
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס חיי שרה

  
  

  המעי� הנעל�
 "אר� חמדה"ולל ראש כ, יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

יי שרה ח �' אר� חמדה'נית� לעיי� בדברי תורה נוספי� על ההפטרה באתר (ג� השנה נעסוק בנושא מהפטרת פרשת חיי שרה 
  ). ז"חיי שרה תשס וכ� ח"תשס

  

  : אדניה ליד עי� רוגל כמפורש בכתוב. טקסי ההכתרה של אדניה ושל שלמה נערכו על המי�
 ַוִ%ְקָרא ֶאת 2ָל ֶאָחיו ְ(ֵני ַה1ֶֶל0ְ "ְלָכל /ְנֵ-י ְיה"ָדה ַעְבֵדי ֵעי� רֵֹגלָקר "ְמִריא ִע� ֶאֶב� ַה.ֶֹחֶלת ֲאֶ-ר ֵאֶצל ַוִ%ְזַ(ח ֲאדִֹנָ%ה" צֹא� "ָב"

  ). ט' מלכי� א א" (ַה1ֶֶל0ְ
  :שלמה ליד הגיחו� כמפורש בכתוב

�ח��ה4ָיָדע ְוַה2ְֵרִתי ְוַה6ְֵלִתי ַוַ%ְר2ִב" ֶאת ְ-לֹמֹה ַעל 6ְִר5ַת ַה1ֶֶל0ְ 5ִָוד ַו%ִֹלכ" אֹת4 ַעלַוֵ%ֶרד ָצד4ק ַה2ֵֹה� ְוָנָת� ַה3ִָביא "ְבָנָיה" ֶב� ְי"ִ  :
    ). לט�ש� לח" (ִחי ַה1ֶֶל0ְ ְ-לֹמֹהַו8ַ%ִח ָצד4ק ַה2ֵֹה� ֶאת ֶקֶר� ַה7ֶֶמ� ִמ� ָהאֶֹהל ַוִ%ְמַ-ח ֶאת ְ-לֹמֹה ַוִ%ְתְקע" ַ(47ָפר ַו%ֹאְמר" 2ָל ָהָע� ְי

  

  ). � הלכות מלכי� פרק א הלכה יא"רמב" (כשמושחי� מלכי בית דוד אי� מושחי� אות� אלא על המעי�: "כ0 ג� נפסק להלכה
  

  . המעיינות שליד ירושלי� ובקרבת הר הבית תופסי� מקו� חשוב בנבואות הגאולה לעתיד לבא
  : יואל ניבא

 ִמֵ(ית ְיקָֹוק ֵיֵצא ְוִהְ-ָקה ֶאת ַנַחל "ַמְעָי�� ַהה"א ִיְ;פ" ֶהָהִרי� ָעִסיס ְוַהְ:ָבע4ת 9ֵַלְכָנה ָחָלב ְוָכל ֲאִפיֵקי ְיה"ָדה ֵיְלכ" ָמִי� ְוָהָיה ַב4%"
  )יח' יואל  ד" (ַה7ִִ;י�

  : יחזקאל ניבא
9ַַחת ִמְפ�9ַ ַהַ(ִית ָקִדיָמה 2ִי ְפֵני ַהַ(ִית ָקִדי� ְוַה1ִַי� יְֹרִדי� ִמ9ַַחת ִמ2ֶֶת> ַהַ(ִית ִמַמִי� יְֹצִאי� ַוְיִ-ֵבִני ֶאל 6ֶַתח ַהַ(ִית ְוִה3ֵה "

  )אז "יחזקאל  מ" (ַהְיָמִנית ִמ3ֶֶגב ַל1ְִזֵ(ַח
  : זכריה ניבא

   ) חזכריה יד" (ְדמ4ִני ְוֶחְצָי� ֶאל ַהָ%� ָה/ֲחר�4 ַ(8ִַי� "ָבחֶֹר> ִיְהֶיה ִמיר"ָ-ַלִ� ֶחְצָי� ֶאל ַהָ%� ַה8ֵַיְצא" ַמִי� ַחִ$י�ְוָהָיה ַ(�4% ַהה"א "
  .מעורר התרגשות בציבור, ג� א� היא שולית וג� א� מקורה לא ברור, כל גילוי של נביעה באזור זה, לכ�

