
 לאו בנימיןהרב
 בירושלים. הרמב"ן בית-כנסת ורב מורשה בבית לנשים בית-המדרשראש

 ההלנתי הספרים בארוןמסע
 ההלכה בתולדות "חדש" מצוותגלגרלי

 למסעהכנה
 מי כל ההלכה. של הספרים בארון כמסע לכתוב בחרתי המאמראת

 לסקור או אחד, בחדר להעמיק אם הדילמה את חווה במוזיאוןשמבקר
 אחר בולטות. ציון בנקודות רק ולעצור כולו המוזיאון אתבכלליות
 לקיחת מועילה: בדרך האפשרויות שתי את משלב המומלציםהדגמים
 במסע גם כך לסופו. ועד המוזיאון מראשית איתו והליכה אחד,מוטיב
 ולעומת גבול, בלי כמעט בו ולהעמיק אחד בתחום להתמקד יכולנושלנו:
 המרפים מל ו"לשלוף" כולו ההלכתי הספרים ארון על לרפרף יכולנוזאת,
 האופן ההלכה. של בעולמה ציון נקודות המהווים בולטים ספריםכמה
 מקרה באמצעות השלישי, הדגם על-פי יהיה ההלכה את אנו נכירשבו
 לא כלל אחת, מצווה על מדובר המסלול. כל לאורך אותנו שילווהבודד,
 בספרות דילמות, נטולת קונקרטית, להתייחסות שזוכה במקרא,מרכזית
 קשה לפרשה ההיסטוריה במהלך מתגלגלת אך והאמוראים,התנאים
 בכל האנושית המציאות עם ההלכה של עולמה את שמפגישהומרתקת,
 הספרות של ועיקרי גדול חלק בדרכו אפוא שוזר זה מסלולעוצמתה.
 החיה. ההלכה את מקרוב להכיר אפוא ומאפשר המרכזית,יההלכתית
 המהווה ספר, כל של מטעמו משהו המזלג קצה על לטעום נוכל זהבאופן

 במסע. תחנהבעבורנו
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רקע
 של המפורסמת כקביעתו לרבים ידועה התורה", מן אסור"החדש

 את המבטאת ה-19, המאה מראשית אשכנזי פוסקה"חתם-סופר",
 הרפואתה. בפני נפשה על עמדה שזו שעה ההלכה, של השמרניתהעמדה
 במצווה הנמצא החתם-סופר, שעשה לפרפרזה המקור הוא ידועפחות

 במצווה אתמקד זה במאמר החדש". "מצוות החקלאי: לעולםהנדרשת
 המציאות, עם להתמודד חכמים של כוחם את הדינמיקה, את ואראהזו,

 פעלו שבהן השונות בתקופות ננעלו שלא הפרשנות שערי אתובעיקר
 ההלכה.הכמי
 הקונפליקט את למסע, היציאה שלפני בתחנה כאן, להציג מבקשאני
 מסענו. במרכזשיעמוד
 אינו ההלכה, על המושתת באורח-חיים הגדל דתית, בסביבה החייהודי
 ככר התורה. ושמירת המצוות קיום לחונת יחסו את שעה ככלנודק

 שחי ציבור - מלומדה" אנשים "מצוות של תופעה על התרעמוהנביאים
 רק המעשים. כוונת על וחשבון דין לתת בלי אוטומטי, באופן דתייםחיים

 ובין ההלכה של עולמה בין בקונפליקט המצוות שומרי היהודיםכשנתקלו
 ולחפש שאלות לשאול לערער, להרהר, התחילו השגרתיות,אורחות-חייהם

 הקונפליקט היה לעיתים ההלכה. לשמירת ההיים נין המיישביםפתרונות
 לשאלה נזקקו הם ורק מוגדרים, גיאוגרפיים מאזורים יהורים שלנחלתם
 היהורית ההיסטוריה לאורך רבים נושאים מוצאים אנו כך הפתרון.ולחיפוש
 זמנם בני שאצל בעוד אינטנסיבי, באופן )ורבניו( הציבור אתשמעסיקים

 איסור הוא שלנו המסע נושא היום. לסדר עלה לא כלל הנושא אחר,מאזור
 הבא. הפסח שיגיע עד פסח, ערב לאחר שנזרעו הדגנים בכלשימוש
 בעונת זריעה כמעט שאין מכיוון נדון, לא כלל זה איסור רבותבארצות
 בירה )לחם, המשווקים הדגנים וממילא הסתיו, בעונת בעיקר אלאהקיץ,
 שבהן צפוניות, בארצות ואולם הפרעה. שום ללא לשימוש מותריםוכדו'(
 הם בשווקים הדגנים רוב ובקיץ, באביב מתרחשת האינטנסיביתהזריעה
 שיגיע עד בהם להשתמש אי-אפשר שכך, וכיוון הפסח, שאחרימזריעה
 החורף בלילות באנגליה או בגרמניה יהודי בעיניכם שוו הבא. הפסחמועד

 משעורה )שעשויה הבירה משקה. בכוס ליבו את לחמם המבקשהארוכים,
 נאסר הוא גם מחיטה( )העשוי הוויסקי עליו; אסורה שועל( משיבולתאו

 לשרוד ניתן האם הדגנים. שאר כן וכמו באכילה, אסור הלחם אפילועליו;
 כזה? באיסור ארוכיםחודשים
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 יהודי אותו יכול וכיצד בא מניין האיסור, מהו כלל הסברנו לאעוד
 הפסוקים מן מתחילתו, המסע את להתחיל עלינו כך לשם איתו.להתמודד
 ועד והתלמודים התנאים ספרות דרך האיסור, מופיע שבהםבמקרא

 האיסור שבקיום בקושי לראשונה היהודים נתקלו שבהםלימי-הביניים,
המקראי.

 במקרא הפסוק - המוצאנקודת
 הקדומה החקלאיתוהמציאות

 י"ד: פסוק כ"ג, פרק ויקרא, בספר נמצאת למסע המוצאנקודת
 הזה, היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקליולחם
 מושבותיכם. בכל לילדיכם, עולם חקת אלקיכם, קרבן את הביאכםעד

 בימים האדם בהתנהלות העוסקים פסוקים קבוצת בתוך נמצא זהפסוק
 קורבן פרשת בתוך נזכרת המצווה הקציר. ימי - לשבועות פסחשבין

 מכאן, לפסח בסמוך העומר קורבן שעורים. קציר לימי הקשורהעומר,
 קציר בין הקציר: ימי את ממסגרים מכאן, בשבועות הלחם שתיוקורבן
 אלה בימים נכנס המקרא בתקופת החקלאי חיטים. לקצירשעורים
 בעיקר )המשמשת השעורה קציר שתחילתה אינטנסיבית,לפעילות
 המיידי והמשכה שיכר(, ומשקה זול לחם לעשיית גם אך בהמה,למאכל
 החיטה. קצירהוא

 לחול פסה צריך ולפיו החקלאית, לעונה מותאם העברילוח-השנה
 פונה התורה להבשיל. מתחילה והחיטה בשלה כשהשעורה האביב,בחודש
 ייקח החדשה, השעורה מן הלחם הכנת שלפני בציווי, לחקלאיאפוא

 מוסבר זה קורבן לה'. קורבן אותם ויקריב שעורים(, )אגודת"עומר"
 מהתבואה שנהנים לפני לה' קורבן ולהביא להקדים יש חינוכית:כהוראה
 על אוסרת התורה בבורא. האדם של תלותו את להדגיש ובזההחדשה,
 "הדש". האיסור: של שמו ומכאן ההדש, היבול מל לאכולהאדם

 בימי וקוצרים הסתיו בימי הדגנים רוב את זורעים שבהבארץ-ישראל,
 לשגרת מוסיפה אלא לאדם, רבה טרחה גורמת אינה החדש מצוותהאביב,
 שעורים, קציר זמן רגילה, בשנה והתבוננות. תשומת-לב של מידהחייו
 של באיסור אין ולכן, הפסח, לפני חל אינו שבדגנים, המוקדמיםשהם

 מיוחד. קושי בניסן ט"ז יום עד בתבואהשימוש



 לאו בנימין הרב ן130

 יוצאים אנו הקדומה, החקלאית המציאות רקע על הזה, הבודדמהפסוק
 אל וגבולותיו ההדש איסור עם והתמודדותה ההלכה של עולמה אללררך,
 שהשתנתה. המציאותנוכח

 המצווה תיחום - ההלכה מדרשא.
 לא שאלות כמה בחובו צופן שבעל-פה לתורה שבכתב מהתורההמעבר
 הבית-השני, ימי לראשית עד היסטוריים חומרים מכיל התנ"ךפתורות.
 באופן לנו נשתמרה שבעל-פה התורה של הראשונה הספרותולעומתו,
 של שנים כ-400 ישנן כלומר לספירה, הראשונה מהמאה רק ומאורגןמסודר
 המחקר, עולם דן ובהם שנשתמרו דברים קטעי ישנם אומנם שחור"."חור
 ביותר הקדומה השכבה את המייצג הספרותי המקור אל נפנה אנואך

 לתורה שבכתב התורה בין שקושר מקור התנאים, תקופת לנו,הידועה
 בפסוק העוסק ההלכה מדרש על אפוא נתעכב ההלכה".2 "מדרששבעל-פה:
 שלנו.המוצא

 עד החדשים, מהדגנים לאכול האוסרת ההוראה הופיעה שקראנו,בפסוק
 טיבן מה מבאר ההלכה מדרש מושבותיכם". "בכל העומר: קורבןלהקרבת

 לארץ." ובחוצה בארץ - מושבותיכם "בכל אלה: מושבותשל

 ר' של לבית-המדרש מיוחס ה"ספרא", "ויקרא", לספר ההלכהמדרש
 שהמלה נחרץ באופן כאן קובע המדרש אחרת. צוין אלא-אם-כןעקיבא,
 בארץ גם נוהגת החדש שמצוות ללמד באה "מושבותיכם", בפסוקהמוזכרת

 עקיבא לר' ישמעאל ר' בין ויכוח יש אחרימג הלכה במדרשי בחו"ל.וגם
 עם של מצב מתארת "מושבות" המלה ישמעאל, ר' לדעת זו. מלהבפירוש
 לקיים תתחילו נינוח, באופן בארץ כשתתיישבו כלומר: מקום. ולאישראל
 מתארת "מושבות" שהמלה עקיבא ר' טוען לעומתו האמורות. המצוותאת

 את לקיים עליכם יושבים, שאתם מקום בכל ופירושו: גיאוגרפי,מרחב
המצוות.
 הלומדת הפיסקה, בראש שהעמדנו הסתמית שהדרשה להסיק ניתןמכאן
 ר' כדעת היא יושבים, שאתם מקום בכל נוהג שהדש "מושכותיכם"מהמלה

עקיבא.
 שלנו הפסוק את קורא השנייה, האסכולה ראש ישמעאל, שר'ייתכן
 מצווה שהיא העומר, הקרבת במצוות שעוסקת כולה, הפרשה שלבהקשר
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 מחלוקת שלפנינו הרי הדברים, נכונים אם בארץ-ישראל. רקהקשורה
 בחו"ל: חדש בדין יסודיתתנאים

 נוהג חדש - ישמעאל ר' לדעת מקום. בכל נוהג חדש - עקיבא ר'לדעת
 בארץ-ישראל.רק

 למדרשו שהראיתי, כפי ששייך, הספרא, של הראשון בחלק עסקנו כאןעד
 שמעון: ר' בדברי ממשיך המדרש עקיבא. ר'של

 ובחוצה בארץ ונוהגים בארץ תלוים דברים שלשה שמעון, רביאמר
לארץ:

 והכלאים, והערלההחדש
 מדברי והכלאים הלכה, והערלה מקום, בכל התורה מן אסורהחרש
סופרים.

