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 טוב-משקל ומנין בשמיטה וביום, מידה
 
-להלן אנו מבקשים להשוות בין שמיטה ליום. בעיון הקודם התייחסנו למשקל ומנין בשמיטה

 .טוב בתחום זה
על ". אין מוכרין פירות שביעית לא במידה ולא במשקל ולא במנין: "נאמר) ג, ח' שבי(במשנה 

 .רק באומד ובהערכה) אלה המותרים למכירה( שביעית המוכר למכור ֵפרות
כך נאמר במשנה . טוב קיימות הלכות המגבילות את השימוש במשקל ובכלי מדידה-גם לגבי יום

וחכמים אומרים אין , רבי יהודה אומר שוקל אדם בשר כנגד הכלי או כנגד הקופיץ): "ו, ביצה ג(
ביום טוב אסור להשתמש במשקולת לצורך , דהלדעת רבי יהו". משגיחין בכף מאזניים כל עיקר

משקל -שמול הבשר הנשקל יונח בכף המאזניים כלי מזהה, אך מותר לשקול באופן כזה, שקילה
אף לא , ואילו חכמים סבורים שאין להשתמש כלל במאזניים, ")קופיץ("כמו סכין או גרזן 

 .למטרות אחרות שאינן דווקא שקילה
אומר אדם לחבירו מלא לי כלי זה אבל ): "שם ח, שם(במשנה טוב נאמר -באשר למדידה ביום

רשאי אדם , לדעת חכמים". אם היה כלי של מידה לא ימלאנו: רבי יהודה אומר. לא במידה
מלא לי : "להצביע על כלי המדידה הניצב בחנותו ולומר לו, טוב אל רעהו החנווני-לפנות ביום

, רבי יהודה אומר). ליטר, אונקיה(בכמות הנמדדת ובתנאי שלא ינקוב , )ביין או בשמן" (כלי זה
 ).א"ע, לפי שיטת רבא בביצה כט(שאין למדוד בכל כלי של מידה 

הולך אדם אצל חנווני הרגיל אצלו ואומר ): "שם ט, שם: (טוב נאמר במשנה-באשר למניין ביום
לכה זו מבוררת ה". שכן דרך בעל הבית להיות מונה בתוך ביתו, לו תן לי ביצים ואגוזים במנין

 ):ב"ע, בבלי ביצה כט(יותר בנוסח הברייתא 
 

אצל טבח , הולך אדם אצל רועה הרגיל אצלו ואומר לו תן לי גדי אחד או טלה אחד
אצל פטם הרגיל אצלו ואומר לו תן , הרגיל אצלו ואומר לו תן לי כף אחת או ירך אחת

 תן לי ככר אחד או גלוסקא אצל נחתום הרגיל אצלו ואומר לו, לי תור אחד או גוזל אחד
עשרה , אחת ואצל חנוני הרגיל אצלו ואומר לו תן לי עשרים ביצים או חמישים אגוזים

משקלים של (אפרסקין וחמשה רימונים ואתרוג אחד ובלבד שלא יזכיר לו סכום מדה 
ערכו הכספי (ובלבד שלא יזכיר לו סכום מקח : רבי שמעון בן אלעזר אומר; )המצרכים
 ). הנלקחשל המצרך
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בשביעית נאסר . טוב-עתה יש מקום לתמוה על ההבדל שבין הלכות שביעית להלכות יום
. והמכירה אמורה להתבצע אך ורק באמדן ובהערכה, מדידה ומניין, השימוש בכל כלי משקל

רבי :  ישנן הקלות בנושא זה–והמסחר בו אסור מכל וכול , שהוא יום קדוש, טוב-ואילו ביום
וכולם מתירים למנות , חכמים מתירים מדידה בכלי מדידה, ימוש במאזניםיהודה מתיר ש
 .ביתיים-כפי שמקובל בצרכים פנים, מאכלים וֵפרות

ובאופיין של הפעולות , כי התשובה טמונה בהבדלי המטרות של שני מועדים אלה, דומה
 .המסחריות המקובלות בענף המזון והאוכל

יש לשמר את . ות של שנה זו קדושים בקדושת שביעיתאך הֵפר, שנת השמיטה אינה שנה קדושה
מסחר בֵפרות אלה מטשטש את קדושתם . ולקיימם כֵפרות הפקר מצד שני, קדושתם מצד אחד

 פוגם –מדידה ומניין ,  שקילה–והשימוש בדרכים מסחריות , ההפקר" מעמד"ומסלק מהם את 
הם יימכרו , )מעט שאריות(שביעית אם כבר מותר למכור ֵפרות . בייחודם ויוצר כלפיהם יחס זול