  

באזור עיר דוד ודרו� הר . הכתובבעיה גדולה הטרידה את מפרשי המקרא ובעיקר את אלה שחקרו את ההיבטי� הגאוגרפי� של 
כמפורש ג� בפסוקי� המתארי� את מפעל המי� .  מעי� הגיחו� שמימיו נמשכי� לתו0 נקבת השלוח�הבית יש רק מעי� אחד 

  :שבנה חזקיהו כהכנה לקראת המצור האשורי
  " ָ;ה 1ְַעָרָבה ְלִעיר 5ִָויד ַוַ%ְצַלח ְיִחְזִקָ%ה" ְ(ָכל ַמֲעֵ<ה"ְוה"א ְיִחְזִקָ%ה" ָסַת� ֶאת מ4ָצא ֵמיֵמי ִגיח�4 ָהֶעְלי�4 ַוַ%י7ְֵר� ְלַמ"

   ) לב"דברי הימי� ב  ל(
שהרי סיעת , מ� הכתובי� מוכח שהמעיי� חייב להיות כמטחווי שמיעה מעיר דוד. את עי� רוגל אי אפשר למצא, לעומת זאת

  : ראדניה שומעת את קול הקריה הומה לאחר המלכת שלמה שנאמ
   ).ש� מא" (ַוִ%ְ-ַמע ֲאדִֹנָ%ה" ְוָכל ַה8ְרBִאי� ֲאֶ-ר ִא49 ְוֵה� A2ִ" ֶלֱאכֹל ַוִ%ְ-ַמע י4?ב ֶאת ק4ל ַה47ָפר ַו%ֹאֶמר ַמ5"ַע ק4ל ַה8ְִרָיה ה4ָמה"

 החל להנבא וציינה כנראה שפקדה את ירושלי� שנתיי� אחרי שעמוס, מעי� זה נעל� כנראה בעקבות רעידת האדמה האדירה
עקב הצרעת בה , רעידת אדמה זו ציינה ג� את התחלת נבואת ישעיה ואת סילוקו של עוזיה מכס המלכות בפעל. את סו> נבואתו

  .בור מי� עתיק לא רחוק מ� הגיחו�, "ביר איוב"לכ� יש המזהי� את מיקומו ע� . לקה
  :  מביאי�–" ֵעי� רֵֹגל"ק בביאור הש� "י ורד"רש

  ". תירג� יונת� עי� קצרא הוא כובס שמתק� בגדי צמר ברגליו על ידי בעיטה"
  : מקו� המפגש הוא) נכדו של עוזיה(ה שולח את הנביא ישעיה לפגש את אחז "כאשר הקב

  ). ג' ישעיהו ז" (ֶאל ְקֵצה 9ְָעַלת ַהְ(ֵרָכה ָהֶעְלי4ָנה ֶאל ְמִסAַת ְ<ֵדה כ4ֵבס"
  :ג� ש� מסבירי� ה�

ויונת� תרג� חקל משטח קצריא שהיו מכבסי� הבגדי� בתעלה והיו , כובסי� ש� הבגדי� לפיכ0 נקרא שדה כובסשהיו "
  ".שוטחי� הבגדי� לשמש בזה השדה

אדריכל זה ניסה למצוא . נסיי� את דברינו בממצאיו של אדריכל קוזני� אשר עסק בנושא מנהרות הכותל המערבי שני� רבות
רמה זו יכולה לשמש . אימי� ביותר לכביסה באזור ירושלי� מבחינת רמת החומציות שלה�מהו המעיי� שמימיו ה� המת

מסקנתו הייתה כי דווקא מימי הגיחו� ה� המתאימי� . הסוח> אליו לכלו0 מתו0 הבגד, כתחלי> לדטרגנטי� המשמשי� כסבו�
ג� א� רעיונו מבריק . יחו� הוא עי� רוגללטענתו המעי� המזוהה כג, ניסה הוא לערער על הזיהוי של הגיחו�, עקב כ0. ביותר

  . ה� מוסיפי� לחידת זיהויו של  מעיי� עי� רוגל, ודבריו נראי� תמוהי�
  

  !שיפכה את מימיו באזור הר הבית ועיר דוד, הבה נתפלל כי יתגלה במהרה המעיי� מבשר הגאולה
 

