
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  א"שע תבלק

  
  

  דה בין כסף לתורההפר - טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 "ארץ חמדה" כולל שרא, כרמל יוסף הרב

  

  

  

מעוררת אותנו לדון בשאלה של תשלום כספי על עזרה בקיום , לברך את עם ישראל, הקוסם, שכירתו של בלעם בן בעור
  . מצוות ומתן שירותים רוחניים

ברור , מאידך גיסא. שניתן לכימות כלכליברור שהתשלום מוזיל את ערך המצווה והופך את העניין הרוחני למשהו , מצד אחד
דיון זה מוביל אותנו ישירות לבחינת סוגית קבלת מלגת קיום מן . שגם רבנים ובני משפחותיהם צריכים ללכת למכולת

  .ננסה לבחון זאת מתוך עיון בפרשת בלק ובמקור המקביל. הישיבה או הכולל  עבור לימוד תורה
נובע מכך שלא קיבל , שהרי בלק מבין שסירובו לבוא בפעם הראשונה, וד בחמדנותבלעם משמש כדוגמא מצד אחד למי שחש

  : ל הכתוב"וז. מספיק כבוד ושהתשלום איננו מספיק
ִּכי ַכֵּבד : ר ַאל ָנא ִתָּמַנע ֵמֲהלְֹך ֵאָליַוָּיבֹאּו ֶאל ִּבְלָעם ַוּיֹאְמרּו לֹו ּכֹה ָאַמר ָּבָלק ֶּבן ִצּפֹו: ַוּיֶֹסף עֹוד ָּבָלק ְׁשלַֹח ָׂשִרים ַרִּבים ְוִנְכָּבִדים ֵמֵאֶּלה"

  ).  יז–ב טו "במדבר כ". (ֲאַכֶּבְדָך ְמאֹד ְוכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאַלי ֶאֱעֶׂשה ּוְלָכה ָּנא ָקָבה ִּלי ֵאת ָהָעם ַהֶּזה
  :  תגובתו של בלעם צריכה לשמש סמל לדורות,מצד שני

  "ָלק ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת ִּפי ְיקָֹוק ֱאלָֹהי ַלֲעׂשֹות ְקַטָּנה אֹו ְגדֹוָלהַוַּיַען ִּבְלָעם ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעְבֵדי ָב"
  ). שם יח (

  : חרון אפו של בלק גובר והוא מציע לבלעם, לאחר שלשה ניסיונות כושלים מבחינתו, בהמשך הפרשה
ְּבַרח ְלָך ְּבַרח ְלָך ְּבַרח ְלָך ְּבַרח ְלָך ְוַעָּתה : ְלָעם ַוִּיְסּפֹק ֶאת ַּכָּפיו ַוּיֹאֶמר ָּבָלק ֶאל ִּבְלָעם ָלקֹב אְֹיַבי ְקָראִתיָך ְוִהֵּנה ֵּבַרְכָּת ָבֵרְך ֶזה ָׁשלֹׁש ְּפָעִמיםַוִּיַחר ַאף ָּבָלק ֶאל ִּב"

  . )יא-ד י"במדבר כ" ( ָאַמְרִּתי ַּכֵּבד ֲאַכֶּבְדָך ְוִהֵּנה ְמָנֲעָך ְיקָֹוק ִמָּכבֹודֶאל ְמקֹוֶמָךֶאל ְמקֹוֶמָךֶאל ְמקֹוֶמָךֶאל ְמקֹוֶמָך
  : בלעם נשאר נאמן לשיטתו ומכריז לעומתו

ִאם ִיֶּתן ִלי ָבָלק ְמלֹא ֵביתֹו ֶּכֶסף ְוָזָהב לֹא אּוַכל ַלֲעבֹר ֶאת : ַוּיֹאֶמר ִּבְלָעם ֶאל ָּבָלק ֲהלֹא ַּגם ֶאל ַמְלָאֶכיָך ֲאֶׁשר ָׁשַלְחָּת ֵאַלי ִּדַּבְרִּתי ֵלאמֹר"
  ).  יג-שם יב" (ִמִּלִּבי ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיקָֹוק אֹתֹו ֲאַדֵּברִּפי ְיקָֹוק ַלֲעׂשֹות טֹוָבה אֹו ָרָעה 

  :ל הכתוב"וז. בלשון דומה' דבריו של בלק מזכירים לנו רשע אחר שפנה אל נביא ד
ל לֹא תֹוִסיף עֹוד ְלִהָּנֵבא ִּכי ִמְקַּדׁש ֶמֶלְך ּוֵבית ֵא:  ֶוֱאָכל ָׁשם ֶלֶחם ְוָׁשם ִּתָּנֵבאֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהֵלְך ְּבַרח ְלָך ֶאל ֶאֶרץ ְיהּוָדהַוּיֹאֶמר ֲאַמְצָיה ֶאל ָעמֹוס חֶֹזה "

  ). יג-יב' עמוס  ז" (הּוא ּוֵבית ַמְמָלָכה הּוא
, המנהיג הרוחני של הממלכה, אמציה כהן בית אל. הרקע לפניה זו היא נבואתו של עמוס הנביא על חורבן ממלכת ישראל

הוא מציע לעמוס ללכת ולהתפרנס . וממלכתו" מקדשו"מיהודה להנבא על , מנסה לגרש את איש האלקים שבא מרחוק
  . בארץ יהודה" לאכול לחם"מנבואתו 

  : ל הכתוב"תגובתו של הנביא דורשת לימוד וז
י ְיקָֹוק ֵמַאֲחֵרי ַהּצֹאן ַוּיֹאֶמר ֵאַלי ַוִּיָּקֵחִנ: ַוַּיַען ָעמֹוס ַוּיֹאֶמר ֶאל ֲאַמְצָיה לֹא ָנִביא ָאנִֹכי ְולֹא ֶבן ָנִביא ָאנִֹכי ִּכי בֹוֵקר ָאנִֹכי ּובֹוֵלס ִׁשְקִמים"

  ). טו- שם יד" (ְיקָֹוק ֵלְך ִהָּנֵבא ֶאל ַעִּמי ִיְׂשָרֵאל
אני עוסק . אינני מתפרנס מעיסוקי הרוחני: עמוס עונה. תשובתו של עמוס נוקבת וחודרת הרבה יותר מתשובתו של בלעם

  .  הרוחני והוא איננו יכול לשמש כל גורם בשיקולי התורנייםכסף איננו תופס כל מקום בעולמי. בחקלאות כדי להתפרנס
  

  . נציע לעולם התורה והרבנות את ההצעות הבאות, כמסקנה מעשית
לקבל שכר על מצוות בהם הוא , ואפילו יסרב, המכהן במשרה רבנית ישתדל להסתפק במשכורתו הקבועה ולא יבקש . א

