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  ?אי� מנהלי	 מאבקי	
 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  
  

מלחמת חמשת מלכי ערי ככר סדו� בארבעת המלכי� המסופוטמיי� מופיעה לכאורה בתורה רק בהקשר של הצלת לוט אחיינו של 
השבוע נתייחס לביטוי המופיע שלש פעמי� בפרשיה זו . עיו� מדוקדק בפסוקי� מוכיח שיש ללמוד ממלחמה זו דברי� נוספי�. אברה�

  . ביטוי דומה מנבואת עמוסוהמזכיר לנו
  :בתחילת הפרשיה מספרת לנו התורה

�ִי� "�ָע,+ ִמְלָחָמה ֶאת ֶ(ַרע ֶמֶלְ  ְסדֹ� ְוֶאת ִ(ְרַ)ע : ַוְיִהי ִ(יֵמי 'ְמָרֶפל ֶמֶלְ  ִ)ְנָער 'ְרי�ְ  ֶמֶלְ  ֶאָ&ָסר ְ%ָדְרָלעֶֹמר ֶמֶלְ  ֵעיָל� ְוִתְדָעל ֶמֶלְ  
בראשית "  ( ה+א ָי� ַהֶ/ַלחֵעֶמק ַהִ�ִ�י	ָ%ל ֵאֶ&ה ָחְבר+ ֶאל : ְנ.ב ֶמֶלְ  'ְדָמה ְוֶ)ְמֵאֶבר ֶמֶלְ  ְצב�ִיי� +ֶמֶלְ  ֶ(ַלע ִהיא צַֹערֶמֶלְ  ֲעמָֹרה ִ)

  ).ג1 אד"י
  :לאחר מכ� מספרת לנו התורה כי

 ְוֵעֶמק ַהִ�ִ�י	 ...:ְ"ֵעֶמק ַהִ�ִ�י	ְצב�ִי� +ֶמֶלְ  ֶ(ַלע ִהוא צַֹער ַו4ַַעְרכ+ ִא�5ָ ִמְלָחָמה ַו4ֵֵצא ֶמֶלְ  ְסדֹ� +ֶמֶלְ  ֲעמָֹרה +ֶמֶלְ  'ְדָמה +ֶמֶלְ    "
 ).י1ש� ט" (ֶ(ֱארֹת ֶ(ֱארֹת ֵחָמר ַו4ָנ8ס+ ֶמֶלְ  ְסדֹ� ַוֲעמָֹרה ַו7ְ4ִל+ ָ)ָ/ה ְוַה6ְִ).ִרי� ֶהָרה 6ָס+

  

  .הרי שהאזכור השני לכאורה מיותר וג� השלישי איננו מוסי; דבר, אותנו היכ� נער  הקרבא� האזכור הראשו� בא ללמד 
  :בנבואת עמוס מצינו 

"��.ב ְו.ְכָלה ְוִ)ַ&ְח5ִי ֵא) ְ(מ�: ַלִ�יד%ֹה .ַמר ְיקָֹוק ַעל ְ)לָֹ)ה 7ְִ)ֵעי מ�.ב ְוַעל 'ְרָ(ָעה לֹא ֲאִ)יֶב6+ ַעל ָ,ְרפ� ַעְצמ�ת ֶמֶלְ  ֱאד
  ).ג1א' עמוס ב" (ְוִהְכַר5ִי )�ֵפט ִמִ>ְרָ(= ְוָכל ָ,ֶריָה ֶאֱהר�ג ִע/� .ַמר ְיקָֹוק: 'ְרְמנ�ת ַהְ>ִר4�ת +ֵמת ְ(ָ)א�� מ�.ב ִ(ְתר+ָעה ְ(ק�ל )�ָפר

  

אב� "לעומת זה . ברור שהכוונה היא לעמק השדות והפרדסי�י בעקבות התרגו� "לרש". ֵעֶמק ַהִ�ִ�י	"נחלקו רבותינו בפירוש הביטוי 
  ".)ב וד, כז' דבר(השדי� כמו ושדת אות� בשיד "מסביר " עזרא

  

  : י בעקבות התרגו� כ " נתבאר בידי רש" ַלִ�ידַעל ָ,ְרפ� ַעְצמ�ת ֶמֶלְ  ֱאד��"הביטוי בעמוס 
  ". ה אונאת המל  שנהגו בו בזיו�"ו� בקירות הבית ותבע הקבפע� אחת נפל מל  אדו� ביד מל  מואב ושרפו עצמותיו וטח"
  :ק מוסי;"הרד

  ".וכ� היו עמי� משרפות שיד, ופירוש לשיד שריפה גמורה עד שהיו אפילו העצמות אפר כמו השיד"
פי מואב היא בכל מקרה התביעה כל. יתכ� ולדברי שניה� הכוונה היא לשריפה כימית המכלה את הגו; ביסורי� נוראי� ובדר  בזיו�

