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  נפילת אר ישראל
 "אר חמדה "לל כוראש, הרב ארנריי�

  

  

  

  

  : התורה בפרשתנו נוקטת לשו� זו
 ִ!(ֹל ֲאֶ�ר ָה"ֶר' זֹאת ְ%ָנַע� ָה"ֶר' ֶאל ָ�ִאי# &ֶ!# ִ%י ֲאֵלֶה# ְו"ַמְרָ! ִיְ�ָרֵאל ְ�ֵני ֶאת ַצו: ֵ�אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר"

לֶֹתיָה ְ%ַנַע� ֶאֶר' ְ�ַנֲחָלה ָלֶכ#   ).ב, ד א" לבמדבר ("ִלְגב,
י "  ברש. כדי לבטא את עני� חלוקת האר' לנחלות,מלשו� נפילה" ִ!(ֹל"צרי2 להבי� מדוע התורה משתמשת בשורש של 

  :מובאי# שני נימוקי#
ַ�חֶֹד� ָהִרא��5 ה4א "חלוקה מסוג זה קרויה בכתוב נפילה כמו שמצינו במגילה , י גורל"כיו� שחלוקת האר' היתה ע  . א

  ). ז' אסתר ג" (ִניָס� ִ�ְ�ַנת ְ�ֵ!י# ֶעְ�ֵרה ַל7ֶֶל2ְ ֲאַחְ�ֵור�5 ִהִ(יל (4ר ה4א ַה56ָרלחֶֹד� 
, ה שריה# של שבע אומות מ� השמי# וכפת� לפני משה"י שהפיל הקב"ומדרש אגדה אומר ע: "פ המדרש בתנחומא"ע  . ב

   "אמר לו ראה אי� בה# עוד כח
   :מצינו עוד במדרש

 אלא כשבאו המרגלי# ,והאר' לעול# עומדת) קהלת א(וכי האר' נופלת והלא כתיב  ְ�ַנֲחָלה ָלֶכ# ִ!(ֹל ֲאֶ�ר ָה"ֶר' זֹאת"
והוציאו דבה על האר' כעס עליה# משה אמרו לו כל ישראל משה רבינו אילו היו המרגלי# שני# שלשה בדי� הוא 

אנה אנחנו עולי# אחינו המסו את ) א/ דברי#/ש# (רי ה� עשרה עדי# ה' פ שני עדי# או ג"ע) דברי# יט(' שנאמי� שנא
ה נטל שר האר' וכפתו " מה עשה הקב!לבבנו לאמר ע# גדול ור# ממנו כביכול אי� בעל הבית יכול להוציא כליו מש#

# אלהי2 לפני2 את האר' וכי לפניה# היתה אלא שהפיל שרה ואומר לה' ראה נת� ה) 'דברי# א(' והפילו לפניה# שנא
  ).ובמדבר רבה פרשה כג ( "עלה רש אל תירא ואל תחת לא מ� הנפילי# ולא מ� ע# רב

ארצו של , המרגלי# מוסברת ג# בכ2 שלא הבינו את הקדושה המיוחדת של אר' ישראל ;  טעות# של עשרת הנשיאי#
  . מקו# השכינה ; ה"הקב

  ? מה הפריע לה#
   :המדרש מסביר זאת כ2

 משל למל2 שהיו לו עבדי# ושפחות והיה משיא , לכ# היא ראויה;"ָלֶכ#"מהו , ְ�ַנֲחָלה ָלֶכ# לִ!(ֹ ֲאֶ�ר ָה"ֶר' זֹאת"
אחרת עמד המל2 וחשב בדעתו אמר ) אר'(אחרת ולשפחותיו עבדי# מ� אוסיא ) אר'(לעבדיו שפחות מ� אוסיא 

תהלי# (' ה האר' שלי שנא"העבדי# שלי והשפחות שלי מוטב שאשיא עבדי לשפחותי שלי לשלי כ2 כביכול אמר הקב
כי לי בני ישראל עבדי# מוטב שאנחיל ארצי ) ויקרא כה(האר' ואומר כי לי האר' וישראל שלי ה# שנאמר ' לה) כד

