
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס תולדות

  
  

  ! נא–נימוס 
 "אר� חמדה"לל ראש כו, יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  
  :ההנהגה מתואר בפרשתנו כ� =  הפוליטי בי� יעקב וֵעָ�ו בשאלת הבכורהמ"המו

 ִמ� ָה)דֹ' ָה)דֹ' ָנאַו$ֹאֶמר ֵעָ�ו ֶאל ַיֲעקֹב ַהְלִעיֵטִני : ַוָ$ֶזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוָ$בֹא ֵעָ�ו ִמ� ַהָ ֶדה ְוה�א ָעֵי�"
ַו$ֹאֶמר ֵעָ�ו ִהֵ/ה : ַו$ֹאֶמר ַיֲעקֹב ִמְכָרה ַכ$+' ֶאת ְ.כָֹרְתָ� ִלי :� ָקָרא ְ-מ+ ֱאד+'ַהֶ*ה ִ(י ָעֵי� )נִֹכי ַעל ֵ(

: ַו$ֹאֶמר ַיֲעקֹב ִה1ְָבָעה 2ִי ַ($+' ַו1ָ$ִַבע ל+ ַוִ$ְמ(ֹר ֶאת ְ.כָֹרת+ ְלַיֲעקֹב: )נִֹכי ה+ֵלְ� ָלמ�ת ְוָל0ָה ֶ*ה ִלי ְ.כָֹרה
    :"ֲעקֹב ָנַת� ְלֵעָ�ו ֶלֶח' �ְנִזיד ֲעָדִ-י' ַו$ֹאַכל ַוֵ$ְ-3ְ ַוָ$ָק' ַוֵ$ַלְ� ַוִ$ֶבז ֵעָ�ו ֶאת ַהְ.כָֹרהְוַי

  )לד6ה כט"בראשית פרק כ(
  : ל הגמרא"ל דורשי' ביטויי' רבי' המופיעי' בפרשיה לגנותו של ֵעָ�ו וז"חז 

  ).בבא בתרא ד� טז עמוד ב(    ..."ע באותו היו'חמש עבירות עבר אותו רש, אמר רבי יוחנ�"
  : ל הגמרא"וז, הוא נזיד העדשי' הנזכר במפורש בהמש�" האדו' האדו'"ל ג' ברור שהנזיד "לחז
. ועשה יעקב אבינו תבשיל של עדשי' לנח' את יצחק אביו, אותו היו' נפטר אברה' אבינו: ותנא"
) אמרו באר> ישראל משמו של רבה ב� מרי (ריאמרי במערבא משמיה דרבה בר מ? ש של עדשי'"ומ

א� אבילות מגלגלת , מה עדשה זו מגולגלת: דבר אחר. א� אבל אי� לו פה, מה עדשה זו אי� לה פה
  ). ש'(. "ומחזרת על באי העול'

ועוד קשה מדוע ֵעָ�ו  שעבר ? "האדו' האדו'" מדוע מדגיש ֵעָ�ו שרצונו לאכול דווקא מ� צרי� להבי�
  ?  "נא"ות באותו היו' משתמש במילית הנימוס חמש עביר

  .יתכ� ותשובה אחת תענה על שתי השאלות
או אינו מבושל " מבושל למחצה"בעברית משמש בעברית מקראית במשמעות נוספת והיא " נא"המושג 
מקור העניי� הוא ). ב ט"שמות י" (נאאל תאכלו ממנו "כמו בהופעה שלו בעניי� קרב� פסח . כל צרכו
). ח כה"קי תהלי'" (ָ�א )ָ/א ְיקָֹוק ַהְצִליָחה ָ�א)ָ/א ְיקָֹוק ה+ִ-יָעה "כמו ב, פירושו עכשיו" נא" שכנראה

  . בפסוק זה מבקש המשורר תשועה והצלחה עכשיו
.  בתהלי� הבישול משתנה צבע' מאדו' לירוק. צבע' אדו',העדשי' קוד' שנתבשלו כל צרכ', א' כ�

