
 

 

  

  
  

   

   
  
  
  
  
  
  

 

  ט"תשע עקב 
  , את מי אנחנו חייבים לנחם, ולמי צריך לדאוג?ִּכי ִנַחם

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 'ארץ חמדה'כולל  , ראשהרב יוסף כרמל

  

ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה ּתֹוָדה ְוקֹול ְיהָוה ִצּיֹון ִנַחם ָּכל ָחְרֹבֶתיָה ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה ְּכֵעֶדן ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן ְיהָוה  ִּכי ִנַחם"בפסוק:  מסתיימתהפטרתנו 
  (ישעיהו נ"א ג).  "ִזְמָרה

ְיֹקָוק ַעּמֹו ַוֲעִנָּיו  ִּכי ִנַחםָרּנּו ָׁשַמִים ְוִגיִלי ָאֶרץ ּוִפְצחּו ָהִרים ִרָּנה ביטויים מקבילים מופיע בפסוק הקודם לפסוק הפותח את ההפטרה: "
   .יג) ט"מ(שם  "ְיַרֵחם

ו קֹול ֹצַפִי ָנְׂשאּו קֹול ַיְחָּדו ְיַרֵּננּו ִּכי ַעִין ְּבַעִין ִיְראּו ְּבׁשּוב ְיֹקָוק ִצּיֹון: ִּפְצחּו ַרְּננּו ַיְחָּד בהפטרת פרשת שפטים נקרא, בע"ה, פסוק דומה: "גם 
ם  ם ִּכי ִנַחםָחְרבֹות ְירּוָׁשָלִ   . )ט-ח ב"נ (שם "ְיֹקָוק ַעּמֹו ָּגַאל ְירּוָׁשָלִ

  נסה לברר, גם תוך אזכור נוסף מפרשתנו: כיצד מגבירים את ה'נחמה'?.נ
  עם ישראל.  -פסוקי נחמה אלה מבטיחים כי בעת הגאולה, ארץ ישראל תיושב מחדש בידי בניה 

אבן עזרא מפרש כי נחמת ציון היא: "ברוב בניה היושבים בה". בנוסף לפריחה החקלאית, עם ישראל יהיה שמח ויודה לקב"ה על 
  גאולתו. 

הפריחה הרוחנית והגידול המשמעותי באפשרות ללמוד תורה בדורנו, בהחלט יכולים להיחשב כחלק מהתקיימות ההבטחה: 
". אנו תפילה ותקווה כי נזכה גם לחזרה מלאה של השכינה, עם כל המשמעויות שיש לכך, השאלה היא מה מוטל ְּבׁשּוב ְיֹקָוק ִצּיֹון"

  עלינו לעשות כדי לקדם זאת? 
  " מעיר המדרש: ְיֹקָוק ַעּמֹו ַוֲעִנָּיו ְיַרֵחם ִּכי ִנַחםעל הנבואה: "

 ""א ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁש א ִתְהֶיה לֹו ְּכֹנֶׁשה הוא  יעמִ הוא העני אלא  מךעִ לא  ,כד) ב"שמות כ( "ִאם ֶּכֶסף ַּתְלֶוה ֶאת ַעִּמי ֶאת ֶהָעִני ִעָּמ ...
בשר ודם, מדת בשר ודם מי שהוא עשיר ויש לו קרוב עני אינו מודה בו, רואה קרובו  אין מדותיו של הקדוש ברוך הוא כמדת

ָּכל ֲאֵחי ָרׁש ְׂשֵנֻאהּו ַאף ִּכי :")ז ט"(משלי יוכן שלמה אומר . שהוא מתבייש להשיח עמו לפי שהוא עני(מסתתר ממנו) נטמן מפניו 
, אבל הקדוש "ְוֹאֲהֵבי ָעִׁשיר ַרִּבים") כ ד"(משלי יבו ואוהבים אותו שנאמר  הכל נדבקים ,ואם היה עשיר "...ְמֵרֵעהּו ָרֲחקּו ִמֶּמּנּו

א ֵמֻרְּבֶכם ִמָּכל ") ' זדברים זבפרשתנו, (וכן משה אומר לישראל  .מו העניים, רואה לעני ונדבק בוברוך הוא אינו כן מי הם עִ 
שנאמר  !על העניים ?וכשיתרצה לציון על מי הוא מרחם תחלה". ם ַהְמַעט ִמָּכל ָהַעִּמיםָהַעִּמים ָחַׁשק ְיֹקָוק ָּבֶכם ַוִּיְבַחר ָּבֶכם ִּכי ַאּתֶ 

