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כמו אתמול: הרב עמיחי גורדון נזכר בשיחה עוצמתית של הרב עמיטל 
עמ' ?ארבעת המינים - סוד האחדות של עם ישראל

עמ' ?

קבלת שבת

ר 
אי

מ
ון 

מכ
 ב

מ
ר"

 ,'
דה

הו
ת י

בי
ת '

יל
קה

ב 
 ר

קי
שר

רי 
או

ב 
הר

זמני
כניסת 

החג 
ויציאתו

פסח האומות
לכאורה תאריכו של חג הסוכות משונה ביותר. התורה אומרת "למען 
אותם  בהוציאי  ישראל,  בני  את  הושבתי  כי בסוכות  דורותיכם  ידעו 
מארץ מצרים" )ויקרא כג,מג(. רומזת התורה למאורע המסופר בפרשת 
לאמור  יב,לז(,  מרעמסס סוכותה' )שמות  ישראל  בני  'ויסעו  בא: 
שבאותה שעה ישבו בני ישראל בסוכות. הן אם נפרש שהיו סוכות אלו 
כפשוטן, והן אם נאמר שהיו אלה ענני כבוד, אותו המאורע התרחש 
בט"ו בניסן, בחג הפסח. לפיכך חג הסוכות היה צריך לחול בפסח ממש, 

ומה פשר דחייתו בששה חודשים?
בליל הסדר אנחנו  לעמים.  ישראל  בין  חג הפסח מבליט את ההבדל 
אשר  הגוים  אל  חמתך  "שפך  העמים:  של  השלילי  הצד  את  פוסלים 
לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו", ואילו חג הסוכות הוא 
בשמחתנו,  העולם  אומות  את  משתפים  אנחנו  שבו  אוניברסלי,  חג 
ועתידים כל הגויים לעלות לירושלים לחג הסוכות, ובזמן שבית המקדש 

קיים אף מקריבים שבעים פרים לכפרתן של שבעים אומות העולם.
לפי זה, חג הסוכות הוא חג הפסח של אומות העולם. אם השעה היתה 
השעבוד  מן  יוצאות  העולם  אומות  היו  מצרים,  יציאת  בזמן  כשרה 
הפנימי שלהן יחד עם יציאתנו משעבוד מצרים, והיה חג הסוכות חל 

עם  מתלכד  היה  האוניברסלי  החג  בפסח. 
החג הלאומי של ישראל. אך מכיוון שלא זכו 
אומות העולם, ואף אנחנו לא זכינו, נדחתה 
גאולתן לעתיד לבוא וחל חגן בתשרי, הזמן 
העברית  שהשנה  יוצא,  מונות.  הן  שלפיו 

את  חג הפסח החוגג  רגלים.  לשלשה  מחולקת 
יציאת ישראל ממצרים בעבר. חג השבועות שבא לציין את מתן תורה 
בכל יום ויום בהווה, וחג הסוכות שבא לציין מאורע עתידי - גאולתן 

של אומות העולם בגאולת ישראל האחרונה. 
העולם,  אומות  עם  להתפייסות  להגיע  מנת  שעל  כאן,  יש  רמז  עוד 
דרך  הנוראים,  הימים  דרך  לעבור  צריך  האנושות,  כל  של  לעלייתה 
כך  מתוך  ודווקא  האנושות,  של  הנפילות  וכל  החטאים  כל  מחיקת 
גם  העולם  אומות  העולם.  אומות  עם  להיפגש שוב  ישראל  עם  יוכל 
מפגישות אותנו עם העולם הטבעי. עם ישראל נלחם עם הטבע במשך 
אלפי שנים. התרבות שנקשרה בטבע היתה תמיד של עבודה זרה. רק 
באחרית הימים יש אפשרות לראות קדושה גם בתוך הטבע. מצוות 
החג לאחוז ענפים לחים הלקוחים מן העולם הטבעי ולהיכנס לתוך בית 
שכולו ירק, על מנת להתאחד עם הקדושה בתוך הטבע. אלה הארות 

גדולות השמורות בשלמותן לעתיד לבוא. 

סוכות

השנה השלושים

תשע"ה
ט"ו בתשרי 9/10/2014
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סוד ארבעת המינים 
שכנגד  המינים  ארבעת  על  המדרש  את  לצטט  יודע  שלא  מי  אין 
הריח,  או  הטעם  בעלי  והריח,  הטעם  בעלי  היהודים,  סוגי  ארבעת 
והחסרים את שתי התכונות. דווקא אגודת כולם יחד היא המצווה, 
בפנייה  ישראל המוכרחת  רומזת לאחדות  ונטילת ארבעת המינים 

אל ה'.
בחסידות מובא שהאחדות שבארבעת המינים מצויה לא רק בצרופם 

יחד, אלא גם בכל מין בפני עצמו. 
הלולב הוא "כפת תמרים" והגמרא מדייקת שה"כפת" בכתיב חסר 
בא ללמדנו שהעלים צריכים להיות כפותים-מאוחדים עם השדרה, 

ואם "נפרצו עליה - פסולה". 
ההדס הוא "ענף עץ עבות". שלושה עלים 
באחדות  בדיוק  המקום  מאותו  יוצאים 

ובסדר.
הערבה נקראת בגמרא "אחוונה", על שם 
אחוותם המיוחדת של הענפים בעץ הזה 

שגדלים אחד בתוך השני. 
והאחדות שבאתרוג בולטת עוד יותר – על "פרי עץ הדר" דורשים 
חז"ל "זה אתרוג שדר באילנו משנה לשנה". האתרוג נמצא על העץ 
במשך כל השנה. הוא לא רק שורד את חילופי העונות, אלא ממשיך 
לצמוח ולגדול דווקא מתוך שינויי האקלים. האתרוג נבנה בתור פרי 
שמאחד שינויים, דבר שאיננו מצוי בפירות אחרים, שגם אם מצלחים 

לשרוד מעט על העץ, התפתחותם היא דווקא בעונה מסוימת. 
אגודת יהודים השונים זה מזה היא ערך נעלה, אך מהו הטעם של 
אחדות בכל מין בפני עצמו? האם על כל אחד מאיתנו להתאחד עם 

עצמו?
"זה הקדוש ברוך הוא"

האחדות היא אחדות ה'! ה' אחד לא רק במובן שאין שני לו, אלא 
בכך שאין עוד שום דבר חוץ ממנו. לא רק שהוא האלוקים היחיד, 
ההתגלות  זולתו.  ואפס  מלבדו  עוד  אין  בכלל.  היחיד  שהוא  אלא 
האלוקית שבכל אחד מארבעת המינים היא גדולה ונפלאה ונותנת 
הארץ  ועל  ממעל  ש"בשמים  האמיתית  ה'  אחדות  את  לחוש  לנו 
מתחת אין עוד", אין מציאות נפרדת ואחדותו שורה בכל פרט ופרט.

זהו סודו של מדרש מדהים אחר על ארבעת 
המינים: "אתרוג זה הקדוש ברוך הוא, לולב זה 
הקדוש ברוך הוא, הדס זה הקדוש ברוך הוא, 
ערבה זה הקדוש ברוך הוא" )ויקרא רבה ל,ט(.