 שמעון ר' בא מקום. בכל נוהג שחדש "מושבותיכם" מהמלה דרש עקיבאר'
 ובין בארץ בין נוהגים בארץ התלויים וכלאיים עורלה שגם ודרשתלמידו,
 זו, דרשה מתוך הזו ההלכה את שמעון ר' למד כיצד יודעים איננובחו"ל.

 כתובה לחו"ל, המצווה להרחבת בסיס המהווה "מושבותיכם", מלתשהרי
 וכלאיים. עורלה בפסוקי מצויה ואינה חדש, בענייןרק

 הלכה לפסוק הניסיון - משנהב.
 לסה"נ(, 200 )שנת הנשיא יהודה ר' וערך שסידר המשנה, סדרישישה
 זה בקובץ שבעל-פה. התורה של הראשון השנוני החוקים לספרנחשבים
 כמאתיים על המשתרעת חכמים, של רבות עשרות של עבודתםמשוקעת
 עולם תפישות אף ולעיתים שונות עמדות משקפים אלו חכמיםשנה.
 ובית-הלל(.4 בית-שמאי )למשל,נוגרות

 במשנה. התייחסויות שתי יש בחו"ל(, החדש )מצוות שלנולנושא

 ט' משנה א', פרק קידושין,ו.
 כארץ, תלויה ושאינה בארץ. אלא נוהגת אינה בארץ, תלויה שהיא מצוהכל

 אליעזר רבי וכלאים. הערלה מן חוץ לארץ, בחוצה בין בארץ ביןנוהגת
 החדש. מן אףאומר,
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 כמצוות בפשטנות להגדירן )שניתן בארץ התלויות במצוות עוסקתהמשנה
 לגבולות תחומות שאינן כלומר בארץ, תלויות שאינן ובמצוותחקלאיות(,

 )ללא במשנה מובאים שדבריו הראשון התנא שהוא תנא-קמא,ארץ-ישראל.
 התלויות מצוות בהיותן הכלל, מן כיוצאות וכלאיים עורלה את מזכירשמו(,
 עקיבא( ר' של רבו )שהיה אליעזר ר' בחו"ל. גם לשומרן שישבארץ,
 וכלאיים. עורלה כמו בחו"ל הוא גם נוהג שחדש וסוברמחמיר,
 ר' רבו, תורת את ההלכה במדרש ממשיך עקיבא שר' זה לפינראה

 ברשימת חדש את מנה )שלא המשנה של הראשון התנא ואילואליעזר,
 רק הקשורה מצווה שזוהי ישמעאל, ר' כמו סבור בחו"ל(, הנוהגותהמצוות

בארץ-ישראל.

 ט' משנה ג', פרק ערלה,2.
 הלכה, והערלה מקום, בכל התורה מל אסורהחדש

 סופרים. מדבריוהכלאים

 ר' של תלמידו שמעון, ר' של מפיו ההלכה במדרש כבר פגשנו זהציטוט

 בחו"ל, פורמלית נוהגים וכלאיים שעורלה הוא המשנה פירושעקיבא.
 לקחת ניתן - לעורלה באשר ביותר. רחב באופן בהם להקל שניתןאלא
 ספק זהו עורלה. מעצי קטפם שהוא רואים לא עוד כל הנוכרי מןפירות

 "ודאי אפילו - לכלאיים באשר לאכילה. הפירות את שמתירמינימלי
 יניח אלא בידיו, הכלאיים את ילקוט לא שהיהודי ובלבד מותר,כלאיים"
 ללקט.לגוי

 החדש שאיסור המשנה קובעת וכלאיים, עורלה בדיני ההקלהלעומת
 - משנה" "סתם זו משנה קרויה ההלכה בשפת מקום. בכל התורה מןנוהג
 הקדומים ההלכתיים הכללים ואחד מחלוקת, שום בה שאין משנהכלומר
 את הביא הנשיא יהודה שר' כמקום היינו משנה", כסתם ש"הלכהמלמד
 כמותה. פוסקים אנו מחלוקת, ללאההלכה

 את הקובעת משנה" "סתם יש אומנם מורכב. יותר קצת שלנוהמקרה
 מן אסור "חדש שמעון: עקיבא-ר' אליעזר-ר' ר' של כאסכולהההלכה
 ובה פתחנו, שכה המשנה ישנה זו, משנה לעומת אך מקום". נכלהתורה
 הראשון התנא ואילו אליעזר, ר' של יחיד, כדעת הזו הדעהמופיעה

 בחו"ל. נוהג אינו שהחדש ישמעאל בר' סובר)תנא-קמא(,
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 ושל החכמים של עיסוקם היה המשנה, והתפרסמה שנחתמהמיום
 )בארמית, "אמוראים" אלו חכמים נקראו זו מסיבה פירושה. -תלמידיהם
 של דור כל פירושיה. ועל המשנה על התבסס הלימוד כלפרשנים(.
 הבאים הדורות וכך, הנלמדת, המסכת להבנת נדבך הוסיףאמוראים
 זו פעילות עליה. שנוספו השכבות כל עם המשנה את למדו כבראחריהם
 קבצים שני התגבשו לכן וארץ-ישראל. בבל מוקדים: בשניהתרחשה
 בשפה, מזה זה השונים וה"תלמוד-הירושלמי", ה"תלמוד-הבבלי"מקבילים:
 בפתאומיות נחתכה התלמוד-הירושלמי יצירת הלימוד. בשיטת ואףבסגנון
 שנה כ-150 עוד נמשך התלמוד-הבבלי ואילו לערך, לסה"נ 350בשנת
 לערך(.5 לסה"נ 500 שנת )עד יצירה שלנוספות

 החורבן לאחר הפרשנות - התלמודיםג.
 בחו"ל. החדש בסוגיית )האמוראים( התלמוד חכמי דברי מובאים זובתחנה
 מבקש אני אך זו, לסוגייה האמוראים של ומגוונות רבות התייחסויותישנן
 והאחר מהתלמוד-הירושלמי, האחד קצרים: קטעים שני רקלהציג

מהתלמוד-הבבלי.

 ט' ג', פרק ערלה, מסכת ירושלמי,1.
 אליעזר. דרבימתניתא

 גם נוהג שחדש הסוברת הדעה את במשנה הביא הנשיא יהודה ר'כזכור,
 התלמוד-הירושלמי שלנו, בסוגייה מחלוקת. שום ללא בחו"ל, וגםבארץ
 ר' דעת עם הסתמית המשנה את מזהה אך ההלכה, בפסיקת עוסקאינו

 ביקש שהתלמוד-הירושלמי סבירה, בלתי לא אפשרות, קיימתאליעזר.
 לדעת כמותה( )שהלכה הסתמית המשנה את ולהפוך הזאת הדעה אתלבודד

 כמותו. הלכה ואין במיעוט שהוא אליעזר,ר'

 ב' ס"ט, מנחות, מסכת בבלי,2.
 ספרות בכל והמרכזי הדומיננטי הסמכות למקור נחשבהתלמוד-הבבלי

 רמת בשאלת אחרונים אמוראים בין מחלוקת ישנה "מנחות" במסכתחז"ל.
 בחו"ל: חדש שלהחיוב
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 שבסר, נגהי דשיתסר באורתא חדש אכלי יהושע דרב בריה הונא ורב פפארב

 חיישינן. לא ולספיקא דרבנן, בחו"ל חדשקסברי
 דאורייתא, בחו"ל חדש קסברי דשבסר, בצפרא אכלי אשי רב דביורבנן

 תקין. לא לספיקא הינף, ליום תקין וכי קאמר, מדרבנן בן-זכאי יוחנןורבן
 דשבסר באורתא אלא חדש אכיל הוי לא אבוך אם, לי "אמרה רבינא:אמר

 לספיקא". וחייש יהודה כר' לה דסבר תמניסר,נגהי

 נרש, בעיר רבא תלמידי בזוג פותחת כרונולוגי, באופן ערוכההסוגייה
 הלכתית, סוגייה זוהי ברבינא. ומסיימת אשי, רב דבי ברבנןממשיכה
 הינף ליום בנוגע בן-זכאי יוחנן רבן בתקנת העוסקים בדיוניםהמשובצת
 בניסן, ט"ז ביום העומר, קורבן את שהניפו משעה התורה, דין לפיהעומר.
 הרחוקים, המקומות עם החמירו המידע, בהעברת הקושי בשל החדש.הותר

 בטוחים להיות כדי היום, חצות עד החדשה בתבואה השימוש עםשימתינו
 הונף. כבר העומרשקורבן
 וביטול החורבן לאחר שבאה ריב"ז(, )להלן: בן-זכאי יוחנן רבןתקנת
 באכילת אסור יהא בניסן ט"ז יום שכל להחמיר, היתה העומר,הינף

 אסור התורה שמן ואומר במשנה חולק יהודה' ר' לעומתו, החדשה.התבואה
 האמוראים( )מאחרוני יצחק כר נחמן רב ריב"ז. מתקנת ולא T"D, יוםכל

 מחלוקת ואין יהודה, ר' של בשיטתו דבריו את אמר שריב"ז בגמראמפרש
 כלל עוסקת אינה זו משנה בחדש. אסור ט"ז יום כל החורבן שלאחרביניהם
 הובאו שלנו בסוגייה החורבן. לאחר בחדש רק אלא בחו"ל, חדשבדין

 שאלות: לשלושפתרונות
 או )מדאורייתא(, התוכה מן היום כל אסור החורבן לאחר חדשהאם1.