אין העני  מךעִ , הוי את העני "ְיֹקָוק ַעּמֹו ַוֲעִנָּיו ְיַרֵחם ִּכי ִנַחם") יג ט"(שם מ, וכן "ִּכי ְיֹקָוק ִיַּסד ִצּיֹון ּוָבּה ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעּמוֹ ") לב ד"(ישעיה י
לא תראה את  ..., לא תנשוך את העני "א ְתִׂשימּון ָעָליו ֶנֶׁש", "ִּכי ַאָּתה ַעם ָעִני תֹוִׁשיעַ ") כח ח"(תהלים ילכך נאמר !  ימעִ אלא  מךעִ 

, לא "א ִתְהֶיה לֹו ְּכֹנֶׁשה"העני שיש לו בתים או שדות או כרמים או עבד או אמה ואתה עוקף עליו ונוטלו הימנו, לכך כתיב 
ולא תאמר לו),  ה"ויקרא כ( "ַאל ִּתַּקח ֵמִאּתֹו ֶנֶׁש ְוַתְרִּבית ְוָיֵראָת ֵמֱאֶהי ְוֵחי ָאִחי ִעָּמ"תנשכנו לא תהיה כנחש שהוא ערום לרעה, 

בית מיכן אתה למד שכל מי שנוטל ר ...,בית עולה ואתה נוטל את שלו יולמחר ר ,אני מלוה אותך (בקש ממני), לו שאל לך
כך כל מי שנוטל רבית מעלה עליו הכתוב כאלו עשה את כל הרעות והעבירות שבעולם  ....מישראל אינו ירא מן המקום, 

, אבל מי שהוא מלוה בלא רבית מעלה "ַּבֶּנֶׁש ָנַתן ְוַתְרִּבית ָלַקח ָוָחי א ִיְחֶיה ֵאת ָּכל ַהּתֹוֵעבֹות ָהֵאֶּלה ָעָׂשה") יג ח"(יחזקאל ישנאמר 
   " "ֹעֵׂשה ֵאֶּלה א ִיּמֹוט ְלעֹוָלם ...ַּכְסּפֹו א ָנַתן ְּבֶנֶׁש ") ה ו"(תהלים טעליו הקדוש ברוך הוא כאלו עשה כל המצות שנאמר 

  ).יג שמות רבה (וילנא) פרשת משפטים פרשה לא(
המסקנה ממדרש זה חד משמעית, אנו מאמינים שחזרת השכינה במלואה תלויה בקיום כל המצוות. העני וצרכיו צריכים להיות 

ִעמנו ונגד עינינו. אם נצליח להוריד את השימוש בריבית, כולל את השימוש בהיתר עיסקא, נעודד מתן הלוואות לנזקקים בלי 
ווה גם לאלה שאינם עניים על מנת לפתח את עסקיהם על ידי שותפות בריווח והפסד, ריבית, כדי לעזור להם להתפרנס בכבוד, נל

  אזי נקדם את החזרת השכינה לירושלים במילואה.
דווקא בדורנו, כשארץ ישראל פורחת, כשקיבוץ גלויות מתרחש כנגד עינינו ורמת החיים עולה מעלה מעלה, על המנהיגות התורנית 

ת ישראל מצד שני, לפעול בכל האמצעים כדי למנוע את פיתוי השכבות החלשות להשתמש וההלכתית מצד אחד, ועל ממשל
באשראי בריבית גבוהה (גם הריבית הבנקאית וגם ריבית כרטיסי האשראי גבוהה מאוד), מה שמפיל משפחות רבות לעוני עמוק 

  )ואילך 66 'עמ 'מעוזיה ועד אחז - צפנת ישעיהו' :ניתן לקרא בספרי ,דברים נוספים ורלוונטיים בנושא זה( יותר. 
  

  אז נזכה לחזות בנעם ד' ולבקר בהיכלו ,נדאג אנו לחלשים, נגן עליהם וננחם אותם
  ויתקיימו בנו במלואם דברי הנביא, והקב"ה ינחם את כל עמנו מכל הבחינות.

  

  

  לע"נ
  ז"ל אשר וסרטילהרב 

  נלב"ע
 ט' בכסלו תשס"ט

  

  לע"נ
  ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

   משה זאבבת ר' 
  נלב"ע י' בתמוז תשע"ד

  

  לע"נ
  ז"ל מאירר' 

  יחזקאל שרגא בן
 ברכפלד  

  

  לע"נ 
זצ"ל  הרב ישראל רוזן

  נלב"ע 
 י"ג בחשוון תשע"ח

  

  לע"נ
  ז"ל אליהו כרמלר' 

   נלב"ע
    ו"עתש באייר' ח

  
  

  לע"נ
  ז"ל שמואל שמשמר 

  חבר הנהלת 'ארץ חמדה' 
   נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

 

  

  לע"נ
  ה"ע אסתר שמשגב' 

  נלב"ע
  כ' באב תשע"ז

  

 לע"נ 

  ז"ל  דוד צבי טרשנסקי
  הי"ויצחק ונעמי  בנם של

  נלב"ע כ"ח באייר

  

  לע"נ
  זצ"ל  ראובן אברמן הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
 נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

  

  לע"נ
  זצ"ל  שלמה מרזל הרב

   חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
  נלב"ע י' באייר תשע"א

  ע"ה, נלב"ע בה' באב תשע"ט מרים שטרןלע"נ                      ז"ל, נלב"ע בל"ג בעומר תשע"ט אברהם קלייןלע"נ 
  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 
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  עקב

 
  

  
  עורך:  הרב הדיין עקיבא כהנא, חוקר במכון משפט והלכה בישראל. 

