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תשס"ח

ט מול צא  לפני ה' מול לפני ישראל
הרב ארנריי ,ראש כולל "אר חמדה"
פרשתנו מקדישה מקו נרחב לבקשת בני גד ובני ראוב ולתנאי שמשה רבנו מציב למימושה.
התורה מקדימה לבקשת בני גד ובני ראוב את הכותרת:
ַעזֵר וְ ֶאת ֶא ֶר ִ' ְל ָעד וְ ִה&ֵה ַה ָ%קְ $מקִ $מ ְקנֶה"
אב וְ ִל ְבנֵי גָד ָעצ ְמאֹד ַו ִ ְרא ֶאת ֶא ֶר י ְ
מ ְקנֶה ַרב ָהיָה ִל ְבנֵי ְר ֵ
" ִ
)במדבר ל"ב א(
חז"ל במדרש רואי בהקדמה זו בבחינת דברי בקורת וז"ל:
"ומקנה רב היה לבני ראוב ולבני גד הלכה ג' מתנות נבראו בעול זכה באחת מה נטל חמדת כל העול זכה בחכמה
זכה בכל זכה בגבורה זכה בכל זכה בעושר זכה בכל אימתי בזמ שה מתנות שמי ובאות בכח התורה אבל גבורתו
ועשרו של בשר וד אינו כלו " )במדבר רבה )וילנא( פרשה כב ז(.
ממשי -המדרש ומזהיר:
"ומתנות אלו בזמ שאינ באי מ הקב"ה סופ להפסק ממנו ... ,וכ אתה מוצא בבני גד ובני ראוב שהיו עשירי והיה
לה מקנה גדול וחבבו את ממונ וישבו לה חו מאר ישראל לפיכ -גלו תחלה מכל השבטי שנא' )דברי הימי א
ה'( "ויגל לראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה" ומי גר לה על שהפרישו עצמ מ אחיה בשביל קנינ מני ממה
שכתוב בתורה ומקנה רב היה לבני ראוב וגו'.".
בהמש -הפרשה אחר שמשה מבהיר לה שה חייבי להיות שותפי בכבוש אר ישראל המערבית ,ה מנסחי שוב את
בקשת :
ֵח ֵל 5ח ִ1י ִל ְפנֵי ְ4נֵי יִ ְָ 3ר ֵאל ַעד ֲא ֶ1ר ִא
ַחנ נ ָ
ַאנ ְ
ֹאמר ִ' ְדרֹת צֹא נִ ְבנֶה ְל ִמ ְקנֵנ ֹ0ה וְ ָע ִרי ְל ַט ֵ0נ :ו ֲ
"ַ ...ו ִ ְ'ֵ 1א ָליו ַו ְ
6ר " )ש ל"ב טז 7יז(.
ָ1ב ַט ֵ0נ ְָ 4ע ֵרי ַה ְִ %ב ָצר ִמ ְ0נֵי י ְֵֹ 1בי ָה ֶ
ק$מ וְ י ַ
ֲה ִביאֹנֶ 5אל ְמ ָ
כדאי להשוות דבריה לתשובת משה:
ַר ֵ9
יה מ ֶֹ1ה ִא ַ:עֲֶ 3את ַה ָָ 9בר ַהֶ8ה )ִ (1אָ #ֵ $ח ְלצ )ִ (2ל ְפנֵי ְיקֹוָק ַל ְִ %ל ָח ָמה :וְ ָע ַבר ָל ֶכ ָ;ל ָחל ֶאת ַה ְ
ֹאמר ֲא ֵל ֶ
" ַו ֶ
יכ ַ:עֲ."3
ַא ֶכ וְ ַה ֵֹצא ִמ ִֶ 0
ג ֵדרֹת ְלצֹנ ֲ
ִל ְפנֵי יְ קֹוָק4ְ ...נ ָל ֶכ )ָ (3ע ִריְ $ל ַט ְֶ +כְ $
משה מלמד אות שוב שלשה פרקי חשובי בהנהגה .הוא מקדי את הנושא הלאומי של ההחלצות לטובת הכלל ,הנושא
הלאומי הוא בעל משמעות רוחנית והוא מקדי את המשפחה לרכוש.
וז"ל המדרש בהתייחסו להבדל השני:
"זהו שאמר הכתוב "לב חכ לימינו) "...קהלת י(" ,לב חכ לימינו" זה משה "ולב כסיל לשמאלו" אלו בני ראוב ובני
גד שעשו את העיקר טפל והטפל עיקר ,למה שחבבו נכסיה יותר מגופ שאמרו למשה גדרות צא נבנה למקנינו פה
תחלה ואח"כ וערי לטפנו ,אמר לה משה לא תעשו כ -עשו את העיקר תחלה בנו ערי לטפכ ואחר כ -גדרות
לצאנכ  ,הוי לב חכ לימינו זה משה ולב כסיל לשמאלו אלו בני ראוב ובני גד ,אמר לה הקב"ה את חבבת
ממונכ יותר מנפשותיכ חייכ אי בו ברכה שנא' )משלי כ( נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבור"-
)תנחומא )ורשא( פרשת מטות סימ ז(
העמדת הצלחות חומריות כמטרה מרכזית בחיי  ,על חשבו השקעה בגדול וחנו -הילדי  ,בסופו של דבר איננה מביאה
לאד ברכה ג בצד החומרי.
ההסתכלות השגויה במישור הפרטי ,יוצרת ג הסתכלות מוטעית במישור הלאומי .המלחמה לשחרור אר ישראל נתפסת
רק כדאגה ל"בית לאומי" .שיהיה עמנו ככל האומות ,ע ככל העמי ע מולדת בטוחה .אר ישראל נתפסת כמקו מחיה
גרידא .לכ כשבני גד ובני ראוב מוכני להשתת< במלחמה על א"י הרי זו רק יציאה לפני בני ישראל .אול משה מסביר
לנו שהמלחמה על אר ישראל היא משהו גדול יותר נעלה יותר היא הגשמת צו אלוקי שנת את האר הזו לע ישראל כדי
ליצור כא "ממלכת כהני וגוי קדוש".

