעליוני ,ואד שמר את השבת בתחתוני .והיה יו השבת משמרו מכל
ַפ ִ(י'".
י יְ ַ( ַע ְ(ע נ ְ
רע ומנחמו מכל שרעפי לבו שנאמר'ְ ' 5 2רֹב ְַ $ר ַע ַ3י ְ' ִק ְר ִ'י ַ,נְ ח ֶמ ָ
אד הראשו* בהיותו בעליוני ,בג* עד* ,רצה להידמות לקב"ה; וא הוא לא יצר ולא עמל ביו השביעי .וג לאחר שאד הראשו*
גורש מש )והחל להיקרא בש הסתמי אד( ,הוא המשי לנוח ביו השבת ,והוא לא עמל אז בהשגת תבואתו .אד היה מייחד את
י"; וה היו מנחמי אותו מהשיגעונות שהיה נלכד בה אט5אט בימות החול " 5רֹב
חמ ָ
העמל ביו השבת לתורה ולתפילה ,ַ " 5נְ ֶ
ְַ $ר ַע ַ3י".
לפי שיטתו של רשב"י ,אד הראשו* נטל את רעיו* המנוחה ביו השביעי כאמצעי מרפא מהשיגעו* ,והחליט שהוא יאמ= אותו ג
לגבי מחזור השני .ובכל שנה שביעית  5הוא לא יעמול בהשגת תבואה חדשה ,וא יהיה צור הוא יתפרנס בשנה השביעית
מהתבואה הישנה שצבר בשני הקודמות .ולאחר שבע מחזורי בני שבע שני )שבכל שנה שביעית מה* הוא יכפה על עצמו
להשתחרר מהשיגעו*( ,הוא ירגיש שהוא "בריא" במידה מספקת שתאפשר לו לחיות שתי שני רצופות מהתבואה שהוא צבר בשני
הקודמות .והוא ישבות ג בשנה הארבעי5ותשע וג בשנה ה"חמישי" .השנה ה"חמישי" תסמל עבורו את האפשרות להיות ב*5
חורי* מהשיגעו* שנגזר עליו ,והיא תית* לו את הבסיס והתקווה שיבוא היו והוא ירפא לגמרי ממחלת התבואה ,ולא יצטר עוד
לעמול להשגת תבואתו.