 ".בי� אד� לחברו"על התנהגות לא מוסרית ב
  

לדעתו פשר הכפילות באזכור המקו� בתורה .. האברבנאל קושר כנראה את שני המקורות התורה ובנביא לא רק מבחינה לשונית
ב מסוי� בשל. ג נערכה מלחמה בי� שתי קבוצות המלכי�1בשלב ראשו� המתואר בפסוקי� א. מתאר הלי  שהתרחש בשני שלבי�

בהסכ� זה התחייבו חמשת המלכי� להעלות מס לארבעת ". ֵעֶמק ַהִ�ִ�י	"החליטו שני הצדדי� לחבור זה לזה וחתמו על הסכ� ב
. לאחר ארבע עשרה שנה יצאו ארבעת המלכי� למלחמה כנגד עמי� אחרי� בלי כל כוונה להתקי; את חמשת המלכי�. המלכי�

  . ו היות וחמשת המלכי� היו מותשי� מהקרבות ולא ציפו להתקפה מבני ברית�ארבעת המלכי� העלו בדעת� כי ינצח
  : ל האברבנאל בקיצור"וז

אבל הרעו לעשות עוד והוא שבארבע עשרה שנה בא כדר לעומר והמלכי� אשר אתו להלח� ע� מלכי� אחרי� ולא ע� מלכי "
 וע� היות שלא היה דעת� להלח� במל  סדו� ... סדו� ובנותיה הה� אלא להכות את הרפאי� שהיו יושבי� בעשתרות קרני�

 יצאו אליה� ויערכו את� מלחמה ...וחבריו כי היו יושבי� לבטח את� הנה אז מל  סדו� ומל  עמורה ושאר המלכי� מחברת� 
בעמק בעמק השדי� וזה היה תכלית המרד שיצאו להלח� בארבעת� בהיות� בלתי לוחמי� עמה� ובחרו לערו  את� מלחמה 

  ".  אותו המקו� עצמו שכרתו ש� ברית� מקו� השבועה והשלו� שמה המרד והמלחמה	השדי
  .ארבעת המלכי� נכשלו כיו� שפעלו בדר  לא מוסרית

   :כ  מסכ� האברבנאל את הנושא
ולפי שהאל יתבר  שופט כל האר? לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו וכמו שאמר בעניני המלכי� שפלס ומאזני משפט בידו "

לכ� נת� שכר� . על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו על שרפו מל  אדו� לסיד) 'א' עמוס ב(� כמו שאמר הנביא לשופט
   ".לאות� חמשת המלכי� המורדי� והוא שנפלו בידי אויביה�

  

דורשת זאת התורה א� ביחסי� בי� גוי� . בהגינות תו  שמירה על כבודו של היריב, היוצא מדברינו הוא שיש לנהל מאבקי� ביושרה
  .ג� א� חילוקי הדעות קשי�, כאשר מדובר בויכוחי� בתוכנו, ב� בנו של קל וחומר, קל וחומר, ומוכיח על כ  הנביא

  
 .יש להפני� מסר זה, מחלוקות ומאבקי� נוספי�, דווקא בימי� אלה של מערכות בחירות מקומיות וכלל ארציות
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול – משפט והלכה את מקומו של המדור" שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ  נבנה נדב  נוס; בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .בית הדי� על פי די�

  

  

  מבוא להשבת אבידה
  הרב יואב שטרנברג

 הא� הוא חייב ליטול אותה על מנת לשמור עליה עבור הבעלי� 1השאלה הבסיסית הנוגעת לאד� הרואה אבידה היא 
שהוא יכול (או מציאה ) שחייבי� להשיבה(הא� זו אבידה . או שמא הוא רשאי ליטול את האבידה לעצמו, ולהכריז עליה
  ). ליטול לעצמו

טר� . המבדילה בי� אבידה למציאה היא הא� הבעלי� התייאשו,  היחידהא� כי לא, השאלה המרכזית, כפי שנראה לקמ�
  . נקדיש את הגליו� הנוכחי להבנת מהותו של היאוש, שנעסוק בשאלה כיצד נית� לדעת א� הבעלי� התייאשו או לא

זל� אינו שהג, משמעות העובדה שיאוש קונה בגזילה היא. מדוע יאוש קונה בגזילה, דנה בשאלה.) סו(הגמרא בבבא קמא 
הגמרא מתלבטת א� יאוש . אלא הוא צרי  להחזיר את שווי החפ? בשעת הגזילה, צרי  להחזיר את החפ? בעצמו לבעלי�

, שכש� שיאוש מועיל באבידה, שהסיבה לומר שיאוש מועיל מ� התורה היא, הגמרא אומרת . קונה מדאוריית או מדרבנ�
שבאבידה החפ? הגיע ליד , יבה לומר שיאוש אינו מועיל מ� התורה היאהס. כ  ג� בגזילה, ומוציא את החפ? מרשות בעליו