להפנמת עקרונות אלה שמשה מלמד אותנו יש השלכות חשובות ג בדורנו ברובד הפרטי ובעיקר ברובד הלאומי.
נקווה ונתפלל שה ידריכונו בכל אשר נפנה.
מוקדש לע"נ רבי יעקב ב אברה ועיישה סבג

אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי91360 $
טל'  025371485פקס025379626 :

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
web-site: www.eretzhemdah.org
נית לקרוא את הדברי $ג $באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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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.

קנייני המטלטלי
הרב יואב שטרנברג
לאחר שהצגנו בשבוע שעבר את שתי הגישות הבסיסיות למהות הקניי ,נתחיל השבוע לעסוק בדיני הקנייני עצמ  .השבוע
נתמקד בקנייני המטלטלי.

קניי כס
מ התורה ,מטלטלי נקני בכס< ,ונחלקו האחרוני בהבנת מהותו של קניי כס< .הסמ"ע )חו"מ סי' קצ סק"ב( מסביר,
שקניי כס< משמעותו נתינת התמורה לחפ הנקנה ,דהיינו ,שכאשר הקונה משל את מלא התמורה עבור החפ ,נקנה לו
החפ.
ואמנ  ,אי הכרח לתת מיד בשעת הקניי את כל התמורה .ג א אד קונה חפ יקר ,ובשעת הקניי נות עבורו פרוטה
אחת ,נקנה החפ )שולח ערו -ש סעי< ב( ,אבל באופ יסודי ,קניי כס< משמעותו נתינת התמורה בעבור החפ .ממילא,
כאשר קוני חפ יקר ומשלמי רק חלק מהתמורה ,שארית התמורה הופכת לחוב המוטל על הקונה.
הט"ז )ש ( חולק על הסמ"ע .לדעת הט"ז ,קניי כס< נובע מכ -שהקונה 'מפגי רצינות' בכ -שהוא מוכ להוציא כס< .נתינת
הכס< מפגינה את גמירות הדעת של הקונה .ג לפי סיבה זו ,א הקונה נת אפילו פרוטה עבור חפ יקר ער ,-הקניי
התבצע.
כראיה לדבריו ,מציי הט"ז שג אשה נקנית בפרוטה .וברור ,שקניי אשה בפרוטה ,אי משמעו נתינת תמורה – האשה
אינה שווה פרוטה בלבד .מכא חייבי לומר ,שקניי כס< נובע מהבעת רצינות ,ולא ממת תמורה.
כדוגמא לנפקא מינה אפשרית בי שתי הגישות ,נדו בשאלה – הא נית לעשות קניי כס< כדי להקנות חפ במתנה .לדעת
הט"ז הדבר אפשרי בהחלט .הקונה ית פרוטה למקנה במתנה על מנת להחזיר ,ובכ -יקנה את החפ .אול  ,לדעת הסמ"ע,
היות שקניי כס< מועיל בתורת מת תמורה ,הרי במתנה אי תמורה ,ולכ לכאורה ,קניי כס< אינו אמור להועיל במתנה.