עם ישראל הוא האחראי לגלות את אחדות ה' בעולם, כפי שאנו 
אומרים בתפילה "אתה אחד ושמך אחד - ומי כעמך ישראל גוי אחד 
בארץ". על ידי אחדות ישראל, המתגלה באחדות ארבעת המינים, 
מתגלה ה"אחד" של ה' בארץ. גילויו של הקדוש ברוך הוא מתבצע 

על ידי ארבעת סוגי בני ישראל שנוטלים את ארבעת המינים.
סוד הנענועים

נוטלים  אנחנו  הוא",  ברוך  "הם הקדוש  המינים  ומכיוון שארבעת 
אותם בקדושה ובטהרה ועל ידי הנענועים בהם אנו מבטלים מאיתנו 
את  בקרבנו  וממשיכים  רעות  רוחות  כל 
הן  הנענועים  כוונות  יתברך.  קדושתו 
שבהן,  המקוריות  אחת  ולפנינו  רבות 
פי מה שכתב הרבי מלובביץ' באחת  על 
שולחנו  במגירות  שהתגלו  המחברות 

לאחר הסתלקותו:
האדם  בכך   – ולצפון  לדרום  מנענעים 
התאוות  חמימות  מפני  הן  הרע,  מהיצר  מפחד  שאינו  מראה 
שמרומזת בדרום החם והן מפני קרירות הקליפה שמרומזת בצפון 

הקר.
למזרח – הנענוע למקום זריחת השמש הוא ביטוי הרצון של יהודי 
להוסיף בעולם עוד ועוד אור, בלי להסתפק באור שכבר קיים בעולם.
למעלה ולמטה – השאיפה היא לדרגות הגבוהות ביותר, ההתעסקות 
שלנו היא גם בפנימיות התורה, ומי שמרגיש שייך ל"עומק רּום" יוכל 

לרדת, לפעול, לתקן, לשנות ולהשפיע גם ב"עומק תחת" – למטה.
הנענוע האחרון הוא למערב – שכינה במערב, ויהודי מגיע לאחדות 
העולם,  בבורא  ולדבקות  להתבטלות  הקדושה,  עם  שלו  המלאה 
"שותף  להיות  זוכה  הוא  עשייתו  בזכות  לשותפות.   – ומדביקות 

לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית". 

 אגודת יהודים השונים זה מזה היא
ערך נעלה, אך מהו הטעם של אחדות 

בכל מין בפני עצמו?
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 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

יפוצו מעיינותיך
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חנוך לנער

 לתגובות:
eyfy156@gmail.com

חיבוק אחרון לפרידה
מבקשים  אנחנו  זה  לגיליון  הסמוכים  ישראל  מועדי  ברוח 
דברי  ומעט  וידויים  לכמה  שלנו  האחרון  הטור  את  להקדיש 

פרידה. 
מכלול  על  דיברנו  שלא  זה  על  היא  הראשונה  ההתנצלות 
התופעות אשר אנחנו נתקלים בהן ואף לא על חומרתן. אכן 
הלימוד  דמי  את  גם  אך  מעניינים,  סיפורים  מעט  לא  חסכנו 
בעיה  אחר  בבעיה  מדברים  שכאשר  היא  לכך  הסיבה  שלהם. 
וברוחב ובהיקף הקשיים של החינוך לבית יהודי, תורני וערכי, 
הלב מתדרדר ל"חשך יכסה ארץ וערפל לאומים". ומצד האמת 
הוא  שהעיקר  כשמש  ברור  מאמינים  בני  מאמינים  כאנשים 
יזרח  "ועליך  ואז  והאמונה בטוב אשר בנשמה  שמחת החיים 

מתואר  והחסידות  הקבלה  בספרי   ." ה' 
בראשית  בפרשת  הדעת  עץ  שחטא 
החלקים  את  לקרוא  שבחרתם  )למקרה 
ראשון  בחג  העלון  של  המעניינים 
שמחת  להקפות  דברינו  את  והנחתם 
תורה...( הוא הבחירה של אדם הראשון 

נשאב  ולבסוף  התודעה  של  יותר  הנמוכים  בחלקים  להתבונן 
לשם בעצמו, ולא רק שלא הציל את הנחש אלא שראשו כבר 
לא היה מונח בגן עדן עוד בטרם גורש. מתוך כיוון החשיבה הזה 
כתבנו בטורים הראשונים על נקודות חינוכיות מתוך הפרשה 
ורק המחשנו באמצעות סיפורים. לטורים הללו קיבלנו גם את 
מירב התגובות. אמנם בקשת המערכת הייתה שנביא סיפורים 

מהשטח וכך עשינו אם כי תוך עידון ומזעור.
האכסניה  כלפי  לגמרי  הגונים  היינו  תמיד  שלא  השניה, 
צדדיות  סמטאות  הצגנו  שלעיתים  בכך  הנכבדים  והקוראים 
כדרך המלך. פירוש, היו מספר מקרים שפנו אלינו בני נוער אשר 
ההורים או המורים שלהם קוראים בזה הטור וביקשו שנפנה 
הצלחנו  אחד  במקרה  לפחות  זו,  במה  מעל  בעקיפין  אליהם 
להועיל )האם מדובר בילד שלכם? ובכן ב- %99 התשובה שלנו 
תהיה לא...(, אך לא לגמרי להשקיט את המצפון שלנו ומשום 
כך אנו מקווים שהבהרת הדברים תשעשע את הקוראים יותר 

מאשר תעורר ביקורת. 
שלישית ואחרונה, שלא הקדשנו עבורכם חשיבה וזמן כדבעי. 
לפניות רבות של בקשת עזרה במקרים פרטיים  זוכים  אנחנו 

שהדחוף  הוא  עולם  של  וטבעו 
דוחק את החשוב וכך כאשר אנחנו 
תמיד  המחשב  ליד  מתיישבים 
אנחנו מטפלים במקרי החירום ורק 
בשעות הקטנות של הלילה מתפנים 

לכתיבת הטור. אתם מוזמנים לשאול במערכת מי תמיד צריך 
זירוז בהגשת הפינה שלו. בלא ספק העורכים  זירוז אחר  היה 
פולטים כעת אנחת רווחה גם מפני שזו הפעם האחרונה שלנו 
וגם מפני שהטור הזה סוף סוף הגיע ברגע אחרי האחרון כרגיל. 
ואולי מלכתחילה עדיף היה לכתוב פינת שו"ת ובכך מאחדים 

את המטלות.
וכעת בלולאת חג אנחנו חורזים את ההקדמה עם דברי הפרידה: 
ראשית תודה רבה ל"שבת בשבתו" על 
הבמה המכובדת ועל הסבלנות הרבה. 
שתינו,  שלהם  המים  את  אשר  לאלו 
שמואל  הרב  גינזבורג,  יצחק  הרב 
יהושע  יניב, הרב  אליהו, הרב שמואל 
דוד  הרב  שפירא,  יצחק  הרב  שפירא, 
דודקביץ הרב פינצ'ו רובינשטיין והרב 
ישראל אריאל אשר בצמתים חשובים הכווינו, יעצו ועזרו לנו 
להגיע אל לבבות הצעירים. תודה ענקית לתומכים הקבועים של 
האוהל היהודי: "מפעלות הציונות הדתית" בראשות צבי צביבל 
ובניה פרידמן, למלון כינר המקסימים אשר תמיד מפתיע לגלות 
שדווקא בית המלון של הציונות הדתית מתגלה ככזה הדואג 

מכל לנוער שלנו, לנתי אביבי מ"ואהבת" ולאתיה דן ממניפ"ה.
לאר"י  המיוחס  רעיון  בכותרת,  שהבטחנו  בחיבוק  ונסיים 
שתי  הבורא.  של  לחיבוק  בסוכה  הישיבה  את  משווה  הקדוש 
הדפנות של הסוכה הן כנגד האמה והזרוע, בעוד הטפח הנוסף 
הוא כף היד הסוגר לב אל לב בחיבוק אמיץ. הרצון שלנו לשהות 
ולפי  חיבוק  לקבל  מסוגלים  אנחנו  לכמה  המדד  הוא  בסוכה 
ידעים  אנחנו  כך  לקבל,  יודעים  אנחנו  אשר  החיבוק  עוצמת 
להעניק. החיבוק הוא החשוב מכל גם בבית ובחיבור זה אנחנו 

נפרדים מכם לשנה טובה ומבורכת.

