
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ע"תש בראשית

  
  

  ? והתכלית-מתחיל בבראשית 
 "ארץ חמדה" כולל שרא, כרמל יוסףהרב 

  

  

  
  

  :תיאורו של העולם בהליך הבריאה מופיע בפסוק השני של פרשת בראשית
  )ב' בראשית א"(ְוָה)ֶרץ ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו ְוחֶֹׁשְך ַעל ְּפֵני ְתהֹום ְורּוַח ֱאלִֹהים ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים"

  ".ְּבֵראִׁשית"שהרי המאמר הראשון הוא ,  אחרי צאת היש מתוך האין במאמר אלקי,מצב של בריאה? כיצד היה נראה העולם במצב זה
  . ה"של הקב" רוח פיו"מעל הריקנות ריחף כסא הכבוד ב. שהתמהון וההשתוממות גרמו למבוכה והכל כתוצאה מן הריקנות: "י מסביר"רש

  . מסבירים רוח כפשוטו' אבן עזרא'נכדו ו' ם"רשב'
ע "להתנועע על פני המים וליבשם קצת כמו שפירש החכם ראב'  סמך אותו לאלהים בעבור היותו שליח ה-רוח אלהים ו: "ל"ק וז"כך גם הרד

  ".  כי מנהג הלשון כשירצה להגדיל הדבר סמך אותו לאלהים, ואפשר שסמך אותו לאלהים לפי שהיתה חזקה. ל"ז
  ).ל"מושגי יסוד בלשון הפילוסופים של תקופתו ואכמ( ללא צורה אך, ן בעקבותיו מסבירים כי התוהו הוא אומנם חומר"ם והרמב"הרמב

  
  ". ְמַרֶחֶפת"נחלקו הראשונים גם מהי משמעות הביטוי 

  . הריחוף משמעותו תנועה:  י"לרש
  . ג בעקבותיו פירשו מלשון מנוחה"ם והרלב"הרמב

  . ש השני שהבאנודומה לפירו, בעברית של ימנו הריחוף מקביל לדאיה שהוא מעוף ללא הנעת הכנפיים
  : י מדברי ירמיהו"האברבנאל מוכיח כרש

הוא נגזר מלשון : "ל"וז). ג ט"כ" (ַלְּנִבִאים ִנְׁשַּבר ִלִּבי ְבִקְרִּבי ָרֲחפּו ָּכל ַעְצמֹוַתי ָהיִיִתי ְּכִאיׁש ִׁשּכֹור ּוְכֶגֶבר ֲעָברֹו יָיִן ִמְּפֵני ְיקָֹוק ּוִמְּפֵני ִּדְבֵרי ָקְדׁשֹו "
כנשר יעיר קנו על גוזליו ירחף יפרוש כנפיו יקחהו ישאהו 'וענין הכתוב יורה שאמר ...צמותי שענינו הרעש וההתנועעות הבלתי מסודררחפו כל ע
כנשר יעיר 'שהם כלם תנועות לא מנוחת וכלל הענין שמרחפת מורה על התנועה או על ההנעה וההתעוררות לתנועה והוא אמרו ' על אברתו

תהיה ...  שבבא הנשר עליהם ינשב ברוח כנפיו באופן שיעירם ויקיצם משנתם כדי שיוכל ללקחם ולשאת אותם על אברתו'קנו על גוזליו ירחף
  ".מלת מרחפת מורה על ההערה וההנעה שעושה במים שהוא רמז לעלול

מביאה אותו למסקנה כי ההקבלה היא הרבה " ִיםְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמ"להסבר " ַעל ּגֹוָזָליו ְיַרֵחף:  "הדוגמה שמביא האברבנאל משירת האזינו
  .  יותר נרחבת

