מתוך :מסע אל ההלכה ,תל אביב 2003

הרבבנימין לאו

ראש בית-המדרשלנשיםבבית מורשה ורבבית-כנסת הרמב"ןבירושלים.

מסעבארון הספרים ההלנתי

גלגרלי מצוות "חדש" בתולדות ההלכה
הכנה למסע

את המאמר בחרתי לכתוב כמסע בארון הספרים של ההלכה .כל מי

שמבקר במוזיאון חווה את הדילמה אם להעמיק בחדר אחד ,או לסקור
בכלליות את המוזיאון כולו ולעצור רק בנקודות ציון בולטות .אחר
הדגמים המומלצים משלב את שתי האפשרויות בדרך מועילה :לקיחת
מוטיב אחד ,והליכה איתו מראשית המוזיאון ועד לסופו .כך גם במסע
שלנו:יכולנו להתמקד בתחום אחדולהעמיקבו כמעטבליגבול ,ולעומת
זאת,יכולנו לרפרף עלארון הספרים ההלכתיכולו ו"לשלוף"מל המרפים
כמה ספרים בולטים המהווים נקודות ציון בעולמה של ההלכה .האופן
שבו נכיר אנו את ההלכהיהיה על-פי הדגם השלישי ,באמצעות מקרה
בודד,שילווה אותנו לאורך כל המסלול .מדוברעל מצווה אחת ,כלל לא
מרכזית במקרא ,שזוכה להתייחסות קונקרטית ,נטולת דילמות ,בספרות
התנאים והאמוראים ,אך מתגלגלת במהלך ההיסטוריה לפרשה קשה
ומרתקת ,שמפגישה את עולמה של ההלכה עם המציאות האנושית בכל
עוצמתה .מסלול זה שוזר אפוא בדרכו חלק גדול ועיקרי של הספרות
ההלכתית המרכזית,י ומאפשר אפוא להכיר מקרוב את ההלכה החיה.
באופן זהנוכל לטעום על קצה המזלג משהו מטעמו של כל ספר ,המהווה
בעבורנו תחנה במסע.
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רקע

"החדש אסור מן התורה" ,ידועה לרבים כקביעתו המפורסמת של
ה"חתם-סופר" ,פוסק אשכנזי מראשית המאה ה ,19-המבטאת את
העמדה השמרנית של ההלכה ,שעהשזו עמדהעל נפשהבפני הרפואתה.
פחות ידוע הוא המקור לפרפרזה שעשה החתם-סופר ,הנמצא במצווה
הנדרשת לעולם החקלאי" :מצוות החדש" .במאמר זה אתמקד במצווה
זו ,ואראה אתהדינמיקה ,את כוחם של חכמים להתמודד עם המציאות,
ובעיקר את שערי הפרשנות שלא ננעלו בתקופות השונות שבהן פעלו
הכמי ההלכה.
אני מבקש להציג כאן ,בתחנה שלפני היציאה למסע ,את הקונפליקט
שיעמודבמרכזמסענו.
יהודיהחי בסביבה דתית ,הגדל באורח-חיים המושתת על ההלכה,אינו
נודק ככל שעה את יחסו לחונת קיום המצוות ושמירת התורה .ככר
הנביאים התרעמו על תופעה של "מצוות אנשים מלומדה"  -ציבור שחי
חייםדתיים באופן אוטומטי,בלי לתתדין וחשבון על כוונת המעשים .רק
כשנתקלוהיהודים שומרי המצוות בקונפליקטבין עולמה של ההלכהובין
אורחות-חייהם השגרתיות,התחילו להרהר ,לערער ,לשאול שאלות ולחפש
פתרונותהמיישביםניןההיים לשמירת ההלכה.לעיתים היה הקונפליקט
נחלתם שליהורים מאזורים גיאוגרפיים מוגדרים ,ורק הם נזקקו לשאלה
ולחיפושהפתרון.כךאנומוצאיםנושאיםרביםלאורךההיסטוריההיהורית
שמעסיקים את הציבור (ורבניו) באופן אינטנסיבי ,בעוד שאצל בני זמנם
מאזור אחר ,הנושאכלל לא עלה לסדרהיום .נושא המסעשלנו הואאיסור
שימוש בכל הדגנים שנזרעו לאחר ערב פסח ,עד שיגיע הפסח הבא.
בארצות רבות איסור זה כלל לא נדון ,מכיוון שאין כמעט זריעה בעונת
הקיץ ,אלא בעיקר בעונת הסתיו ,וממילא הדגנים המשווקים (לחם ,בירה
וכדו') מותרים לשימוש ללא שום הפרעה .ואולם בארצותצפוניות ,שבהן
הזריעה האינטנסיבית מתרחשת באביב ובקיץ ,רוב הדגנים בשווקים הם
מזריעה שאחרי הפסח ,וכיוון שכך ,אי-אפשר להשתמש בהם עד שיגיע
מועד הפסח הבא .שוובעיניכםיהודי בגרמניה אובאנגליהבלילות החורף
הארוכים ,המבקש לחמם אתליבו בכוס משקה .הבירה (שעשויה משעורה
או משיבולת שועל) אסורה עליו; הוויסקי (העשוי מחיטה) גם הוא נאסר
עליו;אפילו הלחם אסורבאכילה ,וכמוכן שארהדגנים .האםניתן לשרוד
חודשיםארוכיםבאיסורכזה?
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עוד לא הסברנו כלל מהו האיסור,מניין בא וכיצד יכול אותו יהודי
להתמודדאיתו .לשם כךעלינולהתחיל את המסע מתחילתו ,מן הפסוקים
במקרא שבהם מופיע האיסור ,דרך ספרות התנאים והתלמודים ועד
לימי-הביניים ,שבהם נתקלו היהודים לראשונה בקושי שבקיום האיסור
המקראי.

נקודת המוצא  -הפסוק במקרא
והמציאות החקלאית הקדומה

נקודת המוצא למסע נמצאתבספרויקרא ,פרקכ"ג ,פסוקי"ד:
ולחםוקליוכרמללאתאכלועדעצםהיוםהזה,
עדהביאכם אתקרבןאלקיכם ,חקתעולםלילדיכם,בכלמושבותיכם.

פסוק זה נמצא בתוך קבוצת פסוקים העוסקים בהתנהלות האדם בימים
שבין פסח לשבועות -ימי הקציר .המצווה נזכרת בתוך פרשת קורבן
העומר ,הקשורלימי קציר שעורים .קורבן העומר בסמוך לפסח מכאן,
וקורבן שתי הלחם בשבועות מכאן ,ממסגרים אתימי הקציר:בין קציר
שעורים לקציר חיטים .החקלאי בתקופת המקרא נכנס בימים אלה

לפעילות אינטנסיבית ,שתחילתה קציר השעורה (המשמשת בעיקר
למאכל בהמה ,אך גם לעשיית לחםזול ומשקה שיכר) ,והמשכההמיידי
הואקצירהחיטה.
לוח-השנה העברי מותאם לעונה החקלאית ,ולפיו צריך פסה לחול
בחודש האביב ,כשהשעורה בשלה והחיטה מתחילה להבשיל .התורה פונה
אפוא לחקלאי בציווי ,שלפני הכנת הלחם מן השעורה החדשה ,ייקח
"עומר" (אגודת שעורים) ,ויקריב אותם קורבן לה' .קורבן זה מוסבר
כהוראהחינוכית:יש להקדים ולהביא קורבן לה'לפני שנהנים מהתבואה

החדשה ,ובזה להדגיש את תלותו של האדם בבורא .התורה אוסרת על
האדםלאכולמלהיבול ההדש,ומכאן שמו שלהאיסור" :הדש".
בארץ-ישראל ,שבהזורעים את רוב הדגניםבימי הסתיו וקוצריםבימי
האביב ,מצוות החדשאינה גורמת טרחה רבה לאדם ,אלא מוסיפה לשגרת
חייו מידה של תשומת-לב והתבוננות .בשנה רגילה ,זמן קציר שעורים,
שהם המוקדמים שבדגנים ,אינו חל לפני הפסח ,ולכן,אין באיסור של
שימוש בתבואהעדיום ט"זבניסןקושימיוחד.
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מהפסוק הבודד הזה ,על רקע המציאות החקלאית הקדומה ,אנויוצאים
לררך ,אל עולמה של ההלכה והתמודדותה עםאיסור ההדשוגבולותיו אל

נוכחהמציאות שהשתנתה.

א .מדרש ההלכה  -תיחום המצווה

המעבר מהתורה שבכתב לתורה שבעל-פה צופן בחובו כמה שאלות לא
פתורות .התנ"ך מכיל חומרים היסטוריים עד לראשיתימי הבית-השני,
ולעומתו ,הספרות הראשונה של התורה שבעל-פה נשתמרה לנו באופן
מסודרומאורגן רק מהמאה הראשונהלספירה,כלומרישנן כ400-שנים של
"חור שחור" .אומנםישנם קטעי דברים שנשתמרו ובהםדן עולם המחקר,
אך אנו נפנה אל המקור הספרותי המייצג את השכבה הקדומה ביותר
הידועה לנו ,תקופת התנאים ,מקור שקושרבין התורה שבכתב לתורה
שבעל-פה" :מדרש ההלכה" 2.נתעכב אפואעל מדרש ההלכה העוסק בפסוק
המוצאשלנו.
בפסוק שקראנו,הופיעה ההוראה האוסרתלאכולמהדגנים החדשים ,עד
להקרבת קורבן העומר" :בכל מושבותיכם" .מדרש ההלכה מבאר מהטיבן
של מושבותאלה" :בכלמושבותיכם  -בארץובחוצהלארץ".
מדרש ההלכה לספר "ויקרא" ,ה"ספרא" ,מיוחס לבית-המדרש של ר'
עקיבא ,אלא-אם-כן צוין אחרת .המדרש קובע כאן באופן נחרץ שהמלה

המוזכרתבפסוק "מושבותיכם" ,באה ללמד שמצוות החדש נוהגת גם בארץ
וגם בחו"ל .במדרשי הלכה אחרימג ישויכוחבין ר' ישמעאל לר' עקיבא
בפירוש מלהזו .לדעת ר' ישמעאל ,המלה "מושבות" מתארת מצב של עם
ישראלולא מקום .כלומר :כשתתיישבו בארץ באופןנינוח ,תתחילולקיים
את המצוות האמורות .לעומתוטוען ר' עקיבא שהמלה "מושבות" מתארת
מרחב גיאוגרפי ,ופירושו :בכל מקום שאתם יושבים ,עליכם לקיים את

המצוות.
מכאןניתןלהסיק שהדרשה הסתמית שהעמדנו בראש הפיסקה ,הלומדת
מהמלה "מושכותיכם" שהדשנוהג בכל מקום שאתםיושבים,היא כדעתר'

עקיבא.