  רבי יעקב ב� אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
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  .לכה פסוקהה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

יפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ0 נבנה נדב0 נוס> בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .בית הדי� על פי די�

  

  

  מצוות השבה בחפ� שלא סביר שהמאבד יוכל לזהותו
  הרב יואב שטרנברג

הצגנו את שיטת . בגליו� הקוד� עסקנו בשאלת חיוב השבת אבידה המוטל על מי שמצא חפ� שאי� בו סימ�
והצגנו , המוצא רשאי ליטול את החפ� לעצמו, א� נטל, הסובר שא> שלכתחילה אי� להרי� חפ� כזה, �"הרמב

  .�"0 בשיטת הרמב"ע והש"את הסבריה� של הסמ
וסוברי� שא> שלכתחילה המוצא אינו צרי0 להרי� את , �" על הרמבשמרבית הראשוני� חולקי�, עוד ציינו

א> שאי� סיכוי סביר שהבעלי� יוכלו אי פע� לקבל לידיה� , א� הרי� עליו לשמור על החפ� עבור הבעלי�, החפ�
  '?יהיה מונח עד שיבוא אליהו'לשיטת� קשה וכי נאמר כי החפ� . בחזרה את החפ�

  . וית נוספת בנושא חיובו של שומר אבידהנאיר זו, על מנת לדו� בשאלה זו
.  גולל��וא� אינו יודע לקרות , מצא ספרי� קורא בה� אחד לשלשי� יו�: "אומרת:) כט(המשנה בבבא מציעא 

אבל , ושוטחה לצרכה,  מנערה אחד לשלשי� יו��מצא כסות . ולא יקרא אחר עמו, אבל לא ילמוד בה� בתחילה
 לא יגע בה� עד �כלי זהב וכלי זכוכית . אבל לא לשחק�,  משתמש בה� לצרכ�� כלי כס> וכלי נחושת. לא לכבודו

  ". הרי זה לא יטול�מצא שק או קופה וכל דבר שאי� דרכו ליטול . שיבוא אליהו
אומרת שהמוצא ) ש�(הגמרא , ע� זאת. שחלק מחיובו של שומר האבידה הוא לטפל בה שלא תיפסד, דהיינו

ושומר לבעלי� רק את שווי , המוצא לוקח את התפילי� לעצמו, היינו". לאלתרש� דמיה� ומניח� "'תפילי� 
וכ� . אי� למאבד צור0 בתפילי� שלו בדווקא, שהיות שאד� יכול לקנות תפילי� בקלות, הטע� לכ0 הוא. התפילי�

י> עוד הוס) הלכות גזילה ואבידה פרק יג הלכה יד(� "אלא שהרמב). חוש� משפט סימ� רסז סעי> כג(כתב הטור 
שרק בדברי� , �"פירש את התוספת של הרמב) ל"ש� סק(ע "הסמ. 'ואי� עשויי� אלא למצוות� בלבד': משפט

אבל בשאר . כל עוד שיהיה לו חפ� שיוצאי� בו ידי חובת המצווה, מ בחפ� שלו"העשויי� למצווה אי� לאד� נפק
שהיות שחפצי� אלו , כתב) ז"ש� סקט (0"והש. אי� המוצא רשאי למכור, א> שנית� לקנות כמוה� בשוק, חפצי�

  . ניחא לאיניש שימכרו ויעשו בה� מצווה, עשויי� למצווה בלבד
א> א� הבעלי� יכולי� לקנות חפ� אחר , אד� אינו רשאי למכור את החפצי� שמוצא, �"שלדעת הרמב, נמצא
בדר0 כלל אי� , 0"ת השלדע. די� זה נאמר רק ביחס לחפ� שיתכ� שיש לבעליו יחס מיוחד, ע"לדעת הסמ. דומה

ההנחה היא שהבעלי� מוכני� שימכרו את חפציה� כדי , ורק בחפ� של מצווה, המוצא רשאי למכור את החפ�
א� המאבד יכול , המוצא רשאי למכור כל חפ� של המאבד, לדעת הטור, אול�. שיהיה לאחרי� תועלת בה�

  .לקנות אחר כמותו
  . �"והשמיט את התוספת של הרמב, את לשו� הטורהעתיק א0 ורק ) ש� סעי> כא(השולח� ערו0 

