
                                                                                                                       
                                                                           

  
  

  

  ג"תשע וישלח

  
  

  "ִפיֶלֶגׁש ָהְיָתה ְוִתְמַנע"
------- -------- ------- ------- -------- ------  

 "ארץ חמדה" כולל ראש, כרמל יוסףהרב 

  

  

  

  

   :מפרשתנו הפסוק את לצטט נהגו הם ,חשוב לא לכאורה הנראה לפסוק דוגמא לתת רצו חכמים כאשר
  ). יב ו"ל בראשית" (ִפיֶלֶגׁש ָהְיָתה ְוִתְמַנע"

  : הדגישו גם הם לכן
   " 'ותמנע' לפסוק 'שמע' פסוק והוא, היחוד פסוק בין הפרש אין כי, לדעת ריךצ אתה הנאמנה הקבלה ומדרך"

  ). שם בחיי רבינו(
  : ל"וז. בכתוב רמז לכך מצא הקדוש ה"השל

, גבוהים לדברים רומזים הכל כי, )ד, ו דברים(' ישראל שמע 'לפסוק) יב, לו בראשית(' פלגש היתה ותמנע 'פסוק בין ואין"
 משיבת תמימה' ה תורת 'תיבות בראשי רמוז זה' ותמנע 'בפסוק ל"ז רבותינו שהזכירו ומה. סוף יןא עד גבוה מעל וגבוה

  ).הקדמה שבכתב תורה( , ע"תמנ תיבות ראשי) ח, יט תהלים(' עדות נפש
  

  . אלה לימנו אקטואלית הדרכה זה מפסוק גם ללמוד השבוע ננסה
  . ובצדק האחרונים בועותבש הלב תשומת מירב את תפסו ,בו והמלחמה בטרור המאבק

  . הבאים בשבועות הראשיות הכותרות את יתפסו כנראה בפתח העומדות הבחירות
 כבעיה להתפרץ ועלולה פועמת ,חיה היא אבל ,הכותרות מן שנדחקה סוגיה הפעם לדיון אעלה ,ורבותי מורי ברשותכם

  . ביותר מסוכנת חברתית
 לבא כדי גיור חייבים והם יהודים אינם ההלכה פי שעל יהודיות למשפחות ובנות בנים אלף מאות משלש למעלה חיים בתוכנו
 חי ציון בן הרב ,לישראל הראשי הרב לציון הראשון הכרעת ואת הראשונים בשם א"הרמ דעת את בזמנו הבאנו כבר. בקהל

 קודם כי גירות בהלכות בלהמקו הכלל פי על ולא וקירוב חיבוק תוך ,כהלכה ולגיירם שכאלה ישראל זרע לקרב יש כי ,עוזיאל
 פלגש תמנע עם שקרה כמו בדיוק ,אסון הרת להיות עלולה אלה משפחה בני של ובדחיה שבריחוק הסכנה. לדחות יש כל

  . עשיו בן אליפז
  : במדרש מובא כך. אברהם במשפחת להדבק רצתה תמנע

 היתה מלכים בת כי, האבות שבח כח כמה להודיעך ל"ז חכמינו שבאו אלא, פלגש היתה ותמנע ולומר לדרוש לי ולמה"
  ). לו פרק וישלח פרשת בראשית (אגדה מדרש" (אבינו אברהם של בזרעו להדבק רוצה

   : הגמרא מספרת? בעמנו נדבקה לא מדוע
 גדול שר (היא תאגא בלא מלכותא -  אלוף וכל). ו"ל בראשית( תמנע אלוף לוטן אלוף דכתיב, הואי מלכים בת תמנע"

 באתה, )להתגייר רצתה (לאיגיורי בעיא). י"רש-היא מלך בת ודאי - מלך אחות היתה דתמנע וכיון, רמעוט שאינו אלא
 שפחה תהא מוטב: אמרה. עשו בן לאליפז פילגש והיתה הלכה, )ממזרותה בגלל (קבלוה ולא ויעקב יצחק אברהם אצל

). לישראל רב צער שגרם (לישראל נהודצערי, עמלק) ממנה נולד (מינה נפק. אחרת לאומה גבירה תהא ולא, זו לאומה
 דלא ל"קמ והא. השכינה כנפי מתחת שריחקוה בעון" (לרחקה) לרחקה צריכים היו שלא (להו איבעי דלא - טעמא מאי
  ).רמה יד-לרחוקה להו איבעי הוה

  
, הקומוניסטי ןהשלטו של הרשע על תחת שנתרחקו ,ואחיותינו אחינו כל את השכינה כנפי תחת להחזיר נזכה כי נתפלל הבה

