בס"ד

גיליון ב תשע"ה
מספר 525
ברכת הלבנה
מקורות קדומים בעד ונגד מנהגי ברכת הלבנה
רבים מהמנהגים סביב ברכת הלבנה (המכונה גם :קידוש לבנה) ,מפתיעים
מעט בקדמוניותם .מצאנו במסכת סופרים1:
ואין מברכין על הירח אלא במוצ"ש ,כשהוא מבושם 2,ובכלים [=בגדים]
נאים ,ותולה עיניו כנגדה ,ומיישר את רגליו 3,ומברך" :אשר במאמרו ברא
שחקים ,וברוח פיו כל צבאם [ ]...פועלי 4אמת שפעולתם אמת ,וללבנה
אמר שתתחדש באור יקר ועטרת תפארת לעמוסי בטן ,שהם עתידים
להתחדש כמותה ,ולפאר ליוצרם על כבוד מלכותו ,ברוך אתה ה' מקדש
ישראל וראשי חדשים" 5.ואומר שלש פעמים ,סימן טוב ,סימן טוב ,סימן
טוב ,תיהוי לכל ישראל ,ברוך בוראך ,ברוך יוצרך ,ברוך מקדשך ,ורוקד
שלש רקידות כנגדה ,ואומר שלש פעמים ,כשם שאני רוקד כנגדך ואיני
נוגע בך ,כך אם ירקדו בני אדם כנגדי לא יגעו בי .תפול עליהם אימתה
ופחד ,ולמפרע [=ופחד אימתה עליהם תפול] ,אמן אמן אמן ,סלה הללויה.
ואומר לחבירו שלש פעמים שלום עליך6.
ריקוד "מכתפי"
התלמוד מספר בהקשר זה ש"מרימר ומר זוטרא מכתפי (אהדדי( )7להו)8
ומברכי" 9.פירושים שונים נאמרו לגבי אותו ביטוי "מכתפי".
ר' דוד ב"ר שמואל הכוכבי מאישטיילא ,מראשוני פרובנס (מלפני כ700-
שנה) ,מסביר" :חכמים הראשונים היו מכתפין ומדלגין כשמברכין ברכה
זו" 10.הקשר בין מקור זה בגמרא ובין מה שראינו במסכת סופרים נמצא
במפורש בספר המנהיג בשם הראב"ן" ,וצריך לברך מעומד ולרחף כשהוא
מברך [ ]...ומצאתי בירושלמי 11ובמסכת סופרים [ ]...ורוקד לפניה שלש
פעמים" 12,וכן במאירי ,וכן הביא הרמ"א להלכה13.
יש כאן אולי מקור למחול של "הריקוד הישיבתי" ()The Yeshiva Shuffle
הנהוג עד היום בסוף ברכת הלבנה (לרוב ,תוך כדי שירת "טובים מאורות"),
המתואר מלפני למעלה מ 600-שנה אצל אחד מראשוני ספרד" ,שהיו נסמכין
ידו של זה על כתיפיו של זה ,וידו של זה על כתיפיו של זה ,דרך חשיבות,
להקביל פני שכינה דרך כבוד" 14.נדייק ,שלפי הגמרא ,ה"כיתוף" ,ריחוף,
דילוג או ריקוד ,היה תוך כדי הברכה ,לעומת הנזכר במסכת סופרים ,שם
משתמע שהריקוד היה אחרי הברכה ,כפי שמובא ברוב הראשונים 15וכפי
שנהוג היום.
לעומתם ,מצאנו מנהג במאירי" ,מקצת חכמים שהיו קופצים ומברכין []...
דרך שמחה וחיבת מצוה" .כלומר ,אולי היה קיים מנהג שלישי שקפצו לפני
הברכה 16.יש שהבינו מדברי המאירי שמסביר את המילה "מכתפי" בכך
שהיו נעזרים בהחזקת כתפי חבריהם שלפניהם כתנופה לקפיצתם 17.פירוש
אחר מופיע אצל בעל האור זרוע ,שגרס :מכתפי להו [=להם]" ,יש מפרשים
שהיו עבדיהם נושאים אותם על כתפיהם מרוב שמחה כשהיו מברכים על
חודש הלבנה"18.
