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קדושקדושקדושקדוש גבריאלגבריאלגבריאלגבריאל הרבהרבהרבהרב

˙·˘ Ï˘ ‰�˘ ˙‡¯˜Ï ‡ˆ� Â‡Â·

לחינם לא המלכה? שבת לקראת האדם הוא טורח הכנות כמה טרחות כמה

חז יאכל"דרשו מהיכן שבת בערב טרח שלא מי בשבת, יאכל שבת בערב שטרח מי ל

ע"(עבשבת ג' ?א)"ז

אלא שבת, לכבוד הנצרכות הגשמיות בהכנות רק מדובר שלא הדבר ברור

הברכה מקור שהוא יומין, כל מתברכין שממנו היום לקראת עצמו האדם בהכנת

הרגשת את השבוע ימי כל במשך לחיות וחיותנו. אמונתנו מקור שממנו והשפע;

בתודעתנו, צל"השבת ישאף ולנשמה."כעבד לנשימה וכאוויר

א שנה"כיצד לקראת השנים? שבת לקראת עצמנו את להכין צריכים אנו כ

שבת? שכולה

החינוך פד)ספר לשמיטה:(מצווה שבת בין היחס על כותב

חדוש ענין במחשבתנו חזק ציור ולצייר בלבנו לקבוע המצוה, "משרשי

הארץ ואת השמים את ה' עשה ימים ששת כי יא)..העולם כ, ולכן.(שמות

השביתה מלבד זו בשנה הארץ שתוציא מה כל להפקיר הוא ברוך ציוה

ושנה שנה בכל הפירות אליו שמוציאה הארץ כי האדם שיזכור כדי בה,

וכשהוא אדוניה, ועל עליה אדון יש כי אותם, תוציא וסגולתה בכוחה לא

להפקירם". אליו מצוה הוא חפץ

אך"חז נוספים, לערכים לשמיטה השבת יום בין ההקבלה את הרחיבו ל

המתבטאים ביניהם משותפים בערכים רק אינה הזו שההקבלה יראה המתבונן

עקרוני עניין גם יש אלא ובמצוותיה בתורה לעיסוק זמן פסק בה', בטחון במנוחה,

השבת יום שהוא השפע וממקור החיים ממקור והיונקת הנובעת הזמן מערכת של

השמיטה. ושנת

חמדה הכלי בעל זה עניין לבטא 253):היטיב עמוד בהר (פרשת

ית"ש השגחתו תחת רק והם מהקב"ה הנבחר העם שהם להם "...ולהורות

יזרעו ולא שמיטה יהיה שביעית שנה שכל שמיטה מצות הקב"ה להם צוה

לאכול ברכה להם יהיה ואעפי"כ יקצרו המצוההמצוההמצוההמצוהולא ולכןולכןולכןולכן שביעיתשביעיתשביעיתשביעית שנהשנהשנהשנה

ומיומיומיומי ברכהברכהברכהברכה בובובובו להשפיעלהשפיעלהשפיעלהשפיע בשבתבשבתבשבתבשבת כחכחכחכח הקבהקבהקבהקב""""הההה שנתןשנתןשנתןשנתן כמוכמוכמוכמו השביעיתהשביעיתהשביעיתהשביעית בשנהבשנהבשנהבשנה

השניםהשניםהשניםהשנים ששתששתששתששת בכללבכללבכללבכלל ברכהברכהברכהברכה לולולולו שופעשופעשופעשופע שביעיתשביעיתשביעיתשביעית ויסודשמשמרשמשמרשמשמרשמשמר תכלית היה וזה

בזריעה בעבודתם הצלחתם שכל להם להורות ישראל בארץ ישראל קיום

בשביעית..." שביתה ע"י רק הוא בארץ וקיומם וקצירה

בה יש לארצו ישראל של הקשר יסוד את להדגיש בלי לשמיטה להתייחס

כותבת: המצוות כל על בצוותה התורה לאמת. תשמעוהחטאה שמוע אם "ועתה

העמים מכל סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם הארץהארץהארץהארץבקולי כלכלכלכל לילילילי יט)"כיכיכיכי ;(שמות,

חז על"וביארו לט :א)"(סנהדרין

שש זרעו לישראל הוא ברוך הקדוש אמר דשביעתא... טעמא "מאי

היא". שלי שהארץ שתדעו כדי שבע והשמיטו
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כך כדי עד פנימי חיבור מהווה הארץ לבין בינה החיבור השמיטה במצוות

השישית בשנה הארץ ביבול כפולה ברכה ניסית, הנהגה לחקלאי מבטיחה שהתורה

להיפך וחלילה מצוותיה למקיימי נענית הארץ כהלכתה. שמיטה מקיימים אכן אם

שמיטה. ביטול בעוון בניה את מגלה

תורה"ב של קיומה אל ושבנו ארוכות גלות שנות אחרי ארצנו אל שבנו ה

ואעפ בארץ. התלויות המצוות של זה כיוםכ"בחלק שמיטה מצוות הדעות לרוב

יושבי רוב בשדהו, החקלאי עבודת במניעת בעיקר מתבטא וקיומה מדרבנן הנה

ישראל עם רוב את הדרה במלוא מקיפה אינה זו ומצווה חקלאים אינם הארץ

זאת בכל כיצד המצווה, לבין בינינו מסוים נתק יוצר זה מצב השבת. כמצוות

זו? מצווה עם ונתחבר נתרומם

זצ נז)ל"הרב עמ' המצוות(אורות לכל ביחס זו בהרגשה הקושי על עמד כבר

כ בארץ השמיטה:התלויות למצוות ביחס ובכללן יום

בשיטות עושים... שאנו בזכר, האצורים הזיכרונות לנו, הם חיים "מלאי

מצומקיםנראים המעשיותשלחכמתההלכהלכלהמצוותהתלויותבארץ.

הם רב וענין חיים אבל מבחוץ, להם יש דלה צורה הדברים, עתה לנו

את לנוכרי במכירה השמיטה שמירת על מערימים אנו בפנים, ממלאים

כל אל בהם, גנוז צמיחה כח – הזעירים הגרגרים אלה אבל הקרקעות...

עתידים שהם מה כל ואת בעבר, צומחים שהם מה מכל עורגים, שהם מה

הקיימת..." הנשמה על בחשאי פועלים הם וכן להבא... להצמיח

חיים כוח בו יש חלקי, באופן נעשה אם גם בארץ, התלויות המצוות קיום

בכללה. האומה על פועלים והם גדול

הבעל השמיטה שנת את נקבל ט?"כיצד

יקרבנו והלכותיה ערכיה על שמיטה של בעניינה העיסוק שריבוי נראה

של ריבונו לבין בינינו בקשר הן זו מצווה ומביעה שמסמלת מה וכל זו לשנה

כהלכתה המצווה את לקיים והחשק התשוקה הארץ. לבין בינינו ובקשר עולם

ע לקיומה"יתגברו האפשרות תגבר כך ומתוך שמיטה של בעניינה התעמקות י

בשיבת מתקדם גאולתנו שתהליך ככל ותפארתה. הדרה במלוא זו מצווה של

כהלכתן המצוות לקיום והיכולת הרצון יתפתחו כך לארצו ראיהישראל עולת (ראה

שנד) הלימודים,עמ' מסגרות בכל מסודר לימוד זו בשנה עצמנו את לקבוע עלינו .

בעז נזכה ובכך ולתלמידים לנשים בתים, לבעלי הרחב, לקיומה"לציבור ה

אלוקינו. בבית ארצנו מרחבי בכל עליה יושביה כל כאשר מדאורייתא,

כמה מפרסמים אנו שביעית. הל' הוא המרכזי הנושא זו בחוברת כבר

איסור תחילת השמיטה, שנות מנין השמיטה, של לתחילתה הקשורים מאמרים

גם מלעסוק השמיטה בשנת נימנע לא זאת עם לסוכות. ערבות וקטיף ספיחין

תגובה ועוד המינים ארבעת תולעים, בהל' פסקים זו: ובחוברת אחרים, בנושאים

המהדרין. מן למהדרין עמיחי, יהודה הרב של למאמרו

לארץ! תהיה טובה שנה

המערכתהמערכתהמערכתהמערכת
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שליטשליטשליטשליט""""הרההרההרההרה אריאלאריאלאריאלאריאל יעקביעקביעקביעקב אאאא""""גגגג

È�ÈÒ ¯‰Â ‰ËÈÓ˘ ÔÈÈ�Ú*

(ÌÈÈÎÂ�ÈÁ‰ ‰ÈÎ¯ÚÂ ‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘)
" השורש לעזוב,"ש.מ.ט.משמעות לזרוק, היא: ― שמיטה השם נגזר שממנו ,

לבריאת שנים שבע של במחזור השביעית, השנה נקראת זו במשמעות להפקיר.

" שמיטההעולם, כספים"שנת ועל קרקעות על חלה זו שמיטה חובות). .(שמיטת

בלבד. הקרקעות שמיטת על נעמוד זה בהקשר

בתורה: ביטוי לידי באה שהיא כפי ― השמיטה וכרמךמצוות תזרע לא "שדך

תבצור" לא נזירך ענבי ואת תקצור לא קצירך ספיח את תזמור. ד-ה)לא כה ――――(ויקרא

בתורה. והקשות הגדולות המצוות לאחת ונחשבת החקלאי, על בעיקרה מוטלת

גיבורים, כך משום נקראים שנה למשך שדותיהם מעיבוד הנמנעים החקלאים

מדבר"ככתוב: הכתוב שביעית "בשומרי – דברו" עושי כוח א"גיבורי פר' רבה, (ויקרא

א). סי'

מפתחת כהלכתה השמיטה שמירת תרומתה. כן ― המצוה בקיום הקושי כגודל

לאדמה מיוחד יחס בו ומעוררת וחברתיים, לאומיים ומוסריים, דתיים ערכים באדם

ולארץ. לעם ולאדם,

"""" לאדמהלאדמהלאדמהלאדמה:::: היחסהיחסהיחסהיחס היאהיאהיאהיאאאאא.... שלישלישלישלי שהארץשהארץשהארץשהארץ שתדעושתדעושתדעושתדעו 1""""כדיכדיכדיכדי

המנסים שיש כפי ולהבראתה, הקרקע לשימור נועדה לא השמיטה מצוות

מהוברתה יעילות פחות לא הקרקע, לטיוב אחרות שיטות היו בעבר גם להסביר.

שבע מתוך אחת שנה בתורה.2למשך כתובה השמיטה למצוות האמיתית הסיבה

לה'"במפורש: שבת הארץ ב)"ושבתה כה, .(ויקרא

הקב ידי על העולם בריאת על מעידה שהשבת וממילא"כשם ימים, בשישה ה

לכך עדות היא הקרקעות שמיטת גם כך ― ומשמעותם תכליתם החיים, סיבת על

הקב ידי על נברא אלא קדמון אינו האדמה,"שהעולם של ואדוניה בעליה אנו לא ה.

בה"כי ויושבי תבל ומלואה הארץ ובעליה"הקב....3333"לה' בכלל, תבל אדוני הוא ה

שנת למעשה. השמיטה מצוות נוהגת בה רק בפרט. ישראל ארץ של ואדוניה

כי לנו להזכיר באה עמדי"השמיטה אתם ותושבים כג)"גרים כה, אנו(ויקרא אין .

בארץ לגור רשאים אנו זה בתנאי ורק ותוצרתה, האדמה על ....בעלים

*" בקובץ שדהנדפס אלו.באהלי בימים לאור יוצא אשר "

ע1. (לט א)."סנהדרין

ע2. (לא בבא-בתרא ועוד."עי' א),

א).3. (כד, תהילים
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"""" לאדםלאדםלאדםלאדם:::: היחסהיחסהיחסהיחס עמךעמךעמךעמךבבבב.... אביוניאביוניאביוניאביוני 4""""ואכלוואכלוואכלוואכלו

גם מלכתחילה, בה, יש השמיטה, בשנת הפירות שבהפקרת האמוני הצד מלבד

תקנה נקבעה המשנה בתקופת סוציאלי. וכלכליצד חברתי שיוויון להבטיח הבאה

" נקראה זו תקנה השמיטה. בית-דיןבשנת בתוספתא"אוצר נכתב וכך פ. ח"(שביעית

:א)"ה

שמביא מי כל עיירות. פתחי על יושבין בית-דין שליחי היו "בראשונה

שלוש מזון מהן לו ונותנין ממנו אותן נוטלין היו – ידו לתוך פירות

שבעיר". לאוצר אותו מכניסין – והשאר סעודות,

הצומח, לקיום החיוניות העבודות על השמיטה בשנת פיקח זה ציבורי מוסד

שבוע מדי התוצרת חלוקת ועל הציבור באוצר הפרי אחסון על והבציר, הקציר על

נצרך. לכל

" בית-דיןתקנת החקלאייםאוצר היישובים ומתרבים בימינו, מתחדשת "

" בידי ומפקידים זה להסדר בית-דיןהמצטרפים וחלוקתאוצר שדותיהם ניהול את "

עלות. במחיר לצרכנים שנהתוצרתם בכל הפירות בעד הצרכנים מן הנדרש התשלום (למעשה,

ממנו) למטה לא אם העלות, למחיר הציונות....קרוב מבשרי מראשוני קלישר, הירש צבי הרב

בהר) פר' הברית בחברה:(ספרי המעמדות בביטול זה חברתי הסדר תולה ,

שבשנה התורה אמרה העני, על העשיר יתנשאו שלא מזה ללמוד "וגם

ובשדות בגינות רשות להם יש ואביון עשיר יחד שווים כולם השביעית

לשובעה". לאכול

הוראותיה הזולת. עם וצדקה חסד של טובות מידות מקנה השמיטה מצוות

בצורכי להתחשב האדם את מרגילות והן לכל; הפקר על ומצוות אגירה אוסרות

אחרות, בשנים גם עמך".הנזקקים אביוני "ואכלו

הקב של בבעלותו הפרטית"ההכרה הבעלות להפקעת והנכונות האדמה על ה

אתיאיסטי סוציאליזם לא יותר. צודקת חברתית לתפיסה אותנו מביאות הקרקע על

מתוקנת חברה א-להים. בצלם שנבראו אדם בני של אמיתי שוויון אלא בעלמא,

בין לעני, עשיר בין הבדל ללא לכול, בה מופקרים שהפירות שוויון, בה שקיים

צביונה את לשנות העשוי ומהפכני, חדש בתוכן זוכה כזאת חברה ― לעובד מעביד

רגילות. בשנים גם ואופיה

"""" וברוחניותוברוחניותוברוחניותוברוחניות:::: בתורהבתורהבתורהבתורה עיסוקעיסוקעיסוקעיסוק להלהלהלה''''גגגג.... 5""""שבתשבתשבתשבת

פרשנים לומדים השמיטה, בשנת ממלאכתו החקלאי שביתת של מעשי ניצול

לה'"מהמילים מפרש."שבת ספורנו עובדיה דר' ב פס' שבת)"(שם השנה:ה כל "שתהיה

לעבודתו" מוכנת האדמה מעבודת עוסק.הבטלה ממלאכתו הנח האדם שבשבת, כמו

אלא בטלה, לשם אינה ממלאכה החירות השביעית, בשנה כך ובתורה, ברוחניות

יא).4. (כג, שמות

ב).5. (כה, ויקרא
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קלישר: הרב ובחכמה".כדברי בתורה יעסוק עבודה, עול יפרוק של"וכאשר שעבודו

השמיטה שנת לו ניתנה לפיכך רוחני. מתוכן אותו לרוקן עלול לאדמה החקלאי

" בבחינת רוחנית-דתית, ולהתעלות ולמדלהשתלמות ."צא

קוק להרב הארץ"(בהקדמה הנ)"שבת הרעיונות כל את באומרו:"מסכם ל

על השמיטה היא פועלת יחיד, כל על פועלת שהשבת הפעולה אותה

נטועה הא-להית שהיצירה – זו לאומה הוא מיוחד צורך בכללה. האומה

הא-להי המאור בתוכה יתגלה לזמן מזמן כי – ונצחי בולט באופן בקרבה

העמל עם חול של החברה חיי ישביתוהו לא אשר זוהרו, מלוא בכל שלה

פנימה בקרבה להתגלות תוכל למען להם, אשר והתחרות הזעף והדאגה,

שהיא. כמות בכללותה נשמתה טהרת

לעמימות קוק הרב לדברי גורם ורכושניות, תחרות של החולין בחיי העיסוק

האור לגילוי מסייעת השמיטה הלאומית. בנשמה המצוי הא-להי האור ולהדחקת

ולהתעלותו. האומה נשמת של הא-להי

"""" הפירותהפירותהפירותהפירות:::: קדושתקדושתקדושתקדושת 6""""לאכלהלאכלהלאכלהלאכלהדדדד....

ומדגישה: התורה חוזרת שמיטה לאכלה...בהלכות לכם הארץ שבת "והיתה

לאכול" תבואתה כל ו-ז)תהיה פס' חז(שם למדו מכאן פירות". של קדושתם על ל

הטבעית. בצורתם דווקא לאכילה המיועדים שביעית,

דווקאקדושה"ה אלא והפרשה, הינזרות לא מיוחדת. משמעות כאן מקבלת "

שאינה"לאכלה"אכילה. לתעשייה לא לרפואה, לא לסחורה, לא להפסד, ולא ―

מלכתחילה מקובלת שאינה שימוש צורת לשום ולא אכילה, את7לצורך לנצל יש .

שימוש בהם לעשות או לאשפה להשליך עודפים, להשמיד ולא במלואם הפירות

משני.

המוגש במזון בכבוד לנהוג חייב זולתו אצל המתארח כי קובעות, נימוס הלכות

השמיטה במאכלים. לזלזול לבזבוז, הורגלנו השפע בחברת כן. שביעית פירות אף לו.

כלפי יותר, וחסכונית יותר זהירה יותר, רצינית יותר, מכובדת לגישה אותנו מחזירה

כך בקדושה. בהם ולנהוג לכבד יש האדמה ויבול האילן פירות את בעולם. ה' מתנת

מידי שמים כמתנת לנו ניתן אשר את להעריך עצמנו העולםנרגיל כל את "הזן

בטובו".

"""" המכירההמכירההמכירההמכירה:::: היתרהיתרהיתרהיתר מאחוזתומאחוזתומאחוזתומאחוזתוהההה.... ומכרומכרומכרומכר אחיךאחיךאחיךאחיך ימוךימוךימוךימוך 8""""וכיוכיוכיוכי

מ להתעלם אפשר אי השמיטה, במצוות המכירה"כשעוסקים שהוצע"היתר ,

ההיתר בארץ. ההתיישבות ראשית עם שנה, ממאה יותר לפני לחקלאים כפיתרון

ו).6. (כה, ויקרא

רמב7. ""עי' ה-ו); פרקים ויובל שמיטה (הל' לצרכניםם שמיטה ה-ט).מדריך (פרקים "

כה).8. (כה, ויקרא
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כ שעה"הוצע מכירתהוראת ידי על כהלכתה שמיטה לשמור לחקלאים לאפשר כדי "

הוראת על לוותר ונוכל לנו ה' שירחיב עד אחת, לשנה לגוי ישראל ארץ קרקעות

בדרכים השמיטה את לשמור אפשר מהגידולים שבחלק לכך, זכינו ואכן זו. שעה

זה שתהליך כדי מקדושתם. והפירות הקרקע של הפקעה מחייבות שאינן אחרות,

ואף החקלאי; למגזר העירוני המגזר בין הפעולה שיתוף את להדק יש להתרחב, יוכל

הצרכנים, את כמשרת עצמו רואה החקלאי הדדית. ערבות השמיטה: מערכי אחד זה

רואים יחד וכולם הארץ, ברחבי ההתיישבות לחיזוק אחריותם את רואים הצרכנים

ומקודשים. נעלים ערכים עמה הנושאת לאדמה, מחויבותם את

ומכאן לארצו; ישראל עם של ליחסו דומה לאדמה שיחסה ולשון אומה אף אין

שובנו עם דווקא הארוכות. הגלות בשנות גם הארץ אל והכיסופים העמוקה הזיקה

לבין בינינו החישוקים את לחזק עלינו שממותיה, הפרחת עם דווקא לארצנו,

שאיפותינו: ואת עוצמתנו את יונקים אנו שממנה יברכךהאדמה ברך בארץ"כי ה'

לרשתה" נחלה לך נותן א-להיך .9אשר

ד).9. (טו, דברים
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זולדןזולדןזולדןזולדן יהודהיהודהיהודהיהודה הרבהרבהרבהרב

‰�ÓÏ‡ ÏÂ·‚ ·ÈˆÓ ˙Î¯·

בגמ' ענאמר נח :ב)"(ברכות

ברוך אומר: בישובן ישראל בתי אומרמציבמציבמציבמציב"הרואה בחורבנן אלמנה. גבול

יסח גאים בית אומר: בישובן כוכבים עובדי בתי הרואה אמת. דין ברוך

אלמנה גבול ויצב כה)ה' טו, נקמות(משלי אל ה' נקמות אל אומר: בחורבנן .