 ריב"ז?מתקנת
 )מדרבנן(? רבותינו מדין או תורה, מדין בחו"ל אסור חדשהאם2.
 ההיש? ליתר בנוגע בניסן( ט"ז )יום גלויות של שני יום-טוב דיןמה3.

 ימים-טובים שני על שומרים אנו בחו"ל בזו; זו תלויות השאלותשלוש
 והוא ט"ו, רק היום שמא חוששים אנו בניסן ט"ז ביום כלומר, ספק.בגלל

 דרבנן וספק להומרא, דאורייתא "ספק קובע: התלמודי הכלליום-טוב.
 להחמיר, בו נוהגים אנו בתורה האמור דבר של ספקו כלומר,לקולא",
 הסובר לדעת ומכאן, בו. מקלים אנו חכמים, על-ידי שנקבע דבר שלוספקו
 י"ז יום עורלה(, משנת כמו התורה, )מן דאורייתא איסור הוא בחו"לשחדש
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 שחדש הסובר לדעת ואילו להחמיר. ויש תורה, איסור של ספק הואבניסן
 וניתן דרבנן, ספק הוא בניסן ט"ז לאחר מייד דרבנן, איסור הואבחו"ל
 בו.להקל
 ולכן דרבנן, בחו"ל שחדש סברו - יהושע דרב בריה הונא ורב פפארב
 בניסן. ט"ז בסיום מיידאכלו

 שכל ריב"ז, שתקנת סברו אך תורה, לאיסור חששו - אשי רב רבירבנן
 לכן בלוח. המסופק ליום ולא ההינף, ליום רק תקנה היא אסור, הינףיום

 החדש. את התירו ואז י"ז, יום של המזרח האיר עדהמתינו
 בחו"ל חדש לאיסור הן - שחשש מאביו, מסורת מקבל -רבינא
 חיבור בגלל תורה. מדין אסור ט"ז יום שכל האומרת לדעה והןדאורייתא,

 לי"ח אור י"ז, יום סיום עד החדשה התבואה עם המתין האלו החומרותשתי
בניסן.

 רבנן עם הולקית יהושע, דרב בריה הונא ורב פפא שרב יוצאלענייננו,
 מדרבנן. או מדאורייתא אסור בחו"ל חדש אם בשאלה ורבינא אשי רבדבי
 דרבנן. מצווה בחו"ל בחדש הרואה השיטה נוסדה היכן לבדוק עלינוכעת

 מן איסור בין חלוקות העמדות היו כאן, עד שראינו המחלוקותבכל
 מצוות הקף צמצום ובין עקיבא( ר' - מושבותיכם" "בכל הפסוק )מןהתורה
 ר' - וישיבה ירושה לאחר - מושכותיכם" )"ככל הארץ לגבולותחדש

 מדרבנן, כמצווה בחו"ל חדש מצוות את המגדיר מקור ראינו לאישמעאל(.
 יהושע. דרב בריה הונא ולרב פפא לרבעד

 תחום את להרחיב מגמה מסתמנת בבבל, בייחוד האמוראים,בתקופת
 מפעם המתעוררות הבעיות לפתרון אז"ל שנקטו הדרכים אחת"דרבנן".
 הלכות העם ראה שבהם אורחות-חיים של מחודשת בחינה היתהלפעם,
 חדשה בפרשנות בהסתייעם התורה. מן עליהן מצווים היו כאילוחמורות,
 והכלכליים החברתיים התנאים כל את בחשבון ובהביאם ההלכה,למדרש
 תורה, כדין אז עד שנחשבו מסוימות, מצוות לעיתים הועמדוהקשים,

 בלבד.כדברי-סופרים
 להקל פתח נפתח דרבנן, איסור על והעמדתו האיסור של "פיחותו"עם
 במקרה הפסד, במקום צער, משום הדחק, בשעת כגון מסוימות, בנסיבותבו
 האמוראים של לשלב שעד ברור מקום, מכל באלו. וכיוצא ספקשל

 בסוגיית אמוראיות עמדות של חד-משמעית תמונה בידינו איןהאחרונים,
 במדרשי או ועורלה קידושין במשניות הדנות הסוגיות כל בחו"ל.החדש
 הבבלי גם בפרשנות. עוסקות אלא הכרעה, של עמדות נוקטות אינןההלכה
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 התנא-קמא ושל בעורלה התנא של זיהוי בשאלות עוסקים הירושלמיוגם
בקידושין.

 במסע דרכיםפרשת
 פשוט אחד, מסלול ההלכה. בתולדות דרכים לפרשת מגיעים אנו זובנקודה
 בחו"ל חדש בעניין המחמירה הפסיקה וקשיים: מכשולינו שום ללאוקל,

 והקציר בסתיו הזריעה "מעיקה". לא כלל אך פסוקה כהלכהמתקבלת
 לאכול והאיסור לחלוטין, רגיל אורח-חיים לנהל מאפשריםבקיץ,

 קושי. ללא נשמר הפסח לאחר עד החדשהמהתבואה
 שבהם לאזורים מתייחס זה מסלול ומפותל. קשה - האחרהמסלול

 עצמם מוצאים וכך הים-תיכוני, מהאקלים הפוכים והקציר הזרעמשטר
 בתחילת שנקצר דגן להם יש פשוטה: קיומית שאלה עם מתמודריםיהודים
 ההלכה מסורת על-פי לאביב. עד בו להשתמש להם ואסורהחורף,

 מאיסור להתעלם יכול ומי דאורייתא", ל"איסור נחשב זה איסורהתלמודית,
 המבקשת ההלכה של עולמה עם אותנו תפגיש זה במסלול הליכהשכזה?!
 הציבור. לצורך ההלכתית המסורת שבין הזה הפער עםלהתמודד
 חכמי דרך התלמוד, מן הקל: המסלול של לאורכו מהירה בהצצהנפתח
 לשולחן-ערוך. ועדספרד,

 תיאורטי דיון - ספרד וראשוני בבל גאוניד.
 זו תחנה כה. שאין במה הוא עיקרה התחנות. משאר חורגת כסיורנו זותחנה
 ההלכה לחיתום ועד התלמוד חתימת מיום ההלכה ספרות אתמכילה
 של שנה מ-600 למעלה בת הלכתית מסורת על מדובר הרמב"ם.על-ידי
 עם נמשכת התלמוד-הבבלי, של המסורת את המאמצת ספרותית,רציפות
 לספרך מבבל התורה כנדידת ומסתיימת בכל,6 גאוני שלפסיקתם

 אחת. הלכתית ולמסורת אחת לתחנה שייך זה כלולצפון-אפריקה.
 ההלכתיים היסוד ספרי היא לכאן השייכת העיקרית ההלכתיתהספרות

 הלכות-גדולות, ספר הלכות-פסוקות, ספר ספר-השאילתות, הגאונים:של
 בסיס על הלכות ספר שכתב )הרי"ף(, אלפסי יצחק ר' של הענקמפעלו

 החזקה. הי"ד הרמב"ם: של הקנוני לחיבור ועדהתלמוד-הבבלי,
 הרמב"ם הרי"ף, דרך הגאונים, מן - ההלכה בספרות שערכתיבריקה
 התעניינו לא ספרד פוסקי אחידה; מצב תמונת העלתה ספרד, פוסקיושאר
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 ולא למדנית, סוגייה בתור רק שולחנם על עלתה זו סוגייה החדש.בסוגיית
 עונות המצווה. בקיום כלשהו קושי המתאר דיון שום זה ללימודנלווה
 הים-התיכון. ארצות כל של לאלו דומות ובספרד בבבל והקצירהזריעה
 החורף, בחודשי הדגנים נזרעו אלו, שבארצות האקלים בתנאיבהתחשב
 ליהנות לכולם איפשרה זו חקלאית מציאות הקיץ. ובראשית באביבונקצרו
 בסוגייה הלימוד החדש. באיסור להתחשב צורך שום ללא חדשה,מתבואה
 משנת על-פי בסוגייה להפטיר יכלו ובנקל לחלוטין, תיאורטי להיותהפך

 מקום". בכל התורה מן אסור "החדשעורלה:
 הספרדית. המסורת של רציפותה את משרטטים להלן שאביאהמקורות

 299 עמ' העומר, ספירת הלכות א', חלק גדולות,הלכות1.
 תמניסר, נגהי בניסן דשיבסר אורתא עד חדש למיכלואסיר

 המניסר נגהי דשביסר באורתא אכיל "אבוך אם: לי אמרה רבינא,דאמר
 יהודה". כר' לה וסבר לספיקא,וחייש

 ספירת-העומר. הלכות בסוף מובאים )בה"ג( גדולות הלכות בעלדברי
 אכילת איסור על מלמד והוא בחו"ל, החדש דין על דיון שום איןבדבריו
 ברורה זו, שיטה על-פי רבינא. של אביו כשיטת בניסן, י"ז סוף עדחדש
 זו דעה יסוד על שהרי מדאורייתא, שהוא בחו"ל חדש בעניין רעתוגם

 או בעורלה המשנה את מזכיר אינו בה"ג רבינא. של אביוהחמיר
 נראה במנחות. התלמוד על-פי האיסור זמן את קובע רק אלאבקידושין,
 מצווה בקיום בקושי נתקל לא שהוא בהם הדיון ומחוסר דבריומפשטות

זו.