לעומתם ,מסביר הטור ש"מכתפי" אינו מבטא שמחה ,אלא שאמרו ברכת
הלבנה "דרך חשיבות להקביל פני שכינה דרך כבוד" 19.יש המסבירים שלא
יכלו לאומרה ברוב עם ואמרו זאת לפחות שני אמוראים ביחד .הם החזיקו
איש בכתפי חברו 20,אולי בדומה למה שרוקדים היום בכניסת רב גדול או
בדומה לריקוד המסורתי "שאו שערים ראשיכם" שהושר והורקד עבור
"מלך הכבוד".
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ראו חיד"א ,ברכי יוסף ,אורח חיים תקפב ,ז ,שמסכת סופרים ,מה"מסכתות הקטנות" ,היא
מתקופת הגאונים ,לפני כ 1,250-שנה.
ראו במאירי ,סנהדרין מב ע"א ,ובתלמידי רבנו יונה ,על הרי"ף ,ברכות כא ע"א ,עד ששמח,
ויש מבארים ,שיברך קודם על הבשמים בהבדלה (נציין שבחו"ל ,עד היום אומרים הבדלה
בבתי הכנסת) ,או שיחכה עד כמה ימים לתוך החודש ,שתיראה הירח היטב ויתמתק.
ראו בבלי ,סנהדרין ,שם" ,הלכך נימרינהו מעומד".
ראו אנציקלופדיה תלמודית ,ד" ,ברכת הלבנה" ,טור תסז ,על גרסאות הברכה.
נוסח זו מוכר לנו ממוסף מראש חודש.
סופרים ,מהדורת הייגר ,ניו יורק תרצ"ז ,יט ,י.
מודפס בש"ס וילנה המצוי בסוגריים עגולים ,וכן בב"ח על הטור ,וכן עולה מחלק
מההסברים.
גרסת רב עמרם גאון (הרפנס) סדר ברכת לבנה; רבנו חננאל; אור זרוע ,נימוקי יוסף ,והטור.
בבלי ,סנהדרין מב ע"א .לא מובא בר"ח ולא ברי"ף ,אך מובא בסידור רב עמרם גאון ,מאירי,
נימוקי יוסף ,אור זרוע ,טור ועוד.
שער הבתים ,שער יג ,יז ,ירושלים תשמ"ג (ערך :ר"מ הרשלר) ,השוו בכלבו ,הל' ראש חודש,
סימן מג ,וכן בארחות חיים ,הל' ראש חדש ,סי' ט" ,ורוקד ומדלג ג' פעמים כנגדה".
לא מצאנו מקור בתלמוד הירושלמי ,אך כך גם במאירי ,וברבנו ירוחם ,עמ' סג ע"ד.
ספר המנהיג בשם אב"ן ,הלכות הלל וראש חודש ,מד.
רמ"א ,תכו ,ב.
מנורת המאור ,פרק ב  -תפילה הלכות ראש חדש ,עמ' .203
ראו להלן הערה  .36הבן איש חי ,הלכות שנה ב' ,פרשת ויקרא כה ,מפרט שמנהג בגדאד
לדלג ג' פעמים כשאומר סימן טוב ,אך בעצמו מדלג ג"פ נוספות באומרו "כשם שאנחנו".
בית הבחירה למאירי ,סנהדרין מב ע"א.
שמעתי מידידי הר"ה לב-ציון.
אור זרוע ,ב  -הלכות ראש חודש סימן תנו.
טור אורח חיים ,סימן תכו.
מסביר הב"ח שהיות והיו רק שניהם ולא ברוב עם ,הצטופפו ביחד להראות חשיבות.
יד רמ"ה ,סנהדרין ,שם .מובא על ידי בעל המשנה ברורה ,בביאור הלכה.