  ). יאבמדבר רבה פרשה כג " ( שלי לשלי לכ2 נאמר זאת האר' אשר תפול לכ# בנחלה,לעבדי
  . יווג אידאליג# האר' וג# ישראל ה# קדושי# לכ� הקשר בינ# הוא בבחינת ז

  : מסביר) פרשת מסעי תרמו" (שפת אמת"בעל ה
, "אשר תפול"כאשר נכנסו בני ישראל לאר' ישראל ירדה הארה משמי# משורש אר' ישראל של מעלה וזו הכוונה "

י כמו הנשמה "י בבוא# לא"י לש# כמו כ� ירדה הארה וקדושה לנפשות בנ"י בבוא בנ"וכמו שנתגלה הארה וקדושה בא
  ." של כל יהודי בשבתהיתירה

  :) תרמח–מסעי תרמז (ג# בדרוש אחר " שפת אמת"וכעי� זה כתב ה
לכ� כשבאו . כי אר' ישראל מוכ� להשראת השכינה אבל הוא באמצעות בני ישראל כי בני ישראל צריכי# לאר' ישראל"

זיוה , י העיר הוא הודהויח� את פנ"כמו שנאמר אצל יעקב אבינו . בני ישראל לאר' ישראל נגמר צורת אר' ישראל
  ". והדרה

 התקשו לראות באר' את מלוא קדושתה והדרה מכיו� שעדיי� היה חסר החבור בי� , מלבד כלב ויהושע,על כ� המרגלי#
  .האר' לע#

  
   נלמד מפרשתנו כי ככל שנצליח להתנחל ולהתישב בכל חלק מחלקי אר' ישראל ,א# כ2

  .  כ2 נגביר ונגלה את הקדושה המיוחדת של ארצנו אר' הקודש ,ונחזק את הקשר בי� ע# ישראל לאר' ישראל
  ".חטא המרגלי#"ו ב"כ2 תתחזק עוצמתו הרוחנית של ע# ישראל ולא נכשל שוב ח

 

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

תח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו# עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפ"  שער לדי�"המדור 
  .בכ2 נבנה נדב2 נוס< בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי� על פי די�

  
  

  קנייני קרקעות
  הרב יואב שטרנברג

  . בגליו� זה נעסוק בקנייני קרקעות
. בקניי� כס< דנו בגליו� הקוד#. שטר וחזקה,  כס<–אומרת שקרקעות נקנות בשלושה קנייני# .) כו(המשנה במסכת קידושי� 

  . השבוע נדו� בקניי� שטר
  

  לשו( השטר
פ שאי� "כתב לו על הנייר או על החרס אע? בשטר כיצד: "כיצד מועיל שטר קניי�, מסבירה.) כו(הברייתא במסכת קידושי� 

  ". הרי זו מכורה ונתונה–שדי נתונה ל2 , בה# שוה פרוטה שדי מכורה ל2
שג# א# השטר כתוב , מבואר:) מ(בברייתא במסכת גיטי� . שלשו� השטר צריכה להיות לשו� הווה, ברי הברייתא עולהמד

האומר נתתי שדה פלונית : ר"ת: "נחלקו רבי מאיר וחכמי#, כאשר השטר נכתב בלשו� עתיד, אול#. הוא מועיל, בלשו� עבר
  רבירמא. לא קנה: ומרי#אמי# וחכ, קנה: מ אומר" ר–אתננה לפלוני ;  הרי היא שלו–הרי היא שלו , נתונה לפלוני, לפלוני

  ".וכול� בשטר: יוחנ�
אלא זו רק הודעה , הוא אינו מתאר את פעולת הקניי� שנעשתה, שכאשר השטר נאמר בלשו� עתיד, סברת# של חכמי# היא

שאלת תוקפה של ההתחייבות מסוג זה ל. והשטר כשלעצמו איננו מעיד על מעשה הקניי�. על התחייבות לעשות קניי� בעתיד
  . נקדיש דיו� נפרד בגליו� אחר

