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 כל חיה. היא פיה על ורק המשפטית התפיסה היא ההלכה של מהותה בדבר היחידה הנכונההתפיסה
 חטא חוטא המצוות, טעמי להבנת הנוגעות מחשבתיות-הגותיות, מידה 'אמות על ההלכה את ליישםהבא

 כולו ההלכה בניין יסודות תחת וחותר ההלכה מושג כלפיככד

 )הלכתי( בסיס ללארעיונות
 אטינגרשמשון

 התפרסם 114 מס' נקודה84*
 אליצור: יואל של מאמרו4ש84
 השמיטה", מבעית יוצאים"איך
 את הן בחריפות תוקף הואשבו
 ו"חוגי הראשית הרבנותעמדת

 הסומכים, ואגפיהם",מרכז-הרב
 הקרקעות מכירת היתר עלכידוע,
 את והן השביעית, בשנהלנוכרי
 שאינם החרדים, החוגיםעמדת
 דואגים אלא זה היתר עלסומכים
 חקלאית תוצרת באמצעותלעצמם
 הערבים.מגידולי
 להלן להתייחס מבקשאני
 המכירה בהיתר האמוריםלדבריו
 אם הראשית. הרבנות עלהמקובל
 לאלה ביחס דבריו נכונה,הבחנתי
 הדברים מן יותר אף ונוקביםקשים

 החרדי. הציבור לעמדתהנוגעים
 עד אליצור, של דעתו נתקררהלא

 כ"מצב הקיים המצב אתשכינה
 כ"היתר המכירה היתר ואתמביש".
 ביותר והמעליב ביותרהמערים
 ן ההלכתית" במערכתשקיים
 שנתקיים דומה אך לומר, ליצר
 בא כעס לכלל שבא "כיוון :בכותב
 נובעים דבריו שכן, טעות".לכלל
 לחלוטין, מוטעית עקרוניתמגישה
 ולמהותה לשורשה היורדתטעות
 של עיקרה כולה. ההלכהשל

 מבחין, אינו שהוא בכךהטעות
 בין התחומים: בין מבדיל,ואינו

 בין "הלכה", ובין"השקפה"
 פסיקת ובין ההלכה""מחשבת
 ההלכה תפיסת וממילאהלכה,
 ומעוותת. פגומה נמצאתכולה
 מרכז-הרב, ישיבת כונר אטינגר, שמשרןד"ר
 המשפט-העכרי לחקר המכוןחבר

 בירושלים. העבריתכאוניברסיטה

 בדבר היחידה הנכונההתפיסה
 היא היהודית ההלכה שלמהותה
 לאמור: המשפטית.התפיסה
 חלקיה כל עלההלכה,

 בבחינת היא הריוהשתלשלותה,
 ונבדלת מיוחדת משפטשיטת

 משפט שיטת לכל בדומהלעצמה,
 ובעמים. בעולם לנו המוכרתאחרת
 ראשיתה, ההלכה, קרי זו,שיטה
 נופה אך ; שבכתב בתורהכמובן,
 לה, מעבר הרחק ומסתעףנוטה
 שבעל- בתורה ברובו כלולוהוא
 חכמי של יצירתם פרי שהיאפה,

 שיטת לכל כמו לדורותיהם.ישראל
 היהודית להלכה ישמשפט,
 המיוחדים וגדרים כלליםעקרונות,

 חיה, היא פיהם על ורקלה,
 הבא כל ומתפתחת.מתגשמת
 עקרונות על-פי ההלכה אתליישם
 ויהיו - אחרות מידה אמותאו
 מחשבתיות- מידה אמותאלה

 טעמי להבנת הנוגעותהגותיות,
 הכתובים פרשנות כוללהמצוות,
 כבד חטא חוטא - שבכתבבתורה
 בזה וחותר ההלכה, מושגכלפי
 כולו. ההלכה בניין יסודותתחת
 אין : להבהיר יש טעות למנוע)כדי

 את לסתור כדי דלעילבדברים
 רשאי הלכה שפוסקהעובדה
 : כגון כלליים בעקרונותלהתחשב

 דרכי מרובה, הפסד הדחק,שעת
 המוכרים עקרונות וכו', וכו'שלום

 עצמה בהלכהומקובלים
 שיקולים שאר ביןכרלוונטיים,

 דלעיל הדברים אחרים.וכללים
 הלכה בהכרעת אמוריםאינם

 אלא יוצא-דופן, ספציפיבמקרה
 מן מצווה של ויישומהבפרשנותה

 על בשלמותה, בכללה,התורה
 כולו...(.הציבור
 דרך הקשר, מה : ותשכחדוק
 של ורעיונותיה טעמיה ביןמשל,
 הלכותיה פרטי ובין השבתמצוות