הרמ"ה מסביר באופן אחר ,שמחמת זקנותם וכבדתם היה קשה למרימר
ולמר זוטרא לעמוד והיו נסמכין על כתפי משמשיהם כדי לברך
פירושו יתאים למוזכר בסמוך שם בגמרא ,שיש לאמר את ברכת הלבנה
מעומד ,וכן זהה לביטוי מקביל בהקשר אחר על "אמימר ומר זוטרא"22.
אצל חלק מהאחרונים ,השל"ה והמגן אברהם ,מצאנו "ריקוד" שונה
במקצת" ,ורוקד ג' פעמים ויזהר שלא יכרע ,דמיחזי [=שנראה] ככורע
ללבנה ,רק זוקף באצבעותיו [ברגליו]" 23,ובערוך השלחן" ,ורוקד ג"פ כנגדה
על אצבעות רגליו" ,שיש לחשוש אפילו מהכריעה המאפשרת לקפוץ24.

בעמידה21.

נשים אינן מברכות (?)
ידוע המנהג שבכל העדות אין הנשים נוהגות לברך את ברכת הלבנה .ברם
מנהג זה סותר לכאורה גמרא מפורשת שהעיר רב אשי "האי [=הנוסח "ברוך
מחדש חדשים"] ,נשי דידן [=הנשים שלנו ,שלא היו מלומדות לברך ברכה
מורכבת בע"פ ובלילה ]25נמי מברכי" [=גם מברכות ,בברכת הלבנה]26,
ונראה שכך פוסק המאירי ,שנשים חייבות .כן ייתכן שאין זו כלל מצווה
שהזמן גרמא ,אלא שהמציאות גרמא27.
מקור המנהג התמוה שנשים אינן מברכות הוא בשל"ה .הוא מטעים שכיוון
שחוה ,האישה הראשונה ,גרמה בחטאה לפגימת הלבנה ,אזי הנשים
מתרחקות מפני הבושה 28או שקשה להן לשמוח בכך 29.כדי ליישב את
השל"ה עם הגמרא ,דייק המהרש"א מלשון התלמוד ,שאף הנשים המברכות
אמרו בלי שם ומלכות" 30:ברוך מחדש חדשים" (לעומת גברים המברכים
עם "אלהנו מלך העולם" בהתחלת הברכה ,ובסוף – עם שם ה'" :ברוך אתה
ה' מחדש חדשים") 31.כן דייק בשו"ת כתב סופר .אמנם הסברם כלל אינו
מוכרח ,כי מצאנו פעמים רבות בש"ס שמזכירים נוסח ברכות בקיצור בלשון
דומה 32,אך לפי דבריהם ,כך יכולות נשים גם היום לברך 33.הר"ש איגר
מדייק מהמילה "דידן" [=הנשים שלנו] ,שאף בזמנו של רב אשי לא כולן
בירכו ומעיד שנוהגות בזמנו דווקא לא לברך .לעומתו כתב בעל הכף החיים,
"נראה כיון דבש"ס משמע דמברכין ,יש להן [=אפילו נשים ספרדיות] לשמוע
הברכה מאחרים ולכוון לצאת 34או לומר רק ב"ברוך מחדש חדשים []...
ואפשר דגם השל"ה יודה לזה ,דלא יש קפידה כי אם בנוסח הברכה הארוכה
של אנשים" 35.אך כתבו המגן אברהם ,הבן איש חי ,והמשנה ברורה ,שבפועל
נוהגות שלא לברך כלל.
שינוי הנוסח לאחר שהגיע האדם לירח
התברר שלא רק במספר סופרים ,אלא שברוב הראשונים 36,הנוסח המקורי
היה "כשם שאני רוקד כנגדך ואיני נוגע בך" ,אך מה שמודפס אצלנו" ,ואיני
יכול לנגוע בך" ,הגיע רק מגרסתם הפחות-מדויקת של מנורת המאור,
המאירי והטור במסכת סופרים .על כן ,לאחר שהגיע האדם לירח ,וכבר
מדויק פחות לומר את הגרסה המודפסת ,הר"ש גורן לא שינה כלום
כש"חזר" בסידור האחיד של צה"ל לנוסח" ,ואיני נוגע בך"37.