 חסכנו לא מעט סיפורים מעניינים,
אך גם את דמי הלימוד שלהם 
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שתצילנו
בחצר  עומדת  הסוכה  מוכן.  כבר  הכול 
יתחיל  מעט  עוד  הנה  ומקושטת.  יפה 

החג וניכנס לסוכה.
אורחים  אלינו  הגיעו  החג  לכבוד 
חשובים – יסמין בת דודתי ביחד עם כל 
כולנו  ירדנו  התפילה  לאחר  משפחתה. 
לסעודת  להתיישב  ורצינו  הסוכה  אל 
החג. יסמין, שהיא נכה בשתי רגליה, דידתה על הקביים שלה 
כשכולה קורנת מאושר, ואני ירדתי בזהירות כשאני מחזיקה 

בידיי סיר מהביל. 
חזקה.  נביחה  לפתע  נשמעה  האו"  "האו 
מרוב בהלה כמעט ונפל לי הסיר מהידיים. 
הסתכלתי  להתייצב,  איכשהו  הצלחתי 
ראיתי שבחצר מסתובב  ולחרדתי  מסביב, 

לו כלב גדול ושחור. 
הכי  שאני  שהדבר  לדעת,  עליכם  וזאת 
לא  בעצמי  אני  כלבים.  זה  ממנו,  פוחדת 
יודעת למה הם כל כך מפחידים אותי, הרי 
תמיד אומרים כולם ש"הוא סתם נובח ולא 
תדאגי  ו"אל  חמוד",  כך  כל  ו"הוא  נושך", 
ילדה. הוא לא יעשה לך כלום"... אני יודעת 
שהם צודקים – ובכל זאת אני מתה מפחד 

בכל פעם שאני רואה כלב.
הזה,  הענק  הזה,  השחור  הכלב  ועכשיו, 
מסתובב לו פה מסביבי, ומי יודע אם הוא 

לא ייכנס אחרי לסוכה!!
למרות  מזמן,  אותי  עברה  כבר  יסמין 
הקביים שלה, אבל אני הלכתי בפחד צעד 
אחר צעד, מנסה איכשהו להגיע לסוכה בלי 

לעבור דרך הכלב.
אבל הכלב הזה – אולי השטן שלח אותו להפחיד אותי. הוא 
החליט דווקא להתקרב אלי עוד ועוד, לנפנף מולי בזנב שלו, 
ואפילו לחשוף את שיניו החדות! נעמדתי דום, מקווה שהוא 
יעבור, אבל הכלב דווקא החליט שאני טרף קל, והתחיל לרחרח 

לי את הרגל.
אמא'לה! נראה לי שעוד רגע הוא יפער את פיו וינגוס לי איזה 

חתיכה מהרגל!
צורחת  עצמי  את  שמעתי  ואז  במקומי,  קפאתי  לרגע 
לב  שמתי  לא  כבר  השתחררתי,  אחת  בבת  "ההאאאאא!!!". 
למשקל של הסיר הכבד שבידיי. פשוט רצתי כל עוד רוחי בי אל 
הסוכה, ומיהרתי להיכנס לתוכה, להניח את הסיר על השולחן 

ולהסתתר בין האנשים שהיו כבר בסוכה. 
"מה קרה?" שאלה יסמין "מה היתה הצרחה הזאת?"

כולי  עדיין מתנשפת  גמגמתי, כשאני  הכ... הכלב"  זה...  "זה... 
ורועדת.

הכלב עצמו בא אחרי ונעמד בפתח הסוכה מבחוץ – אבל לא 
נכנס לתוכה.

יסמין התקרבה אלי, חיבקה אותי, וחיכתה מעט שאירגע.
הכלב גרגר עוד קצת ואז הלך לדרכו.

רק אחרי שהכלב התרחק התחילה יסמין לדבר. היא סיפרה: 
"את יודעת שגרנו פעם בגוש קטיף, נכון?"

כמובן ידעתי זאת.
אבל  הסוכות.  בחג  פעם  לנו  שקרה  מקרה  בערך  זוכרת  "אני 

אולי אבא שלי ידע לספר את זה יותר טוב."
הדוד  שלה,  אבא  שאל  הפצמ"ר?"  של  לסיפור  מתכוונת  "את 

צביקה.
"כן, ברור" אמרה יסמין.

תמיד  "אני  צביקה,  סיפר  ככה."  אז  "טוב 
מצוות  כפי  בסוכה,  ולישון  לאכול  מקפיד 
יורים  הערבים  היו  שנה,  באותה  התורה. 
עלינו פצמ"רים, כלומר פצצות מרגמה, כל 
כל  פשוט  היתה.  לא  אזעקה  אפילו  הזמן. 
מפחידה  שריקה  שומעים  היינו  קצר  זמן 
איך  מחסה.  במקום  להסתתר  וממהרים 
קרה שלא נפגעו רבים מאיתנו? רק ניסי ה' 

שמרו עלינו! אין לי הסבר אחר!"
כדאי  אם  קצת  התלבטנו  הסוכות  "בחג 
לישון בסוכה, או שזה מסוכן מדי," המשיך 
שמכיוון  "החלטתי  בסיפורו,  צביקה 
מסוכן,  זה  בבית  וגם  הגנה,  אין  שממילא 
ומצד שני להגיע למקלט אנחנו גם ככה לא 
בסוכה.  להיות  עדיף  כבר  אז   – מספיקים 
השריקה   – ופתאום   – בשלווה  לי  ישנתי 
הוא  אם  עושים?  מה  פצמ"ר!!  המוכרת... 

יפגע בסוכה הוא ירסק אותה בשניה!"
אמרה  ביותר,"  הטובה  השמירה  היא  שהסוכה  התברר  "אבל 
אושרת, אשתו, "הפצמ"ר פגע לא הרחק מאיתנו בשטח פתוח, 

ולסוכה הוא לא נכנס!"
"את רואה?" אמרה יסמין, "גם לסוכה שלכם הכלב לא נכנס. גם 
גנבים לא רגילים לבקר בסוכות. אני למדתי מפרשת הפצמ"ר 
זה ה'. אם  לנו  יקרה  ההוא לקח חשוב לחיים. מי שקובע מה 
ועלים תהיה  גם סוכה מקרשים  יחליט לשמור עלינו אז  הוא 

בשבילנו הגנה מצויינת, ואם לא – אז שום דבר לא יעזור."
כשאני  שאלתי,  עצמנו?"  על  נשמור  ולא  ניזהר  לא  מה,  "אז 

עדיין רועדת קצת.
איתנו! אם  ה'  לא!  כבר  זה  לפחוד?  אבל   – צריך  כן  "להיזהר 
יהיה איתנו..." אמר  וה'  לנו מה לפחד,  עשינו מה שצריך אין 

צביקה.
ניתן להשיג את ספרי יקהת רוזן "משפחת ישראלי" ו"משמיע 

ישועה לילדים" בטלפון 054-6340121

נעמה מספרת:

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים לתגובות 
yikhat@gmail.com :והצעות לסיפורים
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מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
dan@zomet.org :למנוי באנגלית בדוא"ל נא לפנות ל ,zomet.org.il :שבת בשבתו" באינטרנט" 

 עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433,
www.zomet.org.il zomet@netvision.net.il 02-9931889 'טל' 02-9931442, פקס 

הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי

 האם מותר להשחית
פירות שביעית ב'גרמא'?