  
  :נשווה את פסוקנו בבראשית לפסוקים בשירת האזינו

  : ְּכִאיׁשֹון ֵעינֹו ְיבֹוְנֵנהּו ִיְּצֶרְנהּו ְיסְֹבֶבְנהּוְיִׁשמֹן ְיֵלל ּוְבתֹהּוִיְמָצֵאהּו ְּבֶאֶרץ ִמְדָּבר "
  ֹ ).יא-ב י"דברים ל" ( ִיְפרֹׂש ְּכָנָפיו ִיָּקֵחהּו ִיָּׂשֵאהּו ַעל ֶאְבָרתוְיַרֵחףיו ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנֹו ַעל ּגֹוָזָל

נוכל להמשיך ולטעון כי , אם כך". ְיַרֵחף"מקביל ל" ְמַרֶחֶפת", י הסביר"כפי שרש" ְיִׁשמֹן"הוא " בֹהּו"ה, מופיע בשני המקורות" תֹהּו"ה
יתפרש לא מלשון מציאה אלא מלשון " ִיְמָצֵאהּו", אם כל זה נכון אזי". יצירה"מקביל ללשון " ִיְּצֶרְנהּו"ו" ברא"מלשון בינה מקביל ל" ְיבֹוְנֵנהּו"

  .בריאה, חידוש, המצאה
  

תכלית בריאה זו ביציאת .   מעשה בראשית-ה "התורה פותחת בתאור הבריאה של העולם בידי הקב. המסקנה מהקבלה זו מאוד מעניינת
  ". ְיִׁשמֹן ְיֵלל ְבתֹהּו"תיימת בשירת האזינו שם מצויה ההקבלה בין בריאת העולם לבריאת עם ישראל במדבר הריק התורה מס, לכן. מצרים

  .התהליך שמתחיל בבראשית מגיע לתכליתו רק עם הימצאותו של עם ישראל בעולם
  

 !כמה אחריות מטילה ההקבלה הזו על כתפנו
 

   נ"לע
  ל " זאשר וסרטילהרב 
  ט"סכסלו תש' ע ט"נלב

  

  נ "לע
  ל" זאמריק דויטש' פרופ

  חבר העמותה

  

  נ "לע
   יעקברבי 

  בן אברהם ועיישה סבג
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  נז-בבא בתרא נא, תשרי'  כט-' כג

  )נד עמוד ב(קניית קרקע מגוי 
  הרב עופר לבנת

  נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב "לע

 קרקע לקניית? מה קורה כאשר גוי מוכר קרקע ליהודי. דנה במקרה מאוד מעניין) בבא בתרא דף נד עמוד ב(השבוע בדפי הדף היומי הגמרא 
פעולה בקרקע שנעשית על ידי הקונה (חזקה . ג) נתינת שטר מכר מהמוכר לקונה(שטר . ב כסף . א: ניתן להשתמש בשלושה סוגי קניינים

, הסיבה לכך היא שהגוי. נוצרת מעין סתירה משפטית, אם התשלום בוצע לפני נתינת השטר, כשגוי מוכר ליהודי, אמנם). להראות את בעלותו
הישראל אינו מתכוון לקנות את הקרקע עד שיקבל את שטר , מאידך. מתכוון להקנות את הקרקע ומסתלק ממנה, מקבל את הכסףמרגע שהוא 

הגמרא אומרת שבמצב ביניים זה הקרקע מוגדרת כהפקר ויכול אדם שלישי לזכות בה אם יעשה . המכירה המעיד על כך שהוא קנה את הקרקע
 . החוק קובע, אם יש חוק של המלכות המסדיר את קניית הקרקע, ראמסייגת הגמ, אמנם. בה קניין חזקה

ה הרי "ד, שם(ם "לדעת הרשב? האם האדם השלישי שזכה בקרקע צריך לשלם לקונה את מה שהוא שילם לגוי עבור הקרקע, נשאלת השאלה
אמנם לדעת רב האי . ינו צריך לשלם עבורההשלישי שזכה בה א, כיוון שהקרקע מוגדרת כהפקר במצב ביניים זה) סה, ג(ש "והרא) הן כמדבר

ה "נד עמוד ב ד(ן "והרמב) יד, זכיה ומתנה א(ם "הרמב) ל"ש הנ"הובא ברא(רבינו חננאל ) ה אבל הוי יודע"ספר המקח והממכר שער יד ד(גאון 
  .השלישי שזכה צריך לשלם ללוקח את מה שהלוקח שילם לגוי עבור הקרקע) נכסי הגוי