הרב ארי יצחק שבט
מרצה לתושב"ע ,ליהדות ולמחשבת ישראל
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ביצה כה ע"ב" ,אמימר ומר זוטרא מכתפי להו בשבתא דרגלא משום ביעתותא ,ואמרי לה
משום דוחקא דצבורא .ופרש"י שם ,שהיו יראים ליפול.
המגן אברהם ,אורח חיים תכו ,סק"ט ,בשם השל"ה.
ערוך השולחן ,אורח חיים סימן תכו ,וכן בילקוט יוסף ,שם ,סעיף יז.
מהרש"א ,חידושי אגדות ,שם.
כך מעיר ערוך השולחן אורח חיים ,סימן תכו ,וכף החיים ,שם ,סק"א.
הרחיב על כך בילקוט יוסף ,סימן תכו ,הערה ח.
של"ה שער האותיות אות ק ,דף ע"ד ע"א; ומג"א אורח חיים ,סימן תכ"ו.
שו"ת שבות יעקב ,ג ,סימן יא.
מהרש"א ,חידושי אגדות ,שם .מעניין תירוצו של בעל תורת חיים ,סנהדרין ,שהרב אשי
השיב בבדיחה ,שגם הנשים שאינן מברכות ,מברכות ברכה מקוצרת כזאת כי הן אוהבות
את המנהג של איסור מלאכה לנשים בראש חודש.
וכן פסק המשנה ברורה ,ביאור הלכה ,סימן תכו ,דאם בדיעבד מברכים ברוך אתה ה' אלהינו
מלך העולם מחדש חדשים ,שיצא.
ראו דוגמאות רבות בברכות ,נח ע"ב.
שו"ת כתב סופר ,אורח חיים ,סימן לד ,שכתב שעולה מהגמרא שנשים יכולות לברך רק בלי
שם ומלכות .וכתב הר"ע יוסף ,שו"ת יביע אומר ,א – אורח חיים ,סימן לט ,שכך יסביר
הרמב"ם הסובר שנשים אינן מברכות על מצוות עשה שהזמן גרמא .יתרה מזאת ,היעב"ץ
כתב  ,מור וקציעה ,סימן תכו ,ליישב את הגמרא על פי דברי השל"ה ,שמא אין כלל מדובר
על ברכת הלבנה ,אלא על הברכה של תפילת מוסף בראש חודש.
הצעתו אינה מעשית כל כך ,היות שמברכים ברוב עם אחרי תפילת ערבית במוצ"ש מחוץ
לבית הכנסת ולא בבית.
כף החיים ,תכו ,סק"א.
הן באשכנז הן בספרד ובפרובנס :מחזור ויטרי ,הרוקח; ספר המנהיג בשם אב"ן; שבולי
הלקט; אור זרוע; ארחות חיים; רבנו ירוחם; לקט יושר ,ועוד.
סי דור תפילות לחייל ,נוסח אחיד ,עמ'  . 464השוו ילקוט יוסף ,סימן תכו ,הערה יז ,שסובר
שיש להתכוון שאיני יכול כרגע לנגוע ואין לשנות מהנוסח המקורי .ברם יש להקשות על
דבריו ,שנראה ש"איני נוגע" הוא הנוסח המקורי.

פרשת תרומה
"זאת התרומה תקחו מאתם זהב כסף ונחושת" (כ'ה ,ג)
אמרו רבותינו שיש שלושה סוגים של אנשים בנותני
הצדקה :האחד ,נותן תמיד ,בכל מצב; השני ,כשיש חולי
אצלו ובמשפחתו הוא מתחיל לפזר את ממונו לצדקה;
השלישי ,כשקרב קצו וסמוך לפטירתו מן העולם נותן
צדקה .מרן רבנו עובדיה יוסף שליט"א (זצ"ל) הסביר
ששלושה סוגי אנשים אלו מרומזים בפסוק זהב כסף
ונחושת :זהב – ראשי תיבות זה הנותן בריא; כסף – ראשי
תיבות כשרואה סכנה פותח; נחושת – ראשי תיבות נתינת
חולה שאומר תנו.