ייתכן שר' ישמעאל ,ראש האסכולה השנייה ,קורא את הפסוק שלנו
בהקשר של הפרשה כולה ,שעוסקת במצוות הקרבת העומר ,שהיא מצווה

מסעבארון הספריםההלכתי ן

131

הקשורה רק בארץ-ישראל .אם נכונים הדברים ,הרי שלפנינו מחלוקת
תנאיםיסודיתבדין חדשבחו"ל:
לדעתר'עקיבא  -חדשנוהגבכל מקום .לדעתר'ישמעאל  -חדשנוהג
רקבארץ-ישראל.
עד כאן עסקנו בחלק הראשון של הספרא,ששייך,כפי שהראיתי ,למדרשו
שלר'עקיבא .המדרשממשיךבדבריר'שמעון:
אמר רבי שמעון ,שלשה דברים תלוים בארץ ונוהגים בארץ ובחוצה
לארץ:
החדשוהערלהוהכלאים,
החרש אסור מן התורה בכל מקום ,והערלה הלכה ,והכלאים מדברי
סופרים.

ר'עקיבא דרש מהמלה "מושבותיכם" שחדשנוהג בכל מקום .באר'שמעון
תלמידו ,ודרש שגם עורלהוכלאייםהתלויים בארץנוהגיםבין בארץובין
בחו"ל.איננויודעים כיצד למד ר' שמעון את ההלכההזו מתוך דרשהזו,
שהרי מלת "מושבותיכם" ,המהווה בסיס להרחבת המצווה לחו"ל ,כתובה
רקבעניין חדש,ואינהמצויהבפסוקיעורלהוכלאיים.

ב .משנה -הניסיון לפסוק הלכה

שישה סדרי המשנה ,שסידר וערך ר' יהודה הנשיא (שנת  200לסה"נ),
נחשבים לספר החוקים השנוני הראשון של התורה שבעל-פה .בקובץ זה

משוקעת עבודתם של עשרות רבות של חכמים ,המשתרעת על כמאתיים
שנה .חכמים אלו משקפים עמדות שונות ולעיתים אף תפישות עולם
ובית-הלל)4.
נוגרות(למשל,בית-שמאי
לנושאשלנו(מצוות החדשבחו"ל),יששתיהתייחסויותבמשנה.

ו.קידושין ,פרק א' ,משנה ט'

כל מצוה שהיאתלויה בארץ,אינה נוהגת אלא בארץ .ושאינהתלויה כארץ,
נוהגתבין בארץבין בחוצה לארץ ,חוץ מן הערלה וכלאים .רבי אליעזר
אומר ,אףמן החדש.
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המשנה עוסקת במצוותהתלויות בארץ(שניתןלהגדירן בפשטנות כמצוות
חקלאיות) ,ובמצוותשאינןתלויות בארץ ,כלומר שאינן תחומות לגבולות
ארץ-ישראל .תנא-קמא ,שהוא התנא הראשוןשדבריומובאים במשנה (ללא
שמו),מזכיר אתעורלהוכלאייםכיוצאותמן הכלל,בהיותן מצוותהתלויות
בארץ ,שיש לשומרן גם בחו"ל .ר' אליעזר (שהיה רבו של ר' עקיבא)
מחמיר,וסובר שחדשנוהגגםהוא בחו"לכמועורלהוכלאיים.
נראה לפי זה שר' עקיבא ממשיך במדרש ההלכה את תורת רבו ,ר'
אליעזר ,ואילו התנא הראשון של המשנה (שלא מנה את חדש ברשימת
המצוותהנוהגות בחו"ל) ,סבור כמו ר' ישמעאל,שזוהי מצווה הקשורה רק
בארץ-ישראל.

 .2ערלה ,פרקג' ,משנה ט'

החדש אסורמל התורהבכל מקום,והערלה הלכה,

והכלאיםמדבריסופרים.

ציטוטזה פגשנו כבר במדרש ההלכהמפיו של ר' שמעון ,תלמידו של ר'

עקיבא .פירוש המשנה הוא שעורלה וכלאיים נוהגים פורמלית בחו"ל,
אלאשניתן להקל בהם באופן רחבביותר .באשר לעורלה -ניתן לקחת
פירות מן הנוכרי כל עוד לא רואים שהוא קטפם מעצי עורלה .זהו ספק
מינימלי שמתיר את הפירות לאכילה .באשר לכלאיים  -אפילו "ודאי
כלאיים" מותר ,ובלבד שהיהודי לא ילקוט את הכלאייםבידיו ,אלאיניח

לגוי ללקט.
לעומת ההקלהבדיני עורלה וכלאיים ,קובעת המשנה שאיסור החדש
נוהגמן התורה בכלמקום .בשפת ההלכהקרויה משנהזו "סתם משנה" -
כלומר משנהשאין בה שום מחלוקת ,ואחד הכללים ההלכתיים הקדומים
מלמד ש"הלכה כסתם משנה",היינו כמקום שר' יהודה הנשיא הביא את
ההלכהללא מחלוקת,אנופוסקים כמותה.
המקרה שלנו קצת יותר מורכב .אומנם יש "סתם משנה" הקובעת את
ההלכה כאסכולה של ר' אליעזר-ר' עקיבא-ר' שמעון" :חדש אסור מן
התורה נכל מקום" .אך לעומת משנה זו ,ישנה המשנה שכה פתחנו ,ובה
מופיעה הדעה הזו כדעת יחיד ,של ר' אליעזר ,ואילו התנא הראשון
(תנא-קמא) ,סובר בר' ישמעאל שהחדשאינונוהג בחו"ל.

מסעבארוןהספריםההלכתי ן

133

מיום שנחתמה והתפרסמה המשנה ,היה עיסוקם של החכמים ושל
תלמידיהם  -פירושה .מסיבהזו נקראו חכמים אלו "אמוראים" (בארמית,
פרשנים) .כל הלימוד התבסס על המשנה ועל פירושיה .כל דור של
אמוראים הוסיף נדבך להבנת המסכת הנלמדת ,וכך ,הדורות הבאים
אחריהם כבר למדו את המשנה עם כל השכבות שנוספועליה .פעילותזו
התרחשה בשני מוקדים :בבל וארץ-ישראל .לכן התגבשו שני קבצים
מקבילים:ה"תלמוד-הבבלי"וה"תלמוד-הירושלמי",השוניםזהמזה בשפה,
בסגנוןואף בשיטתהלימוד.יצירתהתלמוד-הירושלמי נחתכה בפתאומיות
בשנת  350לסה"נ לערך ,ואילו התלמוד-הבבלי נמשך עוד כ 150-שנה
נוספות שליצירה(עד שנת  500לסה"נלערך)5.

ג .התלמודים  -הפרשנות לאחר החורבן

בתחנהזו מובאיםדברי חכמי התלמוד (האמוראים)בסוגיית החדש בחו"ל.
ישנןהתייחסויות רבותומגוונות של האמוראיםלסוגייהזו ,אךאני מבקש
להציג רק שני קטעים קצרים :האחד מהתלמוד-הירושלמי ,והאחר

מהתלמוד-הבבלי.

.1ירושלמי ,מסכת ערלה ,פרקג' ,ט'
מתניתאדרביאליעזר.

כזכור ,ר' יהודה הנשיא הביא במשנה את הדעה הסוברת שחדש נוהג גם
בארץ וגם בחו"ל ,ללא שום מחלוקת .בסוגייה שלנו ,התלמוד-הירושלמי
אינו עוסק בפסיקת ההלכה ,אך מזהה את המשנה הסתמית עם דעת ר'
אליעזר .קיימת אפשרות ,לא בלתי סבירה ,שהתלמוד-הירושלמי ביקש
לבודד אתהדעה הזאתולהפוך את המשנההסתמית (שהלכה כמותה) לדעת
ר'אליעזר ,שהואבמיעוטואין הלכהכמותו.

.2בבלי ,מסכת מנחות ,ס"ט,ב'
התלמוד-הבבלי נחשב למקור הסמכות הדומיננטי והמרכזי בכל ספרות
חז"ל .במסכת "מנחות"ישנה מחלוקתבין אמוראיםאחרונים בשאלת רמת
החיוב של חדשבחו"ל:
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רב פפאורבהונאבריה דרביהושעאכלי חדש באורתא דשיתסרנגהי שבסר,
קסברי חדשבחו"לדרבנן,ולספיקא לאחיישינן.
ורבנןדבי רב אשי אכלי בצפרא דשבסר ,קסברי חדש בחו"ל דאורייתא,
ורבןיוחנןבן-זכאימדרבנן קאמר,וכיתקיןליוםהינף,לספיקא לאתקין.
אמררבינא" :אמרהלי אם,אבוךלאהויאכיל חדש אלא באורתא דשבסר
נגהיתמניסר ,דסברלהכר'יהודהוחיישלספיקא".

