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ַל ְג ִלי
בפאה פ"ה מ"ג מצאנו מחלוקת בי התנאי ביחס לגלגול בטופח" :אי ְמג ְ
ֵ
ירי ,מפני ֶ ֶא ְפ ָר 3."2לא ברורה כוונת המשנה
מת ִ
ִ
בפ ַח 1,דברי ר' מאיר; וחכמי
ַל ְג ִלי בפח" ,ובעקבות כ #נחלקו פרשני המשנה.
בביטוי " ְמג ְ
במאמר זה נסקור את הפרשנויות השונות שניתנו ,ג לפעולת הגלגול וג
לזיהוי הטופח ,ונתמקד בהסברו של הרמב" בפירוש המשנה .בעקבות זיהוי הטופח
אצל הרמב" נבח את ההשפעה של פרשנותו על הלכות כלאיי ועל פסק ההלכה
בעניי גלגול הטופח.
ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙Â˘¯Ù
 ÍÂ¯Ú‰בער' #טפח' ב כתב" :אי מגלגלי בטופח ,פירש רבי דניאל ז"ל שלא ירב%
שדהו כל כ #שתהא טופח על מנת להטפיח ,מפני שמזיק" 4.על פי דבריו משמע
ש"אי מגלגלי" פירושו אי משקי את השדה )בגלגל( בשיעור רב של מי " .בטופח"
הכוונה כדי שיהא השדה טופח ,כלומר לח מאוד .איסור זה נובע מכ #שהלקט הנמצא
בשדה ייפסד ,ובכ #ייגר נזק לעניי .
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.3
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בצורה ייחודית זו ניקד הרמב" במהדורתו למשנה .ברוב כתבי היד כתוב 'טופח' א בכמה
כתבי יד מופיע 'טופיח' על פי הפרשנות המקשרת את המשנה להשקיה .ראה :נ' זק"ש
)עור( ,‰˘Ó‰ Ï˘ „È‰ È·˙ÎÓ ˙ÂÁÒÂ ÈÈÂÈ˘ ÌÚ ,ÌÈÚ¯Ê ‰˘Ó ,כר ראשו ,ירושלי
תשל"ב ,עמ' קכט ,הערה .15
בכמה מכתבי היד של המשנה )קמברידג' וכ בנוסח המשנה של הירושלמי כ"י לייד( ,כמו ג
יפ ָר" .ראה :נ' זק"ש )לעיל ,הערה  ,(1עמ'
על פי נוסח התלמוד הירושלמי הגרסה היא " ֶ ִא ְ
קכט ,הערה  .17מכא אנו למדי כי נוסח משנת הרמב" הוא לא על פי הירושלמי דווקא,
וכנראה שבכל משנה התאי הרמב" את גרסתו על פי נוסחי כתבי היד של המשנה שהיו
מצויי לפניו .עוד על נוסח הרמב" למשנה ראה :י"נ אפשטיי,‰˘Ó‰ ÁÒÂÏ ‡Â·Ó ,
ירושלי תש"ח ,עמ'  ;1276ד' רוזנטל ,‰¯Ê ‰„Â·Ú ‰˘Ó ,מהדורה ביקורתית ,ירושלי
תשמ"א ,עמ' .8
ציטוטי המשנה במאמר זה ה על פי – ‰‡Ù ˙ÎÒÓ ‰˘ÓÏ Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙ·˘ ‰˘Ó‰ ÁÒÂ
) ˙¯‡Â·Ó ‰¯Â„‰Óעתיד לראות אור בקרוב בהוצאת מעליות( .הרמב" ניקד חלק מהמילי
שבמשנה ואנו העתקנו ניקוד זה.
מהד' קאהוט ,ניו יורק תשט"ו ,חלק ד ,עמ' .60
על אתר טו )אדר תשס"ט(
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הר"ש סירליאו )ספרד ,לפני  1492ירושלי  ,לפני  (1555כתב בפירושו לפאה פ"ה
מ"ג ש'אי מגלגלי' פירושו :אי נושאי ואי נותני ע העניי ואי מחשבי את
הנזק שנגר לה בעקבות ההשקאה.
באופ דומה ,שהמשנה מדברת על השקיה ורטיבות של השדה ,הסביר הריבמ"
)ר' יצחק ב מלכיצדק מסימפונט ,איטליה ,המאה ה " :(12אי מכניסי פועלי בשדה
לקוצרה כשהיא מטופחה ומרובצת ממי  ,שהעניי אינ יכולי לבוא ,וחכמי
אומרי מגלגלי  ,ואע"ג דאיכא פסידא לעניי  ,לא חיישינ".
טופיח ,כלומר
המשות לשלושת הפירושי הללו הוא שהמילה 'טופח' כוונתה ֵ
רטיבות ,והדבר קשור בדר כלשהי להשקיית השדה הגורמת הפסד לעניי  .גישה זו
נתמכת על ידי התוספתא" :המרב את שדהו כדי שלא יכנסו עניי לתוכו .א היה
הזיקו מרובה על של עניי – מותר; וא היזק העניי מרובה על שלו – אסור .ר'
יהודה אומר ,בי כ ובי כ מלקט ומניח על גבי גדר ,והעני בא ונוטל את שלו" 5.הרי
שמדובר על השקיה.
בדר זו הלכו ג כמה מהפרשני המודרניי למשנה .חנו אלבק הסביר ש"אי
מגלגלי בטופח" פירושו שאי משקי את השדה בגלגל שבו מצויי כדי )שה
הטפיחי ( 6.הרי כא כבר הסביר ג את הפועל 'מגלגלי ' שיש גלגל שבו נעי
הכדי שבה משקי את השדה .פירוש דומה לזה של אלבק מצאנו אצל קראוס 7א
הוא חידש שהטופח הוא 'נעורה' שהוא למעשה גלגל השקיה המונע בזר המי  8.ג
דניאל שפרבר 9הל בדר זו ,א לדעתו לא מדובר בהשקיה אלא בגלגול עומרי
רטובי על מנת לייבש  .הבעיה עליה מדברת המשנה היא שבגלגול מכסי
העומרי של בעל הבית את הלקט השיי לעניי 10.
הרמב" הל בכיוו אחר ובפירושו למשנה כתב" :מלת מגלגלי ,מורה בלשונ
על השגרה ואי ההקפדה .וטופח ,ש מי ממיני הזרעי דומה מאד לשעורי
.5
.6
.7

תוספתא פאה פ"ב ה"כ ,מהד' ליברמ עמ' .49
ח' אלבק ,‰˘ÓÏ ˘Â¯ÈÙ ,ירושלי תשי"ב ,ובהשלמות ש ,עמ' .346