לכ� מדגיש הוא . מ� התבשיל קוד' גמר בישולו, עכשיו6מיד" נאהלעטתני  "-  בנימוסֵעָ�ו  דורש לגמרי לא 
  .קוד' שיתבשל כל צרכו ויאבד את צבעו האדו', "מ� האדו' האדו'"
  

)ָ/ה ְיקָֹוק ְזָכר ָנא ֵאת ֲאֶ-ר : כגו�(" אנה"ו" אנא"דיו� זה מוביל אותנו לבירור שני מושגי' נוספי' וה' 
ששניה' מתפרשי' כלשו� )  ' ג כ'מלכי' ב" ְלָפֶניָ� ֶ.ֱאֶמת �ְבֵלָבב ָ-ֵל' ְוַה<+ב ְ.ֵעיֶניָ� ָעִ�יִתיִהְתַה2ְַכ3ִי 

  ".נא"ֵעָ�ו כמוב� השתמש רק ב. של סו� הפסוק" נא"תודה ובאי' לרכ� את ה
  

 6 והגרוע מכל איננו משתמש במילות נימוס, תובע במפגיע, הוא בוטה! ֵעָ�ו מתגלה כא� כפוליטיקאי גרוע
  . דוחה אצלו את התכנו� לטווח הארו�, יהעכשווהרצו� לספק את הצור� 

  
  .הבה נאחל לבניו של יעקב מנהיגי' פוליטי' שישכילו ללמוד ממנו ולא מאחיו ֵעָ�ו
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי' הקרובי' יתפוס מדור 
  

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

  

  

  החיובי" המוטלי" על שומר אבידה
  הרב יואב שטרנברג

כשומר , נדו� כעת בחובותיו של המוצא, בידה על מנת להשיבהבאילו מקרי' חייב אד' להרי' א, לאחר שעסקנו בשאלה
  . אבידה

 החובה להכריז על החפ> כדי )ב(עד שיגיע ליד בעליו , החובה לשמור על החפ> )א( 6חובות אלו מתחלקות לשלושה תחומי' 
  . החובה להחזיר את החפ> בסימני' בלבד)ג(שהמאבד יוכל לקבלו בחזרה 

 הא' שומר אבידה נחשב 6מהי רמת חיוב השמירה של שומר אבידה , חלקו האמוראי' בשאלהנ)  .בבא מציעא כט(בגמרא 
למרות שברור שאסור לו ליטול שכר מ� , בביאור הסברא ששומר אבידה יחשב כשומר שכר. או כשומר שכר, כשומר חינ'

בההיא הנאה דלא ,  דמי שכרומררב יוס� אמר כש: "שני הסברי') :בבא קמא נו(אומרת הגמרא , הבעלי' על עצ' השמירה
כיו� דרחמנא שעבדיה ,  דמיומר שכררב יוס� אמר כש: איכא דמפרשי הכי. ומר שכרבעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש

  ". דמיומר שכרהלכ� כש, בעל כורחיה
צדקה בזמ� הוא פטור מלתת ' עוסק במצווה'היות ששומר אבידה נחשב : 'פרוטה דרב יוס�'ההסבר הראשו� הוא המכונה 

הרווח שיש לשומר ). כגו� בשעה שהוא גולל את הספר תורה על מנת שלא יתעפש וכדומה(שהוא מתעסק בשמירת האבידה 
  . לשומר שכר, לדעת רב יוס�, הופ� אותו, האבידה מחמת שהוא אינו צרי� לתת צדקה בשעה זו

מי , ואמנ'. לשל' ג' במקרה של גניבה ואבידהדהיינו חיוב , שסת' חיוב שמירה הוא כשל שומר שכר , ההסבר השני הוא
אבל מי שהתורה מטילה עליו , סביר להניח שאינו מוכ� להתחייב בגניבה ואבידה א' אינו מקבל שכר, שנהיה שומר מרצונו