  . ואילו בגזילה החפ? הגיע באיסור, המוצא בהיתר
לא , טועני� התוספות, אילו יאוש היה הפקר. מוכיחי� מדברי הגמרא שיאוש אינו כמו הפקר) ה כיו�"ד(התוספות ש� 

  .היה משנה א� החפ? הגיע ליד המוצא בהיתר או באיסור
דנה במי שהדיר .) מג(המשנה בנדרי� . שיאוש דומה להפקר לשיטת רבי יוסי, מסביר) ג"סימ� רסב סק(נתיבות המשפט 
רשאי המדיר , א� למודר אי� מה לאכול, לדעת חכמי�. דהיינו שלחברו אסור להנות ממה ששיי  למדיר, את חברו בהנאה

שטעמו של , הגמרא מסבירה. י ההפקר אינו מאפשר למודר לאכוללדעת רבי יוס, אול�. והמודר יאכל אותו, להפקיר אוכל
  ".א; הפקר עד דאתי לרשות זוכה, מה מתנה עד דאתיא מרשות נות� לרשות מקבל, קסבר הפקר כמתנה: "רבי יוסי הוא

ה אבל כל זמ� שלא זכ. אלא רק מאפשר לאחרי� לזכות בו, ההפקר אינו מוציא את החפ? מרשות הבעלי� לגמרי, דהיינו
  . הוא עדיי� לוקח אוכל מ� המדיר, א� המודר יקח את האוכל שהפקיר המדיר, ולכ�. הרי החפ? של הראשו�, אחר

 היאוש אינו מוציא 1שיאוש מתנהג כמו הפקר אליבא דרבי יוסי , אבל נתיבות המשפט מסביר. הלכה כחכמי�, לגבי הפקר
  .?אבל הוא מאפשר לאחרי� לזכות בחפ, את החפ? מרשות הבעלי�

  
הוא אינו יכול לקנותו , נסביר מדוע כאשר החפ? הגיע ליד המוצא באיסור, לאחר שהסברנו את טיבו של היאוש

 1הוא זכות שהתורה יוצרת , שה� הבינו שהיות שהיאוש אינו פעולה קניינית, מדברי התוספות נראה. כשהבעלי� מתייאש
,  התורה יצרה את הזכות1 והפה שאסר הוא הפה שהתיר .אחר יכול לזכות בחפ?, שא� הבעלי� התייאש, התורה אומרת

  . והגבילה אותה בכ  שהחפ? יגיע ליד הזוכה בהיתר
שכאשר המוצא מצא את , כותב) ;"מדפי הרי: בבא מציעא יד', מלחמות ה(� "הרמב. � מביא הסבר אחר"הרמב, אול�

חפ? ברשות שומר נחשב . פ? כדי� שומר אבידההוא מיד התחייב לשמור על הח, החפ? והרי� אותו על מנת להשיבו לבעלי�
, דהיינו. שיאוש אינו מועיל ברשות הבעלי�, � סובר"הרמב. ולכ� האבידה כאילו ברשות הבעלי�, כאילו הוא ברשות בעליו

. אלא חיוב ההשבה הוא שגור� זאת, � לא האיסור הוא שגור� שהמוצא אינו יכול ליטול את החפ? לאחר יאוש"לפי הרמב
ובאמת מדברי התוספות בכמה , כאמור לדברי התוספות הטע� הוא אחר, אול�. חיוב ההשבה היאוש אינו מועילובגלל 

  . מקומות נראה שיאוש מועיל ג� כשהחפ? נמצא ברשות הבעלי�
  

  . כפי שנראה בגליונות הבאי�, � והתוספות יש מספר נפקא מינות"למחלוקת הרמב
  

  
  

  

  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר
  )לח� לקניה(    80Dמחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי�

  
  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי	 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626-02:  פקס5382710-02: טלפו3 "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  הרב מרדכי הוכמ3
  

  שבי3 הכרמי	 " עגלי	"ה
  :וזה לשונו בתרגו� חופשי, מביא מעשי� המספרי� בשבחה של אר? ישראל) ג"הז "פ(מסכת פאה בירושלמי ה

גדולי� מאוד עד שהיו היו בבית המקדש בכל יו� לקרב� התמיד  שהיו מקריבי� הכבשי�שני : מספררבי חונא בש� רבי אבי� "
  ... !! נוגעות באר?� על גבי גמל ורגליה�ת או�מרכיבי

יצא כדי . ה�: אמר לו? שאומרי� שיש ל  בתו  כרמ ' סגולה'הא� אתה מוכ� להראות לי את ה : אמר לרבי פרירייהודה הנשיארבי 
: לרבי פריריאמר לו . 'שור'ועוד כשהיו רחוקי� מש� צפה רבי יהודה הנשיא וראה בכר� דבר שנראה כמו ', סגולה'להראות לו את ה