הסוגייה ערוכה באופן כרונולוגי ,פותחת בזוג תלמידי רבא בעיר נרש,
ממשיכה ברבנן דבי רב אשי ,ומסיימת ברבינא .זוהי סוגייה הלכתית,
המשובצתבדיונים העוסקים בתקנת רבן יוחנן בן-זכאי בנוגעליום הינף
העומר.לפידין התורה ,משעהשהניפו את קורבן העומר,ביום ט"זבניסן,
הותר החדש .בשל הקושי בהעברת המידע,החמירו עם המקומות הרחוקים,

שימתינו עם השימוש בתבואה החדשה עד חצותהיום,כדילהיות בטוחים
שקורבןהעומרכברהונף.
תקנת רבןיוחנן בן-זכאי (להלן :ריב"ז) ,שבאה לאחר החורבן וביטול
הינף העומר ,היתה להחמיר ,שכליום ט"ז בניסן יהא אסור באכילת
התבואה החדשה.לעומתו ,ר'יהודה'חולק במשנה ואומר שמן התורה אסור
כליום  ,T"Dולא מתקנתריב"ז .רב נחמן כר יצחק (מאחרוני האמוראים)
מפרש בגמרא שריב"ז אמר אתדבריו בשיטתו של ר' יהודה,ואין מחלוקת
ביניהם שלאחרהחורבן כליום ט"ז אסור בחדש .משנהזואינה עוסקת כלל
בדין חדש בחו"ל ,אלא רק בחדש לאחר החורבן .בסוגייה שלנו הובאו
פתרונותלשלוש שאלות:
 .1האם חדש לאחר החורבן אסור כל היום מן התוכה (מדאורייתא) ,או
מתקנתריב"ז?
 .2האם חדשאסורבחו"למדיןתורה,אומדיןרבותינו(מדרבנן)?
 .3מהדיןיום-טובשני שלגלויות(יום ט"זבניסן)בנוגעליתרההיש?

שלוש השאלות תלויותזו בזו; בחו"ל אנו שומרים על שני ימים-טובים
בגלל ספק .כלומר,ביום ט"זבניסן אנו חוששים שמא היום רק ט"ו ,והוא
יום-טוב .הכלל התלמודי קובע" :ספק דאורייתא להומרא ,וספק דרבנן
לקולא" ,כלומר ,ספקו של דבר האמור בתורה אנו נוהגים בו להחמיר,
וספקו של דבר שנקבעעל-ידיחכמים,אנומקליםבו .ומכאן ,לדעת הסובר
שחדש בחו"ל הואאיסורדאורייתא(מן התורה ,כמו משנתעורלה),יוםי"ז
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בניסן הוא ספק שלאיסור תורה,וישלהחמיר.ואילו לדעת הסובר שחדש
בחו"ל הוא איסור דרבנן,מייד לאחר ט"ז בניסן הוא ספק דרבנן ,וניתן
להקלבו.
רב פפאורב הונאבריה דרביהושע  -סברו שחדש בחו"לדרבנן,ולכן
אכלומיידבסיום ט"זבניסן.
רבנןרבי רבאשי  -חששולאיסור תורה ,אך סברו שתקנתריב"ז ,שכל
יוםהינף אסור ,היא תקנה רקליום ההינף ,ולאליום המסופק בלוח .לכן
המתינו עדהאיר המזרח שליוםי"ז,ואזהתירו את החדש.
רבינא  -מקבל מסורת מאביו ,שחשש  -הן לאיסור חדש בחו"ל
דאורייתא,והן לדעה האומרת שכליום ט"ז אסורמדין תורה .בגללחיבור
שתי החומרותהאלוהמתין עם התבואה החדשהעדסיוםיוםי"ז,אורלי"ח

בניסן.
לענייננו,יוצא שרב פפא ורבהונאבריה דרביהושע,הולקית עם רבנן
דבי רבאשיורבינא בשאלה אם חדש בחו"ל אסורמדאורייתא או מדרבנן.
כעתעלינולבדוקהיכן נוסדה השיטה הרואה בחדש בחו"ל מצווהדרבנן.
בכל המחלוקות שראינו עד כאן ,היו העמדות חלוקותבין איסור מן
התורה(מן הפסוק "בכל מושבותיכם"  -ר'עקיבא)ובין צמצום הקף מצוות
חדש לגבולות הארץ ("ככל מושכותיכם"  -לאחר ירושה וישיבה  -ר'
ישמעאל) .לאראינו מקורהמגדיר את מצוות חדש בחו"ל כמצווה מדרבנן,
עדלרב פפאולרבהונאבריהדרביהושע.
בתקופת האמוראים ,בייחוד בבבל ,מסתמנת מגמה להרחיב את תחום
"דרבנן" .אחת הדרכים שנקטו אז"ל לפתרון הבעיות המתעוררות מפעם
לפעם ,היתה בחינה מחודשת של אורחות-חיים שבהם ראה העם הלכות
חמורות ,כאילוהיו מצווים עליהן מן התורה .בהסתייעם בפרשנות חדשה
למדרש ההלכה ,ובהביאם בחשבון את כל התנאים החברתיים והכלכליים
הקשים ,הועמדו לעיתים מצוות מסוימות ,שנחשבו עד אז כדין תורה,
כדברי-סופריםבלבד.
עם "פיחותו" של האיסור והעמדתו על איסור דרבנן ,נפתח פתח להקל
בובנסיבותמסוימות,כגון בשעת הדחק ,משום צער ,במקום הפסד ,במקרה
של ספק וכיוצא באלו .מכל מקום ,ברור שעד לשלב של האמוראים
האחרונים,איןבידינו תמונה חד-משמעית של עמדות אמוראיות בסוגיית
החדש בחו"ל .כל הסוגיות הדנות במשניות קידושין ועורלה או במדרשי
ההלכהאינן נוקטות עמדות של הכרעה ,אלא עוסקות בפרשנות .גם הבבלי
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וגם הירושלמי עוסקים בשאלותזיהוי של התנא בעורלה ושל התנא-קמא

בקידושין.

פרשתדרכים במסע
בנקודהזואנומגיעים לפרשתדרכים בתולדות ההלכה .מסלול אחד ,פשוט
וקל ,ללא שוםמכשולינו וקשיים :הפסיקה המחמירהבעניין חדש בחו"ל

מתקבלת כהלכה פסוקה אך כלל לא "מעיקה" .הזריעה בסתיו והקציר
בקיץ ,מאפשרים לנהל אורח-חיים רגיל לחלוטין ,והאיסור לאכול
מהתבואה החדשהעדלאחר הפסח נשמרללאקושי.
המסלול האחר  -קשה ומפותל .מסלול זה מתייחס לאזורים שבהם
משטר הזרע והקציר הפוכים מהאקלים הים-תיכוני ,וכך מוצאים עצמם
יהודים מתמודרים עם שאלהקיומית פשוטה:יש להםדגן שנקצר בתחילת
החורף ,ואסור להם להשתמש בו עד לאביב .על-פי מסורת ההלכה
התלמודית,איסורזה נחשבל"איסורדאורייתא",ומייכול להתעלםמאיסור
שכזה?! הליכה במסלולזה תפגיש אותנו עם עולמה של ההלכה המבקשת
להתמודדעם הפערהזהשבין המסורתההלכתיתלצורךהציבור.
נפתח בהצצה מהירה לאורכו של המסלול הקל:מן התלמוד ,דרך חכמי
ספרד,ועדלשולחן-ערוך.

ד.גאוני בבלוראשוני ספרד -דיוןתיאורטי

תחנהזוכסיורנו חורגת משארהתחנות.עיקרההוא במהשאיןכה .תחנהזו
מכילה את ספרות ההלכה מיום חתימת התלמוד ועד לחיתום ההלכה
על-ידי הרמב"ם .מדובר על מסורת הלכתית בת למעלה מ 600-שנה של
רציפות ספרותית ,המאמצת את המסורת של התלמוד-הבבלי ,נמשכת עם
פסיקתם של גאוני בכל 6,ומסתיימת כנדידת התורה מבבל לספרך
ולצפון-אפריקה.כלזהשייךלתחנה אחתולמסורתהלכתיתאחת.
הספרות ההלכתיתהעיקריתהשייכת לכאן היאספרי היסוד ההלכתיים
שלהגאונים :ספר-השאילתות ,ספר הלכות-פסוקות ,ספר הלכות-גדולות,
מפעלו הענק של ר' יצחק אלפסי (הרי"ף) ,שכתב ספר הלכות על בסיס
התלמוד-הבבלי,ועדלחיבורהקנוני של הרמב"ם:הי"ד החזקה.
בריקה שערכתי בספרות ההלכה  -מן הגאונים ,דרך הרי"ף ,הרמב"ם
ושארפוסקי ספרד ,העלתה תמונת מצב אחידה; פוסקי ספרד לאהתעניינו
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בסוגיית החדש.סוגייהזו עלתהעל שולחנם רק בתורסוגייהלמדנית,ולא
נלווה ללימוד זה שוםדיון המתאר קושי כלשהו בקיום המצווה .עונות
הזריעה והקציר בבבל ובספרד דומות לאלו של כל ארצות הים-התיכון.
בהתחשב בתנאי האקלים שבארצות אלו ,נזרעו הדגנים בחודשי החורף,
ונקצרובאביב ובראשיתהקיץ.מציאות חקלאיתזו איפשרה לכולםליהנות
מתבואה חדשה ,ללא שום צורך להתחשבבאיסור החדש.הלימודבסוגייה
הפךלהיותתיאורטילחלוטין ,ובנקליכלו להפטירבסוגייהעל-פי משנת
עורלה" :החדשאסורמןהתורהבכלמקום".
המקורותשאביאלהלן משרטטים אתרציפותה של המסורתהספרדית.
 .1הלכותגדולות ,חלקא' ,הלכותספירת העומר ,עמ' 299
ואסירלמיכל חדשעד אורתא דשיבסרבניסןנגהיתמניסר,
דאמררבינא ,אמרהלי אם" :אבוך אכיל באורתא דשביסרנגהי המניסר
וחיישלספיקא,וסברלהכר'יהודה".

דברי בעל הלכות גדולות (בה"ג) מובאים בסוף הלכות ספירת-העומר.
בדבריואין שוםדיון עלדין החדש בחו"ל ,והוא מלמד עלאיסור אכילת
חדש עד סוףי"זבניסן ,כשיטתאביו של רבינא.על-פי שיטהזו ,ברורה
גם רעתובעניין חדש בחו"ל שהוא מדאורייתא ,שהרי על יסוד דעהזו
החמיר אביו של רבינא .בה"ג אינו מזכיר את המשנה בעורלה או
בקידושין ,אלא רק קובע אתזמן האיסורעל-פי התלמוד במנחות .נראה
מפשטותדבריו ומחוסרהדיון בהם שהוא לא נתקל בקושי בקיום מצווה
זו.

.2ר'יצחקאלפסי(רי"ף) ,ספר הלכות ,מסכתקידושין ,סוף
פרק א'7
וקיי"לכר'אליעזר דסתםלןתנאכוותיה.