הוא אינו חייב לשמור דווקא את , א� המוצא מצא חפ� שנית� לקנות כמותו, שאליבא דהשולח� ערו0, נמצא
א� מדובר בחפצי� שאי� לה� ער0 , �"מסתבר שג� לדעת הרמב. אלא יכול להסתפק בשמירת דמיו, החפ� עצמו

ובפרט , והוא רשאי לשמור את דמיו בלבד,  לשמור את החפ� עצמו בדווקאאי� למוצא חובה, סנטימנטלי כלל
  . שהסבירות שהחפ� יחזור ליד בעליו קלוש ביותר, במקרה שבו אנו מדברי�

  
  

  
  

  

  משפטי שאול

  ל בשבתו "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"י די� עקרוניי� של מוהמכיל פסק הוצאה מחודשת של הספר
   .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי� הגדול בירושלי�

  )לח� לקניה(    80Iמחיר הספר 
  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע עיותלפתור ברוצי� 

   "משפט והלכה בישראל": פנו אל

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626.02:  פקס5382710.02: טלפו�
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  הרב מרדכי הוכמ�
  

   חלק א–  שרכבו על גמל*הצנונות
  :וזו לשונו בתרגו� חופשי, עשי� שמספרי� בשבחה של אר� ישראלמביא מ) ג"הז "פ(מסכת פאה בירושלמי ה

גדולי� מאוד עד היו בבית המקדש בכל יו� לקרב� התמיד  שהיו מקריבי� הכבשי�שני : מספררבי חונא בש� רבי אבי� "
  ... !! נוגעות באר�� על גבי גמל ורגליה� אות�מרכיבישהיו 
. ה�: אמר לו? שאומרי� שיש ל0 בתו0 כרמ0' סגולה'וכ� להראות לי את ההא� אתה מ : אמר לרבי פרירייהודה הנשיארבי 

. 'שור'ועוד כשהיו רחוקי� מש� צפה רבי יהודה הנשיא וראה בכר� דבר שנראה כמו ', סגולה'יצא כדי להראות לו את ה
שאתה סבור שהוא מה : אמר רבי פרירי לרבי יהודה הנשיא! ?הזה מחבל את הכר�' שור'הא� אי� ה: אמר לו לרבי פרירי

ַעד ֶ-ַה1ֶֶל0ְ  '–) יב, שיר השירי� א(קרא רבי יהודה את הכתוב !!! שבתו0 כרמי' סגולה'הוא אשכול משובח והוא ה' שור'
הזו ' סגולה'מייד חיפשו את ה,  בית המקדש חרב ואתה עדיי� עומד בקשיות עורפ0:והוסי> ואמר. 'ִ(ְמִס(4 ִנְר5ִי ָנַת� ֵריח4

  . אותהולא מצאו 
וה� היו גדולי� מאוד עד שהיה בה� ,  מבי� ראש השנה ליו� כפור והיתה אותה שנה מוצאי שמיטהצנונותהביאו לפניו שני 

 הללו אסורי� שהרי נראה שה� צמחו בשביעית וה� ספיחי הצנונותהא� אי� : אמר לה� רבי יהודה הנשיא. משא של גמל
 באותה שעה . הללו נזרעו במוצאי ראש השנה וכבר הגיעו לגודל הזההצנונות :אמר רבי פרירי לרבי יהודה הנשיא! ?שביעית

  )."ד" מו "מסכת שביעית פכמובא בשמו במשנה ב(' ִל8ַח ָיָרק ְ(מ4ָצֵאי ְ-ִביִעית ִמָ%ד' יהודה הנשיא התיר רבי
  

  הכבשי� הגדולי� שרכבו על הגמלי�
 נראה � צרי0 להרכיב� על גמל ואי אפשר להוליכ� בפני עצמ� ,שלהבדיל משאר הקרבנות, התיאור של הכבשי� האדירי�

, מספר הכהני� שצריכי� לטפל בהעלאת� למזבח היה צרי0 להיות גדול מאוד, א� הכבשי� הללו היו כל כ0 גדולי�. תמוה
 ראשית רבהקושי נוס> קיי� על פי דברי המדרש ב. ובכל אופ� גדול בהרבה מהמספר שמופיע במשנה בתחילת מסכת תמיד