  . מעורב
יקבל עצמו גם בזמן לימודיו לעסוק מספר שעות בשבוע בעשייה , חייו לגדילה בתורהמי שלומד תורה ומוכן להקדיש את  . ב

יצא לשדה המעשה ויפעל , שיוקצבו מראש, יקבל עצמו כי בתום שנות לימודיו, כמו כן. ללא קבלת תמורה, למען הכלל
  . להחזרת מה שקיבל מעם ישראל בשנות לימודיו

  

 .יות במדרגתו של עמוס ולא להתפרנס כלל מתורהמי שיכול לה, יחשב בעיננו למעולה ביותר
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        בלקבלקבלקבלק
        

  
  

  
  

  ' חלק א, שכר טרחה
  ד ארץ חמדה גזית"אב, הרב משה ארנרייך

  
  מקרה

, לאחר התייעצות עם עורך דינו הקבוע. ע במגרשו"ביקש לקדם ולהרחיב תוכנית תב, בעליו של מגרש גדול בראשון לציון, יקוב'מר ג
, על פי ההסכם. ורך דינוהוא שכר לצורך קידום ענייניו משרד עורכי דין מוכר אשר עלויותיו גבוהות בהרבה ממה שהוא רגיל לשלם לע

  . יקוב חשבונית כל שלושה חודשים'משרד עורכי הדין ישלח לג
לאחר שנה . יקוב המשיך לעבוד עם המשרד'ג. יקוב שילם את חלקו'וג, היה ויכוח על שכר הטרחה, לאחר משלוח החשבון הראשון

  .  250,000₪יקוב חשבון שכר טרחה בסכום של 'קיבל ג, וחצי
  . יקוב בראשית ההתקשרות עימו'על בסיס מחירון השעות שהוצג לג,  250,000₪תובע , ןמשרד עורכי הדי

אך הוא טוען . המפרטים את שעות העבודה של עורכי הדין השונים בענייניו, יקוב אינו חולק על המסמכים שהוגשו על ידי התובע'ג
והוא , שכבר שולמו על ידו ₪ 50,000:  100,000₪ שללדבריו הוסכם על סכום כולל.  ההסכם שונה, שלאחר הגשת החשבון הראשון

  . על כן אין הוא חייב מאומה, ההליך לא צלח. נוספים לאחר הצלחת ההליך ₪ 50,000התחייב לשלם 
  

  דיון
בית הדין , כמו כן. על הנתבע הראיה שההסכם שונה, כאשר ישנו הסכם בכתב. בית הדין דחה את טענת הנתבע שההסכם שונה

  . על כן בית הדין אינו יכול לסמוך על טענת הנתבע בלבד, בכמה עניינים מהותיים" לא דייק"בע התרשם שהנת
  ?השאלה שנידונה היא האם אי משלוח חשבוניות מהווה הפרה מהותית של ההסכם

 על ידי במכתב האישור שניתן". מידי חודש בחודשו"התחייב המשרד להעביר חשבוניות , במסמך בעניין מתן שירותים משפטיים
  .המשרד לא עמד באף אחת מהתחייבויות אלה". כל רבעון כרגיל"צוין משלוח חשבוניות , הנתבע

חשבוניות לתשלום הם כלי מרכזי וחשוב , מאידך גיסא. דחייה קלה במשלוח חשבוניות אינה הפרה מהותית של הסכם, מחד גיסא
שיך להזמין ולממן את השירותים המשפטים הניתנים לו באופן ביד הלקוח לעקוב אחר הוצאותיו ולקבוע את יכולתו ורצונו להמ

  . רציף
  . אין חולק על העובדה שלנתבע לא נשלחו חשבוניות במשך שנה וחצי

חוסר הסבירות מתעצם על רקע הידיעה שמדובר בלקוח שגם לגרסת התובע כבר הלין . מדובר בהתנהלות לא סבירה בכל קנה מידה
חובתו הברורה של התובע היתה ליידע .  אך בקשתו נתקלה בסירוב–הסכם על שכר טרחה קבוע על שכר הטרחה וביקש להגיע ל

על מנת שיוכל מעת לעת לבחון את יכולתו ורצונו להמשיך ברכישת השירותים , באופן שוטף את הנתבע על העלויות המצטברות
  . המשפטיים שהצטברו לסכומים ניכרים

ואף לא נטען , ואף לא נתמכה בכל דרך, טענה זו לא הוכחה.  בבקשה לתשלום שכר הטרחההיו שיחות בעל פה, לדברי עורכי הדין
 את – ולא הוצגו לפניו נתונים כדי להעריך –מסתבר שהנתבע כלל לא העריך , דהיינו. שהוצגו לתובע הסכומים המצטברים מעת לעת

  .העלויות הגבוהות שהוא צובר
אולם עובדה זאת ,  אולי זכייה באחוז כלשהו מן הנכס–ומתן ביחס להסדרים אחרים שבשלב מסוים נוהל משא , עורכי הדין טענו

  .אינה יכולה לפטור את נותן השירות מהצגת העלויות של שירותיו מעת לעת
מסתבר ביותר . דברים אלה סבירים מאוד. לא היו הצדדים מגיעים לבית הדין, שאילו היו נשלחות חשבוניות במועדן, כ הנתבע טען"ב
היה הנתבע מפסיק רכישת השירותים , לאחר חשבונית נוספת בסכום דומה לזו שנשלחה לו לאחר שלושת חדשי העבודה הראשוניםש

  . או משנה באופן משמעותי את אופיים באמצעות הסכם כתוב, המשפטיים אצל התובע
נת השירותים המשפטיים או לצמצם את בנסיבות שבהן יתכן מאוד שהצטברות העלויות עשויה היתה לגרום ללקוח להפסיק את הזמ

  . משלוח החשבוניות הינה הפרה מהותית של ההסכם-אי, היקפם
  . משלוח חשבוניות הפך להפרה מהותית-מאיזה שלב אי, לא ניתן לקבוע מסמרות חד משמעיים

חור של חודשיים הוא בלתי אבל אי, הרי שאיחור של חודש אחד מתקבל על הדעת, כיון שעל התובע היה לשלוח חשבוניות מדי רבעון
  . במיוחד כאשר מדובר על סכומים נכבדים ועל מצב בו נושא שכר הטרחה היה במחלוקת, סביר
עבור השירותים שניתנו לאחר מכן אין . ישלם הנתבע תשלום מלא, על ארבעת החודשים שלאחר משלוח החשבונית הראשונה, על כן

  .  שיפורט להלן, והוא ישלם תשלום חלקי,  הופר בידי המשרד באופן מהותישכן ההסכם, לחייב את הנתבע על פי הסכם השכר
 קביעת שכר הטרחה לתשלום