 סוף קידושין, מסכת הלכות, ספר )רי"ף(, אלפסי יצחק ר'2.
 א'7פרק

 כוותיה. תנא לן דסתם אליעזר כר'וקיי"ל

 פסחים מסכת כווף הנ"ל,3.
 "ולחם דכתיב: תמניסר, נגהי בניסן דשבסר אורתא עד חדש למיכל לןואסיר

 וכן מקום..." בכל התורה מן אסור "החדש ותנן: תאכלו". לא וכרמלוקלי
הלכתא.
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 מה אפוא נבין הגאונים. תקופת לסוף עד ההלכה כל את מסכם זהמקור
 זו. פסיקהכוללת

 לו, בדומה או הירושלמי של דיוקו על המבוססת אמירה ישראשית,
 עורלה: במסכת משנה" "סתם היא קידושין במשנת אליעזר ר'שדעת
 יש משנה", "סתם שזוהי ומכיוון מקום", בכול התורה מן אסור"החדש
 להלכה. כךלהכריע
 יהודה, כר' שסבר רבינא, של אביו על פסיקתו את מבסס הרי"ףשנית,
 העומר(. הינף )יום יום של עיצומו עד מקום בכל התורה מן אסורשחדש
 הלכתא". "וכן הרי"ף:ומסכם
 התורה. לימוד עולם את וכובש הרמב"ם עולה הרי"ף אחרי דורותשני
 שבכתב התורה תחומי לכל פרשנות אפשרי: תחום בכול יוצרהוא

 י"ר ספרו ומדע. פילוסופיה תשובות, ספרי הלכות, קבציושבעל-פה,
 ההלכה של )הקודקס( והדינים החוקים ספר להיות במהרה הפךהחזקה
 תורה.8 משנה העממי: בשמו והוכרהיהודית

 ד' הלכה י'1 פרק אסורות, מאכלות הלכות רמב"ם,4.
 אלא נגמרה שלא אף-על-פי העומר, הקרבת קודם שהשרישה תבואהכל
 אחר שהשרישה ותבואה העומר. מששרב באכילה מותרת ששרב,אחר
 אסורה זו הרי העומר, שקרב קורם זרועה שהיתה אף-על-פי העומר,שקרב
 מן - זמן ובכל מקום בכל - זה ודין הבאה. שנה של העומר שיקרבעד

התורה.

 שהתגבשה לעמדה ותמציתי פשוט סיכום הם הרמב"ם של אלהדברים
 בכל התורה מן אסור החדש והגאונים. האמוראים אחרוני פסיקתבעקבות
מקום.

 שהסוגייה ולומר לסכם יכול אני ספרד ראשוני בספרי קפדני חיפושלאחר
 הגיאוגרפיים התנאים מעשית. שאלה בתור שולחנם על עלתה לאכלל

 חדש האוסרת המשנה את להביא ספרד מסורת של החכמים לכלאיפשרו
 איסור בקיום בעיות עם להתמודד צורך שום ללא פסוקה כהלכהבחו"ל
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 פשט? שלא איסור עם עושים מה - תימן פוסקיה.
 פחות נשתמרו שממנה תימן, יהודי מסורת עם אותנו מפגישה זותחנה

 הן לסייע, יכול המקורות צמצום ואשכנז. ספרד ממסורות מאשרמקורות
 עד התקופות, כל פני על הסוגייה פרישת מבחינת והן הדיון מיקודמבחינת
לימינו.

 החורף. לזריעת בנוסף קיצית זריעה של היא בתימן החקלאיתהמציאות
 במאה תימן מחכמי מסעוד, בן יוסף ר' שכתב קטע מתאר הזו המציאותאת

הי"ח:
 בחוץ-לארץ... החדשעניין

 תבואות ועיקר בתמוז, ושעורים חיטים הזורעים רוב תימן עריובכל
 הקציר וזמן אלול. סוף עד בתמוז מי"ז אלו, בארצות הגשמים וימותהשנה
 ואילך, טבת מחודש זורעים הטובות ובשנים ואילך, מתשרי השניםבכל

 ערי בכל בשוק הנמצאים ושעורים חיטים שרוב נמצא הפסח. מאחרונקצרת
 אין תימן, ערי בכל השוכנים ישראל וכל בודאי, חדש הפסח עד מתשריתימן
 מאשר ביומו יום רבר השוק מן תבואה ולוקחים אוצר, ולא שרה לאלהם

 שיש וטוענים הסתם, מן תבואה שלוקחים בעם המתחסדים מל וישימצאו.
 חדש שדין יבינו ולא ידעו ולא החדש, מן נזהרים ושהם עין טביעותלהם
 בפסח. חמץ כדין האוסריםלרברי

 זו: מפיסקה להעלות ניתן נתוניםשלושה
 בחודשי בשוק התבואה רוב שבו מצב יצרו והקצירה הזריעהתנאי1.

 החדש; מן היאהחורף
 מתאר יוסף ר' תבואה. השנה כל במשך מלקנות נמנע לאהציבור2.

 החדש; מאיסור מתעלם ככללו הציבור שבהמציאות
 שיש הטוענים בעם"( המתחסדים )"מן אנשים קבוצתישנה3.

 נזהרים הם וכע לחדשה, ישנה תבואה בין בשוק להבחיןבאפשרותם
 חדש.מאיסור

 בשוק יש בשנה. שנה מדי עצמה על שחוזרת רגילה מציאות תיאורלפנינו
 לכן "ישנה", תוצרת לקניית אחרת אלטרנטיבה שום ואין החדש, מןתבואה
 הגיבו כיצר לבדוק אפוא נבקש זה בפרק האיסור. מן מתעלםהציבור
 הרווחת המציאות ובין בידם המסורה ההלכה שבין לפער בתימןהפוסקים
בציבור.
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 ה-ט"ו( )המאה מצנעא הלוי דוד ר'ו.
 והוא תימן, בארץ הזה הדבר והתפשט התעצם שכבר הרואה, אתהותדע
 לא חדשה תבואה באיסור האמור פסוק שאותו וכאילו החדש, אכילתבגלל
 ולנאמנות, לעדויות הצורך מפני בדת, גדול קלקול וזה נחקק, ולאנכתב
 מן ניצול אחד אף ואין גדול, מכשול שזה לפי וגיטין, כתובות עיריובפרט
 תמיד". נגדי "וחטאתי הכתוב: כמאמרהחטא,

 בכך, להיזהר וצריך באזהרה זה דבר ונודע התפרסם כבראדרבה,
 לעדות פסולים הרשעים עוד, שאמרו מה וראה וכו'. לה'",ו"הנסתרות
 וכל ממנו, יותר חמור ולא מזה, יותר עוד קשה ואין השבועה, עלוחשודים
 כשרות. בחזקתישראל

 ביטוי שזהו נראה וחקוק". כ"כתוב בחו"ל חדש איסור את רואההכותב
 הוא מליצי. ביטוי רק ולא בתורה, ככתוב האיסור אל להתייחסותמובהק
 דוד ר' הרמב"ם. שפסק כמו מדאורייתא, הוא שהאיסור ההלכתי בקוממשיך
 לכשרות וחושש "רשעים" בשם החדשה התבואה אוכלי את מכנההלוי

 את המעצימה ביותר, מחמירה גישה זוהי לעדות". פסול "רשע שכןערותם,
 על העובר התורה. מיסודות אחת היא כאילו שנדמה עד החרשמצוות
 שרוב מכיוון לעדות. פסול וממילא רשע, נקרא חדש ואוכל זהאיסור
 ערים על-ידי נעשו הקידושין שרוב הרי זה, עניין על מקפיד אינוהציבור
 קצרה. הדרך ממזרות לבעיות עד ומכאןפסולים,
 האיסור על שמרו לא כמה עד למדים גם אנו המשיב דברי מתוךאולם,
 ולא נכתב לא חדשה תבואה באיסור האמור פסוק שאותו "כאילובתימן:
 והתפשט התעצם ש"כבר נוהג אלא וזמני, מקומי קלקול זה איןנחקק".
 תימן".בארץ

 ה-י"ח( )המאה המהרי"ץ - צאלח יחיא ר'2.
 של התשובות בספר ה-י"ח. במאה תימן רבני לגדול נחשבהמהרי"ץ
 ב' )חלק מהן באחת ונעיין החדש, לשאלת הידרשויות כמה ישהמהרי"ץ
 קל"ה(:סימן

 ומוכרים מהכפרים יהודים כמה שבאים עמינו, בבני שערוריה ראיתיאכן
 עליהם לסמוך כלל רואה ואיני קצירה, מעת אותה ששמרו דבריהם לפימצה
 שהר להאמינם שלא שבהם השוה והצד אחריהם. שחקרתי חקירותמכמה
 חדש. אוכליהם
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 על החשוד לן, וקיימא בניסן, י"ח תחלת עד נוהג עדיין חדשואיסור
 מטעם ואם-כן, קי"ט, סי' ביורה-דעה כדאיתא מעידו ולא דנו לאהדבר
 שאמרו דבריהם עוד יושיענו מה ואם-כן, להם, נאמין לא חדשאיסור

 קצירה. מעתששמרום

 ניתן מתוכנה אך בחו"ל, החדש בדין במישרין עוסקת לא אומנם זותשובה
 מצה לקנות שלא דברו לשומעי מורה הוא המהרי"ץ. של עמדתו עלללמוד
 אינם שהם לפי שמורה", "מצה בתור למוכרה המבקשים הכפריםמבני

 הפוסל דבר חדש", כ"אוכלי המהרי"ץ על-ידי מוחזקים כולם בדבר.נאמנים
 מחזירים המהרי"ץ של אלו דברים המצות. של טיבן על מלהעידאותם
 יחיא ר' שפירסם העתיקה ולתשובה הלוי, דוד ר' של לתשובותאותנו
 התימנית ההלכתית העמדה זוהי לעיל. שהזכרנו רביד-הזהב,בשו"ת

 לנו יש כך על עדויות החדש. מן לאכול המשיך כתימן הציבורהקלאסית.
 ב"ר שלום הרב שעברה. למאה ה-50 בשנות התימנית הקהילה לחיסולעד
 תשל"ט(, בריחי )מהדורת פעולת-צדיק לשו"ת הערות שכתב הלוי,יחיא
 שבזמן איסור, הנוהגים עוד ש"ראה הי"ט(, המאה )סוף אביו בשםמספר
 שולחן מייחדין היו וכדומה, חתונה של במסיבות לאכול מתאספיםשהיו
 שולחן אלמישנין( )מידת לו וקוראים בחדש, איסור לנוהגיםמיוחד

 כמעט הדחק, מרוב האחרון, ובזמן חדש. באיסור יכשלו שלא כדיהמישגים,
 המקילין". על סומכיןכולם