 כולל תשלו' במקרה של גניבה 6הרי היא מטילה עליו את חיוב השמירה באופ� הרגיל שלו , כדוגמת שומר אבידה, לשמור
  .הואביד

. אלא לפי מה שידע שהחפ> שווה, ששומר אינו מתחייב לשמור על חפ>, מבואר) משפט סימ� רצא סעי� דחוש� (בשולח� ערו� 
אי� השומר חייב לשל' , והתברר שיש יותר והחפ> אבד, א' אד' אמר לשומר שבתו� הארנק יש סכו' כס� מסויי', ולכ�

  . אלא לפי מה שידע מראש שנמצא בפני'
אלא חיובי' , שחיובי השמירה אינ' חיובי' שהתורה מטילה על האד', שהיסוד לדי� זה הוא, אומר) ד"ש' סק(� קצות החוש

ולכ� ברור ששומר אינו נוטל על עצמו חיוב ). ה ראשו�"ד: וזאת על פי התירו> האחרו� בתוספות בכתובות נו(שהשומר נוטל על עצמו 
כגו� ששמר על חפ> , מה יהיה הדי� בשומר  אבידה, ק קצות החוש�לאור זאת מסתפ. מעל מה שהוא חושב שהחפ> שווה

, ראוי לספק בשומר אבידה שסבור שהוא כס� כגו� שהיה מחופה כס� ובתוכו זהב: "והתברר שהוא יקר, שחשב שהוא זול
יהודה ' רכמו ארנקי בגדיש לה ליה מי נימא כיו� דהתורה רמי עליה נטירותא בעל כרחו דכתיב ואספתו אל תו� בית� הו

  ".?ג פטור"או נימא דג' בשומר אבידה כה, ג דאינו אלא פשיעה כיו� דאינו תלוי בקבלתו"דחייב אע
א' נאמר ששומר אבידה נחשב שומר שכר רק . בשני ההסברי' לשיטתו של רב יוס�, לכאורה, הספק של קצות החוש� תלוי

ההסבר השני בגמרא אומר ששומר , אול'. אר שומרי'אי� לנו ראיה לכ� ששומר אבידה שונה מש, משו' פרוטה דרב יוס�
שאולי חיוב השמירה שלו אינו תלוי בידיעתו , כפי שמסתפק קצות החוש�, ולכ� יש מקו' לומר, שכר שומר מתו� מחוייבות

  .על שווי החפ>
  

חוש� משפט  (שולח� ערו� ובעקבותיו ה) הלכות גזילה ואבידה פרק יג הלכה י(' "דעת הרמב. להלכה נחלקו הראשוני' כיצד לפסוק
)  ה והוי"ד. בבא מציעא כט(התוספות , לעומת זאת. ושומר אבידה נחשב כשומר שכר, שהלכה כרב יוס�) סימ� רסז סעי� טז

  ).  חוש� משפט ש'(א "וכ� פסק הרמ, מסיקי' שהלכה כרבה
  
  

  
  

  

  משפטי שאול

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

  )לח� לקניה(    80Eמחיר הספר 
  

  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי" 

   "משפט והלכה בישראל": פנו אל

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 02&5379626:  פקס02&5382710: טלפו-
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  הרב מרדכי הוכמ-
  

   חלק ב– ו על גמל שרכב*הצנונות

   שרכבו על גמלצנונותה

 כדי לרמז שפסיקת רבי יהודה הנשיא דומה להכרעה 6"  הגדולי'צנונותעגלי' הגדולי' וב"הירושלמי מביא את המעשה ב
ִלְ-ָנִי' �ְתנ� ַו$ֹאֶמר ַה0ֶֶלְ� Fְִזר� ֶאת ַהֶ$ֶלד ַהַחי : ")כה, מלכי' א ג(המפורסמת של שלמה המל� במשפט שתי הנשי' שבאו לפניו 