  :שמתאר ג� הוא את הכבשי� הללו) יז,  סה,וילנא(
יוסי אמר שני תמידי� שהיו ישראל מקריבי� בחג היו מרכיבי� אות� על שני ' הונא בש� ר'  ר...' ואת עורות גדיי העזי�'" 

  "והיו רגליה� שפופות באר�) 1גמלי� צעירי�(הוגני� 
  

תיאור זה !!".  באר�שפופותוהיו רגליה� "ומסיי� ,  מקריבי� לקרב� התמידג� מדרש זה מביא תיאור דומה של הכבשי� שהיו
וכ� מצאנו במסכת , שרגליו נעקרו ממקומ�" נחש"ובמיוחד ל, קשורה לפגיעה ברגלי�" שפופות"הביטוי . הוא בעייתי מצד עצמו

  ):א, ד> י(סוטה 
 ְ:ִפיפֹ� ) ֲעֵלי ֶדֶר0ְָנָח:ְיִהי ָד� ( ':שנאמר,  בשתי רגליו היהחיגר �שמשו� ; 'ֶ:ִפיַוֵ%ֶל0ְ ': שנאמר,  חיגר ברגלו אחת היה� בלע�"

  ".' ֲעֵלי אַֹרח
והיה צור0 להרכיב� על גבי , כדי לרמז שהכבשי� האדירי� הללו לא הלכו בכוחות עצמ�" שפופות"המדרש משתמש בביטוי 

  !!אסור להקריב כבשי� בעלי מו�שהרי , הדבר קשה מאוד.  בדומה לנחש� כי היו פגועי� ברגליה� –הגמלי� 
  

המציאות שאינה יכולה ללכת בפני עצמה . בשפה סמלית" מדברי�"הקשיי� שבתיאורי� הללו מאלצי� אותנו להסביר שה� 
בתיאור השקר הראשו� שנאמר בעול� , פרקי דרבי אליעזר שולחת אותנו למסורת שמובאת ב�וצריכה להיות רכובה על גמל 

  ):יד�ב יי�פרק, חורב, היגר(
 אמרשנ, ה בעולמו ולא מצא בה� חכ� להרע כנחש"בק מה עשה סמאל לקח כת שלו וירד וראה כל הבריות שברא ה"...

כי בשעה ,  לה אי� צווי זה אלא עי� הרעראמ... והל0 הנחש... ,מל ועלה ורכב עליוגוהיה דמותו כמי� , ' היה ערו�והנחש'
כיו� שאכל אד� מפירות האיל� ראה את , רות האיל� ואכלה ונתנה לאישה ולקחה מפי...הוושאת� אוכלי� ממנו תהיו כמ

 והפיל ... והביא שלשת� ונת� עליה� גזר די�...,י� מתהל0 בג�קאל' ד וישמעו את קול ...,עצמו ערו� ונפקחו עיניו וקהו שיניו
  ..."וקצ� רגליו של נחש, את סמאל ואת כת שלו ממקו� קדושת� מ� השמי�

אול� . בתחילה היו לשקר הזה רגליי�. גמל שהיה דומה ל�ול� נוצר באמצעות רכיבה על הנחש הקדמו� השקר הראשו� בע
  . מאז לשקר אי� רגליי��נחש השקר� נענש�גמלבסופו של דבר נתגלה השקר וה

י� על שהירושלמי והמדרש שמספרי� שהכבשי� של קרב� התמיד לא היו מסוגלי� ללכת בכוחות עצמ� והיו רוכב, צרי0 להבי�
.  כבשי� שהיו נקיי� מכל מו��אינ� מתכווני� לכבשי� הרגילי� של קרב� התמיד , גבי גמל ורגליה� נוגעות ושפופות באר�

  .לשקר מסוי�" תמידי" שנית� קיו� �הירושלמי והמדרש מתכווני� לרמז 
  

וכדי לרמז שפעמי� שיש מקו� , המדרש בבראשית רבה מביא את התיאור הזה כדי לבאר כיצד יעקב אבינו קיבל את הברכות
אול� רבקה אמו שיכנעה אותו שפעמי� ; "שקר"יעקב אבינו לא רצה להשיג את הברכה מאביו באמצעות ". שקר"ג� ל
ל "מדרשי חז. כדי לקבל את הברכות הגשמיות של ֵעָ<ו" עֹרֹת ְ:ָדֵיי ָהִעִ.י�"ולבש את , ויעקב הסכי� עימה. נצר0" שקר"שה