 קיומית בעיה מול אל ואשכנז צרפת ראשוניו.
 ה-10 במאה מתחילים אשכנז יהדות של הראשונים הספרותייםהעקבות

 וכן רש"י של המופלאה יצירתו עם ובעיקר הגולה(, מאור גרשום רבנו)עם
 כפרשן בעיקר התפרסם רש"י ה-14-11. במאות ונכדיו, תלמידיושל

 התפרסמו רש"י של נכדיו בתלמוד. והן במקרא הן ביותר, והבהירהפשוט
 לימוד שיטת פיתחו הם התורה. בלימוד שהובילו המהפכהבזכות

 התוספות".9 בעלי "שיטת בשם שמוכרתדיאלקטית

 ועל עורלה, במסכת "סתמית" משנה על כאמור מבוסס בחו"ל חדשאיסור
 פני על משים מבלי לעבור ניתן מנחות. במסכת "בתראי" אמוראיםדעת
 הרמב"ם, ופסיקת הרי"ף הלכות עם ומנחות קידושין במסכתות זוסוגייה
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 מימי אשכנז חכמי כל את שהעסיק עניין של בליבו מצויים שאנו לדעתולא
 צורכי ובין המחמירה ההלכה בין לגשר ניסו כולם ואילך.ה"תוספות"

 ספרות בכל מצויים אלו דיונים שמירתה. את איפשרו לא שכמעטהחיים,
 העוסק אשכנזי הלכה ספר מצאתי לא באשכנז. שמקורן והתשובותההלכה
 של לספריהם גמור בהיפוך זו, לסוגייה נזקק שלא אסורים מאכליםבהלכות
 ספרד.פוסקי

 ומנהגי החקלאות תנאי של שילוב ממש. קיומית היתה באשכנזהבעיה
 החורף. בחודשי החדש מן בתבואה שימוש המחייבת מציאות יצרוהשתייה
 הללו. הגורמים שני של תיאורלהלן

 קיץ זריעת - החקלאות תנאיא.
 עונות שתי מזרע. ימי גם אלא קציר, ימי רק אינם הקיץ ימיבאירופה,
 והיא חורף, זריעת נקראת האחת דגנים. לגידול באירופה ישחקלאיות
 בסתיו, נעשית זו זריעה לארץ-ישראל. השנה עונות מבחינתמתאימה
 כך, החורף. במשך ומשתמר בשלג מתכסה הוא וצומח, נובט שהזרעולאחר
 מתכסים השלגים הפשרת ועם החורף, ימי את עובר הוא בבידוד,עטוף
 האירופית החיטה זרעים. מאותם הצומחות שיבולים של רב בשפעהשדות
 מחוקרי אהד מתאר וכך למאכל. המיועדת השעורה רוב וכן כךגילה

 באירופה: הזריעה עונות אתהחקלאות
 ולאביביים. לחורפיים הלחם דגני את לחלק בחו"ל נוהגים הזריעה זמןלפי
 שועל ושיבולת חורף שעורת חורף, חיטת שיפון, משתייכים: החורףלדגני

 אשר ואורז. דוהן דורה, תירס, שעורה, קיץ, חיטת הקיץ: לדגניחורפית.
 הדרומיות, בארצות נזרעת שהיא ולהדגיש, להסתייג יש החורף,לשעורת
 לציין, יש כן אביבי. לדגן השעורה נחשבת כלל ובדרך בלבד, ביותרהחמות
 כלל בדרך אבל חורפית, שועל שיבולת של מסוימים זנים אמנםשקיימים
 קיץ.10 כתבואת אותהזורעים

 נשתרשו לוודאי שקרוב שעורים, ולחם שיכר להכנת נזקקו הקיץלתבואות
 בניסן. ט"זלאחר

 שיכר לשתיית בתבואה השימוש - השתייה מנהגיב.
 שעורים. שיכר של ובמסחר בייצור היהודים עסקו האמוראים בתקופתכבר

 בעיסוקם מרכזי לענף להיות ביין-שרף המסחר הפך ימי-הביניים,בשלהי
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 נזקקו היבשת, תושבי כל כמו אירופה, שיהודי ספק אין היהוריס.של
 להבין יש הבעיה, עוצמת את להבין כדי מדינה. משקה בתור בירהלשתיית

 ומאגסים( )מתפוחים לסיידר ליין, נחלק המשקה בבירה. השימוש הקףאת
 בהרבה זולה שהיתה משעורה, בירה בעיקר שתו העממיות השכבותולבירה.

 בגרמניה לבירה. שווה-ערך להיות הסיידר הופך הי"ד במאה רק הסיידר.מן
 יוחד החקלאי מהייצור שליש בירה. בשתיית הצמא את הרווובאנגליה
 העליונה לשכבה נועד היין השועל. ומשיבולת השעורה מן הבירהלתוצרת
 הבדל מדינה. כמשקה בו והשתמשו יותר, מצוי היין היה בצרפת רקבלבד.
 הצורך של הבעיה הצגת על במישרין משפיע לגרמניה צרפת ביןזה

 השנה. חודשי בכל בירהבשתיית
 בשני הלכתיים דיונים עורר עיקרי כמשקה בבירה הגדולהצורך
תחומים:

 חדש; מתבואת העשויה בירה .1
 גוי. של בבית-מרזח או גוי של בירה שתיית2.

 את עקרונית שקיבלו האשכנזים, הפוסקים עמדות את מרכז הזההפרק
 בעורלה, משנה" )כ"סתם מדאורייתא בחו"ל אסור שחדש האומרתהדעה

 מן אחד כל והרמב"ם(. הרי"ף ודעת מנחות במסכת "בתדאי"אמוראי
 וכולם זו, הלכה שבשמירת המעשית לבעיה חשוף היה האלההפוסקים
 על-ידי זו בתבואה השימוש את להתיר דרכים חיפשו הכלל( מן יוצא)ללא
 מהוראה. הימנעות על-ידי למצער, או האיסור,עקיפת

 ר"י )המכונה שמואל בן יצחק רבנו1.
 הבעיה הפיכת הזקן(:11

לספק
 - לארץ בחוצה הזרוע החדש כי אחת, בתשובה שמואל בן יצחק רבנוהשיב
 ונשרשות נזרעות שלנו תבואות רוב כי לאסור, לנו אין מספק אבלאסור.
 אפלי. בין חרפי בין העומר,קודם

 ואף-על-פי-כן הפסח, אחר שבולת-שועל זורעין רובןובלומברריאה,
 שרובן מצרפת, שם לבא ויכול נעולות, מדינות דלתות שאין מאחרמותר,

 מותר. הפסח, קודםזורעין

 לאסור, אין חדש ספק ואולם בחו"ל. אסור שהחדש עקרוני באופן פוסקר"י

 מדגיש הוא הפסח. לפני הנזרעת התבואה רוב אחר ללכת אפשרות ישכי
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 מוקדמות לזריעות היא והכוונה ל"אפלי", ובין ל"חרפי" ביןשכוונתו
 הקיץ, דגני משאר מוקדם נזרעת היתה השעורה הקיץ. בעונתומאוחרות

 שדבריו אלא לא. או לפסח קדמה זריעתה אם לספק מקום היהולכן
 לעיתים נעשית הקיצית הזריעה שבהם מסוימים למקומות רקרלוונטיים

 השלגים להפשרת להמתין יש שבהן יותר, צפוניות בארצות הפסה.לפני
 להיתלות אפשרות כלל בדרך אין לזריעה, הקרקע הכנת את המאפשרולזמן
 זה.בספק

 עדותו, על-פי צרפת. שבמרכז בדמפייר היה ר"י של מושבומקום
 היה ולכן הפסח, לימי עד כלל כדרך איחרה לא בצרפת הקיציתהזריעה
 לקולא. אחריהן ולילך זריעות רוב על לסמוךניתן

 אחרים על לא אך עצמו על מחמיר מרוטנבורג:2י מהר"מ2.
 לאכול שלא כמחמיר אותו זוכרים המהר"מ שתלמידי עולה מקורותמשני

 חדש: לאיסור חשש בה שישמתבואה
 את מביא ג', קטן סימן י', אסורות, מאכלות הלכות מיימוניות,הגהות

 ומסיים: הר"ידברי
 מהם שיש מפני שעורים, לאכול שלא עצמו על מחמיר רבנו מוריאכן,

 מאד. בסמוך לפניו או הפסח לאחרנזרעים

 הנזכרת: תשובתו בסוף כך על מעיד הרא"שגם
 הפסח, בפרוס היו הגויים עינוי שימי ושלוש, פעמיים מנעורי זכור אניוגם

 לאיסור. למעשה הלכה הורו לא אבל איסור, נהגושרבותי

 ידיעה מתוך הציבור, לכלל ולא לעצמה איסור המורה ציבורית הנהגהזוהי
 מאכל כמו בסיסיים מצרכים והימנעות בהקפדה לעמוד יכול לאשהציבור
 לאיסור, מורה אינו אך עצמו, על המחמיר הפוסק של הגישהומשקה.
 בריבית: להלוואה בנוגע גם מרוטנבורג המהר"מ אצלמופיעה
 שמלוים מלכותנו, בכל להיתר הדבר פשט שרבו, בעונות כי ידעתיאמנם
 והמכשלה להם. ולא חוטאים המלוים והגבאים קצוצה, ברבית צדקהמעות
 ואין הנאכל, גזל שקשה וכל-שכן למחות. כח בי ואין ידיהם, תחתהזאת

 שלא שאסור כשם מזידים. יהו ואל שוגגים שיהו מוטב בדבר.להאריך
 נשמע. שאינו בדבר להוכיח אסור כך הנשמע, בדברלהוכיח
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 איסור על אי-הקפדה תופש הוא שאין להסיק ניתן המהר"מ פסקיבהשוואת
 וגם קדומה, מסורת זוהי אלא עבירה, וכמעשה ראשונים גדר כפריצתחדש
 שנהגו המנהג על לערער אין התלמודית, ההלכה את תואמת אינהאם

 גיסא, ומאידך החדש, אוכלי כנגד המהר"מ יצא לא גימא, מחדקדמונים.
 הגדול שהחשש ברור הדחק. שעת על המבוסס מפורש היתר ללמד רצהלא

 באופן בו וישתמשו ייטלוהו הפסק מקבלי שציבור הוא כזה פסקבנתינת
 דחק. בשעת שלא גםגורף,

 מהוראה שתיקה אשר(: )רבינו הרא"ש3.
 הידוע אשר, רבנו הגדול: תלמידו עם המהר"ם של בדרכו ממשיכיםאנו

 מכמה נובעת שלנו העיון במסגרת הרא"ש של חשיבותו "הרא"ש".בכינויו:
 עומד: הוא שבהם חשוביםצמתים
 לברוח נאלץ ה-13 המאה בסוף אך אשכנז, במסורת נטועים שורשיו1.