  

 עזיבת דירה ללא הודעה מוקדמת 

  76097ירושלים / ניסן תשע"ז / תיק 'ארץ חמדה גזית' 
  

   דיינים:
  הרב עדו רכניץ, הרב מבורך טויטו, הרב אביעד תפוחי

  

   המקרה בקצרה:
הנתבעת היא עמותה ששכרה מהתובע דירה לצורך פנימייה במשך כמה שנים, והודיעה על עזיבת הדירה לתובע המשכיר כחודש 

ושה חודשים מראש, והוא דורש פיצוי על כך שהנתבעת לא הודיעה לו זמן מראש. לטענת התובע על הנתבעת היה להודיע לו של
מספיק מראש. כמו כן לטענתו מגיעים לו פיצויים על כך שהדירה לא הוחזרה כשהיא ראויה למגורי משפחה. הוא דרש גם סכום 

  . ₪ 164,408כסף על שיפוץ הדירה ועל מניעת ההשכרה בזמן השיפוץ, בסך הכל 
וב השינוים נעשו על ידי הדייר הקודם, והנתבעת התחייבה להחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש כפנימייה לטענת הנתבעת ר

  ולא כשהיא ראויה למגורי משפחה. לטענתה בגלל שלא היה חוזה, הודעה של חודש מראש היתה מספיקה.
  

   פסק דין:
  עבור תיקונים במושכר. ₪ 1,000על הנתבעת לשלם לתובע 

  

  בקצרה:נימוקים 
  . משך ההודעה המוקדמת כשאין חוזה מחייב1

ח) פסק שבשכירות לזמן קצוב אין חובת הודעה מוקדמת, ואילו בשכירות לזמן שאינו קצוב יש חובת -השו"ע (חו"מ שיב, ז
בעה קצוב, ולכן תקופת ההודעה מראש שנק-הודעה מוקדמת. הבנת בית הדין היא שהשכירות שלפנינו מוגדרת כשכירות לזמן לא

  בהלכה היא חודש בכפרים או שנים עשר חודש בכרכים. החילוק הוא בין מקום שקל להשכיר דירה לבין מקום שקשה להשכיר. 
וודאי שהמקום בו נמצאת הדירה נחשב לכרך, אולם הדבר גם תלוי במנהג, וכיוון שלפי המנהג אין צורך להודיע על עזיבה שנה 

החוק קובע שיש להודיע במקרה כזה שלושה חודשים מראש. בעניין כזה לכל הדעות יש  מראש, יש ללכת אחר המנהג. זאת ועוד,
  לנהוג על חוקי המדינה, משום שהחוק יצר מנהג. 

  לפיכך, היתה הנתבעת צריכה להודיע שלושה חודשים לפני שעזבה.
  

  . פיצוי על העדר הודעה מוקדמת2
ן לחייב תשלום על תקופת ההודעה המוקדמת אם השוכר עזב בפתחי תשובה (חו"מ שיב, ד) הביא שכתב שער המשפט שאי

מוקדם יותר. הוא עצמו חולק על כך, ומביא שלושה טעמים לחייב: א. דינא דגרמי כשהמשכיר איבד שוכר אחר. ב. השכירות 
  ערבות השוכר לאובדן רווח המשכיר.  -ממשיכה עד תום תקופת ההודעה. ג. דין ערב 

ר שלא להשכיר את הדירה אלא לשפץ אותה, כך שלפי שלושת הנימוקים הנתבעת פטורה. שהרי לא במקרה הנדון כאן התובע בח
נגרם למשכיר נזק, וכמו כן לא ניתן לומר שהשכירות ממשיכה אם המשכיר בחר לשפץ את הדירה. לכן בית הדין פוטר את 

   הנתבעים מתשלום על חודשים אלו.
  