המדרש בבראשית . 3"שקר" שקשורי� אל ה2אל מקריב בחג הסוכות את קרבנות הפרי� עבור אומות העול�שע� ישר, מסבירי�
אלא ; 4זמנית כפי שארע אצל יעקב אבינו" הוראת שעה"אינו , "שקר"רבה מרמז שהצור0 להקריב את הקרבנות הללו לטובת ה

שאינו יכול להתקד� אלא , "חיגר"ה מסויימת להופ0 במיד") כבש"שמשול ל(וכל שנה ע� ישראל . הוא חוק תמידי בתורה
; באר�" שפופות"של חג הסוכות ככבשי� שרוכבי� על גמל ורגליה� " כבשי�"המדרש מתאר את ה". שקר"כשהוא רכוב על ה

  .נחש�גמלעבור הגויי� שקשורי� אל ה" פרי�"כדי לרמז שע� ישראל מקריב את קרבנות ה
  

 �" בכל יו�"הירושלמי מתאר את קרבנות התמיד שהיו מקריבי� . רבה�י מדרשדברי הירושלמי שוני� במקצת מדבר, בר�
  ?מדוע. ככבשי� שרוכבי� על גמלי� ורגליה� נוגעות באר�

  .המענה לשאלה זו נמצא במעשי� הסמוכי� שהירושלמי מביא ש� בסוגיה
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  שבי� הכרמי�" שור"ה

צנוני� "וביחס ל" שור גדול"פרירי ביחס ל' נשיא לבי� ריהודה ה' הירושלמי מביא בהמש0 הסוגיה די� ודברי� שהיה בי� ר
מדוע כשרבי יהודה הנשיא ראה את , צרי0 להבי�. אול� הוא אינו מסביר את פשר תגובותיו של רבי יהודה הנשיא; "גדולי�

אל צרה בשפע וכי עינו של נשיא ישר? פרירי הוא התנגד שאר� ישראל תוציא פירות גדולי� כאלו' שבתו0 כרמו של ר" סגולה"ה
  ?ה משפיע ליהודי� שנותרו באר� ישראל"והברכה שהקב

  ? הגדולי� שהביאו לפניוצנונותמדוע רבי יהודה הנשיא גילה יחס שונה ל, וכמו כ� צרי0 להבי�
  

פרירי מסמל את המחלוקת ביחס לדר0 לגאולת ' שהיה בכרמי� של ר" ורש"התבאר שה" העגלים שבין הכרמים"במאמר הקוד� 
מסמל השקפת עול� ולפיה גאולת ישראל תגיע בזכות המאמצי� הגשמיי� שע� ישראל יעשה בעול� ") עגל" ("שור"ה. ישראל
עות המאמצי� בית המדרש של משיח ב� יוס> סבור שהגאולה תגיע באמצ. מאמצי� שדומי� למאמצי� שהגויי� עושי�, הטבע

  .א0 בית המדרש של משיח ב� דויד סבור שהגאולה תגיע באמצעות עמל התורה, הגשמיי� הללו
ל מרמזי� שהחכמי� "חז. התבאר ש� שהמחלוקת בי� בתי המדרש משפיעה על ההתייחסות למצוות השמיטה בזמ� החורב�

מפני שה� , "רועי בקר"שנת השמיטה מכוני� שמצדדי� במציאת פתרונות הלכתיי� שיאפשרו להמשי0 ולעמול בחקלאות ג� ב
החכמי� שמצדדי� על , ומאיד0").  ָהָדר ל4:�ר�ְ(כ4ר "ונאמר עליו (שקשור אל הבקר " משיח ב� יוס>"המנהיגי� של מחנה 

ל שהיה קשור באופ� מיוחד א" משיח ב� דויד"מפני שה� המנהיגי� של מחנה , "רועי צא�"הקפדה במצוות השמיטה מכוני� 
  ".בהמת עבודה"אינה " צא�"נוסי> ונציי� עוד כי ה; 5הצא�

  