 .3הנ"ל,כווף מסכת פסחים

ואסירלןלמיכל חדש עד אורתא דשבסרבניסןנגהיתמניסר,דכתיב" :ולחם
וקלי וכרמל לא תאכלו" .ותנן" :החדש אסור מן התורה בכל מקום "...וכן

הלכתא.
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מקור זה מסכם את כל ההלכה עד לסוף תקופת הגאונים.נבין אפוא מה
כוללתפסיקהזו.
ראשית ,יש אמירה המבוססת על דיוקו של הירושלמי או בדומה לו,
שדעת ר' אליעזר במשנת קידושין היא "סתם משנה" במסכת עורלה:
"החדש אסור מן התורה בכול מקום" ,ומכיוון שזוהי "סתם משנה" ,יש
להכריעכךלהלכה.
שנית ,הרי"ף מבסס אתפסיקתו עלאביו של רבינא ,שסבר כר'יהודה,
שחדש אסור מן התורה בכל מקום עדעיצומו שליום(יוםהינף העומר).
ומסכםהרי"ף":וכן הלכתא".
שני דורות אחרי הרי"ף עולה הרמב"ם וכובש את עולם לימוד התורה.
הוא יוצר בכול תחום אפשרי :פרשנות לכל תחומי התורה שבכתב
ושבעל-פה ,קבצי הלכות ,ספרי תשובות ,פילוסופיה ומדע .ספרו י"ר
החזקה הפך במהרה להיות ספר החוקים והדינים (הקודקס) של ההלכה
היהודיתוהוכר בשמוהעממי :משנה תורה8.

 .4רמב"ם ,הלכות מאכלות אסורות ,פרקי' 1הלכהד'

כל תבואה שהשרישה קודם הקרבת העומר ,אף-על-פי שלא נגמרה אלא
אחר ששרב ,מותרת באכילה מששרב העומר .ותבואה שהשרישה אחר
שקרב העומר,אף-על-פי שהיתה זרועה קורם שקרב העומר,הריזו אסורה
עד שיקרב העומר של שנה הבאה.ודין זה  -בכל מקום ובכל זמן  -מן
התורה.

דברים אלה של הרמב"ם הם סיכום פשוט ותמציתי לעמדה שהתגבשה
בעקבות פסיקתאחרוני האמוראים והגאונים .החדש אסור מן התורה בכל
מקום.

לאחרחיפושקפדניבספריראשוני ספרדאנייכול לסכם ולומרשהסוגייה
כלל לא עלתה על שולחנם בתור שאלה מעשית .התנאים הגיאוגרפיים
איפשרו לכל החכמים של מסורת ספרד להביא את המשנה האוסרת חדש
בחו"ל כהלכה פסוקה ללא שום צורך להתמודד עם בעיות בקיום איסור
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ה.פוסקיתימן  -מהעושים עםאיסור שלא פשט?
תחנה זו מפגישה אותנו עם מסורתיהודי תימן ,שממנה נשתמרו פחות

מקורות מאשר ממסורות ספרד ואשכנז .צמצום המקורותיכוללסייע ,הן
מבחינתמיקודהדיוןוהןמבחינתפרישתהסוגייהעלפני כל התקופות ,עד

לימינו.
ת
ו
א
י
א
י
ה
המצ החקלאיתבתימן שלזריעהקיציתבנוסףלזריעתהחורף.
אתהמציאותהזו מתאר קטע שכתב ר'יוסףבן מסעוד ,מחכמיתימן במאה
הי"ח:
עניין החדשבחוץ-לארץ...
,
ז
ו
מ
ת
ב
ובכל ערי תימן רוב הזורעים חיטים ושעורים
ועיקר תבואות

השנהוימות הגשמים בארצות אלו,מי"ז בתמוז עד סוף אלול .וזמן הקציר
בכל השנים מתשרי ואילך ,ובשנים הטובות זורעים מחודש טבת ואילך,
ונקצרת מאחר הפסח .נמצא שרובחיטיםושעורים הנמצאים בשוק בכלערי
תימןמתשריעד הפסח חדשבודאי,וכלישראלהשוכניםבכלעריתימן,אין
להם לא שרה ולא אוצר ,ולוקחים תבואה מן השוק רבריום ביומו מאשר
ימצאו.ויש מל המתחסדים בעם שלוקחים תבואה מן הסתם ,וטוענים שיש
להם טביעותעין ושהם נזהרים מן החדש ,ולאידעו ולאיבינו שדין חדש
לרבריהאוסריםכדין חמץבפסח.

שלושהנתוניםניתןלהעלותמפיסקהזו:
.1תנאי הזריעה והקצירה יצרו מצב שבו רוב התבואה בשוק בחודשי
החורףהיאמן החדש;
.2הציבור לא נמנע מלקנות במשך כל השנה תבואה .ר' יוסף מתאר
מציאות שבההציבורככללו מתעלםמאיסור החדש;
.3ישנה קבוצת אנשים ("מן המתחסדים בעם") הטוענים שיש
באפשרותםלהבחין בשוקבין תבואה ישנה לחדשה ,וכעהם נזהרים
מאיסור חדש.

לפנינותיאור מציאותרגילה שחוזרת על עצמהמדי שנה בשנה.יש בשוק
תבואהמן החדש,ואין שום אלטרנטיבה אחרתלקניית תוצרת "ישנה",לכן
הציבור מתעלם מן האיסור .בפרק זה נבקש אפוא לבדוק כיצר הגיבו
הפוסקים בתימן לפערשבין ההלכה המסורה בידםובין המציאות הרווחת

בציבור.
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ו .ר' דודהלוי מצנעא (המאה ה-ט"ו)

ותדע אתה הרואה ,שכבר התעצם והתפשט הדבר הזה בארץ תימן ,והוא
בגלל אכילת החדש,וכאילו שאותו פסוק האמור באיסור תבואה חדשה לא
נכתב ולא נחקק ,וזה קלקול גדול בדת ,מפני הצורך לעדויות ולנאמנות,
ובפרטעירי כתובותוגיטין,לפי שזה מכשול גדול,ואין אף אחדניצול מן
החטא ,כמאמרהכתוב" :וחטאתינגדיתמיד".
אדרבה ,כבר התפרסם ונודע דבר זה באזהרה וצריך להיזהר בכך,
ו"הנסתרות לה'" ,וכו' .וראה מה שאמרו עוד ,הרשעים פסולים לעדות
וחשודים על השבועה,ואין קשה עודיותר מזה ,ולא חמוריותר ממנו ,וכל
ישראל בחזקת כשרות.

הכותב רואה את איסור חדש בחו"ל כ"כתוב וחקוק" .נראה שזהוביטוי
מובהק להתייחסות אל האיסור ככתוב בתורה ,ולא רקביטוימליצי .הוא

ממשיךבקוההלכתישהאיסורהואמדאורייתא ,כמו שפסק הרמב"ם.ר'דוד
הלוי מכנה את אוכלי התבואה החדשה בשם "רשעים" וחושש לכשרות
ערותם ,שכן "רשעפסוללעדות".זוהיגישה מחמירהביותר ,המעצימה את
מצוות החרש עד שנדמה כאילו היא אחת מיסודות התורה .העובר על
איסור זה ואוכל חדש נקרא רשע ,וממילא פסול לעדות .מכיוון שרוב
הציבוראינו מקפיד עלעניין זה,הרי שרובהקידושין נעשועל-ידיערים
פסולים,ומכאןעדלבעיותממזרותהדרך קצרה.
אולם ,מתוךדברי המשיבאנו גם למדים עד כמה לא שמרו על האיסור
בתימן" :כאילו שאותו פסוק האמור באיסור תבואה חדשה לא נכתב ולא
נחקק".אין זה קלקול מקומי וזמני ,אלא נוהג ש"כבר התעצם והתפשט
בארץתימן".

 .2ר'יחיא צאלח  -המהרי"ץ (המאה ה-י"ח)

המהרי"ץ נחשב לגדול רבני תימן במאה ה-י"ח .בספר התשובות של

המהרי"ץ יש כמה הידרשויות לשאלת החדש,ונעיין באחת מהן (חלק ב'
סימן קל"ה):
אכן ראיתי שערוריה בבני עמינו ,שבאים כמה יהודים מהכפרים ומוכרים
מצהלפי דבריהם ששמרו אותה מעתקצירה,ואיני רואה כלל לסמוךעליהם
מכמה חקירות שחקרתי אחריהם .והצד השוה שבהם שלא להאמינם שהר
הםאוכלי חדש.
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ואיסור חדשעדיין נוהג עד תחלת י"ח בניסן ,וקיימא לן ,החשוד על

הדבר לא דנו ולא מעידו כדאיתא ביורה-דעה סי' קי"ט ,ואם-כן ,מטעם
איסור חדש לא נאמין להם ,ואם-כן ,מה יושיענו עוד דבריהם שאמרו
ששמרום מעתקצירה.

תשובהזו אומנם לא עוסקתבמישריןבדין החדש בחו"ל ,אך מתוכנהניתן
ללמודעל עמדתו שלהמהרי"ץ .הוא מורהלשומעידברו שלא לקנות מצה
מבני הכפרים המבקשים למוכרה בתור "מצה שמורה" ,לפי שהם אינם
נאמניםבדבר.כולםמוחזקיםעל-ידיהמהרי"ץכ"אוכלי חדש",דברהפוסל
אותם מלהעיד על טיבן של המצות .דברים אלו של המהרי"ץ מחזירים
אותנו לתשובות של ר' דוד הלוי ,ולתשובה העתיקה שפירסם ר' יחיא
בשו"ת רביד-הזהב ,שהזכרנו לעיל .זוהי העמדה ההלכתית התימנית
הקלאסית.הציבורכתימן המשיך לאכולמן החדש.עדויותעל כךישלנו
עדלחיסול הקהילההתימנית בשנות ה 50-למאה שעברה .הרב שלום ב"ר
יחיא הלוי ,שכתב הערות לשו"ת פעולת-צדיק (מהדורתבריחי תשל"ט),
מספר בשם אביו (סוף המאה הי"ט) ,ש"ראה עוד הנוהגים איסור ,שבזמן
שהיו מתאספים לאכול במסיבות של חתונה וכדומה,היומייחדין שולחן
מיוחד לנוהגים איסור בחדש ,וקוראים לו (מידת אלמישנין) שולחן
המישגים,כדי שלאיכשלובאיסור חדש.ובזמןהאחרון ,מרוב הדחק ,כמעט
כולםסומכיןעלהמקילין".