 ,S. Krauss, Talmudische Archaeologie 2, Leipzig 1910-1912, p. 167וש עמ'  ,549הערה
.131
 .8לדיו מקי על מתקני ההשקיה בתקופה העתיקה תו התייחסות להשקיה בעזרת גלגל
הנהר ,ראה :א' מילוא˙ÈÓÂ¯‰ ‰ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· Â· ˘ÂÓÈ˘‰Â ‰ÈÏÈË‡‰ Ô˜˙ÈÓ ,
 ,È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡‰ ‡ˆÓÓ‰Â ˙Â¯Â˜Ó‰ ¯Â‡Ï ˙ÈËÊÈ·‰Âעבודה לקבלת התואר מוסמ,
אוניברסיטת בר איל ,רמת ג תשס"א .מילוא ד בהסברי לביטוי "מגלגלי בטופח" בעמ'
.100!99
 .9ד' שפרבר' ,אי מגלגלי בטופח' ,4 ˘ÈÓÏÁ ,תשמ"ז ,עמ' .31!30
ו%ט
 .10הסבר זה קשה מפני שהמשנה פסקה הלכה בצורה מפורשת על מקרה זהָ " :ג ִדיש שלא #ל ַ
תחתיו – כל ַה&* ְגע*ת בארַ +ה ֵרי ֵה שלעניי" )פאה פ"ה מ"א( .א כ א ִגלגל את העומרי
על לקט – כל הנוגע בקרקע דינו כלקט ,וכלל אי מקו למחלוקת של ר' מאיר וחכמי
במשנה.
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בפעולתו ,וקורי אותו הרופאי 'קרטמא' " 11.לדעת הרמב" מדובר בצמח בש
'טופח' והדיו בי התנאי במשנה הוא הא נית לקצור צמח זה בצורה חופשית
בשדה ,או שיש להקפיד במהל הקציר שלא ייפול על גבי האר מפני שהעניי
המלקטי עלולי להינזק מכ .באופ דומה הסביר ר' עובדיה מברטנורא ,רק שזיהה
את הצמח באופ אחר מהרמב" .
מצאנו המשכיות ג לקו פירושי זה ,שטופח הוא סוג של צמח ,מבי פרשני
המשנה המודרניי  .יהודה פליקס הסביר כי מדובר בסוג של קטניות שתלשו אות
מהאר על ידי גלגול ,ובצורת איסו זו כמעט שלא נושרי תרמילי ולעניי לא
נותר מהלקט12.
קשה לקבוע איזה משני סוגי ההסברי נכו יותר .לפי שתי הגישות קשה להבי
את השימוש במילה 'גלגול' .לפי הגישה הראשונה שמסבירה את המשנה ברטיבות
והשקיה ,מדוע המשנה דיברה דווקא על שיטת השקיה בגלגל? לפי השיטה השנייה
שמדברת על סוג גידולי בעייתי ,היכ מצאנו שימוש במילה גלגול במשמעות של
אי הקפדה?
נראה כי הסברו של הרמב" מבוסס על ההיכרות שלו ע הראליה החקלאית
שבתקופתו ,והוא העדי להיות מותא ע שאר המקומות במשנה בה מוזכר
הטופח .כמו כ יש להסבר הרמב" השלכות ביחס להלכות כלאיי כמו ג בדיני
לקט.
"ÁÙÂË· ÔÈÏ‚Ï‚Ó ÔÈ‡"Ï Ì"·Ó¯‰ ¯·Ò‰
הבסיס להסבר הרמב" הוא שהטופח המוזכר בפאה פ"ה מ"ג ,הוא הטופח המוזכר
בשאר הש"ס והוא מי של צמח .מכיוו שכ היה צרי הרמב" להסביר מה הכוונה
של מגלגלי בטופח ,וכ מה הבעיה למי שעושה זאת.
בתחילת דבריו הסביר הרמב" את מילת 'מגלגלי' וכתב" :מלת מגלגלי ,מורה
בלשונ על השגרה ואי ההקפדה" .כוונת דבריו היא שמילה זו משמשת לפעמי
לשו המשנה )"מורה בלשונ "( כתואר הש ולא כפועל .במקרה שלנו מילה זו היא
"אלאנדראג' ואלתסאמח" שפירושה אגביות 13ואי הקפדה .כלומר הטופח נאס יחד
ע התבואה העיקרית בלי לשי לב באופ מיוחד על קיומו .נראה כי כוונת הרמב"
לביטוי המופיע פעמי רבות במשנה כדוגמת 'גלגול שבועה' וכ שמגלגלי על אד
) ‰‡Ù ˙ÎÒÓ ‰˘ÓÏ Ì"·Ó¯‰ ˘Â¯ÈÙ·˘ ‰˘Ó‰ ÁÒÂ .11לעיל ,הערה  ,(3פאה פ"ה מ"ג.
 .12י' פליקס ,„ÂÓÏ˙‰Â ‰˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙Â‡Ï˜Á‰ ,ירושלי!תל אביב תשכ"ג ,עמ'
 ,343!342וחזר על הסברו במאמר 'למשמעות מגלגלי בטופח' ,6 ˘ÈÓÏÁ ,תשמ"ח ,עמ' .63!62
 .13ראה לדוגמה ‰˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙ :לברכות פ"א מ"א )מהדורה מבוארת ,הוצאת מעליות תשס"ד,
עמ' ב(" :ליעלמנא פאידה פי אנדראג' אלכלא" ותרגומו )ש(" :כדי ללמדינו תועלת אגב
הרצאת הדברי".
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חובות נוספות 14,ביטוי שכוונתו היא שמכיוו שמחייבי את האד בדבר מסוי
שהוא בוודאי חייב בו ,איננו מקפידי יותר ולכ מתווספי על חובה זו דברי
ַל ְג ִלי'
נוספי  .א כ אי כוונת הרמב" לתרג באופ מילולי את מילת ' ְמג ְ
המופיעה במשנה 15אלא להסביר את עניינה.
אחרי שהסביר את המילה 'מגלגלי' מסביר הרמב" מהו הטופח" :וטופח ,ש
בפעולתו ,וקורי אותו הרופאי 16
מי ממיני הזרעי דומה מאד לשעורי
'קרטמא' " .בעוד ארבעה מקומות בפירוש המשנה )כפי שיפורט להל( הסביר
הרמב" את המילה 'טופח' ובכל המקומות חזר על אותו העיקרו שמדובר בצמח,
א בכל מקו הגדיר הרמב" את הדברי בצורה קצת שונה ויש חידוש בקריאת כל
מקור בפני עצמו ובהכללת הדברי יחד.
נראה לי כי הסיבה שהרמב" העדי את הסבר המשנה לפיו מדובר בלקט של
שני סוגי צמחי )שאחד מה טוב והשני פחות טוב( ,מאשר את הסבר הערו כי
מדובר בכלי שאיבה של מי  ,היא שמילה זו מופיעה במקומות נוספי בש"ס
והרמב" העדי הסבר אחיד לכל המקומות .לכ דר השוואת המקורות השוני
נית לבנות תמונה שלמה ביחס לצמח זה:
ֵ
" :Ê"Ó Â"Ù ‰‡Ù .1כבר ביארנו
שט#פיַח 17הוא מי זרעוני הידוע בש 'קרטמא'
ויבולו מועט" .בפאה פ"ה מ"ג כתב הרמב" כי הטופח מזיק את העניי א לא כתב
במה הנזק .בפאה פ"ו מ"ז כתב כי יבולו מעט ,וייתכ כי הנזק לעניי הוא שאי לה
לקט מרובה ממנו .בפאה פ"ה מ"ג כתב הרמב" כי הרופאי קוראי לו 'קרטמא',
ואילו בפאה פ"ו מ"ז כתב בסת כי הוא נקרא 'קרטמא' כנראה לא רק בפי
הרופאי .
" :‡"Ó ‡"Ù ÌÈÈ‡ÏÎ .2הטופח ,גרגרי לבני עגולי קשי להשבר ,קרוב בטבעו
לטבע השעורי ונקרא אצל הרופאי 'אלקרטמא' .וכבר ביארנוהו במה שקד ".
במקו זה הרמב" מתאר את הצמח בצורה מפורטת יותר .ג כא מדמה אותו לא
.14
.15