קניי משיכה – נשרפו חיטי בעליה
כאמור לעיל ,מטלטלי נקני בכס< מ התורה .אול  ,חכמי הפקיעו את קניי כס< במטלטלי .נביא את לשו השולח
ערו) -חוש משפט סימ קצח(:
דבר תורה מעות קונות; אבל חכמי תקנו שלא יקנו המטלטלי אלא בהגבהה או במשיכה ,דבר שאי דרכו להגביה ...ולמה
תקנו חכמי שלא יהו מעות קונות ,גזירה שמא ית הלוקח דמי החפ וקוד שיקחנו יאבד באונס ,כגו שתפול דליקה
וישר< ,או יבואו לסטי ויטלוהו ,וא היה ברשות הלוקח יתמהמה המוכר ולא יציל ,לפיכ -העמידוהו חכמי ברשות
המוכר ,כדי שישתדל ויציל.
דהיינו ,כיוו שלאחר הקניי החפ נמצא עדיי ברשות המוכר ,ייתכ שהלוקח יפסיד – א החפ ייאנס )יישר<( ,והלוקח ג
שיל על החפ ,וג לא קיבל אותו .על מנת למנוע בעיה זו ,תיקנו חכמי שמטלטלי יקנו רק בקנייני המכניסי מיד את
החפ לרשות הבעלי  7משיכה ,מסירה או הגבהה.
נסביר בקצרה כיצד נעשה כל קניי מבי השלושה הללו:
קניי משיכה ,פירושו הכנסת החפ לרשות הקונה .השולח ערו) -חוש משפט סימ קצז סעי< ב( פוסק:
משיכה אינו קונה אלא בסימטא או בחצר של שניה  ,אבל לא ברשות הרבי ולא בחצר שאינה של שניה .
רשות הקונה יכולה להיות רשותו ממש – חצרו וכדומה ,או ארבע אמותיו של הקונה ,כאשר הוא עומד ב'סימטא' )=מקו
שאי הרבי מצויי  ,שש תקנו חכמי שארבע אמותיו של אד ייחשבו כאילו ה רשותו( ,או חצר המשותפת לקונה
ולמקנה.
הגבהה ,פירושה הגבהת החפ .בניגוד למשיכה ,הגבהה אינה נעשית על ידי הכנסת החפ לרשות הקונה ,אלא כל שהקונה
הגביה ,הרי החפ נקנה לו .מסיבה זו ,אי חשיבות לשאלה היכ נמצא הקונה )שולח ערו -ש ( .עוד מבואר בדברי השולח
ערו -שהבאנו ,שקניי הגבהה מועיל לעול  ,וקניי משיכה מועיל רק במקו שאי אפשר לבצע קניי הגבהה ,כגו בחפ כבד.
יש לציי ,שאי הכרח שהקונה ימשו -את החפ בידו ,אלא ג אד הקורא לבהמה והיא באה ,ביצע קניי משיכה .וג אד
הגור לבהמה לקפו אליו ,ביצע קניי הגבהה.
מסירה היא קניי ייחודי ,המועיל רק בבעלי חיי ובספינה .והכוונה היא להעברת אפסר הבהמה מהמקנה לקונה .בניגוד
למשיכה ולהגבהה ,שבה עיקר הפעולה נעשה על ידי הקונה ,והמקנה נדרש רק לתת רשות לקונה לבצע את פעולת הקניי,
הרי שבקניי מסירה המקנה צרי -להיות אקטיבי יותר .לחלק מהדעות )עיי שולח ערו -חוש משפט סימ סו סעי< ט(,
קניי מסירה מתקיי רק כאשר המקנה מוסר בפועל את האפסר לקונה .ג לדעת החולקי  ,בקני מסירה נדרשת הוראה
של המקנה לקונה לקנות את החפ ,ולכ אד הקונה מ ההפקר ,איננו יכול לקנות במסירה ,כיוו שאי מי שיורה לו לקנות.
מכא נית אולי להסיק ,שקנייני משיכה והגבהה נעשי על ידי 'השתלטות' של הקונה על החפ – הוא מוציא אותו מרשות
המקנה ,ומכניסו לרשותו .לעומת זאת ,קניי מסירה הוא מעשה המביע את נכונותו של המקנה להעביר את הבעלות על
החפ לקונה.
חמדת ימי מוקדש לע"נ צביה בת זאב דונייר ע"ה ,נלב"ע כ"ד תמוז
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תוקפו של קניי משיכה
מפשטות דבריו של רבי יוחנ )בבא מציעא מז (:נראה שקניי משיכה מועיל רק מדרבנ ,והוא הדי להגבהה ולמסירה .א
כ – כיצד נית לקנות מטלטלי במתנה?
התוספות )עבודה זרה עא .ד"ה פרדשני( כותבי  ,שבמתנה ,קניי משיכה והגבהה מועיל מ התורה .לעומת זאת ,הריטב"א
)בבא מציעא מז (:כותב בש הרמב" ,שלדעת רבי יוחנ ,במתנה אי מועיל קניי משיכה ,אלא יש צור -באחד הקנייני
האחרי המועילי מ התורה – קניי אגב ,קניי חליפי או קניי חצר.
אחת השאלות הקשורות לשיטת הרמב" היא ,כיצד נעשי קידושי כס<? כאשר האשה מקבלת את כס< הקידושי היא
מתקדשת .אול  ,כיצד זוכה האשה בכס< הקידושי? הרי בדר -כלל היא אינה עושה את אחד הקנייני שמזכיר הריטב"א
בש הרמב"!
כמה אחרוני )מנחת חינו -מצוה שלו ,קוב שיעורי בבא בתרא אות שח ועוד( כותבי  ,שג לדעת הרמב" ישנו קניי
נוס< המועיל מ התורה – קניי 'יד' .שכ גט נקנה כאשר הוא מגיע ליד האשה ,וגנב קונה על ידי לקיחת החפ בידו .קנייני
משיכה ,הגבהה ומסירה נצרכי במקו שבו החפ אינו נקנה על ידי קניי 'יד' ,כגו הקורא לבהמה שהזכרנו לעיל.
בקידושי ,האשה זוכה בכס< הקידושי בקני 'יד'.

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 ) E 80לח לקניה(
רוצי $לחתו $חוזה לפי ההלכה?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו  025382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 025379626 :