  
  הצור� בעדי� בקניי( שטר

אי� השטר ; בגו< ראשו�, שהשטר יכול להיכתב על ידי המקנה בעצמו, נקודה נוספת העולה מהברייתא במסכת קידושי� היא
שהיא דברי העדי# החתומי# על השטר , תזאת בניגוד ללשו� הרגילה בשטרו. בלשו� עדות, צרי2 להיכתב על ידי עדי#

אומנ# כיו# . '...אנ� סהדי אי2 החת� אמר להדא בתולתא שפירתא הוי לי לאינתו': כדוגמא לכ2 נביא את לשו� הכתובה(
אלא עדות# של עדי הכתובה על , הכתובה איננה דברי החת�. אבל זהו מנהג מאוד חדש, מקובל  שג# ההחת� חות# בסו<

   ).מה שאמר החת�
עדי עדי# אלו נקראי# . כדי לתת תוק< למעשה, יש הכרח בעדי# בשעת הקידושי� והגירושי�, בקידושי� וגירושי�, כידוע
שמעשה קניי� של ממו� , אומרת:) סה(הגמרא במסכת קידושי� . לא חלי# הקידושי� והגירושי�, משו# שללא עדות#, חלות

כפי שנראה , אול#. ולא עדי חלות,   בלבדעדי ר&יה עדי# בממונות ה#  .'לא איברו סהדי אלא לשקרי '–איננו זקוק לעדי# 
  . קניי� שטר הינו חריג בעניי� זה, לקמ�

העדי# היוצרי# , לדעת רבי מאיר. אלו עדי# נחוצי# בגט מ� התורה, נחלקו רבי מאיר ורבי אלעזר) ועוד: כו(במסכת גיטי� 
לדעת רבי אלעזר עדי החלות ה# העדי# המעידי# על , עומת זאתל. את חלות הגירושי� ה# העדי# החתומי# על השטר

  .אי� צור2 שעדי# יחתמו על הגט, לדעת רבי אלעזר. מסירת הגט מיד הבעל ליד האשה
, דהיינו, או ג# לגבי ממונות, א# הלכה כמותו רק לגבי גיטי� וקידושי�, ונחלקו ראשוני#. להלכה נפסק כדעת רבי אלעזר

פוסק ששטר כזה ) הלכות מלוה ולוה פרק יא הלכה ב(# "הרמב. די# ונמסר בפני עדי# נחשב שטרהא# שטר שלא נחת# בע
מביא חבל גדול של ) ט"ש# סק(2 "הש, אול#). חוש� משפט סימ� נא סעי< ז(כדעתו פוסק ג# השולח� ערו2 . נחשב שטר

  . אינו נחשב שטר, ראשוני# הסוברי# ששטר ללא חתימת עדי#
 אי� מועיל ,וכ� שטר מתנת קרקע או שטר מכר שהוא לקני� קרקע ואינו לראיה: "כותבי#) ה דקיימא"ד. גיטי� ד(התוספות 

 דלעני� ממו� דמהניא הודאת בעל די� כמאה עדי# סגי בעדי , מיהו יש לחלק.אלעזר א# ידוע שלא נתנו בפני עדי#' כלו# לר
ודאת בעל די� משו# דמחייב לאחרי# דבקידושי� אסר  אבל בקידושי� וגרושי� לא מהניא ה,חתימה במקו# הודאת בעל די�

  ".לה אקרובי# ובגרושי� אסר לה אכה�
אבל , שהודאת בעל די� מהווה תחלי< לעדי המסירה בלבד, מבי� מדברי התוספות) א"מב סק' סי(בעל קצות החוש� 

הודאת בעל די� יכולה . עזרג# לדעת רבי אל, שאי� שטר בלא עדי חתימה, וטעמו. התוספות עדיי� מצריכי# עדי חתימה
, ולכ�. כפי שכתבנו לעיל, אלא רק בעדי ראיה, משו# שבממונות אי� צור2 בעדי חלות לקניי�, להוות תחלי< לעדי המסירה

