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 :מסופר) ג, ד' שבי(בתלמוד הירושלמי 

ל רבי "א. רבי חיננא בר פפא ורבי ישמעאל בר נחמן עברון על חד מחורשי שביעית
ולא אמרו  "לא כן אולפן רבי : ל רבי חיננא בר פפא"א". אישר: "שמואל בר נחמן

, לקרות אתה יודע: אמר לו"! אישר" מכאן שאסור לומר לחורשי שביעית -" העוברים
 אלו הן אומות העולם שהן עוברים מן -" מרו העובריםולא א. "לדרוש אין אתה יודע

ברכנו אתכם בשם "? מה ישראל אומרים. 'עליכם' ברכת ה'ולא אמרו לישראל , העולם
 לא דייכם כל הברכות הבאות לעולם בשבילנו ואין אתם אומרים לנו בואו וטלו -" 'ה

מות גולגליות ולא עוד אלא שאתם מגלגלין עלינו פיסים וזי, לכם מן הברכות הללו
 .וארנוניות

 
שהלכו בדרך , בסיפור שלפנינו מסופר על רבי חיננא בר פפא ורבי שמואל בר נחמן

, "אישר"רבי שמואל אמר לו . ועברו על פני אחד שחרש את שדהו בשנת השמיטה
 !הצלח: שפירושו
: כלום לא לימדתנו בעזרת הפסוק: תמה ושאל את רבי שמואל, שראה זאת, רבי חיננא

 שאסור -) ח, קכט' תה" ('אליכם ברכנו אתכם בשם ה' א אמרו העוברים ברכת הול"
שהוא , "אליכם' ברכת ה: "לאלה החורשים בשנת שמיטה, דהיינו, "עוברים"לומר ל
 -" ולא אמרו העוברים: "שהפסוק נדרש אחרת, רבי שמואל השיב לו? "אישר"ברכת 

. 'עליכם' ברכת ה': מרו לישראלהם לא א; שהם עוברים מן העולם, אלו אומות העולם
 -" 'ברכנו אתכם בשם ה "-מאחר שההצלחות של אומות העולם נובעות מישראל 

; להחמיא להם לישראל ולהציע להםלבוא ולהינות מהצלחות אלו, עליכם להכיר בכך
כספים של " מכבש"הם מטילים על ישראל : במקום זאת מתרחשת מציאות מרה הפוכה

 .מיסים שונים
אם אכן לומד רבי שמואל : זה הינו קשה להבנה וקשייו מבצבצים מבין שורותיוסיפור 

כיצד הוא משבח את , בר אבא  את הדרשה כפי שהיא ידועה וזכורה לרבי חיננא בר פפא
וכי ? כיצד הוא משנה את דעתו ודורש את הדרשה לטובתו של החורש? החורש

מה עניין הִמסים : זאת ועוד? הפסוקים ניתנים למתיחה וללישה לכיוונים מנוגדים
הכיצד משבחים את האיש שחטא בזדון והרומס את מצוות : לנושא העיקרי התמוה

 ?  בשנת שמיטה-" ושבתה הארץ"
עמד על ) ל"תלמידו של רבי ליב אוגר זצ, מחכמי גליידינגען(ל "רבי משה גליא זצ

לצרף לסיפור והציע , )א"אדר תשס, רעו-רעד" מוריה"במאמרו שפורסם ב(קשיים אלה 
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שבעזרתו אפשר יהיה להבין את הסיפור הראשון ולסלק את , זה סיפור תלמודי נוסף
 .הקשיים שהועלו

 
 :מסופר) א"ע, כו' סנה(בבבלי 

 
פגע בהו ריש . רבי חייא זרנוקי ורבי שמעוו בן יהוצדק הוו קאזלי לעבר שנה בעסיא

חזייה לההוא גברא דקא . אאמר איזיל איחזי היכי עבדי עובד, איטפול בהדייהו, לקיש
 .יכול לומר אגיסטון אני בתוכו: אמר לו! כהן וחורש: ָכִּריב אמר להן

 
רבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן , בסיפור זה מסופר על שני חכמי ארץ ישראל

שיצאו בשנת השמיטה לאסיא לצורך עיבור , מדורות האמוראים הראשונים, יהוצדק
וריש , בהליכתם ראו אדם חורש. ויחדיו יצאו לדרך, םריש לקיש הצטרף אליה. שנה

, שניהם השיבו לו! שהאיש כהן וחורש בשביעית, לקיש הפנה את תשומת לבם לעובדה
לפי פירוש (כלומר , "אגיסטון אני בתוכו", כי האיש יכול להצדיק את מעשהו בטענה

שיוכל לשלם כדי , בעל השדה שכר אותו לחרוש בו, )י ולפי דעת תוספות"שני של רש
 .את מס הארנונה

אלה לא יכלו לעמוד במעמסה . כידוע הטילה רומא ִמסים כבדים על תושבי ארץ ישראל
. שבה מושבתת עבודת האדמה ואין מסחר ביבולים, במיוחד בשנת השמיטה, הכבדה
צאו : "ובן הדור הראשון של האמוראים הכריז, תלמידו של רבי יהודה הנשיא, רבי ינאי

שהתיר רק , ב, וראה בירושלמי שביעית ד, סנהדרין שם" (עית משום ארנונאוזרעו בשבי
ובמצב כה חמור של , ששביעית בזמן הזה אינו אלא מדרבנן, הוא כרבו סבר). חרישה
 ).לחרוש: או( מותר לזרוע –המביא לידי התנגשות עם השלטון ופיקוח נפש , מחסור

 שהוא עושה את – ִאלו העירו לו – יכול היה להשיב לשני אמוראים אלה, כהן זה שחרש
שסיפור , כך טוען רבי משה גליא, אפשר. מלאכת החרישה בהתאם להיתר של רבי ינאי

 .זה מצטרף לסיפור הקודם ומאיר אותו
ללא . גם בסיפור הקודם מדובר באדם שחורש את השדה בהתאם להיתר של רבי ינאי

וודאי שלא לומר לו ! ביעיתהיה צורך לגעור בחורש שדהו בש, היתרו של רבי ינאי
נדרש נגד אלה שאינם שומרים , "אליכם' ולא אמרו העוברים ברכת ה"הפסוק "! אישר"

אולם אלה החורשים עם . ללא היתראת דיני שנת השמיטה וחורשים את שדותיהם 
ראויים הם שנחזק את ידיהם כדי שיצליחו , וזה אפוא המצב בסיפור הראשון, היתר

ובו זמנית אפשר לדרוש את הפסוקים כלפי , לם את ִמסיהםבמעשיהם ויוכלו לש
ואינם מבינים שכל הצלחתם אינה אלא , השלטונות הנכרים המטילים ִמסים כבדים

 .הודות לישראל
 

 ר מאיר גרוזמן"ד
 המחלקה לתלמוד

 
 

 
לן אי-הוא מופיע באינטרנט באתר המידע של אוניברסיטת בר. הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע

כדי להצטרף לרשימת המנויים בדואר האלקטרוני על דף פרשת . 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
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