הרב מרדכי הוכמ

השיגעו הכללי והשיגעונות הפרטיי$
במאמר הקוד "ר' נחמ מברסלב וספיחי מוצאי השביעית" התבאר שסוגיות הלכתיות ומאמרי אגדות תמוהי מיוסדי על
שיטת מיוחדת של רשב"י .לפי שיטת רשב"י  7נגזר על האד וצאצאיו שלאחר שה יאכלו מ התבואה ה ישתגעו ,ויאמינו
שא ה לא יזרעו מעט מ התבואה ויקצרו אותה לא יהיה לה מה לאכול בשנה הבאה .והתבאר שר' נחמ מברסלב מרמז
במשל "התבואה המשגעת" 1שאד הראשו והבל "סימנו לעצמ על המצח" שה לכודי בשיגעו הזה.
במאמרי הקודמי התבאר שהרמב" משתמש במסורת ובמשל הזה כ"מפתח" שפותח את השער להבנת סוגיות הלכתיות
קשות ומאמרי אגדה פלאיי  .במאמר הנוכחי נשתדל לברר כיצד ה"מפתח" הזה משמש את הרמב" לפתיחת שערי
לתוספתא ולספרי.
ר' נת ,תלמידו של ר' נחמ מברסלב ,נתבקש על ידו לכתוב את הספר "ליקוטי הלכות" כדי לקשור בי עול ההלכה לבי עול
המחשבה והאגדה; א -ההשקפה שיש קשר בי העולמות הללו היא השקפה עתיקה .לפי ההשקפה הרגילה התוספתא והספרי
נחשבי למקורות הלכתיי  ,אול במאמר הנוכחי ננסה להראות כיצד הרמב" מגלה את צד "ליקוטי ההלכות" שמסתתר
בה .
המאמר יהיה מסוב -במקצת משו שהוא כרו -בעיו בכמה מקורות הלכתיי ) ,שמבארי את שורשי פסיקתו המיוחדת של
הרמב" בספיחי מוצאי השביעית(; ולאחר שנעסוק בכ ,-נחזור לעסוק בענייני האגדה הרגילי  .ומי שיתקשה בקריאת המאמר
מוזמ לחזור ולהצטר< לסדרת "אר אגדה" במאמרי הבאי .
הבנת ה"סימ על המצח" שאד הראשו והבל סימנו  7תלויה בהכרת שלבי גידול התבואה; ונחזור בקצרה על עיקרי הדברי .
בגידול התבואה קיימי שני זמני בשלות .הבשלות הראשונית היא כאשר התבואה "הביאה שליש" .כלומר ,כאשר גרעי
התבואה שוקל כבר שליש מהמשקל הסופי שאליו הוא עתיד להגיע  7התבואה הגיעה לבשלות מספקת כדי להתחייב בדיני
המצוות שלה .והבשלות הסופית היא כאשר הגרעי הגיע כבר למשקלו המלא .הזמ שחול< בי הבשלות הראשונית לבשלות
הסופית הוא בער -כשלושה שבועות .והתבאר שתבואה שהבשילה לגמרי במוצאי חג הסוכות של השנה השמינית – הגיעה לשלב
"הבאת שליש" לאחר ראש השנה של השנה השמינית ,ומצוות השמיטה  7לא חלה עליה.
לשיטת רשב"י ,אד הראשו והבל שמרו את השמיטות והיובלות כדי להירפא ממחלת "שיגעו התבואה"; וה כבר אסרו על
עצמ לקצור באופ רגיל את ספיחיהתבואה שעלו מאליה בשנת השמיטה .א -אד החליט להחמיר במוצאי השביעית 
ולאסור אות $אפילו בתלישה" .איסור התלישה" התמוה נועד להיות "סימ על המצח" שיזכיר למי שמבי שהוא לכוד
בשיגעו; הוא שמח בפרידה מהשמיטה וביציאה לעמל החרישה ,כאשר הוא היה צרי -להיות עצוב!!
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הבל החליט להוסי< ולאסור ג את תלישת ספיחיהתבואה שהבשילו לגמרי אחרי חג הסוכות .ספיחי אלו אינ מוגדרי
כ"ספיחי שביעית" וה מותרי אפילו בקצירה .אול הבל החליט לאסור אות אפילו בתלישה" .איסורי התלישה" של אד
ושל הבל נמשכו עד החנוכה – )שחל בסו< תקופת החרישה(; והוא נועדו להיות "סימ על המצח" שיזכיר לה ולמי שמבי שה