א)הופיע צד, ".(תהילים

ירוחם חברבינו יג היא:ב)"(נתיב אלמנה".משיבמשיבמשיבמשיב"ברוךהגירסה בגבול

רש בין מחלוקת ישנה הדין הרי"בפרשנות לבין ף."י

""רש מפרש: בישובי שנישנישנישניכגון הרי"ביתביתביתבית גורס". עף הרי"(מג מדפי בתיבתיבתיבתי"הרואה:ף)"ב

בישובן".כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות ישראל רכד)ח"הבשל "(סי' מופיע לא הגמ' שבגירסת בתימעיר

.1"כנסיות

רש ממחלוקת הנובעת המעשית והרי"ההשלכה לרש"י היא: על"ף מברכים ― י

לרי ישראל. בארץ ורק יהודי ישוב בית"כל בו שיש יהודי ישוב על מברכים ― ף

ובחו בארץ הרמב"כנסת, פם"ל. ברכות ה"(הל' הי"י הטורט)"י, גם וכך הגמ', כנוסח פסק

י-יא)"(או רכד, סי' הכסח הרמב". את מסביר רש"מ כשיטת את"ם גם מציין כי אם י,

הרי הכס"דברי כותב לבסוף אמורה"ף. זו שהלכה מנוח רבנו בשם באבאבאבאמ .יייי""""רקרקרקרק

ערוך י-יא)"(אובשולחן סעי' רכד סי' רשח כהבנת פוסק למשפט", בעינים עי. נח ב)"(ברכות

רש במחלוקת שנחלקו נוספים לראשונים והרי"מציין בעיקר"י נתמקד בדברינו ף;

הרי שיטות ורש"בהסברת י."ף

הההה שיטתשיטתשיטתשיטת ףףףף""""ריריריריאאאא....

כוכביםכוכביםכוכביםכוכבים???? עבודתעבודתעבודתעבודת בתיבתיבתיבתי אואואואו כוכביםכוכביםכוכביםכוכבים עובדיעובדיעובדיעובדי בתיבתיבתיבתי .1.1.1.1

או"(שוז"הט ס"ע רכד סי' ב)"ח שהריק מקבילה"מסביר היא זו שהלכה הבין ף

ל בישובן".הפוכה עכו"ם בתי ולא"הרואה זרה, עבודה בבתי מדובר שם לפיו

גוים של פרטיים כתוב2בבתים שלפנינו הגמרא בגירסת עובדי. בתי "הרואה

הגירסהכוכבים". גם כך כוכבים. העובדי של הפרטיים לבתיהם היא וההתייחסות

בישובן".ף:"ברי כוכבים עובדי בתי בגמ'"הרואה הגירסה היתה עבודתעבודתעבודתעבודת"בתילו

הבכוכבים", וכהבנת עצמה, זרה העבודה על מדובר היה שאכן"אכן וכפי י,

בברכות הירושלמי ה"(פגירסת זרה"א)"ט עבודה בתי לפני בין.3"העובר ההבדל

עובדי ― במקום לפועלים היא שהתייחסות משמע בבבלי בולט. והירושלמי הבבלי

במקום הנעשית לפעולה היא שההתייחסות משמע הירושלמי ולדעת זרה, העבודה

.1" המילים ללא ביישובן כנסיות בתי הרואה גורס פז) (סי' בו כל ישראלעי' ."של

(לשו2. אברהם המגן מפירוש עולה או"כך ס"ע רכד סי' (לשו"ח רבה אליה ט), וע"ק שם) ע"ע

(לשו היטב ס"בבאר שם ז)."ע ק

הרי3 לדברי כמקור הירושלמי הש"על גליון רומז בירושלמי."ף ס
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הב זרה. עבודה סי"― רכד ב)"(סי' הריק על אחרת"הקשה ברכה יש זרה עבודה שעל ף

בברכות עכנאמר מרקוליסב)"(נז עעעעהרואה שארשארשארשאר אזזזז,,,,""""אואואואו מתווסף על"מה בברכה כ

עכו בתי עכו"הרואה בתי על שהברכה היא תשובתו ביישובן? בתי"ם על היא ם

יוסף בבית אכן בערכאות. או בהם לדון שמתכנסין העולם כו)"(חואומות סי' כותבמ

המאירי לאלו. אלו מתאימים ודבריו לערכאות, הליכה נגד רבה שם)באריכות (ברכות

עכו שבתי שלא"כותב הקדומות האומות בעלי ושאר אלילים עובדי בתי אלו ― ם

עכו בשם בתלמוד הנזכרות הדתות בדרכי גדורות על"היו שהגמ' נאמר לפיו ם.

בע עוסקת הב"מרקוליס ממש. המהרשח"ז בשם לטור)"(שם בביאורו בטל וכן סז", ק"(שם

העב) גוף את כשרואה מברכים מרקוליס שברואה מדובר"משיבים וכאן עצמה, ז

נאמר: שבגמ' להעיר יש עצמה. זרה העבודה את ולא זרה העבודה בית את שרואה

רצונו" לעוברי אפים ארך שנתן ברוך אומר: מרקוליס עבודהעבודהעבודהעבודה,"הרואה שםשםשםשם נזכרנזכרנזכרנזכר ולאולאולאולא

אחרתאחרתאחרתאחרת הריזרהזרהזרהזרה גם עף". הרי"(מג מדפי רבינוף)"א אמנם להלכה. הדברים את כך הביא

שם)"(לרייונה מפניף מרקוליס אמרו אך נוספת זרה עבודה גם כולל זה שאכן אומר

בתוספתא הגירסה שאכן כותב פרץ רבנו יותר. אותה עבדו פשבעבר ה"(ברכות ד)"ו

ע"ז"היא גם"הרואה המופיע יונה רבינו כותב נוסף הסבר מרקוליס. דווקא ולאו

דבתוס' שם הרואה)"(ברכות מחדשיםה או שבונים במקום רק מברכים זו שברכה ,

עבודה על אבל יום. מדי אבנים בה שרוגמים זרה עבודה היא ומרקוליס זרה, עבודה

לפי שם. האמורה הברכה את מברכים אין קבועה הרי"זרה את לפרש ניתן ף"ז

הרי בנוסח דקדוקינו פי ועל התוס', הפרטיים"כהסבר בתיהם על היא שהברכה ף

זרות עבודות על גם היא מרקוליס על שהברכה נסביר אזי זרה, עבודה עובדי של

עבודהעבודהעבודהעבודהאחרות, עובדיעובדיעובדיעובדי שלשלשלשל פרטייםפרטייםפרטייםפרטיים בתיםבתיםבתיםבתים עלעלעלעל היאהיאהיאהיא בסוגיתנובסוגיתנובסוגיתנובסוגיתנו האמורההאמורההאמורההאמורה הברכההברכההברכההברכה ואילוואילוואילוואילו

.זרהזרהזרהזרה

כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות בתיבתיבתיבתי הםהםהםהם אילואילואילואילו ישראלישראלישראלישראל בתיבתיבתיבתי .2.2.2.2

עובדי בתי הרואה בין הפוכה הקבלה בגמ' אין כאן, עד דברינו פי על

הרי הסביר מדוע נפרדות. הלכות שתי הם אלו כנסת. בתי לבין ף"כוכבים

ישראל"ש בתי הרי"הרואה שבפני יתכן כנסת? לבתי גירסה"הכוונה הייתה ף

ה גירסא אין אך כנסת, בבתי שמדובר זוהמורה השערה לראות4מאששת יתכן .

הרי של הבנתו את שונה הבתים"בצורה ולא הכנסת בתי הם ― ישראל בתי ף.

בתוספתא יהודית. בקהילה כנסת לבית ייחודית משמעות יש (בבאהפרטיים.

פ הי"מציעא כנסת",נאמר:ב)"א-הי"א בית להם לבנות זה את זה העיר בני ף"והרי"כופין

ע ה דף בתרא הרי"(בבא מדפי הרמבף)"א להלכה. כן פים"פסק תפילה ה"(הל' פסקא)"א

הקדמה: שהקדים אלא כתוספתא, הוא אף

לתפילה בו שיכנסו בית לו להכין צריך מישראל, עשרה בו שיש מקום "כל

זה את זה העיר בני וכופין כנסת. בית נקרא זה ומקום תפילה עת בכל

כנסת". בית להם לבנות

(שם).4. סופרים דקדוקי עי'
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עז המגדל שם)"(לרמבלדברי הרמבם של ההקדמה יכולת"דברי את מסבירים ם,

הרמב זאת, לעומת כנסת. בית לבנות העיר בני של פם"הכפייה שכנים ה"(הל' א)"ו

כתב: וכך תפילה. בהל' שכתב ההקדמה ללא שם אך נוספת, פעם זו הלכה על חזר

להם ולבנות לעיר ובריח ודלתים חומה לעשות זה את זה העיר בני "כופין

מי כל בהם שיקרא כדי וכתובים ונביאים תורה ספר ולקנות כנסת, בית

הציבור". מן שירצה

בית לבנות הכפייה ביכולת שונים מהיבטים נובע המקורות שני בין ההבדל

לדאוג צורך שיש וכשם הציבור, צרכי מכוח נובעת הכפייה שכנים בהל' כנסת.

כמו אחרים ציבור צרכי על לכפות ניתן כך בעיר, חומה בבניית הציבור לביטחון

הרמב מסביר תפילה בהל' אך לו. זקוק הציבור שכל כנסת, כנסת"בית שבבית ם

להשכין כדי אלא וצרכיו, הציבור טובת מצד רק לא נובעת הכפייה נוסף. עניין יש

של שכינתו הרמבהבוראהבוראהבוראהבוראאת במקום. שם:"יתברך כתב לולולולו"צריךם ביתלהכיןלהכיןלהכיןלהכין

לתפילה". בו לקבלולולולולהכיןשיכנסו להכין"― כתוב לא שורהלהםלהםלהםלהםה. השכינה אין .

מעשרה עבפחות כא שנאמרב)"(ברכות עימהם השכינה שמתפללים יהודים ועשרה ,

א) פב, אל""(בתהילים בעדת נצב צריך.5אלוקים מסוים במקום יהודים עשרה וכשיש

ההפוך, מהכיוון נלך אם זה. את זה לכוף יכולים גם הם זה ומכוח מקום, לו להכין

יהודים עשרה לפחות בו שיש מקום זהו כנסת בית בו שיש מקום שבכל ייצא

הקב של שמו את במקומם"ששיכנו .6ה

הרי לדעת לומר שהרואה"יתכן ישראלישראלישראלישראלף שלבתיבתיבתיבתי מקרי אוסף לכל הכוונה אין

לבית היא הכוונה ― ישראל בתי הרואה בעולם. כלשהו במקום שגרים יהודים בתי

הקב של שמו השכנת שכן שבמקום היא"הכנסת מושבם, שבמקום הכנסת בבית ה

בחו הוא אם גם למקום, הערך את הגמ'"הנותנת כדברי על, כט :א)"(מגילה

לבבל גלו שבבבל. מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו למקדשמעט להם "ואהי

בנהרדעא". ויתבי דשף כנישתא ובבי דהוצל כנישתא בבי עמהם... שכינה

ראיה לעולת בהערותיו קוק יהודה צבי ק)"(חהרב אות תכב עמ' ששיטתב מסביר

בחו"הרי גם מקום בכל אלמנה גבול מציב ברכת לברך שיש היא בתי"ף על ל

ישראל בארץ שהוא ישראל של יישובם לעיקר תשלום כמו שהם מאחר כנסת,

יוחנן ר' עכדברי ח שבפס'א)"(ברכות אף על בבבל, ימים שהאריכו זקנים שיש שאמר

האדמה"כתוב: על בניכם וימי ימיכם ירבו כא)"למען יא, שהם(דברים מפני וזאת ,

פעולתם ערבית. אחר לצאת ומאחרים בשחרית, הכנסת לבית לבוא מקדימים

ע5. (ו ברכות א)."עי'

.6" לספר בהסכמתו פיינשטין משה הרב בהסכמת מעטעי' הכסףמקדש ועי' דרוק. זלמן מהרב "

שם תפילה (הל' עז המגדל וכן הרימשנה לפסיקת מצינים מדייקים"), והם שם), בתרא (בבא ף

הרי שפסיקת בכך, ""בדבריהם מהמשפט רק היא זהף את זה העיר בני ברי"וכופין מופיעה". לא ף

הרי לפסיקת הוא אף מציין שם משנה הלחם זו. כולל"הקדמה ההלכה כל על זאת מחיל אך ף,

הרמב ם."הקדמת
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כנסת"בביהכ בבית שהוא החיים אריכות זכות את להשלים להם הועילה .7נ

למשפט עבעינים נח שוללותב)"(ברכות בגלות אף כנסת בתי שהימצאות מסביר

ה את בגלות.בכך בו נמצא ישראל שעם הגמורה אלמנות

בשו יעלה"למעשה, יהודה יו"(חת רעז)"א סי' גבולד מציב ברכת לברך כותב

חורבה שנבנתה הקודש כערי דינו מעט שמקדש מאחר כנסת בית בחנוכת אלמנה

מגדים והפרי ירושלים, סמחורבות רכד סי' זהב ב)"(משבצות ביתק בחנוכת לברך כותב

וכ ומלכות, שם בלא החיים"כנסת בכף סכ רכד לה)"(סי' בתיםק בחנוכת אפי'

מפוארים.

רשרשרשרש שיטתשיטתשיטתשיטת יייי""""בבבב....

שנישנישנישני ביתביתביתבית בישובבישובבישובבישוב כגוןכגוןכגוןכגון .1.1.1.1

רכד)"(אוי"הב סי' שרשח ועשירים"כותב מנהיגים של ישראל לבתי התכוון י

מהמסופר זאת ומוכיח רע. פגע ובלא שטן בלא ובגבורה, בתוקף שיושבים

עשיר בית חורבן על שהצטערו חסדא ורב עולא על הגמ' הקושי8בהמשך .

על שמדובר משמע מהגמ' ואילו אחד בית על מדובר ששם הוא זה בפירוש

הכרח גם אין האמת? דין ברוך ברכו שהם שם כתוב לא גם בתים? מספר

המאירי מדברי שעולה וכפי הקודמות, הברכות להלכות קשור בגמ' שהסיפור

207)שם .(עמ'

שם)"(חידוא"המהרש לאלמנה,א ישראל נמשלו ראשון בית חורבן שעם מפרש

שנאמר כאלמנה"וכמו א),"היתה א, והעמידו(איכה הציבו אזי שני בבניין וכשנגאלו

אלמנה. גבול מציב מברכים אין חרב, המקדש שבית כיום שכך, וכיון חזרה. עצמם

המקדש של קיומו היא זו לברכה שהמפתח עולה .9מדבריו

רש הביא זאת בכל בארץ"מדוע היהודי מהישוב ללמוד יש מה זאת? דוגמא י

ולא ישראל של וגבורתם תוקפם לא הוא, הקובע שאכן לומר נראה שני? בית בזמן

המקדש, השניהשניהשניהשניבית הביתהביתהביתהבית בזמןבזמןבזמןבזמן שהייתהשהייתהשהייתהשהייתה זוזוזוזו כמוכמוכמוכמו אפילואפילואפילואפילו בארץבארץבארץבארץ,,,, ההתיישבותההתיישבותההתיישבותההתיישבות עצםעצםעצםעצם .אלאאלאאלאאלא

עי"רש ו ד"(ערכין לבסוף)"א העכוה אימת הייתה השני הבית ימי שכל כותב עליהם,", ם

ח7. ישראל (לנתיבות קוק יהודה צבי הרב כתב ""כך במאמר: צא) עמ שבארץב כנסיות בתי

ע"ישראל נח (ברכות ראש ברכת בספר כתב לזה דומים דברים מהגמ'". עולה גם שכך והוסיף ב)

ע כט ""(מגילה ישראלא) בארץ להקבע שבבבל כנסיות בתי ."עתידין

הב8. גם מפרש המהרש"כך בשם (שם הט"ח (לשו"ל) ס"ז שם ס"ע (שם אברהם והמגן ב) ק"ק

צל ועי' ע"ח). נח (ברכות שהרי"ח הכותב שבגלות"ב) מפני עשיר, בית על שמברכים פירש לא ף,

" עשיר. בית על מברכים ואיןאין השרים כמו בתים שבונים זה בזמננו להוכיח יש מאוד ומה

המקדש לחורבן ע"זכר נשמעו. לא ודבריו פעמים כמה להוכיח שניסה מספר הוא בשו". ת"ע

יו סופר קלח."חתם סי' ד

הב9. גם מסביר גם רש"כך בכוונת (שם) הגר"י גם כתב כך אותו"י. הפסוק על כה) (טו, למשלי א

" ביישובן: כוכבים עובדי בתי כשרואה אלמנהאומרים גבול ויצב ה' יסח גאים לכאורה,"בית .

כך"רש לדבר. תנאי הוא המקדש בית של שבנינו מדבריו להסיק קשה כדוגמא. רק זאת הביא י

המהרש מעיר בב"גם (מובא שם)."ל ח
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בגמ' גם מסופו. יותר עובתחילתו נה ד"(סוכה יקום)"א מי רשה כותב היו", שני שבבית י

האומות. תחת ועוד)משועבדין י ו, השירים ושיר יא יא, לישעיהו בפירושו העובדההעובדההעובדההעובדה.(וכן עצםעצםעצםעצם

עעעע מיושבתמיושבתמיושבתמיושבת ישראלישראלישראלישראל זוזוזוזו""""שארץשארץשארץשארץ ברכהברכהברכהברכה לענייןלענייןלענייןלעניין מספקתמספקתמספקתמספקת ריבונותריבונותריבונותריבונות,,,, ללאללאללאללא אףאףאףאף יהודיםיהודיםיהודיםיהודים,,,, עצםיייי .

השבה האלמנה, האומה של מהתייצבותה חלק והיא מצווה, היא בארץ הישיבה

הראיה: בברכות האבודרהם כותב כך הארוכה. מגלותה לארץ

גבול מציב ברוך מברך ישראל בארץ אפילו בישובן ישראל בתי "הרואה

היום ישראל וכנסת בשפלותנו, אפילו מעמידנו ברוך פירוש: אלמנה.

חיות". אלמנות ונוהגת לחזור ועתיד הים למדינת בעלה שהלך כאלמנה

ישראל" בארץ שבחו"אפילו לומר בא אפילו"לא ההיפך. את אלא מברך בודאי ל

הרב יהודי. ישוב יש בו מקום בכל מברכים, זאת בכל בשפלותנו, כיום ישראל בארץ

ראיה לעולת בהערותיו קוק יהודה ק)"(חצבי אות תכב עמ' רשב שיטת את י"מסביר

בשובם אז שהיה כמו ישראל של ביישובם אלא שני, בית לזמן רק הכוונה שאין

היה מצבם מהגולה בשובם אז ואכן, כאלמנה. שהיתה הארץ גבול להצבת מהגולה,

הבית כבר שנבנה לאחר שנים ועוד פרס, מלכי ריבונות תחת היו היהודים רע.

בארץ שהיושבים לנחמיה ובחרפה"מדווחים גדולה ג)"ברעה א, זה,.(נחמיה כל ועם

ברש זה פירוש שני. בית במהלך בארץ ההתיישבות לכל והבסיס התשתית זה י"היה

בגמ' המובאת אחרת להלכה בסתירה עומד עאיננו כו קטן :א)"(מועד

מדבר היו קדשך ערי אומר בחורבנן יהודה ערי הרואה אלעזר: ר' "אמר

ט) סד, וקורע".(ישעיהו

הרי גם פסק עף"כך טו דף קטן הרי"(מועד מדפי הרמבף)"ב פם", תעניות הט"(הל' ז)"ה

והשו ועיי"(אוע"והטור א; סעי' תקסא סי' ישראל)"ח ערי שגורס בטור מסבירש יוסף הבית .

או(שם) פיזי, כחורבן מתפרש הריבוניהריבוניהריבוניהריבונישבחובנן הםבמובןבמובןבמובןבמובן אך בתים, יש אם גם .

ולא יהודה בערי רק נאמרה זו הלכה לקרוע. יש יהודית, ריבונות תחת אינם

יהודה, שבט של הנחלה מעלת בשל וזאת ישראל, בארץ אחרים במקומות

בין מהותי הבדל יש זאת מלבד המקדש. היה בישובן"בתיבתיבתיבתי"הרואהשבנחלתו ישראל

בחורבנן".עריעריעריערי"לבין"בחורבנן"או שליהודה כלשהו אוסף זהו ביישובן, בתים

למערכת בטוי זהו זאת, לעומת עיר ריבונות. ללא גם ישראל, בארץ בתים קבוצת

ניתן שם ולכן כעיר, מאוגדים הם בה מסגרת יש בתים קבוצת לאותה שלטונית.

שלטוני. כחורבן ההלכה את לפרש

ישראלישראלישראלישראל ובמדינתובמדינתובמדינתובמדינת כנסתכנסתכנסתכנסת בבתיבבתיבבתיבבתי גגגג....