מקור איסור הפסד הפירות
מקור הדין של איסור הפסד פירות שביעית נלמד מהפסוק בפרשת 
בגמ':  הנדרש  ְלאְכָלה",  ָלֶכם  האֶרץ  ַׁשַּבת  "ְוָהְיָתה  )כח,ו(:  בהר 
"לאוכלה - ולא לסחורה" )ע"ז עב,א(; "לאוכלה - ולא לשרפה" 
בגמ'  נב,ב(.  )פסחים  להפסד"  ולא   - "לאוכלה  פד,א(;  )מנחות 
במסכת שבת אנו למדים שמעשה שלא נעשה בכוחו הישיר של 
האדם אלא נגרם על ידו בעקיפין )"גרמא"( אינו נחשב ל"מעשה 

האדם" לעניין איסורי תורה שהקפידה תורה על עשייתם. 
יסוד  האם  לדון:  יש  שביעית  פירות  הפסד  איסור  לגבי  אולם 

האדם  ע"י  האוכלין  ביזוי  הוא  האיסור 
ואז יתכן שבגרמא יהיה מותר; או שמא 
הקפידה התורה על אכילתם )"לאוכלה"( 
נקבע לפי מבחן התוצאה,  ולכן האיסור 
את  מצמצם  או  שמונע  מעשה  וכל 

אכילתם אסור אף אם נעשה בגרמא!
בישול ירקות שביעית בשמן תרומה

משי  תולעי  האכלת  לגבי  נשאל  )א,פג(  בתשובותיו  המהרי"ט 
בשמיטה ְּבעלי תות, מכיוון שקטיפתם מהעץ מזרזת את נשירת 
הפירות וגורמת להפסדם. המהרי"ט מתיר מכמה סיבות, ובתוך 

תשובתו דן בדין גרמא בהפסד פירות שביעית: 
ואף על פי שעל ידי כן הפירות מתיבשות ונושרות כדאמרינן 
בחולין דאלמלא עליא לא מתקיימו איתכליא ]=שאלמלי העלים 
לא מתקיימים הפירות[ - אין בזה משום 'לאכלה ולא להפסד', 
הואיל וגרמא הוא ואינו מפסידן ביד, כדמוכח בירושלמי בפ"א: 
"הדין קינסתא דירקא מסקין לה לאגרא והיא יבשה מגרמיה" 
]=אותם אגודות ירק מעלים אותם לגג והן מתייבשות מאליהן[, 
לבהמה אבל  להאכילה  ואי איפשר  הוא  כלומר שמאכל אדם 

לאחר שיבשה ולא חזיא לאדם שרי... 
גם הרידב"ז )בית רידב"ז ה,א( הלך בעקבות המהרי"ט, אולם בבית 
רידב"ז תלה את השאלה במחלוקת תנאים במשנה )שביעית ח,ז(:
אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה, שלא יביאנו 
לידי פסול. רבי שמעון מתיר, ואחרון אחרון נתפס בשביעית 

והפרי עצמו אסור.
סיבת האיסור

הרמב"ם )בפיה"מ שם( פירש שהחשש במשנה הוא מפני הפסד 
ישראל(  ותפארת  הברטנורא  פירשו  )וכן  שביעית"  של  ה"ירק 
הר"ש  לדעת  בניגוד  )זאת  עליו  תרומה  שם  החלת  בעקבות 
התרומה  שמן  להפסד  במשנה  החשש  את  שפירשו  והרא"ש 

בהגיע זמן ביעור ירק השביעית(:
שלא יביאנו לידי פסול - לפי שאם נפסל מחמת התרומה ישרף 
ואין הלכה   ... גורם לפירות שביעית שלא יאכלו.  הכל ונמצא 

כר' שמעון.
מכיוון שבשעת הבישול שמן התרומה עדיין טהור, וכל החשש 
מוכח  בעתיד,  לטומאה שתבוא  הוא  כמותו(  )שהלכה  של ת"ק 
אפילו  שביעית,  לפירות  הפסד  לגרום  אסור  הרמב"ם  שלדעת 
הרידב"ז  דן  שעמו  הבית  משמרת  בעל  סבר  )וכך  ב'גרמא'. 

בתשובה הנ"ל(.
מעיר,  המהרי"ט(  כדעת  בגרמא  הפסד  )שהתיר  הרידב"ז  אולם 

שהמקרה של בישול ירק שביעית בשמן 
רגילה,  מ'גרמא'  יותר  חמור  תרומה 
היא  בעתיד  התרומה  תיטמא  אם  שכן 

תהיה טעונה שריפה בידיים ורק פסילתה 
שיטת  היא  זו  ואכן  מאליה.  נעשית  מאכילה 

הגר"א בשנות אליהו על המשנה שכתב:
שאם יטמא התרומה יהיה מהצורך לשרוף הכל, ורחמנא אמר 

"לאכלה - ולא להפסד".
אולם מדברי הרמב"ם בפירוש המשניות - "ונמצא גורם לפירות 
מעצם  הוא  ת"ק  של  שהחשש  נראה   - יאכלו"  שלא  שביעית 
שהסיבה  ונלענ"ד  אסורה.  גרמא  וכל  מאכילה,  הפירות  פסילת 
שבגללה לא התייחס הרמב"ם לביעור הפירות בידיים, היא מפני 
שלאחר שנפסלו הפירות מאכילה פוקע 
מהם איסור הפסד, שמקורו מ"לאוכלה". 
איסור  )הנ"ל(  הגר"א  לשיטת  אכן 
של  העצמית  מקדושתם  נובע  ההפסד 
שנפסדו  לאחר  גם  קיים  והוא  הפירות 

מאכילה.
הפסד ודאי וספק הפסד

את  ומפרשים  הרמב"ם  על  חולקים  והרא"ש  שהר"ש  ראינו 
בשל  התרומה  של  מוקדמת  שריפה  מפני  שבמשנה  החשש 
חובת ביעור שביעית שתחול עליה בעקבות הבישול. ולכאורה 
ייתכן  אולם  בגרמא.  הפסד  איסור  קיים  לא  שלשיטתם  נראה 
שהסתייגותם מהסבר הרמב"ם נובעת מהעובדה שבמקרה של 
ייתכן  בגרמא, שהרי  שייגרם  ודאי  בהפסד  מדובר  אין  המשנה 
שודאי  במקום  לרמב"ם  יודו  הם  ואף  תיטמא,  לא  שהתרומה 