התקופות המשוגעות
במש שנת5התבואה יש תקופות שידועות כתקופות שה* יותר "משוגעות" – בעבודה .ואפשר למצוא הד למיוחדות של התקופות
האלו באופ* שה* מוזכרות ביציאתו של נוח מ* התיבה )בראשית ח ,יח – ט ,טז(:
Mד ...עֹד ָ+ל
ֹאמר ד' ֶאל ִל'& לֹא א ִֹס ְל ַק ֵTל ע&ד ֶאת ָה ֲא ָד ָמה ַ'עֲבר ָה ָ
יח ַה ִ8יח ַֹח ַוֶ N
ָרח ה' ֶאת ֵר ַ
ֵצא נ ַֹח ...וֶַ ִNב* נ ַֹח ִמ ְז ֵ' ַח ַלד'ַ ...וַ N
" ַוֵ N
ע&ל ֵ'י* ֱא5ל ִֹהי
יה ִל ְזֹ+ר ְ' ִרית ָ
ית ָ
ר ִא ִ
ָליְ ָלה לֹא יִ ְ('ֹת ...וְ ָהיְ ָתה ַה ֶ(ֶ /ת ֶ' ָענָ* ְ
ֶרע וְ ָק ִציר וְ קֹר ָוחֹ וְ ַקיִ = ָוח ֶֹר וְ י& ו ַ
Mר= ז ַ
יְ ֵמי ָה ֶ
Mר=":
ֶפ( ַחָNה ְ' ָכל ָ' ָ$ר ֲא ֶ(ר ַעל ָה ֶ
בי* ָ+ל נ ֶ
ֵ
לפי שיטתו של רשב"י נוח התפלל שהקב"ה ישמור את עונות השנה ,ושהמחזוריות הרגילה של העול לא תפסיק .והקב"ה נענה לו
וכרת עימו את ברית הקשת כאות לקיו ההבטחה הזו .הברית הזו מבוארת בפרקי דרבי אליעזר )פרק ז(:
ֶרע  5זו תקופת תשריָ ,ק ִציר  5זו תקופת ניס* ,קֹר  5זו תקופת טבת ,חֹ  5זו תקופת תמוז.
ֶרע וְ ָק ִציר ,...ז ַ
=ר ז ַ
" עֹד ָ ל יְ ֵמי ָה ֶ
)ובנוס על כ( ַקיִ  בעתו ָוח ֶֹר בעתו ,מני* החמה ב'י& ' ומני* הלבנה ב' ַליְ ָלה' – 'לֹא יִ ְֹ'Bת*'".
ב"פרקי דר' אליעזר" מבואר ששני עשר חודשי השנה מתחלקי לארבע עונות )תקופות( בעלי שמות יחודיי .תקופת תשרי )תשרי,
ֶרע" מפני שבה חורשי וזורעי את האדמה .תקופת טבת )טבת ,שבט ,אדר( נקראת 'ק&ר' מפני שהיא תקופה
חשוו* ,כסלו( נקראת "ז ַ
קרה ואי* בה פעילות חקלאית מיוחדת .תקופת ניס* )ניס* ,אייר ,סיו*( נקראת ' ָק ִציר' מפני שהיא התקופה שבה קוצרי את התבואה.
ותקופת תמוז )תמוז ,אב ,אלול( נקראת 'ח& ' מפני שהיא תקופה חמה שאי* בה פעילות חקלאית מיוחדת.
ֶרע',
תקופת טבת ותקופת תמוז מתארות את מה שקורה בטבע ,ואילו תקופת תשרי ותקופת ניס* מתארות את פעילות האד )'ז ַ
' ָק ִציר'( .מדוע קיי השוני הזה? ומדוע הכתוב מונה את העונות שלא כסידר*? מדוע הוא מקדי את עונות הפעילות האנושית לפני
שאר העונות?
במדרש שהובא בתחילת המאמר נאמר שנוח היה להוט אחר עבודת האדמה ,ולא נמצא בו תועלת .היסוד שבמדרש הזה מסביר את
השמות המיוחדי של עונות השנה ,ואת הסדר שבו העונות נמנות .נוח יצא אחרי המבול לעול חדש ,ובמקו להתפלל שהעול
ֶרע'ָ ' ,ק ִציר'( ,לא יעברו מ* העול,
החדש לא יהיה נתו* לגזירת העמל שנגזרה על אד הראשו* ,נוח התפלל שהעונות האהובות עליו )'ז ַ
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והקב"ה נעתר לו .בעיניו של נוח ,כש שהוטבע בעול שיש עונות שנה שמתייחדות בנדידת צפורי בשמי ,כ הוטבע בעול שיש
עונות שנה שמתייחדות בנדידת של בני אד על פני השדה .נוח רצה שהטבע הזה יישמר ,והקב"ה כרת עימו על כ את ברית הקשת.
אול רשב"י ק להילח בברית ה"קשת" של נוח .לשיטתו של רשב"י נוח טעה ,וברית הקשת היא ברית מיותרת וא מזיקה .וכש
ֹאכל ֶל ֶח" של אד הראשו* ,כ נית* לחמוק מברית " ַה ֶ(ֶ /ת" של נוח.
י ַ ,
ָ 3.
ֵעת ֶ
שנית* לחמוק מגזירת " ְ'ז ַ