שלרי היא, הראשונים מחלוקת המעט"סיכום מקדש הוא לברכה הקובע ף

ובחו בארץ יהודים, עשרה יושבים בו מקום בכל שנבנה הכנסת, בית ל."―

ריבונות"לרש תחת שלא אפילו בארץ, היהודית ההתיישבות עצם הוא הקובע י

שני. בית במהלך שהייתה זו וכמו מלאה,

כיום? זו ברכה לברך יש האם

השולחן ז)ערוך סעי' רכד רש(סי' שלשיטת בארץ"כותב רק היא זו ברכה י

בחו שגר מי אצל דהינו עתה, נוהגת לא היא ולכן השולחן"ישראל, הערוך ל.
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הרי פירוש את גם עשירים"מביא בתי על שמדובר יוסף הבית דברי את וכן ף,

ומסכם וספקברכותלהקל".גדולים הפירושים, שינוי בברכהזומפני הפרי"ולאנהגנו

סמגדים רכד ב)"(סי' ברורהק במשנה ומלכות. שם ללא שמברכים רכדכותב (סי'

יד)"ס בתוקףק שיושבים עשירים בתי על שמדובר יוסף הבית פירוש את מביא

בא רק וזהו לא."ובגבורה ישראל בארץ אפילו הזה בזמן אבל שני, ובבית י

הב פירוש את מביא כך ברש"אחר אפשר"ח שני בבית כמו מיושבין שאם י

הרי דעת את ומציין עכשיו. גם בתים"לברך על מברכים שלא שנהגו ומסיים ף

ובחו בארץ לברך ניתן רבה האליה לפי כנסת. בתי על אלא בתי"סתם על ל

הציון בשער ומלכות. שם בלא לברך טוב הזה שבזמן כתב מגדים והפרי כנסת

יא-יב) שהפמ(אות כרש"מסביר להכריע מי כמו ידע שלא מאחר כך פסק או"ג י

ף."כרי

לפני עוד חיו הראשונים ומחלוקת ההלכה את שסיכמו הללו הפוסקים

המדינה? תקומת עם משהו השתנה האם ישראל. מדינת שקמה

מאחר שני, בית משל יותר טוב במצב אנו ישראל, בארץ ובמקומנו בזמננו

כנסת. בית יש יישוב בכל וכמעט עיר בכל הריבונית. ישראל במדינת חיים שאנו

לגביו, חדש והוא קודם בו ביקר לא שהוא לישוב הראשונה בפעם המגיע אדם

וכך במקום. כנסת בית יש אם ובודאי אלמנה, גבול מציב ברכת לברך לו יש

הלוי דוד חיים הרב ה)"(שוכתב סי' ד רב לך עשה :ת

כאשר אבל ישראלית... מדינה הקמת עד זו ברכה לברך מקום היה "לא

זאת ברכה לברך ניתן ישראל, בארץ ישראל לשלטון ".10זכינו

הישובים"הרח באחד שביקר קוק יהודה צבי הרב על שקרא מעיד הלוי ד

כהנים עיטורי בחוברת עשה. וטוב זו, ברכה וברך תשנהחדשים אב 90 מסופרב)"(גליון

כשבא אלמנה גבול מציב ברכת בירך קוק יהודה צבי שהרב הילר, ראובן הרב בשם

צבי הרב בשיחות בירושלים. יעקב נווה בשכונת תלמיד של בביתו מילה לברית

קוק 288-291)יהודה עמ' שני.(ויקרא בבית שהיה לזה דומה עכשיו שמצבנו כותב

מדינית בריבונות היהודים, בכמות יותר, טוב במצב אף אנו כלכלית .מבחינה

הביטוי שני"משמעות בית בישוב ניסי"כגון איננו שהוא לגאולה סדר שיש הוא

אלמנה לקדמותו, המצב כשחוזר הגלות, שלאחר אלא מצרים. גאולת של זה כמו

הרמב לפיו, ומתייצבת. חוזרת נהרס שגבולה כפשוטה,"זו הגמרא דברי את הציג ם

רש לשון את העתיק ערוך עולם"והשולחן עמודי שלושת על לסמוך יש שכך כיון י.

ולברך. אלה,

תמר יששכר רפו)הרב עמ' ברכות לירושלמי תמר כותב:(עלי

דינו בנוי אינו שהבית אף ישראל, מדינת לנו שיש שבזמננו פשוט "ונ"ל

בזה כיון יוסף והבית ישראל, שלטון שיש בזה שהעיקר שני בית כבזמן

הלכתי"הרח10. חידוש זה שהיה מאחר כך כתב לא השלם חיים מקור שבספרו מעיר (שם) הלוי ד

כללי. באופן שם סיכם ולכן עצמו, על ליטול רצה ולא גדול
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הערבי שלטון היה ישראל בארץ שבימיו מפני לא, הזה בזמן אבל שאמר

שני". בית בישוב כגון רש"י מלשון נראה וכן מציק,

הראשונים, מחלוקת בשל לבטלה, ברכה כאן יש שמא והפחד החשש

קוק יהודה צבי הרב כדברי היא כלל, לברך שלא כך עקב נגזרת(שם)וההחמרה ,

שהחשש עוד נוסיף באמונה. ספקות הם בברכות ספקות באמונה; שלמות מחסרון

לקב ומשבחים מודים אנו שאין לכך גורם לברך, לא שגורם במקום"והפחד ה

של האלמנות בגדי את בכך ולהסיר לארץ לשוב זוכה דורנו לברך. ואפשר שצריך

את ומפריח הארץ את מיישב הארוכות, הגלות שנות במשך לבשה אותם האומה,

גישה,11השממה דרכי בסלילת הישובים, של בבנייתם מסיעת ישראל מדינת .

תמיד ועוד. רווחה בריאות חינוך, ― רבות מערכות ובבניית כספיים במענקים

מדינת ברחבי יש. זאת שבכל ממה להתעלם אפשר אי אך ליותר, לצפות ניתן

של ובמימון בסיוע וחלקן ותורה, לתפילה בתי-כנסת אלפי מוקמים גם ישראל

בכנסת לעיתים שנעשים אחרות מפעולות דעתנו נוחה לא אם גם המדינה, רשויות

הממשלה"וע משרדי אינן12י גם אלה שחששות להוסיף נראה זאת, כל מלבד .

כל חובת ידי לצאת שאפשר מאחר לאו, אם לברך אם להתלבטות שייכות

חובת ידי ולצאת לברך, ולהחמיר השיטות, לכל לחשוש מקום יש אדרבה, השיטות.

כולם.

ומצוות,11. תורה שמרו שלא חלוצים גרו בה תקוה בפתח שביקר יפה גימפל מרדכי הרב על מספר

" ומלכותואמר: בשם ובירך אלמנה, היא זאת בכל אבל חצופה, היא הזאת המושבה "אמנם

.(291 עמ' ויקרא יהודה צבי הרב (שיחות

חדשים,12. ישובים של בהישארותם ספק מטילה כשממשלה לברך יש האם דן (שם) הלכה בפניני

בגבול כמו היהודים, תושביה לביטחון כראוי דואגת וכשאינה ישראל, ריבונות תחת יהיו אם

יש וביישובי בשם"הצפון מביא הוא יוסף. הבית שכתב כמו ופגע, שטן ללא בגדר זה האם ע.

שליט שפירא אברהם ישראל"הרב עם על שעברו לצרות ושבהשוואה מאחר לברך שיש א

בנושא א. העקרוני: במישור הללו הטיעונים שני על להעיר יש ישועה. נחשב זהו בגלות,

רש בשיטת כאמור וכפי"הריבונות. ריבונות, אין אם גם לברך ויש כלל, משנה לא הריבונות י,

רק ישראל, מדינת בריבונות הישובים של היותם שכיום, אלא שני. בית מתקופת בחלק שהיה

תחליט הריבונית, ישראל מדינת שמא ספק, שהוא באיזה להתמקד מדוע הדבר. את מחזקת

ח ריבונותה את לקב"לסלק להודות ולא מסוימים, מישובים רבות"ו שנים שבמשך כך על ה

שנים, אלפי כבר היה שלא כזו במידה מיושבת ישראל ארץ לכן, קודם וגם המדינה קמה מאז

דואגים"ע הצבא רשויות אם יקבע מי הביטחון, בנושא ב. שונות? בצורות המדינה רשויות י

כולל אחד, שכל יתכן ולא מקצוע, אנשי מופקדים זה לעניין התושבים? לביטחון לא או כראוי

בתחומ וכמו לא, או מספקת הצבאית ההיערכות אם יקבעו, חכמים ותלמידי אחריםרבנים ים

לברכה כקריטריון זאת אמר יוסף הבית זאת מלבד ועוד. כלכלית היערכות רפואית, היערכות -

" עשירים בתי פגעעל וללא שטן ללא סבירה."היושבים הדרישה ― פרטיים לבתים כקריטריון .

אויבים שסביבו בארצו, היושב ישראל לעם גם הקריטריון שזהו מזה ללמוד ניתן לא אך

רש שני"קבועים. בבית שהיה כמו במצב גם שמברכים ללמדנו שני בית של הדוגמא את הביא י

העכו אימת הייתה רש"בו כדברי מסופו יותר ובתחילתו עליהם, ע"ם ו (ערכין ד"י לבסוף)."א ה
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עמיחיעמיחיעמיחיעמיחי הלויהלויהלויהלוי יהודהיהודהיהודהיהודה הרבהרבהרבהרב

‡Â·Ï „È˙ÚÏ ‰ËÈÓ˘‰ ˙Â�˘ ÔÈ�Ó

מחדשמחדשמחדשמחדש שמיטהשמיטהשמיטהשמיטה שנותשנותשנותשנות ימנוימנוימנוימנו האםהאםהאםהאם אאאא....

שמטום"הרמב פ"(הלכות ה"י שני:ג)"י בית בתקופת היה מה מסביר

שבעים חרבה הארץ נשארה משבטלה זה, מנין בטל הבית שחרב "כיון

השביעית ובשנה עמד, שנה ועשרים מאות וארבע שני, בית ונבנה שנה

מבניינועלהעזראוהיאהביאההשנייה,ומשנהזוהתחילולמנותמניןאחר,

שמטה". שני בית לבנין י"ג שנת ועשו

הרמב לגבי"מדברי פסק וכן שני, בית בתקופת חדש מנין שהתחיל ברור ם

באומרו שלישי, שמטובית פי"(הלכות הט"י :ז)"ב

למנות יתחילו לארץ שיכנסו בעת שלישית בביאה לבוא לעתיד "וכן

שיכבשוהו מקום כל ויתחייב חומה ערי בתי ויקדשו ויובלות שמיטין

אבותיך ירשו אשר הארץ אל אלהיך י"י והביאך שנאמר במעשרות

נוהג אתה אבותיך ירושת מה אבותיך, לירושת ירושתך מקיש וירשתה,

כל בחידוש בה נוהג אתה ירושתך אף האלו הדברים כל בחידוש [בה]

האלו". הדברים

הראב ד:"ומשיג

שלא במקומות אלא יוסי כרבי דלא הא – אברהם אמר לבא. לעתיד "וכן

עזרא". קידש

הרמב למנות"מדברי יצטרכו שלישית בביאה יבואו שכאשר בבירור עולה ם

הראב אולם מחדש. שמיטה בביאה"שנות התקדש שכבר מקום שכל וסובר חולק ד

לא ולכן נוסף, קידוש צריך אינו לבוא ולעתיד לשעתה קיימת שקדושתה שניה,

חדשות. שמיטה שנות למנות להתחיל צריך

שניה קדושה האם למחלוקתם המשך היא כאן שמחלוקתם להסביר ונראה

הרמב דעת מדרבנן. או מדאורייתא קדשה"קדשה שנייה קדושה שאמנם היא ם

ולעת פל"לשעתה תרומות ה"(הל' מדרבנןה)"א רק הייתה זו קדושה תרומותאולם (הל'

הכ"פ ב"א הגר"ו, ביאור שלא, סי' ס"ח שלא סי' ו)"א אק לעת", תהיה"כ שהקדושה ל

הראב אולם מחדש, לקדש יצטרכו פד"מדאורייתא תרומות הכ"(הל' שסוברו)"א

שלישית בקדושה ולקדש לחזור צורך אין לכן מדאורייתא הייתה עזרא שקדושת

ע נכבשו שלא במקומות מצרים.אלא עולי ידי ל

הרמבהרמבהרמבהרמב עלעלעלעל שאלותשאלותשאלותשאלות םםםם""""בבבב....

הרמב שמטום"שיטת פ"(הל' הט"י הארץשהפסוקז)"י אל אלהיך ה' "והביאך

וירשתה" אבותיך ירשו קשה,אשר קידוש, שוב יעשו שלישית שבביאה מלמדנו

וז שלישית; לביאה ולא שניה לביאה נלמד זה שפסוק לכאורה משמע ל"שכן

עהגמ' לב :ב)"(ערכין
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לעתיד קידשה ולא לשעתה קידשה ראשונה קדושה דמ"ד: טעמא מאי

לבא?

ח)דכתיב: בסוכות(נחמיה וישבו סוכות השבי מן השבים הגולה בני ויעשו

מאד, גדולה שמחה ותהי וגו' ישראל בני כן נון בן יהושע מימי עשו לא כי

בימי ביאתם מקיש אלא עזרא? שבא עד סוכות עשו ולא דוד בא אפשר

ויובלות שמיטין מנו יהושע בימי ביאתם מה יהושע, בימי לביאתם עזרא

ערי וקדשו ויובלות שמיטין מנו עזרא בימי ביאתן אף חומה, ערי וקדשו

חומה;

ל)ואומר: וירשתה,(דברים אבותיך ירשו אשר הארץ אל אלהיך ה' והביאך

דברים כל בחידוש אבותיך ירושת מה אבותיך, לירושת ירושתך מקיש

הללו. דברים כל בחידוש ירושתך אף הללו,

צריכים היו ולכן בטלה ראשונה שקדושה לכך הוכחות שתי הביאה הגמ'

והראיה יהושע, ועליית עזרא עליית בין מההקש הראשונה שניה, קדושה לעשות

מהפסוק היא וירשתה"השניה אבותיך ירשו אשר הארץ אל אלהיך ד' ."והביאך

ולפי"הרמב בטלה, ראשונה שקדושה בערכין הגמ' כמהלך פסק דן"ם הפסוק ז

הרמב למד וכיצד שני, בית תקופת שמטום"על פי"(הל' הט"י עלז)"ב הוא זה שפסוק

שלישי? בית תקופת

שבגמרא ולשאול להוסיף עיש פא קדושהב)"(יבמות האם בשאלה מחלוקת ישנה

מדרבנן, היא שניה שקדושה היא רבנן דעת מדרבנן: או מדאורייתא היא שניה

רב מדאורייתא. היא שניה שקדושה יוסי רבי דעת שיטתוואילו את הסביר יוסי י

באמרו עולם להםבסדר יש ושניה – ראשונה ירושה וירשתה, אבותיך ירשו "אשר

להם". אין – רששלישית הארץי:"וביאר קדושת בטלה דלא קרא האי "ואשמועינן

טיטוס" ולכןבגלות מדאורייתא שקדושתו שני בית תקופת על דן הפסוק דהיינו

נוסף. בקידוש צורך אין

רבנן"הרמב כשיטת פסק ס"(בהגרם שלא סי' ו)"א רקק היא שניה שקדושה

א הרמב"מדרבנן, כיצד הפסוק?"כ את דורש ם

לבואלבואלבואלבוא לעתידלעתידלעתידלעתיד הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק דרשתדרשתדרשתדרשת גגגג....

הרמב דברי שמקור הפסוק"נראה את לדרוש הארץם אל אלהיך ד' "והביאך

וירשת" אבותיך ירשו בירושלמיאשר הוא שלישית, קדושה ה"(פלענין גי'"ו עי' א,

:א)"הגר

אליעזר ר' מקיים מדרבנן)"מה הייתה שניה שקדושה אבותיך,(הסובר ירשו אשר

לה לבואלבואלבואלבואפתר ".לעתידלעתידלעתידלעתיד

הרמב כתב כך שמטום"ומשום פי"(הל' הט"י שלישיתשלישיתשלישיתשלישית"ז)"ב בביאהבביאהבביאהבביאה לבואלבואלבואלבוא לעתידלעתידלעתידלעתיד "וכןוכןוכןוכן

עזרא. עליית על ולא השלישית הביאה על דן הפסוק דהיינו

שהרמב הפסוקים"נראה מהלך שהרי בפרשה, הכתוב בביאור לשיטתו הולך ם

ל) כדלהלן:(דברים הוא

נתתי אשר והקללה הברכה האלה הדברים כל עליך יבאו כי והיה (א)
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שמה. אלהיך ה' הדיחך אשר הגוים בכל לבבך אל והשבת לפניך

אתה היום מצוך אנכי אשר ככל בקלו ושמעת אלהיך ה' עד ושבת (ב)

נפשך. ובכל לבבך בכל ובניך

הפיצך אשר העמים מכל וקבצך ושב ורחמך שבותך את אלהיך ה' ושב (ג)

שמה. אלהיך ה'

יקחך. ומשם אלהיך ה' יקבצך משם השמים בקצה נדחך יהיה אם (ד)

והרבך והיטבך וירשתה אבתיך ירשו אשר הארץ אל אלהיך ה' והביאך (ה)

מאבתיך.

אלהיך ה' את לאהבה זרעך לבב ואת לבבך את אלהיך ה' ומל בכל(ו)

חייך. למען נפשך ובכל לבבך

שהרי"הרמב ישראל, עם של העתידית במציאות עוסק הזה שהפרק הסביר ם

כתב פכן תשובה ה"(הל' :ה)"ז

בתשובה, אלא נגאלין ישראל ואין התשובה על צוו כולן הנביאים "כל

הן ומיד גלותן בסוף תשובה לעשות ישראל שסוף תורה הבטיחה וכבר

אלהיך ה' עד ושבת וגו' הדברים כל עליך יבאו כי והיה שנאמר נגאלין

אלהיך". ה' ושב

א"הרמב ישראל, של גלותן סוף לגבי הפרשה את למד ה'"ם פסוק גם "והביאךכ

וירשת" אלהיך... לעתד' לתקופת הרמב"שייך ולכן הפסוק"ל. את ביאר לשיטתו ם

לעת הרמב"לגבי גם עזרא. תקופת על ולא ו)ן"ל פסו' הפסוקים(שם את ביאר

לעת וא"בהקשר הרמב"ל, גם פסוק"כ את למד לענין(ה)ן החוזרת הירושה על הדן

שני."לעת בית תקופת על שדן כפסוק ולא ל,

הגמ' הוכחת עאת לב הרמבב)"(ערכין יסביר בטלה, ראשונה יש"שקדושה שאם ם

לבוא בעתיד מיוחדות קידוש בפעולות שלישית)צורך ראשונה(ביאה שקדושה ברור

לעת קידשה לעת"לא מקדשת הייתה אם שהרי נוספת,"ל, בפעולות צריך היה לא ל

מחדש. קידוש לעשות יצטרכו שלישית בביאה לכן מדרבנן, רק היא שניה וקדושה

א). ג, ביאור תוספת חמדה, ארץ (עיין

הראב לדעת מהארץ"אמנם חלק על שהרי קשה שניה)ד יצטרכו(קדושה לא

על אולם היום, נוהגים שאנו כפי שמיטה שנות בה למנות ימשיכו וממילא לקדש

כיצד ולכאורה מחדש, שמיטה שנות למנות יצטרכו שיכבשו החדשים השטחים

בשנים ימנו מהארץ ובחלק מסוימת בשנה שמיטה שנות ימנה מהארץ שחלק יתכן

אחרות?

לעת שינהגו נראה הרמב"לכן כדעת מהתורה, בשביעית כשיתחייבו ם,"ל,

חדש. במנין ויחלו

גואל בביאת לראות נזכה הגאולה בתחילת לראות שזכינו שכשם רצון יהי

ואוצרותיה. מרחביה לכל הקדושה, בארצנו וינחלנו ינהלנו והוא צדק,
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ע כרוב שתילי בשביעית שתל המכירה, היתר על הסומך נוכרים."חקלאי י

מותר האם שביעית. לפני ונבטו הזרעים נזרעו בה ממשתלה נלקחו אלו שתילים

לחשוש מבלי זה כרוב לאכול המכירה, היתר על סומך ואינו המחמיר לאדם

לא? או ספיחין, לאיסור

תשובהתשובהתשובהתשובה

במשנה פנאמר מ"(כלאים :ט)"א

חושש אינו – מגולין עליו מקצת היו אם הגפן. תחת וצנונות לפת "הטומן

כלאים משום שביעיתשביעיתשביעיתשביעיתלא משוםמשוםמשוםמשום בשבת".ולאולאולאולא וניטלים מעשרות משום ולא

הר והרע"ופי' אין"ש ― לשומרם רק אלא לשותלם נתכוין שלא שמכיון ב,

עליהם חל ― לשותלם נתכוין שאם איפוא, ומבואר ספיחין. איסור משום בהם

אע ספיחין אך"איסור השביעית. לפני קודם, נבטו וכבר בשביעית נזרעו שלא פ

ספיחין. משום אסורין בשביעית ונשתלו שחזרו משמע

כזריעה מדאורייתא, בשביעית אסורה שתילה שגם מכאן להוכיח (עייןואין

קונ"שבה מדרבנן)"א רק אסורה ששתילה ו סי' חזא אע". ספיחין על גזרו נעשתה"ל שלא פ

וא אסורים. מאליהם צמחו אפילו שהרי דאורייתא. זריעה עבירת י"בהם דה"כ ה"ל

אע בשביעית, בגושים שנשתלו שתילים גם בשביעית. שנשתלו שאיסור"צמחים פ

ספיחין. גזירת עליהם חלה ― מדרבנן שתילתם

י השתילה"מיהו נחשבת לא ― מהם לחיות שיוכלו בגושים נשתלו שאם ל,

כבר שנבטו ומכיון השישית שמהשנה הגידול להמשך אלא חדשה לשתילה

ואע ספיחין, איסור בהם אין ― בשביעית לגדול וממשיכים שהיה"בשישית פ

איסור עליהם גזרו לא ― חדשה שתילה כאן שאין מכיון בשתילתם, איסור

ספיחין.