.16

.17
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ראה ביטויי דומי בכתובות פ"ח מ"א; בבא בתרא פ"א מ"ג; שבועות פ"ז מ"ח.
פעמי רבות בפירוש המשנה מתרג הרמב" את המילי של המשנה לערבית .ראה מה
שכתבנו על כ בנספח לפירוש הרמב" למסכת ברכות )לעיל ,הערה  (13בסעי 'פירושי
מילי של המשנה לערבית' ,עמ' תנח!תנט .נראה כי במקרה זה לא התכוו הרמב" לעשות
זאת אלא לענות על הקושי בביטוי "מגלגלי בטופח".
הרופאי מוזכרי בעשרות מקומות בפירוש המשנה לרמב" ,ובמקומות רבי כתב
הרמב" כיצד ה מכני צמח מסוי .ראה לשו זו ממש בפירוש המשנה כלאיי פ"א מ"א;
פ"א מ"ה; נדרי פ"ו מ"א; פ"ז מ"ב; מנחות פ"ח מ"ג; בכורות פ"ו מ"ב.
כ מנוקד בפירוש המשנה בכתב יד של הרמב" .ראה לעיל )הערות  ,(3 ,1שהבאנו את
הניקוד השונה של אותה מילה בנוסח המשנה המובא על ידי הרמב" .יש פעמי רבות
שהניקוד – ופעמי א הכתיב – שונה בי המשנה לפירוש .ראה מה שכתבתי בנספח
לפירוש המשנה לברכות )לעיל ,הערה  ,(13עמ' תמז!תמח.
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מבחינתו החיצונית אלא מבחינת טבעו )פעולתו( ,לשעורי  ,ומייחס את הש
'קרטמא' לרופאי .
" :„"Ó Ë"Ù ˙ÈÚÈ·˘ .3טפיחי ,רבוי טפיח ,וה הגרגרי הקשי ממיני התבואה
והקטנית שאינ נזרעי אלא צומחי מאיליה ונשארי באר זמ רב מחמת יבשות
וקשיות .וה בשאר המיני  ,כמו הטופח במי השעורי שג הוא נקרא טופח כמו
שביארנו כמה פעמי " .בתחילת הפירוש מבאר הרמב" את המילה 'טפיחי' ומסביר
שאלו כמו ספיחי הגדלי מאליה  ,רק שה ממיני התבואה והקטניות .בשדה
השעורה הצמח שגדל מעצמו ונשאר באדמה זמ רב הוא הטופח .א כ מצאנו מקור
נוס ממנו מתברר מה הנזק שיש בטופח ,הוא נשאר באדמה והעניי אוספי אותו
כלקט אבל הוא אינו באיכות השעורי .
" :·"Ó ‡"Ù ÌÂÈ ÏÂ·Ë .4כבר פירשנו טופח שהוא 'אלקרטמא' ,והוא ממיני השעורי .
ולדעת הרופאי פעולת שניה קרובה זה לזה" .ג כא ,כמו בפאה פ"ו מ"ז ,מייחס
הרמב" את הש 'אלקרטמא' לכול ,א מייחס לרופאי את הקביעה שפעולת
השעורי ופעולת הטופח זהה .במקו זה כותב הרמב" לראשונה כי מדובר במי
ממיני השעורי  ,ולא רק שדומה לו חיצונית או בפעולתו ובטבעו.
מדברי הרמב" בחמשת המקומות בפירוש המשנה מתברר כי צמח זה גָדל
בצורה עצמאית בשדות השעורה ,כפי שהספיחי גדלי בשדות התבואה והקטניות.
ה יבשי וקשי ובשל כ אינ מתאימי לאכילת אד  ,וכאשר ה מתערבבי ע
השעורי בלקט הדבר פוגע בעניי כי מה שה מלקטי כולל בתוכו שעורי ע
מי אחר שאינו ראוי כל כ למאכל .יתרה מזו ,לפי אחד הזיהויי המוצעי להל,
אכילה מרובה שלו יכולה א להזיק18.
?ÁÙÂË‰ ‡Â‰ ÈÓ
הזיהוי של צמח הטופח אינו חד משמעי .ברו צ'יזיק כתב בספרו ‡ 19ÌÈÁÓˆ‰ ¯ˆÂכי
צמח הטופח המוזכר במשנה הוא הטופח תרבותי הנקרא  .Lathyrus sativaאחרי
זיהו את הטופח שבמשנה ע הטופח החמצתי  20.Lathyrus ciceraעל פי הזיהויי
האלה הטופח שבמשנה וברמב" הוא אחד ממיני הקטנית המוכרת כיו כטופח
) .(Lathyrusהסוג טופח שיי למשפחת הפרפרניי ומונה כ  160מיני של עשבוניי