שינוי בטבע העול בימי יוס הצדיק
לשיטתו של רשב"י ,להבנה  5שברית הקשת ניתנת להפרה  5יש סימוכי* בתורה .כאשר יוס התגלה לאחיו במצרי הוא הודיע לה
על הגזירה שנגזרה על העול )בראשית מה ,ו(:
Mר= וְ ע&ד ָח ֵמ( ָ(נִ י ֲא ֶ(ר ֵאי ָח ִרי Bוְ ָק ִציר":
ָתיִ  ָה ָר ָעב ְ' ֶק ֶרב ָה ֶ
" ִ+י זֶה ְ(נ ַ
הכתוב מעורר קושי .מדוע יוס היה צרי לומר לאחיו שג לא יהיה " ָק ִציר" ,והרי ברור שא לא יחרשו ויזרעו ג לא יהיה מה
לקצור?3
לשיטתו של רשב"י ,המענה לשאלה הזו נמצא בתרגו אונקלוס .פעולת החרישה מתורגמת בארמית ל"רדיא" ,4וכ* תורג הכתוב
הזה בתרגו ירושלמי ובתרגו יונת* )"...וְ ע&ד ֲח ֵמ( ְ(נִ י* ְד ָלא ַר ְדיַי וְ ָלא ַח ְצ ִדי*"( .אול אונקלוס תרג את הכתוב הזה כ" :ועוד
חמיש שני* דלית זרועא וחצדא" .אונקלוס מחלי את החריש בזריעה!! מדוע?
לשיטתו של רשב"י ,אונקלוס בא לבאר את כוונת יוס הצדיק .כאשר יוס אומר " ֵאי ָח ִרי Bוְ ָק ִציר" כוונתו היא לעונות השנה.
ֶרע" יש ש
החרישה מתבצעת כהכנה לזריעה ובצמוד אליה ,5ומכיוו* ששתי הפעולות האלו מתבצעות באותה העונה ,יש לעונת ה"ז ַ
ֶרע" שהוזכרה
ֶרע" הוא מגלה שכוונת יוס היתה לעונת ה"ז ַ
נוס והוא עונת ה" ָח ִרי ."Bכאשר אונקלוס מחלי את ה" ָח ִרי "Bב"ז ַ
בברית הקשת של נוח .6ויוס מגלה לאחיו שברית "הקשת" אינה מחייבת ,ושאפשר שהיא תתבטל .יוס מגלה שלמרות שנוח התפלל
ֶרע וְ ָק ִציר" לא יתבטלו ,הרי שבחמש השני הבאות – העונות האלו אמורות להתבטל  5והעול לא יהיה אותו עול.
שעונות ה"ז ַ
ויוס קרא לעונה הזו " ָח ִרי – "Bמפני שזו הפעולה הראשונה מבי* שתי הפעולות ה"משוגעות" שנעשות בעונה הזו.