נוסף ". מעמדם"מכירה בדרך זו תדגיש את ייחודם ותשמר את .  באמדן ובהערכה–כבדרך אגב 
ולפיכך היא שוללת כל , שלמוכר לא תהיה כל תחושת בעלות על הֵפרות, לכך מקפידה ההלכה

לחוש תחושת כי אלה מסייעים למוכר , מדידה מדויקת או כל מכירה בכלי שתכולתו ידועה
ההקפדה על משקל מדויק ועל מידה . בעלות מצד אחד ויחס של זלזול בקדושה מצד שני

, כי המוכר מבקש לדעת את ערכה של הסחורה המועברת לקונה, מדויקת בעת המכירה אומרת
, כאמור, ואלה, זהו ביטוי לתחושת בעלות והפגנת רכושנות. ובהתאם לכך הוא יגבה את המחיר

 .יתאסורים בשביע
והם רכושו , הם שייכים למוכר. הֵפרות אינם קדושים ואף אינם מופקרים. טוב-לא כן ביום

בשל קדושת . כשם שהוא רשאי למנוע את מכירתם, הוא רשאי לָמכרם למי שרצונו בכך. וקניינו
או למכור אותה בשיטות שתפגומנה בידיעת , טוב אין המוכר אמור להפסיד מערך הסחורה-יום

זה פירושו -מסחר ביום .ובשל כך אסורות בו פעולות מסחר, טוב הוא יום קדוש-וםאך י. ערכה
לפיכך כאשר מבקש . ולא את ימי החג הקדושים, פעילות התואמת את ימי החול השגרתיים

" לאכול משמנים ולשתות ממתקים"כדי שזה יוכל , המוכר להעביר ללקוח מזון ביום זה
 . הוא נדרש לעשות זאת בדרך שאינה מסחרית, "בשר ודגים וכל מטעמים"ולהתענג על 

אך היא מבקשת לשלול את , אין ההלכה מבקשת לשלול מן המוכר את בעלותו על הסחורה
אין ההלכה רוצה לגרום , מאידך. המאפיינים המסחריים השגרתיים המעצבים מסחר של ימי חול

, בכלי מדידה מסחרייםשאמנם אין בה שימוש , מכירה" מעצבת"למוכר הפסד כספי לפיכך היא 
כדי , אך יש בה שימוש באמצעים שבעזרתם יוכל המוכר לדעת מהי הכמות הנמכרת לקונה

 .לאחר צאת החג, שיוכל לגבות את מלוא התמורה לסחורתו
אם אין ; אם בשיחה מקדימה שבין הקונה למוכר לא מוזכר מחיר ולא מוזכרת כמות, לפיכך

אם המדידה ; דעת חכמים אין כלל שימוש במאזנייםאו כ, שימוש במאזניים בדרך המקובלת
אם הקונה נוטל את ; ללא התחשבות בסימונים ובשנתות" מלא לי כלי זה"נעשית בצורה של 

ואם , כלי המדידה המלא ומוליכו לביתו מבלי שירוקנו ויעביר את תכולתו לכליו הפרטיים
 פעולה -ב  "חמש ביצים וכיו, חמישה אפרסקים, הקונה מבקש מן מהמוכר למנות לו שני אגוזים

,  כי אז אין בפעילות זו כל פעולה מסחרית חילונית–המקובלת לאו דווקא בעולם המסחרי 
 .טוב אינה נפגמת–וקדושת יום

ומציאת דרכים כדי לאפשר , טוב מצד אחד-צמצום ההליך המסחרי כדי לשמר את קדושת יום
הוא לב ִלבו של , רשות לרשות מצד שנילמוכר ולקונה לדעת מהי הכמות המדויקת שהועברה מ

כאן המטרה היא לכרסם בתחושת אדנותו של המוכר . מה שאין כן בשנת השמיטה, הנושא
, עליו למסור את סחורתו באומד ובהערכה; ולכפות עליו אי ידיעת הכמות, ובהפגנת בעלותו

את דמותה ולפיכך יש לשלול כל שימוש בכלים מסחריים המציינים את ערכה של הסחורה ו
 . החילונית של פעולת המכירה
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אילן -הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר. הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע
פרשת כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף . http://www.biu.ac.il/JH/Parasha:  בכתובת
, יש לכתוב שורה אחת בלבד.   אין לכתוב נושא למכתב .listserv@vm.biu.ac.il:  יש לפנות לכתובת, השבוע

 הינם השם הפרטי ושם - last-name ו first-name    כאשר sub parasha-l firstname lastname: בגוף המכתב
 . המשפחה של השולח