  ".ֶאת ַהֲחִצי ְלGַחת ְוֶאת ַהֲחִצי ְלֶאָחת
א' מעשיה' של החקלאי' שגידלו את הירקות בשנת השמיטה אינ' . פסיקת של רבי יהודה הנשיא מכילה סתירה פנימית

פיחי הירקות  ס6 וא' מעשיה' רצויי' ;  ספיחי הירקות הללו צריכי' להיות אסורי' לגמרי ג' במוצאי השביעית6 רצויי' 
הוא קיבל . אול' רבי יהודה הנשיא פסק את איסור ספיחי הירקות לחצאי�. צריכי' להיות מותרי' עוד בשנת השמיטה עצמה

  . לתקופה של מוצאי השביעית6והוא דחה אותו מהלכה ;  לתקופה של שנת השמיטה6אותו להלכה 
  

אול' ;  את שלמה המל� כאמצעי לגלוי האמתוהיא שימשה, התגלתה מהרה" משפט שלמה"הבעייתיות שבהכרעה שב
מופיע " שקר"ה". שקר"הירושלמי מרמז שהיא לא התגלתה בגלל ה. הבעייתיות שבהכרעה של רבי יהודה הנשיא לא התגלתה

של ספיחי " היתר"שה, והוא מרמז. הזה על גמל" היתר"הירושלמי מרכיב את ה, לפיכ�. במדרשי' כמי שרכוב על גמל
  ".שקר"שביעית מבוסס על הירקות במוצאי ה

  
והוא התפלא מאוד ,  גדולי' כמה ימי' אחרי מוצאי השביעיתצנונותהירושלמי מספר שהביאו לפני רבי יהודה הנשיא שני 
יהודה הנשיא שה' נזרעו במוצאי השביעית ' פרירי אמר לר' אול' ר. שהרי ה' צריכי' להיות אסורי' כדי� ספיחי השביעית

, הצנו� הוא פרי אדמה שמבשיל מהר. פרירי נראי' לא מציאותיי'' דבריו של ר. להגיע לגודל הזהוכבר הספיקו להבשיל ו
 ובוודאי שלא 6ג' בשיא בשלות' " משא גמל" לא מגיעי' לגודל של צנונותושני . אול' ג' הוא מבשיל רק לאחר כמה שבועות

  .לאחר ימי' ספורי'
והירושלמי מרמז שרבי יהודה הנשיא ". שקר"כדי לרמז שמדובר ב" גמל" הללו על צנונותהירושלמי מרכיב את שני ה, אול'

 וידוע שבתקופה זו 6 מכיוו� שהאירוע הזה התרחש בי� ראש השנה לבי� יו' הכפורי' , הזה" שקר"פרירי על ה' לא מחה בר
  .1משתדלי' להרבות באהבה ולא לעורר את הדי�

  
  'מ;ָצֵאי 9ְִביִעית ִמ8ָדִל6ַח ָיָרק 4ְ' יהודה הנשיא באותה שעה התיר רבי

  ".' ִלJַח ָיָרק ְ.מ+ָצֵאי ְ-ִביִעית ִמָ$ד' יהודה הנשיא באותה שעה התיר רבי: "הירושלמי מוסי� ומספר
היה מתעורר קושי גדול ביחס להחלטה של רבי , א' היינו מקבלי' את הסיפור שבירושלמי כאמת עובדתית ולא כספור סמלי

 נאמר לגבי כל מי� ירק בפני 6" ִמֶ<8ֵָעֶ=ה ַכ8;ֵצא ב;"במשנה ובתוספתא מבואר שהכלל של . ירקותיהודה להתיר את כל ה
לא היה מקו' ,  שהובאו לפניוצנונותג' א' היה מקו' להתיר את מי� הצנו� מייד במוצאי השביעית על סמ� ה, ולפיכ�.  עצמו

מדוע !! ואי אפשר להסיק ממנו לגבי שאר מיני הירק, א פרי אדמה שממהר להבשילהצנו� הו. להתיר את מיני הירק האחרי'
  !?רבי יהודה הנשיא הסתמ� על מי� הצנו� כדי להתיר את כל מיני הירק מייד במוצאי השביעית