 מהו או ? והמרוביםהסבוכים
 והפשוט הנפלא הרעיון ביןהקשר
 קבע מדירת )צא סוכה מצוותשל
 גור, כגון: הסוכה דיני וביןוכו'(
 ? באלה וכיוצא עקומה, דופןלבוד,
 ועל קיים, איננו כזה שקשרפשיטא
 יצרה ההלכה כי אומר, אתהכרחך
 לעצמה, ונבדלת נפרדתמערכת

 ועלינו מתוכה,המתפרשת
 ככזו. אליהלהתייחס
 ביתר הדברים את לנסחניתן
 הפוסק החכם בבוא כך:חדות,
 מן בעניין ולהכריעלפסוק

 נתכוון "מה השאלה:העניינים,
 "מה או: התורה", נותןהקב"ה
 לה אין - בתורתו" הקב"האמר
 ד' אלא לחכם לו אין כי כלל,מקום
 ולמעשה ! בלבד הלכה שלאמות
 זו אלא שבכתב, תורה כלל לנואין

 בדברי ונתגבשהשנתפרשה
 )אם שבעל-פה. בתורהחכמים,
 רעיון-יסוד גנוז כבר לומר,תמצא
 היא", בשמים "לא : הידוע בכללזה

 בדבר חכמים הכריעושעל-פיו
 בניגוד גם מסברתם,הלכה

 מן הקב"ה של הישירהלהתערבותו
 ע"ב(. נט דף ב"מ, -השמים...
 של הא"ב וזהו היסוד זהוכאמור,
 נוכל מכוחו ורק כולו, ההלכהעולם
 של דרכה ואת אופיה אתלהבין
 )כגון: רבים. בתחומיםההלכה

 שונות, "חזקות" עלההסתמכות
 אך משפטיות, הנחות אלאשאינן

 האמת את בהכרח משקפותאינן
 זאתלא מקרה. בכלהאובייקטיבית

 בדיני גם אלא ממונות, בדינירק
 נידה כהלכות וטהרה,טומאה

 !(. משל דרךהחמורות,
 כל דנן. הנושא אלומכאן
 "שבתון על הנאיםהדיבורים
 הבעלות "ביטול על לשנה",לאומי
 מעמדות" והשוואת השדותעל

 של במאמרו המובעיםוכו',
 יפים לעצמם, בוודאי יפיםאליצור,
 אך ובציבור, בבית-המדרשלדרשם
 כלל רלוונטיים ואינם יפיםאינם
 להגשים כבואנו הלכה,לדבר
 למעשה. הלכה זומצווה

 טישטוש בזה ישכאמור,
 מינו. כשאינו מין וערבובהגבולות
 שאינה רק לא זו דרך מזו:יתרה
 סכנה גם לגיטימית, ואינהנכונה
 יקשה שהרי, בצידה.מרובה
 המצווה לטעמי אם בצדק,המקשן
 אלה טעמים שמא - נזקקאתה
 הולמים הם אין שמא זמנם,אבד
 ! בהווה וזמננו חיינו תנאי אתכלל

 "השוואת ? בעלות""ביטול
 היו טובים אלה כלמעמדות"?
 היה האדמה שעובד שעהלשעתם,
 מה אך חייו, ובתנאי במעמדונחות
 המשופע המודרני, ולחקלאילהם
 ואם ? רב מדעי ובידע חדישבציוד
 אמורים, הדברים שבתון"ב"שנת
 בדרכי להשיגה בנקל ניתןהרי

 שיאפשרו מקובלות,הסכון
 לשכור זמן, פרק כעבורלחקלאי,

 לצאת לו שיאפשרו עובדיםלו
 זה עניין מה אך ולמנוחה...לנופש
 כל אצל היהודית, ההלכהאצל

 36( בעמיד)המשד
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 32( מעמד המשד בסים ללאעיונות

 על המרובות, ההלכתיותהדרישות
 הגדרים, הסייגים, ואחדאלף

 לסוגי ביחס : והחילוקיםהספקות
 מיקומם הגידולים, סוגיהעבודות,
 מחוצה או הגג לקורת מתחת)עציץ
 אשר הוא ? וכהנה כהנה ועודלה...(
 הגישה אליצור, של גישתו :אמרנו

ה"מחשבתית"-"רעיונית",
 מתחת ,( הקרקע) אתמשמיטה
 נעיר )דרך-אגב כולו. ההלכהבניין
 המאלפת, העובדה פשר זהוכי

 ההלכתי בחיבורושהרמב"ם
 כמעט נמנע תורה" "משנההגדול
 רציונליים טעמים מלהביאלגמרי
 ולהבדיל - תורה שללמצוות
 הלכות לפרטי ונימוקיםמטעמים
 מרבה הוא שאותם שבע"פ,מתורה
 שבספרו בשעה -להביא