 נחשף הוא בספרד ביתו. את שם ובנה לספרד, הגיע לבסוףמשם.
 מהמסורת מאוד שונה שהיתה הספרדית, ההלכהלמסורת

 את באמתחתו שמרכז הראשונים אחד הוא זו מבחינההאשכנזית.3'
 התפוצות. שתי שלהאינפורמציה

 הלכתית אנציקלופדיה מעין הטורים, כשם ספר כתב יעקב, ר'בנו,2.
 ובהן ה-14, למאה עד ההלכתיות ההכרעות כל את בתוכההמכנסת
 יעקב ר' קבע מקומות בהרבה לספרדים. אשכנזים בין פסיקההבדלי
 לאחד אותו הפך כך ועל-ידי הרא"ש, אביו, סמך על ההלכהאת

 ההלכה.14 עיצוב על ההשפעהממרכזי

 בקטע נשתמש ואנו מקומות, בכמה נשתמרו הרא"ש שלדבריו
 פותח הרא"ש רצ"ג. סימן יורה-רעה, חלק הטורים, בספר בנושהביא
 התורה. מן בהו"ל אסור שחדש הפשוטה ההלכה בקביעת דבריואת

 נוכרי. בתבואת גם אסור שחדש בהלכה דן הוא זו קביעהלאחר
 לו. שקדמו החיבורים בכל נפסק כךלדבריו,

 אסור החדש שלשיטתו מבהירה הרא"ש בתשובת התיאורטי החלקמסקנת
 כך: כותב הוא זאת ובכל מדאורייתא,בחו"ל

 וגם הפסח, בפרוס היה שלהם שענוי יען לבי, את נתתי הפסח, לפניועתה,
 ולא הפסח, לפני נזרעו דמיעוטא ומיעוטא לחרוש, יכלו ולא היה הגרידעת

 מעובדי דרשו לשואלים: משיב ואני לי. ישמעו לא אולי לאסור לבימלאני
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 אני וגם אסור. לאו, ואם מותר, העומר, לפני נזרע שהרוב יאמרו אםאדמה,
 שרבותי הפסח, בפרוס היה שלהם שענוי ושלש, פעמים כבר מנעוריזכור
 מורה ואיני סמיכנא ואהא לאיסור; למעשה הלכה הורו לא אבל איסור,נהגו

 יפרוש. והחרד שוגגים שיהיו ומוטבאיסור,

 מציאותי ספק היה לא עמד, שבה בשנה דבריו. לעיקר הרא"ש מגיעכאן
 הגויים של העינוי" "יום מאוחר, עד נמשך החורף החדש. איסורבשאלת
 לפני לחרוש יכלו ולא היה, הגריד" "עת וכן פסח בערב היה להלן()ראו
 דמיעוטא". "מיעוטא אלאהפסה

 נתונים: שני מצייןהרא"ש
 לשבות הנוצרי למנהג רומז שהוא נראה - הגויים של עינוי""ימי1.

 מלא הירח שבו השבוע בסוף לשני שישי שבין בימיםממלאכה
 לתג סמוכים אלו ימים רכות בשנים ה"איסטר"(. )ימי מרסבחודש
 הרא"ש. מדבר כנראה זו מציאות ועלהפסח,

 עדיין השדות שבה התקופה פירושו הגריד שקת ברור - הגריד""עת2.
 מוקדם. לעיבוד וזקוקים לזריעה ראוייםאינם

 בעונה כשדות שתצמח שהתבואה הרא"ש, של הוודאית הידיעהלמרות
 מדאורייתא, איסור זהו שלשיטתו ואף-על-פי חדשה, תבואה תהיההבאה
 לא "אולי בדבריו: מפורשת השתיקה סיבת לאיסור. להורות מוכן אינוהוא

 לי".ישמעו
 לו. ישמעו שלא מחשש יותר לרא"ש היה חדש איסור שבענייןכנראה
 של לידיעתו הרומז כביטוי להתפרש צריך לי", ישמעו לא "שמאהביטוי:
 אוכל של קיומית שבשאלה וידע קהלו, את להכיר שהיטיבהרא"ש,
 חדש. מאכילת יימנע לאושתייה,
 ראינו שאותה מרוטנבורג, המהר"מ מורו, עמדת על נשענת הרא"שגישת
 מהוראה. בשתיקה בחרו מוצהר שבאופן חכמים, שני לפנינו הקודם.בסעיף
 המציאות הכרת מתוך לפניהם, ודאי כשהאיסור גם לאיסור, מורים אינםהם

 זו, גישה על שיערערו פוסקים היו אומנם להם. ישמע לא שהציבורוהידיעה

 אשכנז חכמי על המקובלת העמדה להיות זו עמדה הפכה כללי באופןאך
 הופעת שגם נראה באשכנז. ההלכה ספרות בכל כך והמשיכה הי"ד,במאה
 סייעה הרא"ש, בן יעקב ר' של הטור ספר בתוך במלואה הרא"שתשובת
 זו. עמדה להתפשטותביותר
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 אסור שחדש המחמירה העמדה את קיבלו האשכנזיםהפוסקים
 על-ידי פתרון מצאו זאת ועם גויים, של בתבואה ואפילו בחו"ל,מדאורייתא

 בכל האיסור. את להתיר המאפשר ספק(, גבי על )ספק "ספק-ספיקא"יצירת
 נזהר אך חדש, חשש של ומשתייה מאכילה ונמנע שדקדק חוג היהמקום

 לאחרים. כךמלהורות

 הכלכלי ההבט - ורמ"א שולחן-ערוךז.
 בעולמה ביותר המרכזיים החיבורים אהד את פוגשים אנו השביעיתבתמנה
 ה-16 )המאה קארו יוסף ר' שחיברו זה, ספר שולחן-ערוך. ההלכה:של

 הספר במבנה הרמב"ם. של משנה-תורה דוגמת חוקים ספר הואבצפת(,
 בעקבות הלך ובסגנון בניסוח הטורים. לספר קארו יוסף ר' נצמדובסידורו
 ספר על הפרשני מפעלו של ועיבוד קיצור מעין הוא זה ספרהרמכ"ם.
 ההלכה של התלמודיים המקורות כל את אסף הוא יוסף. בית -הטורים
 ממש(, לימיו )עד שהכיר הדיונים כל את והוסיף הטורים, בספרהמוזכרת
 שיטתו ועוד. הזוהר, מספר קבליות השפעות אשכנזיות, מסורותכולל

 כ"מועצת אישים בשלושה בחר הוא פשוטה; היתה ההלכהבקביעת
 הסכמה היתה שבו מקום בכל והרא"ש. הרמב"ם הרי"ף, שלו:הגדולים"
 פסק הוא - מחלוקת היתה שבו במקום שאלה. שום התעוררה לא -ביניהם

 הרוב.על-פי
 משה הרב בקרקוב ישב ספרו, את קארו הרב כתב שבה תקופהבאותה
 מתוך הטורים לסכ.ר מקיף פירוש כתב הוא זהה. במפעל והתחילאיסרליש,

 לידיו הגיע ספרו כתיבת באמצע מקוצר. הלכתי ספר ממנו למצותכוונה
 להשלים רק לו שנותר הרמ"א הבין הספרים ומהשוואת יוסף, בית שלעותק
 של המאוחרים האשכנזיים המקורות בהוספת קארו, יוסף ר' של מפעלואת

 שאינה באשכנז, הנהוגה ההלכתית המסודת את להוסיף וכן ופולין,אשכנז
 ספרו. את קארו הרב ביסס שעליהם הגדולים שלושת עלמבוססת
 עם קארו, הרב של שולחן-ערוך משניים: המורכב ספר לנו נוצרכך
 המרכזי הבסיס להיות הפך זה משולב ספר הרמ"א. של הערותיו -המפה
 היום.5, ועד מאז הלכה ללימוד ביותרוהחשוב

 מחבר הרב, דברי בין גדול הבדל יש בחו"ל", "חדש בנושא שנראה,כפי
 הרמ"א. וביןהשולחן-ערוך,
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 ב' סעיף רצ"ג, סימן יורה-דעה, שולחן-ערוך,1.
 בשל בין ישראל בשל בין בחו"ל, בין בארץ בין נוהג החרשאיסור

עובד-כוכבים.

 שם הרמ"א, הגהיר2.
 היא ספק ספק-ספיקא, מכח הפסח לאחר שרי תבואה סתם כל מקום,ומכל
 קודם נשרשה דילמא מקום, מכל זו, משנה לומר תמצא ואם שעברה,משנה

העומר.

 שזורעים מדינות במקצת כגון הפסה, לאחר ודאי שזורעים תבואהוכמיני
 לא אם הקציר, אחר להחמיר לו יש אז הפסח, לאחר ושעורים שועלשבולת
 קודם שזורעים אחר ממקום באה התבואה ורוב נעולות, מדינה דלתותשאין
הפסח.
 זורעים ההוא הגליל וככל הפסה, לאחר נמשכים החורף שימות כזמןוכן
 להורות אין אבל הסתם, מן ולחוש להחמיר יש הנזכרים, דברים הפסחלאחר

 שוגגין שיהיו מוטב כי אלו, ממינים ואכילתן שתייתן שרוב במקוםלאחרים
 מזידין. יהיוואל

 ההלכה את מביא הספרדית, הפסיקה מסורת את לגמרי הממשיך קארו,הרב
 וחסר רציף כקו נראים הדברים נוסף. דיון כל ללא )המחמירה(התלמודית
 להלכה ועד ובית-מדרשו(, עקיבא )ר' התנאים מימי שנמתחסיבוכים,
 בשולחן-ערוך.הפסוקה
 ההתלבטות כל את מגלים אנו בהגהותיו, הרמ"א אצל זאת,לעומת
 בארצות שחיו ליהודים להתיר כדי שנעשו הנסיונות כל עםהאשכנזית

 סדיר. אורח-חיים ולנהל האיסור, על להתגברהצפון
 פסח. הלכות בסיום - בשולחן-ערוך נוסף במקום מוזכר חדשדין

 תפ"ט סימן אורח-חיים, שולחן-ערוך,3.
 ליל תחלת עד כרמל, בין קלי בין לחם בין הזה, בזמן אף חדש לאכולאסור
 בניסן. י"ז ליל תחלת עד ישראל, ובארץ בניסן;י"ח

 תבואה אכילת של האיסור את רואה שהוא ברור קארו יוסף ר' שלמהניסוח
 הרמ"א בחוץ-לארץ. ובין בארץ בין גמור, כאיסור המותר הזמן לפניחדשה
 מסכים שהוא לחשוב היה ואפשר המחבר, דברי על הערה כל כאן כתבלא
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 באחת דעתו את גילה הרמ"א ואולם לעיל. שראינו דבריו למרותעימו,
מתשובותיו:
 דרבנן, ספיקא אלא אינו הזה בזמן חדש כל דהרי כך, כל לחוש ראין לינראה
 חדש שכל שכן כל מדאורייתא, בעלמא ברוב בטל אסור ודאי אם אףדהא
 רק נזהרין אינן העולם רוב ולהכי בעלמא, חומרה אלא אינו הזהבזמן

הפרושים.