  
 שהביאו לפניו במוצאי השביעית צנונותהירושלמי מספר שהסכמתו של רבי יהודה הנשיא שה, אול' למרות הקושי הזה

הירושלמי . '!!ְ.מ+ָצֵאי ְ-ִביִעית ִמָ$ד  '6התפרשה על ידי הציבור כהיתר כללי לקנות את כל מיני הירקות , ישארו על שולחנוי
יהודה הנשיא הסכי' ' והצבור הניח שא' ר; יהודה הנשיא אינו מציאותי' פרירי סיפר לר' מרמז שהצבור ידע שהספור שר

  .יהודה הנשיא סבור שה' מותרי' מסיבה אחרת' מכא� שר, ו הללו על שולחנצנונותלהשאיר את ה
  

. )א"ג ה"פ(סוגיית הירושלמי במסכת תענית וכ� מבואר ב, הצבור ידע שרבי יהודה הנשיא רוצה להקל במצוות השמיטה
והוא ; הירושלמי מספר ש' שרבי יהודה הנשיא היה מתפלל שירד גש' לחקלאי' היהודי' שזרעו את שדותיה' בשביעית

הצבור הניח .  אלא שרבי פנחס ב� יאיר מנע זאת ממנו6וסי� לספר שרבי יהודה הנשיא רצה להתיר לכתחילה את השמיטה מ
הפשרה הזו מתבטאת ביחס שלו לאיסור . ביחס לשמיטה" חצי6חצי"שרבי יהודה הנשיא הכריע בסופו של דבר על פשרה של 

ו מהסכמתו העקרונית ע' שיטת' של החקלאי' שגידלו את יהודה הנשיא לא חזר ב' הצבור הניח שר. ספיחי הירקות
אלא שבעקבות מחאתו של רבי פנחס ב� יאיר הוא הכריע שבמש� שנת השמיטה יש לקבל את שיטת . הירקות הללו בשביעית

אול' במוצאי השמיטה יש לקבל . ולפסוק שספיחי הירקות אסורי' מפני שה' גודלו באיסור, בית המדרש של משיח ב� דויד
ההיתר של רבי יהודה . ולפסוק שהירקות הללו מותרי' מפני שה' גודלו בהיתר, את שיטת בית המדרש של משיח ב� יוס�

  ".היתר המכירה"הנשיא הוא היתר כללי והוא מתיר ג' את הירקות שגודלו ללא שימוש ב
  
  ".צנונות" היא יהריבול צורת "ז אבל בלשו� ח, של צנו� יריבוהיא " צנוני'"מילה המודרנית הבעברית : הערת העור� *
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  .שרכבו על הגמל" צנונותשני ה"ו" שני הכבשי""

 שהיו רכובי' צנונותולאחר מכ� על שני ה; התמיד שהיו רכובי' על גמל6הירושלמי מקדי' ומספר בתחילה על שני כבשי קרב�
שני " ה' 6" צנונותשני ה"בלה הזו שהירושלמי מרמז באמצעות ההק.  ושרבי יהודה הנשיא היה מוכ� להתיר אות'6על גמל 

אלא הוא נקבע באופ� תמידי , ההיתר של רבי יהודה הנשיא לא התפרש כהוראת שעה ביחס לאותה שנה בלבד". כבשי התמיד
  !!!" ִה3ִיר ִלJַח ָיָרק ְ.מ+ָצֵאי ְ-ִביִעית ִמָ$ד6) יהודה הנשיא (ַרִ.י: "במשנה

שבמוצאי השמיטה יש לראות למפרע את החקלאי' היהודי' שעיבדו את , הזו" ידיתתמ"רבי יהודה הנשיא הכריע בקביעה ה
ואמנ' מבחינה חיצונית נראה כאילו ה' .  וכאילו הקריבו קרב� תמיד6 כמי שעשו מעשה רצוי 6שדותיה' בשנת השמיטה 