 הוא הנבוכים" "מורההפילוסופי
 כאלה טעמים בהבאתמאריך
 המצוות. לכל שיטתיבאופן
 ט, תפילה הלכות : לדוגמההשווה,

 לעומת הקן, שילוח מצוות בענייןז,
 בסוף דבריו וכן מ"ח. ח"ג,המורה,
 ההפרש בדבר מעילה,הלכות
 ובין "חוקים" שביןוהיחס

 רבים, מקומות ועוד"משפטים",
 להאריך(. המקום כאןואין

 העקרונית המוצא נקודתמתוך
 אחדים פרטים אל עתה נרדהנזכרת
 המכירה, היתר של לגופוהנוגעים

 היתרים ובין שבינוול"עימות"
 של לדעתו כאמור, בהלכה.דומים
 "מערים היתר לפנינואליצור

 עורך שהוא ובהשוואהומעליב",
 ידועים אחרים, היתרים וביןבינו

 המכירה היתר של ידוומקובלים,
 זו מסקנה גם כי נראה התחוינה.על
 מהו שתסמוך. מה על להאין

 שמכירת לקביעה והיסודהבסיס
 ואמיתית" תקנית "פעולה היאחמץ

 "תורה" באיזו ? בתורה"ש"יסודה
 יסודה זו מכירה והרי מדבר,הכתוב
 אתה אי "שלך : חכמיםבדרשת
 אחרים של רואה אתה אבלרואה
 מדובר הרי ולמעשה ? גבוה"ושל

 סודר", "קנין של פורמליבמעשה
 מטפחת לקונה המוכר מוסרלפיו

 החמץ כל את לו מקנה הואובכך
 בית- זה אם )גם ברשותוהמצוי
 והנשאר לביסקוויטים...(חרושת
 הוא ובזה הפסח, ימות כלבמקומו
 יראה" "בל של תורה מאיסורניצל
 ייקרא לזה האם ימצא".ו"בל

 ? אמיתית""מכירה
 הנוגע עיסקה" ל"היתרובאשר
 קובע ביותר, החמור ריבית,לאיסור
 פורמלית "דרך זו כיהכותב
 במציאות המעוגנתהלכתית
 באמת הבנקים שבהאמיתית,
 שאין מסחריות עסקאותעושים
 על להגן התורה מגמת עם דברלהם

 מתמיהים והדבריםהנזקק..."
 יודע הוא אין האםומדהימים.
 גם משמש עיסקה"ש"היתר
 הבנק מן אדם שנוטללהלוואה
 ולא יום, יום לצרכי דוחקו,מחמת
 אין האם מסחריות? למטרותרק

 בהלוואות מאד נפוץ זההיתר
 בלי ומוסדות, אנשים שביןפרטיות

 האם ? דווקא הבנקים אל קשרכל
 לפיה נייר, פיסת עלכתיבה

 אלא הלוואה איננהההלוואה
 ? "אמיתית" פעולה היא"עסק"

 הפרוזבול, עניין בזהכיוצא
 מצוות של ביטולה למעשהשהוא
 אליצור: כותב כספים...שמיטת

 בדיוק כתוב בפרוזבול"ובכל-זאת
 נועד, הוא שלשמוהדבר

 לאור ישראל חכמימשהחליטו
 תזיק החובות שהשמטתהמסיבות

 תמה: אתה ושוב תועיל...".ולא
 שנים בפני "מסמך" אדם לוכותב

 שיטה לפי שלושה )אומחבריו
 פלוני לכם "מוסרניאחרת(:
 את "מוסר" הוא ובכך וכו',ופלוני"
 הוא ומעתה הדין", ל"ביתחובו
 את ולתבוע לדרוש רשאיעצמו

 זו פעולה במה כרגיל.חובותיו
 מכירה משטר יותר"אמיתית"
 ? לנוכרי קרקעות נמכריםשעל-ידו

 )"הדבר עוסקים אנו במטרהואם
 לעניין גם הרי נועד"(, הואשלשמו
 לומר יש בשביעית הקרקעשמיטת
 חכמי שראו : בדיוק דבריםאותם
 המצווה את לקיים ניתן שלאזמננו

 להזיק עלול וקיומה'כלשונה,
 תיקנו לפיכך בחינות, וכמהמכמה
 איפוא הוא והיכן שתיקנו,מה

 ?ההבדל
 אני פרדוכסלי באופןמעניין,

 בהיתר מרובה תמיכהמוצא
 ראש מצד דווקאהמכירה

 ה"חזון הוא והלא לה,המתנגדים
 כאיש איש", ה"חזון זצ"ל.איש"
 את פסל לא אכן מובהק,הלכה