הוא אשכול משובח והוא ' שור'מה שאתה סבור שהוא : אמר רבי פרירי לרבי יהודה הנשיא! ?הזה מחבל את הכר�' שור'הא� אי� ה
 בית :והוסי; ואמר. 'ַעד ֶ)ַהֶ/ֶלְ  ִ(ְמִס(� ִנְרGִי ָנַת� ֵריח� '–) יב, שיר השירי� א(קרא רבי יהודה את הכתוב !!! שבתו  כרמי' סגולה'ה

  . הזו ולא מצאו אותה' סגולה'מייד חיפשו את ה, המקדש חרב ואתה עדיי� עומד בקשיות עורפ 
וה� היו גדולי� מאוד עד שהיה בה� משא של , הביאו לפניו שני צנוני� מבי� ראש השנה ליו� כפור והיתה אותה שנה מוצאי שמיטה

אמר רבי ! ?רי� שהרי נראה שה� צמחו בשביעית וה� ספיחי שביעיתהא� אי� הצנוני� הללו אסו: אמר לה� רבי יהודה הנשיא. גמל
ִלַ>ח ' יהודה הנשיא  באותה שעה התיר רבי.הצנוני� הללו נזרעו במוצאי ראש השנה וכבר הגיעו לגודל הזה: פרירי לרבי יהודה הנשיא
  ").ד" מו "מסכת שביעית פכמובא בשמו במשנה ב(' ָיָרק ְ(מ�ָצֵאי ְ)ִביִעית ִמ4ָד

ואנו צריכי� . אול� הוא אינו מסביר את פשר תגובותיו של רבי יהודה הנשיא, הירושלמי מביא מעשי� שמספרי� בשבחה של אר? ישראל
פרירי הוא התנגד לכ  שאר? ישראל תוציא פירות ' שבתו  כרמו של ר" סגולה"מדוע כשרבי יהודה הנשיא ראה את ה, להעמיק ולהבי�

  ?ה משפיע ליהודי� שנותרו באר? ישראל" נשיא ישראל צרה בשפע והברכה שהקבוכי עינו של? גדולי� כאלו
הא� רבי פרירי לא חשש שעינו של רבי יהודה הנשיא ? מדוע רבי פרירי לא חשש להביא לפניו ג� את הצנוני� הגדולי�, כמו כ� צרי  להבי�

  ? לצנוני� הגדולי� שהביאו לפניומדוע רבי יהודה הנשיא גילה יחס שונה, ובאמת? תהא צרה ג� בצנוני� האלו
  

  שבי3 הכרמי	' עגל'וה - ֶא67ְֹל ַה6ֶֹפר'
והאגדה מדברת בשפה של סמלי� שלקוחה מ� . ל אנו צריכי� להבי� שהדברי� אינ� כפשוט�"כאשר אנו מעייני� באגדות תמוהות של חז

  ):ב, ד; פח(שבת את במסכת בי� הכרמי� מרמז לדרשה שמוב' שור' אשכול הענבי� הגדול שנראה כמו . "התנ
�ִדי ִלי ְ(ַכְרֵמי ֵעי� ֶ�ִדי' ...: אמר רבי יהושע ב� לוי"G ִדי שכרמתי לי1) יד, שיר השירי� א(' ֶאְ)%ֹל ַה%ֶֹפר�ְ ��  ". מי שהכל שלו מכפר לי על ֲע

ורבי יהושע ב� לוי דורש זאת ג� ,  עשו במדברשה�) עגל(' שור'ה מכפר לע� ישראל על עוו� ה"רבי יהושע ב� לוי לומד מהכתוב הזה שהקב
מסמל השקפת עול� ולפיה גאולת� של ע� ישראל תגיע בזכות " עגל"התבאר שה" רועי הבקר והיתר המכירה"במאמר . כהוראת חיי�

. וקיימת מחלוקת לגביה, אול� השקפת העול� הזו אינה מוסכמת בי� חכמי ישראל. � הטבעהמאמצי� הגשמיי� שע� ישראל יעשה בעול
א  בית המדרש של משיח ב� דויד סבור שהגאולה , בית המדרש של משיח ב� יוס; סבור שהגאולה תגיע באמצעות המאמצי� הגשמיי�

  .תגיע באמצעות עמל התורה
  

ל מרמזי� שהחכמי� שמצדדי� "וחז. עוד התבאר ש� שהמחלוקת בי� בתי המדרש משפיעה על ההתייחסות למצוות השמיטה בזמ� החורב�
מפני שה� המנהיגי� של מחנה , "רועי בקר"במציאת פתרונות הלכתיי� שיאפשרו להמשי  ולעמול בחקלאות ג� בשנת השמיטה מכוני� 