 מותר �ולעמול בתורה בבתי המדרש " צא�" למרות שע� ישראל צרי0 לנהוג בה כמו –פרירי היה סבור שג� בשנת השמיטה ' ר
שנמצא ' שור'ה (חייליו של משיח ב� יוס> שעובדי� בשמיטה בכרמי�, לשיטתו. ולצאת ולעמול בכרמי�" שור"לה� לנהוג כמו 

אול� סוגיית הירושלמי הזו סבורה שרבי יהודה הנשיא . המיוחדת שתוציא את ע� ישראל מגלות�' סגולה' ה� ה�) בי� הכרמי�
, לשיטתו. ורבי יהודה הנשיא היה סבור שהפעילות הגשמית העודפת היא זו שהביאה לחורב� המקדש; פרירי' חלק על ר

בית המקדש חרב : "פרירי' לפיכ0 הוא אמר לר. תבוא באמצעות הגברת לימוד התורההרפואה למצבו הקשה של ע� ישראל 
מייד חיפשו את הסגולה הזו ולא מצאו : "הירושלמי ממשי0 שלאחר חוות הדעת הזו!". ?ואתה עדיי� עומד בקשיות עורפ0

' סגולה'ולא ראה עוד כ, ה הנשיאחזר בו לאחר ששמע את חוות דעתו של רבי יהוד, פרירי' מי שהיה סבור כר, כלומר"!! אותה
  .את מי שמצאו פתרונות הלכתיי� שיאפשר לה� לעבוד בשדותיה� ובכרמיה� באופ� הרגיל ג� בשנת השמיטה

  

  דיני הספיחי� במוצאי השביעית
 �ומתחילה הוא היה סבור שה� אסורי� ; " גדולי�צנונות"הירושלמי ממשי0 ומספר שהביאו לפני רבי יהודה הנשיא , ומאיד0

  .ולבסו> הוא התיר אות�
 מצוות �י "עקיבא ורשב' והתבאר שלפי שיטת ר. במאמרי� הקודמי� נידונו יסודות איסורי הספיחי� במוצאי השביעית

" השיגעון הכללי ושיגעון הירקות"ובמאמר ). נחש�גמלשנוצר בעקבות השקר של ה(השמיטה נועדה לתק� את החטא הקדמו� 
 תחילתוכפי שנאמר ב, נאסרו ג� הירקות שצמחו בשנה השביעית ונלקטו בשנה השמינית, התבאר שעל בסיס השיטה הזו

  ):ד, ו(המשנה במסכת שביעית 
9ָר ?ָד� ִל8ַח ָיָרק ְ(מ4ָצֵאי ְ-ִביִעית" Bֵצ � ֵמֵאיָמַתי מ�9ַר ָה?ִפיל � ָעָ-ה ַהַ(2ִיר. א ב�ִמֶ>ֵ$ָעֶ;ה ַכ$ Bיהודה הנשיא (ַרִ(י       .ה (� 

  !!!"ִה9ִיר ִל8ַח ָיָרק ְ(מ4ָצֵאי ְ-ִביִעית ִמָ%ד
  

ימהר (והוא יבכיר , ונאמר ש� שכאשר ירק ממי� מסוי� יזרע במוצאי השמיטה, )יג, שביעית ד(המשנה הזו מבוארת בתוספתא 
וג� את אלו שנזרעו והחלו לצמוח בשנת השמיטה אלא שתהלי0 גידול� היה , את כל הירקות מאותו המי�הוא יתיר ; )ויבשיל
זאת למרות שאותו מי� ירק שהחל לצמוח בשמיטה היו אסור ג� בתחילת השנה . וה� נגמרו במוצאי השמינית) אפיל(איטי 

  .  הירק הזה נתלש בשנה השמינית הוא הופ0 להיות מותר� ,"ִמ%ֵ7ֶָעֶ<ה ַכ4%ֵצא ב4"מכיוו� שהגיע כבר הזמ� של , השמינית
  

 ִה9ִיר ִל8ַח ָיָרק ְ(מ4ָצֵאי ְ-ִביִעית �) יהודה הנשיא (ַרִ(י: "והמשנה מסיימת, אול� בהמש0 מובא שרבי יהודה הנשיא חלק על כ0
  !!!".ִמָ%ד