  . כאשר לא נקבע בין הצדדים שכר מראש, מספר דרכים לקביעת שכר פועל או אומן, בהלכה מצאנו
מצב בו אדם שלח אדם אחר לשכור העוסקת ב, 1בפרק השוכר את האומנין, הוא סוגיית הגמרא במסכת בבא מציעא, מקור אחד לדיון

  .   והשליח קבע שכר שלא כפי שהורה לו בעל הבית, אומנין
. 2"יורד לשדה חבירו"היא הסוגיה של , סוגיה נוספת ממנה למדו הפוסקים כיצד להתייחס לעבודה שנעשתה ללא הסכם מוקדם

או ללא הסכמה מפורשת על השכר , הפעולההסוגיה מתייחסת למצב שבו אדם השביח נכס של אדם אחר ללא הסכמה מראש על 
  . שייטול

ונציג את הדרך בה בחר בית הדין לשום את העבודה שנעשתה , נדון באפשרויות אלו ובאפשרות ללמוד מהן לנדון דידן, בגליון הבא
  . בתקופה המדוברת

  
  ערך הרב סיני לוי 

  
_______________________________________________________________ 

  

 .  שלב-מ סימן שלא"ע חו"שו; ב "מ עה ע"בב   1
  .ע  חושן המשפט סימן שעה"שו; א "מ דף קא ע"בב   2
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  הרב מרדכי הוכמן
  

  אלישע ופקיחת עיני השונמית
הבן חלה ומת ואלישע , לאחר מכן. מסופר שאלישע הבטיח לאשה השונמית בן למרות שהיא לא ביקשה זאת) ד, ב(בספר מלכים 

מטמא בטומאת " בן שונמית"האם , יהושע בן חנניה' מובא שחכמי אלכסנדריה שאלו את ר) ב, דף ע(נדה במסכת .  אותוהחיה
לא " בן השונמית"יהושע בן חנניה סבור ש' ק הסיק מהדברים הללו שר" רד.!"ואין חי מטמא, ת מטמאמ"והוא ענה להם , מת

  !?"מת"בן השונמית כמי שמדוע הכתוב מתאר את , אם כך צריך להבין. 1מת ממש
  

ק מדייק "רד. חלה ומת ואליהו התפלל והחיה אותו" בן האלמנה"; המעשה דומה למעשה באליהו שהתארח בבית אלמנה
והנביא ; "מת"מדובר באם שסבורה שבנה , בשני המעשים. 2לא מת ממש" בן האלמנה"סבור ש) כ, מלכים א יז(שתרגום יונתן 

  ?מה משמעות הדבר. מחיה אותו
  

  "בני רחל"אליהו ו
בני "ם שהוא מאליהו גילה לה". בני לאה"או מ" בני רחל"הו הוא מאם אלישחכמים נחלקו ,  מסופר3)יח ("אליהו רבהסדר "ב

משיח בן "הדמיון בין המעשים מרמז שגם כאן מדובר בהחייאת ". משיח בן יוסף" הוא -שהוא החיה " בן האלמנה" וש"רחל
  ".יוסף

  
רחל אינה מרוצה לגמרי מהבנים .  משקף רעיון שמרומז בפרשיות לידת בני רחל-שהמעשה בבן האלמנה , םאליהו גילה לחכמי

כאשר נולד בנה ". שונה"יש משמעות של משהו " ַאֵחר"למילה ו; "ַאֵחר ִלי ֵּבן ’דיֵֹסף : "כאשר יוסף נולד היא אומרת. שנולדו לה
אלא . היא קראה לו כך רק מפני שהיא מתה בלדתו, לכאורה". שליָהֵאֶבל  בן"במשמעות של " ֶּבן אֹוִני"רחל קראה לו , השני

כדי " ָיִמין-ִּבְנ"יעקב קרא לו ". ָחי-ִּבְנ"כאשר יעקב בא לשלול את המשמעות העצובה הזו הוא היה צריך לקרוא לו , שאם כך
אולם . שקשור בעיניה למוות, שמאלרחל ראתה בעיניה הרוחניות שגם הבן הזה שייך לצד של ה. לשלול כוונה אחרת של רחל

  . הצד של החיים,הימיןוהוא ראה שגם הבן הזה קשור לצד של , יעקב היטיב לראות ממנה
  

מסופר ששלמה המלך הקים שני עמודים ) טו, א ז(בספר מלכים . מרומזים במקדש" שמאל"ושל ה" ימין"הפנים השונים של ה
 מיוחס הקו השמאליואילו לעמוד ; ")קומה(" והניצב הישר מיוחס הקו ימניהאך לעמוד , העמודים היו זהים. לאולםבכניסה 

ואלו הקו העגול מסמל את העיסוק , בספרי הקבלה מבואר שהקו הישר מסמל את עבודת התורה והמצוות"). יסוב ("העגול
הזה " שמאל"שגם ה" ראה" והוא ,גבוההיעקב ראה בהשגה נבואית .  העולם שגם הגויים מתעסקים עמו-בעולם הטבע הגשמי 

  ".ימין"הוא 
  

  העקרות של רחל ושל השונמית
" משיח בן דויד"וקבוצת ; שעוסקת בענייני המעשה" קבוצת משיח בן יוסף", בעם ישראל קיימות שתי קבוצות מרכזיות

 משיח בן מפני שהיא ראתה שעתיד לצאת ממנו, תרגום יונתן מבאר שלאה קראה לבנה הרביעי יהודה. שעוסקת בענייני הרוח
והסביר לה , יעקב כעס עליה. והיא תבעה מיעקב שיתפלל עליה לבנים, רק אז רחל החלה לקנא בה. דויד שיעסוק בהודאה

וגם אם הבן יהיה , ה שייתן לה בנים"יעקב מתפלל לקב".  ְּפִרי ָבֶטןִמֵּמְךֲאֶׁשר ָמַנע  "–ה נעתר לה "שהמעצור נגרם מפני שהקב
ה העניק לרחל את הטובה שהיא לא "הקב, בסופו של דבר. ואילו רחל אינה רוצה בבן כזה;  ישמח בוהוא" משיח בן יוסף"מסוג 

  .למרות שהם לא התאימו לשאיפותיה, ה הוליד ממנה את יוסף ואת בנימין"הקב. רצתה בה
  

אתתא דחלת " מסביר ותרגום יונתן, "ִאָּׁשה ְגדֹוָלה"היא מתוארת כ. המאורעות האלו חוזרים גם בפרשיית האישה השונמית
היא היתה משוכנעת שהבן שיוולד . בעלה היה איש עשיר שלא גילה ענין בנביאים, לעומתה. צדקת ויראת חטא, כלומר; "חטאין

מפני שהיא לא , היא לא ביקשה מאלישע שיברך אותה בבן. וגם הוא יעסוק בצד הגשמי של החיים, להם יהיה דומה לאביו
  . לה בן שיהיה שייך לקבוצת משיח בן יוסףיוולד, רצתה שבסופו של דבר