מפני , "רועי צא�"החכמי� שמצדדי� על הקפדה במצוות השמיטה מכוני� , ומאיד ").  ָהָדר ל�87ר8כ�ר ְ("שנאמר עליו " (משיח ב� יוס;"
  .1שהיה קשור באופ� מיוחד אל הצא�" משיח ב� דויד"שה� המנהיגי� של מחנה 

  

 החקלאיות על ידי היהודי� רבי יהושע ב� לוי היה סבור שהרפואה למצב הקשה שנוצר לאחר חורב� האר? תבוא באמצעות המש  העבודות
והוא התיר , "היתר המכירה"התבאר שרבי יהושע ב� לוי היה מבי� המצדדי� ב" הקרונות שעיברו את השנה בלוד"ובמאמר . ג� בשמיטה

.  כדי שיוכלו להמשי  ולעבד את קרקעותיה� ג� במש  שנת השמיטה1ת השמיטה לבעלי הקרקעות היהודי� למכור אות� לגויי� למש  שנ
�ִדי ִלי ְ(ַכְרֵמי ֵעי� ֶ�ִדי'רבי יהושע ב� לוי דרש מהכתוב , וכהמש  לשיטתוG וג� . ה מכפר לע� ישראל על עוו� העגל" שהקב–' ֶאְ)%ֹל ַה%ֶֹפר
ולצאת " שור" מותר לה� לנהוג כמו 1ולעמול בתורה בבתי המדרש " ְ�ִדי" וכמו "צא�" שע� ישראל צרי  לנהוג בה כמו 1בשנת השמיטה 
�ִדי שכרמתי לימכפר לי על  "1ה "והקב. ולעמול בכרמי�ְ ��' שור'ה(חייליו של משיח ב� יוס; שעובדי� בשמיטה בכרמי� , ולשיטתו". ֲע

  .יביאו את הגאולה) שנמצא בי� הכרמי�
המיוחדת שתוציא את ' סגולה'והוא ה', ֶאְ)%ֹל ַה%ֶֹפר' הוא 1שנמצא בי� הכרמי� ' שור'ולכ� הוא אמר שה,  הזופרירי היה סבור כשיטה' ג� ר

  .ע� ישראל מגלות�
  

והוא היה סבור שהפעילות הגשמית העודפת היא זו שהביאה ; פרירי' אול� סוגיית הירושלמי הזו סבורה שרבי יהודה הנשיא חלק על ר
' ולפיכ  רבי יהודה הנשיא אמר לר. הרפואה למצבו הקשה של ע� ישראל תבוא באמצעות הגברת לימוד התורה, טתוולשי. לחורב� המקדש

אלא לצבור , דבריו של רבי יהודה הנשיא לא התייחסו לאשכול ענבי� גשמי!". ?בית המקדש חרב ואתה עדיי� עומד בקשיות עורפ : "פרירי
והוא הבי� שרבי יהודה מתנגד , פרירי' הודה הנשיא הבי� את התוכחה שהוא הוכיח את רומי ששמע את רבי י. פרירי' שהיה סבור כר

מייד חיפשו את הסגולה הזו ולא מצאו : "והירושלמי ממשי  ומספר שלאחר שרבי יהודה חיווה את דעתו בנידו�". היתר המכירה"ל
את מי ' סגולה'ולא ראה עוד כ, ו של רבי יהודה הנשיאחזר בו לאחר ששמע את חוות דעת, פרירי' מי שהיה סבור כר, כלומר"!! אותה

  .2"היתר המכירה"שסמכו על 
  

  המחלוקת ביחס לפירות מיובאי	 מחו� לאר�
  :וזו לשונה בתרגו� חופשי, )א, ד; קיב(כתובות ובי� מתנגדיו באה לידי ביטוי ג� באגדה שבמסכת " היתר המכירה"המחלוקת בי� מצדדי 

אמרו ? עגלי� בי� הכרמי�: אמר. עגלי	ראה ש� בי� הכרמי� אשכולות שנראי� כמו ', ַ�ְבָלא'למקו� שנקרא נקלע רבי יהושע ב� לוי "
  ?לערביי� הללו שעמדו עלינו בחטאתינו, למי את מוציאה פירותיי , הכניסי פירותיי , אר?, אר?: אמר. אשכולות ענבי� ה�: לו
שה  תעאל, ל : ואמרו ל?  בי� הגפני�עזי	: אמר, 	עיזי כולות שנראי� כמוראה ש� בי� הכרמי� אש, ש�חייא ל'  רנקלעשנה אחר ל

  ".לנו כמו שעשה חבר 
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        פרשת ל� ל�פרשת ל� ל�פרשת ל� ל�פרשת ל� ל�
        

ומה ! ? מדוע רבי חייא נמנע מלתת עי� רעה בפירות הללו–א� רבי יהושע ב� לוי צדק כשנת� עי� רעה באשכולות ענבי� . המעשה טעו� ברור
וא� רבי יהושע ב� לוי לא התחשב בצער !! הרי הוא צרי  לשפוט בצדק את מעשיוו? ביקשו ממנו שלא יעשה זאת' ַ�ְבָלא'בכ  שאנשי 