 שיחזרו כדי פתוחות בזרועות נקרבם. הקודש ארץ ישראל ארץ אל להגיע זכו ועתה ישראל שם מהם להשכיח מאמץ כל שעשה
  .כהלכה שלם גירות בהליך ישראל לעם שיחזרו לאחר ,מלאים יהודים בחיים ה"הקב את ויעבדו
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  הרב מרדכי הוכמן
  

 הפחד מההר
החזרה המרובה מעוררת . שחוזרת ומופיעה הן בתורה והן בספר יהושע והן בספר שופטים, "ָחְרָמה"המאמר דן בפרשית מלחמת 

  .יםוהוא יתחלק לשלשה חלק, המאמר יהיה ארוך מהרגיל, מפאת המקורות הרבים. ותרגום יונתן מרמז לפתרון הקשיים, קשיים
  

   המשמעות החמורה של תחושה פסיכולוגית של תבוסה –חלק א 
  ):לג, במדבר יג(כאשר המרגלים חזרו ממשימתם הם סיפרו לבני ישראל 

יֵנינּו ַּכֲחָגִבים ְוֵכן ָהִיינּו ְוָׁשם ָרִאינּו ֶאת ַהְּנִפיִלים ְּבֵני ֲעָנק ִמן ַהְּנִפִלים ַוְּנִהי ְבֵע: ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ָרִאינּו ְבתֹוָכּה ַאְנֵׁשי ִמּדֹות "...
  :"ְּבֵעיֵניֶהם

ִמן , ְּבֵני ֲעָנק, ַהְּנִפיִלים(הם הדגישו שיש שם גם אויבים גבוהים באופן קיצוני ". ַאְנֵׁשי ִמּדֹות "-המרגלים ספרו שכל האויבים גבוהים 
 ְוֵכן ַּכֲחָגִביםַוְּנִהי ְבֵעיֵנינּו : " כלפיהםעליונותויב חש אלא שגם הא, לסיום הם מוסיפים שלא מדובר רק ברגש נחיתות שלהם). ַהְּנִפִלים

  ".ְּבֵעיֵניֶהםָהִיינּו 
  

. בתחילה הם התלבטו בין הישארות במדבר לבין חזרה למצרים. ובני ישראל לא רצו להיכנס לארץ, דברי המרגלים הטילו מורך בעם
מדוע הם לא . ורצחו גם את הבנים שלהם, העבידו אותם בפרךהמצרים . הדבר תמוה. אך לבסוף הם הכריעו בעד החזרה למצרים

  .העדיפו להישאר במדבר
הם . לעבדים ויהפכום בשביוייטלו אותם ,  מארץ כנעןהגויים הגבוהיםהם חששו שבתוך זמן קצר יבואו , מסתבר שמרוב פחד

   . ענקייםגויים על פני בית עבדים מפחיד של -העדיפו את בית העבדים שהיה מוכר להם במצרים 
  

  ?עמלקי וכנעני או אמורי? עמק או הר
ְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ): "כה, במדבר יד(הציוה למשה להודיע להם זאת "והקב; בסופו של דבר נגזרו על עם ישראל נדודים במדבר

כדי להילחם בעמלקי והכנעני " עלו להר"הם התחרטו ו, ע זאת לעםלאחר שמשה הודי".  ָמָחר ְּפנּו ּוְסעּו ָלֶכם ַהִּמְדָּבר ֶּדֶרְך ַים סּוףָּבֵעֶמק
  ):מה-מ, במדבר יד(

’ ַאל ַּתֲעלּו ִּכי ֵאין ד... ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה: ִּכי ָחָטאנּו’  ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ָאַמר דְוָעִלינּו ֵלאמֹר ִהֶּנּנּו ַוַּיֲעלּו ֶאל רֹאׁש ָהָהרַוַּיְׁשִּכמּו ַבּבֶֹקר "
  :"ַהָחְרָמה ַההּוא ַוַּיּכּום ַוַּיְּכתּום ַעד ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר... ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר... ֶכםְּבִקְרְּב

: רה אמ"שהרי הקב, אך הדבר תמוה. על בני ישראל" הר"ואת הירידה של האויב מה, "הר"ל" עלייה"הפרשיה מדגישה מאוד את ה
  ?"הר"הפך ל" עמק"הכיצד ". ָּבֵעֶמקְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב "
  

  ):מה-מג, א(סתירה נוספת היא כאשר משה מתאר את חטא המעפילים בנאומו ספר דברים 
ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים ַוַּיְּכתּו ֶאְתֶכם ְּבֵׂשִעיר ַעד  ִלְקַראְתֶכם ַוִּיְרְּדפּו ָהֱאמִֹרי ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר ַההּואַוֵּיֵצא : ַוָּתִזדּו ַוַּתֲעלּו ָהָהָרה"...