  
  פרשיית ברכת הבן לאישה השונמית

ֱאִליָׁשע ַהָּנִביא ֲאֶׁשר ְּבִיְׂשָרֵאל ַיִּגיד ): "יב, מלכים ב ו(וכן מצאנו שהארמים אמרו ; אלישע ידע דברים רבים גם בלא שיגידו לו
והוא רצה ; וגם את הסיבה לכך, אלישע ידע שלאשה השונמית אין בן". ַדר ִמְׁשָּכֶבָךְלֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ַּבֲח

  .ולאחר מכן לברך אותה בבן; הוא רצה להחשיב בעיניה גם אנשים מקבוצת משיח בן יוסף. להאיר את עיניה בטעותה
  

, לפיכך. שונמית להכיר לו טובהואלישע רצה להכריח את ה; התעסק בעניינים הגשמיים של אלישע, גחזי, נערו של אלישע
 ֶאת ָּכל ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ֶמה ַלֲעׂשֹות ָלְך ֵאֵלינּו ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֱאָמר ָנא ֵאֶליָהַוּיֹאֶמר לֹו : "גחזיאלישע ניהל את השיחה בינם באמצעות 
 שעוסקים בפעולותיו של ,שר הצבא ואת המלךיו את אלישע הוסיף והזכיר בדבר". ?ֲהֵיׁש ְלַדֶּבר ָלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך אֹו ֶאל ַׂשר ַהָּצָבא

  .אלישע ציפה שהיא תבקש ברכה לבן.  גם הוא מחשיב אותם-כדי להראות לשונמית שלמרות היותו נביא ; משיח בן יוסף
אלישע התעקש שישועת השונמית תבוא . והיא לא ביקשה מאלישע שיתפלל עליה לבן, אך השונמית לא התרשמה מכך

ַוּיֹאֶמר ַלּמֹוֵעד ": ופנה אליה ישירות, אלישע קרא לה בשנית ;"ֲאָבל ֵּבן ֵאין ָלּה ְוִאיָׁשּה ָזֵקן" אמר גחזי לאחר ש.גחזיבאמצעות 
אלישע . סביב הבן" עיגול"יוצר היקף של " חיבוק"ה. לברכתו" חֶֹבֶקת"אלישע הוסיף את המילה ".  ֵּבןחֶֹבֶקת ַאְּת ָּכֵעת ַחָּיהַהֶּזה 
  .לקבוצת משיח בן יוסף, "עולם העיגולים"שהבן יהיה שייך ל לשונמית רמז
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  רחל והדודאים
  ):יח-יד, בראשית ל( מבאר פרשיה עמומה בתורה -העיון בפרשיית מיתת והחייאת בן השונמית 

:  ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ֶאל ֵלָאה ְּתִני ָנא ִלי ִמּדּוָדֵאי ְּבֵנְך ַוָּיֵבא אָֹתם ֶאל ֵלָאה ִאּמֹוַּבָּׂשֶדה ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ְקִציר ִחִּטיםַוֵּיֶלְך ְראּוֵבן ִּביֵמי "
ַוָּיבֹא ַיֲעקֹב :  ְבֵנְךּדּוָדֵאיַוּתֹאֶמר ָלּה ַהְמַעט ַקְחֵּתְך ֶאת ִאיִׁשי ְוָלַקַחת ַּגם ֶאת ּדּוָדֵאי ְּבִני ַוּתֹאֶמר ָרֵחל ָלֵכן ִיְׁשַּכב ִעָּמְך ַהַּלְיָלה ַּתַחת 

-ַוִּיְׁשַמע ֱא: ֶרב ַוֵּתֵצא ֵלָאה ִלְקָראתֹו ַוּתֹאֶמר ֵאַלי ָּתבֹוא ִּכי ָׂשכֹר ְׂשַכְרִּתיָך ְּבדּוָדֵאי ְּבִני ַוִּיְׁשַּכב ִעָּמּה ַּבַּלְיָלה הּוא ָּבֶעַהָּׂשֶדהִמן 
ֲאֶׁשר ָנַתִּתי ִׁשְפָחִתי ְלִאיִׁשי ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו לִֹהים ְׂשָכִרי -ַוּתֹאֶמר ֵלָאה ָנַתן ֱא: לִֹהים ֶאל ֵלָאה ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ְלַיֲעקֹב ֵּבן ֲחִמיִׁשי

  ":ִיָּׂששָכר
 – הציעה מיוזמתהמדוע היא , מפליא הדבר. ויעקב היה אמור לשכב עימה באותו לילה; רחל היתה עקרה שהתחננה לבנים

צריך ". הקבר עמופי שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה לל: "י הביא מהמדרש"רש.  עימה תמורת הדודאיםהיהשיעקב לא י
  .צריך להבין את מחשבתה, ללמד זכות על רחל

  
  שדה כנגד יער

  ".חורש"ו" יער" לבין אנשי –" שדה"ך נמצא חלוקה בין אנשי "בתנ
 ֵדהְׂש ְוָהֲעָגָלה ָּבָאה ֶאל ...ְקִציר ִחִּטיםּוֵבית ֶׁשֶמׁש קְֹצִרים ) "שמואל א ו(מסופר ,  לבית שמש’דכאשר הפלישתים השיבו את ארון 

, לפיכך. והארון היכה באנשי בית שמש,  לא היתה לטובה"קציר חטים " בימי"שדה"ההגעת הארון אל ". ְיהֹוֻׁשַע ֵּבית ַהִּׁשְמִׁשי
,  היתה טובה"יעריםקרית "מייד בסמוך מסופר שישיבת הארון ב.  שיקחו את הארון אליהם"יעריםקרית "הם ביקשו מאנשי 

  !הביא ברכה" קרית יערים"של " יער"ולעומתו ה, הביא למכה" קציר חיטים" עם "שדה"ל הצירוף ש. והועילה לעם ישראל
  

כמקום מתאים " שדה"יהונתן בוחר ב. מופיע גם כאשר דויד ויהונתן כורתים ברית") חורש" ("יער"לבין " שדה"ההבדל בין 
המקום שמתאים לדויד הוא , לעומת זאת. ..."ַהָּׂשֶדה ַוֵּיְצאּו ְׁשֵניֶהם ַהָּׂשֶדהַוּיֹאֶמר ְיהֹוָנָתן ֶאל ָּדִוד ְלָכה ְוֵנֵצא ): "שמואל א כ(