שרכבו  צנונות ובשרכבו על גמלשי� אודות הכבשי� הירושלמי מספר את המע, נסביר. סיבות היתר זה אינ� מנומקות במשנה
  . כדי לחוות את דעתו על תולדות היתר זה� על גמל

  .בשבוא הבא נמשי0 להסביר את הסוגיא
  
  ".צנונות"ל צורת הרבוי היא " אבל בלשו� חז,רבוי של צנו�היא " צנוני�"מילה המודרנית הבעברית : הערת העור0 *

________________________________________________________  
  
  ).ו, י ישעיהו ס"רש( ..." ה� גמלי� בחורי�,הוגני מדי� �  ִ=ְכֵרי ִמְדָי�" 1
ובימי המקדש היו מגיני� , סימ� כליה לה�, כנגד שבעי� אומות שמתמעטי� והולכי�.  פרי החג שבעי� ה�� ומנחת� ונסכיה� לפרי�" 2

 )יח, י במדבר כט"רש (...וה� קבועי�, שה פזורה) יז, ירמיה נ(ישראל שנקראו  כנגד � ולכבשי� :עליה� מ� היסורי�
�ִי�ֵאֶלי0ָ "... 3� )יט, ירמיהו טז(: ..."ֲאב�ֵתינ" ָנֲחל" ֶ:ֶקר ָיבֹא" ֵמ/ְפֵסי ?ֶר� ְויֹאְמר" /0ְ 
  .א0 רק באופ� זמני, "חיגר"יעקב הפ0 ל, "שרו של עשיו"במפגש בי� יעקב אבינו ל )לב�כה, לב(בראשית ב 4
 ). יט,שמואל א טז". (ִ=ְנָ@ ֲאֶ:ר ַ=?ֹא�ַוִ%ְ-ַלח ָ-א"ל ַמְל?ִכי� ֶאל ִיָ-י ַו%ֹאֶמר ִ-ְלָחה ֵאַלי ֶאת 5ִָוד " 5
  
  
  

  ה"בנימי� בוני� ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )א"מתו0 ח(

  San Jose ,Costa Rica                    קוסטה ריקה, � חוסהס
  �"תש, דרא

  )גברי� ונשי� (סידור הקברי� בבית הקברות

  אלהש

או שמותר להמשי0 באותה , להבא, הא� חייבי� לעשות זאת, בית העול� של הקהילה לא עשו הפרדה בי� גברי� ונשי�ב
  ?דר0

  
  שובהת

 אצל איש שאינו , לקבור אשה—שאי� איסור בעצ� , 1נראה ברור מהפוסקי�. דבר הפרדה בי� נשי� לגברי� בקבורהב
היינו שורה של אנשי� ושורה של  –או שקוברי� שורות שורות , שמנהג כולי עלמא, 2יינשטיי�פמ "מ העיד הגר"ומ. בעלה
כ איש אחר אצל איש זה ואשתו בצד "ואח. בשורה אחת, או שקוברי� אצל בעלה –) ואי� קוברי� א> אשה אצל בעלה(נשי� 
למנהג העול� שהוא טוב , מכא� ולהבא, גהלהשוות המנ, עתה לא הקפידו בו על הפרדהטוב ורצוי בבית הקברות שעד . השני
ז יוכלו הצאצאי� לפקוד את קבר "ועי(שתהא אשה נקברת ליד בעלה , מ"שהביא באג, ולאחוז כמנהג השני. 3ונכו�

  .ובחלקה הסמוכה יהא איש בצד הסמו0 לבעל וכ� הלאה). המשפחה
  
  

________________________________________________________________  
  

  .שהביא אחרוני� שכתבו כ�, א"ק י"ס', ב' סי, פרק שלישי, בו על אבלות� כל  . 1
  .ח"סימ� קמ', חלק ג, ד"אגרות משה יו  . 2
וכ� מקובלנו מפי הצדיק הירושלמי הרב אריה לוי� שהקפיד להקבר בצורה כזאת ולש� כ0 ויתר על מקו� קבורה   . 3

  .יותר" סמיוח"
 

  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי0          הרב יוס> כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  

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

הספרי� עוסקי� בארבעת ". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר0 של 
        ".תורת חיי�"תו0 ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ0 את התורה ל" שלח� ערו0"חלקי ה

  )לח� לקניה(  360I  300O במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