לכודי בשיגעו; ה שמחי בפרידה מהשמיטה וביציאה לעמל החרישה ,כאשר ה היו צריכי להיות עצובי !!

חלק א :הקשר שבי ספיחי הירקות לבי ספיחיהתבואה
הלו
במשנה במסכת שביעית מובאי כמה זמני שמה ואיל -מותר לקנות ירק במוצאי השמיטה .בפרק ו משנה ד מוזכר זמ היתר
הירק ללא התייחסות למי מסוי :
6פילַ .ר ִ4י )יהודה הנשיא(ִ ,ה ִ:יר
<;צא ב;ָ .ע ָ1ה ַה ַ;ִ 4יר 5 7ה ַ:ר ָה ִ
ֵע ֶ=ה ַכ ֵ
יעית ִ 7מ ֶ>< ָ
מ$צ ֵאי ְִ 1ב ִ
ָרק ְָ 4
6ד ִל ַGח י ָ
ימ ַתי 5מ ָ:ר ָ
" ֵמ ֵא ָ
יעית ִמ ָד".
מ$צ ֵאי ְִ 1ב ִ
ָרק ְָ 4
ִל ַGח י ָ
בתוספתא )שביעית ד ,יג( מבואר שכאשר ירק ממי מסוי יזרע במוצאי השמיטה ,והוא יבכיר )ימהר ויבשיל( ,הוא יתיר את כל
הירקות מאותו המי; וג את אלו שנזרעו והחלו לצמוח בשנת השמיטה אלא שתהלי -גידול היה איטי )אפיל( וה נגמרו
במוצאי השמינית .ולמרות שהירקות שהחלו לצמוח בשמיטה היו אסורי כספיחי שביעית ,מכיוו שהגיע כבר הזמ של
$צא ב 7 ,"$וה נתלשו בשנה השמינית ה הופכי להיות מותרי .
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
" ִמ ֶָ H
א -בפרק ה משנה ה מובאת מחלוקת בי ר' יהודה לחכמי ביחס לסוג ירק שנקרא ל< ,שמוזכרי בו זמני היתר אחרי :
א$מ ִרי ִ 7מ ֶ> ִ< ְר ֶ@ה ֶה ָח ָד?".
ְ
ַח ָכ ִמי
א$מר ִ 7מ<ָד .ו ֲ
הדה ֵ
יעיתַ ,ר ִ4י יְ ָ
מ$צ ֵאי ְִ 1ב ִ
6ד ִל ַGח ל< ְָ 4
ימ ַתי 5מ ָ:ר ָ
" ֵמ ֵא ָ
$צא ב ,"$אי
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
הגר"א ביאר )ב"שנות אליהו" על פי גרסתו בירושלמי( שבשאר מיני הירקות כאשר יגיע הזמ של " ִמ ֶָ H
חשש שימכרו מיני ירקות אסורי  7שנתלשו בשנת השמיטה עצמה – מפני ששאר המיני אינ מסוגלי להישמר רב לאחר
תלישת  .אול הל< הוא צמח שנשמר זמ רב לאחר תלישתו; וחכמי חששו שמא עוברי עבירה ישמרו את הל< שה עקרו
בשנה השביעית ,וימכרו אותו בשנה השמינית .ולכ חכמי התירו לקנות את הל< ,רק כאשר רוב הלו< שנמצא בשוק הוא
מגידול השנה השמינית .במצב זה הלו< שנעקר בשנת השמיטה בטל ברוב ,ולכ מותר לקנות לו< מכל אחד.
הירושלמי מביא ש בהמש -הסוגיה ברייתא שנמצאת בתוספתא שביעית )ד ,ד(:
"אמר ר' יודה מעשה שהיינו בעי כושי ואכלנו לו< על פי רבי טרפו במוצאי החג )סוכות( של מוצאי שביעית .אמר לו ר'
יוסה עמ -הייתי ולא היה אלא מוצאי הפסח".
הירושלמי לא ברר עבורנו לש מה הוא הביא את התוספתא .מפרשי המשנה )הריבמ" ,ר' עובדיה מברטנורא ,תוספות יו
טוב ,ועוד( הניחו שהירושלמי הביא את הברייתא כדי לבאר את דעת חכמי  .חכמי התירו את הלו< בזמ שבו " 7יִ ְר ֶ4ה ֶה ָח ָד"1
– והתוספתא מגלה שזמ זה חל במוצאי הפסח; וכ -ה פסקו .אול נראה שהרמב" )שמיטה ויובל ד ,ח( לא הבי כ ,-מפני
שהוא כתב רק את המועד שהוזכר במשנה" :מאימתי מותר אד ליקח לו< במוצאי שביעית  7משירבה החדש".
וצרי -לברר את הבנת הרמב"  7במטרה שלשמה הירושלמי הביא תוספתא זו.