הרמב שמלשון שכתב"אלא להיפך, לכאורה לדייק יש שמום פ"(הל' ה"י :א)"ד

שביעית מקודם בה שנפל הזרע מן בין שביעית, בשנה הארץ שתוציא "כל

העיקריםהעיקריםהעיקריםהעיקרים מןמןמןמן ספיח".ביןביןביןבין נקראו ושניהם ועשו... וחזרו מקודם שנמצאו

וצ וחזר שביעית לפני שהשריש מה שאפילו אסור.משמע ― בשביעית מח

הרמב לשיטתו"אך הם משוםג)"(שם אסורין שביעית לפני שנבטו ירקות שגם ,

ואה בשביעית. אך"ספיחין אסורין. ― ועשו וחזרו מקודם שנקצרו עיקרים גם נ

הר מ"(פש"לדעת ה)ן"והרמבא)"ט כה, בשביעית(ויקרא וגדלו בשישית שנבטו שירקות

י בנד"מותרים, דגם מותרים."ל יהיו ד

שחז מצינו ולא חידושה, אלא בה לך אין חידוש היא ספיחין שגזירת ל"ומכיון

וא בגושים. שתילה על הר"גזרו לדעת והרמב"כ שגזרו"ש מה על אלא גזרו שלא ן

י הגזירה."בשביעית בכלל היתה לא בגוש ששתילה ל
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הגרי כתב מזאת ""יתירה בספרו אהרונסון משהמ ג)"ישועת אות ה סי' (זרעים

שתילים על גזרו גוש)שלא בלא בלבד.(אפילו זרעים על וכמו"(יעואלא בשו"ש יעויין ת"כ

יוסף" חמשנת תשנ"" והארץ, התורה מכון בהוצאת לחקלאים שמיטה ובמדריך ד אות ט סי' פט"א ז"ד,

(26 .הע'

ע נכבשו אם לגביהם ספק שיש באיזורים כך על לסמוך יש עו"ובפרט ב,"י

כלל. ספיחין איסור בהם שאין שיתכן
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כשהם השתילים את העבירו ובשביעית בשישית, גידולם שתחילת ירקות

לאו? אם ספיחין לאיסור חיישי' האם ממנו, לחיות שיכול אדמה בגוש

בשישיתבשישיתבשישיתבשישית לגדוללגדוללגדוללגדול התחילהתחילהתחילהתחיל אאאא....

שליט"הרה אריאל יעקב בשביעית"ג ששתלו ירקות (לעיל) להתיר רוצה א

שחז הגרי"מטעם כתב שכן ומביא בגוש שתילה על גזרו לא אהרונסון"ל מ

ג) אות ה סי' זרעים משה .(ישועת

ארהרונסון"הגרי ירקות(שם)מ מיני על גזרו לא מלכתחילה שחכמים מחדש

הנז במינים רק הייתה גזירתם שכן ואמנםשנשתלים, וכו'. ויזרע ילך שמא רעים

נהוג"בנד ולא בשדה אותם שותל שהחקלאי, בימינו שנהוג במינים מדובר ד

ומ זורעים"לזרוע אין ― בבננה כי משה, הישועת דן עליו הבננה מצמח שאני מ

בד שבה באדמה הפקעת את שותלים אלא זאת"כלל לעומת נצר. תחילת כ

חז שבזמן וכיון הנזרע מין זהו בעיקרון אך לשותלו אמנם נהוג למשל, ל"בכרוב

שגם ובפרט ספיחין, גזירת עליהם שחלה יתכן ממילא ― נזרעו אלו מינים

במשתלה. נזרעים אלו מינים גם בימינו

היתר? גורם הוא בגוש נשתלו הם שבפועל העובדה האם היא, השאלה

שכן האיסור את הגורמת היא השתילה או הזריעה של הפעולה לא ולכאורה

ג מאליו ספיחין!"העולה באיסור אסור כ

הר בסברת לעיין יש הרמב"אלא על החולק הרמב"ש לדעת גזירת"ם: ם

הירקות בכל היא הגזירה של שהמסגרת כלומר שביעית לקדושת צמודה ספיחין

ק בהם ארץ"שיש ובמעדני בלקיטה, תליא וממילא ספיחיןש שאיסור מבאר

לפס' תקצור"נסמך לא קצירך ספיח בק"את תליא ש."ולכן

הר בק"לדעת תלוי אינו ספיחין איסור זאת, לעומת בירק"ש רק וגזרו ש

בגלל האם הדבר: טעם מהו בדבריו לעיין ויש בשביעית. גידולו שהתחיל

הוא הצמח של באופן)בזמןבהיתרבהיתרבהיתרבהיתרשתחילתו מצד(או או מלאכות, איסורי שאין

גדול שתיל אך הן, ספיחין ויאמרו יזרעו שמא היה חכמים של החשש שכל

גידולו לאבשישיתבשישיתבשישיתבשישיתשהתחיל חכמים ולכן השביעית מלפני ועומד זרוע הוא הרי

ספיחין. איסור בהא גזרו

באופן"והנפ בשביעית יזרע אם הראשונה שלסברה הסברות שתי בין מ

שתחילתו כיון ― בגוש יעבירו מכן ולאחר בבית נקוב שאינו בעציץ כגון המותר

בכה השניה לסברה אך חכמים. גזרו לא ― ספיחין"בהיתר באיסור אסור יהיה ג

בשביעית. גידולו התחיל שכן
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כי"בנד להקל יש השניה הסברה לפי אפי' בשישית גידולו שהתחיל ד

שאח שמה ונראה ועומד. זרוע היה השביעית שתל"בתחילת או וזרע העביר כ

נעבד מדין לאסור יש היותר ולכל ספיחין לאיסור נוגע זה הארץאין שבת (עי'

הט"פ ב)"ד אות .ו

הב במחלוקת שתליא ייתכן והרדב"ואמנם מהרי"י לבין מחד מאידך,"ז ק

וכס"(אבקי"שהב כד סי' פ"ר שם)"(לרמבז"והרדבט)"הכד"מ זריעתם לאסור רוצים

נעבד איסור משום שהוא מדבריהם ומשמע גוי של בקרקע והמהר1ישראל י".

שם)"(לרמבקורקוס שלרמבם מפורש ומ"כתב נעבד איסור אין לאסור"ם יש מ

שכיון לומר יש ולדעתו ספיחין. איסור מטעם הגוי בקרקע ישראל זריעת

גם כלול זו בגזרה ― ויזרע יילך שמא משום ספיחין איסור על גזרו שחכמים

ובכה זורע, שבפועל דעה"מי לפי נעבד. מדין רק ולא ספיחין מדין אסור יהיה ג

איסור שחל ייתכן שכן הזריעה, לעומת השתילה שבין בהבדל לדון מקום יש זו

הרה שכתב וכפי באיסור שתלו אם ולא באיסור זרעו אם רק יעקב"ספיחין ג

שליט א."אריאל

בהיתרבהיתרבהיתרבהיתר לגדוללגדוללגדוללגדול התחילהתחילהתחילהתחיל בבבב....

ר מ"(פש"ועי' ומביאא)"ט בשביעית לגדול בהתחיל רק ספיחין איסור שיש

כרוב מספיחי חוץ מותרים הספיחין כל שמעון ר' שלדעת מירושלמי ראיה

ומבאר כרוב. ספיחי אטו ירקות שאר שגזרו כיון אסורים הספיחין כל ולרבנן

מפני בכרוב אוסר שמעון שר' אימהות",בירושלמי ליגדל הר"שדרכו ש,"ומבאר

שגדל מה בין ההבדל ניכר לא ולכן במהירות גדל שהכרוב שמעון, ר' לדעת

ניכר. ההבדל ירקות בשאר זאת לעומת בשביעית; שגדל מה לבין בשישית

ומ כרוב. אטו ירקות שאר גזרו לעובדה"וחכמים חשיבות יש לחכמים גם מ

שהתחיל ניכר אם ולכן בשביעית, הגדל לבין בשישית הגדל בין ההבדל שניכר

מותר ― בשישית א2לגדול משמע הר". בדברי ההיתר שיסוד בכך"כ הוא ש

בשישיתבשישיתבשישיתבשישית היההיההיההיה הגידולהגידולהגידולהגידול .שתחילתשתחילתשתחילתשתחילת

הר שואל בהמשך זאת, בלקיטה?"לעומת תלוי אינו ספיחין איסור מדוע ש

ספיחין איסור שמקור נא)ומתרץ מהפסוק(פסחים כ)הוא כה, תאמרו(ויקרא "וכי

תבואתנו", את נאסף ולא נזרע לא הן השביעית בשנה נאכל הרמה ש"ומסביר

אם אך אסור, ― בשביעית לגדול כשהתחיל שרק למדים אנו זה שמפסוק

בע האופנים:"הזריעה בשני לפרש אפשר וכאן ספיחין. מדין נאסר לא ש

שהרמב1. לבאר יש הרמב"ולדבריהם תשו' עי' מדרבנן והחמיר התורה מן נעבד אסר לא (סי'"ם ם

קכח).

הגרי2. בדברי הגרשז"עי' על חולק ובו א) אות נ (סי' שלמה במנחת שמובאים אהרונסון א"מ

בטוטו ביאר ושם בנביטה, די ולא ספיחין לעניין שליש או פרי תחילת שצריך שסברת"הסובר ד

עפ"הר היא וכנ"ש ספיחין, הוי לא תו וניכר בשישית לגדול שהתחיל וכיון שניכר מה ל."י
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הזמןהזמןהזמןהזמן(1) האיסוףמצדמצדמצדמצד וגם הזריעה כשגם רק חל ספיחין שאיסור ―

בשביעית.

האיסורהאיסורהאיסורהאיסור(2) לא―מצדמצדמצדמצד גם זריעה, שאין וכיון בשביעית לזרוע אסור שכן

תבואתינו. את נאסוף

הר הראשון הצד בשנה"לפי לגדול התחיל שהירק במקרה רק מתיר ש

הגידול תחילת אך בשביעית, לגדול התחיל אם גם השני הצד לפי השישית.

שאח אף בחממה, או בבית לגדול שהתחיל כגון בהיתר, את"היה העבירו כ

ספיחין. איסור עליו חל לא ― הפתוח לשטח השתיל

החזו סא"ואמנם כב ד"(סי' א ואף)"ק לאיסורה בה והכריע זו לשאלה התייחס

ל:"וז

בשביעית הזרעים מעל התקרה את להסיר אסור – דמיקיל למאן "ואף

התקרה להסיר אסור – ע"ש זרע אם אף [ולפי"ז זורע תולדת דהוי

זורע דהוי למפרע איסורא דעביד נמצא התקרה כשמסיר ועוד בשביעית].

אסור]. בשמינית להסיר אף – זה [ולטעם גמורה זריעה וזו להסיר ע"מ

מעלו עדיף דלא ספיחין משום אסור – שגדל מה כל באונס הוסר ואם

בק"ש...". וקדישין בשביעית מאליהן

חידושים:"החזו שני מחדש א

הבית1. לדבריו שכן דרבנן מלאכה נחשבת כשלעצמה התקרה לרועץהסרת "הוא

דרבנןלגידול" מלאכה הוי ממילא לגידול, שמפריע הגורם את מסיר כאשר ולכן

ע זורע אם הגידול. להצמחת החזו"הגורמת מחדש התקרה, את להסיר א"מ

נאמר מדוע בפטור, זרע ― הזריעה מעשה בשעת ולכאורה זריעה. מלאכת שהוי

הזריעה שמעשה גורמת עצמה התקרה הסרת או התקרה את להסיר שמחשבתו

החזו דברי על לחלוק דין לבעל שיש אף ואמנם בחיוב? שיש"הוא כנראה א,

" של העשה על עוברים שאמנם דבריו הארץלבאר ארבעושבתה כשעושה "

ס"(חזומלאכות יז סי' כה)"א מק אך איסורי", מהות את מגדירה עשה המצוות מ

הגברא, על אסור המעשה עצם רק לא בשביעית. המלאכותמלאכות אלא

אלא נאסר הזריעה מעשה שלא כלומר השדה. שביתת מצד הגברא על אסורות

להסיר שהתכוון כיון בפטור, שזרע אף לכן לזרועה. השדה את ההופך מעשה

דבר. לכל זריעה כמעשה נחשב לכן בחיוב, היה הגידול והמשך התקרה את

כיון"החזו2. ספיחין איסור הירקות על חל באונס הוסר הגג שאם גם מחדש א

דינם בוודאי שאז מאליהן, עלו שהירקות למקרה זה מקרה בין הבדל שאין

החזו מדברי מוכח שלר"כספיחין. אם"א רק זה ההיתר, את שקובע מה ש

היה הגידול הואבשישיתבשישיתבשישיתבשישיתתחילת הגידול שתחילת בכך די ד"כנדבהיתרבהיתרבהיתרבהיתרולא

בבית. היה הגידול שתחילת

החזו דברי על להקשות מהירושלמי"ואין פא ה"(מעשרות בביתב)"ה זרע שאם

לר הסיכוך, את שתחילת"והעביר אף כי חייב, התוספת רק ולרבנן פטור התוספת ע

רק שכן בלבד, למעשרות בהקשר הוא זה מקרה ספיחין, בדין עוסקת שם הסוגיא

הירושלמי קבע פבמעשרות ה"(ערלה דיןא)"א לעומת פטור, מהווים ובית שסיכוך
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הרה ומדברי בספק. הירושלמי שנשאר זצ"שביעית גורן שלמה עמ'ל"ג 1 מאורות (חוב'

צ18) ולמעשה מותר. ― הסיכוך את מורידים אם שאף משמע ע.",

סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

בשישית1. התחיל שהגידול כיון ספיחין, באיסור להקל נראה הראשונה בשאלה

לכך ובהקשר נעבד, איסור היותר לכל גורם זה בגוש השתיל והעברת במשתלה,

להקל. נהוג

ואח2. בחממה, או בבית נקוב שאינו בעציץ בשביעית גידולה התחיל כ"בעניין

צ בגוש השתיל את ע."העבירו
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פרידמןפרידמןפרידמןפרידמן יואליואליואליואל הרבהרבהרבהרב

‰ËÈÓ˘‰ ˙�˘· ˙Â·¯Ú ÛÈË˜

הבעיההבעיההבעיההבעיה הצגתהצגתהצגתהצגת

בשנת נעשה הראשון הגיזום שלבים. בשני כלל בדרך מתבצע הערבות גיזום

להצמחה המיועד שני גיזום מבצעים חודשיים ולאחר הקטיף, לצורך השמיטה

כנ לגזום מותר האם השאלה הבאה. השנה של ענפים והגיזום"וריבוי במידה ל.

את יצטרכו שלא באופן הראשון הגיזום את לגזום מותר האם אסור השני

השני. הגיזום

ע נעשה סוכות לפני הקטיף כדלהלן: הוא הגיזום הענפים"ביצוע גיזום י

לפי הבדים את גוזמים הפועלים הגיזום לאחר מכני. משור בעזרת הגדולים

תיקון מבצעים כחודשיים לאחר המינים. ארבעת לצורך המבוקשות המידות

ע ענפים"והשלמה של התחדשות שתהיה כדי הנותרים הענפים וגיזום גילוח י

הבאה. לשנה

הוא המתקן השני הגיזום לבין לקטיף המיועד הראשוני הגיזום בין ההבדל

הענפים את רק אלא הענפים כל את גוזמים לא הקטיף לשם בגיזום .1 בשנים:

מכן ולאחר הגדולים הענפים את גם אמנם גוזמים הראשון בגיזום .2 היפים.

הענפים את לגזום מקפידים לא אך המינים, לארבעת הקטנים הבדים את גוזמים

ס 30-50 של גדם משאירים ולפעמים הקצה גוזמים"עד המתקן השני בגיזום מ;

יצמחו שעליהם מרכזיים ענפים כמה מהגזע חוץ ומשאירים לקצה עד הגדם את

הבאה. בשנה הענפים

עד הענפים כל את לגזום מלכתחילה היא ההצעה נאסר זה וגיזום במידה

המכני. המשור בעזרת בסיסם

הרגילההרגילההרגילההרגילה בדרךבדרךבדרךבדרך ערבותערבותערבותערבות קטיףקטיףקטיףקטיף אאאא....

בגמ' ע"(בנאמר פ :ב)"ב

השקמה בתולת קוצצין אין ורמינהי: בעינן? טפחים ג' השקמה "ובתולת

מגביה אלא אסור, כדרכו אומר: יהודה ר' עבודה; שהיא מפני בשביעית,

אידך הא דקשי, הוא הארץ מעם הארץ; מעם גומם או וקוצץ, טפחים י'

מכאן לה, קשי ודאי הארץ מעם לה, מעלי טפחים ג' אביי: אמר לה! מעלי

עבדינן שביעית גבי לה, מעלי עלויי ולאו לה קשי מקשי לא – ואילך

לה". מעלי דודאי מידי עבדינן וממכר מקח גבי לה, קשי דודאי מידי

דהיינו ליה, קשיא שוודאי באופן רק לקצוץ מותר שבשביעית בגמ' מתבאר

ג טפחים ג' לבין הקרקע בין אף אך הארץ. מעם גומם או טפחים י' אסור"מעל כ

וע מעלי, עלויי ולא קשיא מיקשי שלא אף התוס:"בשביעית שואלים כ

שביעית גבי דא"כ דוקא לאו – לה מעלי עלויי ולא לה קשי מקשי "לא

בע"זא אמר הא אסור עמאי אסורב)"(נ אילנא אברויי שרי אילנא אוקמי
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לה". מעלי עלויי ולא קשיא מיקשי ודאי לא אלא

" הביטוי את מבינים כלל שריבדרך אילנא לעשותאוקמי בשמיטה שמותר "

לאילן, נזק יגרמו מעשייתן הימנעות כאשר להצמחה גורמות הן אם גם פעולות

הרמב ה"(פם"וכלשון הארץ:ה)"ה תעשה – ישקה לא שאם אלו כל התירו מה "ומפני

אוקמימלחה...". של ההיתר קשור במה כי עיון, צריכה התוס' שאלת ולכאורה

ולמות, להינזק שעלול במצב נמצא הצמח כאשר דרבנן מלאכה לעשות המתיר

מלאכה עושה שאינו באופן כן לעשות צריך לעצים לגזום שהרוצה הדין לבין

" הביטוי את מבינים שהתוס' לומר ויש העין?! מראית שאין אילנאובאופן "אוקמי

לאברויי ― להצמחה גורמות שבפועל מלאכות רק שנאסרו דהיינו כפשוטו,

אילנא לאוקמי הן כאשר אך הצמחההצמחההצמחההצמחהאילנא, גורמותגורמותגורמותגורמות שאינןשאינןשאינןשאינן הןדהיינודהיינודהיינודהיינו וודאי, "לא

ליה" מעלי עילויי ולא קשיא בכהמיקשי לכאורה"― למדים נמצאנו איסור. אין ג

כרמב אינה תוס' לפי אוקמי שאינה"שהגדרת כל אלא האילן פסידת משום ם

דוד מקדש פירש שכך ועי' מותר, ו)מלאכה אות נט .(סי'

מועיל אינו הוא הרי טפחים, ג' עד הגיזום נאסר מדוע תוס' שואלים לכן

מועיל אינו אובייקטיבית שהגיזום באופן מדובר שאין משיבים התוס' לצמח?

וודאית ידיעה שאין באופן מדובר אלא מותר. שהיה פשיטא אז כי מזיק, ואינו

ג ייתכן אך שבגיזום, הנזק או התועלת אסור."על הוא ולכן מועיל הינו שהגיזום כ

גפןגפןגפןגפן לביןלביןלביןלבין שקמהשקמהשקמהשקמה ביןביןביןבין הבחנההבחנההבחנההבחנה .1.1.1.1

לצימוח מועיל שאינו באופן השקמה את לקצוץ שיש אומר יהודה ר'

סנהדרין בגמ' עציה. לצורך השקמה את שקוצץ שמדובר ונראה (כוהשקמה,

דומה:א)"ע מקרה מובא

בעסיא. שנה לעבר קאזלי הוו יהוצדק בן שמעון ורבי זרנוקי בר חייא "רבי

עובדא. איזילאיחזיהיכיעבדי אמר: איטפילבהדייהו, רישלקיש, פגעבהו

לומר: יכול לו: אמרו וחורש? כהן להן: אמר כריב. דקא גברא לההוא חזייה

להן: אמר בכרמי, כסח דהוה גברא לההוא חזייה תו בתוכו. אני אגיסטון

הלב להם: אמר צריך. אני הבד בית לעקל לומר יכול לו: אמר וזמר? כהן

לעקלקלות". אם לעקל אם יודע

לעקל)"(דהתוס' אתר:ה על כותב

משביח הוה מ"מ בכך מה דמ"מ וקשה – צריך אני הבד בית "לעקל

גדול כלל פרק אמרינן דהכי ושם)הכרם? עג: דף לעצים(שבת וצריך הזומר

עבודת משום לחייב נמי הכא נוטע ומשום קוצר משום שתים חייב –

ליה..." קשה דודאי ענין באותו ליה דעביד וי"ל נוטע

בגמ' מדוע לעיין שם)"(בויש הגיזוםב אם לגזום מועילמועילמועילמועילהתירו ובגמ'אינואינואינואינו לצמח

הזימור כאשר רק התירו אלא בכך הסתפקו לא ונראהמזיקמזיקמזיקמזיקבסנהדרין לגפן.