" בן החורש"דויד הוא  ". ’ד ַוִּיְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ְּבִרית ִלְפֵני ...חְֹרָׁשהַוָּיָקם ְיהֹוָנָתן ֶּבן ָׁשאּול ַוֵּיֶלְך ֶאל ָּדִוד ): "שמואל א כג ("חורש"ה
ל מוסרים "חז".  אְֹרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּתיֶּבן ַיְעֵריַוַּיְך ֶאְלָחָנן ): "יט, שמואל ב כא (וכך הוא מכונה בהמשך; "בן היער"ו

  ". ָיִעיר)יעור(ֶּבן "הוא מכונה ) ה, א כ(דברי הימים וב, " אְֹרִגיםֶּבן ַיְעֵרי"שמכונה גם ; שאלחנן הוא דויד
  
ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ): "יד, שמות א(שעובדים עבודה קשה למחייתם " דמהעובדי הא"הוא מקום מחייתם של " שדה"ה

ּוֵמֲעבָֹדה ְולֹא ָׁשְמעּו ֶאל מֶֹׁשה ִמּקֶֹצר רּוַח ): "ט, שמות ו(עבודה כזו מקשה על פיתוח חיי אמונה ". ּוְבָכל ֲעבָֹדה ַּבָּׂשֶדה ...ָקָׁשה
שאול יוצא לממש את מלכותו ". שדה"ולכן המקום שמתאים להם הוא ה, "משיח בן יוסף" שאול ויהונתן מייצגים את ".ָקָׁשה

לִֹהים ַעל -ַוִּתְצַלח רּוַח ֱא:  ַוְיַסְּפרּו לֹו ֶאת ִּדְבֵרי ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש...ַהָּׂשֶדה ִמן ַאֲחֵרי ַהָּבָקרְוִהֵּנה ָׁשאּול ָּבא ): "שמואל א יא(דווקא משם 
ְוָיָרְבָעם ָיָצא ): "כט, מלכים א יא(וא המקום שמתאים למשיחת משיח בן אפרים נוסף שהוא ירבעם ה" שדה"ה...". ָׁשאּול

  ".ַּבָּׂשֶדה ּוְׁשֵניֶהם ְלַבָּדם ...ִמירּוָׁשָלִם ַוִּיְמָצא אֹתֹו ֲאִחָּיה ַהִּׁשילִֹני ַהָּנִביא
  

אין מגדלין בהמה דקה ) "ב, דף עט(בבא קמא אר בוכן מבו, "רועי הצאן"הם מקום מחייתם של " יער"וה" חורש"ה, לעומת זאת
לרועי הצאן יש זמן רב להתבודד ביערות ובחורשים ולהתפתח בחיי ".  שבארץ ישראלבחורשיןאבל מגדלין , רץ ישראלבא

ן ַהָּנֶוה ֵמַאַחר ֲאִני ְלַקְחִּתיָך ִמ): "ח, שמואל ב ז" (הצאן"דויד יוצא למלוך מתוך ". משיח בן דויד"רועי הצאן מייצגים את . אמונה
  ". ִלְהיֹות ָנִגיד ַעל ַעִּמיַהּצֹאן

  
  "השדה"עיני רחל ו
בעלי השדות מבקשים מהרועים שיביאו , אולם לאחר הקציר.  הרחק משדות התבואה,ביער ובחורשהצאן רועים , בדרך כלל

הרועה צריך כוח . ם את השדהמפני שהצאן מזבלי, בעלי השדות מרוויחים מכך. את הצאן אל השדות לאכול את שארית הקש
שכך היה גם עם יעקב , מסתבר). א, מועד קטן דף יבכמבואר ב(אדם נוסף כדי להניע את הצאן על פני השדה ולזבל את כולה 

כדי שהצאן יאכלו את , "השדה"יעקב הביא את צאנו אל  "ְקִציר ִחִּטיםִּביֵמי "אך , יעקב היה רועה בחורשים וביערות. אבינו
  .דודאיםומצא שם , כדי לסייע לו לפזר את הצאן על פני השדה, ראובן הלך אל אביו. ש ויזבלו את השדהשארית הק

  
כאשר נעמיק במשמעות השם הפרטי . ד"הוא דו דּוָדִאיםשאפשר שהשורש של המילה " ספר השרשים"נאח כותב ב'יונה אבן ג' ר

 ְוֶזה ֵרִעי ְּבנֹות דֹוִדיֶזה  "–) ט, שיר השירים ה(שמעות של אהוב כמו ד מופיע במ"השורש דו. ד"נגלה שגם השורש שלו הוא דו ָּדִוד
היא היתה סבורה שבעת שיעקב עסוק . שאמור לעסוק ברוחניות, ד"בן משורש דו, רחל רצתה ללדת בן שאהוב בעיניה". ְירּוָׁשָלִם
ולכן היא חיפשה אמתלא ; ן יוסף היא עלולה להרות מיעקב בן משורש משיח ב,תבואה ובהשתדלות לריבוי שדהבעניני 

 ִהיא ’דַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש ַוֲעַצת "אולם . על פני משיח בן יוסף) ד"שורש דו(ם "היא העדיפה את הדודאי. להישמט ממנו
סקים בתורה שבניו עו,  נוצר יששכר- שוויתרה על הדודאיםודווקא מלאה , ִמן ַהָּׂשֶדהדווקא באותו לילה שיעקב בא ". ָתקּום

  .לשורש משיח בן דוידושייכים 
  

  "אל הקוצרים" והיציאה –האשה השונמית 
.  הגשמיהעיגוליםרומז להשתייכות הבן לעולם " חיבוק"וה, " ֵּבןחֶֹבֶקתָּכֵעת ַחָּיה ַאְּת "אלישע ברך את האשה השונמית , כזכור

בן ששייך לקו העגול של משיח בן יוסף הוא בן של , בעיניה". ב ְּבִׁשְפָחֶתָךלִֹהים ַאל ְּתַכֵּז-ַאל ֲאדִֹני ִאיׁש ָהֱא: "אך השונמית ענתה
  .והיא לא רוצה בן שכזה; "כזב"
  

הכתוב דומה לכתוב על ".  ַוְיִהי ַהּיֹום ַוֵּיֵצא ֶאל ָאִביו ֶאל ַהּקְֹצִריםַוִּיְגַּדל ַהָּיֶלד" - ומסופר ; ברכת אלישע התקיימה ונולד לה בן
ִאיׁש "ואילו עשיו היה , ויעקב המשיך בלימוד התורה, "ַוִּיְגְּדלּו ַהְּנָעִרים"אך ; ד הם היו קטנים הם היו דומיםכל עו. יעקב ועשיו

 היציאה אל אביו ".ֶאל ַהּקְֹצִריםַוֵּיֵצא ֶאל ָאִביו " –" ִאיׁש ָׂשֶדה" הוא החליט להיות ,גדלכאשר בנה של השונמית , אף כאן". ָׂשֶדה
שהבן שנולד לה נוטה להיות שייך , התברר לשונמית". השדה"אל " חטיםקציר  "בימי, ן אל אביו יעקב דומה ליציאת ראוב–