מדברי הראשונים נראה שיש שלוש שיטות מדוע ? לדעת הראשונים הללו, מדוע השלישי שזכה צריך לשלם ללוקח, הפקרהקרקע מוגדרת כ אם 
  :השלישי צריך לשלם ללוקח

  .הקרקע נחשבת כממושכנת לו עבור מה שהוא שילם לגוי,  למרות שהלוקח לא קנה את הקרקע-רבינו חננאל .1
  . על השלישי לשלם ללקוח עבור ההנאה שקיבל ממנו, י ניתנה אפשרות לשלישי לזכות בקרקע כיוון שרק בזכות זה שהלוקח שילם לגו-ן"רמב .2
לכן גם השלישי .  הקרקע אינה הפקר מוחלט אלא רק ניתנת אפשרות לאדם אחר להיכנס בנעלי הקונה לקנות אותה מהגוי-רב האי גאון .3

  . מוגדר כלוקח ועליו לשלם עבור הקרקע
  

  . פסק כדעת רוב הראשונים שעל השלישי שזכה לשלם ללוקח את מה שהוא שילם לגוי עבור הקרקע) ב, מ קצד"חו(השולחן ערוך 
     
  
  

 

  

  

  )ו"מתו� ח(
  

   New York, USA                     ב"ארה, ניו יורק
                                             ה"כסלו תשס

  

  מ& שאצל הגולש יו� חול ובישראל שבתבז, ל באתר אינטרנט המתעדכ& בישראל"גלישה בחו
  

  :שאלה
בשעות שש� עדיי� לא ', ב ביו� ו"הא� מותר לאד� הנמצא בארה. ידי מחללי שבת�אתר עיתונות ישראלי מתעדכ� ג� בשבת על

כשש� מוצאי שבת ובישראל עדיי� , ל במוצאי שבת בדרו� מזרח אסיה"כנ? לקרוא את הדברי� הכתובי� באתר, נכנסה השבת
  .שבת

  
  :תשובה

. 2א! א� המשתמש נמצא במקו� שש� עדיי� לא נכנסה השבת, 1אתר אינטרנט המתעדכ� באופ� רצי! במהל� השבת אי� לעיי� בו
  .נית� להקל לעיי� באתר,  א� הדברי� הכתובי� באתר נכתבו בשבת3ובמקרה שאי� ידוע

  
_________________________________________________________  

  

. שהמבשל בשבת א! במזיד מותר התבשיל לאחרי� במוצאי שבת מיד) א' ח שיח סע"או(ע "היה מקו� להקל בדבר שכ� פסק השו, לכאורה   1
יהיה מותר לו ליהנות ממה ) אמנ� לא מוצאי שבת אלא ערב שבת(וכיוו� שאצלו אינו שבת , וא� כ� הרי המשתמש הוא בכלל אחרי�

  : כ� ונית� להשיג עליו מכמה פני��זה אינו פשוט כלא� היתר . א! שנכתב בשבת, שנכתב
ולא למוצאי שבת של , ייתכ� שהקנס של חכמי� לאסור את התבשיל על אחרי� עד למוצאי שבת מתייחס למוצאי שבת שאצל עובר העברה

� כניסת השבת שכ� המציאות הפשוטה הייתה שזמ, כמוב� קשה למצוא התייחסות מפורשות בגמרא ובראשוני� בעניי�" (אחרי�"ה
  ).שכ� היו באותו מקו�, היה זהה" אחרי�"ויציאתה אצל עובר העברה ואצל ה
ואינו דומה למקרה המוזכר , כיוו� שמפעיל האתר מעדכ� אותו בשבת לצור� הנכנסי� לאתר, "אחרי�"ייתכ� שהנכנס לאתר איננו מוגדר כ