  ת הדירה כשהיא ראויה לשימוש. פרשנות ההתחייבות של הנתבעת להחזיר א3
הנתבעת קיבלה את הדירה מעמותה אחרת ששכרה את הדירה לצורך פנימייה, והעבירה אותה לנתבעת ללא שיפוץ או תיקונים. 
התובע טען שאמר לנציג הנתבעת "אתה תצטרך להחזיר את הדירה למצב ראוי כמות שהיא היתה.... כשאתה תעזוב את המקום 

  ת הדירה למצב נורמלי".אתה תצטרך להחזיר א
התובע טען ששהכוונה היתה שהנתבעת תחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש למגורי משפחה, ואילו הנתבעת טענה 

  שהתחייבה להחזיר את הדירה כשהיא ראויה לשימוש כפנימייה.
הוציא ממון על פי פרשנות בית הדין קבע שאת המשפט שאמר התובע לטענתו אפשר להבין בשתי דרכים ולכן מספק לא ניתן ל

  התובע. 
עבור חורים לצורך מזגן שהנתבעת קדחה בדירה והיתה מחלוקת האם נאטמו  ₪ 1000-למעשה בית הדין חייב את הנתבעת ב

  כראוי.
  

   למעבר לפסק הדין

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  :השלימה של םמתפללים לרפואת

   רפאל יצחק בן חנה  ניר רפאל בן רחל ברכה  יהודה בן חיה אסתר

  מאיר בן דינה ציפורה  יצחק אייזיק בן חיה אסתר  Rassaדוד חיים בן רסה 
  נתנאל אילן בן שיינא ציפורה  יאיר מנחם בן יהודית חנה  יוסף בן רחל חלילי

  יוסף (יוסי) בן חנה  רפאל ישי בן צפורה פייגא  נתנאל בן שרה זהבה
  שרה בת שולמית  רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶדבָרה  יוסף בן סרח

  אליעזר יוסף בן חנה ליבא  דוד חיים בן סרח  נעמי בת אסתר
  יפה בת רחל יענטע  מאירה בת אסתר  רבקה רינה בת גרונה נתנה

  נחמה צביה בת שושנה בריינא  ליליאן בת פורטונה  ברכה בת מרים רחל
  חנה שרה בת שושנה הינדה יהודית  רוחמה רחל בת שושנה  איילת חן בת שולמית

    לבתוך שאר חולי עם ישרא  
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  הרב מרדכי הוכמן
  

  שאכל אותו אריה התלמיד
  

שמאי אומרים: יחזור למקומו ויברך, ובית הלל , בית (ברכת המזון) מי שאכל ושכח ולא בירך) שנינו: "נא, בבמסכת ברכות (
) התבאר שבית הלל מודים שמי שאכל ויצא במזיד ממקומו בלא לברך ברכות נג,בובתלמוד ( ."אומרים: יברך במקום שנזכר

ין צריך לחזור למקומו ולברך, ולא נחלקו אלא במי ששכח ויצא בלא לברך. והובאה שם ברייתא ובה דיון שהיה בין בית שמאי וב
  בית הלל:

ושכח וירד ולא ברך, יחזור לראש  (בנין גדול וגבוה) תניא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם, מי שאכל בראש הבירה"
אמרו להן בית שמאי לבית הלל: לדבריכם, מי ששכח ארנקי בראש הבירה, לא יעלה ויטלנה? לכבוד עצמו הוא עולה  -הבירה ויברך? 

  "שכן?לכבוד שמים לא כל  -
  בתלמוד הובאו מעשים הקשורים למחלוקת זו, וז"ל הסוגיה כשהיא מתורגמת ומבוארת:

"שני תלמידים היו, אחד שכח לברך ברכת המזון במקום שאכל והחמיר כבית שמאי וחזר למקומו לברך ומצא ארנק של זהב. ואחד 
הלך רבה בר בר חנה . רש"י) ואכל אותו אריה. עשה במזיד כבית הלל (שהוצרך ללכת ממקומו, ויצא על דעת לברך במקום אחר

ם אומר א –? מה אעשהבלבו בדרך בשיירה עם אנשים נוספים. אכל ושכח ולא בירך והמשיכו ללכת בדרכם. כשנזכר שלא בירך אמר 
ולם אתה לבורא ע, מקום שאתה מברךכל בכאן, כי  תברךאמרו לי: יהרי  -לאנשי השיירה שימתינו לי בהליכתם כי שכחתי לברך, 

הלך  !של זהביונה  ששכחתילי משום המתינו : םאמר לה לקחתה.לחזור ו שכחתי יונה של זהב ועליש שאומר להםמוטב לכן  !מברך
ֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ובירך ומצא יונה של זהב. ומדוע אמר להם דווקא יונה, משום שנמשלה כנסת ישראל ליונה, שכתוב ' ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ּכַ

  ."תוניצולת אלא בכנפיה, אף ישראל אינן ניצולין אלא במצו), מה יונה אינה ניצולת אלא תהלים סח,יד( 'יַרְקַרק ָחרּוץבִּ 
מיום שחרב בית המקדש, אף על פי שבטלה ) מובא ש"סנהדרין לז,בהמעשה בתלמיד שאכל אותו אריה טעון ברור. בתלמוד (

.." עונש זה שבן אדם ייטרף על ידי או נופל מן הגג, או חיה דורסתו. -מי שנתחייב סקילה ודין ארבע מיתות לא בטלו. ... -סנהדרי 
  חיה הוא עונש המתאים למי שעבר עבירה חמורה המחייבת סקילה. ומדוע התחייב אותו תלמיד סקילה.