ייגרם הפסד.
הפסד  )להתיר  שיטתו  את  מוכיח  שהמהרי"ט  ראינו  לעיל 
דירקא"  "קינסתא  להעלות  המתיר  הירושלמי  מדברי  בגרמא( 
ולהופכם בכך ממאכל אדם  לייבשם  לגג על מנת  של שביעית 
המקדש  אולם  להפסידם ממאכל אדם!  כלומר  בהמה,  למאכל 
דוד והחזון איש דוחים את ראייתו ומחלקים בין מקום שהפירות 
הולכים ומתכלים בצורה טבעית )ע"י השמש( ובין עשיית מעשה 
שמזרז את השחתת הפירות )גרימה לנשירה מוקדמת(. המקדש 
תהיה  "ולבהמתך...  הכתוב:  מן  זה  לחילוק  ראיה  מביא  דוד 
כל תבואתה לאכול" - מכאן שלא צריך למנוע מבעלי החיים 
שברשותו את אכילת הפירות, אע"פ שהאכלתם בידיים אסורה 
)כמבואר ברמב"ם שביעית ה,ה(, שכן אכילת בהמות אף היא 

דבר טבעי. 
סיכום

ציון  בכרם  )ח,לז-מד(,  הארץ  בתורת  )ז,ג(,  השמיטה  בספר 
ובהלכות פסוקות )יב,א( פסקו כמהרי"ט המתיר גרימת הפסד 
ב'גרמא', אולם ראינו סיעה גדולה של גדולי האחרונים שדחו את 
ראיותיו של המהרי"ט, ומצאנו דברי רמב"ם מפורשים להיפך, 
ספק  אין  לכן  הקובע.  הוא  התוצאה  שמבחן  היא  סברא  ואף 
שלכתחילה יש לפסוק לאסור הפסד בגרמא. ברם ברור שהפסד 

על ידי רקבון אינו אסור.

לדעת הרמב"ם אסור לגרום הפסד 
לפירות שביעית, אפילו ב'גרמא'
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שירי מוסר השכל
מוסר אוניברסלי

בחג  קהלת  מגילת  את  לקרוא  נוהגים  רבות  בקהילות 
הסוכות. הנצי"ב מוואלוז'ין בהקדמתו לפירושו על שיר 

השירים מנמק מנהג זה: 
באשר  הסוכות,  בחג  קהלת  ספר  אמר  המלך  דשלמה 
לעמוד  שנשלחו  האומות,  חכמי  גם  נקהלים  היו  אז 
 ... הגשם  ירידת  בשביל  שהיו  החג  פרי  קרבנות  על 
ורצה הקב"ה בזה שידעו כל יושבי תבל את ה', על ידי 
זכריה:  בספר  כמבואר  לעתיד  יהיה  וכך  עמו.  ישראל 
ֶאל- ָהאֶרץ  ִמְׁשְּפחֹות  ֵמֵאת  ֹלא-ַיֲעֶלה  ֲאֶׁשר  "ְוָהָיה 
ְירּוָׁשַלם ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְלֶמֶלְך ה' ְצָב-אֹות ְוֹלא ֲעֵליֶהם ִיְהֶיה 
ַהָּגֶׁשם" )זכריה יד,יז(. ועל כן היה שלמה המלך מוכיח 

גם  המובן  מוסרית  בחקירה 
תעודת  זה  כי  תבל,  לחכמי 
האדם לירא מפני ה' ולשמור 
דמשום  ובארנו  מצוותיו... 
שם  הספר  בכל  נזכר  לא  זה 
א-להים  בשם  רק  הוי"ה 

הידוע לכל אדם...
של  החכמה  ספרי  בעקבות 
עוד  הלכו  המלך,  שלמה 
ספרי  וכתבו  ישראל  מחכמי 
סירא.  בן  כדוגמת  חכמה 
כל  עם  גאון,  האיי  רב  גם 
כראש  המרובים  עיסוקיו 
תפוצות  לכל  וכפוסק  ישיבה 
ישראל, מצא זמן לכתוב שיר 
'שירי  בשם  מוסרי  הדרכה 
מוסר השכל', או 'שערי מוסר 

השכל'.
למי הכוונה?

את  לחנך  השירים  מטרת 
הצעירים  "ללמוד  הדור 
חיים, הליכות  דרך  מנעורים" 
ורעים  ידידים  יחסי  עולם, 
המשפחה.  בחיק  והתנהגות 
השיר פותח: "ירא הא-ל בני 
קומה  לכה  אמרי,  ראשית 

ושמעה מאמרי".
לאיזה בן כוונתו? האם היה לרב האיי בן? בשיר הקינה 
ואין  הלך  "ואם  נכתב:  הנגיד  שמואל  רבי  עליו  שכתב 
ולא  משרה,  התפארה  ולא  לתחתיה  הלכו  ביום  בן,  לו 
ובשגיה,  זדון  בכל  ישיב,  לבן  זכה  ולא  חזרה באכסניא, 
ילדים לו בכל ארץ ערבית ואדומיה, אשר גדל עלי תורה 
וטפח להוריה, כמו משה אשר הוליד, בני אחיו לתושיה". 
לכאורה לא היה בן לרב האיי. מצד שני בספרי יוחסין 
מובא שהמהר"ל היה מגזע רב האיי גאון, והיה לרב האיי 
בן בשם רבי יוסף מרומי. יש ששיערו שהבן נפטר בחיי 
או  שנה(.   99 בגיל  ונפטר  ימים  האריך  האיי  )רב  אביו 
שמא טעות נפלה בספרי היוחסין ורבי יוסף היה חתנו, 

ואולי באמת  רב האיי.  נכדו של  או 
אשר  לתלמידיו  האיי  רב  התכוון 

טפחם כבנים.
המבוססות  מוסריות  הדרכות  האיי  רב  של  בשירו 
פת  "במלח  כמו:  חז"ל  מאמרי  ועל  המקרא  פסוקי  על 
אכול ורעה עשבים, ואל תשאל אגורה מנדיבים". והוא 
ממליץ: "ואם תוליד לך בנים ובנות, בכל עת יסרם אכן 
מלמד  להם  ושים  ספרים  כוחך  בכל  להם  קנה  בחנות, 
מנעורים". "ולמד נא לבניך מלאכה, תהי להם ליום מחר 
ערוכה". הגאון ממליץ על תזונה נבונה: "ואל תאכל עדי 
ואם את שבעך  ויערב.  אז  ויטב מאכלך  ותרעב,  תתאו 
תקל מאומה, אזי תיטב לעיניך תנומה". התפילה צריכה 
תפלתך  וענין,  סדר  במו  תמיד  "תהי  במניין:  להיות 
לאריות:  זנב  להיות  ממליץ  הגאון  ומניין".  קהל  בסוד 
ותשח  ותעל,  זנב  לארי  נא  "היה 
האדם  לשועל".  הראש  תהי  אם 
עונה  "בכל  ללמוד:  תמיד  צריך 
יהיה  והשכל  בחיקך  ספרך  יהי 
ואם  חכמה  דעה  דביקך...  תמיד 
ובין  חשבון  דעה  פליאה,  דעתה 
ספרי רפואה, ותדע לך אזי מולד 
לבנה ועת המועדים שנה בשנה... 
ואוסף,  חכמה  לכל  קובץ  והיה 
קנה בינה ולא זהב וכסף". בסיום 
"שלושה  הגאון:  ממליץ  השירה 
קנות  בשפר,  תחשוב  תעשה: 
שדה, קנות רע וספר... וסוף דבר 
שמור תורה וחוקה, אזי תהיה לך 