עדי החתימה נחוצי# כדי להגדיר את השטר , אול#. הוא מועיל א< שלא נמסר בעדי#, כשיש הודאת בעל די� שהשטר נמסר
אינו , שטר שלא נחת# בעדי#, לשיטת התוספות כותב קצות החוש�, לכ�. א� שטר אלא נייר בעלמאובלא עדי# אי� כ, כשטר

אבל שטר ): "ה חספא"ד: גיטי� י(קצות החוש� מבסס את דבריו ג# על דברי תוספות במקו# נוס< . יכול לשמש כשטר קניי�
ואפילו א# נאמר ששטר מתנה שחתמו בו . האלא א# כ� יש עדי# כשרי# בשעת מסיר, מתנה אי� כשר לקנות בו מדאורייתא

שבא השטר מיד הנות� , הינו משו# שידוע על ידי עדי חתימה שה� כשרי# מ� התורה, ישראל כשר לקנות בו בלא עדי מסירה
שאי� בו לא עדי חתימה ולא עדי , אבל בשטר שחתומי# בו נכרי#. וכ� כשר בהודאת נות� שהוא כמאה עדי#, ליד המקבל

  ".לא חשיב שטר לקנות על ידו, י� להעיד ולא הודאת בעל די�מסירה שכשר
  .פסול, ולא נמסר בפני עדי#, ששטר שלא נחת# בעדי#, הרי מבואר בתוספות

עדי מסירה מספיקי# , שבאופ� עקרוני, רבי אלעזר סובר, �"לדעת הר. � חולק על התוספות"שהר, בקצות החוש� ציי�, אמנ#
שעדי החתימה , הטע# לכ2 הוא. ולא נמסר בפני עדי מסירה כשר,  ג# גט שנחת# בלבד,וא< על פי כ�. לבד ליצור שטר

שג# א# השטר לא נחת# , ייתכ� לומר, כותב קצות החוש�, �"לשיטת הר. משמשי# כעי� ראיה על כ2 שהייתה מסירה כדי�
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  . לקנות בוויהיה אפשר , הרי הוא משמש כראיה על המסירה, אלא רק נכתב בכתב ידו של המקנה, בעדי#

  .כשר, שטר בכתב יד המקנה שלא נמסר בעדי#, שג# לדעת התוספות, סבור) א"ש# סק(בעל נתיבות המשפט 
כיוו� שמדובר במסמ2 . 'אישור נוטריוני' מעי� –' רשמי'שטר הוא מסמ2 , שלדעת קצות החוש� בהבנת התוספות, נמצא
אי�  היותו של השטר הנמסר מסמ2 ,  הבנת נתיבות המשפטעל פי, לעומת זאת. מסירתו לקונה יוצרת גמירות דעת, רשמי

מעשה המסירה בפני עדי# נות� פומביות ). לדעת רבי אלעזר(רשמי יוצרת את גמירות הדעת אלא עצ# מעשה המסירה 
אלא שג# כל ראיה אחרת . וזו הסיבה לגמירות הדעת, שהרי יש עדי# על מסירת השטר, להחלטה של המקנה להקנות

  .יוצרת את גמירות הדעת, כגו� עדי חתימה על השטר או כתב יד המקנה, ה על המסירהשתהיה לקונ
 :כתב לו על הנייר או על החרס או על העלה, בשטר כיצד: "נפסק) חוש� משפט סימ� קצא סעי< א(שבשולח� ערו2 , יש לציי�

  ".י# כללא< על פי שאי� ש# עד, קנה, כיו� שהגיע השטר לידו, שדי נתונה ל2 שדי מכורה ל2
  .שאי� צור2 שהשטר ייחת# בעדי#, בשולח� ערו2 מבואר כדברי נתיבות המשפט, דהיינו

  
  

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

  )לח לקניה(    80Bמחיר הספר  .בספר ג# משא ומת� בנושאי# אלה ע# גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי#
  

  
  ?רוצי� לחתו� חוזה לפי ההלכה

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626#02:  פקס5382710#02: טלפו( "משפט והלכה בישראל": פנו אל

  

  
  