 של ומנימוקיו מטעמיוהמכירה
 מעשה בה ראה ולא אליצור,יואל

 תוקף. לו שאין פיקטיביהערמה
 כנראה, בה, ראה הואלהיפך,
 אלא ותקפה, גמורהמכירה
 בזה, כרוך כך משוםשדווקא
 מכירת איסור אחר, איסורלדעתו,
 )משום בארץ-ישראל לנוכריקרקע
 הלכות רמב"ם, : ראה תחוננו"."לא

 שלעניין אלא ג. י, זרהעבודה
 התשובות רבו תחונם" "לאאיסור
 את היטב ולבסס ליישב בכוחןשיש
 ובמתכונתו בצורתו המכירההיתר

 אצל במפורט כך על ראההמיוחדת.
 "לאור בספרו זצ"ל זוין ש"יהרב

 ובתשובתו קכ"ב, ע'ההלכה",
 : שליט"א יוסף ע. הרב שלהמקיפה

 הקרקעות מכירת היתר"בעניין
 בספר שנתפרסםבשביעית",

 ע' תש"ם, ירושלים אהרון","מנחת
 ואילך(.19

 נשכח אלה, לכלומעבר
 מבט מנקודת העיקר,מאליצור
 שמיטה מצוות כמובן:הלכתית,
 בלבד מדרבנן היא הזהבזמן

 דעה הפוסקים, דעות דרום)אליבא
 היתר שוללי על-ידי גםשנתקבלה
 למשל(, איש" כ"חזוןהמכירה,
 הדברים פני את המשנהעובדה
 לפנינו אין מעתה שהרי גמור,שינוי
 מדברי אלא כלל התורה מןמצווה
 חמץ למכירת בניגוד וזאתסופרים,
 שעניינם, הנזכרים עיסקהולהיתר
 באיסורי המקרים, מן גדולבחלק
 מכירת לעניין )ראה, ממש.תורה
 בתשובתו יוסף ע. הרב דבריחמץ,
 למצווה גם אמת, ח(. סעיףהנ"ל,

 בכובד ההלכה מתייחסתשמדרבנן

 כמו מרובה, ו"ברצינות"ראש
 כללי ברם תורה, שללמצווה
 כידוע, שונים, הםההכרעה
 יותר להקל מקום ישובדרבנן
 דאורייתא. במצווהמאשר
 מבחינה גם להודות, ישאכן,
 הדעות רבו צרופההלכתית

 לצדדים הנוגעותוהמחלוקות
 היתר בעניין שוניםולפרטים
 כי לומר יש היותר לכל אךהמכירה,
 כנגד זו כשקולות עומדותהדעות

 אחד המצב את תאר אמנם וכךזו.
 איסר רבי הקודם, הדורמגאוני
 לספרו )בהסכמה זצ"ל מלצרזלמן
 שליט"א אויערבאך ש.ז. הרבשל

 : שביעית( ענייני על ארץ","מעדני
 הספר( מחבר )של דבריו"...שרוב

 היוצאים הדינים פרטי לבררהם
 גאוני שהנהיגו המכירה היתרלפי
 בעיקר שיש ומכיוון הקודש,ארץ

 גאוני בין גדולה מחלוקתההיתר
 אחפוץ לא שלפנינו בדורהדור

 ההרים בין ראשילהכניס
 . "הגדולים
 המסקנה דעתי לעניותאך
 - כך משום דווקא : ברורהלדידנו
 ספק ונוצר שקול הוא שהמצבכיוון
 : הידוע הכלל שחל הרי -הלכתי
 ואחד מטמא אחד שנים."היו

 מתיר... ואחד אוסר אחדמטהר,
 בשל המחמיר אחר הלך תורהבשל

 )עבו"ז המיקל" אח.ר הלךסופרים
 ה(. א, ממרים, רמב"ם, ; אז,

 אליצור : לסיום אחת הערהעוד
 לתאור במאמרו מקוםמקדיש

 להשבתת המעשיותהאפשרויות
 אכנס לא השמיטה. בשנתהקרקע
 גם כי רק אעיר אלה, לצדדיםכמובן
 מקום כמדומה, יש, זומבחינה
 מקרה בכל שהרי שכנגד.להרהור

 המשקים מן קטן חלקרק
 ליטול עשויים בארץהחקלאיים

 ובמציאות הקרקע, בהשבתתחלק
 המורכבתהכלכלית-חקלאית

 בעית )כולל היום שלוהמסובכת
 שאליצור כפי כהנה, ועודהיצוא
 יש אם רב ספק מציין(,עצמו
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