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 בהר
 ר נבנצל שליט"אהפרשה על פי תורתו של הרב אביגד רעיונות על 

 מודגש בפירוש שהתנאי ל'מכר מאחוזתו' הוא 'כי ימוך)ויקרא כה, כה(  ֵמֲאֺחָזתֹו'' ּוָמַכר ָאִחיָך ָימּוְך ''ִכימובא בפרשתנו: 

אחיך', דהיינו המצב היחיד שאדם רשאי למכור את אחוזתו שבארץ ישראל הוא מתוך שהשעה דחוקה לו כלכלית; אילו 

יצויר שלאדם בעל מעמד פיננסי איתן מזדמנת לו עסקה טובה אשר תניב רווחים הוגנים, ולצורך ביצועה זקוק 

פריכה את תוכניתו ואוסרת עליו את המכירה למזומנים ועל כן עלה בלבו לממש ולמכור את שדה אחוזתו, התורה מ

ואפילו לצורך קניית בית מרווח וחדש יותר, אלא אך  )רש"י( עוני'' דוחק מחמת אלא שדהו למכור רשאי אדם שאין ''מלמד

 ורק במידה שאין לו למזונותיו.

חלק מאחוזתו כדי לשפר אחוזתו', דהיינו מקצת מאחוזתו ולא כולה, אם מספיק מכירת מכמו כן מדויק מהפסוק 'ומכר 

)רש"י לעצמו''  שדה שישייר, ארץ דרך תורה ''לימדהאת מצבו הכלכלי אין לו למכור את כולה; הוא מה שאומר רש"י: 

 .שם(

מסביר מו"ר הרב נבנצל שליט"א: התורה מגבילה את זכות האדם למכור מאחוזתו שבארץ ישראל ובכך מגלה שאין 

 )שם( ָאִחיו'' ִמְמַכר ֵאת ְוָגַאל ֵאָליו ַהָקרֹב גֲֹאלֹו ''ּוָבאבכך גם בהמשך הפסוק: דעתה נוחה מהמכירה. אפשר להבחין 

כלומר, גם אם אדם נקלע לקשיים ונאלץ למכור חלק מאחוזתו, התורה מחזקת את ידי המוכר בכך שאפילו קרוב 

 יכול הלוקח ''ואיןמשפחתו רשאי לכפות על הקונה ליטול את מעותיו בחזרה ולהחזיר את השדה לבעליה הראשון 

חייב לגאול את השדה של קרובו שירד מנכסיו הדעות בגמרא קרוב המשפחה אף  יתירה מזו: לפי אחת )רש"י שם(לעכב'' 
 )קידושין כא(

 וכעת במאה שקנה השדה את השביח הקונה אם: למשל; אחוזתו את להחזיר המוכר על המקלים דינים ישנם, כן על יתר

 במצב גם, מאה כעת  וערכה במאתיים  מתחילה נקנתה השדה ואם, שנרכשה כפי במאה תיפדה השדה, מאתיים שוויה

ים ''ּוְלעֹוָלםכך פסק הרמב"ם  .מאה רק ישלם המוכר זה ין ֲאֺחָזה ְשֵדה מֹוֵכר ֹכחַ  ְמַיפִּ )הלכות שמיטה  ַהּלֹוֵקַח'' ֹכחַ  ּוְמֵרעִּ

רואים אם כן שלאורך כל הדרך ישנה מגמה להקשות על הקונה קרקע ולהקל על המוכר על מנת שאחוזתו  ויובל פ"יא ה"טז(

 תחזור אליו.