 6 שיש לראות במעשיה' אול' רבי יהודה הנשיא הכריע;  וכאילו המעשי' הללו קשורי' לחטא הקדמו�6" רוכבי' על גמל"
  .שמקרבי' את הגאולה" קרבנות"
  

אלא ; רגילי'" צנו�"ו" עגל"אינ' , פרירי הציג בפני רבי יהודה הנשיא' שר" צנו�"וה" עגל"בסיכו' המאמר נמצאנו למדי' שה
י� מסמל השקפת עול' שמצדדת במציאת היתרי' להמש" פרירי' עגל של ר"ה. מדובר בסמלי' שמרמזי' להשקפות עול'
בדיעבד בצדקת החקלאי' שגידלו את הירקות 6 מסמל הכרה" פרירי' צנו� של ר"ה. ולעבד את הקרקעות ג' בשנת השמיטה

ל "חוזרי' ומופיעי' באגדות נוספות שחז" צנו�"ושל ה" עגל"הסמלי' של ה. ואפילו אלו שגידלו אות' ללא שו' היתר, הללו
  .2מספרי' על רבי יהודה הנשיא

 לא היתה 6 סוגי הירקות מייד במוצאי השביעית כל שרבי יהודה הנשיא התיר את 6י' כי המסורת נוסי� בשולי הדבר
לדעת הירושלמי .  מובאת מסורת אחרת להיתר הזה)ד"ו ה"פ(בירושלמי במסכת שביעית ; מוסכמת בכל רחבי אר> ישראל

אנשי ציפורי והוסי� לה' היתר ג' בשאר אלא שהוא נכנע ל; "ירקות עלי'"שההיתר של רבי יהודה הנשיא התייחס רק ל, ש'
ירקות "והוא התיר רק את , ' הכריע בסופו של דבר שלא כשיטת אנשי ציפורי"הרמב. 'וכדו) וצנו�(סוגי הירקות כמו בצל 

ת "ובעזהשי; "שמואל והכרוב הרפואי"וסיבת ההבדל בי� ירקות עלי' לבי� שאר הירקות התבארה כבר במאמר ". העלי'
  .נרחיב בדבר במאמרי' הבאי'

  
_____________________________________________________  

  
  )ב"תר' סי ,ח"ע או"שו..." (עד אחר יו' כפור, וכ� אי� משביעי� אד' בבית די�,  ואי� נותני� חר'"...   1
 פע' אחת נכנס .'ְדָב-' ומתוקי' כ'ָחָלב'אר> שפירותיה שמיני' כ  6 ֶאֶר> ָזַבת ָחָלב �ְדָב-: "נאמר) ט, כו(' מדרש תנאי' לדבריב   2

  ": כעגל ב� שלש שני'רוב� לבני ברק ומצא ש' אשכול )יהודה הנשיא (רבי
וצרי� ". ֶר> ָזַבת ָחָלב �ְדָב-ֶא"בתור ביאור לכתוב , המדרש מביא את הספור על אשכול הענבי' הגדול שרבי יהודה הנשיא ראה

רעה באשכול 6והרי הוא נת� עי�, רעה באשכול הגדול כמו עגל שהוא ראה בבני ברק6מדוע רבי יהודה הנשיא לא נת� עי�, להבי�
  !?פרירי' הגדול כמו עגל שהוא ראה בכרמו של ר

 6בי' אמיתי אלא הוא סמל להשקפת עול' אינו אשכול ענ, שאשכול הענבי' שנראה כמו עגל, אול' לפי מה שהתבאר במאמר
;  מרמזי' להשקפות עול' שחלוקות זו על זו6פרירי ' מפני שאשכול הענבי' של בני ברק ואשכול הענבי' של ר; הדבר מבואר