שמירת השמיטה בע ישראל – מהווה שינוי בטבע העול
*ב ִָ Dציר ִֹ'Bְ $ת" .אול אונקלוס תרג את
יעי ִֹ'(ְ ,ת ֶ' ָח ִריַ B
בַ &Nה ְִ #ב ִ
ָמי ֲַ ,עבֹד ַ
בספר שמות נאמר )לד ,כא( נאמר(ֶ (ֵ " :ת י ִ
ב ִָ /ציר ִֹ'(ְ ,ת" באופ* הבא" :בזרועא ובחצדא תנוח" .מדוע אונקלוס החלי כא* את החריש בזריעה?
" ֶ' ָח ִריַ B
המענה לקושי נמצא בפרושו של רס"ג שכתב" :אפילו בזמ החריש והקציר" .רס"ג מבאר שהכתוב אינו מתייחס לפעולות אלא
לזמני .כלומר ,אפילו בזמני )תקופות( החריש והקציר שה* "משוגעות" בעבודה ,ג אז יש חובה לשבות.
*ב ִָ Dציר" אינו מדבר בפעולות
רס"ג ממשי את הקו הפרשני של אונקלוס לכתוב זה ,מפני שג אונקלוס סבור שהכתוב " ֶ' ָח ִריַ B
ֶרע" )"זרועא"( ,כדי לגלות שמדובר
החריש והקציר עצמ* ,אלא בתקופות החריש והקציר .ואונקלוס החלי את ה" ָח ִרי "Bב"ז ַ
ֶרע" שהוזכרה אצל נוח .אלא שהתורה קוראת כא* לתקופה הזו תקופת ה" ָח ִרי."B
בתקופת ה"ז ַ
לשיטתו של רשב"י ,יש קשר בי* תרגו אונקלוס ל" ֵאי* ָח ִרי Bוְ ָק ִציר" שנאמר אצל יוס  5לבי* תרגו אונקלוס שנאמר לגבי " ֶ' ָח ִריB
ב ִָ /ציר ִֹ'(ְ ,ת" .התורה מצווה על ע ישראל להשתחרר מברית הקשת ,ולשבות אפילו בזמני ה"משוגעי" בעבודה ,תקופת
ַ
החריש/זרע ותקופת הקציר.
לפירוש זה מתאי יותר ,שה"ימי" שמוזכרי בתחילת הכתוב ה למעשה "שני" ,והכתוב מתייחס לשמיטה) ,וכ* כתב רבי
ָמי"( ע ישראל עובד להשגת
אברה ב* הרמב" בהסבר שיטת אביו ,וכפי שיתבאר לקמ*( .ולפי שיטת רשב"י ,שש שני )" ֵ( ֶ(ת י ִ
יעי"( ע ישראל משתחרר מה"שיגעו*" של ברית הקשת – ושובת אפילו בעונות
בַ &Nה ְִ #ב ִ
תבואתו כמו כל העמי .ובשנה השביעית )" ַ
ה"משוגעות" ,עונת החריש ועונת הקציר.
חלק ב' יובא בע"ה בשבוע הבא.
___________________________________________________________
ֹאמר ְמ ַBל ַה ְַ Dדמ ִֹני  5משל קדמונו של עול ,התורה שהיא משלו של הקב"ה") .רש"י שמואל א כד ,יג(.
ֲ ַ " 1א ֶBר י ַ
 2תהלי צד יט
 3ובפירוש בעלי התוס' כבר הקשו את הקושיה הזו.
ַח ָ;ו" מתורג באונקלוס כ "לא תרדי בתורא ובחמרא כחדא".
ב ֲחמֹר י ְ
 4הכתוב )דברי כב ,י( "לֹא ַת ֲחרֹ&('ְ Bר ַ
ַחרֹ( ַהח ֵֹרִ Bל ְזר ַֹע."...
 5וכ* מצאנו בישעיהו )כח ,כד(ֲ " :הכֹל ַה &Nי ֲ
 6בעל הטורי עמד כבר בפרושו על הקשר שבי* דברי יוס לבי* ברית הקשת.

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

מקסיקו סיטי ,מקסיקו

Mexico City, Mexico

אלול ה'תשנ"ז

שינויי במנהג הפרשת מעשר כספי
שאלה
מי שנהג להפריש מעשר כספי בזמ* שהמצב אפשר לו לעשות כ ,אבל ירד מנכסיו או קשה לו מאד לעמוד בכ ,וכשהתחיל
בקיו המנהג היה בדעתו לנהוג כ כל עוד יהיה זה באפשרותו ,א לא התנה זאת בדיבור.
 .1הא יש צור בהתרת נדרי במצב זה?
 .2הא אפשר להחשיב כמעשר את ההוצאות לחינו הבני מעל גיל שש ומה כלול בהוצאות אלה?

תשובה
1

מת* "מעשר5כספי" מוגדר כמנהג  .במקרה שחשב מראש לנהוג כמנהג זה כל עוד יהיה באפשרותו ,הרי שברגע שאינו
יכול ,אינו חייב עוד בנתינה ,ואינו צרי התרת נדרי.2
__________________________________________________________

 1ע' שו"ת "במראה הבזק" )ח"ג סי' קכח(.
" 2ערו השולח*" )יורה דעה סי' ריד סע' ג5ד ,וראה ג בס' "מנחת שלמה" )סי' צא אות כ( שכתב לסמו על מסירת מודעה
שבערב ראש5השנה ,לעניי* מנהג טוב שנהג ג' פעמי.

בש צוות המשיבי ובברכת התורה,
הרב יוס כרמל
הרב משה ארנריי
ראשי הכולל
חברי הועדה המייעצת:
הרב זלמ* נחמיה גולדברג
הרב נחו אליעזר רבינובי=
הרב ישראל רוז*

שו"ת "במראה הבזק" ,חלקי א' 5ו'
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 ) F 300 L 360לח לקניה(