  ".מת"ובעיניה הרוחניות בן כזה חשוב כ; "משיח בן יוסף"לקבוצת 
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ק "רד, כזכור". ַוָּימֹתַוֵּיֶׁשב ַעל ִּבְרֶּכיָה ַעד ַהָּצֳהַרִים "אחד מהנערים השיבו מהשדה לאמו . והוא חלה, החשיבה הזו קטרגה על הבן
עד שהבן שלה היה על , אך הקטרוג של השונמית היה כה גדול. לא מת ממש" בן השונמית"יהושע בן חנניה ש' הסיק מדברי ר
  .סף מיתה ממש

  
  הנסיון הראשון להחיות את בן השונמית
היא רמזה לו ". י ֲהלֹא ָאַמְרִּתי לֹא ַתְׁשֶלה אִֹתיֲהָׁשַאְלִּתי ֵבן ֵמֵאת ֲאדִֹנ: "ואמרה לו, השונמית באה לאלישע כדי שיציל את בנה

אלישע הסכים לסייע . 4 שיהיה לה בן מסוג אחרבאשליהושהיא לא רצתה , "משיח בן יוסף"שהיא חששה שיוולד לה בן מסוג 
שים מסוג הוא רצה שהיא תכיר בערכם של אנ. אך מצד שני הוא רצה להוציא אותה מטעותה; שבנה יעסוק ברוחניות, בבקשתה

  ".משיח בן יוסף"
  

ַוּיֹאֶמר : "והוא רצה לשלב אותו גם ברפואתו;  בהולדת הילדגחזיאלישע שילב את .  היה נציג של קבוצת משיח בן יוסףגחזי
והיא מדגישה , גחזי סביב עגולרת היקף  יוצהחגורה".  ַעל ְּפֵני ַהָּנַערִמְׁשַעְנִּתי ְוַׂשְמָּת ... ָוֵלְךִמְׁשַעְנִּתי ְבָיְדָך ָמְתֶניָך ְוַקח ֲחגֹר גחזיְל

והיא מדגישה את השתייכות , "קו ישר"המשענת של אלישע היא מטה שנראה בצורת . את השתייכותו לקבוצת הקו העגול
בן "והנחתה על פני , "החגור "גחזישל אלישע לידי " המשענת"מסירת . אלישע לקבוצת הקו הישר שעוסקת בתורה ובתפילה

 לא רצתהאולם השונמית . לה שלמרות היותו שייך לקו העגול הוא יהפוך לאיש שעוסק בתורה וברוחניות סימ-" השונמית
  .הוא לא הצליח להושיע את בנה, ומכיוון שהיא קטרגה עליו; גחזישתשועתה תהיה על ידי 

  
  אופן התפילה הראשון של אלישע

  : זאתוהוא עשה; השונמית התעקשה שאלישע יבוא יחד עימה להציל את בנה
 ָעָליו ַוִּיְגַהרַוַּיַעל ַוִּיְׁשַּכב ַעל ַהֶּיֶלד ַוָּיֶׂשם ִּפיו ַעל ִּפיו ְוֵעיָניו ַעל ֵעיָניו ְוַכָּפיו ַעל ַּכָּפיו : ’ד ֶאל ַוִּיְתַּפֵּללַוָּיבֹא ַוִּיְסּגֹר ַהֶּדֶלת ְּבַעד ְׁשֵניֶהם "

: ֵעיָניו ַהַּנַער ֶאת ַוִּיְפַקח ָעָליו ַוְיזֹוֵרר ַהַּנַער ַעד ֶׁשַבע ְּפָעִמים ַוִּיְגַהר ַוַּיַעל ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנהת ַוָּיָׁשב ַוֵּיֶלְך ַּבַּבִי: ַוָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלד
  ": ַוּיֹאֶמר ְקָרא ֶאל ַהֻּׁשַנִּמית ַהּזֹאת ַוִּיְקָרֶאָה ַוָּתבֹוא ֵאָליו ַוּיֹאֶמר ְׂשִאי ְבֵנְךגחזיַוִּיְקָרא ֶאל 

".  ַאְרָצה ַוָּיֶׂשם ָּפָניו ֵּבין ִּבְרָּכיוַוִּיְגַהרְוֵאִלָּיהּו ָעָלה ֶאל רֹאׁש ַהַּכְרֶמל : " מופיע לפני כן אצל אליהו בתפילתו לגשםַוִּיְגַהרהפועל 
 כדי ,עיגולאליהו התפלל כאשר גופו יוצר .  את גופו ושם את ראשו בין ברכיוכופףהוא , אליהו התפלל לגשם באופן מיוחד

כשגופו של , אלישע שכב על הילד, אף כאן. ואפשר ליצור קשר עם בורא העולם גם משם; ראות שיש חיים בעולם העיגוליםלה
;  הוא בנה של השונמיתחבקוקנאמר שהנביא )  ב,הקדמה דף ז(בזוהר . את הילד" חובק"ש" עיגול"אלישע כפוף ונראה כ

  . בעת ההחייאהחיבקשאלישע 
  

  ישעאופן התפילה השני של אל
". ַוָּיָחם ְּבַׂשר ַהָּיֶלד: "והוציא את הילד מסכנת החיים הגשמית שהוא היה נתון, "מעוגל"בשלב הראשון אלישע התפלל באופן 

היה חשוב שהילד שנטה לעולם העיגולים . שמשמעותם רצון גלוי לעסוק בתורה" חיים רוחניים" אלישע הפיח בילד 5בשלב השני
ַוָּיָׁשב : " אופן תפילה שיוצר תנועה של קו ישרשילבלשם כך אלישע . די שאמו תחדל מלקטרג עליו כ-יעסוק כעת בתורה הגלויה 

ומתוך ; יוצרת תנועה של קו ישר" ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנה"התנועה בכיוון של ".  ָעָליוַוִּיְגַהר ַוַּיַעל ַאַחת ֵהָּנה ְוַאַחת ֵהָּנהַוֵּיֶלְך ַּבַּבִית 
התפילה באופן המשולב הפיחה חיים רוחניים ".  ָעָליוַוִּיְגַהר"זה אלישע עלה להתפלל באופן של תנועה מעוגלת התפילה באופן ה

  .בנער שנטה לעולם העיגולים של הטבע
  .כדי שיבשר לשונמית את הבשורה הטובה שבנה חי, גחזילפיכך הוא קרא ל.  בהצלהגחזיאלישע התעקש לשלב את , אף כאן

  
   של בן השונמיתהעיניים" פקיחת"