  .וכדלקמ�
 ֵעֶגל ִיְרֶעהָ-'  "6בנבואת ישעיה על הגאולה כתוב שמבאר את הזוהר ובא מאמר מהה" רועי הבקר שעיברו את השנה"במאמר 
 זה משיח ב� יוס� שנאמר בו 6' ֵעֶגל ִיְרֶעהָ-' ' ":בתרגו' חופשי) א, פנחס ד� רנב, ג, רעיא מהימנא(ו� הזוהר וזו לש". ִיְר�4ְָוָ-' 

  "משיח ב� דויד זה – 'ִיְר�4ְָוָ-' '; ְ.כ+ר -+ר+ ָהָדר ל+'
ואילו הכתוב , ופועל בעול' הגשמי" רועה"הוא מעשיו של משיח ב� יוס� ש מתייחס ל" ֵעֶגלִיְרֶעהָ-'  "–שהכתוב בזוהר מבואר 

פרירי מסמל את השקפת ' העגל של ר". רוב�"והוא נראה כ, מתייחס למשיח ב� דויד שהוא אינו פעיל בעול' הגשמי" ִיְר�4ְָוָ-' "
רעה באשכול 6ולכ� רבי יהודה הנשיא נת� עי�, שהגאולה תגיע בזכות ההיתרי' לעבוד ג' בשנת השמיטה, נשי ציפוריהעול' של א

ולפיה הגאולה ; ובעיר הזו שלטה השקפת העול' של רבי עקיבא, אול' בני ברק היא עירו של רבי עקיבא. הענבי' הסמלי הזה
רבי יהודה הנשיא לא , ולפיכ�. פשי' היתרי' להמשי� ולעבוד בשביעיתשה' אינ' מח, תגיע בזכות תלמידיו של משיח ב� דויד

  ".אר> זבת חלב ודבש"וראה בו הופעה של הברכה המיוחדת של , של בני ברק" רוב>"רעה באשכול הענבי' ה6נת� עי�
ראה ש' , לבני ברק ענקלרמי בר יחזקאל : "וזו לשונה בתרגו' חופשי, )ב, ד� קיא(כתובות ובאופ� דומה יש להבי� את הסוגיה ב

: אמר. והיו מתערבי' זה בזה, וחלב היה נוט� מ� העיזי', והיה נוט� דבש מהתאני', שאוכלות תחת התאני' את אות� עיזי'
  ".' ָזַבת ָחָלב ?ְדָב9' 6זהו קיו' מה שנאמר בתורה 

; י התורה והמיעוט במלאכותשסבורי' שהגאולה תגיע בזכות רבו, "רועי הצא�"שבבני ברק מסמלי' את שיטת " עיזי'"ה
רמי בר יחזקאל לא התנגד שאר> ישראל תוציא פירות , ולפיכ�. שאינ' בהמת עבודה מסמלי' את המציאות הזו" עיזי'"וה

  . משובחי' כאלו
בדיעבד במעשיה' של אנשי 6פרירי הוציא מרבי יהודה הנשיא הכרה' שר, ואמנ' כפי שהתבאר המעשה שבירושלמי מוסי� לרמז

 . הכללי של כל הירקות מייד במוצאי השביעית6 וההכרה הזו מתבטאת בהיתר;צפורי

 

  
  

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

  Vienna ,Austria                      אוסטריה, ינהו
  �"תש, סלוכ

  עדות נגד יהודי בערכאות של גויי"

  אלהש

כעת . בלי ידיעתו של ראוב�, שמעו� רימה את שלטונות המס, )שמעו�(די אחר ע' יהו, עשה בתמימות עסק) ראוב�(הודי י
א' הוא ישקר הוא אולי , אבל. מעו�שאז הוא יכול להזיק ל, א' ראוב� יגיד אמת. אצל הערכאות, מבקשי' מראוב� עדות

א חייב להגיד לשמעו� והא' הו. או זה נקרא מסירה, הא' מותר לו להעיד נגד שמעו�. אבל מזיק לעצמו, יעזור לשמעו�
  ?שהוא יעשה זאת