  הרב מרדכי הוכמ(
  

�  השיגעו( הכללי והשיגעונות הפרטיי

  "שנת התבואה"הקשר בי( דיני הבכורי� לבי( : חלק ב

  הקשר שבי( הביכורי� לבי( חנוכה
  :מבארת את מועדי הבאת הביכורי# ואת דיניה# השוני#) ו, א(המשנה במסכת ביכורי# 

' ִה6ְַדִ!י ַה#5C ַלה'ש# במקדש את האמור בתורה מ(וקורא ) את הביכורי# למקדש( מביא ;) סוכות(ועד החג ) חג שבועות(מעצרת "
  ..." מביא ואינו קורא;מ� החג ועד חנוכה; )5'וגו' ֱאלֶֹהי2ָ

ולכ� מי שמביא את . י# שבתורה נאמרו לכתחילה לתקופה שבי� העצרת לבי� חג הסוכותהמשנה מבארת שדיני הבאת הביכור
אול# מי שמביא אות# .  קורא ש# את הדברי# שהתורה צוותה עליו לומר בעת הבאת הביכורי#;הביכורי# בתקופה הזו למקדש 

  . אי� מביאי# ביכורי#;החנוכה  שלאחר ;ומבואר במשנה .  מביא ואינו קורא;, בתקופה שמ� החג ועד חנוכה, אחר כ2
  

  :מביא את המקור לדיני המשנה) דברי# פיסקא רצז(הספרי 
והביכורי# אינ# ( כל זמ� שה# מצויי# על פני ארצ2 ; 6'ֲאֶ�ר ָ!ִביא ֵמ&ְרְצ2ָ'תלמוד לומר ? יכול אתה מביא כל זמ� שאתה קורא"

... ְו"ַמְרָ! '–תלמוד לומר ? יכול שאתה קורא כל זמ� שאתה מביא. ) ולכ� אי� מביאי# אות#–מצויי# על פני האר' אחרי החנוכה 
מפני שזה זמ� של שמחה וג# ( מביא וקורא ;מעצרת ועד החג : כשתמצא אומר.  אי� קריאה אלא בשעת שמחה; 7'ְוָ�ַמְחָ!

  ).י� זה זמ� של שמחהמפני שהביכורי# עדיי� מצויי# א2 א( מביא ואינו קורא ;מהחג ועד חנוכה ; )הביכורי# מצויי#
ְ%ִ�ְמַחת Hָ�ִַציר ): "...ב, ט(וכ� מבואר בספר ישעיה , היא תקופה של שמחה) חג האסי<(ועד החג ) חג הקציר(התקופה שמ� העצרת 

.  תבואתווהוא שמח בעת שהוא אוס< ומחלק את שלל, האד# שמח בעת שהוא קוצר את תבואתו בשדה". ַ%ֲאֶ�ר ָיִגיל4 ְ�ַחְ�ָק# ָ�ָלל
  .והספרי מסביר שאפשר לקרוא את פרשיית הבאת הביכורי# רק בתקופה השמחה הזו

כתב בהסבר ) ב, פסחי# ד< לו(י "ורש. שאי� מביאי# ביכורי# מחנוכה ואיל2 מפני שה# אינ# מצויי# עוד, והספרי מוסי< להסביר
  . שלאחר החנוכה הביכורי# כלו לחיה מ� השדה;דברי הספרי 

  

  :מביא את די� המשנה הוא נראה כמתעל# מהסבר הספרי) ו, הלכות ביכורי# ב(# "מבא2 כאשר הר
וא# הביא אי� מקבלי� ממנו אלא יניח# ש# עד שתבוא ,  וחג הקציר בכורי מעשי2;אי� מביאי� ביכורי# קוד# לעצרת שנאמר "

ויניח# עד , נוכה ה( חשובי( משנה הבאהשהביכורי� שבכרו אחר ח ;וכ� אי� מביאי� ביכורי# אחר חנוכה . עצרת ויקרא עליה�
  ."אחר עצרת

  