  !?מדוע רבי חייא מתחשב בצער הזה', ַ�ְבָלא'שדיבוריו יגרמו לאנשי 
  

ַהר ה�ִפיַע ֵמ"והכתוב . אינה נמצאת כלל באר? ישראל' ַ�ְבָלא'שבתרגומי התורה מבואר ש, העירו כבר 3מסכת עבודה זרההתוספות ב, אמנ�
  ".למת� אורייתא לבנוי דישמעאל' ַ>ְבָלא'הופע ביקריה על טורא ד "1 כ  4מתורג� בתרגו� ירושלמי) ב, דברי� לג" (3ָ;אָר

 מובא בתור מענה למעשה 1' ַ>ְבָלא'שבכרמי� של " עגלי�"המעשה שהתלמוד הבבלי מספר על רבי יהושע ב� לוי וה, ולפי מה שהתבאר לעיל
וג� התגובות השונות של רבי יהושע ב� לוי ושל רבי חייא ביחס . פרירי' שבכרמי� של ר" שור"רבי יהודה הנשיא והשהירושלמי מספר על 
  .וכדלקמ�; "היתר המכירה"נובעות מהמחלוקת שביחס ל'  ַ�ְבָלא'לאשכולות הענבי� שב

  

. שבחו? לאר?' ַ�ְבָלא'לי� הערביי� שנמצאי� ב יבוא של אשכולות ענבי� מאת המגד1בית המדרש של משיח ב� דויד רואה כמצב אידיאלי 
והערבי� יהיו , מפני שהחקלאי� היהודי� יהפכו ללומדי תורה, הדבר אינו נורא, ג� א� החקלאות היהודית תקרוס, ולפי שיטת�

לחדירה של אול� רבי יהושע ב� לוי סבור שקריסת החקלאות היהודית שבאר? ישראל תביא . שמתחברי� אל העול� הגשמי" עגלי�"ה
רבי יהושע ב� לוי רואה סכנה . והיא עלולה להביא לנטישת האר?, הערבי� לאר? ישראל ולהשתלטות שלה� על הקרקעות של היהודי�
ולכ� הוא קורא לאר? . לאר?1 מיובאי� אליה מאת הערבי� שבחו?1במצב שבו אשכולות הענבי� שהיו צריכי� לצמוח באר? ישראל 

  "?לערביי� הללו שעמדו עלינו בחטאתינו, למי את מוציאה פירותיי  "–. 'ַ�ְבָלא'הללו שב" עגלי�"תיה אל השלא תשלח את פירו, ישראל
  

כלומר , "רועי הצא�"רבי חייא רואה בערבי� האלו סוג של שליחי� של . בי� הכרמי�" עיזי�"רואה , שמופיע ש� אחריו, אול� רבי חייא
 שליחי� של אלו שסבורי� 1' ַ�ְבָלא'בי חייא רואה בערבי� שמגדלי� את אשכולות הענבי� שבר. שליחי� של בית המדרש של משיח ב� דויד

המגדלי� הערבי� מאפשרי� לה� להדר בשמירת התורה באר? ישראל . שהגאולה תגיע דווקא מתו  עמל התורה ומתו  מיעוט המלאכות
  .ולכ� הוא לא מתנגד למצב הזה; ולאכול אשכולות ענבי� משובחי�

  

  ַתִ?י ָל< ֶאת 6ְָרֶמיָה ִמָ=	ְוָנ
ע� ישראל ומתו  עמל התורה ש. שחרבו של המשיח היא עמל התורה שניתנה בחורבסבורה , השיטה שרואה ברכה ביבוא ענבי� מחו? לאר?

  ):ה, )בובר(שיר השירי� (וכ� מצאנו במדרש זוטא .  אומות העול� יהיו אכריה� וכורמיה� בחוצה לאר? 1ו בארציעמול 
וה� רואי� את . והמקו� עושה לה� נסי�,  וה� מסתכלי�'פתחי לי אחותי'ה אומר לישראל "שמעו� ב� שטח היה אומר שהקב"

' 6ְָרֶמיָה ִמָ=	ְוָנַת5ִי ָל= ֶאת 'לקיי� מה שנאמר . והמקו� נות� לה� גאולה המשיח עומד בראש מדבר מואב ועמו ארבע מאות איש
. וישראל הולכי� ונוטלי� את הזיי� ממדבר חורב שהש� כתוב בו. ת לה� מש� ממדבר מואב לחורבוהמחילה נפתח. ) יז,הושע ב(