ו.ראשוני צרפת ואשכנז אל מולבעיהקיומית

העקבות הספרותיים הראשונים של יהדות אשכנז מתחילים
(עםרבנו גרשום מאורהגולה),ובעיקר עםיצירתו המופלאה שלרש"יוכן
של תלמידיו ונכדיו ,במאות ה .14-11-רש"י התפרסם בעיקר כפרשן
הפשוט והבהירביותר,הן במקראוהן בתלמוד.נכדיו של רש"י התפרסמו
בזכות המהפכה שהובילו בלימוד התורה .הם פיתחו שיטת לימוד
התוספות"9.
דיאלקטית שמוכרת בשם "שיטתבעלי
במאה ה10-

איסור חדש בחו"ל מבוסס כאמור על משנה "סתמית" במסכת עורלה ,ועל
דעת אמוראים "בתראי" במסכת מנחות.ניתן לעבור מבלי משים עלפני
סוגייהזו במסכתותקידושין ומנחות עם הלכות הרי"ף ופסיקת הרמב"ם,
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ולא לדעתשאנומצוייםבליבו שלענייןשהעסיק אתכלחכמי אשכנזמימי

ה"תוספות" ואילך .כולם ניסו לגשר בין ההלכה המחמירה ובין צורכי
החיים ,שכמעט לא איפשרו את שמירתה.דיונים אלומצויים בכל ספרות
ההלכה והתשובות שמקורן באשכנז .לא מצאתי ספר הלכה אשכנזי העוסק
בהלכותמאכליםאסורים שלא נזקקלסוגייהזו,בהיפוך גמורלספריהם של
פוסקי ספרד.
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שילוב שלתנאי החקלאותומנהגי
השתייהיצרומציאותהמחייבתשימוש בתבואהמן החדשבחודשי החורף.
להלןתיאור שלשניהגורמיםהללו.

א.תנאי החקלאות -זריעתקיץ

באירופה,ימי הקיץ אינם רקימי קציר ,אלא גםימי מזרע .שתי עונות
חקלאיות יש באירופה לגידול דגנים .האחת נקראת זריעת חורף ,והיא
מתאימה מבחינת עונות השנה לארץ-ישראל .זריעה זו נעשית בסתיו,
ולאחר שהזרענובטוצומח ,הוא מתכסה בשלג ומשתמר במשךהחורף .כך,
עטוף בבידוד ,הוא עובר אתימי החורף ,ועם הפשרת השלגים מתכסים
השדות בשפע רב שלשיבולים הצומחות מאותםזרעים .החיטה האירופית
גילה כך וכן רוב השעורה המיועדת למאכל .וכך מתאר אהד מחוקרי
החקלאות אתעונותהזריעהבאירופה:
לפי זמן הזריעה נוהגים בחו"ל לחלק אתדגני הלחםלחורפייםולאביביים.
לדגני החורף משתייכים :שיפון ,חיטת חורף ,שעורת חורף ושיבולת שועל
חורפית .לדגני הקיץ :חיטת קיץ ,שעורה ,תירס ,דורה ,דוהן ואורז .אשר
לשעורת החורף ,יש להסתייג ולהדגיש ,שהיא נזרעת בארצות הדרומיות,
החמותביותר בלבד ,ובדרך כלל נחשבת השעורהלדגןאביבי.כןישלציין,
שקיימים אמנםזנים מסוימים של שיבולת שועל חורפית ,אבל בדרך כלל
זורעים אותה כתבואתקיץ10.

לתבואותהקיץ נזקקו להכנת שיכר ולחם שעורים ,שקרובלוודאי נשתרשו
לאחר ט"זבניסן.

ב.מנהגיהשתייה  -השימוש בתבואהלשתייתשיכר

כבר בתקופת האמוראים עסקוהיהודיםבייצור ובמסחר של שיכרשעורים.
בשלהיימי-הביניים ,הפך המסחר ביין-שרף להיות לענף מרכזי בעיסוקם
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של היהוריס .אין ספק שיהודי אירופה ,כמו כל תושבי היבשת ,נזקקו
לשתייתבירהבתור משקהמדינה.כדילהבין את עוצמתהבעיה,ישלהבין
את הקף השימושבבירה .המשקה נחלקליין,לסיידר (מתפוחים ומאגסים)
ולבירה .השכבותהעממיותשתובעיקרבירה משעורה,שהיתהזולה בהרבה
מןהסיידר .רק במאההי"דהופךהסיידרלהיותשווה-ערךלבירה.בגרמניה
ובאנגליה הרוו את הצמא בשתיית בירה .שליש מהייצור החקלאי יוחד
לתוצרתהבירהמן השעורהומשיבולת השועל.הייןנועד לשכבההעליונה
בלבד .רק בצרפתהיההייןמצוייותר ,והשתמשובו כמשקהמדינה .הבדל
זה בין צרפת לגרמניה משפיע במישרין על הצגת הבעיה של הצורך
בשתייתבירה בכלחודשיהשנה.
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הצורך הגדול בבירה
בשני
עיקרי

תחומים:
 .1בירההעשויה מתבואתחדש;
 .2שתייתבירה שלגויאובבית-מרזח שלגוי.

הפרק הזה מרכז את עמדות הפוסקים האשכנזים ,שקיבלו עקרונית את
הדעה האומרת שחדש אסור בחו"ל מדאורייתא (כ"סתם משנה" בעורלה,
אמוראי "בתדאי" במסכת מנחות ודעת הרי"ף והרמב"ם) .כל אחד מן
הפוסקים האלה היה חשוף לבעיה המעשית שבשמירת הלכה זו ,וכולם
(ללאיוצאמן הכלל)חיפשודרכיםלהתיר את השימוש בתבואהזועל-ידי
עקיפתהאיסור,אולמצער,על-ידיהימנעות מהוראה.

 .1רבנו יצחקבן שמואל (המכונהר"י הזקן) 11:הפיכתהבעיה
לספק

השיברבנויצחקבן שמואל בתשובה אחת,כי החדשהזרוע בחוצה לארץ -
אסור .אבל מספקאין לנו לאסור,כי רוב תבואות שלנו נזרעות ונשרשות
קודם העומר,ביןחרפיביןאפלי.
ובלומברריאה ,רובן זורעין שבולת-שועל אחר הפסח ,ואף-על-פי-כן
מותר ,מאחר שאין דלתות מדינות נעולות ,ויכול לבא שם מצרפת ,שרובן
זורעין קודם הפסח,מותר.

ר"יפוסקבאופןעקרוני שהחדש אסורבחו"ל.ואולם ספק חדשאין לאסור,
כייש אפשרות ללכת אחר רוב התבואה הנזרעתלפני הפסח .הוא מדגיש
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שכוונתו בין ל"חרפי" ובין ל"אפלי" ,והכוונה היא לזריעות מוקדמות
ומאוחרות בעונת הקיץ .השעורה היתה נזרעת מוקדם משארדגני הקיץ,
ולכן היה מקום לספק אם זריעתה קדמה לפסח או לא .אלא שדבריו
רלוונטיים רק למקומות מסוימים שבהם הזריעה הקיצית נעשית לעיתים
לפני הפסה .בארצות צפוניותיותר ,שבהןיש להמתין להפשרת השלגים
ולזמן המאפשר את הכנת הקרקעלזריעה,אין בדרךכלל אפשרותלהיתלות
בספקזה.
מקום מושבו של ר"י היה בדמפייר שבמרכז צרפת .על-פי עדותו,
הזריעה הקיצית בצרפת לא איחרה כדרך כלל עדלימי הפסח ,ולכן היה
ניתןלסמוךעלרובזריעותולילךאחריהןלקולא.

 .2מהר"ממרוטנבורג2:י מחמיר על עצמו אך לא עלאחרים

משני מקורות עולהשתלמידי המהר"מזוכרים אותו כמחמיר שלא לאכול
מתבואהשיש בה חששלאיסור חדש:
הגהותמיימוניות ,הלכות מאכלות אסורות,י' ,סימן קטן ג' ,מביא את
דבריהר"יומסיים:
אכן ,מורי רבנו מחמיר על עצמו שלא לאכול שעורים ,מפני שיש מהם
נזרעים לאחר הפסחאולפניו בסמוך מאד.

גם הרא"שמעידעלכךבסוףתשובתוהנזכרת:
וגםאני זכורמנעוריפעמיים ושלוש,שימיעינויהגוייםהיו בפרוס הפסח,
שרבותינהגואיסור ,אבל לאהורו הלכה למעשהלאיסור.

זוהי הנהגהציבורית המורהאיסור לעצמה ולא לכללהציבור ,מתוךידיעה
שהציבור לאיכול לעמוד בהקפדה והימנעות מצרכיםבסיסיים כמו מאכל
ומשקה .הגישה של הפוסק המחמיר על עצמו ,אך אינו מורה לאיסור,
מופיעה אצל המהר"ממרוטנבורגגםבנוגעלהלוואהבריבית:
אמנםידעתיכי בעונות שרבו ,פשט הדבר להיתר בכל מלכותנו ,שמלוים
מעות צדקה ברבית קצוצה ,והגבאים המלוים חוטאים ולא להם .והמכשלה
הזאת תחת ידיהם ,ואיןבי כח למחות .וכל-שכן שקשה גזל הנאכל ,ואין
להאריך בדבר .מוטב שיהו שוגגים ואל יהו מזידים .כשם שאסור שלא
להוכיח בדבר הנשמע,כך אסורלהוכיח בדברשאינו נשמע.
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בהשוואתפסקי המהר"מניתןלהסיקשאין הוא תופשאי-הקפדהעלאיסור
חדש כפריצת גדרראשונים וכמעשהעבירה ,אלאזוהי מסורת קדומה,וגם
אם אינה תואמת את ההלכה התלמודית ,אין לערער על המנהג שנהגו
קדמונים .מחד גימא ,לאיצא המהר"מ כנגדאוכלי החדש ,ומאידך גיסא,
לא רצה ללמדהיתר מפורש המבוססעל שעת הדחק .ברור שהחשש הגדול
בנתינת פסק כזה הוא שציבור מקבלי הפסקייטלוהו וישתמשו בו באופן
גורף,גם שלא בשעתדחק.