שכתב שמי , )ק ב"שיח ס' סי" (מג� אברה�"ואכ� מצינו ב. י האחרי�וקל הדבר יותר כלפ, שש� המבשל בישל לעצמו, )ש�(ע "בגמרא ובשו
' ד סי"יו(ע "וכ� מצינו בשו. וכשנעשה האיסור במזיד נאסר התבשיל עולמית ג� למי שנתבשל בשבילו, שנתבשל בשבילו דינו כמבשל עצמו

) ש�" (מג� אברה�"אמנ� כתב ה. ל בשבילושהתערובת אסורה למבטל עצמו ולמי שנתבט, לגבי מבטל איסור לכתחילה במזיד) ה' צט סע
שכ� כתב שהטע� שאסור למי שנתבטל בשבילו הוא מחשש , שדי� זה הוא דווקא לגבי מבטל איסור) ד ש�"יו" (בית יוס!"שמשמע מה

של בשבילו שכ� א� יאמר לנוכרי לב, א� בשבת טע� זה אינו שיי�; שמא בפע� הבאה יאמר לנוכרי לבטל בשבילו ויוכל ליהנות מהתערובת
עוד יש להעיר שייתכ� שאי� להגדיר את המקרה שלפנינו כ� . שכ� בלאו הכי צרי� להמתי� למוצאי שבת בכדי שיעשו, לא ירוויח בזה דבר
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ונחלקו . שכ� מפעיל האתר עושה זאת בשביל כל מי שירצה להיכנס ולא לצור� אד� מסוי�, שמפעיל האתר עושה זאת בשביל המשתמש
 .ואי� כא� מקו� להארי�, )עט' ג סי" (מנחת יצחק"ת "ועיי� בשו, ג� בכהאי גוונא נחשב כמלאכה שנעשתה בשביל ישראלבזה אחרוני� א� 

א� כשנוכרי עושה מלאכה בשביל , הוא דווקא כשעובר העברה הוא ישראל, שמותר לאחרי� ליהנות במוצאי שבת מהתבשיל, די� זה
ומשו� כ� , כיוו� שאינו חמור בעיניו האיסור לומר לנוכרי לבשל בשבת, בשל בשבילוישראל קיי� חשש שלהבא הישראל יאמר לנוכרי ל

ומשו� כ� יכול ליהנות ממלאכת הנוכרי רק במוצאי שבת לאחר , אסרו חכמי� ליהנות ממלאכתו באופ� שמרוויח מהעובדה שנעשה בשבת
שהשווה לעניי� זה די� , )ק ה"ס" משבצות זהב", רעו' סי" (י�פרי מגד"ועיי� ב). שכה' ח סי"או(ע "כמבואר בשו, "כדי שיעשו"שיעור זמ� 

שכ� הוא , קיי� איסור ליהנות ממעשיה�, שמפעילי האתר הנ� יהודי� שאינ� שומרי� תורה ומצוות, בנדו� דיד�, א� כ�. מומר לדי� נוכרי
כ� �שלא פשיטא ליה כל) ק כב"ס" ברה�אשל א", שכה' סי" (פרי מגדי�"ועיי� ב. בוודאי מרוויח מ� העובדה שמעדכני� בשבת עצמה

 ".      ולפני עור לא תת� מכשול"כדי שלא יעבור על , כיוו� שהיהודי לא יבקש מהמומר לחלל השבת, להשוות בי� די� המומר לדי� הנוכרי

ודמי , ורא בעיניו בלבדשכ� הנכנס לאתר אינו עושה מעשה הנאה אלא רק ק, לומר סברה נוספת להקל בענייננו, לכאורה, כמו כ� היה מקו�
מכל ) ש�(וא! שלפי אחת האפשרויות המובאות בגמרא ; "קול מראה וריח אי� בה� משו� מעילה): "א"פסחי� כו ע(למה שנאמר בגמרא 

ומלבד ". מעשה שבת"א� אי� הכרח שיש להחמיר לאסור לכתחילה א! בדי� , שהיא חמורה, אפשר שזה דווקא במעילה, מקו� זהו איסור
שהרי מה שהובא , שכלל אי� איסור בקול מראה וריח, כנראה נקט להלכה את אפשרות השנייה בבבלי) ג"ה ה"סוכה פ(רושלמי זאת הי
קול מראה וריח "ותירצו ש,  הקשו בירושלמי שלכאורה יש בזה מעילה–שאישה הייתה בוררת חיטי� לאור שמחת בית השואבה , בגמרא