 .18ראה להל ,הערה .34
 .19ב' צ'יזיק ,ÌÈÁÓˆ‰ ¯ˆÂ‡ ,הרצליה תשי"ב ,עמ' .823
 .20ראה ;I. Löw, Die Flora der Juden, Vol. 2, Wien-Leipzig 1924, p. 437 :ש' ליברמ,
˙ ,‰ËÂ˘ÙÎ ‡˙ÙÒÂתרומות ו ,יא ,עמ' .389
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חד שנתיי או רב שנתיי  .בישראל גדלי  15מיני של טופח )ראה איור מספר (1
מה רק טופח הגליל הוא רב שנתי והשאר ה חד שנתיי 21.
תימוכי לזיהוי זה אפשר למצוא בהסבר לשוני של הרב יוס קאפח :כפי
שראינו ,הרמב" כתב )פירוש המשנה פאה פ"ה מ"ג; ש פ"ו מ"ז; כלאיי פ"א מ"א;
טבול יו פ"א מ"ב( כי הטופח הוא 'אלקרטמא' .רבנו נת אב הישיבה זיהה את
הצמח ע 'אלגלבא' 22,וכ כתבו הגאוני בפירוש לסדר טהרות על המשנה בטבול
יו פ"א מ"ב 23.במשנה כלאיי פ"א מ"א כתוב כי "הפורקד והטופח ...אינ כלאיי
זה בזה" הרי שה מאותו המי ,וש ביאר הרמב" כי הפורקד הוא 'אלג'לבא'
)שהוא לכל הדעות מי קטנית( 24,והעיר הרב יוס קאפח 25שקרטמא קרוב לפורקד,

‡ :1 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈטופח ריסני )צילו :מ' כסלו(.
.21
.22
.23
.24
.25

64

ע' אלו ,Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ÁÓÂˆ‰Â ÈÁ‰ ,כר  ,10תל אביב  ,1982עמ'  ;187!186נ' פינברו!דות
וא' דני ,Ï‡¯˘È ı¯‡· ¯· ÈÁÓˆÏ ¯È„‚Ó‰ ,ירושלי  ,1991עמ' .378!373
˘˘ ,‰·È˘È‰ ·‡ Ô˙ ÂÈ·¯ ˘¯ÈÙ˘ ‰˘Ó È¯„Ò ‰מהד' הרב יוס קאפח ,ירושלי תשט"ו,
בביאורו למשנה פאה פ"ה מ"ג .וראה ג ש ביאורו לכלאיי פ"א מ"א )עמ' .(31
י"נ אפשטיי ,˙Â¯‰Ë ¯„ÒÏ ÌÈÂ‡‚‰ ˘Â¯ÈÙ ,ירושלי!תל אביב תשמ"ב ,עמ' .136
על זיהוי הפורקד ראה :י' פליקס ,‰˘Ó· ÈÁ‰Â ÁÓÂˆ‰ ,ירושלי תשמ"ג ,עמ'  ;121 ,74ז'
עמר ,˙Â¯ÂÓ˙Â ¯Â‡È˙ – ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ı¯‡ ÈÏÂ„È‚ ,ירושלי תש"ס ,עמ' .97!96
 ,‰˘Ó‰ ˘Â¯ÈÙמהד' הרב יוס קאפח ,פאה פ"ה מ"ג ,עמ' קיב!קיג ,הערה .11
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והערבי מחליפי שמותיה  :יש מקומות שקוראי לפורקד קרטמא ולטופח
גלובא ,ויש מקומות שקוראי לגלובא ג בשמו וג בש קרטמא ,ויש
שמחליפי  .הרי שהזיהוי של הרמב" דומה לזיהוי הגאוני ורבנו נת אב הישיבה.
א אכ הרמב" ג נהג כדר הערבי ולא הבחי בי הכינויי  ,הרי שהטופח
והפורקד שניה מיני קטנית דומי זה לזה 26.חיזוק לגישה זו נית להביא מאחד
מחיבוריו הרפואיי של הרמב"  27,ש הסביר כי ג'לבא הוא הטופח המדברי.
בר  ,נראה שקשה להסביר כ בדברי הרמב"  ,מפני שבפירוש המשנה בכלאיי
הקפיד הרמב" לומר שהטופח נקרא )על ידי הרופאי ( 'אלקרטמא' ,ולא מצאנו
בא מקו שהחלי את הכינויי וכינה טופח 'גלובא' ופורקד 'קרטמא' ,ואדרבא
בפירוש המשנה טבול יו פ"א מ"ב כתב באופ מפורש שטופח הוא ממיני השעורי .
הרי נראה כי התכוו למי דג דווקא.
כזיהויו של הרמב" מצאנו ג אצל הגאוני בש רב שרירא גאו" :הטופח –
הרטמא"; 28וג אצל נושאי כליו של הרמב"  .ראה לדוגמה אצל תנחו הירושלמי
%
שכתב באלמרשד אלכאפי" :כיוו בש הזה למי שעורי הנקרא 'קרטמא' וה
כינוהו טופח וג טפיח 29,"...וכ אצל ר' אישתורי הפרחי שכתב" :הטופח הוא
הרטמא"30.
על כ נראה שיש ללכת בעקבות דבריו של י' פליקס ,שפקפק בזיהוי הטופח
שברמב" ע הצמח הקרוי כיו טופח ) .(Lathyrusלדעת פליקס כלל לא מדובר
בסוג של קטניות אלא הכוונה לסוג גרוע של שעורי  31.כמו כ ,נראה לקבוע על פי
לע 32שבערבית – כמו ג בסורית – חורטומ כמו ג קורטמ מצייני ש כולל
לדגני בר .לדעתנו ,הטופח בפירושו של הרמב" – 'קרטמא' – הוא סוג גרוע של

.26

.27
.28
.29
.30
.31
.32

לא נית לנסות ולדייק מלשו הערבית של הרמב" .אמנ הוא כתב בפירוש המשנה פאה
פ"ה מ"ג" :טופח ,אס נוע מ אנואע אלחבוב ]ש מי ממני הזרעי[" וכאשר דיבר על מי
וש תבואה נופל על חמשה מיני זרעוני
דג כתב )פירוש המשנה פאה פ"א מ"ד(ֵ " :
]= אלחבוב[" ,א עשה שימוש במילה זו ג לגרגרי הענבי .ראה פירוש המשנה פאה פ"ו
ַר ְ< ִרי ,אלחבוב" .הרי שמילה זו משמעותה גרגיר מכל מקו ולאו דווקא של תבואה.
מ"ה" :וְ ג ְ
רמב" ,˙Â‡ÂÙ¯‰ ˙ÂÓ˘ ¯Â‡È· ,בתו ,ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ·˙Î :ירושלי תשכ"ה ,חלק ד ,מס' ,80
עמ' .34
ש' אס ,ÌÈÂ‡‚‰ ˙Â·Â˘˙ ,ירושלי תש"ב ,עמ' .179 ,175
‡ ,ÈÙ‡ÎÏ‡ „˘¯ÓÏמהד' הדסה שי ,ירושלי תשס"ה ,ער 'טפח' ,עמ' .229
 ,Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎמהד' בית המדרש להלכה בהתיישבות ,ירושלי תשנ"ז ,פרק נו ,עמ' רסא.
ראה :י' פליקס' ,למשמעות מגלגלי בטופח' )לעיל ,הערה  ,(12עמ'  ,63הערה .12
לע )לעיל ,הערה  ,(20עמ'  ,440!439וכ נראה ג מדברי דלמ )G. Dalman, Arbeit und
.(Sitte in Palaestina 2, Hildesheim 1964, p. 270
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שעורי  ,דוגמת שעורת הבולבוסי ) – Hordeum bulbosumראה איור מספר (2
ושעורת התבור )33.(Hordeum spontaneum
שני הזיהויי האפשריי של הטופח משני את ההסבר בנוגע לטיב הנזק הנגר
לעניי מכ שהוא מתערב ע השעורה .על פי הסברנו שהטופח הוא סוג גרוע של
תבואה ,יש להסביר כי הנזק שהוא גור לעניי נובע מאיכותו הגרועה ,הפגיעה
בעניי היא שטיב הלקט יורד משמעותית כאשר מעורב בו הטופח.
א מזהי את הטופח כצמח הקטנית ,הנזק יכול להיות חמור הרבה יותר .מ'
כסלו טע כי הסיבה שהטופח בעייתי לעניי היא שאכילה מרובה שלו גורמת
לשיתוק של הרגליי 34.