 ִיְמָכר ְתבּוֹאת ְשֵני ''ְבִמְסַפרהפרשה אנו נתקלים בדרישה שלכאורה סותרת מגמה זו; התורה אומרת: והנה באותה 

במי שקנה את שדה חברו ורוצה כעת למכרה בחזרה לבעליה הראשון, שאין שניהם  )ערכין כט:(ודרשו חז"ל  )שם טו( ָלְך''

רשאים לעשות זאת עד שהשדה תהיה לפחות שנתיים ביד הקונה, 'שני תבואות' היינו שנים של תבואות כלומר שהקונה 

עד תום השנתיים וכאן לא מועילה הסכמת שני הצדדים אלא חייבים להמתין  ,לפחות שנתיים של מיבול צריך ליהנות

הראשונות מעת המכירה. וכאן המקום לשאול מדוע התורה מקשה על השבת השדה לבעליה שלא כדרך שנקטה עד כה? 

אדרבה, יתכן שהקונה נקלע לקשיים כלכליים והוא זקוק לממש נכסים, ומאידך המוכר שהורע מצבו בעבר, הצליח 

 התורה אין מדוע, גדול בצער למכור בזמנו שנאלץ נחלתו את להרים ראש בחזרה והשיגה ידו ומעוניין כעת לגאול

 ?כזו עסקה מאפשרת

אומר הרב: מסברה אפשר לומר היפוך הדברים; דין זה אף הוא נובע ממגמת התורה למנוע מכירת שדה אחוזה שבארץ 

חול עליו ישראל, כיון שהוא מהווה סייג נוסף שירתיע את האדם שלא יזדרז למכור את נחלתו בהילקח בחשבון שי

איסור לגואלה עד תום השנה השנית למכירתה. מי שמחליט למכור הוא האדם עצמו, ובנקל היה מהרהר בלבו: 'אמכור 

, אחר במקום לעבוד לצאת או למכור שיכול מטלטלין לו יש שאולי למרות את השדה ולאחר זמן קצר אגאל אותה', זאת

 נמצא אם כן שגם פרידה זמנית מהשדה אינה חיובית בעיני התורה. . הכלכלי מצבו עם להתמודד וכך', וכד

 לאור כל האמור יש להבין מה טעמו של דבר? מדוע התורה רואה בעין רעה את מכירת האחוזה?

 ָנָטה ֲאֶשר ַהָשֶדה ֶחְלַקת ֶאת ''ַוִיֶקןמתרץ הרב על פי דברי ה'אבן עזרא' בפרשת 'וישלח' על הנאמר על יעקב אבינו: 

והקושיה עצומה עד מאוד: מה ראתה התורה  )בראשית לג, יט( ְקִשיָטה'' ְבֵמָאה ְשֶכם ֲאִבי ֲחמֹור ְבֵני ִמַיד ָאֳהלֹו ָשם

לספר על קניית חלקת שדה כלשהי ליד שכם, ועוד לנקוט במחיר המדויק ששולם עבורה? כשהתורה מספרת על קניית 

בן הדבר שבגין החשיבות ההיסטורית של המקום הקדוש נדרש תיאור מו -משכן האבות הקדושים  -מערת המכפלה 

בפרוטרוט של מהלך הקנייה, אולם מה התועלת בידיעה זו על קניית קרקע שלמרות שלאחר מאות שנים נקבר בה יוסף 

 הצדיק, באותה שעה לא היתה בה כל חשיבות לכאורה?

 כחלק הוא חשוב חלק בה לו שיש ומי ישראל, לארץ יש גדולה מעלה כי להודיע הכתוב זה ''והזכירעונה ה'אבן עזרא': 

הפלא ופלא! בעלות בחלקת אדמה בארץ ישראל כמוה כמו בעלות בחלקה בעולם הבא; נמצא  )שם(הבא''  עולם

שהמעוניין לזכות ולהחזיק חלק בעולם הבא, הרי לו הדרך: לקנות קרקע בארץ הקודש. ועל מי נאמר רעיון זה? לא 

ל יעקב אבינו אשר ללא ספק זכויותיו רבות מאוד, ולא חסרות לו מצוות אחרות שבגינן יזכה לעולם פחות מאשר ע

 זכה בחלק בעולם הבא גם על ידי קניית חלקה זו.  אבינו שיעקב הבא, ובכל זאת התורה טרחה לספר