הקשיי $הנוספי $שבתוספתא
הרמב" סבור שהתוספתא מעוררת קושי מצד עצמה .ר' יהודה אמר במשנה שמותר לאכול לו< מיד ,ואילו בתוספתא הוא
מעיד שרבי טרפו התיר לאכול את הלו< במוצאי חג הסוכות .לכאורה נראה שר' טרפו חלוק על ר' יהודה וסבור שהלו< שנעקר
בשנת השמיטה כלה מ השוק רק במוצאי חג הסוכות ,ולכ רק מש ואיל -מותר לקנות לו< מ השוק .מדוע ר' יהודה מסתמ-
על ר' טרפו  7א -הוא עצמו מתיר לאכול את הלו< מייד בצאת השנה?
בנוס< לכ -אי זה מוב מדוע התוספתא מספרת לנו על העדויות הסותרות של ר' יהודה ושל ר' יוסי .מתו -התוספתא עולה
שזיכרונו של אחד מגדולי העול האלו היטשטש והוא מעיד עדות שאינה אמיתית; והרי כבוד החכמי הללו דורש להסתיר את
הפרט הטפל הזה .התוספתא היתה צריכה להביא רק את המחלוקת ההלכתית בינ ; והיא היתה צריכה לומר שר' יהודה מתיר
את הלו< מיד ואילו ר' יוסי מתיר אותו ממוצאי הפסח .מדוע התוספתא מספרת על שורשי המחלוקת שביניה ומספרת לנו
שזיכרונו של אחד מגדולי העול האלו היטשטש והוא מעיד עדות שאינה אמיתית?!
במאמרי שהתפרסמו עד כה באר אגדה התבאר שמעשי קשי שמופיעי במשנה ובתוספתא ובתלמוד – אינ כפשוט ,
אלא שה מעשי סמליי שמרמזי לענייני אחרי  .הרמב" מייחס ג את העדויות הסותרות בהיתר הלו< של ר' טרפו 7
אל המעשי הסמליי האלו .ולשיטת הרמב"  ,התוספתא רצתה שננסה לפתוח את השער הנעול להבנתה  7באמצעות המפתח
של "שיגעו התבואה"!!

השיגעו הכללי והשיגעונות הפרטיי$
הרמב" סבור שהירושלמי הביא את התוספתא התמוהה כדי לבאר את שרשי שיטת ר' יהודה .ר' יהודה מתיר ליקח את הלו<
6ד ִל ַGח
ימ ַתי 5מ ָ:ר ָ
מייד!! והירושלמי הביא את התוספתא כדי לבאר מדוע ר' יהודה חולק על המשנה בפרק ו שאמרהֵ " :מ ֵא ָ
<;צא ב;".
ֵע ֶ=ה ַכ ֵ
יעית ִ 7מ ֶ>< ָ
מ$צ ֵאי ְִ 1ב ִ
ָרק ְָ 4
יָ
לשיטת הרמב"  ,התוספתא מרמזת באמצעות המעשה התמוה שה"שיגעו הכללי" של בני האד הוא "שיגעו התבואה"; וכל
שאר הגידולי שבני האד מגדלי  7ה טפלי אל התבואה; וה "שיגעונות פרטיי " של בני האד שסבורי שא ה לא
יזרעו ירקות יחסרו לה ירקות למאכל  .והתוספתא מרמזת ,שאיסור ספיחי7הירק נועד לתק את ה"שיגעונות הפרטיי "
האלו; א -הוא אינו יכול לעמוד בפני עצמו ,והוא צרי -להיות נסמ -על איסור ספיחי7התבואה שקשור ל"שיגעו הכללי".
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הרעיו הזה נראה רעיו זר בהסתכלות ראשונית ,אול הוא מבצב מתו -דברי הרמב" בכמה מקומות .תחילה נברר זאת
באיסור ספיחי הירק.