‡ :2 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈשעורת הבולבוסי
)צילו :י' מלמד(.
 .33סיכו של הדעות השונות נית למצוא אצל פליקס :י' פליקס ,‰·Î¯‰Â ÌÈÚ¯Ê È‡ÏÎ ,תל אביב
תשכ"ז ,עמ' .41!37
 .34מחלה הנקראת לתיריז .מחלה זו חשוכת מרפא והיא מופיעה עד היו בחלק מיבשת
אפריקה בעיקר בשנות רעב .מ' כסלו' ,פשר מגלגלי בטופח על פי פירושו של הרמב"',
 ,8 ˘ÈÓÏÁתשנ"ג עמ'  .41!38ראה ג :הנ"ל' ,טופח תרבותי כצמח מאכל רעיל',29 Ì˙¯ ,
תשמ"ט ,עמ'  .48!36דבריו מבוססי על מאמר של ד"פ כה ומ' שטריינפלד' ,הרעלה בפול
הטופח – הערות היסטוריות' ˙Â¯Â˜ ,ז ,תשל"ט ,עמ'  ,572!569ובחלק האנגלי שD.F. Cohn :
.and M. Streifler, ‘Neurelathyrism historical notes’, Koroth 7, 1978, pp. CXLVII-CLII
בר ,קשה להניח שהרמב" ידע זאת ולא הזכיר את זה בא מקו שבו ד בטופח.
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ג את פעולתו הרפואית של הטופח יש לחלק בהתא לשני הזיהויי  :לדברי
הרמב" ביחס לפעולתו הרפואית של הטופח הדומה לפעילות השעורה ,אנו מוצאי
מקור בידיעות הרפואה קוד לתקופתו .ראה לדוגמה בספר ) Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎלעיל,
הערה  (30בש הרופא אב סינא" 35:הטופח הוא הרטמא והוא נודע אצל הרופאי .
ואמר עליו ב סינא ,הרטמא ה גרגרי חזקי ככח השעורי אבל הוא ממוצע בי
השעורי והחטה ,והגרש העשוי ממנו ועשבו יותר קוב מגרש השעורי ועשבו",
וכ במקורות נוספי 36.
מצד שני ,הטופח מסוג הקטניות ,הידוע בש זה כיו  ,משמש ברפואה העממית
כתרופה בדוקה נגד שלשול ,כאמצעי ליצירת חלב אצל הא המינקת ולריפוי פצעי
פני  :אכילת  50 20גר של זרעי ותרמילי – ירוקי או מבושלי – מרפאת
שלשול; אכילת  30גר תרמילי ירוקי וזרעי  ,יומיו  ,בעונת ההנקה ,יוצרת
ומגבירה את החלב אצל הא המינקת .אכילת זרעי טופח בכמות העולה על הכמות
הרשומה עלולה להזיק ולגרו לכאבי ראש37.
?„ÁÈ ¯Á‡ ÔÈÓ ÌÚ ÁÙÂË Ï„‚Ï Ô˙È „ˆÈÎ
הרמב" מתאר מציאות שבה הטופח גדל ביחד ע השעורי  .אמנ לא מדובר על
זריעה מכוונת ,אלא כמתואר בפירוש המשנה שביעית פ"ט מ"ד" :ה הגרגרי
הקשי ממיני התבואה והקטנית ˘‡ Ô‰ÈÏÈ‡Ó ÔÈÁÓÂˆ ‡Ï‡ ÔÈÚ¯Ê ÔÈונשארי באר
זמ רב מחמת יבשות וקשיות .וה בשאר המיני  ,כמו הטופח במי השעורי ".
הא אי במצב זה כלאיי ?
בכלאיי פ"א מ"א למדנו" :החיטי והזוני ,אינ כלאיי זה בזה ...הפול והספיר,
והפורקד והטופח ,ופול הלב והשעועית – אינ כלאיי זה בזה" ,וביאר ש
הרמב" " :אמרו אינ כלאי זה בזה ,כלומר כל אחד מה ע הדומה לו" .לאו דווקא
הללו המנויי בדיוק במשנה ,אלא כל זוג שדומה – אינ כלאיי זה בזה .כאשר
פסק הרמב" משנה זו להלכה ,כתב את העיקרו" :יש מיני בזרעי שיהיה המי
האחד ,נפרד לצורות הרבה ,מפני שינוי המקומות והעבודה שעובדי האר ,עד
 .35אביסינא )אבו עלי חוסיי אב עבדאללה אב א סינא( ,או בכינויו הנפו +אב סינא )!980
 ,(1037היה רופא ,פילוסו ומדע פרסי .הרמב" למד את שיטתו ברפואה .ראה :הרמב",
 ,‰‡ÂÙ¯· ‰˘Ó È˜¯Ùבתו ,ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈ·˙Î :ירושלי תשכ"א ,חלק ב ,מאמר עשרי ואחד,
סעי  ,67עמ' .254
 .36ראה :אב אלביטאר ,ער 'ח'רטאל' ‰È'„'Ú‡Ï‡Â ‰ÈÈÂ„‡Ï‡ ˙‡„¯ÙÓÏ ÚÓ‡'‚Ï‡ ,ב ,בולק
 ,1874עמ'  .56אב אלביטאר היה רופא ספרדי שפעל בסו האל החמישי )המחצית
הראשונה של המאה השלוש עשרה(.
 .37ראה :נ' קריספיל ,Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ‡Ù¯Ó‰ ÈÁÓˆÏ ‰„˘ ÍÈ¯„Ó – ‡Ù¯Ó ÈÁÓˆ ,ירושלי
תשמ"ו ,עמ'  ;106הנ"ל ,ÌÏÂÚ·Â ı¯‡· ‡Ù¯Ó ÈÁÓˆÏ ÌÏ˘‰ ÍÈ¯„Ó‰ ,אור יהודה תש"ס ,עמ'
.115
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שייראה כשני מיני; וא על פי שאי דומי זה לזה ,הואיל וה מי אחד ,אינ כלאיי
זה בזה .ויש בזרעי שני מיני ,שה דומי זה לזה וצורת שניה קרובה להיות צורה
אחת; וא על פי כ הואיל וה שני מיני ,הרי אלו אסורי זה ע זה" 38,וכאשר
הביא את הדוגמות מהמשנה מנה ג " :וכ החיטי ע הזוני ...הפורקד ע
הטופח ...אינ כלאיי זה בזה"39.
דר אחת להסביר שאי כא כלאיי היא מפני שטופח אינו מאכל אד  .בהלכות
כלאיי פ"א ה"ד פסק הרמב" שרק במאכל אד יש איסור כלאיי " :אי אסור
משו כלאי זרעי  ,אלא זרעי הראויי למאכל אד ; אבל עשבי המרי  ,וכיוצא
בה מ העיקרי שאינ ראויי אלא לרפואה ,וכיוצא בה – אי בה משו כלאי
זרעי " 40,וא הטופח משמש לרפואה אי בו איסור כלאיי .
דר שנייה היא לומר שהטופח והשעורי אינ נחשבי לשני מיני  .הדבר
פשוט לפי שיטתנו לעיל ,שמה שכתב הרמב" בזיהוי של טופח כ'קרטמא' מכוו
למי של שעורי גרועות .אול ג לשיטת מי שמסביר כי יש לזהות את הטופח
ברמב" כמי קטניות ) ,(Lathyrusנית לומר שקטנית זו דומה במינה לשעורה ,ולכ
על פי הגדרת הרמב" מדובר במי אחד שנפרד ונראה כשני מיני " :וא על פי שאי
דומי זה לזה ,הואיל וה מי אחד ,אינ כלאיי זה בזה" )הלכות כלאיי פ"ג ה"א(.
א כ ,לעניי כלאיי  ,הטופח שגדל ליד השעורי נחשב כסוג של שעורה שגרגיריה
קשי .
המסתבר ביותר הוא שיש לשלב את כל הדרכי  :הטופח כאשר הוא גדל לצד
השעורה 41,אי מטרת גידולו בפני עצמו אלא לרפואה ,וא אינו גדל עבור מאכל
אד אי בו משו כלאיי  42.כמו כ מדובר בטופח שהוא מי תבואה כשעורי ממש