 לם מעלתה גדולה מאוד.התורה אינה מציינת מהו גודל הקרקע שקנה יעקב אבינו; יתכן שחלקה זו היא קטנה מאוד, או

 יג' אייר תשע"ו 549גיליון מס'  



אדמות, -כעת מובן מדוע התורה 'מתעקשת' להציב מכשולים לאדם לבל ימכור את חלקו בעולם הבא שיש לו עלי

 את חזרתה לרשותו.  שאפשר ברירה נאלץ למכרה, משתדלת התורה להקל כמה-ומאידך אם כבר בלית

 ל אדם ישוב לנחלתו. זהו למעשה גם הטעם הכללי של מצוות היובל אשר התורה הקפידה שכ

 ִמּתֹוְך ָאִבינּו ֵשם ִיָגַרע ''ָלָםהוהנה מצינו רעיון זה בסוגית בנות צלופחד אשר נגשו אל משה רבנו בטענה: 

 הן'' צדקניות הן דרשניות הן חכמניות צלפחד בנות ''תנאוחז"ל הפליגו בשבחן  )במדבר כז, ד( ֲאֺחָזה'' ָלנּו ִמְשַפְחּתֹו...ְּתָנה

ולכאורה מה המיוחד בטענתן לאור העובדה שבכל מקום בעולם אנשים מתקוטטים על ענייני ירושה? אלא שהן  )ב"ב קיט:(

ַרע  ', דהיינו אם לא אבינו שם', אכן טענה כזו נפוצה בכל אומות העולם; הן טענו 'למה יגרע חלקנולא שאלו 'למה ִיגָּ

נו בעולם האמת; אמנם הוא כבר אינו זקוק לממון ונכסים, אולם נקבל חלק בארץ הקודש על שם אבינו הרי שיגרע ממ

 לכשבנותיו תקבלו חלק בארץ ה' אכן יהיה תיקון לנשמתו. זוהי הוכחה נוספת של עוצמתה של ארץ ישראל.   

 

 

 נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל "לע נ"ב השנה כל מוקדש זה עלון

 שבת שלום  יצחק חלבה

 

הרב הרב יעקב חי בן מרגלית, , יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושאאברהם )אלברטו( בן מרים חלבה , הג"ר  לעילוי נשמת אאמו"ר

הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו אריה לייב בן דבורה,  ,אברהם צוקרמן בן שרה

מרדכי שמעון בן דאדא,  דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף

שמעון מנחם נחום בן אליעזר ליפא,  יחזקאל,אילן בן  ,עמרם בן עישהמסעוד בן עליה,  מאיר ירחמיאל בן שמחה, שלמה בן פורטונה,

יצחק אביאתר בן ברוך הי"ד, משה בן פלור, בן ברכה, זאב עמרם בן אסתר, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, בן עישה, 

עד מיכאל בן -ליאייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיעקב בן רחל, יעקב בן מרים, ניר יהודה בן מיכל, , בן אסתר

שמעון בן דינה,  אליהו בן נעמי,אליעזר בן צבי וציפורה,  שלמה בן שמחה, יוסף ברוך בן תמר, ,דודי רחמים בן חנהבת גלים הי"ד, 

שרה בת שרה בת רוחמה, שרה רחל בת בוליסה, שושנה בת רוזה, שרה בת מרים, הרבנית שפרה בת לאה,  בנימין בנדט בן יוסף,

יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת  אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה,שולמית, 

                                ת.נ.צ.ב.ה.                      , רחל בת שרה, שרה בת מריםשרה בת קיז'הפרלה בת גוטי,  רוזה,
 ללא תשלום לזיכוי הרבים  jalabe@neto.net.il המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל:

  השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד. 

   ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר  
 http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl  

  תרוסילביה רות בת אס רפואתה השלמה של אורלי בת דונהל עלון זה יהיה מוקדש 
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