אול# מקורו של . "שהביכורי� שבכרו אחר חנוכה ה( חשובי( משנה הבאה"# מסביר שאי� מביאי� ביכורי# אחר חנוכה מפני "הרמב
, ה לאילנותו בשבט הוא ראש השנ"שט, #"ד הקשה על הרמב"הראב. ד"ובנוס< לכ2 קשה עליו קושיית הראב; # אינו ידוע"הרמב

  ?# קובע שהשנה הקודמת ממשיכה רק עד החנוכה"ומדוע הרמב, והוא זמ� רב אחר החנוכה
  

�  פתרו( הקשיי
  .אלא שדברי הספרי ה# תמוהי# וצריכי# פתרו�, # לא התעל# מ� הספרי"הרמב

מצויי# על פני האר' עד מבואר שהענבי# ) א, ד< נג(ובמסכת פסחי# . הביכורי# באי# משבעת המיני# שאר' ישראל נתברכה בה#
ורק התאני# מצויי# רק עד ; והתמרי# עד הפורי# של השנה הבאה, וכ� הזיתי# עד העצרת של השנה הבאה, הפסח של השנה הבאה

מצויי# ) חו' מהתאני#(והרי שאר הפירות ? מדוע הספרי אומר שהביכורי# מצויי# על פני האר' רק עד החנוכה, וא# כ2. 8החנוכה
  !?ומדוע בעל כר# ענבי# לא יוכל להביא את בכורי הענבי# שלו ג# לאחר החנוכה! ?הג# אחר החנוכ
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הספרי מרמז באמצעות המעשה , ולשיטתו". שיגעו� התבואה"# פתח את דברי הספרי התמוהי# באמצעות המפתח של "הרמב
ה# , כגו� עצי פרי, אד# מגדלי#וכל שאר הגידולי# שבני ה; "שיגעו� התבואה"של בני האד# הוא " שיגעו� הכללי"התמוה שה

אול# דיני התיקו� של השיגעונות . של בני האד# שסבורי# שא# ה# לא יטעו עצי# יחסרו לה# פירות למאכל#" שיגעונות פרטיי#"
  .הפרטיי# צריכי# להיות טפלי# אל התבואה שהיא השיגעו� הכללי

  
  הבאת הבכורי� הראשונה

  ):ז;ג, בראשית ד(� והבל הבאת הבכורי# הראשונה נעשתה על ידי קי
: ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחת5'  צֹאנ5 4ֵמֶחְלֵבֶה� ַוCִַ�ע הִמ2ְכֹר0תְוֶהֶבל ֵהִביא ַג# ה4א : ' ַלהִמְנָחהַוְיִהי ִמHֵ' ָיִמי# ַוCֵָבא ַקִי� ִמְ(ִרי ָהֲאָדָמה "

ֶאל ָקִי� ָל7ָה ָחָרה ָל2ְ ְוָל7ָה ָנְפל4 ָפֶני2ָ ְוִא# לֹא ֵתיִטיב ַלֶ(ַתח ' ַוCֹאֶמר ה: Cְִ(ל4 ָ(ָניוְוֶאל ַקִי� ְוֶאל ִמְנָחת5 לֹא ָ�ָעה ַוCִַחר ְלַקִי� ְמאֹד ַו
  :"ַחIָאת רֵֹב' ְוֵאֶלי2ָ ְ!�4ָקת5 ְו&ָ!ה ִ!ְמָ�ל �5

א2 עיקר ; ול# ולזרוע ולקצור כדי לאכולוהוא נאל' להידמות לכ, הבל ידע שנגזר עליו על בני האד# ללקות בעונש של שיגעו� התבואה
 וקרבנו ;הבל הביא את בכורות צאנו לקרב� ביכורי# . אול# קי� אהב את השיגעו� הזה והוא היה עובד אדמה. עיסוקו היה רעיית צא�

מותר הביא קי� ו: "נאמר) כא(בפרקי דרבי אליעזר .  וקרבנו נדחה;" מפרי האדמה"ואילו קי� הביא לקרב� ביכורי# '; היה רצוי לה
 אלא ;ל מבארי# שקורבנו של קי� לא היה רצוי מפני שהוא לא הביא לקרב� את מה שהיה חשוב בעיניו "חז". מאכלו קליות זרע פשת(