.38
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.42
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הלכות כלאיי פ"ג הל' א!ב.
ש ה"ד .ב' צ'יזיק )לעיל ,הערה  (19ביקש להוכיח מהמשנה בפאה פ"ו מ"ז שאי איסור
כלאיי בטופח )הקטנית( והשעורה .י' פליקס )לעיל ,הערה  ,33עמ'  ,39הערה  (50התמודד
ע טענה זו.
הכס משנה על אתר תמה על הרמב" וסבר כי ג דברי הראויי רק למאכל בהמה אסור
לזרוע כלאיי" :לכ נראה לי דלאו דוקא נקט רבינו מאכל אד ,אלא כל דבר שרוצה בקיומו
אסור זה בזה ,ואפילו א רוצה בקיומו למאכל בהמה .ולא נתכוו רבינו לשלול אלא
העשבי המרי בלבד" .ג הט"ז )יו"ד סי' רצז ס"ק ב( כתב ככס משנה .ייתכ שביחס
לרפואה )עשבי מרי( ג בעלי דעות אלה יודו שמותר לזרוע כלאיי למרות שרוצה
בקיומ.
אתי ,אבל
יש מקרי בה הטופח גדל כשדה של בפני עצמו ,ראהָ " :ק ָמה ש ...אי בה ָס ָ
ר*אי אותה ְכ ִאל> היא ִע ְנוָה של
*/פיַחִ ,
אפיל> היא של ֵ
אתי – ִ
ְר #אויָה היא לעשות ָס ָ
שעורי" )פאה פ"ו מ"ז(.
בהסבר המשולב יש מענה לשאלה ,א הטופח אינו גדל עבור מאכל אד ,מדוע יש להפריש
ממנו מתנות עניי? אלא שאת המתנות יש לתת מהשעורה שהיא כ מיועדת למאכל אד,

ַל ְג ִלי ב*/פח" על פי הרמב"
ביאור " ְמג ְ

או מי אחר שיצא מהשעורי למרות שאינו נראה כמוהו היו  ,וג מסיבה זו אי בו
משו כלאיי .
43
נראה ג כי פרשנותו של הרמב" נובעת ,כמו רבי מפירושיו ,מהראליה של
גידול הטופח כפי שהרמב" הכיר .בספרד ,כמו ג באר ישראל ,היה מקובל לגדל
את השעורה ע מיני נוספי המיועדי למאכל בהמה .בשילוב של שני המיני
הללו יש עזרה ותועלת לשניה  ,יבול התערובת יותר גדול מאשר יבול שדה של מי
אחד 44.זורעי את שני המיני יחד .השעורה מתפתחת מהר יותר ,ואילו דגני הבר
זקוקי לקור של החור על מנת להתפתח .קצב הגידול של דגני הבר אטי יותר
בתחילה ,ורק בזמ הפריחה הוא מקבל תאוצה .דגני הבר מספקי לשעורה חנק
הנוצר בשורשיה  ,ומצד שני ה נשעני או מטפסי על השעורה במהל
ההתפתחות45.
ג להסבר שטופח הוא קטנית יש תמיכה במציאות הראלית ,מפני ששילוב של
גידול כמות מועטה של טופח בצדי שדה שעורה היה מקובל בספרד בתקופת
הרמב" 46.
"ÈÓÏ˘Â¯È‰ „ÂÓÏ˙·Â ‡˙ÙÒÂ˙· "ÁÙÂË· ÔÈÏ‚Ï‚Ó
על פי הסברו של הרמב" מדובר במשנה במי ספיח הגדל בשדה השעורי וכאשר
בעל הבית קוצר את תבואתו הוא ג קוצר את אותו המי הגרוע .את צדי המחלוקת
של התנאי הסביר הרמב" באופ הבא:
ר' מאיר אומר שאי לנהוג באי הקפדה באותו המי ולקצור אותו ע כל התבואה,
מפני שהוא מזיק את העניי ,שמא יהיה הלקט הנופל רק מאותו המי .וחכמי
מתירי זאת ,מפני שאומרי אפשר שיהיה הלקט מ התבואה המשובחת ולא מאותו
)פירוש המשנה פאה פ"ה מ"ג(.
המי