ב בגמ' זאת, לעומת מדאורייתא. הוא הזמירה ואיסור בגפן מדובר ב"שבסנהדרין

הגיזום ולכן הפירות להצמחת ולא הענפים להצמחת מיועד והגיזום בשקמה, איירי

מהריט עי' מדרבנן, אסור רק קעו)ץ"הוא סי' להצמחת(החדשות הגורמת זמירה שרק
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שנא' מדאורייתא אסורה ― השביעית בשנה לכםהפירות הארץ שבת "והיתה

נראה1לאכלה" שכן מדרבנן, רק אסור הגיזום שבגללה נוספת סיבה להוסיף יש .

ערלה: ריש בירושלמי כמבואר סרק עץ היא לךשהשקמה אין שמעון בש"ר "תני

רימין בלבד מינין שלשה אלא פיטור מחשבת ששלושהוצלף",שקמהשקמהשקמהשקמהבא וסברתו

בכל מועילה פטור שמחשבת סוברים וחכמים למאכל, אינם בסתמא אלו מינים

שהשקמה מכאן למדנו מאכל. בדמאיבסתמאבסתמאבסתמאבסתמאאילנות גם מצאנו וכן למאכל, אינה ,

מ"(פ כא)"א הוגדרה שבדמאי"שהשקמה תאניםהקלין של מין שהיא מפני "

שבגמ'2מדבריות ובפרט שם)"(ב, כדמוכחב קורותיה, לצורך אותה שנטע מדובר

סרק. אילן נחשבת שהשקמה נראה לכן קורות, לצורך קוצצה שהוא מהעובדה

הארץ שבת עי' מדרבנן, היא נטיעתה ― סרק אילן היא שהשקמה ה"(פוכיון ה"א

א) רקאות אסורה היא גם ― הנטיעה של תולדה שהיא שהזמירה מסתבר ולכן ,

הר לדעת שכן מ"(פש"מדרבנן, פ"א מ"א, מדאורייתאו)"ב הוא פרי בעצי נטיעה איסור

מק נלמד ולפי"כי הנטיעה. של תולדה שהיא מזמירה היא"ו סרק עץ נטיעת אם ז

ק הרמב"מדרבנן, לדעת ואמנם סרק. בעץ זמירה מדרבנן,"ו הוא נטיעה איסור ם

ומ מדאורייתא, אסורה סרק בעץ שזמירה לומר מקום יש יותר"ולכן מסתבר מ

בחזו משמע וכן מדרבנן, סא"שאיסורה יט סד"(סי' יד לתמוה)"ק ויש .ה

הרשב מדברי שם)"(בם"ואמנם שאסורהב מלאכה היא השקמה שגיזום מוכח

שהוה מפני אסור ― קשיא ודאי שלא באופן גוזם כאשר ולדעתו מדאורייתא,

התוס' מדברי אך דאורייתא. דרבנן(שם)ספק איסור הוא השקמה שגיזום נראה

מהגמ' מקשים התוס' הדעותז)"(עשכן של רובן ולרוב מותר, ― אילנא שאוקמי

מדרבנן. האסורה במלאכה רק זהו

שינוישינוישינוישינוי בדרךבדרךבדרךבדרך קטיףקטיףקטיףקטיף ומהוומהוומהוומהו רגילרגילרגילרגיל קטיףקטיףקטיףקטיף מהומהומהומהו .2.2.2.2

שם)"(בהתוס' שב באופן כשגוזם שקמה קורות לקצוץ שאסור לא"ביארו

לה מעלי עלויי ולא קשיא מיקשי שלפעמים"ודאי הוא הפירוש האם לעיין ויש .

תוצאות על ברורה ידיעה אין שמא או מזיקה היא ולפעמים מועילה זו פעולה

האסורה מלאכה היא השקמה גיזום התוס' שלדעת דברינו נכונים אם הפעולה.

כרשב לבאר אפשר אי ספק"מדרבנן הוה ליה קשיא וודאי שלא שבמקרה ם

ש נאמר אם לכן אסור. ולכן קשיא"דאורייתא, מיקשי וודאי פירושו"לא ―

זצ1. קוק הרב פסקו והחזו"וכן (קונ"ל הארץ שבת חזו"א: סז), (סי' כהן משפט יא), סי' (סי'"א א

ס ס"כא כו סי' טו, ומביאה"ק להצמחה הגורמת זו רק היא מדאורייתא האסורה שהזמירה א), ק

וע (פ"פירות, שבת תוספת עם הארץ שבת ה"ע ג)."א אות ה

(ח2. שאל חיים בתשו' דעת"ועי' ומביא לאו, אם סרק כאילן דינה שקמה אם שדן כב) סי' א

(ב ד"תוס' כו (סי'"ב יעקב בית בתשו' כתב וכן סרק, אילן נחשבת ששקמה שמשמע אנא) ה

והחיד ס"קמ), שם) שאל (חיים כס"א על ומסתמך מאכל אילן הוא שהשקמה מלכים"ל (הל' מ

ה"פ ומ"ו את"ח). שאפי' לומר יש (כנידון"מ עקירתה איסור לעניין מאכל אילן נחשבת ששקמה ל

ובפרט ערלה, ריש בירושלמי כמבואר סרק, עץ גם נחשבת בוודאי היא אך בתשובות), שם

עציה. לשם אותה כשנוטע
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התירו שחכמים לבאר יש מזיקה היא ולפעמים מועילה זו פעולה שלפעמים

להצמחה גורמת ואינה אילנא אוקמי וודאי שהיא פעולה(כדלעיל)פעולה אם אך ,

אסורה היא ולכן מלאכה נחשבת הריהי ― להצמחה וגורמת לעיתים מועילה זו

ש נאמר ואם קשיא"בשביעית. מיקשי וודאי ברורה"לא ידיעה שאין פירושו ―

זו כוונה ומצד לעצים, שכוונתו שכיון לומר כנראה יש הפעולה, תוצאות על

מ לקרקע, עד השקמה את ולגזום לגמום היה יכול מתכוון"לבד היה אילו מ

מאידך מחד. העין מראית משום בכך אין לכן טפחים, ג' מעל גוזם היה להצמחה

מצד שאסור נאמר שמא מותר. ולכן האסורה, למלאכה מתכוון אינו גם הוא

פס פס"שהוא גם אין איסור שייעשה בירור שאין שבמצב לומר יש לכך ר"ר,

קונ הארץ שבת ט)"(עי' סי' הטא שכתב למה הדבר ודומה סז", שטז ג)"(סי' לגביק

ממילא מסופקת הזבובים שמציאות שכיון זבובים, בה שיש שיתכן תיבה סוגר

פס בכך צידה"אין של .3ר

בדי את לקטוף שאפשר נראה כשלעצמו, הקטיף על הוא הדיון אם זה לפי

אלא מתכוון אינו שהוא כיון רגילה, בשנה אותן לקטוף שרגילים כדרך הערבות

להצמחה, גורם שהגיזום ברור ואמנם להצמחה. מיוחד גיזום אינו והגיזום לעצים

זו ומבחינה סרק, עצי גיזום לגבי לעיל כמבואר דרבנן איסור הוא זה גיזום אך

קציצת ולגבי העצים. לצורך הגפן לזמירת ולא השקמה קורות לקציצת דמי

ליה, שמעלי באופן אותה לקצוץ הוא שהאיסור מצאנו השקמה בתולת

ובנד אופטימאלי. גיזום היא ליה מעלי של באופן"והמשמעות גוזם שאינו כיון ד

של המותרת למציאות הדבר שדומה הרי הצמח, הצמחת מצד "לאהאופטימאלי

לה". מעלי עלויי ולא קשיא בגמ'מיקשי מתוארת זו שם)"(במציאות המביאהב

שמעל גיזום הוא האופטימאלי הגיזום השקמה. קורות קציצת של רמות שלוש

ד"וע3. שטז (סי' הלכה ביאור ע"ע ו (כתובות שמעון ר' חידושי להיזהר), יש לכן האזל"ה אבן א),

ה"(פ בפס"א אסור מתכוון שאינו דבר האם לשאלה ובהקשר (מו"ה). תוס' עי' בשביעית ד"ר ק

ד"ע שלראב"ב מפני) פס"ה בכך שיש מפני בשביעית אמה לעשות אסור אגפיה."ע שמכשיר ר

(קונ הארץ שבת שלרמב"ועי' יא) ט, סי' פס"א ובבית"ם אסור. ― ולתוס' בשביעית מותר ר

הרמב"רידב לדעת ביאר ד) סעי' ב (סי' בהמה"ז שהעמיד לאחר הזבל את להוציא חייב שאינו ם

פס הוה כי דהרמב"בדיר, אליבא להקל ויש דרבנן באיסור פס"ר [ובענין עי'"ם. דרבנן באיסור ר

שפס"תרוה סו), סי' סד, (סי' רא"ד ועי' מותר, דרבנן באיסור (פ"ר פסחים מג"ש ב), סי' (סי'"ב א

ס הרא"שיד שלדעת ה) וע"ק איסורים, בשאר רק מותר (ח"ש אומר ביביע באריכות או"ע ח"ד

ועי לד)]. רידב"סי' (בית להבית משמרת הרמב"ש לדעת שמבאר שם) מפני"ז לדייר שמותר ם

בפס ומקילים איסורים שאר כדין ששביעית בחתמ"שנוקט כמבואר דרבנן באיסור (יו"ר סי'"ס ד

והראב התוס' ולדעת בפס"קמ), להחמיר יש בשביעית אף מהרש"ד ועי' דרבנן. באיסור (ח"ר ו"ם

החתמ על שמקשה קלד) בפס"סי' שמקל עשיית"ס לגבי (לעיל תוס' מדברי דרבנן באיסור ר

בפס מחמיר ולכאורה האסמכתא"אמה), מפני חמיר כי שאני שחרישה ומיישב בשביעית, ר

(ח משה ישועת ועי' צמחים"דקרא. גבי על ידים נטילת לגבי שדן ד) אות ל סי' ג, אות כה סי' ד

פס שהוה מפני מתיר ולמעשה עי'"בשביעית, אך איסורים. שאר כדין ומותר דרבנן, באיסור ר

הדל (מערכת חמד הפ"בשדי ומערכת לד כלל וע"ת משבת. חמיר איסורים ששאר שבת"ה) ע

(פ שבת תוספת עם הי"הארץ פ"א ,23 ,21 הערות ה"ח 33)."א ,32 הערות כ
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ומצב לקרקע עד השקמה של גמורה קציצת הוא נזק שגורם הגיזום טפחים; לג'

במקצת גורם בוודאי ומאידך אופטימאלי אינו שמחד באופן הוא הביניים

המצ והוא ― שלהצמחה לה"ב מעלי עלויי ולא קשיא מיקשי ויותר"לא המותר.

בחזו מצאנו דא"מכך ובתוס')"(שם דאורייתאדאורייתאדאורייתאדאורייתאה זמירהזמירהזמירהזמירה לעצים,לגבילגבילגבילגבי נעשית כשזו

החזו מבאר ליה; שקשיא באופן כשזומר שמותר כתבו הכוונה"ותוס' שאין א

ע שא"שזומר מועיל שאינו באופן או להזיק אומר"מ לקיש ריש היה לא הלבהלבהלבהלב"כ

לקלקלות" ואם לעקל אם ועיודע לעקל; שזומר מעשיו מתוך וניכר וודאי כ"שכן

שזומר בדקדוק"מדובר או"שלא לעקל זומר אם מעשיו מתוך ברור לא ולכן

לעקלקלות.

להצמחהלהצמחהלהצמחהלהצמחה וגיזוםוגיזוםוגיזוםוגיזום ערבותערבותערבותערבות קטיףקטיףקטיףקטיף בבבב....

קצת ולשנות הערבות, בדי את לקטוף מותר האם היא יותר הקשה השאלה

הנוסף. הגיזום על לוותר יהיה שאפשר באופן ולגזום שנה בכל הרגילה מהדרך

והן הבדים של לקטיף הן בגיזום, כוונות שתי שמתכוון שכיון לומר יש לכאורה

אסור. ― הבאה לשנה האילן להצמחת

ולאברוייולאברוייולאברוייולאברויי לאוקמילאוקמילאוקמילאוקמי מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה .1.1.1.1

במשנה ד)"(פנאמר משנה :ד

ומודים ישרש אומרים וב"ה יגום אומרים שמאי בית בזיתים "המדל

בצד זה שלשה המחליק שנים או אחד המדל הוא איזה שיגום עד במחליק

המחליק אף חבירו של מתוך אבל שלו מתוך אמורים דברים במה זה

ישרש".

פסקש)"(פיהמם"הרמב וכן לעצים שצריך כיון העצים את עוקר שהמדל מפרש

הי"(פבהלכה הרח)"א אך וכן"; הנותרים. העצים את לעבות כן שעושה מבאר ש

הר כותב הזינוב התוי"לגבי הגפנים. כוח להגביר שהוא הר"ש על תמה ש"ט

לי מה כי זמירה איסור במדל שיש מוצא מנקודת יוצא הוא שכן למדל, בהקשר

שיגבר כדי שלם עץ מוציא או שכורת לי ומה הגפן שתגדל כדי מהעץ חלק זומר

התוי לכן חברו. הר"כוח דברי של מהסיפא לדייק מנסה להרמב"ט שמודה ם"ש

בקונ לעצים. יא)א"שכוונתו זצ(סי' קוק הרב בר"דוחה זו הבנה ומבאר"ל ש,

שיתכוון צורך אין ולכן לזריעה הקרקע מכין של בעיה אין הלל בית לדעת שברישא

אינו אם עצים שלושה כורת או ועוקר שמחליק בסיפא זאת לעומת לעצים.

וע קרקע. הכנת הוה לעצים הר"מתכוון לדעת הסברה השאלה"כ אחרת: היא ש

אברויי? גם באוקמי מעורב כאשר הדין מה

זצ קוק יא)"(קונל"הרב סי' שפעולהא מפני היסוד עד הגפן ענף סילוק מתיר

וז תורה. של זמירה בכלל ואינה מדרבנן רק אסורה זצ"זו הרב ל:"ל

הגפן גוף עד הענפים כל כריתת דהיינו הפיסול שהיא הנהוגה "ובזמירה

לאוקמי נקרא שזה נאמר אם האילן, ימי את להאריך היא בזה שהכוונה

נמי האילן לגוף השבחה גם בזה תהיה ממילא אם שאפי' לומר יש אילנא,

ואעפ"י מתכוון, שאינו דבר הוי – העבודה כוונת זאת שאין שכיון מותרת
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רישא". פסיק שהוא

זצ קוק שהרב לאוקמי"השאלה היא הפעולה כאשר הדין מה היא מעורר ל

וע לאברויי, גם היא כך שאגב העבודה"אלא כוונת זאת שאין שכיון כתב כ

פס שהוי אף מתכוון שאינו דבר אלא אינה וההצמחה ולכאורה"והאברויי מותר. ר

שאף הדבר משמעות לאוקמי הותרה הזו הפעולה אם שכן מובנים אינם דבריו

לאילן. נזק ייגרם שבלעדה כיון מותרת, הריהי להצמחה, וגורמת מלאכה שהיא

ופס"ולפי מתכוון אינו מצד לדון שייך מה אוקמי"ז שהגדרת אומרים היינו אם ר?

מלאכה כאן אין כאשר רק התוס')היא לדעת לעיל שביארנו שפעולת(כפי מובן אז ,

מתכוון אינו מדין לדון יש ולכן אברויי בגדר אלא אוקמי בגדר אינה ההצמחה

נזק"ופס מניעת לשם הצמחה פעולות אף שהתירו הוא אוקמי גדר אם אך ר.

ברמב שישם)"(כמבואר אלא נזק? ייגרם זה שבלא מצד בפשיטות נתיר לא מדוע ,

שיש מקרה לבין הצמחה הגורמת אחת תוצאה לפעולה שיש מקרה בין להבחין

השאלה נזק. ייגרם אם שמותר ברור הראשון, במקרה תוצאות. שתי לפעולה

זצ קוק לאוקמי"שהרב שהיא אחת תוצאות: שתי לפעולה יש כאשר היא מעלה ל

והאברויי ― לאוקמי מתכוון הוא כי שמותר כתב בזה לאברויי, שהיא והשניה

פס רק על"הוא הפרי שעומס כיון נצרך שבחלקו פרי, דילול למשל נזקר. לגרום ול

הרב כתב בזה ― הפירות הצמחת של נוספת תוצאה גם לדילול יש מאידך לאילן;

זצ פס"קוק שהוי ואף הפירות להצמחת מתכוון כשאינו שמותר מותר"ל ― .4ר

את"לפי גם להרוויח כדי שונה קצת בצורה הערבות בדי את קוטף כאשר ז

גם בפירוש מתכוון שכן לאסור יש לכאורה בזה הענפים, להצמחת המיועד הגיזום

ופס מתכוון אינו מצד לדון אין וממילא ר."להצמחה

מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה אינהאינהאינהאינה שעיקרהשעיקרהשעיקרהשעיקרה פעולהפעולהפעולהפעולה .2.2.2.2

במשנה מ"(פנאמר כדרכו:ו)"ד קוצץ אומר ר"ע קנים... והקוצץ בגפנים "המזנב

שירצה". מה ובכל ובמגירה במגל או הרמבבקרדום ה"(פם"ופסק ופירש"כרכ)"א ע.

שם)"(פיהם"הרמב שביעית מתכוון:מ כשאינו בד"א בקציצתן, שינוי צריך שאין "הכוונה

במזנבלזמור". מדוע שקמה, הקוצץ לבין המזנב בין ההבדל מה האחרונים והקשו

באופן שיהא שצריך שקמה הקוצץ לעומת הרגילה בדרך זו פעולה לעשות מותר

ישראל ותפארת ראשונה במשנה ובפרט שלמה במלאכת ועי' ליה. מעלי שלא

לצורך או לעצים נעשית והיא הזמירה ממלאכת לגמרי שונה הזינוב שפעולת

לפי העין. מראית של בעיה ואין מלאכה בכלל אינה ולכן שבזינוב"אחר, מובן ז

בעיקרה שהיא השקמה ובבתולת כדרכו קוצץ האילן"― שצריך"עבודת אף

בשינוי. אותה קוצץ ― לעציה

אברויי4. שהוה מפני ואם אסור פירא שאוקמי מפני אם לאברויי הוא שהדילול המוצא נקודת

רגילה) משנה 1/6 לשיעור (מעל ליבול ניכר נזק יגרום הדילול מניעת שאם אומרים יש אך פירא,

ומותר. פירא אוקמי הוה ―
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זצ קוק הרב מסביר לכך קונל"בהמשך הארץ שם)"(שבת ולרע"שלרא ב"ש

ואעפ הצימוח, את להגביר היא המזנב כלל"מטרת שבדרך הדבר, סיבת הותר. כ

כאמור והיא דרבנן מלאכה שזו וכיון העצים לצורך נעשית הזינוב פעולת

חלקאית למטרה ולא לעצים זצבעיקרה קוק הרב כלשון מחצה)"(או על מחצה אפי' ל

לעצים. שמזנב לתלות שאפשר כיון העין מראית אף בה ואין מלאכה זו אין ―

בנד"לפי לומר מקום יש הסוכות,"ז חג בערב מתבצע הערבות בדי שקטיף ד,

פעולה על אין ― המינים ארבעת ולצורך קטיף לשם הוא הערבה גיזום עיקר

רוצה היה אילו תאמר, שמא העין. מראית של בעיה גם ואין מלאכה שם זו

אינו הגיזום את להרוויח גם שרוצה ועכשיו שונה, בצורה עושה היה לקטוף רק

בקטיף ― הפעולות שתי בין גדול שוני שאין שכיון ייתכן אך שנה? כבכל קוטף

ובנד מכני, משור עם הענפים את גוזם פעולה"רגיל אותה את עושה הוא ד

כיון ― בסיסם עד הענפים כל גיזום על מקפיד לקטוףלקטוףלקטוףלקטוףורק היאהיאהיאהיא כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו שעיקרשעיקרשעיקרשעיקר

הבדיםהבדיםהבדיםהבדים בכךאתאתאתאת אין ― גוזם הוא קטיף שלשם יודע אותו, שרואה מי וכל

העין. מראית מצד איסור אין ואף מלאכה

השקמה קורות של לקציצה דומה סוכות לפני הערבות שגיזום אולי ויתכן

במשנה נאמר שכן השיקמה, בתולת לקציצת מ"(פולא שקמה:ה)"ד קורות "הקוצץ

בקש", או באבנים הוא מכסה אבל בעפר יחפה לא החיפוי– שפעולת מפני וזאת

נעשית עצמה שהקציצה משמע אך בשביעית. שאסורה האילן עבודת הינה בעפר

פעולה אלא האילן עבודת זאת שאין לכך והסיבה שנה, כמידי הרגיל ובאופן בדרך

לא שעדיין השקמה, בתולת קציצת זאת, לעומת העצים. לצורך מיועדת שבעיקרה

להצמחה בעיקר מיועדת קציצתה ― ועדין דק גזעה ועדיין מעולם אותה קצצו

בתוספתא אך כדרכה. שלא אותה לקצוץ יש ולכן הגזע, הי"(פועיבוי ליברמן)"ג הוצ' ד

ת דעות וברש"מובאות בשינוי, הקציצה את לבצע שיש יהודה ור' פס"ק ד"(ירושלמי

ד"ה גומם)"ד קורותה שקציצת הסובר דמתני' תנא על חולקות אלו דעות ששתי ביאר

והרש שנה, כבכל בשביעית מותרת שהרמב"השיקמה מציין כתנא"ס פסק ם

את5דמתני' קצצו שכאשר מסתבר אותהקורותקורותקורותקורות. קצצו ― רגילה בשנה השקמה

העצים, לשם הבאההבאההבאההבאהאמנם בשנהבשנהבשנהבשנה גםגםגםגם קורותקורותקורותקורות שיהיושיהיושיהיושיהיו באופןבאופןבאופןבאופן אותהאותהאותהאותה קצצוקצצוקצצוקצצו בוודאיבוודאיבוודאיבוודאי ,אךאךאךאך

למדים"ואעפ נמצאנו שנה. מידי שנהגו כפי בשביעית לקצוץ התירו להלכה כ

עציםעציםעציםעצים לשםלשםלשםלשם היאהיאהיאהיא המרכזיתהמרכזיתהמרכזיתהמרכזית מטרתהמטרתהמטרתהמטרתה אלאאלאאלאאלא מלאכהמלאכהמלאכהמלאכה אינהאינהאינהאינה בעיקרהבעיקרהבעיקרהבעיקרה הפעולההפעולההפעולההפעולה וכדו'שכאשרשכאשרשכאשרשכאשר

הבאההבאההבאההבאה לשנהלשנהלשנהלשנה הצמחההצמחההצמחההצמחה נגרמתנגרמתנגרמתנגרמת כךכךכךכך אגבאגבאגבאגב אםאםאםאם גםגםגםגם כרגילכרגילכרגילכרגיל לעשותהלעשותהלעשותהלעשותה שדמימותרמותרמותרמותר גם ייתכן .