קדושת שביעית ואיסור ספיחי הירק במוצאי השביעית
ר' יהודה סבור ,שכאשר חכמי ישראל גזרו איסור על אכילת הספיחי בשביעית ,ה כללו באיסור הזה ג את ספיחי7הירקות;
מפני שה דומי בדיניה לספיחי7התבואה.
החיוב בדיני השביעית )קדושת שביעית( נקבע בירקות לפי הזמ שבו ה נתלשי ונעקרי מ הקרקע .2ולכ ירק שנתלש
בשביעית  7יש בו "קדושת שביעית" ,ואילו ירק שנתלש במוצאי השביעית  7אי בו "קדושת שביעית" .ספיחי7הירקות שנתלשי
בשנה השביעית דומי לספיחי7התבואה שגדלי בשנה השביעית ,מפני שבשני סוגי הספיחי הללו – יש קדושת שביעית;
ולפיכ ,-חכמי ישראל אסרו את שניה .
אול ספיחי7הירקות שיצאו לשנה השמינית שוני $מספיחי7התבואה!! בספיחי7התבואה שנגמרי עד מוצאי חג הסוכות יש
קדושת שביעית למרות שה נתלשי בשנה השמינית ,ואילו בספיחי7הירקות שנתלשי בשנה השמינית אי קדושת שביעית
מייד לאחר ראש השנה .ר' יהודה סבור ,שכאשר חכמי ישראל באו לגזור איסור על הספיחי שיצאו לשנה השמינית ה גזרו
אותו רק על ספיחי7התבואה שיש בה קדושת שביעית .וחכמי ישראל לא גזרו איסור על ספיחי7הירקות שיצאו לשנה השמינית
 7מכיוו שפקעה מה קדושת שביעית.
ונמצא ,ר' יהודה שמתיר את הלו<  7מייד ,מתיר ג את כל הירקות – מייד!! – שהרי פקעה מה קדושת שביעית מייד במוצאי
השביעית.
התוספתא רוצה לרמז באמצעות "סיפור מעשה" את שרשי המחלוקת ,ולכ היא מספרת סיפור שצרי -עיו .ר' יהודה מעיד
בספור הזה עדות שאינה מתאימה לשיטתו; הוא מתיר את הלו< "מייד" א -הוא מעיד עדות שקושרת בי ר' טרפו לבי "מוצאי
חג הסוכות" .לשיטת הרמב" התוספתא מצפה מאיתנו שנפתור את הקושי הזה באמצעות "המפתח הכללי" של "התבואה
המשגעת" .מי שמודע לקיומו של ה"מפתח" הזה ידע לפתוח את השער להבנת התוספתא .והוא יסביר ש"היתרו" של ר' טרפו
לגבי "מוצאי החג" מתייחס למעשה ל"ספיחי7התבואה"; והבנת גזירת חכמי ישראל ביחס לספיחי7התבואה "מולידה" את
היתר הלו< )ושאר הירקות( מייד.

ביאור המחלוקת שבי ר' יהודה לבי רשב"י
במכילתא דרשב"י )לד ,כא( מובאת מחלוקת בי ר' יהודה לבי רשב"י ביחס לספיחי מוצאי השביעית:
ב ִָ Gציר ִֹ41ְ :ת' )בא לגלות על איסורי נוספי וביניה ( ...וקציר שחרישו אסור  7זה
" ...ר' יהודה אומר) :הכתוב( ' ֶָ 4ח ִריַ 1
קציר )תלישת הספיחי ( שלמוצאי שביעית .ור' שמעו אומר ... :ושבות מ הקציר בשעת חריש".
ב ִָ Gציר ִֹ41ְ :ת' שצרי -לשבות מתלישת הספיחי של מוצאי השביעית; ורשב"י לומד מהכתוב
ר' יהודה לומד מהכתוב ' ֶָ 4ח ִריַ 1
הזה שצרי -לשבות מקצירת הספיחי במש -עונת החריש של מוצאי השביעית .לכאורה אי הבדל בי הדרשות האלו .אלא
שכעת מתברר שלמחלוקת הדרשנית הזו  7יש השלכה הלכתית.
לשיטת ר' יהודה קציר ספיחי7התבואה במוצאי השביעית תלוי ב"קדושת שביעית" בלבד!! ולפיכ ,-כל ספיחי7התבואה שנגמרו
עד מוצאי חג הסוכות )של השמינית( יש בה קדושת שביעית – וצרי -לשבות מתלישת ללא הגבלת זמ ואפילו במש -כל שנה
השמינית וכו' .ואילו ספיחי7התבואה שיגמרו לאחר מוצאי חג הסוכות אי בה $קדושת שביעית – ומותר לתלוש אות כבר
במוצאי השביעית .ובדומה לכ ,-ירקות שייתלשו במוצאי השביעית – אי ב קדושת שביעית  7וה דומי לספיחי7התבואה
שנגמרו לאחר מוצאי חג הסוכות; – ולכ ר' יהודה מתיר לתלוש את כל הירקות מייד.
בתחילת התוספתא נאמר" :אמר ר' יודה מעשה שהיינו בעי כושי ואכלנו לו< על פי רבי טרפו במוצאי החג )סוכות(" .הזמ
שר' יהודה מזכיר  7מוצאי חג הסוכות  7עומד בסתירה לשיטתו שמתירה את הלו< מייד .הירושלמי היה צרי -לדו בסתירה הזו
– אול הירושלמי אינו עושה זאת .הירושלמי מרמז לנו בשתיקה שלו שהתוספתא הזו אינה כפשוטה ,וצרי -לקרוא אותה
כאילו היה כתוב בה " 7ואכלנו לו< ]מייד[ על פי רבי טרפו ב]גלל[ מוצאי החג )סוכות(" .כוונת רבי יהודה לומר ,שר' טרפו סבור
שאיסור ספיחי7התבואה קיי רק בספיחי7התבואה שנגמרו עד מוצאי חג הסוכות ושיש בה קדושת שביעית; ולפיכ -מותר
לאכול לו< )וכ שאר ספיחי7ירקות( מייד כשנתלשו במוצאי השמינית – שהרי אי בה קדושת שביעית.
אול לשיטת רשב"י קציר ספיחי7התבואה במוצאי השביעית תלוי ב"שעת חריש" כלומר ב"תקופת החריש" .תקופת החריש
חלה בחודשי תשרי ,חשוו ,וכסליו; והיא מסומנת ג באמצעות החגי  ,היא מתחילה בראש השנה והיא מסתיימת בחנוכה.
בשיטת ר' שמעו יש חומרה .לשיטת ר' שמעו איסור זה כולל בתוכו ג $את ספיחי7התבואה שנגמרו בזמ שממוצאי חג הסוכות
ועד החנוכה .ואמנ  ,בספיחי7התבואה הללו אי קדושת שביעית  7אול תלישת נאסרה עוד בימי ראשית העול על ידי הבל.
לשיטת ר' שמעו  ,חכמי $היו יכולי $לדמות את די ספיחיהירקות במוצאי השביעית לדי ספיחיהתבואה האלו .בשניה
אי קדושת שביעית – ושניה נאסרי על ידי חכמי .
בשיטת רשב"י יש ג קולא ,לשיטתו מ החנוכה ואיל 7 -מותר לתלוש את כל ספיחי7התבואה .3ולשיטת רשב"י איסור ספיחי
הירק במוצאי השמיטה צרי להיות דומה לאיסור ספיחיהתבואה; וג ש צרי -להיות זמ שממנו ואיל -מותר לתלוש את
$צא ב "$מקביל למועד של
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
$צא ב ."$המועד של – " ִמ ֶָ H
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
הספיחי שנאסרו .מועד זה הוא המועד של – " ִמ ֶָ H
$צא
ֵע ֶ3ה ַכ ֵ
"חנוכה" .ספיחי7התבואה הופכי להיות מותרי מחנוכה ואיל ,-וספיחי7הירקות הופכי להיות מותרי " ִמ ֶָ H
ב."$