בעל הבית מפריד בי שני המיני הגדלי בשדה ולוקח רק את המי הטוב ,אבל
משני המיני נופל לקט לאר וה מתערבבי אחד ע השני .במקרה כזה נחלקו ר'
מאיר וחכמי מה על בעל הבית לעשות .לדעת ר' מאיר ,בעל הבית חייב לקצור רק

.43

.44
.45
.46

וכאשר אוספי את השעורה יחד ע הטופח ,מתערבב בלקט ג המי שאינו ראוי למאכל
אד .א באמת שאי חובה לתת מהטופח )כמי דגני בר( מתנות עניי.
הרמב" נהג לשלב את פירושיו ע הראליה שהוא הכיר )הוא מביא דוגמות רבות מספרד
וממצרי לדברי המתוארי במשנה( ,ובכ נת חיות לדברי המשנה .ראה ג מאמרנו,
'עוללות – הלכה ומעשה' ÔÈÓÂÁ˙ ,כח ,תשס"ח ,עמ' .367!355
השעורה מתאימה יותר מהחיטה לגידול זה מפני שהיא מבשילה מוקד יותר.
ראה :י' קוסטרינסקי ,˙Â‡Â·˙ ÏÂ„È‚ ,כר ב ,ÏÚÂ˘ ˙ÏÂ·È˘Â ‰¯ÂÚ˘ :תל אביב תשכ"ו ,עמ' .87
כ כתב מ' כסלו' ,פשר מגלגלי בטופח' )לעיל ,הערה  ,(34עמ'  ,39בש Franco Fernando
.Jubete
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את המי הטוב ולהקפיד שלא יתערבב במהל הקצירה ג מהמי הגרוע .א בעל
הבית יקפיד בכ ,הלקט יהיה מהמי הטוב ,והמי הגרוע יישאר מחובר לקרקע ,ובכ
לא ייגר הפסד לעניי  .חכמי חולקי ואומרי שאי הפסד כל כ גדול לעניי ג
א בעל השדה קוצר את המי הגרוע ,כי ייתכ שהלקט לא יהיה מעורבב ,ויוכלו
העניי לאסו את המי הטוב ללא הפרעה.
לפאה פ"ה מ"ג יש מקבילה מבחינת המקרה בתוספתא" :המרב את שדהו כדי
שלא יכנסו עניי לתוכו .א היה הזיקו מרובה על של עניי – מותר; וא היזק
העניי מרובה על שלו – אסור .ר' יהודה אומר ,בי כ ובי כ מלקט ומניח על גבי
גדר ,והעני בא ונוטל את שלו" 47.כא מתואר הנוהג לרב את השדה ,וכתוצאה
מפעולה זו העניי מפסידי את הלקט .מה היא פעולת הריבו? ברור כי מדובר
בשיטת השקיה ,א נראה שמשתמשי בש זה להשקיית השדה כאשר אי בשדה
גידולי  ,ומשקי על מנת להכשיר את הקרקע לחריש ,לזריעה או על מנת שיצמחו
ספיחי ועשבי בר .א כ הברייתא מדברת על פעולה הטובה לבעל הבית ,א מזיקה
לעניי  .כא ג הדמיו לפאה פ"ה מ"ג 48:פעולת הקציר בלי לשי לב לטופח טובה
לבעל הבית א מזיקה לעניי  .בגלל הדמיו הענייני הזה דנה הגמרא על היחס של
המקרה שבפאה פ"ה מ"ג לתוספתא )ירושלמי פאה פ"ה ,יט ע"א(:
תני ,המרב שדהו עד שלא ירד עני לתוכה ,א הזיקו מרובה על של עני – מותר;
וא היזק עני מרובה על שלו – אסור .רבי יהודה אומר ,בי כ ובי כ מניח על
הגדר והעני בא ונוטל את שלו .מחלפא שיטתיה דרבי יהודה ]ר' יהודה סותר את
דבריו[ תמ הוא אמר ,כש שהוא מידל בשלו כ הוא מידל בשל עניי ]מותר לדלל
את העוללות בכר יחד ע כל השדה למרות שבכ ממעט את העניי[ ,וכא][ הוא
אמר הכי?

בברייתא אוסר ר' יהודה לבעל השדה לעשות פעולה הטובה לו א היא מזיקה
לעניי )הרטבת השדה( ,ואילו בפאה פ"ז מ"ה התיר ר' יהודה לדלל בגפני ג א זה
פוגע בעניי  49.ביחס לדיו בדברי ר' יהודה מכנה הגמרא את הברייתא כ'כא' ואת
פאה פ"ז מ"ה כ'תמ':
 .47תוספתא פאה פ"ב ה"כ ,מהד' ליברמ עמ' .49
 .48הראשוני שפירשו את המשנה שמדובר על השקיה ,ביססו את דבריה על דברי התוספתא.
לשיטת ,התוספתא מדברת באותו מקרה הנידו במשנה .הרמב" רואה את התוספתא
כפרשנות למשנה ולא כחזרה עליה .ראה פירוש הרמב" למשנה טהרות פ"ט ה"ט ,ש ביסס
הרמב" את פירושו למשנה על התוספתא וכתב" :ואמרו בגג ובמעט ,בארתו התוספתא
באור שאי צרי עמו פירוש ,וזה לשו התוספתא ."...הרמב" עשה שימוש רב בתוספתא
בכל פירוש המשנה כבר במהדורה הראשונה ,ובהרבה מאוד מקרי הביא את דברי
התוספתא כפירוש בלי להזכיר כי לדבריו המקור הוא בתוספתא.
 .49ישנ כמה שלבי בה מדללי את הכר :בחור מחליט בעל הכר אלו וכמה זמורות
להשאיר על כל גפ; בתחילת האביב הוא מבקר את החלטותיו ,ועתה יכול הוא לדלל חלק

70

ַל ְג ִלי ב*/פח" על פי הרמב"
ביאור " ְמג ְ

תמ ה גרמו לעצמ ולא באו ]שלא באו לאסו את המגיע לה בשדה[ ,בר הכא
הרי באו ]א הלקט נשט במי ,ובעל השדה לא מאפשר לה להיכנס כי הרטיב את
שדהו ויש הזק בדריכה על קרקע רטובה[ .מחלפא שיטתי דרבני ]ג חכמי סותרי
את דבריה[ תמ אינו אומרי א הזיקו מרובה על של עני וכא][ אינו א]ו[מרי
הכי?

הגמרא מקשה ג על חכמי שלכאורה נראה כי יש סתירה בדבריה  .במקרה זה
נראה כי הגמרא מכנה את הברייתא 'תמ' ,ואילו הסתירה היא מפאה פ"ה מ"ג ,ולכ
היא נקראת 'כא' .נראה כי הסתירה היא :על פי המשנה חכמי מתירי לקצור את
השעורי והטופח יחד ,ג א הלקט שלה מתערבב ,ולא מתחשבי בנזק שעלול
להיגר לעניי בשל כ .ואילו בברייתא התירו לבעל השדה לרב את שדהו רק א
נזקו גדול מנזק העניי  ,כלומר מתחשבי ברמת ההפסד של העניי :
תמ אפשר בר הכא איפשר.