מסופר על רבי עוקבא שהיה רגיל לתת צדקה לאדם עני
שהכיר .באחד הימים בא רבי עוקבע להניח הצדקה מחוץ
לפתח בית העני ובאותו רגע חשש שהעני מתקרב כדי לראות
מי שם את הצדקה .מיהר רבי עוקבא וברח לכיוון התנור
הבוער הרחוק מבית העני .ראתה אותו אשתו ונכנסה אחריו
לתנור הבוער .הרגליים של רב עוקבא החלו לשרוף ואילו
של אשתו לא .שאל רבי עוקבא לפשר הדבר וענתה לו אשתו:
"אתה מביא לו כסף והוא מתאמץ לקנות בזה אוכל ,ואני
מביאה לו אוכל כדי שלא יתאמץ כלל".
אמרו רבותינו" ,צדקה תציל ממוות" .כשאדם מוציא
מכיסו – הקב"ה רואה את החמלה שבלב הנותן ואת
השמחה שבלב המקבל וה' בעצמו נמלא בחמלה על אותו
אדם הנותן.
באבות דרבי נתן (ג ,ט) מסופר על חסיד שהיה רגיל לתת
צדקה .פעם נסע בספינה ,באה רוח סערה וטבעה ספינתו
בים .ראהו רבי עקיבא ובא לפני בית דין להעיד על אשתו
שתוכל להינשא ,וטרם הספיק רבי עקיבא להעיד בא אותו
האיש ועמד לפניו .שאלֹו רבי עקיבא" :אתה הוא שטבעת
בים?" אמר לו" :הן" .שאלו" :ומי העלך והצילך מן הים?"
אמר לו" :צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים" .שאלו רבי
עקיבא" :מניין לך זאת?" השיב לו" :כשירדתי למעמקי
מצולה שמעתי קול רעש גדול מגלי הים ,אשר גל אחד אמר
לחברו וחברו לחברו' ,רוצו ונעלה את האיש הזה מן הים
שעשה צדקה כל ימי חייו' .באותה שעה פתח רבי עקיבא
ואמר" :ברוך אלוקים ואלוקי ישראל שבחר בדברי תורה
ובדברי חכמים ,שדברי תורה ודברי חכמים קיימים

הם לעולם ולעולמי עולמים ,שנאמר (קהלת י'א)' ,שלח
לחמך על פני המים כי ברוב הימים תמצאנו' .ועוד נאמר
(משלי י)' ,צדקה תציל ממוות' ".
בגמרא (שבת קנו ע"א) ,מצינו שאמרו החוזים בכוכבים
לרבי עקיבא שביום שתיכנס בתו לחופה יישכנה נחש והיא
תמות ,והיה רבי עקיבא מיצר על כך .יום חופת בתו הגיע.
הכול עבר בשלום ובני הזוג הלכו לביתם .באותו הלילה
הורידה בתו של רבי עקיבא את סיכת הזהב מראשה ,אותה
סיכה אשר מחוברת הייתה עם מחט דוקרת מאחוריה,
הניחה אותה בין כותלי הקיר ונרדמה .בבוקר הורידה
הסיכה מהקיר ולסיכה היה מחובר נחש מת .הסיכה דקרה
את הנחש והרגה אותו.
שמע על כך רבי עקיבא ושאל את בתו" :בתי ,איזה מעשה
עשית? מה הציל אותך מהמוות?" .ענתה לו" :ביום החתונה
הגיעה אדם עני ורצה לסעוד ,אך כולם היו טרודים בענייני
השמחה ולא שמו לב אליו .לכן אני בעצמי הבאתי לו מהמנה
שלי".