3
3
33

פרשת מטות

ביאור הירושלמי וביאור שיטת ר' יוסי בהמש התוספתא
בהמש -התוספתא נאמר – "אמר לו ר' יוסה עמ -הייתי ולא היה אלא מוצאי הפסח" .הרמב" סבור ש"עדותו" של ר' יוסי
בתוספתא נועדה לרמז לשיטת רשב"י ,כפי שהיא מרומזת בירושלמי במסכת דמאי )פ"ב ,ד< ח ,ב(:
"ולעניי ספחי  :מראש השנה )של השנה השמינית( ועד חנוכה – ִאMר ספחי ,מ החנוכה ועד העצרת )חג שבועות( – ֶה ֵ:ר
ספחי ,מ העצרת ועד ראש השנה )של השנה התשיעית!!(  7צריכה )הבעיה צריכה עיו ולא הוכרעה("
הירושלמי מתלבט ש  ,הא צרי -לחזור ולאסור את הספיחי בתקופה שמ העצרת ועד ראש השנה של השנה התשיעית.
והתלבטות הירושלמי תמוהה ביותר!! מה הטע לחזור ולאסור את הספיחי אחרי שהתירו אות ?!
במאמר הקוד "ר' נחמן מברסלב וספיחי מוצאי השביעית" התבאר שהירושלמי מרמז ש לשיטת רשב"י .רשב"י קושר את איסור
תלישת הספיחי לשיגעו התבואה ,והוא אסר את תלישת הספיחי במוצאי השביעית במש -כל עונת ה"חריש"  7מפני שהאד
יוצא אז לחרוש בשמחה את שדותיו אחרי שהוא "שבת מאונס" בשמיטה .הירושלמי מתלבט ,א תלישת הספיחי נאסרה
בתקופת החריש של מוצאי השביעית ,הרי שקל7וחומר שתלישת הספיחי צריכה להיות אסורה מ העצרת ואיל ,-שהרי זהו
הזמ השמח ביותר במוצאי השביעית .וכ -יהיה לאנשי המביני "סימ על המצח" שיזכיר לה שה לכודי בשיגעו .ה
שמחי בקציר החיטי הראשו שהגיע לאחר השמיטה ,כאשר למעשה ה היו צריכי להיות עצובי מהפרידה מהשמיטה.
אול מצד שני ,הדרשה " 7שבות מ הקציר בשעת חריש"  7כרכה את איסור תלישת הספיחי בתקופת החריש; ואולי די בכ-
כ"תרופה" ל"שיגעו התבואה" ואי צור -בנטילת "מנה נוספת" מ התרופה הזו  7מ העצרת ואיל .-לכ הירושלמי נותר ללא
הכרעה בשאלה הזו.
ע;רי $בשלב ה"אביב"  7שחל בחג
ספקו של הירושלמי לגבי העצרת שיי -ג לגבי הפסח .הקציר הראשו בשנה הוא קציר ה ְ= ִ
6ביב ָקלי ֵָ 4א1
הפסח .השעורי אינ מתאימי עדיי לעשיית לח בשלב הזה ,אול ה ראויי כבר לאכילה ראשונית כ" ִ
ֶרְ ;ַ 3ר ֶמל" .4והאנשי שמחי כאשר ה יוצאי לקצור את ה"אביב"; ולכאורה בהגיע הפסח של השנה השמינית היה ראוי
'ֶ
ל ְִ 3מ ָחה
לחזור ולאסור את תלישת ספיחי7השמיטה בתור "סימ על המצח" .סימ שיזכיר לבני האד שה לכודי בשיגעו ְ " 7
ע;רי $הראשו לאחר השמיטה ,כאשר ה היו צריכי להיות עצובי מהפרידה
ַמה ֹ8ה ע ָֹ3ה?!" .ה שמחי ביציאה לקציר ה ְ= ִ
משנת השמיטה שחלפה לה.
כאשר ר' יוסי אומר לר' יהודה בתוספתא – "עמ -הייתי ולא היה אלא מוצאי הפסח" אי כוונתו לומר 7שר' יהודה לוקה
בזיכרונו ושעדותו אינה אמת!!!
כוונת ר' יוסי לומר שהוא עומד על עומק דבריו של ר' יהודה ,והוא יודע שר' יהודה מתייחס לאמתו של דבר אל ספיחי7
התבואה .אלא שר' יוסי חולק עליו וסבור שתלישת ספיחי7התבואה אסורה כל תקופת החריש של מוצאי השמינית עד החנוכה,
ונכללי בה ג ספיחי7התבואה שנגמרו לאחר מוצאי חג הסוכות ושאי ב קדושת שביעית )וממילא נמצא השורש ההילכתי
לאיסור ספיחי7הירקות שנתלשו בשמינית וכו'( .ור' יוסי מחדש שלמרות שיש סברה טובה לחזור ולאסור את תלישת ספיחי7
התבואה במוצאי הפסח ,כאשר הע יוצאי בשמחה לקצור את ה"אביב"; הרי שר' טרפו הקל והתיר את תלישת ספיחי7
התבואה ג בהגיע הזמ הזה.
לשיטת הרמב"  ,עדותו של ר' יוסי היא הבסיס לדברי הירושלמי במסכת דמאי  7שהתלבט לגבי תלישת ספיחי7התבואה מ
העצרת .הירושלמי מתלבט ש הא נית ללמוד מעדותו של ר' יוסי ביחס לזמ של פסח ג ביחס לזמ של העצרת .בעצרת
ֹאכל ֶל ֶח ".
יַ : -
ָ 0O
ֵעת ֶ
החיטי כבר בשלי לגמרי ,וה מתאימי לעשיית בצק טוב לכיכר הלח שהוזכרה בעונש של " ְ4ז ַ
והרמז של ר' יוסי בתוספתא  7שאי לחזור ולאסור את תלישת ספיחי7התבואה בהגיע זמ הפסח  7אינו מהווה הוכחה לגבי זמ
העצרת; שהרי שמחת קציר אביב7השעורי היא פעוטה ביחס לשמחת קציר החיטי בעצרת כאשר החיטי מתאימי כבר
לעשיית בצק ל"כיכר הלח " של העונש .ויתכ וזהו הזמ שצרי -לחזור ולאסור לה את תלישת ספיחי7התבואה בתור "סימ
על המצח".
ה"מפתח הכללי" שבאמצעותו פתח הרמב" את התוספתא והירושלמי הקשי הללו משמש את הרמב" ג לפתיחת "ספרי"
תמוה .וכפי שיתבאר בחלק השני בשבוע הבא.
__________________________________________________________
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מובא 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 7 -שאנחנו 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  7על כל פני  7שאנחנו משוגעי  .שא אהיה מסתכל על מצח -וכ כשתסתכל על מצחי
נדע מהסימ  7שאנחנו משוגעי ".
"והירק אחר לקיטתו" )רמב" שמיטה ויובל ד ,יג(
וג את ספיחי7התבואה שיש ב קדושת שביעית .אותו חלק מספיחי7התבואה שיש בו קדושת שביעית יהיה אסור עדיי בקצירה ,אול
איסור התלישה פג ג ממנו בחנוכה )שחל בסו< תקופת החריש(.
ויקרא ב ,יד

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

פריז ,צרפת

Paris, France

שבט תשנ"ה

מינוי גר צדק לראש קהילה
שאלה
הא אנו יכולי למנות על פי ההלכה גר צדק שנתגייר על פי בית די מוסמ -לראש קהילה?

תשובה
אי למנות 1גר צדק לתפקיד נשיא קהילה ,אלא א כ:
* קיבלו אותו הקהל 2על7ידי בחירות;3
* אי כמותו ראוי לעמוד בתפקיד זה;4
* המינוי הוא לשני מספר.5
_________________________________________________

1

2
3

4

5

עיי רמב" )הל' מלכי פ"א הל' ד( "אי מעמידי מל -מקהל גרי  ,שנאמר 'לא תוכל לתת עלי -איש נכרי אשר לא אחי -הוא ...ולא
למלכות בלבד אלא לכל שררות שבישראל".
"כנסת הגדולה" )חלק חוש משפט הל' דייני  ,סי' ז(.
עיי "תחוקה לישראל ע"פ התורה" ,כר -א ,מאת הגרי"א הרצוג )ד<  (24722שהבחירות צריכות להתקיי בהשתתפות של חברי
הקהל ,ולא די בהחלטת ועד הקהילה ,אלא א כ הקהל ייפה את כוחו של הוועד למנות אפילו גר צדק.
עיי שו"ת "יוס< אומ" )סי' מז( דלא מהניא קבלת הציבור ,אלא שהיתר למנות שמעי' ואבטליו הוא מפני שלא היו בישראל
כמות .
עיי ספר "תחוקה לישראל" )כר -א ,ד< " (23שמא האיסור של 'לא תשי עלי -מל '-אינו חל אלא על מינוי לכל ימי חייו".

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 ) A 300 E 360לח לקניה(

לע"נ אהרו )רוני( צדיק ז"ל ב יחזקאל וחנה צדיק הי"ו ,נלב"ע כ"ז בתמוז