הגמרא עונה 'תמ' ,בברייתא יכול בעל השדה לחכות ע ההשקיה ,ולכ הוא צרי
להמתי עד שיבואו העניי וייקחו את הלקט ,א בפאה פ"ז מ"ה אי אפשר לקצור
מי אחד מבלי השני מפני שה גדלי ממש יחד .תשובת הירושלמי היא על פי
&ר" .ייתכ שעל פי גרסת הרמב" 50
יפ ָ
גרסת במשנה שחכמי מתירי מפני " ֶ& ִא ְ
ההסבר לתשובת הגמרא יהיה שבברייתא בטוח יהיה הפסד לעניי ולכ יש מקו
לבדוק של מי ההפסד גדול יותר ,א במשנה ייתכ שבכלל לא יהיה הפסד לעניי .
על פי הסברנו את מהל הגמרא מתברר המקור לדברי הרמב" בפירוש המשנה
המתאר את המחלוקת שבי ר' מאיר וחכמי  .אמנ המשנה אינה עוסקת באותו
המקרה בו דנה הברייתא ,א ר' מאיר אומר שיש להתחשב בנזק הנגר לעניי ג
במקרה שבמשנה ,ויש חשש ˘ ÏÎהלקט יהיה מהמי הגרוע .נראה כי הרמב" הסיק
דבר זה מההשוואה שעשתה הגמרא בי המשנה לברייתא .שהרי בברייתא הרבצת
השדה גורמת להפסד של  ÏÎהלקט ,ולכ ג ר' מאיר במשנה חושש למקרה )שאמנ
רחוק מציאותית א עדיי קיי ( שכל הלקט יהיה מהמי הגרוע .חכמי עוני
שהמקרה של המשנה קל מהמקרה של הברייתא ,שהרי ייתכ שאי לעניי בכלל
הפסד )דבר שהוא בלתי אפשרי בהרבצת השדה( ולכ אינו צרי לטרוח ולשל
לעניי על ההפסד ,ג א לבסו הוא התרחש בפועל .הסבר זה מבאר את המש
הירושלמי .הסוגיה ממשיכה:

מהשריגי שיצאו והחלו לצמוח מהזמורות; לאחר החניטה ,כשכבר ניכרי ניצני האשכולות,
יכול בעל הכר לחזור ולדלל את כרמו ,א הפע הוא מדלל את האשכולות .על סוגי הדילול
השוני ראה במאמרנו )לעיל ,הערה  ,(43עמ' .365!364
ירי ,מפני ֶ ֶא ְפ ָר".
מת ִ
 .50ראה לעיל ,הערה  ,2שהרמב" גרס במשנה "וחכמי ִ
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והא רבי מאיר אמר ,אי מגלגלי ושמי של בעל הבית בהפסידו .והא רבני אמרי,
מגלגלי ושמי לעניי בהפסיד.

נראה כי קטע זה  ˜ÏÂÁעל ההסבר הקוד  .כא הגמרא אומרת כי לדעת ר' מאיר,
בעל הבית לא יכול לקטו את הטופח יחד ע השעורה ,א את הנזק שנגר לו בשל
כ יכול הוא לגבות מהעניי  ,וכ לדעת חכמי מה שהתירו לבעל הבית לעשות ,אינו
פוטר אותו מלשל לעניי על הפסד  .בר  ,עמדה זו אינה מתיישבת ע ההיתר
שבברייתא להשקות את השדה ,שהרי הוא גור נזק מוחלט לעניי ולא נזק חלקי.
עצ ההיתר משמעותו שמותר לבעל הבית להזיק לעניי במקרה שכזה .זו ג
הסיבה שהרמב" העמיד את מחלוקת ר' מאיר וחכמי במקרי הקיצוניי  .לדעת ר'
מאיר ,כל הלקט יהיה מהטופח ,ולדעת חכמי כל הלקט יהיה מהמי הטוב51.
ÌÂÎÈÒ
ַל ְג ִלי ב#+פח" נית להסביר בשתי דרכי  .האחת :הטופח הוא
את דברי המשנה " ְמג ְ
צמח ,ומחלוקת התנאי היא הא מותר ללקט את הטופח ,בעל האיכות התזונתית
הירודה ,יחד ע צמח הגדל לידו בשדה )בדר כלל שעורה( .והשנייה :טופח פירושו
הרטבת השדה ,ומחלוקת התנאי היא הא מותר להרטיב את השדה בצורה
שהלקט השיי לעניי ייפגע.
הרמב" העדי את האפשרות הראשונה ,מפני שביקש להישאר עקבי ע שאר
הופעות הטופח שבמשנה .הטופח גדל יחד ע השעורה ואינ כלאיי זה בזה ,או
מפני שהטופח אינו מאכל אד  ,או מפני שהטופח הוא מי מדגני הבר הדומה
לשעורה.
להלכה הרמב" לא הזכיר את המקרה הייחודי הזה ,מפני שמותר לגלגל בטופח
כפי שמותר ע כל שאר המיני  .במקרה שבוודאות בעל השדה מזיק לעניי  ,כמו
במקרה שמתואר בתוספתא שמרב )= מצי את שדהו במי ( ,א ההיזק לבעל
השדה במניעת הפעולה גדול מההיזק לעניי  ,הוא רשאי להצי את השדה א
ממידת חסידות ראוי לאסו את הלקט ולהניח על הגדר .א ההיזק של העניי גדול
יותר ,אסור לבעל השדה להצי עד שיאספו העניי את הלקט.

 .51במשנה תורה הרמב" לא פסק בצורה מפורשת הא מותר לגלגל בטופח .ייתכ כי שתיקתו
בפח ,אזי די
ֵ
ַל ְג ִלי
שמג ְ
של הרמב" במשנה תורה נובעת מכ שנפסקה ההלכה כחכמי ְ
הטופח כדי שאר הגידולי ואי סיבה להזכיר אותו באופ מיוחד .יש מהאחרוני שסברו
בפח
ֵ
ַל ְג ִלי
שמג ְ
שהרמב" חזר בו ,והסביר את המשנה בפאה פ"ה מ"ג כערו ושיטתוְ ,
הכוונה השקיית השדה )ראה :ר' עקיבא איגר וחזו נחו על ההלכה במשנה תורה וכ ג
טע מרדכי כסלו במאמרו 'פשר מגלגלי בטופח' ]לעיל ,הערה  .([34לי נראה שנית להסביר
את הדברי ג ללא הזדקקות לטענה שיש כא חזרה ,ואי זה ממטרת המאמר.
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