פולמוסי רבי יהושע ועיצובה של ההלכה ביבנה [ב]
(יבנה וחכמיה – שיעור )4
 .1יהודה גר עמוני :הפולמוס על הביאה בקהל [משנה ידיים ד ,ד]
בו ביום בא יהודה גר עמוני ועמד לפניהן בבית המדרש
אמר להן מה אני לבא בקהל?
אמר לו רבן גמליאל אסור אתה .אמר לו ר' יהושע מותר אתה.
אמר לו רבן גמליאל הכתוב אומר 'לא יבא עמוני ומואבי בקהל ייי עד עולם'.
אמר לו ר' יהושע וכי עמוניין ומואביין במקומן הן ,כבר עלה סנחריב מלך אשור ובילבל את האומות ,שנאמר
'ואסיר גבולות עמים ועתידותיהם שוסתי ואוריד כביר יושבים'.
אמר לו רבן גמליאל הרי הוא אומר 'ואחרי כן אשיב את שבות בני עמון' ,וכבר חזרו
אמר לו ר' יהושע הכתוב אומר 'ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה אמר ייי' ,ועדיין לא שבו.
והיתירוהו שיבא בקהל.
 .2קטנים וגויים באחרית הימים [תוספתא סנהדרין יג ,א-ב]
[א] קטנים בני רשעי ישראל אין להם חלק לעולם הבא ולא חיין לעולם הבא שנאמר 'כִּ י־הִּ נֵּה הַ ּיוֹם בָּ א בֹעֵּ ר כַתַ נּור'
וגו' (מלאכי ג ,יט) דברי רבן גמליאל.
ר' יהושע אומר :באין הן לעולם הבא ,ולהלן הוא אומר 'שומר פתאים ייי' ולהלן הוא אומר 'גודו אילנא וגו' ברם
עיקר שרשוהי בארעא שבוקו'.
אמר לו רבן גמליאל :מה אני מקיים 'אֲשֶׁ ר ֹלא־ ַי ֲעזֹב לָּהֶׁ ם ש ֶֹׁרש וְ עָּ נָּף'? אמר לו שאין המקום מניח המצות ושירי
המצות להם ולאבותיהם בעולם...
[ב] ר' אליעזר אומר :כל גוים אין להם חלק לעולם הבא ,שנאמר 'ישובו רשעים לשאלה כל גוים שכחי אלים',
ישובו רשעים לשאולה אילו רשעי ישראל .כל גוים שכחי אלים אילו רשעי גוים.
אמר לו ר' יהושע :אילו אמר הכתוב ישובו רשעים לשאלה כל גוים ושתק הייתי אומר כדבריך אילו רשעי ישראל
רשעי אומות ,עכשיו שאמר הכתוב שכחי אלים הא יש צדיקים באומות שיש להם חלק לעולם הבא.
[ג] בית שמיי אומרים :שלש כיתות הן אחת לחיי עולם ואחת לחרפות לדראון עולם .אחת לחיי עולם אילו צדיקין
גמורין ,אחת לחרפות לדראון עולם ,אילו רשעים גמורין .שקולין שבהן יורדין לגיהנם ומצפצפין בה ועולין הימנה
ומתרפין ,שנאמר 'והבאתי את השלישית באש ,וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב' [זכ' יג ,ט].
ועליהם אמרה חנה 'ייי ממית ומחיה מוריד שאול ויעל' [שמ"א ב ,ו] .ובית הלל אומרים 'רב חסד' [שמ' לד ,ו] –
מטה הוא כלפי חסד .ועליהם אמר דוד 'אהבתי כי ישמע יי' [תה' קטז ,א] ,ועליהם נאמרה כל הפרשה כולה.
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וכול הבאים בסרכה יחד יעבורו בברית לפני אל לעשות ככל אשר צוה .ולוא לשוב מאחרו מכול פחד ואימה ומצרפ
נסוימ בממשלת בליעל.