אלא שהוא הביא , שה# עיקר מאכלו של האד#" ביכורי התבואה"קי� היה צרי2 להביא לקרב� ביכורי# את ". מותר מאכלו"את 
  .תבואהגידולי# שהיו טפלי# ל

  

למחרת הפסח הצבור . והוא נצטווה להביא באופ� ציבורי את ביכורי התבואה, של קי�" ִמְנָחה"ע# ישראל נצטווה לתק� את חטא ה
שעורי# " ("ִביב ָקל4י"של קי� ה# נצטוו להביא " קליות זרע פשת("ובמקו# ; "ביכורי השעורי#"את " ִמְנַחת 4%�ִִרי#"מביא ל

... ִמְנָחה ֲחָדָ�ה"הצבור נצטווה להביא , כ� בעצרת כשמגיע קציר החיטי# בשלב שה# מתאימי# לעשיית כיכר לח#ולאחר מ). קלויי#
�  ". ְ!נ4ָפהֶלֶח

יש מקו# ליחידי# ; והביא באופ� ציבורי ביכורי# מהתבואה שהיא עיקר מאכלו של האד#, לאחר שהצבור תיק� את חטאו של קי�
ומ� העצרת ואיל2 יש ציווי על היחידי# להביא ביכורי# משבעת המיני# שאר' ישראל . עת המיני#מישראל להביא ביכורי# מכל שב

.  נועדה לתק� את השיגעונות הפרטיי# של בני האד#; שכוללת בתוכה את פירות האיל� ;הבאת הבכורי# הפרטית הזו . נשתבחה ב#
  .אול# היא טפילה להבאת ביכורי התבואה שהיא עיקר מאכלו של האד#

  
  שנת התבואה

ושלושה עשר , ואורכה הוא שני# עשר חודשי# בשנה רגילה, שנת הלוח העברי מתחילה בראש השנה והיא מסתיימת בראש השנה
ורוב , "זרע"רוב בני האד# חורשי# וזורעי# בעונת ה. אול# שנת הלוח החקלאי אינה מוגדרת באופ� חתו2. חודשי# בשנה מעוברת

ומיעוט של בני האד# קוצר לאחר עונת , אול# מיעוט של בני האד# זורע לאחר עונת הזרע". צירק"בני האד# קוצרי# בעונת ה
של הזריזי# שחורשי# וזורעי# " זריעה"מתחילה ב, "זריעה וקצירה"שמכילה בקרבה תהלי2 של " שנת התבואה"ונמצא ש. הקציר

  .של המאחרי# ביותר" קצירה"בתחילת תשרי והיא מסתיימת ב
  

הקציר של המאחרי# ביותר !! כוונתו היתה לבכורי התבואה, אמר שהבכורי# מצויי# על פני השדה רק עד החנוכהכאשר הספרי 
אול# הבאת ביכורי# משאר המיני# נועדה לתק� את . ולכ� רק עד החנוכה מצויי# בכורי תבואה על פני השדה, מסתיי# בחנוכה

ואי� " שנת התבואה"וכאשר מסתיימת ". שיגעו� התבואה"של " כללישיגעו� ה"השיגעונות הפרטיי# של בני האד# והיא טפלה ל
  .אי אפשר להביא ביכורי# משאר המיני#, ביכורי תבואה

  

; הוא יצר קושי מכוו�, " מצויי# על פני ארצ2שה�כל זמ�  ";כאשר הספרי אמר שמביאי# ביכורי# רק עד חנוכה , #"לשיטת הרמב
 –אול# הספרי בנה על כ2 שמי שמודע לקיו# השיגעו� הכללי של שיגעו� התבואה . חנוכהמצויי# ג# לאחר " ביכורי הפירות"שהרי 

שהספרי החל לדבר על , וידע לבאר". ביכורי התבואה" הוא עבר לדבר על –" ה�"ויבי� שכאשר הספרי אמר . ידע לבאר את כוונתו
  ".ביכורי התבואה"א2 הוא תלה את נימוקו ב" ביכורי הפירות"