מא-ל צדקה". 
לכבוד התורמים

ופיוטים  שירים  חיבר  האיי  רב 
'שמע  הנפוץ  הפיוט  גם  ובתוכם 
בקולות',  ישמע  אשר  קולי 
הזה  היום  עצם  עד  המושר 
'כל  בקהילות רבות לפני אמירת 

נדרי' בערב יום הכפורים. 
תהילה  שירי  חיבר  כן  כמו 
לנדיבים שתרמו מהונם לישיבת 
"הנמצא  האחד  פומבדיתא. 
קירואן  לנגיד  מוקדש  להודאה" 
רבי  של  לכבודו  שנכתב  והשני  עטא.  בן  אברהם  רבי 
פליישר  עזרא  פרופ'  מקירואן.  הסדר  ראש  יהודה 
ששיחזר חלק גדול מהשיר הגדול בן שלוש מאות ועשר 
הבתים, מצא שהשיר נכתב לכבוד נישואי דונש בן רבי 
יעקב אבן שאהין.  רבי  יהודה ראש הסדר עם בתו של 
הסדר  ראש  יהודה  רב  אל  גאון  האיי  רב  של  )שירו 
ניסן  סה,  כרך  תרביץ  וסביבותיו,  נסיבותיו   – מקירואן 

סיון תשנ"ו, עמודים 284-154(. 

 לתגובות:
Yosephl56@gmail.com
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ימין ושמאל בארבעת המינים
התורה  לשון  את  המקיים  באופן  ליטול  יש  המינים  ארבעת  את 
"ולקחתם". לקיחה הינה פעולה המתבצעת בידיים, ולכן יש לקיים 
את מצוות הנטילה בידיים בדווקא, ללא חציצה, כאשר אגודת הלולב 
שהלולב  ב(,  לז,  )סוכה  מבואר  בגמרא  בשמאל.  והאתרוג  בימין, 
בימין משום שבו רוב המינים והימין עיקר. ובזוהר מובא )ויחי, ר"כ( 

שהאתרוג בשמאל כי הוא דומה ללב הנמצא בצד השמאלי.
לפי הטעם הקבלי, גם איטר )=שמאלי( צריך לאחוז את המינים כמו 
כולם ולא להפוך. אולם לפי פשט הגמרא, יש סברא שהאיטר ינהג 
הפוך, כי עבורו צד השמאלי הוא החזק. לדעת הראשונים הספרדים 
הלולב  את  נוטלים  מקרה  בכל  והשו"ע,תרנ"א,ג(  הטור  פסקו  )וכן 
בימין והאתרוג בשמאל. נימוקם: גם לפי הפשט, דווקא תפילין מניח 
חובת  אולם  כהה(,  )יד  מדאורייתא  שזה  החלשה  ידו  על  אחד  כל 
נטילת הלולב בימין היא מדרבנן, והימין הוא הצד העיקרי בבריאה. 

ויטול את  יהפוך  הרא"ש שהאיטר  כדעת  מצדד  הרמ"א  לעומתם, 
יש  והעיקרית.  החזקה  היא  שמאל  יד  עבורו  כי  בשמאל  הלולב 
מהאשכנזים הנוהגים כפסק הרמ"א בעת הברכה ואח"כ מחליפים 
כדעת  להחליף,  אין  המקובלים  דעת  לפי  כי  כולם,  כמו  ומחזיקים 
השו"ע. ואף שהחלפת הצדדים אינה מעכבת בקיום המצווה, מ"מ 
גם  שרירותית.  ואינה  מדויקת  התורה  שכן  להקפיד,  יש  לכתחילה 
המינים  את  להחזיק  רצוי  ההושענות,  ואמירת  ההקפות  בשעת 
אחת  ביד  הכל  ולא  בשמאל,  והאתרוג  בימין  הלולב  הנכון,  באופן 

)ניתן למצוא דרך לאחיזת הסידור(.
המינים  את  יאחז   - גלויות  האצבעות  אם  חבושה:  היד  כאשר 
ביד  המינים  כל  את  יטול  מכן   לאחר  מייד  אבל  ויברך,  באצבעות 
שאינה חבושה תחילה כאחד, ושוב בזה אחר זה )הגרשז"א, נשמת 
אברהם, תרנ"א(. אם אין בכף היד חלק מגולה שניתן לאחוז בו את 

המינים - ישאל שאלת חכם.
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חבוקה, ודבוקה בך
יותר מעשרים שנה חלפו מאז מסיבת חנוכה תשנ"ג, 
ועדיין המשפטים ההם מהדהדים אצלי בראש. באותה 
שנה ערך לנו הרב עמיטל ניתוח לב פתוח בלי הרדמה. 
הרב לא חשך את שבטו מאיתנו. הרב התייחס לתופעה 
תוך  יהדות,  לערכי  חילוני  ציבור  קירוב  של  המוכרת 

הסבר היופי של הרעיונות מהזווית החילונית. 
***

הציבור  עם  לדבר  אפשר  'אי  הרב,  פתח  בעיה',  'יש 
אמונה,  של  הרקע  על  החילוני 
אז  מאמינים.  לא  הם  שהרי 
להם  מוכרים  עושים?  מה 
הסוציאליים  הערכים  את 
הערכים  ואת  השבת  של 
ואת  השבת  של  התרבותיים 

הערכים הלאומיים של השבת וכמה זה חשוב וכמה זה 
יפים  דברים  הילדים.  לחינוך של  זה מועיל  וכמה  יפה 

מאוד, אבל העיקר חסר...
שישראל  לא  אבל  חשובה,  שהשבת  אומרים  אנחנו 
ישראל.  על  תשמור  שהשבת  אלא  השבת  על  ישמור 
יש כל כך הרבה נימוקים יפים. אבל אם כך למה שלא 

נקיים סעודת שבת ביום רביעי?
בלי  השבת  את  להם  מוכרים  אנחנו  הקב"ה?  איפה 
הנשמה, בלי האמונה בקב"ה. זה כמו לשכנע כמה זה 
ויפה לקיים סעודת שבת ביום רביעי. שישמרו  חשוב 
בלי  תורה  על  לדבר  אפשר  אי  רביעי.  ביום  שבת 

מחויבות. אין תורה בלי מחויבות לקב"ה. 
כמה פעמים אנחנו מדברים במקום תורה על מורשת 
היהדות? במקום קודשי קודשים על קודשי ישראל ועל 
קודשי האומה ועל המסורת ועל צור ישראל ועל עוד 

כל מיני שמות מההפטרה.
אנחנו מנסים למכור תורה בלי הקב"ה. אנחנו רואים 
של  העצומים  המסרים  ואת  היהדות  של  הגודל  את 
שווא  חלום  עם  מתהלכים  אנחנו  ולכן  היהדות, 
הרחב.  הציבור  עם  הזה  העושר  את  לחלוק  שחייבים 
החילונית  לחברה  זה  את  למכור  שכדי  היא  הבעיה 
)קטעים  הנשמה.'  את  מהיהדות  מוציאים  אנחנו 

מעובדים מתוך השיחה(
***

הדתית,  החברה  שאנחנו,  למחיר  הרב  המשיך  מכאן 
התורה  של  ברעיונות  להתמקד  הניסיון  על  שילמנו 