בחזו שכתב דא"למה יש)"(שם וכן שמיועדותה פעולות שהן ובמזנב במדל שמסתפק

העצים בהצמחה.6לקטיף ניחותא לו שיש אף אלו פעולות לעשות מותר אם

בנד לומר כן אם הערבות"ייתכן בדי את לקטוף כדי היא כוונתו שעיקר שכיון ד,

זה גיזום אין ― הקטיף לשם בעיקר נעשה בערבות והגיזום המינים, ארבעת לשם

ובראב"הרמב5. מהמשנה, הזית של הדוגמא את רק מביא עצים"ם ליטול בזיתיו המבקע שם: ד

שקמה קורות הקוצץ וכן רדב"― ועי' שהרמב". שם לראב"ז מודה ד."ם

הרמב6. פירוש ומהר"לפי מש"ם לא לכאורה תויש עי' כן לעיל."מע ועי' ט
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וכעין הבאה, שנה של להצמחה כך אגב שיועיל באופן גוזם אם גם מלאכה, מוגדר

הרה כתב שליט"זה אריאל יעקב במאמרו"ג ועיא 19 עמ' 34 עתיך הערה"(אמונת 21 עמ' ש

הרה2) עם התייעצתי ואמנם לי". ואמרו עמיחי יהודה הרב ועם אריאל יעקב ג

פעולה שיש במקרה רק להקל גםאחתאחתאחתאחתשאפשר מותר הכוונה ועיקר מטרתה שעיקר

בנד אך אסורה. מטרה צדדי באופן מתווספת שרוצה"אם כיון הפעולה את שמשנה ד

לאסור. נראה הבאה לשנה הערבה של והעיצוב ההצמחה את

סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

מציאויות: שלוש בין להבחין שיש נראה

חקלאיתא. שאינה למטרה הפעולה את עושה אם זמירה כמו דאורייתא במלאכה

ליה שקשיא באופן הפעולה את לעשות צריך וכדו' לעצים שצריך ובאופןכגון "

חקלאית. אינה שמטרתו שניכר

למטרהב. הפעולה את ועושה חקלאית, היא המטרה כלל שבדרך דרבנן במלאכה

" באופן הרגילה מהדרך לשנות צריך חקלאית, ליהשאינה מעלי כדיןשלא "

שקמה. קורות קציצת

לשנותג. צריך אין ― חקלאית שאינה למטרה כלל בדרך נעשית הפעולה אם

למטרה כן שעושה וניכר בשביעית האסורה פעולה זאת אין כי הרגילה מהדרך

חקלאית. שאינה

שנהד. של הערבות בדי ולנוי להצמחה שמיועד הנוסף הגיזום הנידון במקרה

אסור. ― הבאה

השנים.ה. כל שרגיל כפי הערבות בדי את לקטוף מותר

גיזוםו. המכני. המשור בעזרת בסיסם עד הענפים של גיזום לבצע אסור למעשה,

בעיקר אמנם נועד המתקן הגיזום את והן הערבות בדי קטיף את הן הכולל זה

להצמחה גם בפירוש היא הגוזם של כוונתו אך זו, שנה של הערבות בדי לקטיף

הבאה. שנה של הערבות ועיצוב
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הדאיההדאיההדאיההדאיה יגאליגאליגאליגאל הרבהרבהרבהרב

‰˜È„·· ·ÈÈÁ˘ ÔÂÊÓ „Â·ÈÚ****

הקדמההקדמההקדמההקדמה

שראינו או חרקים בו להיות שרגילים מזון שכל התבאר הקודמים בפרקים

וניקוי בבדיקה חייב חרקים שנמצאים1בו שלימים שחרקים למדנו כן כמו .

כ שדינם משום בטלים אינם המזוןבריה"במזון אם זאת לעומת בטלה. שאינה "

" אינם וכבר נימוחו או התרסקו שהחרקים לנו והתברר נטחן, או "בריההתרסק

במזון בטלים הם בעז2הרי יתבאר זה בפרק מזון". לעבד ניתן אופנים באלו ה

יש ומתי קודמת, בדיקה ללא גם בישול או סחיטה ריסוק, טחינה, של בדרך

לכן. קודם המזון את לבדוק

שא. היא לכתחילה"הלכה איסור מבטלים בתוך3"אין איסור לערבב אין דהיינו .

ע היתר של גדולה נתערב"כמות אם סיבה ומאותה ביטולו. לאחר לאוכלו מ

" איסור דבר "חשובמאליו שנתערבה כגון בטל, שאינו באופן בהיתר אובריה" "

להתכבד" הראויה "חתיכה או שבמנין" האיסורדבר את לרסק או לחתוך אסור "

התערובת את להתיר כדי בתערובת נשאר4בעודו במזיד כן עשה ואם ,

.5באיסורו

לב. במטרה לטוחנו או לרסקו אסור חרקים, בתוכו שראינו מזון אתחסוך"לפיכך "

להשתמש מכן לאחר ורק החרקים את מתוכו ולהסיר לברור יש אלא בדיקתו,

שהתליעה אבקה לכתוש או שהתליע טחון קמח לטחון אסור לדוגמא: בו.

חו ניפוי בנפה לנפותם יש אלא אותם, להתיר במטרה שלאבמכתשת באופן זר

חרקים בהם .6ישארו

שחייביםג. מהמינים שהוא אלא כעת, חרקים בו ראינו שלא מזון זאת לעומת

ע*. שנערך תולעים בהל' ס' בכת"מתוך עדיין הנמצא המכון, צוות י."י

.1.37 עמ' 35 חוברת

.234 עמ' 34 חוברת

ראב"שו3. מהתורה: הוא לכתחילה איסור לבטל שהאיסור אומרים יש ה). סעי' צט (סי' ד"ע

להראב משהו שו"(איסור קכ, עמ' ב פרק הראב"ד ד"ת קח סי' אומרים"ד ויש דאמרינן). והא ה

ע צח (חולין תוס' מדרבנן: הוא לבטל ד"שהאיסור ג"ב שער ד (בית הבית תורת ועי' לאו). ה

שו ;(62 הרשב"עמ' (ח"ת תקד)."א סי' א

(יו"שו4. ו)."ע סעי' קא סי' ד

(יו"בשו5. וה"ע עבורו. שבטלו ולמי למבטל שאסור כתב ו) סעי' קא סי' ה; סעי' צט סי' ה"ד

ט ביתו: לבני ס"שאסור (שם מהרש"ז בשם י) רע"ק חידושי ועי' אחרונים. ושאר (יו"ל, סי'"א ד

ומ לכולם. אסור לקנות שירצה למי בסתם בטל שאם ה) סעי' שלא"צט מי שכל סוברים יש מ

ט שוגג: הוא שהרי בעבורו, אסור אינו שעשו במה לו ניחא לא וגם שנתבטל בשם"ידע (שם) ז

הזב"מהרש פסק וכן כט)."ל (אות צ

ס"זב6. פד (סי' שוודאי"צ הנראות, התולעים כל לברור שיש שיתבאר מה לפי שכן וכל קי) ק
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חרקים בהם מצויים שפעמים משום ל,7בדיקה נחשבים איסור"(והם "ספק ולא איסור"

מזון)"וודאי לאכול שמקובל ובתנאי בדיקה, ללא גם היטב ולטוחנו לרסקו מותר ;

מרוסק או טחון כשהוא ללא8כזה דקה, בטחינה אורז לטחון מותר לדוגמא: .

תבלינים לטחון מותר כן, כמו וכדו'. תינוקות לאכילת ראוי שיהא כדי בדיקה,

לטוחנם אין חרקים, בהם שראינו ותבלינים אורז אבל המאכל. בהם לתבל כדי

היטב אותם שיבררו .9עד

כלד. ריסוק שיבטיח באופן היטב הדק לטוחנו שניתן במזון אמורים דברים במה

תולעים חלקי או שלמות תולעים שנשארו חשש יש אם כזה במקרה החרקים.

פמ בנפה: הקמח לנפות שפ"יצטרכו פד (סי' ס"ג מש"ד לט, ס"ק דרכ"ז ועי' . יח) פד"ק (סי' ת

טחינה"סס ללא בו משתמשים כלל שבדרך כיון מתולע דגן) (מין גרוייפין לטחון שאסר קסה) ק

ומ"וא האיסור. את להתיר הטחינה כוונת כל בשו"כ שירקות"מ כתב צד) (סי' אליהו מחזה ת

כשרותם. להבטיח כדי לטוחנם מותר מחרקים נבדקו שכבר

כ7. דינו מתליע המין אותו רוב אם אבל ג). סעי' 37 (עמ' 35 חוברת איסור"ראה וכמוודאי ש""

בתה הוא איסור לספק איסור וודאי בין החילוק ומקור הקודם. בשו"בסעי' ופסקו קעא) (סי' ע"ד

ש ועי' יד). סעי' פד ס"(סי' פד (סי' ובנקה"ך כט לט"ק ס"כ, ש"ז שכל משמע ממנו יז) דרכו"ק

"להתליע מינים וכן בכך" שהוחזקו במדינה ואפשרפרטיים איסור. כספק להחשיבו אין "

" מכנים שאנו למה גם המצוישכוונתו וממיעוט כספק, להחשיבו שאין לקולא"" נקטנו בזה מ

" השני התנאי לבטלבצירוף מתכוון מחבשאינו ועי' עצמו. בפני עומד פוסקים כמה שלדעת ר""

אע"(ס בדיקה בלא אף לכתחילה ופולין עדשים לטחון שהתיר יג) וכיוצ"ק להתליע. שדרכן ב"פ

ס"בפת צט (סי' ואח"ש להתליע שדרכן פירות לבשל שמותר ד) המיץ"ק את ולסנן לסוחטן כ

לכן. קודם בדיקה בלי

שבלא8. את"שכיון להתיר בכדי אינה הטחינה שסיבת נמצא בו להשתמש כדי לטוחנו מקובל ה

וכיוצ לכתחילה. איסור מבטל משום בזה אין לכן מקובל, שכך משום אלא התירו"האיסור ב

תה"בשו שו"ת קעא), (סי' הריב"ד (או"ת טור שמט), (סי' שו"ש תנג), סי' (יו"ח סעי'"ע פד סי' ד

שו (יו"יג). ביהודה נודע שו"ת כו), סי' (ח"ד דבר משיב הגר"ת ביאור ועי' כו). סי' פד"ב (סי' א

פ"ס (סוף תרומות מירושלמי זה לדין מקור שהביא מ) ובדרכ"ק ס"ה) צט (סי' שהאריך"ת לו) ק

בזה.

ט ס"ועי' צט (סי' ס"ז קלז סי' ז, שס"ק ד) ולפ"ק אחר. בענין אפשר כשאי דווקא דהיינו כיון"ל ז

מ בדיקה, בלא לאסור יש לבדוק בפת"שאפשר (יו"מ ס"ש צט סי' בו"ד שיש שכל מבואר ד) ק

הפמ דעת ושכן אפשר כאי חשיב יהודה."טרחה בית בספר למעשה פסק ושכן ג,

בתה9. משמע הש"כן מסקנת וכן לפנינו, איסור כשוודאי התיר שלא קעא) (סי' ס"ד פד (סי' ק"ך

וא ברובן שהתליעו שחיטים וכ"לט) בטחינה. אסורים לנקותם פר"א (ס"כ חכ"ח לט); (סעי'"ק א

הזב וכתב זו."כד); כדעה להחמיר שיש קז) (אות צ

של"ומ שטחי ניקוי לאחר לטחון המיקל היטב לברור ניתן שלא גדולות בכמויות כשמדובר מ

שיסמוך מה על לו יש מהשוהמזון שהרי תרוה". דברי את הביא יד) (סעי' אך"ע קעא), (סי' ד

בס' שהעיר וכמו החיטים, את לברור החובה את סהשמיט נ (סי' אברהם דבלא"בן כד) כב, ה"ק

ה התיר זה ומטעם היתר, צדדי כמה אברהם"יש כשאבן גם לטחון את"" שיסיר רק לברור א

וכ החיטים. בין הנראות יהודה"התולעים בית חינוך יד); סעי' פד (סי' שלמה חכמת בהגהות כ

מהרש בגליון מובא בסופו) נח וכיוצ"(סי' יד). סעי' פד (סי' בשו"א כתב רעק"ב עז)"ת (סי' א

התולעים. כנגד שישים שיש לנו וודאי אם לברור בלי גם מתולעות חיטים לטחון להקל
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הטחון החומר את לנפות וצריך ניתן הטחינה, לאחר .10שניכרים

נשארוה. שלא מבטיחה אינה כלל בדרך מזון של גריסה או מעיכה זאת לעומת

כן לפני המזון את לברור יש ולכן המזון, בתוך שלימים .11חרקים

להכיןו. או מיץ, הכנת לשם תותים כגון: להתליע שדרכם פירות לסחוט מותר

ובתנאי בדיקה, ללא גם בתולעים, שנגועים שיתכן מזיתים שמן או מענבים יין

צפופה במסננת השימוש לפני המשקה את .12שיסנן

הבישול,ז. לאחר לבודקו הכוונה אם גם בדיקה, ללא מזון לטגן או לבשל אין

סיבות: מכמה וזאת

אפשרית. אינה ופעמים יותר קשה הבישול לאחר מזון בדיקת כלל בדרך .1

לל ייאכל המזון בו מצב למנוע יש שכחה2. מחמת בדיקה .13א

הבישול, לאחר מבדיקה פטור המזון שבהם מקרים ישנם הבא)3. בסעיף (ראה

" משום אסור לכך לגרום לכתחילהאולם איסור לבטל .14"שאין

אח. ואם לבודקו. יש כעת לבודקו ניתן אם בדיקה, ללא מזון ובישל א"עבר

ואם באכילה. אסור הוא הרי חרקים בו שהיו ידענו אם הבישול, לאחר לבודקו

נגיעות בהם מצויה שפעמים מהמינים סתמי מזון הפעמים)הוא ברוב לא מותר(אך ,

בדיקה ללא בדיעבד .15באכילה

המנהט. את יבדוק מהסועדים אחד שכל כך על ולהסתמך מזון לבשל הרוצה אדם

הבאים: בתנאים רק כן לעשות רשאי ― שלו

נימוח או נדבק המזון שאין דהיינו: הבישול, לאחר אפשרית שהבדיקה .1

חכ"שו10. יד): סעי' פד (סי' ערוה"ע כד), סעי' לח (כלל פו)."א סעי' פד (סי' ש

חלקו11. רק כקמח דק נעשה אשר עד טוחן אינו שאם יד) סעי' פד (סי' תואר בפרי מבואר כך

וכ כך. אחר בקדרה לבשלם אסור כגרש ונעשה ברחיים זב"החיטים וכ"כ קיא). (אות הדרכי"צ כ

(ס מהר"תשובה בשם קסו) אסאד."ק י

(יו"בשו12. קודש אדמת בד"ת בתוך נתונים כשהם להתליע שדרכם תותים לסחוט התיר ד) סי' ד

וכיוצ בשישים. בטל טעמם ואילו חרקים ממשות כאן שאין לפי והטעם מסונן. יוצא ב"והמשקה

הפת ס"הביא צט (סי' יהודה."ש בית ספר בשם ד) ק

וחיישינן13. קבוע באופן להתליע דרכו שאין מה בין לחלק שכתב ט) (לסעי' שלמה חכמת ועי'

יבדוק אם בדיקה לפני לבשלם להתיר ומצדד מתליע, קבוע שבאופן מה לבין ישכח, שמא

דרכ ועי' נקיים. שהם ויראה מקצתם (ס"תחילה קיט)."ת ק

הפמ"כ14. (שפ"כ ס"ג עפ"ד כו) הרשב"ק דברי ע"י פד דף ג, שער ג בית הבית (תורת והשו"א ע"א)

" שכתבו ט) ובישל(סעי' הפמעבר ומוסיף אסור. דלכתחילה משמע פירות"" יבשל שאם (שם) ג

הפרי. כל כנגד בתבשיל שישים וצריך נבלה, הפרי כל שיעשה אפשר בתוכם, כשחרקים קטנים

מ ח)."ועי' סעי' 37 (עמ' 34 בחוברת זה בענין ש

רוב)15. ולא מצוי מיעוט אלא (כשאין תולעים שבדיקת ג-ד), סעי' 35 (עמ' 34 בחוברת התבאר

ספק בזה שיש משום וכן מותרת, הבהמה הריאה, אבדה שאם הריאה בדיקת לחובת דומה

ואם בבישול. נימוחו שמא תולעים בו שהיו לומר תמצא ואפילו נקי, המזון היה שמא ספקא,

ח). סעי' 58 (עמ' 36 בחוברת שנתבאר כמו אסור חרקים שלשה הבישול לאחר נמצאו
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אותם ולהוציא החרקים את לזהות אפשרות שאין .16עד

כשמפורסם או נבדק, לא שהמזון האכילה לפני הסועדים לכל יודיעו .2

הבישול קודם נבדק אינו כזה מאכל .17שסוג

לפני עלה כל יבדקו שהסועדים דעת על שלם ארטישוק לבשל אדם יכול לפיכך

ע18אכילתו ייבדקו אכילתם שבשעת פיצוחים לקלות מותר וכן". הסועדים. י

שייבדקו ובתנאי עצמו בפני נאכל מהם אחד כל אם יבשים פולים לבשל מותר

הסועדים."ע י

מרפאי. צמחי או דגנים מפירות, מאכל תמציות או חריפים משקאות לזקק מותר

לכן קודם בדיקה ללא אף להתליע .19שדרכם

סגוריםיא. כשהם בתבשיל לתנם מותר ― נבדקו ולא להתליע שדרכם תבלינים

לתבשיל יגיע טעמם שרק כך וכדו', בד שקית לערות20בתוך מותר זו מסיבה .

שנבדקו קודם אף צפופה, במסננת נתונים כשהם נענע עלי על חמים מים

כיוןמח בדיקה, צריכים אינם ― צמחים וחליטות תה שקיקי וכן רקים.