א במזיד צריך לחזור יש לכך הסבר. הטור הסיק מהמסופר שם שכאמור לדעת הכל מי שיצ )קפד יתכן שלפי שיטת הטור (או"ח
למקומו ולברך, אלא שאם עבר ובירך במקום השני סבורים בית הלל שהועילו ברכותיו בדיעבד. ואילו לדעת בית שמאי הברכות 

שיברך במקום השני הן ברכות לבטלה. והטור נקט שמן התלמוד משמע שהלכה כשיטת בית שמאי. ואפשר שלפי הבנת הטור, 
צא במזיד בירך במקום השני היו ברכות לבטלה והוציא שם שמיים לשווא, יתכן שלכן הוא נענש מכיוון שהברכות שהתלמיד שי

  בעונש החמור שאריה אכל אותו. אמנם אפילו כך קשה להבין את חומרת העונש, וכדלקמן.
שיצא  הרמב"ם פסק שהלכה כבית הלל. וכמו כן הפוסקים האחרונים חלקו על הטור והכריעו שגם לדעת בית שמאי אפילו
משנה ברורה ממקומו במזיד ואפילו הוסיף והזיד ובירך ברכת המזון במקום השני הועילו ברכותיו בדיעבד, ואינן ברכות לבטלה (

). ועוד, שהרי גם בימינו יש מקרים שנחלקו בהם הפוסקים האם ברכה מסויימת מועילה בדיעבד, ולא שמענו סימן קפד ס"ק ה
מסויימת מגיע לו ח"ו עונש. ואם כן צריך להבין מדוע נענש אותו תלמיד בכך שאריה אכל שאם סמך על שיטה  שיש מי שיאמר

  אותו.
 "ִמְּדַבר ֶׁשֶקר ִּתְרָחקגם המעשה ברבה בר בר חנה שאמר לאנשי השיירה ששכח יונה של זהב טעון ברור. והרי בתורה נאמר "

אכן יגדל עונש השקר כאשר יסבב ממנו הפסד לזולתו, אף קפ) " החלק השלישי, שערי תשובה שער ג), ורבנו יונה כתב (שמות כג,ז(
". ומדוע התיר לעצמו רבה בר בר חנה לגזול מזמנם של על פי שאין עיקר העונש על ההפסד, כי לא הפסיד ממנו דבר שיזכה בו

  אנשי השיירה. וכבר נזקקו לשאלה זו גדולי הדורות.
  :ובספר הערות הגרי"ש אליישיב למסכת ברכות מובא

ריך צ ,ובפרט שיש כאן גם דררא דגזל במה שמעכבם בדרך, ומה שהותר לו לשקר ולהונות את אנשי השיירה אע"פ שאסור לכאורה"
הפסד של הידור ברכה במקומו הוי כהפסד של  וכיון שאצל רבב"ח .במקום הפסד דבר חשוב ה לזהשכך הסכימו ביניהם שימתינו ז לומר

ונראה עוד לפי"ז שהוא מה שאמרו בגמ' שמשום . אלא שהוצרך לשנות כדי שיקבלו את דבריו ,דבר חשוב שפיר נכלל הוא בהסכמתם
ולכך  ,שקר כיון שהמצוות נדמו לרבב"ח כיונה דדהבא ן זהוהיינו שבאמת אי ,שכנסת ישראל נמשלו ליונה אמר שאשתכח ליה יונה

 ".סייעוהו מן השמים שמצא יונת זהב ללמדינו ערך דקדוק בכל מצווה

ונראה שניתן לקחת מדברים אלו את היסוד האמור שהמצוות נדמו לרבה בר בר חנה כמו יונה של זהב, ולכן לא הוציא דבר שקר 
  מפיו. ולפתח אותו בשלב נוסף.

  

  המעשים ברבה בר בר חנה
עד) מובאים מעשים רבים שראה רבה בר בר חנה במקומות שונים, והם ידועים גם -בפרק הספינה (דפים עג במסכת בבא בתרא

בשם 'אגדות רבה בר בר חנה'. ורבים מן המפרשים ביארו חלק גדול מהמעשים האלו בתור מעשים סמליים. וכפי שכתב שם 
  במסורת מהגאונים: הריטב"א

והגאונים כתבו כי כל היכא דאמרינן ... לא היו נראים להם במראית העין אלא במראה החלוםויש גם במעשיות אלו ענינים נרמזים ש"
  "הכא לדידי חזי לי במראה החלום היה

  וכן רבי יוסף חיים כתב (בן יהוידע שם):
יאות, עם "הנה נודע כל מאמרים אלו לא דברו בהם דברים כפשוטן, אלא הם דברי משל, ואפילו שיש בהם דברים שאפשר להיות במצ

  'להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם' ". (א ,ו) כל זה לא נאמרו אלא דרך משל וחידה והמה הנקראים במשלי
ולפי זה אפשר שהמעשה ברבה בר בר חנה שיצא בשיירה ובירך ומצא יונת הזהב הובא כדי לרמז שמדובר באחד מהמעשים 

ה שהם מעשים סמליים. והוא מאיר באור חדש את מחלוקת בית הלל ובית שארעו לרבה בר בר חנה במסעותיו במדבר, שידוע הי
  שמאי ואת המעשים בשני התלמידים, וכדלקמן.
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 מדוע לא ענו בית הלל לבית שמאי
לכבוד עצמו לבית שמאי היתה טענה צודקת, אם שכח אדם ארנק בראש הבירה, וודאי שהיה עולה בחזרה לקחת אותו, ואם "

  ", ומה יענו בית הלל לבית שמאי על טענת בית שמאי?שמים לא כל שכןלכבוד  -הוא עולה 
  

כדי להעמיק בשיטת בית הלל צריך להתבונן בחיוב לברך במקום שבו אכל האדם. חיוב זה לא נאמר בכל דבר מאכל, יש אומרים 
וקא פת לבד אומרים שדו, ויש קא מיני דגןודוש אומרים שטעונים ברכה לאחריהם במקומם, ויהם הדברים שששבעת המינים 

). ונראה שחיוב זה הוא מעין הידור מצווה. והיינו, שלאחר שאדם אכל הוא אמור לחוש ה,אורח חיים קעח ורמ"א (שולחן ערוך
מעצמו צורך להודות לבורא עולם על המאכל שברא והעניק לו. ובאו חז"ל וקבעו שהמקום שבו התעוררה באדם תחושה זו הוא 

לברך בו, שאז חיה בלב האדם הרגשת התודה בכל מאודה, והיא תבוא לידי ביטוי גם באמירת הברכה. המקום והזמן הראוי 
  ):קכד ,תניינא(ליקוטי מוהר"ן ובדומה מצאנו ב

שמעתי בשמו שאמר. שלפעמים מגיע לאדם הרהור תשובה והשתוקקות להש"י באיזה מקום. שצריך שם באותו המקום דייקא "
וההשתוקקות כגון לדבר שם איזה דיבורים של תחינות ובקשות או דברי השתוקקות בפה ובלב כפי  להתחזק בזה ההרהור תשובה

  .."כי כשיזוז ממקומו יכול להיות שיפסוק. ...הענין
אלא שחז"ל לא חייבו אדם להדר ולברך במקום שבו אכל אלא כאשר אכל מאכל חשוב, שאז יש סיכוי גדול יותר שהתעורר בו 

ת לבורא העולם. ואמנם במאכלים הפשוטים לא חייבו חז"ל לברך באותו המקום, ויש להסיק שחז"ל לא רצו מעצמו הרצון להודו
  לכפות על האדם שירגיש דברים שיש חשש גדול שלא חש בהם מעצמו.

ואם אדם אכל דברים שחייבו לברך עליהם במקום האכילה, אלא ששכח ולא בירך ויצא ממקומו, נראה שהרגשת התודה לבורא 
עולם לא פעמה בליבו בכל מאודה, או שארע דבר גדול מאוד שטרד את דעתו עד ששכח מהרגשת תודה זו. ובית הלל סבורים ה

שאין לכפות עליו להרגיש בלבו דברים שהוא אינו נמצא כעת בדרגה הרוחנית כדי שיחוש בהם. ואמנם אדם פשוט חש את 
ליטול את הארנק ששכח ואפילו נמצא הארנק בראש בנין גבוה והוא החשיבות של הכסף שנמצא בארנק שלו, ולכן הוא יחזור 

צריך לעלות קומות רבות ברגל. אך לא כל אדם חש את החשיבות בחזרה למקום שבו התעורר בו רגש ההודאה לבורא עולם, ואם 
ון ובלב שלם במקום חכמים יכפוהו לכך, הברכה תצא אז מפיו מתוך מרירות מועטת. והעדיפו בית הלל שתצא הברכה מפיו ברצ

  המרוחק, מאשר שתצא מפיו בכפייה במקום שבו אכל.
ונראה שבית שמאי סבורים שכאשר יכפו על האדם לחזור למקומו ולברך, תתעורר בו שם שוב הרגשת ההודאה הטבעית שהיתה 
  לו במקום זה בעת שאכל, ויברך אז בלב שלם. ונראה שלמחלוקת בסברות אלו מרמזים המעשים המובאים שם בסוגיה וכדלקמן.