ולהזניח את נותן התורה.
'שולם על כך מחיר. גם אצלנו. התרגלנו לשפה כזאת. 
פתאום יהודים דתיים התחילו לדבר על קודשי ישראל 
ועל מורשת היהדות ועל המסורת היהודית. התווכחתי 
לפני  הדתי  מהקיבוץ  מאוד  טובים  אנשים  עם  כך  על 
חצי יובל שנים. אני יודע שזה נובע מרצון טוב מאוד, 
הביטאון  שנים את  לאורך  שיבדקו  להם  אבל אמרתי 
שם  פעמים  כמה  ויראו  הדתי  הקיבוץ  של  'עמודים' 

מינוחים  שם  יש  מוזכר.  שמים 
רבים של 'מורשת יהדות' וכל מיני 
שמים  שם  אבל  כאלו,  ביטויים 

התרגלנו  טובה  כוונה  מתוך  חסר. 
להשתמש בשפה שאנחנו מדברים עם החילונים. ככה 

אנו מדברים גם עם עצמנו.
 זה קשור לנקודה נוספת. אמונה טעונה טיפוח מתמיד. 
הרפורמי  בעולם  שלנו  המלחמה  בגלל  אבל  הזמן.  כל 
וזרק את המצוות, הדגשנו  רק את האמונה  שהשאיר 
כנגדם את המצוות והזנחנו את האמונה ואת הקב"ה.' 
מתוך  מעובדים  )קטעים 

השיחה(

***
מה  על  לדבר  הרב  חזר  בסוף 
ניתח  הרב  לעשות.  עלינו 
והמסקנה  החילוני  בציבור  מגמות  של  שונים  סוגים 
עם  ביותר  החשובה  שהשפה  היתה  שלו  המרכזית 
השפה  המילים,  ללא  השפה  היא  הישראלית  החברה 

של ההתנהגות אישית.
לשם כך דרש הרב שלוש דרישות יסודיות: 

עמיטל  הרב  מוסרי.  טוהר  היתה  הראשונה  הדרישה 
מכל  שנשמור  שלנו.  המוסרי  בטוהר  שנתבלט  דרש 
משמר על ענייני מוסר ויחסים שבין אדם לחברו ושלא 

ידבק בבגדינו רבב. 
הדרישה השנייה היתה כנות ואותנטיות. עלינו לנהוג 
אפשר  אי  בהצגות.  ולא  בכנות  בצביעות,  ולא  בכנות 
אנשים  הדר.  או  אמונה  או  טוהר  של  הצגה  לעשות 

מחפשים כנות. 
הדרישה השלישית היתה שיהיה לנו ראש גדול ושנדע 
רובוטים  להיות  אפשר  אי  אישית.  אחריות  לקחת 
ולעשות כל הזמן רק מה שהחכמים והמבינים אומרים 
לנו. האחריות מתחילה אצלנו, אצל כל אחד מאיתנו. 
העולם  הנהגת  בענייני  רב.  לשאול  יש  הלכה  בענייני 
להתייעץ,  אפשר  שלנו.  כתפינו  על  מוטלת  האחריות 
אבל צריך שיהיה לנו האומץ לקבל החלטות בעצמנו. 
ובעלי  כנים  מוסריים,  לאנשים  צמא  הרחב  הציבור 
ראש גדול ואחריות. אם את הדבר הזה נעשה, האמת 

שלנו תאיר בע"ה באור יקרות.

***
'קדשנו במצוותיך, ותן חלקינו בתורתך.
שבענו מטובך, ושמח נפשנו בישועתך.

וטהר ליבנו לעבדך באמת...'

בין קודש לחול

 'זה כמו לשכנע כמה זה חשוב
ויפה לקיים סעודת שבת ביום רביעי'

לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com 
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הקדמוני והאחרון
נבואתו של זכריה )בהפטרתנו( הפכה את חג הסוכות 
לירושלים.  יעלה  העולם  כל  שבו  אוניברסאלי,  לחג 
אך יתרה מכך, הנבואה מקדמת את פניהם של שני 

שינויים היסטוריים שמהדהדים עד ימינו.
מירושלים,  חיים  מים  יצאו  ההוא  ביום  "והיה 
האחרון".  הים  אל  וֶחְצָים  הקדמוני,  הים  אל  ֶחְצָים 
גיאוגרפי  במבט  הן  להבין  אפשר  הזה  הדימוי  את 
אל  ופניו  העומד  גיאוגרפית,  היסטורי.  במבט  והן 
הזריחה, רואה ממזרח-מקדם את הים הקדמוני, ים 
התיכון.  הים  האחרון,  הים  נמצא  מאחוריו  המלח. 
לארצות  ופניו  עמד  ישראל  עם  זכריה,  תקופת  עד 

תגיע  בעתיד  אולם  המזרח, 
עם  המערב  תרבות  מאחור 
חוזה  זכריה  יוון.  שלטון  תקופת 

להיות  שבמקום  ומנבא  זה,  עתיד 
מושפעים ממזרח וממערב, המים מירושלים ישפיעו 

על שתי התרבויות.
העבר  את  גם  מייצגים  ו"האחרון"  "הקדמוני" 
המזרח  תרבות  בין  נעים  אנו  היום  גם  והעתיד. 
והחדשנות  העבר  שמרנות  בין  המערב,  לתרבות 
ומלווה אותנו האתגר להשפיע מהמים  העתידנית, 
החיים של תרבותנו, ולא להטביע את עצמנו במים 

זרים. 
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חידה לסוכות
 באיזו לשון נאמרים הפתגמים

הבאים בספר קהלת?
 אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו

)קהלת רבה(
 בור כרה ויחפרהו ויפול בשחת יפעל

)תהלים ז,טז(

תשובה ליום הכיפורים
החידה היתה: מה המשותף לדג, לתולעת, לרוח ולקיקיון?

לתגובות: info@hidonim.com התשובה: הפועל "וימן":

"ַוְיַמן ה' ָּדג ָּגדֹול ִלְבֹלַע ֶאת יֹוָנה" )יונה ב,א(
ַעל  ֵצל  ִלְהיֹות  ְליֹוָנה  ֵמַעל  ַוַּיַעל  קִיקיֹון  אֹלקים  ה'   "
ַהִּקיָקיֹון ִׂשְמָחה  ַוִּיְׂשַמח יֹוָנה ַעל  ְלַהִּציל לֹו ֵמָרָעתֹו  רֹאׁשֹו 

ְגדֹוָלה" )שם ד,ו(
"ַוְיַמן ָהֱאֹלקים ּתֹוַלַעת ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ַלָּמֳחָרת ַוַּתְך ֶאת ַהִּקיָקיֹון ַוִּייָבׁש" )שם,ז(

"ַוְיִהי ִּכְזרַֹח ַהֶּׁשֶמׁש ַוְיַמן ֱאֹלקים רּוַח ָקִדים ֲחִריִׁשית ַוַּתְך ַהֶּׁשֶמׁש ַעל רֹאׁש יֹוָנה" )שם,ח(

"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת מצווה, למשפחה, 
לקהילה, לבית הספר או לעיר כולה. לפרטים נוספים בקרו 

באתר שלנו: "החידון והחוויה"
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משיכת שמיכת השמיטה
 "מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסכות..
הקהל את העם" )דברים לא,י(