  ."'אדו� ומואב משלוח יד� ובני עמו� משמעת�'לקיי� מה שנאמר . ובאי� ונוטלי� עמו� ומואב
מו� ומואב כאשר בני אות� וכרמיה� של ישראל יהיו באר? אדו� וע,  שאר? ישראל תהא מלאה בתי מדרשותמעדי;שמעו� ב� שטח רבי 

 היה סבור –ולא נת� עי� רעה באשכולות הענבי� שלה� , בי� הכרמי� הללו" עיזי�"וא; רבי חייא שראה . עמי� ה� אכרינו וכורמינו
פרירי אינו מסכי� ע� ההשקפה '  שר1פרירי ' שבכרמו של ר" סגולה"התלמוד הירושלמי מרמז באמצעות המעשה ב, אול� כאמור. כמוהו

  .זוה
  

שרבי יהודה הנשיא ורבי יהושע ב� לוי לא נתנו עי� רעה באשכולות , נמצאנו למדי�" עגלי� שבכרמי�"בסיכו� המעשי� השוני� בדבר ה
 מסמלי� השקפת עול� חלוקות בדבר הדר  1 ַ�ְבָלאבכרמי� שב" העגלי�"פרירי ו' שבכרמי� של ר" שור"אלא שה. הענבי� של אר? ישראל

). 5וג� התלמוד הבבלי מרמז לכ  באופ� אחר כמבואר בהערת השוליי�(פרירי הוא סניגור� של ע� ישראל ' ר. ישראללהגעת גאולת� של 
ואילו רבי . ומגדלי� אשכולות ענבי� משובחי� באר? ישראל" היתר המכירה"בחקלאי� שסומכי� על " סגולה"פרירי רואה ' ר, ולפיכ 

' רבי יהושע ב� לוי מצדד בשיטתו של ר, ומאיד ". היתר המכירה"שקפת העול� שמצדדת ביהודה הנשיא חלק עליו והביט בעי� רעה על ה
  .והוא הביט בעי� רעה על השקפת העול� שמצדדת ביבוא פירות מחו? לאר?, פרירי

ירי לבי� פר' ודברי� שהיו בי� ר1ולבאר את הדי�, ת את המש  הירושלמי שמספר על הצנוני� הענקיי�"במאמר הבא נשתדל לבאר בעזהשי
  .רבי יהודה הנשיא

  
_______________________________________________  

  
 ).שמואל א טז יט". (ִ"ְנָ� ֲא7ֶר ַ"@ֹא3ַו4ְִ)ַלח ָ)א+ל ַמְל.ִכי� ֶאל ִיָ)י ַו4ֹאֶמר ִ)ְלָחה ֵאַלי ֶאת Gִָוד "   1
אלא שבסופו של ; "להתיר את השמיטה"ושהוא א; רצה , "היתר המכירה"מ  בקיימות סוגיות שסבורות שרבי יהודה הנשיא ת, אמנ� מאיד    2

  .דבר הוא לא עשה זאת מפני שרבי פנחס ב� יאיר עצר בעדו
  'איקלע לגבלא'ה "דתוספות מסכת עבודה זרה ד; נט עמוד א    3
  ).יד, בראשית לג(והיא מופיעה בתרגו� יונת� כתרגו� להר שעיר של עשיו    4
הכרמי	 שלה	 ובזכות כ  , והחרב שלה� היא התורה שניתנה בחורב" ארבע מאות איש"� שטח אומר שחייליו של המשיח ה� רבי שמעו� ב   5

  ).ב, ד; נד(עירובי� בסוגיית התלמוד הבבלי ב" ארבע מאות"פרירי מתייחס למשמעות הסמלית הזו של ה' ור. יהיו בחו� לאר�
" מאתיי�"ולציד� מופיעי� , גשמיתאלא שה� מופיעי� ש� כאוחזי חרב , � אצל דויד המל כחייליו של המשיח מופיעי� ג" ארבע מאות איש"

ַוCְַחְ>רB ִאי7 ֶאת ַו4ֹאֶמר Gִָוד ַלֲאָנָ)יו ִחְגר+ ִאי) ֶאת ַחְר(� : ") יג,שמואל א כה(כ  הוא בכתוב . בטלני� שאינ� נלחמי� באופ� גשמי אלא רוחני
הללו היו " 'ְרַ(ע ֵמא�ת ִאי)"הכתוב הזה מרמז שה". Bָמאַתִי	 ָי7ְבB ַעל ַה6ִֵלי	 1 	 ָ�ִוד ֶאת ַחְר"8 ַוCֲַעלD Bֲחֵרי ָדִוד D6ְְרַ"ע ֵמא8ת ִאי7ַחְר"8 ַוCְַח>ֹר ַ>

ַו4ְִרGָ ;ֹGִוד ה+א ") י, ואל א לשמ(וחלוקה דומה מוזכרת ג� בכתוב . לכתחילה) והגו בתורה(ישבו על הכלי� " ָמאַתִי�"ו, שולפי חרב גשמית
  ". ֵמֲעבֹר ֶאת ַנַחל ַהְ(,�רַוCַַעְמדB ָמאַתִי	 ִאי7 ֲא7ֶר ִ;ְ>רB 1  ְוDְרַ"ע ֵמא8ת ִאי7