  

  ארנק של זהב
". דבר זה נכון אצל גדולי ישראל בכל הדורות טֹוב ִלי תֹוַרת ִּפי ֵמַאְלֵפי ָזָהב ָוָכֶסף): "יט,עבתהלים קדויד המלך מעיד על עצמו (

  וגם בדורותינו, וכן מסופר על הגר"ח קניבסקי שליט"א (הספרים של רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א עמוד צא):
מעט בכל יום, ובמשך שנים רבות היה נוסע בכל רחבי הארץ פעם שאלו את רבינו היכן העשירות מהסנדקאות שלו, שהרי הוא סנדק כ"

בשביל מצוות סנדקאות [ועי' מהר"ל ריש הל' מילה, ורמ"א יו"ד סימן רס"ה סעי' י"א שסנדק זוכה לעשירות], והשיב שאביו זצ"ל אמר 
  ..."שהעשירות שלו הם הספרים שחיבר, וכך הדבר גם אצלו

שעשה כבית שמאי, ששכח ולא בירך והחמיר וחזר למקום הראשון וברך שם ומצא  ונראה שלענין דומה מרמז המעשה בתלמיד
ארנק. שכאמור, בית הלל לא אסרו לחזור למקום הראשון ולברך שם, אלא שלא רצו לכפות זאת על האנשים שמא תתעורר בם 

טה נראה שהתלמיד מצא שם מרירות ויברכו שלא בלב שלם. אלא שאותו תלמיד החליט להחמיר כבית שמאי. ולפי ההבנה הפשו
ארנק של כסף וזה היה שכרו שהחמיר כבית שמאי. אמנם ניתן לומר שהשכר של אותו תלמיד היה שכאשר החמיר על עצמו וחזר 

למקום הראשון התעורר בו רגש ההודאה הטבעי לבורא עולם כפי שהיה לו בעת שאכל שם, ובירך בלב שלם והיה שש ושמח על 
היה מוצא ארנק ובו מטבעות כסף. וכדי לרמז לכך מובא בהמשך הסוגיה המעשה ברבה בר בר חנה שידוע כאילו אדם רגיל  -כך 

  שהמעשים שאירעו לו פעמים שהם מעשים סמליים.
  

  דיוקים במעשה ברבה בר בר חנה
חנה עולה שחברי השיירה לא היו גויים אלא יהודים שסברו כשיטת בית הלל, שאדם יכול לברך במקום  מדיוק בדברי רבה בר בר

לבורא עולם אתה , מקום שאתה מברךכל בכאן, כי  תברךאמרו לי: יהרי שנזכר, וברכתו תהיה רצויה, וכפי שהוא אמר בלבו: "
אלא כוונת הלב בהודאה לבורא. וכיוון שהוא מברך בלב  ". והיינו, שלדעתם העיקר בברכה אינו הוצאת המילים מהפה,!מברך

  שלם גם במקום הרחוק, אין צורך שיחזור למקומו שהרי בורא העולם נמצא בכל מקום.
ואילו רבה בר בר חנה סבר כבית שמאי, או שסבר שבית הלל לא רצו לחייב אדם לחזור ולברך במקום הקודם, אך הם מודים 

ו התעורר בו רגש ההודאה לבורא עולם, והטרחה שבחזרה אינה קשה עליו, הוא רשאי לעשות שאם אדם רוצה לחזור למקום ב
כך. וכאמור, כשהוא אמר להם שהוא שכח שם 'יונה של זהב' הוא תיאר בפניהם את הרגשתו ביחס לברכה שברצונו לברך במקום 

רה לא הוליד בליבו רגש של מרירות, וכשהוא הקודם. ומה שמסופר שם שהוא חזר ומצא 'יונה של זהב' משמעותו, שהטורח שבחז
חזר למקום שבו אכל הוא נזכר ברגש ההודאה לבורא עולם שפיעם בו בעת שאל שם, ובירך שם מתוך רגש זה ובלב שמח. 

  והשמחה שבקיום מצווה זו היתה חשובה בעיניו כמו 'יונה של זהב'.
  

  מעבידים אוכלי אדם
יש כמה סוגים של בעלי בתים שמעסיקים פועלים שכירים. יש בעלי בתים הגונים המתייחסים בכבוד לפועל שהם מעסיקים, 
ומשלמים לו שכר ראוי. ומאידך יש בעלי בתים המנצלים ככל האפשר את כוחותיו של הפועל ומעניקים לו שכר מזערי. בעלי 

ַוֲאֶׁשר ָאְכלּו ְׁשֵאר ַעִּמי ... ָראֵׁשי ַיֲעֹקב ּוְקִציֵני ֵּבית ִיְׂשָרֵאלתור 'אוכלי אדם': "...ג):ב-, אג(מיכה הבתים הנצלנים מתוארים בנבואת 
". ואפשר שלכך גם כוונת המשורר בתהילים ְועֹוָרם ֵמֲעֵליֶהם ִהְפִׁשיטּו ְוֶאת־ַעְצֹמֵתיֶהם ִּפֵּצחּו ּוָפְרׂשּו ַּכֲאֶׁשר ַּבִּסיר ּוְכָבָׂשר ְּבתֹו ַקָּלַחת