ם קבע שהשורש "שהרמב, האיר את עיני, ו" ידידי הרב יצחק נמני נר".ֵעיָניו ַהַּנַער ֶאת ַוִּיְפַקח" –התפילה המיוחדת הצליחה 
מורה הנבוכים ( ולא במשמעות של ראייה חושית גשמית ,הבנת ידיעה שלא שמו לב אליהך במשמעות של "ח מופיע בתנ"פק

  ):חלק א פרק ב
  ." לא ראות חוש יתחדש,אלא על ענין גלות ידיעה,  לא תפול בשום פנים'פקח'ל "י זאת המלה רודע כ"

בן השונמית היה צעיר ובן .  שיש עדיפות לכוח הרוחני על פני הכוח הגשמיהבנהמשמעותה " בן השונמית" העיניים של פקיחת
מכיוון שהוא העריך את העוצמה הגשמית , שדההוא יצא ל. והוא לא היה חייב לצאת לעזור לאביו בשדה, למשפחה עשירה

, "פקח את עיניו"הנער , לאחר שאלישע התפלל עליו.  יותר מאשר את העוצמה הרוחנית שבלימוד התורה-שבקצירת שדות 
  .והעדיף אותה על פני היציאה לשדה, והבין את גודל העוצמה הרוחנית שבלימוד התורה שלו

  
וחידש בו , אותו" החיה"אלישע , אמו קטרגה עליו והוא נטה למות. שעוסק בגשמיות" סףמשיח בן יו"מסמל את " בן השונמית"

.  גם באופן של יעקב אבינו- ולהחיות אותו " משיח בן יוסף"אולם ניתן להסיר את הקטרוג מ. את הנטיה לרוחניות ולתורה
עיני השונמית " פקיחת"אלישע פעל ל". חי"והוא , "ימין" שגם כאשר משיח בן יוסף עוסק בגשמיות הוא שייך ללהבין, כלומר

  .נמצא משיח בן דויד" שדה" שגם בתוך האנשים שיצאו ל-בהבנה 
  

  ַּבָּׂשֶדה -ם "דּוָדִאי
 –" שדה"נמצאות במקום לא צפוי כמו ה) ם"דּוָדִאי(  שנשמות ששייכות לשורש דויד,"ַּבָּׂשֶדה דּוָדִאים ַוִּיְמָצא"העיקרון של 

ומקציר ; "ֵעיַנִיְך ַּבָּׂשֶדה"ושהצטוותה " ַהָּׁשָבה ִמְּׂשֵדי מֹוָאב"ומרות , "ִּבְׂשֵדי מֹוָאב"מנעמי שהלכה לגור . ותמודגש מאוד במגילת ר
הבן שנולד לרות שימח את כולם .  נוצרה השושלת של משפחת דויד-דווקא שם ; ומהגורן של בועז, השעורים ומקציר החטים

ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש  ְוָהָיה ָלְך ... ֲאֶׁשר לֹא ִהְׁשִּבית ָלְך ּגֵֹאל’דַוּתֹאַמְרָנה ַהָּנִׁשים ֶאל ָנֳעִמי ָּברּוְך ): "טו-יד, רות ד (גשמייםמשיקולים 
  ".איש האמונה "– "היעראיש " ָּדִוד אך דווקא מבן כזה השתלשל ...".ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ֵׂשיָבֵתְך
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  פקיחת עיני השונמית
וכדאי לה ולמשפחתה , אלישע הודיע לשונמית שצפוי רעב.  לעבור את התהליך שעברה נעמיאלישע החליט שהשונמית צריכה

  ):ו-ג, מלכים ב ח( לרדת מהארץ
ֵּבר ֶאל ֵּגֲחִזי ַנַער ְוַהֶּמֶלְך ְמַד: ַוְיִהי ִמְקֵצה ֶׁשַבע ָׁשִנים ַוָּתָׁשב ָהִאָּׁשה ֵמֶאֶרץ ְּפִלְׁשִּתים ַוֵּתֵצא ִלְצעֹק ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶאל ֵּביָתּה ְוֶאל ָׂשָדּה"

ַוְיִהי הּוא ְמַסֵּפר ַלֶּמֶלְך ֵאת ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ַהֵּמת ְוִהֵּנה : לִֹהים ֵלאמֹר ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל ַהְּגדֹלֹות ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע- ִאיׁש ָהֱא
ְוַעל ָׂשָדּה ַוּיֹאֶמר ֵּגֲחִזי ֲאדִֹני ַהֶּמֶלְך זֹאת ָהִאָּׁשה ְוֶזה ְּבָנּה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ָהִאָּׁשה ֲאֶׁשר ֶהֱחָיה ֶאת ְּבָנּה צֶֹעֶקת ֶאל ַהֶּמֶלְך ַעל ֵּביָתּה 

ה ִמּיֹום ַוִּיְׁשַאל ַהֶּמֶלְך ָלִאָּׁשה ַוְּתַסֶּפר לֹו ַוִּיֶּתן ָלּה ַהֶּמֶלְך ָסִריס ֶאָחד ֵלאמֹר ָהֵׁשיב ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלּה ְוֵאת ָּכל ְּתבּואֹת ַהָּׂשֶד: ֱאִליָׁשע
  :ָעְזָבה ֶאת ָהָאֶרץ ְוַעד ָעָּתה

  
 ֶאת ָּכל ַהֲחָרָדה ַהּזֹאת ֶמה ֵאֵלינּו ִהֵּנה ָחַרְדְּת ֱאָמר ָנא ֵאֶליָהַוּיֹאֶמר לֹו : " בתהליך קבלת הברכה לבןגחזיאלישע שילב את , כזכור

משיח "אלישע רצה שהשונמית תעריך אנשים שמבצעים את פעולותיו של ". ?ַלֲעׂשֹות ָלְך ֲהֵיׁש ְלַדֶּבר ָלְך ֶאל ַהֶּמֶלְך אֹו ֶאל ַׂשר ַהָּצָבא
שבני והיא אמרה ,  אך השונמית לא התרשמה מכך.שר הצבא ואת המלךולכן הוא הוסיף והזכיר בדבריו את ; "בן יוסף

  ". ָאנִֹכי יָֹׁשֶבתַעִּמיְּבתֹוְך : " פועלים לסידור ענייניהמשפחתה
  

היא לא העסיקה את עצמה בשאלה כיצד היא מתקיימת ; היתה מצויה בביתה" תבואה"וה" שדה"כל עוד בעלה עבד ב, ואכן
העובדה . כדי להתקיים" תבואה"ו" שדה"  שהיא חייבת והבינה" פקחה את עיניה"היא , אך כשהיא חזרה אלמנה. באופן גשמי

 כעת את התועלת שהבן הזה הבינההיא . היא זו שהקנתה לה זכות בשדה, הפשוטה שהבן שנולד לה יורש את השדה של אביו
  ...").ְלֵמִׁשיב ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל ֶאת ֵׂשיָבֵתְךְוָהָיה ָלְך (" גם ללא שיהיה בו צד תורני ורוחני -מביא לה 