 אלא אינו הזה בזמן חדש "כל בדבריו: לתמצת אפוא אפשר גישתואת
 למציאת בנוגע הרמ"א של גישתו על חוקרים כתבו כבר בעלמא".חומרה
 זו.6, לרשימה להיתוסף יכול שלנו והמקרה ממון, הפסד של במקוםהקלות

 אלא לשולחן-ערוך בהגהותיו זו עמדה להזכיר שלא בחר שהרמ"אמעניין
 מקלות, תשובות במתן רגישותו על משהו המלמד דבר פרטית, בתשובהרק

 לרעה. שימוש מישהו בהם יעשה שמאוהחשש

 גורף היתר - סירקיש יואל הרבח.
 )1619(. שע"ס בשנת בקרקוב הרבנות כיסא על עלה סירקיש יואלר'

 מצטרף זה ספר חדש. בית בשם הטורים, ספר על פירוש הוא הגדולספרו
 את ה"בתים" שני משמשים וביחד יוסף, בית קארו: יוסף ר' שללספרו
 בכינוי: יואל ר' נודע הזה הספר שם על הטורים. לספר התמךעמודי

 קרקוב, בקהילת לו שאירע מקרה על מספר הוא מתשובותיובאחת
 והפך משלו, שונה ולימורית הלכתית מסורת עם חזן לעירכשהגיע

 היה: האורח החזן את שהרגיזו הדברים שאר בין נגדו. לוחמתלאופוזיציה
 ענה בתשובתו הב"ח. כדברי בו", ונזהר נוהג שאינני החדש איסור דבר"על
 עקרונית: אלא אצלו, מקרית אינה חדש איסור על שאי-הקפדתו לחזןהב"ח

 כדברי ושלא גוים, בשל היתר ומצאתי זה בדין ולפשפש לחקור לבינתתי
 גמורות. בראיותהתוספות

 להלכות הטור על חדש בית בפירושו גם אלה דברים מביא סירקיש יואלר'
 כותב: הוא דבריו בסיוםחדש.

 בשל לאסור אין אליעזר, כר' דהלכה דאף-על-גב ברור, דעתי עניות לפיאבל
 ההלכה... מעיקרנכרים



 לאו בנימין הרב ן150

 על-פי שנהגו המנהג היפך לאיסור, הוראה להורות גדול לשום איןולכן
 להיתר. ישראלגדולי

 את המתיר האשכנזי הנוהג וחד-משמעית; ברורה עמדה מביעהב"ח
 מאשר יותר שאינו האיסור, מהוראת חזק המדש מן בתבואההשימוש
 שמורגל למי להחמיר רק אלא לאיסור, להורות רשות אין ולכןחומרה,

 החמרה, של נורמות הציבור על להחיל בניסיון סכנה ישנה שכןבחסידות,
 תועלת. ולא נזק בהכרח יגרוםוהדבר

הביקורת
 לפסוק העזתו רקע על בעיקר חריפה, התנגדות עורר הב"ח של זהפסק

 בספרות חדשה תקופה נפתחת שכאן לומר ניתן התוספות. לבעליבניגוד
 מחוץ שהוא לדבר הופך ראשונים על המחלוקת עניין שבההרבנית,
 לקבל והתקשו התקוממו הב"ח אחרי שבאו והפוסקים הפרשניםלנורמה.

 דוגמת ראשונים פוסקים על לחלוק יכולים אחרונים שפוסקים הגישהאת
 שתיים רק ואביא לסוגייתנו, ביחס לכך ביטויים מצאתי התוספות.7'בעלי
 העדויות: שללמבין

 השולחן-ערוך על טורי-זהביי הב"ח, חתן סג"ל, דוד ר'1.
 רצ"ג סימןיורה-דעה
 י שמשם הירושלמי, מצד היתר למצוא זה בדבר וחמי מורי טרחוכבר
 זה ואחרי עכו"ם, בשל אפילו איסור שיש התוספות בעל ר"יהוכיח
 כדברי שלא הירושלמי על אחר פירוש לו שיש ואמר הגדולים, כלנמשכו
הר"י.
 אין הירושלמי, על נכון פירוש לנו יהיה אם אף בזה, עסק לנו איןואנו

 הפוסקים. כל נגד ראש להריםלנו

 ג' סימן החדשות, אריה שאגת שו"ת צונץ, לייב אריה ר'2.
 מכת והרבה התוספות הסכימו כבר לא, או נכרי בשל נוהג חדש אםולענין

 בעל שקם עד מעולם, אדם פקפק ולא נכרי בשל נוהג שחדש ז"ל,הראשונים
 שסתר עצמו את ומשבח נכרים, בשל נוהג אינו דחדש והורה לן והתירהב"ח

 בשל נוהג שאינו להוכיח לדעתו ראיות והרבה וסיעתם, התוספות ראיותאת
 ממש. בהם אין וראיותיו דבריו וכלנכרים,
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 אנשים ידי שריפה אלא זו(, )במלכות מאד מרופה חדש שאיסור דיולא
 עליו סומכים תורה, של חדש איסור על עבור לבלתי וחרדים לנפשםהיראים
 נכרים. בשל נוהגשאינו

 החדשה העת - והבעש"ט הגרידאגו.
 עליית ההלכה. של בעולמה תנודות בהרבה מאופיינות וה-19 ה-18המאות

 ולרפורמה להשכלה תגובות-נגד לה, וההתנגדות התפשטותההחסידות,
 מן כמה ועוד. ה"חתם-סופר"( של היוצר מבית האורתודוקסיה)בצורת
 מהן הלכתיים, היתרים כלפי רבה בחשדנות אופיינו החדשותהמגמות
 כל את לבודד קשה הקהילות. של ודלדולן הישיבות של בעלייתןאופיינו

 שמייצגות שלנו בסוגייה תגובות בכמה נעסוק ואנו זו, סערה שלהמרכיבים
 היהדות. שעברה המהפכות מכלמשהו

 הב"ח של להיתרו מווילנה הגאון תגובת1.
 )נפטר החדשה בעת ליטא יהודי בקרב המרכזית הדמות מווילנה,הגאון

 קדקדו על הכו "וכבר הב"ח: של היתרו נגד רבה בחריפות כתבב-1798(,
 ידו".9, מתחת יצאה ושגגה האחרונים,כל

 עמדה נקט הוא ואם הדור. לגדול נחשב אך ברבנות, שימש לאהגר"א
 עליה. לחלוק ובוודאי ממנה, להתעלם מאוד קשה היה נחרצת,כל-כך
 ה-19, המאה במהלך גם קהילות רבני עוד למצוא ניתן זאת,למרות

 מסורת את ומאמצים הגר"א על חולקים מרובה ובהתנצלות רבהשבזהירות
 ברמ"א. שהופיע כפי ההיתר על סומכים לפחות אוהב"ח,

 )הבעש"ט( טוב שם הבעל על-ידי ההיתר אימוץ2.
 מייסד טוב", שם "הבעל ישראל ר' באוקראינה חי תקופהבאותה

 על ידיים בשתי סמך שהבעש"ט אומרת החסידית המסורתהחסידות.
 ההסברים אחד פקפוק. שום ללא חדש שיכר ושתה הב"ח, שלהיתרו
 עירו מז'בוז', בקהילת רב בצעירותו היה סירקיש יואל שר' הוא זולמסורת

 אל הבעש"ט התייחס זה בזכות לפניו(. שנה )כמאה טוב שם הבעלשל
 אם גם ללכת יש שעל-פיו המקום, רב היינו כ"מרא-דאתרא",הב"ח

 על בספרות מופיע וכך אחרת. מלמדת הנורמטיבית ההלכתיתהמסורת
 החסידים:מנהגי
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 דינו? מה הזה בזמן הדש על כחלומו שאל ז"להבעש"ט
 לכבודו. יום מ' הגיהנום את ציננו הב"ח פטירת שלאחר לווענו

 ואמר: ממנו שתה מחדש, שיכר להביא ושלח הבעש"ט עמדובבוקר

 עליו".20 לסמוך הב"ח הוא"כדאי

 - וערוך"השולחן משנה-ברורהי.
 הקהילה לרב הישיבה ראשבין

 ליטא ישיבות לכל הדגם שהיא וולוז'ין, ישיבת את הקימו הגר"אתלמידי
 סגור עולם יצרו הישיבות בשואה. לחורבן ועד ה-19 המאה מןהמפוארות
 והאידיאל ההלכתיים, ההתנהגות כללי את קבעו הישיבה ראשי שבוומוגדר,
 ככל כלשהו. להיתר בהזדקקות צורך ללא בשלמות התורה את לקייםהיה

 קרוב וממילא ה'", "עבד יותר חש הוא כך יותר, עצמו על מחמירשהתלמיד
 בנושא להקלות כלל מקום היה לא זו באווירה עולם. של לריבונויותר

 היינו, - השכר הצער לפי - אגרא" צערא "לפום היתה: המדיניותהחדש.
 מעשינו. על השכר יגדל כך המצוות, קיום על יותר ונצטער שנתאמץככל