 .3הרא"ש(רבינו אשר) :שתיקה מהוראה

אנו ממשיכים בדרכו של המהר"ם עם תלמידו הגדול :רבנו אשר ,הידוע
בכינויו" :הרא"ש".חשיבותו של הרא"ש במסגרתהעיון שלנונובעת מכמה
צמתיםחשובים שבהם הואעומד:
.1שורשיונטועים במסורת אשכנז ,אך בסוף המאה ה 13-נאלץ לברוח
משם .לבסוף הגיע לספרד ,ובנה שם את ביתו .בספרד הוא נחשף
למסורת ההלכה הספרדית ,שהיתה שונה מאוד מהמסורת
האשכנזית '3.מבחינהזו הוא אחד הראשונים שמרכז באמתחתו את
האינפורמציה שלשתיהתפוצות.
.2בנו ,ר' יעקב ,כתב ספר כשם הטורים,מעין אנציקלופדיה הלכתית
המכנסת בתוכה את כל ההכרעות ההלכתיות עד למאה ה ,14-ובהן
הבדלי פסיקהבין אשכנזים לספרדים .בהרבה מקומות קבע ר'יעקב
את ההלכה על סמך אביו ,הרא"ש ,ועל-ידי כך הפך אותו לאחד
ההשפעהעלעיצוב ההלכה14.
ממרכזי
דבריו של הרא"ש נשתמרו בכמה מקומות ,ואנו נשתמש בקטע
שהביאבנו בספרהטורים ,חלקיורה-רעה,סימן רצ"ג .הרא"ש פותח
אתדבריובקביעת ההלכה הפשוטה שחדשאסורבהו"למןהתורה.
לאחר קביעה זו הוא דן בהלכה שחדש אסור גם בתבואת נוכרי.
לדבריו ,כך נפסק בכלהחיבורים שקדמולו.
מסקנת החלק התיאורטי בתשובת הרא"ש מבהירה שלשיטתו החדש אסור
בחו"למדאורייתא,ובכלזאתהואכותבכך:
,
ח
ס
פ
ה
ועתה,לפני הפסח ,נתתי אתלבי,יעןשענוי שלהם היה בפרוס
וגם
עת הגרידהיה ולאיכלו לחרוש ,ומיעוטא דמיעוטאנזרעולפני הפסח ,ולא
מלאנילבי לאסוראולי לא ישמעולי.ואני משיב לשואלים :דרשו מעובדי
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אדמה ,אםיאמרו שהרובנזרעלפני העומר ,מותר ,ואם לאו ,אסור .וגםאני
זכור מנעורי כבר פעמים ושלש ,שענוי שלהם היה בפרוס הפסח ,שרבותי
נהגואיסור ,אבל לא הורו הלכה למעשהלאיסור; ואהא סמיכנאואיני מורה
איסור,ומוטבשיהיושוגגיםוהחרדיפרוש.

כאןמגיע הרא"ש לעיקרדבריו .בשנה שבה עמד ,לאהיה ספק מציאותי
בשאלת איסור החדש .החורף נמשך עד מאוחר" ,יוםהעינוי" שלהגויים
(ראו להלן) היה בערב פסח וכן "עת הגריד" היה ,ולאיכלו לחרושלפני

הפסה אלא"מיעוטאדמיעוטא".
הרא"שמצייןשנינתונים:
".1ימיעינוי" שלהגויים  -נראה שהוא רומז למנהג הנוצרי לשבות
ממלאכה בימים שבין שישי לשני בסוף השבוע שבו הירח מלא
בחודש מרס(ימי ה"איסטר") .בשנים רכותימים אלו סמוכים לתג
הפסח,ועלמציאותזו כנראה מדבר הרא"ש.
" .2עתהגריד"  -ברור שקתהגרידפירושו התקופה שבה השדותעדיין
אינםראוייםלזריעהוזקוקיםלעיבודמוקדם.
למרות הידיעה הוודאית של הרא"ש ,שהתבואה שתצמח כשדות בעונה
הבאה תהיה תבואה חדשה ,ואף-על-פי שלשיטתו זהו איסור מדאורייתא,
הואאינומוכן להורותלאיסור .סיבת השתיקה מפורשתבדבריו" :אולי לא
ישמעולי".
כנראהשבעניין איסור חדש היה לרא"שיותר מחשש שלא ישמעו לו.
הביטוי" :שמא לא ישמעולי",צריך להתפרשכביטוי הרומזלידיעתו של
הרא"ש ,שהיטיב להכיר את קהלו ,וידע שבשאלה קיומית של אוכל
ושתייה,לאיימנעמאכילתחדש.
גישת הרא"ש נשענתעל עמדתמורו ,המהר"ממרוטנבורג ,שאותהראינו
בסעיף הקודם.לפנינושני חכמים ,שבאופן מוצהר בחרו בשתיקה מהוראה.
הםאינםמוריםלאיסור ,גםכשהאיסורודאילפניהם ,מתוך הכרתהמציאות
והידיעהשהציבור לאישמעלהם .אומנםהיופוסקיםשיערערועלגישהזו,
אך באופןכללי הפכה עמדהזולהיות העמדה המקובלת על חכמי אשכנז
במאההי"ד ,והמשיכה כך בכל ספרות ההלכה באשכנז .נראה שגם הופעת
תשובת הרא"ש במלואה בתוך ספר הטור של ר' יעקבבן הרא"ש,סייעה
ביותר להתפשטות עמדהזו.
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הפוסקים האשכנזים קיבלו את העמדה המחמירה שחדש אסור
מדאורייתאבחו"ל,ואפילובתבואה שלגויים,ועםזאת מצאופתרוןעל-ידי
יצירת "ספק-ספיקא" (ספקעלגבי ספק) ,המאפשרלהתיר אתהאיסור.בכל
מקוםהיה חוג שדקדק ונמנע מאכילהומשתייה של חשש חדש ,אך נזהר

מלהורותכךלאחרים.

ז.שולחן-ערוך ורמ"א  -ההבטהכלכלי

בתמנההשביעיתאנופוגשים את אהדהחיבוריםהמרכזייםביותר בעולמה
של ההלכה :שולחן-ערוך .ספר זה ,שחיברו ר' יוסף קארו (המאה ה16-
בצפת) ,הוא ספר חוקים דוגמת משנה-תורה של הרמב"ם .במבנה הספר
ובסידורו נצמד ר'יוסף קארו לספרהטורים.בניסוחובסגנון הלך בעקבות
הרמכ"ם .ספר זה הוא מעין קיצור ועיבוד של מפעלו הפרשני על ספר
הטורים  -ביתיוסף .הוא אסף את כל המקורות התלמודיים של ההלכה
המוזכרת בספר הטורים,והוסיף את כלהדיונים שהכיר (עדלימיו ממש),
כולל מסורות אשכנזיות ,השפעות קבליות מספר הזוהר ,ועוד .שיטתו
בקביעת ההלכה היתה פשוטה; הוא בחר בשלושה אישים כ"מועצת
הגדולים" שלו :הרי"ף ,הרמב"ם והרא"ש .בכל מקום שבו היתה הסכמה
ביניהם  -לא התעוררה שום שאלה .במקום שבוהיתה מחלוקת  -הוא פסק
על-פיהרוב.
באותה תקופה שבה כתב הרב קארו את ספרו ,ישב בקרקוב הרב משה
איסרליש,והתחיל במפעלזהה .הוא כתבפירושמקיף לסכ.רהטורים מתוך
כוונה למצות ממנו ספר הלכתי מקוצר .באמצע כתיבת ספרו הגיעלידיו
עותק שלביתיוסף ,ומהשוואתהספריםהבין הרמ"א שנותרלו רקלהשלים
את מפעלו של ר'יוסף קארו ,בהוספת המקורותהאשכנזיים המאוחרים של
אשכנזופולין,וכןלהוסיף את המסודת ההלכתית הנהוגה באשכנז ,שאינה
מבוססתעל שלושתהגדוליםשעליהםביסס הרבקארו אתספרו.
כך נוצר לנו ספר המורכב משניים :שולחן-ערוך של הרב קארו ,עם
המפה  -הערותיו של הרמ"א .ספר משול
ב,5זה הפך להיות הבסיס המרכזי
היום.
והחשובביותרללימוד הלכה מאזועד
כפי שנראה ,בנושא "חדש בחו"ל",יש הבדל גדולבין דברי הרב ,מחבר
השולחן-ערוך,ובין הרמ"א.
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 .1שולחן-ערוך,יורה-דעה,סימן רצ"ג,סעיףב'

איסור החרש נוהג בין בארץ בין בחו"ל ,בין בשל ישראל בין בשל
עובד-כוכבים.

.2הגהיר הרמ"א ,שם

ומכל מקום ,כל סתם תבואה שרי לאחר הפסח מכח ספק-ספיקא ,ספק היא
משנה שעברה ,ואם תמצא לומר משנהזו ,מכל מקום ,דילמא נשרשה קודם
העומר.

וכמיני תבואהשזורעיםודאי לאחר הפסה,כגון במקצתמדינותשזורעים
שבולת שועלושעורים לאחר הפסח ,אזישלולהחמיר אחר הקציר ,אם לא
שאין דלתותמדינהנעולות,ורוב התבואה באה ממקום אחר שזורעים קודם
הפסח.

וכןכזמן שימות החורף נמשכים לאחר הפסה,וככלהגליל ההואזורעים
לאחר הפסחדבריםהנזכרים,ישלהחמירולחושמן הסתם ,אבלאיןלהורות
לאחרים במקום שרובשתייתןואכילתןממינים אלו,כי מוטבשיהיושוגגין
ואליהיומזידין.

הרבקארו,הממשיךלגמרי אתמסורתהפסיקההספרדית,מביא את ההלכה
התלמודית (המחמירה) ללא כלדיון נוסף .הדברים נראים כקורציף וחסר
סיבוכים ,שנמתח מימי התנאים (ר' עקיבא ובית-מדרשו) ,ועד להלכה
הפסוקהבשולחן-ערוך.
לעומת זאת ,אצל הרמ"א בהגהותיו ,אנו מגלים את כל ההתלבטות
האשכנזית עם כל הנסיונות שנעשו כדי להתיר ליהודים שחיו בארצות
הצפון להתגברעלהאיסור,ולנהלאורח-חייםסדיר.
דין חדשמוזכר במקוםנוסףבשולחן-ערוך -בסיוםהלכותפסח.