". ותיאור זה בתהילים מתייחס לבעל בית עשיר ְּבָמְׁשכֹו ְבִרְׁשּתוֹ  ָעִניְבֻסֹּכה ֶיֱאֹרב ַלֲחטֹוף ָעִני ַיְחֹטף  ְּכַאְרֵיהֶיֱאֹרב ַּבִּמְסָּתר ): "י, ט(
ושק העני לעבוד אצלו כפועל שכיר, ובסופו של דבר הוא מנצל את כל כוחותיו ומשלם לו שכר מזערי, או אפילו ע המפתה את

  אותו לגמרי ומשלם לו רק חלק משכרו או שאינו משלם לו כלל, ובעל הבית שכזה מתואר כאן בתור 'אריה' שאוכל אדם.
  

ונראה שמציאות כזו מרומזת במעשה בתלמיד שאכל אותו אריה. רש"י ביאר שהתלמיד שאכל ויצא במזיד ממקומו על דעת 
אה שהתלמיד מיהר למקום שבו מתכנסים פועלים המחכים שיבואו בעלי לברך במקום אחר, עשה כך משום "שהוצרך לילך". ונר

בתים לשכור אותם למלאכה. וחשש התלמיד שאם ישתהה ויברך במקום שאכל, יבוא בינתיים בעל הבית כלשהו למקום הכינוס 
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  עקב
התלמיד ללכת למקום וישכור פועל אחר שכבר נמצא שם לפניו. וידוע ש'שעת הדחק' נידונת כמצב של 'בדיעבד', לפיכך העדיף 

הכינוס של הפועלים ולברך שם, כדי שלא יפסיד בינתיים הזדמנות להשיג עבודה. ואמנם הוא הקדים להגיע לשם ובא בעל הבית 
ושכר אותו למלאכתו, אלא שאותו 'בעל הבית' התגלה לאחר מכן כ'אריה' ש'טרף' וניצל אותו עד תום. ונמצא שאילו היה נוהג 

במזיד אלא היה מברך במקום שאכל, לא היה 'טורף' אותו 'אריה'. ויתכן שאם שהיה מגיע למקום הכינוס  כדין, ולא היה יוצא
רק לאחר שהשתהה וברך, היה מגיע אז לשם בעל הבית הגון ושוכר אותו ומשלם לו כראוי ויותר מכך, והיה הדבר דומה ל'מציאת 

  ארנק של כסף'.
  

  לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  
  

  (מתוך ח"ב)
  

   Kinshasa, Zaire                             קינשסה, זאיר
  "אניסן תשנ

  
  "שבעה" אדם שלא הספיק להגיע לקבורת קרובו הנפטר, מאימתי הוא מונה

  
  השאל

כשיגיע לבית האבל או אבל ששמע על פטירת אמו, אך בהעדר תחבורה לא יכול היה להגיע לקבורתה, האם ימנה לעצמו שבעה 
  מיום). (המרחק בפועל פחות ?מקבלת השמועה

  

  בהתשו
בן ששמע על פטירת אמו, וגם יודע את מועד קבורתה, אף על פי שאינו יכול להגיע לקבורה, יתחיל באבילות מיד עם זמן הקבורה, 

  .1םוכשיגיע לבית האבל, ימשיך באבילות כמו יתר האבלי
  

_____________________________________________  
  

" (חלק א עמ' קפח) במי שקיבל טלפון או מברק שקרובו הגר בעיר אחרת, םהל' אבילות שו"ע (יורה דעה סי' שעה ח), ועיין עוד ב"גשר החיי   1
 ימתין מלקבל אבילות עד זמן הקבורה. - נפטר ויקבר למחרת

 
  ם צוות המשיבים ובברכת התורה,בש

  

  הרב יוסף כרמלה ארנרייך      משב הר
  שי הכוללרא

  
  אני מאשר: גם
  שאול ישראלי הרב

  
  

  info@eretzhemdah.orgניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך 
  
  

 

 

 

 

  

  

  

  
  

 לע"נ
   עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
  בן  חיים משה

  ז"לכהן  קוקה יהודית
 בתשרי תשע"הנלב"ע ז' 

  לע"נ
  ז"ל יעקברבי 

   וחנה ועיישה אברהםבן 
  סבג יעיש ושמחה בת

  

  לע"נ 
  זלמן ושרה  בןשלמה דוד 

   ז״ל אבנית
  טתשע" סיוןנלב"ע 

  ז"ל       גב' לוריין הופמןלע"נ                 בכ"ב באב לב"ענ נורמן רוסקלע"נ   
  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

  