  :"ָחְרָמה
  ?מה פשר כל הסתירות, "ָהֱאמִֹרי"האויב שנלחם בישראל היו ,  אך לפי ספר דברים".ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"לפי ספר במדבר האויב היה 
, "ָחְרָמה"במקום שנקרא גם כן  –שהתרחשה כעבור כמעט ארבעים שנה , ה נוספתצריך לעיין במלחמ, כדי להבין את עומק הכתוב

  .וכדלקמן
  

  ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל
  ): כא-במדבר כ(וסמוך למותו התרחשה מלחמה , אהרון הכהן מת בשנה הארבעים לנדודי בני ישראל

 יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ֲעָרד ס ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ...ְּברֹאׁש ָהָהרַוָּיָמת ַאֲהרֹן ָׁשם ... רהֹר ָהָהַוִּיְסעּו ִמָּקֵדׁש ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה "
ן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּת’  ַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ַלד:ֶׁשִביִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים ַוִּיָּלֶחם ְּבִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשְּב ִמֶּמּנּו 

  "פ: ָחְרָמהְּבקֹול ִיְׂשָרֵאל ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ’ ַוִּיְׁשַמע ד: ָעֵריֶהם
 או במלחמת ,השבימת אברהם להצלת לוט מן כמו במלח; במלחמות דומות.  מישראלשביהכתוב מספר שהכנעני הצליח לשבות 

 מן העיקר חסר, אולם כאן. 1שהצליחו להציל את השבויים הכתוב מספר ;השבידויד להצלת הנשים והילדים שלו ושל חייליו מן 
  . מהצלת השבוייםהתעלמות ולכאורה יש –הספר 

, יתכן שמשום כך. נענית שמשועבדת בידי ישראלשהכנעני הצליחו לשבות רק שפחה אחת שהיתה כ, י במקום הביא מדרש אגדה"רש
אולם בתרגום יונתן מבואר שהכנעני שבו מישראל שבויים . והעיקר היה הנצחון על הכנעני; לא היה צורך לציין את הצלתה מהשבי

  ?מדוע הכתוב לא מציין את הצלת השבויים, ואם כך קשה". ְוָׁשָבא ִמְנהֹון ִׁשְבָיא ַרָּבא: "רבים
  

   שם העתידנבואה על
כיבוש , כמו כן".  ֶאָחדֲעָרד ֶאָחד ֶמֶלְך  ָחְרָמהֶמֶלְך): "יד, יב( בכיבושי יהושע  חוזרים ומופיעים,שבתורה" ָחְרָמה"ֲעָרד ו"כבושי אזור 

ְּבֵני ְיהּוָדה ִמְדַּבר ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ֶאת ): "יז-טז, א( בתחילת ספר שופטים  חוזר ומופיע-" ָחְרָמה"
  ".ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר ָחְרָמה יֹוֵׁשב ְצַפת ַוַּיֲחִרימּו אֹוָתּה ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיּכּוַוֵּיֶלְך ְיהּוָדה ֶאת ִׁשְמעֹון ָאִחיו ... ְּבֶנֶגב ֲעָרד

ן מוסיף "הרמב. רך לחזור ולכבוש מקום שכבר נכבש בימי משה היה צו-מדוע בדור של יהושע וכן בדור שלאחריו , ן מקשה"הרמב
 ָחְרָמה אזורמדוע משה לא הנחיל כבר אז את , ואם כך קשה; )מ, במדבר לג(שהאזור הזה היה בתחומי ארץ כנען המובטחת , ומקשה

  .לאחד משבטי ישראל
  

ולאחריו ,  שבאזור זההמלךשה נלחם וניצח את מ,  לשיטתו!סיומו אינו כפשוטואך ; שתחילת הכתוב הוא כפשוטו, ן מסיק"הרמב
, בימי השופטים, לאחר מכן.  של המלכים הללוהעריםאך משה ויהושע לא כבשו את ;  שבאזור זההמלכיםיהושע נלחם וניצח את 