נייר. שקיות בתוך נתונים שהעלים

ג)"אעפ16. (סעי' לעיל נתבאר כבר הבישול, בגלל בתבשיל טעם נותנים הם הרי חרקים יש שאם י

ולכן לכתחילה. איסור מבטל כאן אין - ודאי איסור אינו וגם איסור לבטל מכוון שאינו שבמקום

זה. בסעיף האמורים ובתנאים להתיר, יש צורך במקום

עיור17. לפני משום לפניו המאכל בהגשת אין לבדוק, שלא שחשוד מי הסועדים בין יש אם ואף

כשאינם"לת אבל עצמו. את מכשיל הוא הרי בודק אינו ואם לבדוק אפשרות לו יש שהרי מ,

מאיסורא. לאפרושי להודיעם, צריך כזה במזון חרקים מציאות דבר על יודעים

הארטישוק.18. לב גבי על להיות שעלולים לחרקים לב לשים יש

(יו"פר19. פמ"ח , פד) סי' (מש"ד ס"ג ערוה"ז ח), שו"ק נ), (סעי' זב"ש נא), (סי' צדק צמח (ס"ת ק"צ

כה (ס"סג), טעם"ח משום ואי כלל. ממשות מכיל אינו המזוקק והמשקה הואיל וטעמם, עז). ק

כמ בשישים בטל וגם לפגם טעם חשיב החרקים וראה"שנותנים ז). סעי' 36 (עמ' 34 בחוברת ש

.(26 (עמ' 1 בחוברת זה בענין הלכתית שוודאישוודאישוודאישוודאיתשובה בפירותבפירותבפירותבפירות אףאףאףאף כןכןכןכן לעשותלעשותלעשותלעשות מתיריםמתיריםמתיריםמתירים וישוישוישויש

יייייייי לעשותלעשותלעשותלעשות כגוןכגוןכגוןכגון שהתליעושהתליעושהתליעושהתליעו""""התליעוהתליעוהתליעוהתליעו שראינושראינושראינושראינו משזיפיםמשזיפיםמשזיפיםמשזיפים שיכרשיכרשיכרשיכר אואואואו מתולעיםמתולעיםמתולעיםמתולעים מדגניםמדגניםמדגניםמדגנים בןשששש ספר :

דרכ יח), אות נ (סי' (ס"אברהם וס"ת סו קמ)."ק ק

(ס"זב20. כה"צ סג); (ס"ק וכיוצ"ח עז). בשו"ק התיר (יו"ב קדש אדמת תותים"ת לסחוט ד) סי' ד

ע בד, בתוך נתונים כשהם להתליע כאן"שדרכם שאין משום זה לכל והטעם מימיהם. לשתות מ

ומ בטל. טעמם ואילו החרקים של שלא"ממשם מחמירים יש שהתליעו שראינו תבלינים מ

כמ לכתחילה איסור מבטל חשש משום בד בתוך לתבשיל הפמ"להכניסם (שפ"ש ס"ג לב)"ד ק

ובל כן שעושה מי ביד למחות שאין עוסיים עבה, בגד שיהיה כ."בד
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31 תשבחוברת חשון מאבס)"(תשרי מינים ד' הקנאת על שכתבתי מאמר נדפס

כתבתי הדברים שאר בין 20)לבניו. :(בעמ'

עבורם והגביה שמעון לבנו וזה ראובן לבנו זה לולב המוכר מן קנה "אם

להם". זיכה

מדוייקים. דברי שאין וראיתי שבתי

הרמ בשם הביא בשטמ"(חוה"הטור באריכות והובא קפג סי' ב"מ ע"ק קב :ב)"ק

ליה וזבין מידי האי לי זבין לשמעון שאמר ראובן הרמ"ה: מסתמאמסתמאמסתמאמסתמא"כתב

משיכהמשיכהמשיכהמשיכה,,,, משעתמשעתמשעתמשעת ראובןראובןראובןראובן מכוין,קנייהקנייהקנייהקנייה קא מעליא לזבינא לי זבין דא"ל דכיון

שטעון שחזר ואפילו דמי. לי זכה דא"ל שמעון)"(אצוכמו או וטען אחרל:

נאמן. אינו לקנות, כיוונתי דמיםדמיםדמיםדמיםמשיכהואמרלעצמי שמעוןשמעוןשמעוןשמעון דיהיבדיהיבדיהיבדיהיב עעעע""""גגגג אףאףאףאף

זוזי,שלושלושלושלו לשמעון ויהיב ראובן קנייה דמידמידמידמי– דאוזפינהודאוזפינהודאוזפינהודאוזפינהו ".דכמאןדכמאןדכמאןדכמאן

אע קונה"כלומר והשליח השליח, קונה מי עבור יודע אינו שהמוכר פ

השליח. ליד שהגיע מעת במקח המשלח זכה במעותיו,

השו"וכ ד)ע"פ סעי' קפג :(סי'

ראובן קנייה סתמא, ליה וזבין מידי, האי לי זבין לשמעון: שאמר "ראובן

לעצמי ואמר: משיכה אחר שמעון שחזר פי על ואף שמעון. משיכת משעת

ויהיב קנייהראובן דמיםשלו, דיהיבשמעון אע"ג נאמן, אינו לקנות, כיונתי

זוזי". לשמעון

להלכה."ועפ נכונים 31 בעלון דברי זו שיטה י

בב הביא:"אולם י

כח בנתיב ירוחם רבינו ח"כתב לזכותלזכותלזכותלזכותא)"(ריש ומתכויןומתכויןומתכויןומתכוין במעותיובמעותיובמעותיובמעותיו הקנההקנההקנההקנה ואםואםואםואם

קונהקונהקונהקונה אניאניאניאני חביריחביריחביריחבירי לצורךלצורךלצורךלצורך עדיםעדיםעדיםעדים בפניבפניבפניבפני אמראמראמראמר אםאםאםאם אפילואפילואפילואפילו חבירוחבירוחבירוחבירו קנהקנהקנהקנה לאלאלאלא לחבירולחבירולחבירולחבירו

למוכרלמוכרלמוכרלמוכר הודיעוהודיעוהודיעוהודיעו כןכןכןכן אםאםאםאם אלאאלאאלאאלא ".במעותיבמעותיבמעותיבמעותי

בממונו לאחר שהקונה השליח/זוכה)מתבאר הוא(של מי עבור ידע לא והמוכר ,

שנקנה מי קנה לא ― פלוני עבור שקונה עדים בפני השליח אמר אפילו קונה,

אא עבורו"עבורו, שנקנה מי כן, עשה לא ואם קונה. הוא מי עבור למוכר הודיע כ

הזוכה מיד לקנות הרא1צריך כתב ירוחם רבנו וכדברי בקצות". דבריו על וכתב ש.

סהחושן קפג ג)"(סי' :ק

דוקא היינו מערבא דבני דליתיה לדידן דאפי' מדבריו היכאהיכאהיכאהיכא"ומבואר

מעותיומעותיומעותיומעותיו נותןנותןנותןנותן בעה"ב,שהמשלחשהמשלחשהמשלחשהמשלח כיד השליח מעותמעותמעותמעותויד דליכאדליכאדליכאדליכא היכאהיכאהיכאהיכא אבלאבלאבלאבל

למוכרלמוכרלמוכרלמוכר הודעההודעההודעההודעה בעינןבעינןבעינןבעינן ודאיודאיודאיודאי לולולולו לזכותלזכותלזכותלזכות ודעתוודעתוודעתוודעתו במעותיובמעותיובמעותיובמעותיו קנאוקנאוקנאוקנאו שהשליחשהשליחשהשליחשהשליח ,אלאאלאאלאאלא

ע1. לו לזכות צריך אלא לבן האב מיד ישירות לזכות יכול שאינו שם במאמרנו הערנו כך י"ועל

אחר.
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הודעה וליכא מעות נתנה דלא כיון קונה האשה אין צבע גבי ומש"ה

לצבע".

ב)"(סך"והש לדבריק מתאימים שדבריו וכתב ירוחם רבינו דברי את הביא

ש."הרא

הש ערוהך"ואמנם ס"(ובעקבותיו ד)"ש מעצמוק בזוכה דיבר ירוחם שרבנו העיר

והרמ חברו, המעות"עבור מקור ולא חולקים, ואינם לכך, שנשתלח במי (שלה

השליח) או מעצמוהקונה זוכה או נשתלח אם אלא הקובע, מקצות2הוא אולם .

נשתלח אם ולא למוכר ההודעה צורך את הקובע הוא המעות שמקור עולה החושן

הרא מדברי עולה וכן מעצמו. זוכה רק או בפסקיו"במפורש פ"(בש י"ק סי' :ח)"ט

הצבוע בגד לאשתו לזכות הבעל ירצה אם אפילו האשה לבעל מזכה שהצבע "דכיון

אחראחראחראחר עעעע""""יייי לולולולו יזכהיזכהיזכהיזכה לאלאלאלא אםאםאםאם לאחרלאחרלאחרלאחר בשלובשלובשלובשלו זוכהזוכהזוכהזוכה אדםאדםאדםאדם ר".איןאיןאיןאין תוס' מדברי עולה בשם"וכן פ

י."ר

וכש,למעשהלמעשהלמעשהלמעשהכ"וע כשליח, נתמנה אפילו אחר עבור במעותיו הקונה אב"אדם כ

למשלחל ייקנה הוא החפץ שבהגבהת ומעוניין לבניו)בניו, ― באב למוכר(או יודיע , ָ

קונה. הוא מי עבור

שהוא2. נראה מעצמו, זוכה האב שלכאורה אף ― מבניו כמה עבור הקונה אב ― דנן ובמקרה

ולפי מינוי. צריך שאינו וכאפוטרופוס ידם, על שנתמנה לש"כשליח וערוה"ז צריך"ך אינו ש

הסקנו אולם אחר. עבור זה ולולב זה, בן עבור זה לולב לקנות האב בכוונת ודי למוכר להודיע

כמותם. להחמיר דאורייתא, במצווה וראוי כן, מהם נראה שאין ואחרונים ראשונים שיש
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ויטמןויטמןויטמןויטמן זאבזאבזאבזאב הרבהרבהרבהרב

‡Ï˘ ÌÈÏÚ ˙Â˜¯È· ÌÈ˘Ó˙˘Ó‰ ÌÈÁ·ËÓÏ ˙Â¯˘Î ˙�È˙�
„ÁÂÈÓ ÏÂ„È‚Ó

עיתך"ב אבקתאמונת ובעניין חרקים ללא ירקות בעניין דברי הובאו 36 גליון "

הסכים לא שחברי שראיתי ומכיוון .34 בגליון עמיחי הרב של למאמרו כהמשך חלב

יחמיר, נפש בעל ורק הדין מעיקר מותרת נכרים חלב אבקת כי בעמדתו ונשאר עמי

גדל שלא רגיל לירק כשרות לתת אין כי עמדתו עלים ירקות בנושא זאת ולעומת

מיוחד טיפול עבר או מיוחדת גידול לתגובה)בשיטת תגובה ― 36 עמדי(גליון כן לא ואני ,

ומצד חלב, אבקת בנושא לקולא הפרזה כאן יש אחד שמצד אעמודה, משמרתי ועל

על היריעה את מעט ארחיב חרקים, חשש עם ירקות בנושא לחומרא הפרזה שני

שכתבתי. ממה בי כחוזר בשתיקתי אחשב שלא מנת ועל דברי, את להבהיר מנת

ובל עלים בירקות הבא."ואפתח בגליון חלב אבקת בנושא אשלים נ

הקדמההקדמההקדמההקדמה אאאא....

תריפסים או כנימות תולעים, חרקים, לאכול שאסור כך על חולק אין

הארץ. שרץ מדין ונאסרו בארץ שרצו ככולם שרובם

או כרוב במזיד לתבל להתיר בדעתו העלה לא אחד שאף גם וברור פשוט

דברי. עוסקים בכך ולא עניין, או טעם לתוספת כנימות או בתריפסים כרובית

כרובית או לכרוב כשרות לתת או לאכול להתיר שאין גם מסכים אני

זה ולעניין כנימות. או בתריפסים מלאים שהם בעליל להכיר כשניתן נגועים

מקובלות ואינן בהלכה דופן יוצאות דעות הנן להתיר הדעות כי מסכים אני

למעשה.

מקום יש האם ― ורק אך הנם דברי ויעסקו עסקו בהם והדיון השאלה

בהם ניכרים ולא נראים לא שהשרצים בירקות להשתמש או לאכול להתיר

נשארו שאולי והכנימות התריפסים את רואה ואיננו מודע איננו והאוכל בעליל,

מכל בעיניו מאוסים אף והם בהם מעוניין הוא אין וכמובן בירקות, מוסתרים

ובאותה רגיל, בגידול שגדלו כרוב או שמיר, כרובית, לגבי הנו הדיון דהיינו, וכל.

בנגיעות המוחזקות מיובשות תאנים או ירוק בצל שדה, תות לגבי גם מידה

כתבתיגבוהה ועליהם תריפסים, או חרקים בהם נמצאו לא שטחית ובבדיקה ,

רבים) ואחרונים פוסקים מדברי תימוכין הבאתי שבבדיקה"שאע(ולכך להניח שסביר פ

ע או יותר, או"יסודית תריפסים בהם מוצאים היו כן אולי יותר בקיאים י

רגיל הכשר מלתת להימנע אין ― למהדרין)כנימות למרות(לא בהם, למשתמשים

מה על למתירים שיש מכיוון מנגיעות, לחלוטין נקיים אינם והם מאוד שייתכן

בעליל. כשר לא במוצר שמדובר לומר אפשר ואי שיסמוכו,

תערובות, בהלכות הקורה לעובי להיכנס עלינו זה נושא וללבן לברר כדי

התבטלו הם בירק חרקים יש אם שגם לומר ניתן האם ― היא השאלה כאשר
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שאולי לחרקים לחשוש מבלי בירק השימוש את להתיר ויש ההיתר ברוב

בתוכו. מסתתרים

שני לכאורה עומדים כזה במקרה ביטולים דיני על לסמוך האפשרות כנגד

תערובת זו אין ניכרים החרקים שאם האחד ― משקל כבדי ונימוקים טיעונים

ואם תערובת, על לדבר מקום כל ואין בעין האיסור כאכילת זה והרי כלל

שמדובר נאמר אם אף והשני, גמור. תורה איסור בכך יש הארץ בשרץ מדובר

כולה התערובת וממילא בתערובת בטילה איננה שבריה הוא הכלל בתערובת,

מהדין. אסורה

מדובר כלל שבדרך כל, ראשית להוכיח אשתדל הדברים בהמשך להלן

במקרים ― נדון מכן לאחר בעין. האיסור כאכילת נחשב זה ואין בתערובת

מקום אופן בכל יש האם ― בהיתר כמעורב להחשיבו ואין ניכר האיסור בהם

מבטל שאלת כאן יש האם או ניכר, יהיה לא שוב שהאיסור בדרך בו להשתמש

הנימוקים את ואמנה הללו, התערובות בדיני נדון מכן, לאחר לכתחילה. איסור

מדובר שכן למרות גם או בבריה כאן מדובר שלא הדעות בגלל או להתירן

נראה ולסיום, צרכן, כל נבדקו שלא ירקות של במעמדן נדון בהמשך בבריה.

במיוחד הדברים, בראשית שהועמדה והשאלה דנים אנו בה המציאות כי

ביסודות ומעוגנת מבוססת בירק, איסור שמעורב וודאות כל אין בהם במקרים

אע וממילא איתנים, להדר,"היתר ולמהדרים למחמירים ראוי ואף מקום שיש פ

בשימוש נזהרים שאינם ממי גם כשרות לשלול שלא מחייבת הדין שורת הרי

והם ביותר, יסודיים ובדיקה טיפול עבר שלא מירק או מיוחד מגידול בירק

כדי די בהם שאין מעידים המקצוע שאנשי מסורתיים, ובדיקה בניקוי מסתפקים

להם יש זאת, שלמרות מכיוון נגיעות, של במקרים השרצים כל הסרת להבטיח

שיסמוכו. מי ועל מה על

תערובתתערובתתערובתתערובת גדריגדריגדריגדרי בבבב....

פשוט לדעתי, בתערובת. מדובר האם ― היא כאמור הראשונה השאלה

וע"שאע מדוקדק בחיפוש הירק גבי על החרק את למצוא שניתן בכך"פ בקי י

מנת על רב במאמץ צורך ויש בהדיא ניכר ולא נראה לא החרק שאם הרי

בכרוב המצויים וכנימות בתריפסים מדובר כאשר קורה שאכן וכפי לגלותו,

שכתב כפי ולא לתערובת, נחשב שהדבר הרי ― העלים ירקות ושאר כרובית

פשוטות. הוכחות מספר אביא ולכך לדברי. בתגובתו עמיחי הרב

לירקות או למרק שנפל חרק בנושא הדיון מכל ופשוט מוכח הדבר ראשית,

בטילה שאיננה בריה מדין התערובת את לאסור שדנים בהם ק"(יוואבד סי' ד

ג) היהסעי' בבריה מדובר היה לא ואם לתערובת נחשב שהדבר שפשוט ומשמע ,

אע בטל, שע"האיסור ובוודאי ופרטנית, יסודית שבבדיקה שברור בקיאים,"פ י

הירקות ממין הוא אין שהרי יימצא בשלמותו, נשאר אם שהחרק, ימלט לא

יבש תערובת של המציאות מכל הדבר מוכח לכן קודם עוד אבד. בהם והמרק

שהרי באיסור להבחין במאמץ לפחות היה ניתן שלכאורה במינו, שלא מין ביבש
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" בספר ויעויין ההיתר. ממין כהןאיננו ח"מנחת התערובות פ"(ס' שמצאב)"ב שכתב

והיתר איסור ח)בספר דין כג הרמב(כלל מדוע ברוך"שמסביר ורבנו התרומה)ם (בספר

בעינן מינו בשאינו ואילו במינו במין רק בתרי חד בטיל ביבש שיבש פסקו

והיתר: באיסור כתב כך ועל שישים,

תקנה לו שיש דבר שנקרא לפי יותר חמיר מינו בשאינו דמין משום "והטעם

ולהסירוולהסירוולהסירוולהסירו קצתקצתקצתקצתלהכירלהכירלהכירלהכירהאיסורהאיסורהאיסורהאיסור ומ"מבטלבשישיםדמאחרשהואכ"כשיכולשיכולשיכולשיכול ,

תקנה". לו שאין דבר שפיר נקרא מוצאו ואינו מועט

ה דן הפרק כהן"ובהמשך מיןמנחת ביבש יבש לתערובת נחשב מקרה באיזה "

השאר בין שם וכתב מינו תשובה)בשאינו בדרכי גם דבריו האיסור(והובאו נפרך "שאם

ההיתר" בתוך ניכר האיסור ואין קטנות אעלחתיכות וזאת, לתערובת. פ"נחשב

כרוב בדיקת לצורך הנחוצה מזו יותר לא מאומצת, בעבודה בקי שכל וברור שפשוט

ועם מזה. זה השונים המינים שני בין להפריד יוכל וכנימות, מתריפסים כרובית או

נחשב עלים, בירקות כלל בדרך שהמציאות וכפי בהדיא, ניכר לא הדבר אם זאת,

לתערובת. הדבר

במקרה זאת לעומת הירקות. גבי על בהדיא ניכר איננו והאיסור במקרה זאת כל

את ולהוציא להפריד קושי שיש אף הרי בתריפסים מליאה כרובית רואים בו

איסורים. ביטול לעניין כתערובת זאת להגדיר קשה אופן בכל מהכרובית, התריפסים

הרשב יש"אמנם שאם הרי ההיתר גבי על בהדיא ניכר האיסור כאשר שגם כתב א

ע ולהתירו כתערובת אליו להתייחס מקום יש מעליו להפרידו ברוב."קושי ביטול י

בתוהב"וכ ש"(בא"כ הרמבו)"ג שכתב מה משום"על בטל אינו בחמאה שהקום ם

בה: מעורב שהמיעוטשאינו מצד אינו דעלמא ברוב שהביטול כלל מחוור "אינו

ברוב" מבטלינן דברו מתוך דבר לברור יכול אתה שאין שכל הרובו בתוך .מתערב

אין מההיתר להפרידו אפשר שאי כל ניכר והאיסור במקרה שגם מדבריו ומשמע

ב וראה המועט. האיסור מחמת ההיתר רוב את ג)"(יוי"לאסור אות קטו סי' ד"(יוז"וטד

ס קד א)"סי' שמהרשבק אלא שניכר". איסור גם להתיר מקום שיש רק להוכיח ניתן א

אפשרות יש בו מקרה לגבי הוכחה לכאורה אין אך להפרידו, אפשר אי אם

גם כזה ובמקרה שייתכן וקשה, מסובך שזה אלא האיסור, את להפריד תיאורטית

ביטול"הרשב אין מדאורייתא שגם יודה .1א

מאחד1. פחות שיהיו עד למעטן שיש שנינו לזורען ורוצה שנתערבו שונים זרעים מיני שני לגבי

פ"בכ (כלאיים האחרים הזרעים כל את ולהוציא לטרוח צריך ואין לזורען, מותר ואז ב)."ד

אע לתערובת שנחשב לכאורה, שם זו"ומשמע ומסוגייה למין, מין בין ולהבחין להכיר שניתן פ

שהרי בטל, והמיעוט לתערובת יחשב שהדבר לכך גורמת בטורח שמדובר שהעובדה נראה,

והדבר שתתבטל, בכמות אחד מין ייזרע אם גם שונים מינים שני לזרוע שאין בודאי לכתחילה

הרי ידידי והעירני התערבו. המינים אם רק בשו"הותר מפורשים הדברים שלמעשה רימון ת"צ

(ח"הרשב ""א רנט) סי' הכלא את ותאסור אחד ממין אחת פרידה בשדה יצא שלא אפשר דאי

בטל שנתערב כל והלכך השרת. למלאכי תורה ניתנה ולא יזרע. אשר זרע כל ביד שיברור או

כלאים זורע משום אסור ואינו לכתחילה לזרוע הניכר"ומותר דבר של במקרה שגם משמע, .

הרשב דעת מסוימת בטרחה להפרידו לתערובת."שניתן שנחשב א
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בנד"ומ כתערובת"מ נחשב ― למוצאם וקשה להדיא ניכרים לא שהחרקים ד

וכדלעיל.

לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילה איסוראיסוראיסוראיסור מבטליןמבטליןמבטליןמבטלין איןאיןאיןאין שאלתשאלתשאלתשאלת גגגג....

פסח תנג)"(שובהלכות סי' הרמע שכתב ולאפות"מצאנו לטחון שמותר א

וברור פשוט גמור. חמץ שהנן מצומחות חיטים בהן שמעורבות מחיטים מצות

בשישים לאחד מעל שכן ולהוציאן, המצומחות החיטים את לזהות שניתן שם

בחי שישים בוודאי שיהיה באופן למעטן החיטיםיש כנגד הכשרות טים

ברוב בטלות אינן המצומחות שהחיטים האחרונים כותבים גם ולכן שהחמיצו.

ואע בעליל. ניכרות שהן מכיוון הכשרות החיטים"החיטים את לטחון התירו כן פ

את להוציא מטריחים שלא ורואים ולבטלן, ולערבן המצומחות החיטים עם יחד

אע לבררן שקשה מחמת כנראה מהתערובת, אפשרי."החמץ הדבר שבוודאי פ

לטחון כוונתו שכל מכיוון לכתחילה, איסורים לביטול נחשבת איננה זו וטחינה

לבטל וכולא הציון בפר"(שער שמחמתח)"כ אחרים אחרונים זאת שמגדירים כפי או .

אע בדיעבד לביטול אלא לכתחילה, איסור לביטול נחשב הדבר אין פ"הטורח

ההיתר מתוך האיסור את ולהוציא לטרוח ב)שניתן אות סא סי' שלמה ב"וכיוצ(מנחת

בפג"בפמ ס"(מובא צט סי' ד)"ת .ק

אסורים, חרקים שיש בברור שרואים במקרה שגם היא, הדברים מסקנת

בכל זה, במצבו הירק את לאכול אסור וממילא, בתערובת, מדובר לא ולכן

ולבשלו, הירק את לטחון מותר רבה, בטרחה כרוכה החרקים הוצאת אם אופן,

ניכרים יהיו לא שוב שהחרקים כזה באופן בו להשתמש גםאו יש בו בסלט (כגון

וכדומה) כמון פלפל ועגרגרי היתר", ברוב לבטלם כך בעייתי על נתגבר שגם בתנאי (כמובן,

וכדלהלן) בטילה שאיננה .2בריה

כנימותכנימותכנימותכנימות אואואואו תריפסיםתריפסיםתריפסיםתריפסים מיעוטמיעוטמיעוטמיעוט בובובובו שנתערבושנתערבושנתערבושנתערבו ירקירקירקירק להתירלהתירלהתירלהתיר מקוםמקוםמקוםמקום ישישישיש האםהאםהאםהאם דדדד....

בשאלה בריה. דין לחרקים יש האם היא בה לדון שיש הנוספת השאלה

שהתערובת היא הרווחת הדעה כי מודה אני הקודמת, בשאלה כמו שלא זו,

הדיון הראשונה בשאלה אם שני, שמצד אלא בבריה. שמדובר מחמת נאסרה

במישור הנו הדיון הנוכחית שבשאלה הרי תורה, לאיסור חשש של במישור היה

בתערובת בטילה בריה גם שמדאורייתא לדינא שנקטינן מכיוון דרבנן איסור של

ערוההיתר למשל ב)"(ר' סעי' ק סי' הנוכחיתש בשאלה המקובלת שהדעה ולמרות .

חשובים רבים, פוסקים מצאנו בריה, דין מחמת התערובת את לאסור שיש היא

מקום ויש בריה, דין אין ומאוסים קטנים שלחרקים להלכה שמצדדים ומקובלים

וכמו דרבנן, באיסור מדובר שכאמור מכיוון להקל, כמותם קיי"לפסוק ל,"כ

בשו2. זאת ולבסס להוכיח שהרחיב (יו"ומצאתי צדק צמח על"ת הוא אף שהתבסס ע) סי' ד

הנ ס"המשנה (ריש הסיק שמהם נוספים, מקורות הביא וכן מכלאיים ""ל כמה"ולענה): נראה ד

גדול טורח רק אפילו או לבררו אפשר שאי כל קצת ניכר אם אפילו מתבטל שהדבר ."ראיות
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ספק יש ובו השבמקרה מחלוקת)"(ולכאורה ישה לא או לבריה נחשב דבר אם

דרבנן בספק שמדובר מכיוון יו"(טלהקל ס"ז ק סי' א)"ד .ק

מקום שיש לכך בפוסקים סיבות ארבע מצאנו הקודמים בדברי שכתבתי כפי

לבריה נחשבים אינם הכנימות או הקטנים שהתריפסים :3לומר

יהיה1. שלא לעניין לבריה נחשב איננו לעיניים ובקלות בברור נראה שלא דבר

יו"(אגבטל ח"מ ב)"ד סי' וד שלמה", ב)"(ח"מנחת אות סא סי' והגרמב זצ". אף"פ ל

כלל אסור איננו שאולי .4הסתפק

מופיעה2. תמיד אלא עצמאי במצב פעם אף נאכלת ואיננה נמצאת שאיננה בריה

בטילה שאיננה חשובה לבריה נחשבת איננה ופירות עלים יעקב"(על "משכנות

בפ יו"וראה ס"ת ק סי' א)"ד .ק

בריה3. בחשיבות איננו בו קצה אדם של שנפשו יו"(ערוהדבר סס"ש סופר"ד וכתב ק י

סג)"יו סי' .ד

רק4. אלא ברייתם מתחילת אסורים שאינם מכיוון בריה בכלל אינם שרצים

ששרצו יו"(פלאחר ס"ת ק סי' כו"ד בשם א ערוה"ק גם דבריו והביאו הגרמ"פ והגרש"ש, ז"פ

זצ .ל)"אויערבך

בריה3. איסור מטעם לרוב, המצויים החרקים בעיות לגבי בפוסקים מאוד הרבים הדיונים מכל

שפשיטא רואים ― היתר צדדי למצוא המנסים בפוסקים ובין להחמיר הנוטים בפוסקים בין ―

פוסקים אותם מכל אחד ואף בטילה. איננה שבריה הנה הבעיה וכל בתערובת שמדובר לכולם

הם אין וממילא ולזהותם, להכירם ניתן שבמאמץ בחרקים מדובר שלמעשה לכך חשש לא רבים

כלל. ביטול דין בהם ואין למעורבים נחשבים

הגרמ4. שדברי ששרץ"כדי שמוסכם כמו שאולי לבאר, מקום יש גמורים תימה כדברי יישמעו לא פ

או תריפס לדעתו אולי כך השרת, למלאכי תורה נתנה ולא כלל אסור איננו לעיניים נראה שלא

בקלות, לראותם אפשר אם גם בלתיכנימה בעין שרץ, שהם בוודאות לזהות אפשר אי אך

שאי מכיוון תורה, שאסרה השרצים בכלל לא הם ואף יתכן ― בתנועתם להבחין מבלי מזוינת,

ב גם ראה בשרץ. מדובר שאכן רגילה בראיה לראות כהלכתה"אפשר שבת הערהשמירת ג פרק "

הגרש בשם נויבירט הרב שהביא מה זצ"קה אויערבך להבחין"ז אפשר אי שאם כנימות לגבי ל

בברור, נראים הם אם גם כלומר, השורץ. שרץ בשם לכנותם כלל שייך לא וברחישתן בחיותן

בשרצים שמדובר יעידו מומחים אם גם נאסרים הם אין בשרץ, שמדובר להבחין ניתן לא אך

שהגרש שם ודוק זצ"גמורים. אויערבך שפשיטא"ז מה כי העיר רק אלא זו, מקביעה בו חזר לא ל

החזו של ביתו לבאי פשוט היה לא קצת"לו להבחין שניתן היא המציאות כי לו שנודע וכן א,

הגרש גם חשש זו מעדות כתוצאה אם ברור ולא המגן, קליפת התרקמות לפני ז"ברחישה

החזו לחשש לגבי"אויערבך אופן בכל זה. חדש מידע למרות כנימות לעניין בעמדתו נשאר או א

מה דהיינו, בו. חזר לא בוודאי אסור שרץ בכלל זה אין ברחישה מבחינים לא שכאשר העיקרון

הגרש שמוסיף מה אסור, איננו לעיניים נראה שלא ששרץ הוא וברור שגם"שמוסכם אועירבך ז

כך ואם איסור, אין ורחישתו בחיותו להבחין ניתן לא אם כנימות, כגון בברור שנראה בשרץ

ונסיבתית עקיפה מסקנה על רק מבוססת בשרץ שמדובר ההבחנה שאם לומר, גם אולי ייתכן

ובראיה מזוינת בלתי בעין להבחין ניתן היה לא מת היה השרץ ואם תנועה, זיהוי מתוך הנובעת

איסור. אין בכך גם אולי בשרץ, שמדובר נורמלית
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בריה שהרי בריה, דין ולכנימות לתריפסים שאין לומר נראה סברה מבחינת גם

שיתבטל דין ואינו עליו האדם של דעתו חשוב ודבר חשיבותה, מחמת נאסרה

"באחרים כהן(ראה חמנחת התערובות ספר פ"" הסיבותא)"ג כל מחמת דנן שבמקרה ופשוט ,

אין עליוהללו האדם של שדעתו בדבר ולא חשוב בדבר לא הדבריםמדובר את נימק (וכן

הנ"הגרש בתשובתו אויערבך .5ל)"ז

שסבורים מי גם מצאנו בריה, דין ולכנימות לתריפסים שאין לסבורים בנוסף

התערובת את להתיר מקום יש בשישים, בטילה שאיננה בבריה מדובר כן אם שאף

ב-1200 או ב-960 בטילה בריה כי הסבורים על לסמוך שניתן גם"(כומכיוון והביאו פ

.ש)"ערוה

מדובר"כמו כאשר גם בטל ופוגם פגום שדבר הסבורים דעת את לצרף יש כ,

לצדיקבבריה צבי ראה התבשיל, את הפוגמים בחרקים מדובר סוף סוף ד"(יושהרי

ס קג א)"סי' החמירוק למה אדע לא ולפ"ז בטיל בריה גם בעצמם פגומים דאם "משמע

בשישים" בטלים הלא בעצמם הפגומים תולעים ושאר מילבין בעניין האחרונים ,כ"כ

בפ כתב סת"וכן קא ג)"(סי' "ק מאירותבשם הרמפנים בדעת כן שהבין ויעויין"" א,

ב סופר"גם סג)"(יו"כתב סי' למהרשד תורה בדעת גם דבריו והובאו ם.",

הרמב דעת את גם להוסיף יש האום"ועוד גם המרדכי ומשם משמו הביא שהאה)"(וכן

בריה גם מינו בשאינו מין אך במינו, מין בתערובת רק הוא בטילה איננה דבריה

בשישים בבטילה בעניין שדן מה כהן"(ראה חמנחת פ"" .א)"ג

בחזו הן מצאנו ס"(יוא"ועוד יד סי' ו)"ד שלמהק במנחת ב)"(חוהן אות סא סי' ב

לבליעה קודם נלעסה אלא בשלמותה נבלעה לא אם בריה שגם לקולא שמצרפים

תורה ובדעת ונתבטלה. בריה שם איבדה מיד ס"(יוהרי פד סי' ה)"ד "ק מספר כנפיהביא

נוספים)"יונה מאחרונים גם החרקים(ובדומה הצליה או האפיה הבישול בתחילת שמיד ,

ומתמעכים הקמחיםמתפרקים שכל בקיץ פת שום לאכול ידינו מצאנו לא "דאל"כ

מתולעים האופים שאצל השאור ".6ובתי

הנימוקים5. אחד לבריה. ייחשבו לא הם מדוע נוסף נימוק לומר וניתן ייתכן תריפסים לגבי

כזית, בה שאין אף בריה התורה אסרה מלקות שלעניין שמכיוון הוא בריה לאיסור המרכזיים

בכלשהו מלקות בה שיש וכיוון חשיבותה, מפני מלקות חייב ― אכלה אם כלשהו בריה ואפילו

(ערוה בביטולה גם חכמים תריפסים"החמירו בעניין לעיין יש זאת, לאור ראשונים). בשם שם ש

באופן לאוכלו קטנותו מרוב אפשרות אין עצמאית כיחידה תריפס לאכול ינסה אדם אם שגם

בבליעתו לחוש לא ואף בטעמו לחוש לא אותו, ללעוס לא אפשרות שאין מכיוון ונורמלי רגיל

יתחייב ויבלענו תריפס לפיו שיכניס אדם אם טובא לי מספקא וממילא מאכלים, בשאר כמו

(רמב הנאה דרך נאכלו לא אם אסורות מאכלות אכילת על חייבים אין שהרי הל'"מלקות, ם

פי"מאכ ה"א ובוודאי"י-הי"ד באכילתו לחוש אפשר אי כלל קטנותו שמרוב נראה ובתריפס ב),

(ור בליעתו על ולא לעיסתו על לא לשלוט ניתן לא וכלל טעמו או בהנאתו תורהשלא דעת אה

שק"יו הרי כך, אמנם ואם ד) סעי' פד סי' האוסרת"ד חשיבות בו שיש לומר מקום כל שאין ו

בשישים. מאחד ביותר גם בתערובת אותו

בהערה6. האמור מחמת לקולא לצדד יש לעיסה ללא בשלמותה נבלעה הבריה אם שני, מצד

וכ לעיל."הקודמת. שהובא תורה בדעת כ
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למעשה, הלכה שנקטו באחרונים שמצאנו היא, הדברים מסקנת כן, על אשר

הדין, מן המאכל את ולהתיר בהיתר שנתערבו בכנימה או בתריפס להקל מקום שיש

בכלשהו. התערובת את האוסרת בריה דין בהם לדון ולא

צרכםצרכםצרכםצרכם כלכלכלכל נבדקונבדקונבדקונבדקו כשלאכשלאכשלאכשלא בנגיעותבנגיעותבנגיעותבנגיעות המוחזקיםהמוחזקיםהמוחזקיםהמוחזקים ירקותירקותירקותירקות דיןדיןדיןדין הההה....

מעורבים שבירקות גמורה בוודאות ידוע בהם במקרים דנו כאן עד

וכיוצ כנימות של"תריפסים, היא דנים אנו עליה המציאות זאת, לעומת ב.

בנגיעות, המוחזקים בירקות הגרוע במקרה או להתליע שדרכם בירקות שימוש

ירק, של זה בסוג נגיעות למצוא ניתן יותר או פחות רבים שבמקרים דהיינו,

להבטיח מנת על בדיקה חובת יש כאלו במקרים ודאי. בגדר מדובר לא אך

והירק במקרה בירק. המעורבים השרצים את להסיר מנת על או נגיעות שאין

כשרות לשאלת נכנסים אנו אז מספיק לא באופן נבדק שהוא או כלל נבדק לא

מבחינה יותר קל ― חרקים שיש וידוע ברור לא בו כזה, שמקרה ובוודאי הירק,

שרצים נתערבו בוודאי שבו כה עד דנו בו ממצב אנו7הלכתית בה במציאות .

וכדלהלן: להיתר, נוספות נקודות יש כעת, דנים

דרבנן1. ספק כדין להקל מקום שיש הרי בתערובת בריה יש אם ספק יש אם

בבריה) כלל מדובר לא שאולי דלעיל הדעות כל את לצרף כשיש ק(במיוחד ספק". יש כאשר ו

מקום שיש הירק בשטיפת נימוחו וספק חרקים בו היו ספק ― כגון ספיקא,

תורה לאיסור חשש יש כאשר אפילו בתוה"(רשבלהקל בב"א מובא יו"ב פד)"י סי' .ד

חרקים בו היו ספק לצרף שאין בתולעים המוחזקים בירקות שהם8ואף מכיוון

חרקים בהם שיש וש"(חכמוחזקים שם)"א שלכתחילהך אף שטחית ובדיקה ייתכן ,

סוף שסוף מכיוון מספקת היא חרקים היו ספק שלעניין הרי מספקת, איננה

חרקים. נראו לא שטחית בבדיקה

בבדיקה2. החייב ירק להתליע)אם שדרכו היתר(משום בחזקת הוא הרי ― נבדק לא

שמעמידים מעיה בני ולקח זאב ובא בדיקה וחייבת שנשחטה בהמה למשל כמו

היתר בחזקת .9אותה

הרי3. בתולעים המוחזק הירק את להתיר מנת על הנחוצה הבדיקה רמת לעניין

וגם אור, שולחן תחת או מיקרוסקופ תחת להיעשות צריכה לא שבדיקה ברור

רגיל אדם אם ולכאורה, וכל. מכל הפרי צורת את המאבד רב במשמוש לא

בעל7. נגועים. שהירקות ברור היה כאשר גם ולהתיר להקל סיבות מצאו האחרונים ומגדולי

" כתב: ופלתי וכדומה"בעוהכרתי ומזון ומחיה פרי אין ממש החמים בימים הללו במדינות ה

לבודקן כמעט אפשר ואי רחש בו ""שאין לו): (סי' כתב יעקב המשכנות ובעל לסמוך. מקום יש

בהם יש לודאי שקרוב אף אוכלין ושארי קמח לאכול היתר מנהג אשר המילבין... בעניין זה על

בכך ודרכן ""מילבין כתב: ובסיום בו. אין החמה בימות קמח לאכול שהמנהג מדברנו היוצא

ומוכיחות ברורות הנראות הראיות אמרנו וכבר מדינא יו"איסור סופר הכתב כתב וכן ס". ג"ד

ו). פרק בסוף להלן (יעויין

באיסור.8. שנחזיקם באופן אחוז מחמישים למעלה של נגיעות אין העלים ירקות ברוב

בחכ"רשב9. וראה שם, ס"א לח סי' בש"א ובהגה כב הריאה."ק לנאבדה לדמותו שמעדיף שם ך
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לומר, מקום יש שרץ, כל זיהה ולא ונורמלית קלה בהתבוננות בירק התבונן

פרי או ירק להביא מחויבים אנו ואין השרת, למלאכי נתנה לא שהתורה

תחת בדיקות ועורכת בכך המתמחה חרקים למעבדת או מומחה, אצל לבדיקה

כל לבדוק חשוב, הידור בכך יש שאולי אף מהדין חובה אין וגם אור. שולחן

את להשוות מקום יש זה ולעניין ארוכות. דקות במשך בדקדוק פרי כל או עלה

הבדיקות ובין נקיים, בשבעה לכתחילה ומספרן הבדיקות רמת בין היחס

פעמיים וביסודיות בדקדקנות לבדוק יש שלכתחילה ואף בדיעבד. שמועילות

ומ מכך."ביום, מפחות גם חובה ידי יוצאים בדיעבד מ

מסקנותמסקנותמסקנותמסקנות וווו....

בהדיא נראים לא והתריפסים החרקים שבו מקרה שבכל נראה, האמור מכל

הירקות אם ובוודאי ועוד, כרוב בחסה כלל בדרך שהמציאות וכפי לעיניים

בהם שנהגו שיטות שאר או מלח במי וניקוי ושטיפה שטחית בדיקה עוברים

עליהם מליתן למנוע מקום שאין הרי מיוחד, מגידול ירקות היות לפני ישראל

לחלוטין להימלט תמיד מצליחים לא הללו שבאופנים וברור ידוע אם גם הכשר

את להמליץ יש כך ועל תריפסים. יישארו בסלט ואפילו מאפה שבתבשיל, מכך

האג בעל על"דברי לעז להוציא למהר שאין הקודמים בדברי שהבאתי מ

והציבור העם למנהג בהלכה גדולה חשיבות ושיש איסורים, שאכלו הראשונים

הגרש דברי את או בדבר. דקדקו לא לאחרונה שלמה"שעד במנחת אויערבך ז

שאומריםש מה כלל ברור לא כי בזה, נכשלו ח"ו כמלאכים שהראשונים מסתבר "לא

הכימי". והזיבול הריסוס מפני בזמננו רק נתחדש שזה

הדין שורת למ10זו לפחות, נכרים", חלב להתיר שיש היא הדין ששורת ד

נכרים חלב אבקת ועוד)או הכללי המכירה היתר על בשביעית לסמוך או ג'לטין, להתיר .(או

בגדרי שמחמירים מי ומצאנו להחמיר, גם ודעות מקום בהחלט שיש כמובן,

לכן בטילה. שאיננה בבריה שמדובר ומהטעם איסורים ביטול באיסור התערובת,

""לענ שלרמת אף הרימהדריןד לעיל, שהובאו ההיתרים שורת על לסמוך אין "

י לצאת מקפידים שאין רגילה, אפשר"שלכשרות אי ― והשיטות הדעות כל ח

הדין. לשורת מעבר אולטמטיבית לדרוש

האג10. בעל ""וכלשון הקטניםמ: התולעים בעניין סברה איזו בשמי אמרו אנשים איזה שמעתי

דעתי ולהיפך הכרעה, שום בזה אמרתי שלא ידוע והנה הירקות. ממיני בהרבה שנמצאים שנודע

להקל יותר "נוטה והוסיף: א" בדבר היטב לעיין איסור"בלי שיש ולפרסם לחומרא להכריע א

מהאוסרים כאחד שמי שיזכירו רצוני שאין שכן וכל ."בדבר,