 .3שולחן-ערוך,אורח-חיים,סימן תפ"ט

אסור לאכול חדש אףבזמן הזה,בין לחםביןקליבין כרמל ,עד תחלתליל
י"חבניסן;ובארץישראל,עד תחלתלילי"זבניסן.

מהניסוח של ר'יוסף קארוברור שהוא רואה אתהאיסור שלאכילת תבואה
חדשהלפניהזמן המותרכאיסורגמור,בין בארץובין בחוץ-לארץ .הרמ"א
לא כתב כאן כל הערה עלדברי המחבר ,ואפשרהיה לחשוב שהוא מסכים
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עימו ,למרות דבריו שראינו לעיל .ואולם הרמ"א גילה את דעתו באחת
מתשובותיו:
ו
נ
י
א
אלאספיקאדרבנן,
נראהליראין לחושכלכך,דהריכל חדשבזמן הזה
דהא אף אםודאי אסור בטל ברוב בעלמא מדאורייתא ,כל שכן שכל חדש
בזמן הזה אינו אלא חומרה בעלמא ,ולהכי רוב העולם אינן נזהרין רק

הפרושים.

את גישתו אפשר אפוא לתמצת בדבריו" :כל חדש בזמן הזה אינו אלא
חומרה בעלמא" .כבר כתבו חוקרים על גישתו של הרמ"א בנוגע למציאת
זו,6.
הקלות במקום של הפסדממון ,והמקרה שלנויכוללהיתוסף לרשימה
מעניין שהרמ"א בחר שלאלהזכיר עמדהזובהגהותיו לשולחן-ערוך אלא
רק בתשובהפרטית ,דבר המלמד משהועלרגישותו במתן תשובות מקלות,
והחשש שמאיעשה בהםמישהושימושלרעה.

ח .הרביואלסירקיש -היתרגורף

ר' יואל סירקיש עלה על כיסא הרבנות בקרקוב בשנת
ספרו הגדול הואפירושעל ספרהטורים ,בשםבית חדש .ספרזה מצטרף
לספרו של ר' יוסף קארו :בית יוסף ,וביחד משמשים שני ה"בתים" את
עמודי התמך לספר הטורים .על שם הספר הזה נודע ר' יואל בכינוי:
שע"ס (.)1619

באחת מתשובותיו הוא מספר על
,
ו
ל
ש
מ
כשהגיע לעיר חזן עם מסורת הלכתית ולימורית שונה
והפך
לאופוזיציה לוחמתנגדו.בין שאר הדברים שהרגיזו את החזן האורחהיה:
"על דבראיסור החדששאיננינוהגונזהר בו",כדברי הב"ח .בתשובתוענה
הב"חלחזן שאי-הקפדתועלאיסור חדשאינה מקריתאצלו ,אלאעקרונית:
נתתילבי לחקור ולפשפשבדין זה ומצאתי היתר בשל גוים ,ושלא כדברי
מקרה שאירע לו בקהילת קרקוב,

התוספותבראיותגמורות.

ר'יואלסירקישמביאדברים אלה גםבפירושובית חדשעל הטור להלכות
חדש.בסיוםדבריוהוא כותב:
אבללפיעניותדעתיברור,דאף-על-גב דהלכהכר'אליעזר,איןלאסור בשל
נכריםמעיקרההלכה...
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ולכןאין לשום גדול להורות הוראה לאיסור,היפך המנהג שנהגועל-פי

גדוליישראללהיתר.

הב"ח מביע עמדה ברורה וחד-משמעית; הנוהג האשכנזי המתיר את
השימוש בתבואה מן המדש חזק מהוראת האיסור ,שאינו יותר מאשר
חומרה ,ולכן אין רשות להורות לאיסור ,אלא רק להחמיר למי שמורגל
בחסידות ,שכן ישנה סכנהבניסיוןלהחיל על הציבור נורמות של החמרה,
והדבריגרום בהכרחנזקולאתועלת.

הביקורת

פסק זה של הב"ח עורר התנגדות חריפה ,בעיקר על רקע העזתו לפסוק
בניגוד לבעלי התוספות.ניתן לומר שכאן נפתחת תקופה חדשה בספרות
הרבנית ,שבה עניין המחלוקת על ראשונים הופך לדבר שהוא מחוץ
לנורמה .הפרשנים והפוסקים שבאו אחרי הב"ח התקוממו והתקשו לקבל
את הגישה שפוסקים אחרוניםיכולים לחלוק על פוסקים ראשונים דוגמת
בעלי התוספות '7.מצאתיביטויים לכך ביחסלסוגייתנו ,ואביא רק שתיים

מבין שללהעדויות:

.1ר'דודסג"ל ,חתן הב"ח,טורי-זהביי על השולחן-ערוך
יורה-דעהסימן רצ"ג

וכבר טרח מורי וחמי בדבר זה למצוא היתר מצד הירושלמי ,שמשםי

הוכיח ר"י בעל התוספות שיש איסור אפילו בשל עכו"ם ,ואחרי זה
נמשכו כל הגדולים ,ואמר שישלו פירוש אחר על הירושלמי שלא כדברי
הר"י.
ואנואיןלנו עסק בזה ,אף אםיהיהלנו פירושנכון על הירושלמי,אין
לנולהרים ראשנגדכל הפוסקים.

.2ר'אריהלייבצונץ ,שו"ת שאגתאריה החדשות,סימןג'

ולענין אם חדש נוהג בשלנכרי או לא ,כבר הסכימו התוספות והרבה מכת
הראשוניםז"ל ,שחדשנוהג בשלנכריולא פקפק אדם מעולם,עד שקם בעל
הב"חוהתירלן והורה דחדשאינונוהג בשלנכרים ,ומשבח את עצמו שסתר
אתראיות התוספותוסיעתם ,והרבהראיות לדעתולהוכיחשאינונוהג בשל

נכרים,וכלדבריווראיותיואין בהם ממש.
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ולאדי שאיסור חדש מרופה מאד (במלכותזו) ,אלא שריפהידי אנשים
היראים לנפשםוחרדיםלבלתיעבורעלאיסור חדש שלתורה,סומכיםעליו
שאינונוהג בשלנכרים.

גו.הגרידא והבעש"ט  -העת החדשה

המאות ה 18-וה19-מאופיינות בהרבה תנודות בעולמה של ההלכה.עליית

החסידות ,התפשטותה וההתנגדות לה ,תגובות-נגד להשכלה ולרפורמה
(בצורת האורתודוקסיה מבית היוצר של ה"חתם-סופר") ועוד .כמה מן
המגמות החדשות אופיינו בחשדנות רבה כלפי היתרים הלכתיים ,מהן
אופיינובעלייתן של הישיבות ודלדולן של הקהילות .קשה לבודד את כל
המרכיבים של סערהזו,ואנונעסוק בכמהתגובותבסוגייהשלנושמייצגות
משהו מכל המהפכות שעברההיהדות.

 .1תגובת הגאוןמווילנה להיתרו של הב"ח
הגאון מווילנה ,הדמות המרכזית בקרב יהודי ליטא בעת החדשה (נפטר
ב ,)1798-כתב בחריפות רבה נגדהיתרו של הב"ח" :וכבר הכו על קדקדו

ידו",9.
כלהאחרונים,ושגגהיצאה מתחת
הגר"א לא שימש ברבנות ,אך נחשב לגדול הדור .ואם הוא נקט עמדה
כל-כך נחרצת ,היה קשה מאוד להתעלם ממנה ,ובוודאי לחלוק עליה.
למרות זאת ,ניתן למצוא עוד רבני קהילות גם במהלך המאה ה,19-
שבזהירות רבה ובהתנצלות מרובה חולקים על הגר"א ומאמצים את מסורת
הב"ח,אולפחותסומכיםעלההיתרכפישהופיע ברמ"א.

.2אימוץ ההיתרעל-ידי הבעל שם טוב (הבעש"ט)
באותה תקופה חי באוקראינה ר' ישראל "הבעל שם טוב" ,מייסד

החסידות .המסורת החסידית אומרת שהבעש"ט סמך בשתי ידיים על
היתרו של הב"ח ,ושתה שיכר חדש ללא שום פקפוק .אחד ההסברים
למסורתזו הוא שר'יואלסירקישהיהבצעירותורבבקהילתמז'בוז',עירו
של הבעל שם טוב (כמאה שנה לפניו) .בזכות זה התייחס הבעש"ט אל
הב"ח כ"מרא-דאתרא" ,היינו רב המקום ,שעל-פיו יש ללכת גם אם
המסורת ההלכתית הנורמטיבית מלמדת אחרת .וכך מופיע בספרות על
מנהגיהחסידים:
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הבעש"טז"ל שאלכחלומועל הדשבזמןהזה מהדינו?
וענולו שלאחרפטירת הב"חציננו אתהגיהנום מ'יוםלכבודו.
ובבוקר עמד הבעש"ט ושלח להביא שיכר מחדש ,שתה ממנו ואמר:
הוא הב"חלסמוךעליו"20.
"כדאי

י
 .משנה-ברורה וערוך"השולחן -
בין ראשהישיבה לרב הקהילה

תלמידי הגר"א הקימו אתישיבתוולוז'ין ,שהיא הדגם לכל ישיבות ליטא
המפוארות מן המאה ה 19-ועד לחורבן בשואה .הישיבותיצרו עולם סגור
ומוגדר ,שבוראשיהישיבהקבעו אתכללי ההתנהגותההלכתיים,והאידיאל
היהלקיים את התורה בשלמות ללא צורך בהזדקקות להיתר כלשהו .ככל
שהתלמיד מחמירעל עצמויותר ,כך הוא חשיותר "עבד ה'",וממילא קרוב
יותר לריבונו של עולם .באווירה זו לא היה מקום כלל להקלות בנושא
החדש.המדיניותהיתה" :לפום צערא אגרא" -לפי הצער השכר -היינו,
ככל שנתאמץונצטעריותרעלקיוםהמצוות,כךיגדל השכרעלמעשינו.
בעולם שמחוץלישיבותליטאהמשיכוהחייםהיהודיים להתנהל כדרכם,
עם הצרכים האנושיים הרגילים .רבני הקהילות ,שחיו בתוך הציבור,
התמידו בחיפוש דרכים לקרב את הציבור לעולמה של ההלכה ,ולעיתים
למצוא שיטות מקלות בהלכה ,המאפשרותלציבור אתקיומה.
דוגמה תמציתיתלשניכיוונים אלהניתן למצוא בשני ספריםיסודיים