כשותפי� מלאי� " בטלני�"ה" מאתיי�"והכיר ג� ב, דויד ראה את שני הצדדי� השוני� שקיימי� בע� ישראל כשותפי� להצלחת הקרב
ִ%י ְ%ֵחֶלק : "... )כד, שמואל א ל(הוא חילק את השלל בי� שניה� , ולפיכ . שאחזו בחרב גשמית" ארבע מאות"ת הקרב שהתבצע על ידי הבהצלח

ולשיטתו ,  של המשיחא  רבי שמעו� ב� שטח לא רואה מקו� לאחיזת חרב גשמית בצבאו". ַה4ֵֹרד ַ(ִ/ְלָחָמה +ְכֵחֶלק ַה4ֵֹ)ב ַעל ַהֵ%ִלי� ַיְחGָו ַיֲחלֹק+
  .צריכי� לאחוז בחרב הרוחנית שהיא התורה" ארבע מאות איש"ג� ה

והיא מרמזת , פרירי' מתייחסת למחלוקת שבי� שיטתו של רבי שמעו� ב� שטח לבי� שיטתו של ר) ב, ד; נד(עירובי� סוגיית התלמוד הבבלי ב
ארבע "שמעו� ב� שטח שאפשר להמיר את ה' צד אחד הוא היה סבור כרמ. שהוא שילב בי� הצדדי� השוני�, שגדלותו של רבי פרירי היתה

 שהיו 1 אול� מצד שני הוא הצליח לראות זכות ג� בבני דורו . של לימוד תורה" ארבע מאות" ב1 " עמל המעשה במצוות"של היציאה ל" מאות
פרירי מגלה שצבאו של ' ר!! � כבני העול� הבאוהוא ראה אות� ג� אות; ")עמל התורה"ב" עמל המצוות"ולא המירו את " (עמלי� בכרמי�"

פרירי חוזר על הכרעתו של דויד המל  ' ור. וג� בו יהיו קיימי� שני הצדדי� שקיימי� בע� ישראל, המשיח לא יהיה שונה מצבאו של דויד המל 
ִ%י ְ%ֵחֶלק ַה4ֵֹרד !!   "...  העול� הבאוהוא מכריע שג� אלו שאוחזי� בחרב הגשמית ונמצאי� בעול� המעשה יהיו בני;  אול� מהכיוו� השני1

  !! שני הצדדי� יהיו בני העול� הבא1" ַ(ִ/ְלָחָמה +ְכֵחֶלק ַה4ֵֹ)ב ַעל ַהֵ%ִלי� ַיְחGָו ַיֲחלֹק+
  

  ה"בנימי3 בוני	 ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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        פרשת ל� ל�פרשת ל� ל�פרשת ל� ל�פרשת ל� ל�
        

  

  

 

  

  )א"מתו  ח(

  Lima ,Peru                      פרו, ימהל
  �"תש, בתט

  ספרי תורהאופ3 גניזת 

  אלהש

  ?שתביא בחשבו� ג� את הצד החינוכי, ת"הי הדר  הנכונה לגניזת סמ
  
  שובהת

 אפילו אינו, ח"וגונזי� אותו בקבר ת, ת שבלה מניחי� אותו בכלי חרס"ס: " נפסק1'ה' ד סעי"קנ' סי, ח"ע או"שוב

. 2אותו בקרקע בית הקברותגונזי�  –ח שונה הלכות "וא� אי� במקו� קבר ת". ח"אלא שונה הלכות ולא שימש ת

ולגנוז הספר תחת ', ד וכד"ק מצבה לזכר קדושי השואה הי"להקי� בביה) ח"שאי� קבר ת(ויש שנהגו בכגו� זה 

  .יש לעשות ברוב ע� –ל " ישראל ריי פורעי� שונא"ת שנפגע ע"או גניזת ס, ל"מעמד הקמת המצבה הנ. המצבה

  
  

___________________________________________________  
  

  ).ואי אפשר לתקנו(ת שנפסל "פסק כ� ג� גבי ס', סעי; י, ב"רפ' ד סי"וביו. 1

  .'ק ה"ס, ד"קנ' סי, משבצות זהב, ח"ג או"ועיי� פמ, ספר האשכול. 2

  

  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי           הרב יוס; כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
  ישראלי שאול הרב

  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

  ' ו-'חלקי	 א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

הספרי� עוסקי� בארבעת ". דרכיה דרכי נע�"ר  של התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בד
        ".תורת חיי�"תו  ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ  את התורה ל" שלח� ערו "חלקי ה

  )לח� לקניה(  360D  300E במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