  
עזר לה ואף אחד מהם לא !  התגלו כמשענת קנה רצוץ–") ְּבתֹוְך ַעִּמי ָאנִֹכי יָֹׁשֶבת("קרובי המשפחה שהיא סמכה עליהם , כמו כן

אף . שעד אז היא לא העריכה אותו, לא היתה לה ברירה והיא נאלצה ללכת את המלך. להוציא את השדה מידי מי שהחזיק בה
 שהעיד גחזיתשועתה באה על ידי " צרוף מקרים מפליא"אולם ב; ולא היה לה סיכוי לזכות במשפט, אחד לא בא להעיד לטובתה

  .עבורה
אך . ושדה ותבואות,  ואת המלךגחזיהיא לא העריכה את ; "משיח בן יוסף"ים שקשורים להשונמית לא העריכה מתחילה דבר

, של אלישע הצטרפה למעשה" ידו הארוכה. "והיא העריכה את כל מה שהיא זלזלה בו" עיניה נפקחו "- מופלא " צרוף מקרים"ב
  .והוא מוזכר בנפלאות שהוא חולל

  
 מסייעות להבנת פרשיות שקשורות להולדת בני יעקב -רות לאשה השונמית שהפרשיות שקשו, בסיכום המאמר נמצאנו למדים

כאשר הוא , ניתן להחיותו כפי שהאשה השונמית רצתה". משיח בן יוסף"פרשיות אלו קשורות להחייאת . ואף להולדת דויד
כאשר המקטרגים ; לישעאולם ניתן להחיותו גם באופן של יעקב אבינו ובאופן של א. וחוזר לעסוק בתורה" פוקח את עיניו"
  .גם בדברים שמשיח בן יוסף עוסק בהם" חיים"ורואים שיש " פוקחים את עיניהם"
  

______________________________________________________________ 
  

  . ממשם בן השונמית לא מת"לדעת הרמבגם ש, כתב) שלח' ד סי"ב יו"ת ח"שו ('חתם סופר'ה   1
  ).ב, בבא מציעא דף קיד, שיטה מקובצת( פרץ כך סבור גם רבנו   2
  מובא בתוספות בבא מציעא קיד ב   3
אמו של עדו  -  השונמיתאבישג" של השונמית היתה שאחותה, נאמר) ח,  ד,ק מלכים ב"רדמובא ב; רכחרמז  ,מלכים ב(בילקוט שמעוני    4

אבישג , לבד מכך. ילת מלכות שלמה יש כמאה שנהמפני שבין תקופת אלישע לבין תח,  קשה להבין את המדרש כפשוטו".הנביא
ומדוע יש התעלמות מהעובדה ;  היה שלמהעדווצריך להניח שאביו של , )א, מלכים בהלכות ם "רמב(השונמית היתה מותרת רק לשלמה 

א מיהודה שהוכיח את שעדו היה הנבי, ) רמז רכא,מלכים א( כותב לפני כן ילקוט שמעוני. נראה שכוונת המדרש היא אחרת. החשובה הזו
ולכן הוא נענש והומת בידי , כ הסכים להחשיב את התועלת הכלכלית שאפשר לקבל מאנשי ירבעם"אך אח, )משיח בן יוסף(ירבעם בן נבט 

 וסופה –" משיח בן יוסף"שנטתה אחר הגשמיות והתחברה לאנשי , "משיח בן דויד"עדו הנביא מסמל אישיות רוחנית מאנשי . ה"הקב
והיא חששה שסופו של בנה יהיה כסופו של עדו ; "עדואמו של "של " אחות"שהאשה השונמית חשה כמו , וונת המדרש לרמזכ. מוות

 .הנביא
מתבצעת בשני שלבים ") משיח בן יוסף" = "בני אפרים"של " (עצמות היבשות"כשם שתחיית ה, התבצעה בשני שלבים" החייאה"ה   5

  ).יחזקאל לז(
  
  
  

  
  ה"בנימין בונים ע'  רר רחל בת"נ אמו"לע
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  )ז"מתוך ח(
  

   New York, USA                              ב"ארה, ניו יורק
  ט"שבט תשס

  
  השתתפות פעילה בחתונה של גויים

  
  שאלה

ין הזוג מעוני,  מפאת מוצאו היהודי של הבעל.מעוניינים להתחתן, יהי יהודאיננה אשההאיש בן לאב יהודי וה, ידידים שלי
  ".שבע ברכות"כולל , לשלב בחתונתו אלמנטים מדתות שונות

  . שותף בטקסכדי שאהיההזוג פנה אלי 
  ?בטקס" היהודי"לארגן את הצד לי  האם מותר ?להשתתף בחתונהלי האם מותר 

  
  תשובה

 .1פי החוק המקובל במקומם-יש לעודד גם אינם יהודים להתחתן על. ההשתתפות בחתונה מותרת  .א
 .2אכול בסעודהיש להיזהר מל  .ב
 . של עבודה זרה בטקסמרכיביםיש לוודא שאין   .ג
 .3אין זה מן הראוי שאתה או יהודי אחר יארגנו את הצד היהודי בטקס  .ד
ון שהן ברכה ו כי,אך אסור ליהודי לברכן, 4לומר שבע ברכות, או גוי אחר, אין איסור שלפני הטקס תלמד את החתן  .ה

 .לבטלה
  

______________________________________________________  
 
 )ב"נז ע(כמבואר בסנהדרין " אשת איש"שהרי גם בין אינם יהודים התורה אסרה    1
  .אך לשתות משקאות כשרים מותר, אף אם האוכל כשר, שאסור) ו תשובה סא" (במראה הבזק"ת "ראה שו   2
 .קנה שהחתן יהודימחשש שהוספת תוכן יהודי לטקס תגרום בעתיד למס', הוראת הרב רבינוביץ   3
בשבע ברכות אין . אך יש להיזהר שלא יאמר דברי שקר, שמותר לגוי להתפלל כיהודי, )ל-ו תשובות כט" (במראה הבזק"ת "ראה שו   4

יש להדריך אותו להימנע מלשלב , אם אכן אתה מלמד את החתן. מילים המהוות בעיה של אמירת שקר אם גוי יאמר אותם
שנקרא את : "'שבכלל מצות אהבת ה, )פ תרגום הרב קאפח"ספר המצוות עשה ג ע(ם "כדברי הרמב, טקסמרכיבים של עבודה זרה ב

 ".כל בני האדם לעבודתו יתעלה ולאמונה בו
  
 

  
  

  ,ם צוות המשיבים ובברכת התורהבש
  

  ה ארנרייך          הרב יוסף כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמן נחמיה גולדברג
  הרב נחום אליעזר רבינוביץ

  הרב ישראל רוזן
  
  

   ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  

  