  
  שובהת

  :נדו� שלנו יש לדו� מצד שני איסורי'ב
' מה "ולא לשל' לעכו,  מי שרוצה לברוח2א"� כתב הרמא. 1'בי� בגופו ובי� בממונו וכו, '"אסור למסור ישראל ביד עכו. 1

א "וא� שאסר הרמ". ' מה שחייברק שהוצר� לשל, שהרי לא הפסידו, אי� לו די� מוסר, ואחר גילה הדבר, שחייב
באר "ג כתב "ואפילו בכה. ולא שמוסרו מיוזמתו, 3שאני נדו� דיד� שנתבע להעיד, '"משו' משיב אבידה לעכו, לכתחילה
. שלא לעשות שקר ועוולה לאומות, כבר פשט התיקו� והמנהג שמנהיגי הקהילה עומדי' על המשמר: "ש'" הגולה

על האנשי' אשר לוקחי' בהקפה או לווי' בהלוואה ואי� דעת' לשל' , לגלות לה'ומכריזי� ונותני' רשות לפרס' ו
  ".'וכו

, פ עד אחד"' להוציא ממו� ע"במקו' שדיני העכו, רחכנגד יהודי א, אסור ליהודי יחיד להעיד אפילו אמת לפני ערכאות. 2
, ולזה נראה לדמות נדו� דיד�. 4ר' להיות עד בדב"שייחדו העכו; וכגו�. כ יש חילול הש' בדבר א' לא יעיד לו"אא

עוד יש . 5והווי חילול הש' א' לא יעיד, "ייחדו"היא משו' שהוא שות� שלו בעסק ודומה ל, שהתביעה מהערכאות שיעיד
אפילו ,  ורשאי להעיד בה6"דינא דמלכותא דינא"יש בה , שהרי תביעה מהשלטו� בענייני מיסי', לומר טע' נוס� להתיר

  . 987ביחיד
__________________________________________________  

  
  .'סעי� ט, ח"סימ� שפ, מ"ע חו"שו   1
  .ב"ש' סעי� י   2
כ "וע". עדי' יכולי' להעיד שהרי ג' בדי� ישראל יתחייב על פיה'' ש שב"וכ: "'סעי� ד, ח"א בסימ� כ"כ הרמ"כ� נראה לדייק ממש   3

  . ח"מ� שפכ בסי"מפני שנתבע להעיד דלא יסתרו דבריו למש
  .'סעי� ג, ח"סימ� כ, מ"ע חו"שו   4
  .'ק ז"ס, ח"סימ� כ, �"ועיי� ש   5
  .'סעי� ח, ט" שס�סימ, מ"ע חו"שו   6
  .ש"עי, "פ קרובי'"ונענש בדיני המלכות אפילו ע: "שכתב ש', ח"סו� סימ� שפ, מ"י חו"הובא בב, א"פ תשובת הרשב"ע   7
כ היה אסור להעיד "וא, כתב שמבריח מ� המכס הווי הפקעת הלוואתו דשרי' סעי� ו, ט"א בסימ� שס"שהרמ, אמנ' יש להעיר בזה   8

  .צרי� להעיד, כ"מ משו' שיש בזה משו' חילול הש' וכמש"ומ. 'ק ו"ס, ח"כסימ� , �"כ הש"פ מש"ע
ועיי� בעניי� זה . (ודאסור לאד' להציל עצמו בממו� חביר, אינה שיקול כלל, י זה"עשוי להפסיד ע, העובדה שא' יעיד שקר: הערה   9

  ).ח"בריש סימ� שפ
  

  
  ,' צוות המשיבי' ובברכת התורהבש

  

  ה ארנריי�          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
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. ות לשאלות מרבני הגולהתשוב

הספרי' עוסקי' בארבעת ". דרכיה דרכי נע'"התשובות מתמודדות ע' המציאות בעול' מודרני מתפתח בדר� של 
        ".תורת חיי'"תורה לתו� ניסיו� לקחת בחשבו� ג' את החלק החמישי ההופ� את ה" שלח� ערו�"חלקי ה

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