דרש רבי עקיבא" ,צדקה תציל ממוות" – לא ממיתה משונה
אלא מהמיתה עצמה.
על כל אדם ואדם גוזרים בשמים את פרנסתו וכן כמה יחסר
ממונו במשך השנה .אם זוכה – נותן את החיסרון לעניים
ולשאר ענייני צדקה ,ועל ידי החיסרון זוכה למצוות צדקה
שבשכרה יתברך בעושר; אם לא זכה – סוף שייקחו את
ממונו בעל כורחו ,הן על ידי מסים שונים או שחלילה יצטרך
להוציאם לקניית תרופות ,כנאמר בגמרא במסכת ביצה (טז
ע"א) :כשם שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה,
זכה – הלא פרוס לרעב לחמך ,לא זכה – ועניים מרודים
תביא בית.
אמר רבי אלעזר" :גדול העושה צדקה בסתר יותר מכל
הקרבנות" (סוכה מט ע"ב).
(מתוך הספר אמרי התורה)
ורד תורג'מן
סטודנטית בהתמחויות לתושב"ע ולאנגלית

שנת שמיטה
קניית פרחים בשנת שמיטה (א)
הפעולות החקלאיות הנפוצות בפרחים:
 .1שתילה וזריעה :רוב הפרחים החד-שנתיים נזרעים במשתלה במצע מנותק ומוגבה בתוך חממה ואחר כך נשתלים אצל
המגדל בחממה ,בבית רשת או בשטח פתוח .סוגים מסיומים נזרעים אצל המגדל .הנפוצים שבהם :חמניות וכל גידולי
הבצלים והפקעות ,כגון סייפנים ,שושן ,כלנית ,נורית ועוד .פרחים נוספים הנזרעים בדרך כלל הם חריע ,ודלפיניום שדה
(דורבנית הפרש) .שתילה בגוש אסורה רק מדרבנן; שתילת שתילי פרחים בגוש מותרת בחממה על ידי גוי ואף ללא היתר
מכירה; שתילה בשטח פתוח מותרת רק לאחר מכירת האדמה לגוי; שתילת פקעות ובצלים בחממה מותרת גם על ידי ישראל
רק עם היתר מכירה ,אך בשטח פתוח רק על ידי גוי .ללא היתר מכירה אין לשתול בצלים ופקעות כלל ,אלא רק במצע מנותק
בחממה או על ידי יצירת שתילים בגוש על ידי הנבטה מוקדמת במגשים או בעציצונים.
 .2שתילה במצע מנותק בחממה :ההלכה דורשת גידול במכלים שנפחם אינו עולה על  70ליטר ובשעת הדחק  40סאה (330
ליטר) .רוב המצעים המנותקים בגידול פרחים אינם עונים על דרישה זו .לפי ההלכה הניתוק צריך לכלול גם את נוף הצמחים
מה שמחייב פרישת יריעת פלסטיק גם בשבילים שבין הערוגות.
 .3השקיה ודישון :קיימות בכל הגידולים ואלה פעולות המותרות בשמיטה.
 .4הדברת עשבייה :הדברת עשבייה המזיקה לפרחים מותרת על פי סדר העדיפות הבא :ריסוס במונע נביטה ,ריסוס עשבייה
קיימת ,כיסוח עשבים .עקירת עשבים ביד מותרת רק אם נגרם נזק לצמח ,מוצו הדרכים הנ"ל ואין דרך אחרת למנוע את
הנזק.
 .5הדברת מזיקים :קיימת הרבה ,בעיקר בגידולי חממה ,וזה מותר בשביעית .הערה :עבודה עברית כמעט שאינה קיימת
בענף הפרחים כך שברוב רובם של המקרים מתקיימת ההקפדה לקיום מלאכות על ידי גוי.
המשך בשבוע הבא...
מתוך:
יחיאל שטיינמץ" ,קניית פרחים בשנת שמיטה" ,אתר דעתhttp://www.daat.ac.il/daat/shmita/sikumim/kniyat.htm :