וחשוביםבארון-ספריםההלכתי :משנה-ברורהוערוך-השולחן.
אתהמשנה-ברורה כתב הרבישראלמאירמראדין ,המכונה"חפץ-חיים"
(נפטרבפוליןביןשתי מלחמותהעולם).הואהיה דמותיחידהבמינה ,בעל
מידות תרומיות ,והיה ידוע בתביעותיו הגבוהות מתלמידיו לעבודה על
תיקוןהמידות.החפץ-חיים מעולם לאכיהן כרבקהילה,וכלחייו הסתופף
בעולמה שלהישיבה .ספרוההלכתי משנה-ברורה ,מרכז אתכל ההלכה עד
לימיו ,על-פי החיבור שולחן-ערוך בחלק "אורח-חיים" .בפסיקותיו הוא
מביא דעות מגוונות ,אך במקומות רבים יש הדרכה לאלה הרוצים להיות
להםלהחמיר.יג
"יראישמים",שראוי
באותה תקופה ובסמיכות מקוםחי הרביחיאלמיכלאפשטיין .הואהיה
במשך עשרותשנים רב קהילהיהודית בליטא ,וכתב גם הוא ספר המסכם
את ההלכה עדימיו על סדר השולחן-ערוך :ערוך-השולחן .ספרזה נכתב
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כסקירה של ההלכה מראשיתה ועדלימי המחבר ,מתוך עמידה על מגמות
עיקריות ובעיות מרכזיות בכל תחום .זהו מאגר עצום וחשוב של
אינפורמציהבכלחלקי ההלכה(להבדילמהמשנה-ברורה ,נכתב ספרזהעל
כל ארבעתחלקיהשולחן-ערוך).
נשווהשתיפיסקאותבספריםאלו,ומיידנעמודעל ההבדלשביניהם:
ערוךהשולחן,יורה-דעה רצ"ג

משנהברורה,סימן תפ"ס

אין בזה שום ספק שהעולם סוברים
דחדשבחו"לדרבנן,וכיון שכך ,לא
גזרו ,רק על המדינות הקרובות
לארץ ישראל ,ואיך יגזרו על
המדינות הרחוקותכשלנו ,שנצטרך
להמתין יותר מחצי שנה מזמן
הקציר  -דברשאיןהציבוריכולים
לעמוד בו ,ולכן כל בית ישראל
נקיים ולא נכשלו באיסור חס
וחלילה.

רוב העולם אין נזהרין כלל
באיסור חדש,ויששלימדועליהם
זכותלפי שהוא דבר קשה להיות
זהירבזה,ולכןסומכיןמפני הדחק
על מקצת הראשונים שסוברין
שחדש בחו"ל אינה אלא מדברי

סופרים,שגזרו משום ארץישראל,
ולא גזרו אלא במקומות הסמוכין
לארץ ישראל כגון מצרים ובבל.
והנה ,אףשאיןבירינו למחותביד
המקילין ,מכל מקום כל בעל נפש
לא יסמוך על היתרים הללו,
ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר
לו ,כי להרבה גדולי הראשונים
הואאיסורדאורייתא בכלגווני.

בעוד שהמשנה-ברורה מעודד את בעלי הנפש להחמיר לעצמם ,בגלל
ההששותההלכתייםהכרוכיםבאיסור המדש,מצליתערוך-השולחןלהוכיח
שהמנהג להקלהוא מבוסס,ואין שום חששבקולאזו.

יא.סיכום

הגענו לסוף המסלול.סוגיית החדש בחו"ל היתה שנויה במחלוקת לאורך
כל תקופת התנאים .רק בסוף תקופת האמוראים התקבל האיסור על דעת
כולם ,אך גם אז התקיימה מחלוקת בנוגע לחומרת האיסור ,אם הוא
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מדאורייתא או מדרבנן .הפוסקים שבאו בעקבות התלמוד כבר קיבלו את
הסוגייה כחתומה וכסגורה ,והכריעו על סמך "סתם משנה" ודברי
האמוראיםהאחרונים" :החדש אסורמן התורהבכל מקום".
מכאן ואילך ,שוב איננו עוסקים בשאלת התפתחות ההלכה ,אלא
בשאלת התמודדות הפוסקים עם ההלכה שבידם לאור המציאות,
שהיתה מסובכת באזורים גיאוגרפיים מסוימים .את הקושי המעשי
שבקיום ההלכה הזו ניסח ר' יצחק ,מחבר הספר אור-זרוע ,חלק א',
סימן שכ"ח:
ותימה ,הואיל וחדש נוהג בחו"ל ונוהג נמי בשל עכו"ם ,היאך אנו קונים
תבואהמן העכו"םולאחיישינן לחדש?

את התחושה הקשה שבהתמודדותזותיאר בעל ערוך-השולחן ,יורה-דעה,
קצ"ד,י':
דאיךיגזרו על המדינות הרחוקות כשלנו שנצטרך להמתיןיותר מחצי שנה
מזמןהקציר ,רברשאיןהציבוריכוליןלעמודבו...

ע~
בעבודהזוהצגנו אתהשוניוהגיווןהקיימיםביןהפוסקיםהשונים בתפוצות
השונות .שוני זה מלמד שאין אפשרות להשיב תשובה כוללנית ואחידה
לשאלת ההתמודדות של הפוסקים עם המציאות.
להלן כמה מסקנותשניתןלהעלותמהמסעבארוןהספריםההלכתי.

 .1השפעת הקרבה למקום ההתרחשות על הפסיקה
התופעה הבולטתביותר העולהמןהלימודהיא הפערבין העיסוק הרב של
פוסקי אשכנז ותימן בשאלת החדש ובין השתיקה המוחלטת של פוסקי
ספרד .התנאים הגיאוגרפיים איפשרו לפוסקים אלה (החל בגאונים ,דרך
הרי"ף והרמב"ם ,הרמב"ן והרשב"א ועד לשולחן-ערוך) להביא את המשנה
האוסרת חדש בחו"ל כהלכה פסוקה ,ללא שום צורך להתמודד עם בעיות
כקיוםאיסורזה.
ר'דודסג"ל,בעל ספרטורי-זהבעלהשולחן-ערוךכברעמדעלכך,וזו
לשונו:
והפוסקים שלא חשו לשעת הדחק בזה ,דבארצות שלהם איל זה דחק כל
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עיקר .דהםהיו בארצותהחמים ,ובהרבהשנים לאיזדמןשיהיה באותה שנה
איסור חדש22...

פירושזהמסביר אתהעדרהדיוניםבעניין החדש בקרבפוסקיספרד.

 .2קהלהיעד של התשובות

הבדלמענייןניתן לראותביןפוסקי אשכנזוביןפוסקיתימן בשאלהמי הם
המכותבים של התשובות .התמונה העולה מהמקורות של חכמיתימן היא
של רבנים המתכתבים בינםלבין עצמם .הציבור לא הקפיד על הלכהזו,
והחכמים נמנעומלהוכיחו .רקיחידים שמרו על איסור החדש ,ואף הוכרו
בציבור בתור שכאלה .ההתכתבות בתוך חוג הלומדים נועדה לחזק אותם
ם קשים כנגד
יחידים ולעודדם ,מתוך אזכור חומרתהאיסורונקיטתביטויי
ציבור "אוכלי חדש" .בכל המקורות הללו לא נמצא שוםביטוי שלניסיון
לשנות את מנהגהציבור אואפילולהוכיחו ,כלומרישנה הפרדה מוחלטת
בין שתי הקבוצות .מהמקורות שנבדקו ניתן לומר שאין הרבנים בתימן
מתייחסים לקהלם כ"קהל קדוש" ,התייחסות שהיתה מצויה באשכנז (ראו
להלן).

.3מדיניות של שתיקה

הסובלנות מאפשרת את קיומה של העמדה הנחשבת למוטעית .בנושא
החדש בחו"לאני מאתר את העמדההסובלניתבעיקר בקרב אותם פוסקים
שסברו באופן עקרוני שהחדש מחו"ל אסור מדאורייתא ,אך נמנעו באופן
עקבי מלהורות איסורלציבור .הםהיו חשופים לגמרי לאי-שמירת ההלכה
על-ידיהציבור ,והתאמצו רבותללמדעליוזכות.
הביטוי "מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין" הוא ביטוי שהסובלנות
עומדתכבסיסו .מתברר שבקרבפוסקי אשכנזניתן למצואשורשיםעמוקים
למגמה המבליגה והנמנעת מהוראת איסור ,גם במקומות שבהם הציבור
עוברעלאיסורמדאורייתא ללאכל ספק!

 .4ההלכה חוזרתלמקורותיה

בתחנה הראשונה ראינו את מחלוקת התנאים אם מצוות החדש שייכת
לארץ-ישראל בלבד ,או שנוהגת בכל העולם .אף שמסורת ההלכה,
שהתעצבה על-פי התלמוד-הבכלי ,הכריעה שהמצווה נוהגת בכל העולם,
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נשתמרה לאורך כל הדורות הקריאה האלטרנטיבית המבקשת לצמצם את
המצווה רק לגבולות הארץ .אומנם קריאהזו נשמעה רק במקום שבוהיה
לחץאמיתילקיים את ההלכה ,אךחכמי ההלכה לאהיוצריכים לעקור את
ההלכה כדי למצוא פתרון ,אלא הצליחו לחלץ מתוך ההלכה עצמה את
הפתרון.מדיניותזו ,המבקשת לפתורבעיות ,גם קשותביותר ,מתוך ובתוך
המגרשההלכתיעצמו ,משקפת את ההתנהגותוהמנהיגות שלחכמיישראל
מראשיתועדאחרית.