, בעניי� שמיעת שידורי רדיו ממחללי שבת) קפג' ח סי"או" (הר צבי"ת "א� עיי� בשו.  אי� בכ�ומשמע שא! איסור, "אי� בה� משו� מעילה
שאז החפ+ עצמו שנעשה בשבת נאסר , יכול להיות שיי� רק כאשר עובר העברה הוא ישראל" קול מראה וריח"שכתב שכל ההיתר של 

יסור עבור ישראל אי� איסור ליהנות מחמת שהחפ+ עצמו אסור א� בנוכרי שעשה א; ודומה לחפ+ של הקדש שאסור ליהנות ממנו, בהנאה
ג� בקול מראה (וזה שיי� בכל סוגי ההנאה , אלא שא� יהיה מותר ליהנות יש חשש שיאמר להבא לנוכרי לעשות עבורו איסור, בהנאה

� לא תועיל העובדה שההנאה של וא� כ, ")פרי מגדי�"וכמבואר לעיל בש� ה(והרי די� המומר שווה לנוכרי לעניי� מעשה שבת ). וריח
  .הנכנס לאתר היא רק בקול מראה וריח

  .מהנימוק שקול מראה וריח אי� בה� איסור, א רבינובי+ נוטה לומר שיש מקו� להקל בדבר"יש להעיר שהגרנ   2
' סי" (משנה ברורה" דבריו בהובאו" פרי מגדי�"ובדומה למה שכתב ה. ולקולא, שכיוו� שכל די� מעשה שבת הנו מדרבנ� הוי ספיקא דרבנ�   3

ולכאורה . כיוו� שהוא ספיקא דרבנ� ולקולא, א� עבר ועשה" מעשה שבת"שכל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקי� אי� בו איסור , )ק ב"שיח ס
רי� א� הוא דבר שיש לו מתי, שכ� אמנ� ספק מעשה שבת הוא ספק דרבנ�, "פרי מגדי�"היה מקו� לחלק בי� ספק במציאות לבי� דברי ה

ומה ). תקיג' ח סי"או(ע "ובשו, )א"ד ע(כמבואר בביצה , ובדבר שיש לו מתירי� א! ספק דרבנ� אסור, )שכ� יכול להמתי� למוצאי שבת(
שבספק בדי� ) תצז אות ג' ח סי"או" (פרי חדש"פי מה שכתב ה�הוא על, שבמקו� ספק בדי� אי� איסור מעשה שבת, "פרי מגדי�"שכתב ה

  ). סה' סי(עקיבא אייגר ' ת ר"וכ� מבואר ג� בשו. ו מתירי�אי� די� דבר שיש ל
שכ� במקרי� רבי� א� ימתי� למוצאי , א� נראה שנית� להקל בכל זאת. בנדו� דיד� שהוא ספק במציאות היה צרי� להחמיר בדבר, א� כ�

שד� א� די� דבר שיש לו מתירי� הוא , )ק ג"קב ס' ד סי"יו" (דרכי תשובה"ומלבד זאת עיי� בספר , �שבת העדכוני� כבר לא יהיו רלוונטיי
ועיי� ש� שתלה . או שזהו די� כללי שיש להשתדל תמיד להגיע לאופ� המותר ביותר, )ל"כמו בגמרא בביצה הנ(די� ששיי� רק בתערובות 

וכל זה . יש לו מתירי�אפשר שבנדו� דיד� אי� די� דבר ש, א� כ�. � בהסבר די� דבר שיש לו מתירי� בתערובות"י והר"הדבר במחלוקת רש
  ).מכל מקו� חזי לאיצטרופי, וא! שמבואר לעיל שהנ� דחוקי� (1מלבד הטעמי� להקל שהוזכרו בהערה 

  

  
  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
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   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

  ' ו�'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה
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