שירת השמיטה
הראי"ה קוק, אבי הציונית התורנית ומשורר השמיטה, מתאר במילים מרוממות 
ושלוה...  שקט  "שנת  האוטופית:  החזונית,  האידיאלית,  השמיטה  אווירת  את 
שנת שויון ומרגוע, התפשטות הנשמה, אין רכוש פרטי מסוים ולא זכות קפדנית, 
ושלום אלקי שורר על כל אשר נשמה באפו... האדם חוזר אל טבעו הרענן... רוח 
קדושה ואצילות שפוך על פני כל; 'שנת שבתון יהיה לארץ - שבת לה' " )הקדמה 

לספרו שבת-הארץ(. הלוואי על כולנו, אמן!
מבוכת השמיטה

זו. מדורנו  בפועל, המציאות היומיומית רחוקה מאווירת קודש רגועה ואצילית 
בשולחן  המעוניין  התוצרת,  רוכש  הצרכן,  של  המבט  לנקודת  הפעם  מוקדש 
כשר, להבדיל מנקודת מבטו של החקלאי המגדל ומספק את תנובת הארץ. בשוק 
הצרכני הדתי רבה המבוכה, ודומה כי עקרות הבית והאחראים על רכש המזון 
במוסדות מבולבלים למדי. במחוזות הרבניים בתוככי הציונות התורנית מתייצב 
במיגזר  מנגד,  בית-דין'.  'אוצר  למעדיפי  המכירה'  'היתר  מצדדי  בין  קו-חזית 
החרדי מעלים על נס את ה'נכרים' כפתרון בלעדי. בעיניהם, גם כל האפשרויות 
האחרות )'מצע מנותק' ו'חממות', וכן מיקוד גיאוגרפי: 'נגב דרומי', 'נגב מערבי', 

'ערבה'( הן 'מזרוחניקיות'.
כתיבת  לצורך  לפחות  האו"ם',  מן  ש'בא  כמי  בדברים,  סדר  קצת  לעשות  אנסה 

השורות הבאות.
לטיעונים  אלא  שמיטה  להלכות  קשור  איננו  בפולמוס  מרכזי  חלק  ספק,  ללא 
חיצוניים לחלוטין, פסבדו-הלכתיים, השקפתיים ומחנאיים. 'היתר המכירה', שיש 
לו בית אחיזה לא פחות מהערמות גורפות אחרות )מכירת חמץ, היתר עיסקא, 
עירובי חצרות, פרוזבול, חליבה בשבת, בכור בהמה ועוד. ראו מאמרי בתחומין 
כ"א 'הערמות הלכתיות כתקנות ציבור'; נדפס מחדש בספרי בחצוצרות-בית-ה'( 
תויג במיגזר החרדי כ'סדין אדום' בשל היותו מזוהה עם הרב קוק, שלא יזם אותו 
החלוצית.  הציונית  ההתיישבות  בתקופת  המושבות'  כ'רב  אותו  הריץ  רק  אלא 
'היתר המכירה' הפך להיות 'מוקצה מחמת ציונות' ורבנים ראשיים נבחנו ונבחרו 
לאורו. אין סיכוי להסיג ַהשקֹוֶפע זו לאחור. מדובר ב'אמיתה' חברתית ולאו דוקא 
הלכתית. כריאקציה מעבר למיתרס, יש בקרב מקדשי הציונות הרואים ב'היתר' 

זה קדושה ציונית, וכל המעטת מוצקותו ל'כפירה' תיחשב.
להיט ציוני-תורני אשר מהלך שלוב- 'אוצר בית דין' )ללא היתר מכירה( הוא 
להיתר המכירה. מדובר בתקנה  זרוע עם שיטת החזון-איש המתנגדת בתוקף 
רק  איננה  המורכבות  המכירה'(.  'היתר  מאשר  יותר  )הרבה  מורכבת  הערמתית 
)איסור  השיווק  בביצוע  בעיקר  אלא  למדי,  המחודשים  ההלכתיים  ביסודות 
'קלקלתו  אכן,  הפירות.  קדושת  על  הקפדה  הדורשת  ובצרכנות  ועוד(  סחורה 
היא-היא  כחסרון,  השיטה  מתנגדי  בפי  הנחשבת  הפירות  קדושת  תקנתו'; 

שהחיינו  ברוך  מצדדיה.  בקרב  העיקרית  מעלתה 
במצווה  ולהתעטפות  הקודש',  ל'חיבת  והגיענו  וקיימנו 

חביבה ומאתגרת, שיש עמה רוממות-רוח והתחברות לאדמת הקודש. 
הנכרי השלישי המכריע

ממתין  אני  הנכונות  הן  תפילין  אילו  ביניהם  יסתדרו  תם  ורבנו  שרש"י  "עד 
מלהניח, בינתיים" - אמר הפקפקן החרדי הכרוני, הבורח מהכרעה. עד שמשיח 
צדקנו יכריע במלחמת העדיפות שבין 'היתר המכירה' ל'אוצר בית דין' אני נשען 
נכרים  בפירות  גם  לנהוג  החמיר  החזון-איש  ואם  רבב.  מכל  הנקי  ה'נכרי'  על 
מיפלט:  יש   – בירושלים(  התקבלה  שלא  בני-ברקית  )חומרא  שביעית  קדושת 
נכרים למהדרין. ומה שטוענים ה'ציוניסטים' שהנכרים –  פירות וירקות ייבוא, 
מבית ומחוץ – קונים אחיזה שיווקית לכל השנים, ומרחיבים את שטחיהם ואת 
אמצעי הייצור )ומשרד החקלאות מעשיר את מיכסת מימיהם( – אלו טיעונים 

שלא ממין השמיטה, אלא מבית המדרש הלאומי, הציוני, החוץ-מיגזרי.
סוף דבר, בעיני כותב המדור, מי שמצמצם מבטו להלכות שמיטה נטו – כל 
הפירות והירקות שיש להם הכשר, ראויים לבא בקהל. מתוך הנחה שההכשרים 
מפוקחים כדבעי איננו מוצאים לנכון לעורר פניקה ציבורית, להטריח להביא 

ממרחק לחמו או במחירי-יתר, ע"י פסילת הכשר זה או משנהו.

      היתר-המכירה הפך להיות
'מוקצה מחמת ציונות'

פירות נכרים אוצר בית דין היתר מכירה

יבוא מחו"ל בארץ ישראל

אין הגבלה 
)לחלק מן 

הדעות יש בעית 
מראית עין(

אין הגבלה ואין 
קדושת שביעית.

לדעות אחדות יש 
קדושת פירות.

חיבוב קדושת 
הפירות

הכל מותר ללא 
הגבלה צרכנית

יתרונות

הגברת התלות 
בייבוא נכרים 

לכל השנים

הגברת אחיזה 
נכרית בארץ. 

 לדעות אחדות
יש להזהר 

בקדושת הפירות

קשיי קדושת 
הפירות )שיווק 
יחודי והקפדה 

על שאריות 
המזון(

אין שמיטה 
ושלום על ישראל

חסרונות

ספר חדש מאת הרב ישראל רוזן, מהנדס 
בחצוצרות בית ה'

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

ספרים קודמים של המחבר:
שופטים בגובה חז"ל / ואוהב גר - 59 ₪ 

אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪

50 מאמרי הלכה וטכנולוגיה + מפתחות
600 עמ' * 60 ₪ בלבד כולל משלוח