  

וכוונת הספרי היתה , # מבאר שתיתכ� מציאות של ביכורי פירות אחר החנוכה"הרמב. ח עבורנו את הספרי התמוה# פיענ"הרמב
הביכורי� שבכרו אחר חנוכה ה( חשובי(  ";, ומכיוו� שכל שאר הביכורי# טפלי# לתבואה. מסתיימת בחנוכה" שנת התבואה"לומר ש

  ". משנה הבאה
  

  המשות4 לתוספתא התמוה ולספרי התמוה
והזמני# שמוזכרי# בה אינ# מתאימי# לזמני# שמוזכרי# , מספרת על בעיה בזיכרונו של אחד מגדולי התנאי#, התוספתא לגבי הלו<

 בוני# על כ2 שמי ;התוספתא והספרי . כאשר ידוע ממקורות אחרי# שה# מצויי#, והספרי אומר שהבכורי# אינ# מצויי#. במשנה
ויבי� שאיסור ספיחי הירק וכ� מצוות הבאת . # באמצעות המפתח הכללי של שיגעו� התבואהשיעלה על הקושי שטמו� ב# יפתח אות

  ".שיגעו� התבואה" ה# דיני# פרטיי# שתלויי# בשיגעו� הכללי של ;ביכורי הפירות 
 וה# מסבירי# את דיני המשניות באמצעות רמזי#" ליקוטי הלכות"התוספתא והספרי משמשי# כא� בתפקיד , #"לשיטת הרמב

  .לעול# המחשבה והאגדה
  

__________________________________________________________  

  
 )..."ג, דברי# כו(' ֱאלֶֹהי2ָ' הִה6ְַדִ!י ַה#5C ַל'עודהו הסל על כתפו קורא מ): "ו, ביכורי# ג(משנה כמבואר ב   5
 ב, דברי# כו   6
  יא;ג, דברי# כו   7
  )א, פסחי# ד< נג (."בתמרי# עד הפורי#, בגרוגרות עד החנוכה, זיתי# עד העצרתב, אוכלי� בענבי# עד הפסח"   8

  
  

  ה"בנימי( בוני� ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )ב"מתו2 ח(

   Johannesburg, South Africa                  דרו� אפריקה, )יוהנסבורג(וינברג 

  זמנית#בו ל בכול�אפשר לטפ# שיקול דעת בקדימות חולי� שיש בה� סכנה כשאי
  ב"סיו� תשנ

  שאלה

 מה צריכי# ;  ומדובר במעשי# שבכל יו#;  במקו# פנוי בחדר טיפול נמר' או מחסור במכונת דיאליזהרכאשר יש מחסו
  ?א תקפי# להלכה"הא# הכללי# שבמסכת הוריות ד< יג ע? להיות הקריטריוני# של סדרי העדיפויות לקבלת חולי#

  ?חרי#א# ישנ# כללי# הלכתיי# אה
  

  תשובה

  :1נראה שזהו הסדר, דעת בקדימות החולי#;כאשר ישנו מצב המצרי2 שיקול
 משנה ;וחיי עול# ,  עד שנה;חיי שעה מוגדרי# . 2יש להקדי# חולה שיתרפא לחיי עול# לחולה שיתרפא לחיי שעה .א

  .3ומעלה
אלא א# כ� זה שהגיע שני מצבו קשה , 4צרי2 להקדי# את מי שהגיע קוד#, א# שניה# חיי עול# או ששניה# חיי שעה .ב

  .5דבר זה תלוי בהכרעת הרופא. יותר
;ודבר זה צרי2 שיקול, א< א# הגיע אחרי החולה ויתייאש מרפואתו, בדר2 כלל קוד# החולה שאותו הרופא יודע לרפא .ג

  .6דעת
  .#7 אינו יודע יטיל גורלוא, וריותהצרי2 הרופא ליל2 לפי סדר המשנה ב, כאשר שניה# שווי# בכל הפרטי# דלעיל .ד
  

_______________________________________________________  
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