מלאכי פרק ג
שלֵּחַ מַ לְ ָאכִּ י ּופִּ נָּה ֶׁד ֶׁרְך לְ פָּ נָּי ּופִּ תְ אֹ ם יָּבוֹא אֶׁ ל הֵּ יכָּל ֹו הָּ ָאדוֹן אֲשֶׁ ר אַ תֶׁ ם ְמבַ ְק ִּשים ּומַ לְ אַ ְך הַ בְ ִּרית אֲשֶׁ ר אַ תֶׁ ם
(א) הִּ ְננִּי ֹ
ּומי הָּ עֹ מֵּ ד בְ הֵּ ָּראוֹת ֹו כִּ י הּוא כְ אֵּ ש ְמצָּ רֵּ ף ּוכְ ב ִֹּרית
ּומי ְמכַלְ כֵּל אֶׁ ת יוֹם בוֹא ֹו ִּ
חֲפֵּ צִּ ים הִּ נֵּה בָּ א ָאמַ ר ה' צְ באוֹת( :ב) ִּ
ּומטַ הֵּ ר כֶׁסֶׁ ף וְ ִּטהַ ר אֶׁ ת בְ נֵּי לֵּוִּ י וְ זִּ קַ ק אֹ תָּ ם ַכזָּהָּ ב וְ ַככָּסֶׁ ף...
ְמכַבְ סִּ ים( :ג) וְ יָּשַ ב ְמצָּ רֵּ ף ְ
(יט) כִּ י־הִּ נֵּה הַ ּיוֹם בָּ א בֹעֵּ ר כַתַ נּור וְ הָּ יּו כָּל־ז ִֵּּדים וְ כָּל־עֹ שֵּ ה ִּר ְשעָּ ה קַ ש וְ לִּ הַ ט אֹ תָּ ם הַ ּיוֹם הַ בָּ א ָאמַ ר ה' צְ בָּ אוֹת אֲשֶׁ ר ֹלא־
ַי ֲעזֹב לָּהֶׁ ם ש ֶֹׁרש וְ עָּ נָּף( :כ) וְ ז ְָּרחָּ ה ָּלכֶׁם י ְִּראֵּ י ְש ִּמי שֶׁ מֶׁ ש צְ ָּדקָּ ה ּומַ ְרפֵּא ...
שלֵּחַ ָּלכֶׁם אֵּ ת אֵּ לִּ ּיָּה הַ נָּבִּ יא לִּ פְ נֵּי בוֹא יוֹם ה' הַ גָּדוֹל וְ הַ נו ָֹּרא( :כד) וְ הֵּ ִּשיב לֵּב ָאבוֹת עַ ל בָּ נִּים וְ לֵּב בָּ נִּים
(כג) הִּ נֵּה ָאנֹ כִּ י ֹ
ָארץ חֵּ ֶׁרם:
עַ ל אֲבוֹתָּ ם פֶׁן ָאב ֹוא וְ הִּ כֵּיתִּ י אֶׁ ת הָּ ֶׁ
משל החיטים והזונין (מתי יג)43-37 ,30-24 ,
ָאדם י ְִּשלַח אֶׁ ת־מַ לְ ָאכָּיו וְ לִּ ְקטּו ִּממַ לְ כּות ֹו אֵּ ת כָּל־הַ מַ כְ שֵּ לוֹת וְ אֵּ ת כָּל־פֹ ֲעלֵּי הָּ ָאוֶׁן,
כֵּן יִּהְ יֶׁה לְ קֵּ ץ הָּ ע ֹולָּם הַ זֶׁה .בֶׁ ן־הָּ ָּ
וְ הִּ ְשלִּ יכּו אֹ תָּ ם אֶׁ ל־תַ נּור הָּ אֵּ שָ ...אז יַזְ הִּ ירּו הַ צַ ִּד ִּיקים כַשֶׁ מֶׁ ש.