 כדרכם, להתנהל היהודיים החיים המשיכו ליטא לישיבות שמחוץבעולם
 הציבור, בתוך שחיו הקהילות, רבני הרגילים. האנושיים הצרכיםעם

 ולעיתים ההלכה, של לעולמה הציבור את לקרב דרכים בחיפושהתמידו
 קיומה. את לציבור המאפשרות בהלכה, מקלות שיטותלמצוא

 יסודיים ספרים בשני למצוא ניתן אלה כיוונים לשני תמציתיתדוגמה
 וערוך-השולחן. משנה-ברורה ההלכתי: בארון-ספריםוחשובים
 "חפץ-חיים" המכונה מראדין, מאיר ישראל הרב כתב המשנה-ברורהאת
 בעל במינה, יחידה דמות היה הוא העולם(. מלחמות שתי בין בפולין)נפטר
 על לעבודה מתלמידיו הגבוהות בתביעותיו ידוע והיה תרומיות,מידות
 הסתופף חייו וכל קהילה, כרב כיהן לא מעולם החפץ-חיים המידות.תיקון

 עד ההלכה כל את מרכז משנה-ברורה, ההלכתי ספרו הישיבה. שלבעולמה
 הוא בפסיקותיו "אורח-חיים". בחלק שולחן-ערוך החיבור על-פילימיו,
 להיות הרוצים לאלה הדרכה יש רבים במקומות אך מגוונות, דעותמביא
 להחמיר.יג להם שראוי שמים","יראי

 היה הוא אפשטיין. מיכל יחיאל הרב חי מקום ובסמיכות תקופהבאותה
 המסכם ספר הוא גם וכתב בליטא, יהודית קהילה רב שנים עשרותבמשך
 נכתב זה ספר ערוך-השולחן. השולחן-ערוך: סדר על ימיו עד ההלכהאת
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 מגמות על עמידה מתוך המחבר, לימי ועד מראשיתה ההלכה שלכסקירה
 של וחשוב עצום מאגר זהו תחום. בכל מרכזיות ובעיותעיקריות

 על זה ספר נכתב מהמשנה-ברורה, )להבדיל ההלכה חלקי בכלאינפורמציה
 השולחן-ערוך(. חלקי ארבעתכל

 שביניהם: ההבדל על נעמוד ומייד אלו, בספרים פיסקאות שתינשווה

 תפ"ס סימן ברורה,משנה רצ"ג יורה-דעה השולחן,ערוך

 סוברים שהעולם ספק שום בזהאין
 לא שכך, וכיון דרבנן, בחו"לדחדש
 הקרובות המדינות על רקגזרו,
 על יגזרו ואיך ישראל,לארץ

 שנצטרך כשלנו, הרחוקותהמדינות
 מזמן שנה מחצי יותרלהמתין
 יכולים הציבור שאין דבר -הקציר
 ישראל בית כל ולכן בו,לעמוד
 חס באיסור נכשלו ולאנקיים

וחלילה.

 כלל נזהרין אין העולםרוב
 עליהם שלימדו ויש חדש,באיסור
 להיות קשה דבר שהוא לפיזכות
 הדחק מפני סומכין ולכן בזה,זהיר
 שסוברין הראשונים מקצתעל

 מדברי אלא אינה בחו"לשחדש
 ישראל, ארץ משום שגזרוסופרים,
 הסמוכין במקומות אלא גזרוולא
 ובבל. מצרים כגון ישראללארץ
 ביד למחות בירינו שאין אףוהנה,

 נפש בעל כל מקום מכלהמקילין,
 הללו, היתרים על יסמוךלא

 שאפשר מה בכל לעצמוויחמיר
 הראשונים גדולי להרבה כילו,
 גווני. בכל דאורייתא איסורהוא

 בגלל לעצמם, להחמיר הנפש בעלי את מעודד שהמשנה-ברורהבעוד
 להוכיח ערוך-השולחן מצלית המדש, באיסור הכרוכים ההלכתייםההששות
 זו. בקולא חשש שום ואין מבוסס, הוא להקלשהמנהג

 סיכוםיא.
 לאורך במחלוקת שנויה היתה בחו"ל החדש סוגיית המסלול. לסוףהגענו
 דעת על האיסור התקבל האמוראים תקופת בסוף רק התנאים. תקופתכל

 הוא אם האיסור, לחומרת בנוגע מחלוקת התקיימה אז גם אךכולם,
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 את קיבלו כבר התלמוד בעקבות שבאו הפוסקים מדרבנן. אומדאורייתא
 ודברי משנה" "סתם סמך על והכריעו וכסגורה, כחתומההסוגייה

 מקום". בכל התורה מן אסור "החדש האחרונים:האמוראים
 אלא ההלכה, התפתחות בשאלת עוסקים איננו שוב ואילך,מכאן
 המציאות, לאור שבידם ההלכה עם הפוסקים התמודדותבשאלת
 המעשי הקושי את מסוימים. גיאוגרפיים באזורים מסובכתשהיתה
 א', חלק אור-זרוע, הספר מחבר יצחק, ר' ניסח הזו ההלכהשבקיום

 שכ"ח:סימן
 קונים אנו היאך עכו"ם, בשל נמי ונוהג בחו"ל נוהג וחדש הואילותימה,
 לחדש? חיישינן ולא העכו"ם מןתבואה

 יורה-דעה, ערוך-השולחן, בעל תיאר זו שבהתמודדות הקשה התחושהאת
 י':קצ"ד,

 שנה מחצי יותר להמתין שנצטרך כשלנו הרחוקות המדינות על יגזרודאיך
 בו... לעמוד יכולין הציבור שאין רבר הקציר,מזמן

ע~

 בתפוצות השונים הפוסקים בין הקיימים והגיוון השוני את הצגנו זובעבודה
 ואחידה כוללנית תשובה להשיב אפשרות שאין מלמד זה שוניהשונות.
 המציאות. עם הפוסקים של ההתמודדותלשאלת
 ההלכתי. הספרים בארון מהמסע להעלות שניתן מסקנות כמהלהלן

 הפסיקה על ההתרחשות למקום הקרבה השפעת1.
 של הרב העיסוק בין הפער היא הלימוד מן העולה ביותר הבולטתהתופעה
 פוסקי של המוחלטת השתיקה ובין החדש בשאלת ותימן אשכנזפוסקי
 דרך בגאונים, )החל אלה לפוסקים איפשרו הגיאוגרפיים התנאיםספרד.
 המשנה את להביא לשולחן-ערוך( ועד והרשב"א הרמב"ן והרמב"ם,הרי"ף
 בעיות עם להתמודד צורך שום ללא פסוקה, כהלכה בחו"ל חדשהאוסרת
 זה. איסורכקיום
 וזו כך, על עמד כבר השולחן-ערוך על טורי-זהב ספר בעל סג"ל, דודר'
לשונו:

 כל דחק זה איל שלהם דבארצות בזה, הדחק לשעת חשו שלאוהפוסקים
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 שנה באותה שיהיה יזדמן לא שנים ובהרבה החמים, בארצות היו דהםעיקר.

 חדש...22איסור

 ספרד. פוסקי בקרב החדש בעניין הדיונים העדר את מסביר זהפירוש

 התשובות של היעד קהל2.
 הם מי בשאלה תימן פוסקי ובין אשכנז פוסקי בין לראות ניתן מענייןהבדל

 היא תימן חכמי של מהמקורות העולה התמונה התשובות. שלהמכותבים
 זו, הלכה על הקפיד לא הציבור עצמם. לבין בינם המתכתבים רבניםשל

 הוכרו ואף החדש, איסור על שמרו יחידים רק מלהוכיחו. נמנעווהחכמים
 אותם לחזק נועדה הלומדים חוג בתוך ההתכתבות שכאלה. בתורבציבור
 כנגד קשים ביטויים ונקיטת האיסור חומרת אזכור מתוך ולעודדם,יחידים
 ניסיון של ביטוי שום נמצא לא הללו המקורות בכל חדש". "אוכליציבור
 מוחלטת הפרדה ישנה כלומר להוכיחו, אפילו או הציבור מנהג אתלשנות
 בתימן הרבנים שאין לומר ניתן שנבדקו מהמקורות הקבוצות. שתיבין

 )ראו באשכנז מצויה שהיתה התייחסות קדוש", כ"קהל לקהלםמתייחסים
להלן(.

 שתיקה של מדיניות3.
 בנושא למוטעית. הנחשבת העמדה של קיומה את מאפשרתהסובלנות
 פוסקים אותם בקרב בעיקר הסובלנית העמדה את מאתר אני בחו"להחדש
 באופן נמנעו אך מדאורייתא, אסור מחו"ל שהחדש עקרוני באופןשסברו
 ההלכה לאי-שמירת לגמרי חשופים היו הם לציבור. איסור מלהורותעקבי

 זכות. עליו ללמד רבות והתאמצו הציבור,על-ידי
 שהסובלנות ביטוי הוא מזידין" יהו ואל שוגגין יהו "מוטבהביטוי
 עמוקים שורשים למצוא ניתן אשכנז פוסקי שבקרב מתברר כבסיסו.עומדת
 הציבור שבהם במקומות גם איסור, מהוראת והנמנעת המבליגהלמגמה
 ! ספק כל ללא מדאורייתא איסור עלעובר

 למקורותיה חוזרת ההלכה4.
 שייכת החדש מצוות אם התנאים מחלוקת את ראינו הראשונהבתחנה

 ההלכה, שמסורת אף העולם. בכל שנוהגת או בלבד,לארץ-ישראל
 העולם, בכל נוהגת שהמצווה הכריעה התלמוד-הבכלי, על-פישהתעצבה
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 את לצמצם המבקשת האלטרנטיבית הקריאה הדורות כל לאורךנשתמרה
 היה שבו במקום רק נשמעה זו קריאה אומנם הארץ. לגבולות רקהמצווה
 את לעקור צריכים היו לא ההלכה חכמי אך ההלכה, את לקיים אמיתילחץ

 את עצמה ההלכה מתוך לחלץ הצליחו אלא פתרון, למצוא כדיההלכה
 ובתוך מתוך ביותר, קשות גם בעיות, לפתור המבקשת זו, מדיניותהפתרון.
 ישראל חכמי של והמנהיגות ההתנהגות את משקפת עצמו, ההלכתיהמגרש
 אחרית. ועדמראשית