 כבשו והם קראו לעיר שהם,  ואז הם קיימו את הנדר שנדרו ישראל בימי משה.את הערים עצמםשבטי יהודה ושמעון הצליחו לכבוש 
: אך המשך הכתוב;  התקיים כבר בימי משה–" ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּכַנֲעִני ַוַּיֲחֵרם ֶאְתֶהם: "הכתוב שבתורה, ן" לשיטת הרמב".ָחְרָמה"בשם 
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קיימה והיא הת, התורה כתבה כאן נבואה על שם העתיד.  התקיים רק בימי השופטים–" ְוֶאת ָעֵריֶהם ַוִּיְקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ָחְרָמה"...
  .רק בימי השופטים

  .וכדלקמן; אך באופן אחר,  שהכתוב אינו כפשוטו-תרגום יונתן מרמז גם הוא 
  

  הקשיים שבתרגום יונתן
, במדבר כא(כאשר תרגום יונתן מבאר את התיאור הראשון . המתיחות שהתרחשה לאחר מות אהרון מתוארת בתורה בשני מקומות

  ):בתרגום חופשי לעברית(והוא כותב , ה קשורה לעמלקהוא מספר שהמלחמה הית; )הובא לעיל; א
כי נח נפשו של אהרן וִהסתלק עמוד הענן שהיה מנהיג , ומלך בערד) לכנעני(וִנׁשתנה  שהיה שוכן בארץ הנגב ובא עמלק וישמע"

ראל ושבה מהם שביה ועקב כך בא ולחם ביׂש... וכי באו יׂשראל דרך מרגלים מקום שמרדו באדון עולם, בזכותו לפני בית יׂשראל
  "גדולה

  
  ):מא-לט, במדבר לג(בתיאור השני נאמר בתורה 

:  ס ַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵֹׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען ְּבבֹא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:ְּבהֹר ָהָהרְוַאֲהרֹן ֶּבן ָׁשלֹׁש ְוֶעְׂשִרים ּוְמַאת ָׁשָנה ְּבמֹתֹו "
  "עּו ֵמהֹר ָהָהר ַוַּיֲחנּו ְּבַצְלמָֹנהַוִּיְס

  ):בתרגום חופשי לעברית(תרגום יונתן כותב שם 
בני (ויחרימו , וִנלחם בהם, ּוָמַלך בערד ובית מושבו בארץ הנגב בזמן שבאו בני יׂשראל,  בכנעניםוִהתחברוישמע עמלק הרשע "

  "אותם ואת עריהם) ישראל
התרגום מוסיף גם שם שעמלק היה . ומביא אותם מתוך התיאור שבפרק כא,  החסירה שםהתרגום בפרק לג משלים פרטים שהתורה

.  מישראללשבות שבויים האויב הצליח -שבשלב הראשון משמיט את העובדה החשובה אך תמוה מדוע התרגום . מעורב במלחמה
 שהתחפשלא היו אלא עמלק "  מלך ערדהכנעני"ש, בתיאור הראשון הוא כותב.  את עצמו סותרשהתרגום לכאורה, נוסף על כך קשה

  . אליהםהתחברהוא כותב שמדובר היה בכנענים אלא שעמלק הרשע , בתיאור השני, ואילו כאן. לעם הכנעני
  

  כוונת תרגום יונתן
אך התרגום נוקט בקו .  שהכתוב אינו כפשוטו–ן "צריך להבין שהתרגום הולך בשיטת הרמב, כדי שלא תהיה סתירה בדברי התרגום

המלחמה . אפשר להשמיט את העובדה הזו, ולפיכך; התרגום סבור שנטילת השבויים על ידי מלך ערד אינה כפשוטה. ונהש
  !שהתרחשה היתה מלחמה פסיכולוגית שאין לזלזל בערכה

  
 המעפילים תבוסת מרמזת לתיקון הפרשיה המכאיבה של - "ָחְרָמה" של ישראל בשם הנצחוןקריאת מקום , לשיטת התרגום

 - מלחמת התיקון היא כנגד אותו האויב ,  לפיכך מבחינת ישראל;"ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני "-מלחמת התבוסה היתה כנגד . 2"ָחְרָמה"ב
 עמלק -אך התרגום משלים את התמונה ומספר שמבחינת ישראל , ַהְּכַנֲעִני התורה מזכירה אמנם רק את "!ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"

  .באופנים שוניםַנֲעִני ַהְּכהשתלב בתוך 
  

 היה משולב גם עמלק.  והיא היתה זכורה לרעה בקרב העם,עמלקהמלחמה הראשונה שישראל נלחמו ביציאתם ממצרים היתה כנגד 
יו אנשים ה, במלחמה של ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד, התרגום מרמז שגם כעת". ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני "-במלחמת התבוסה של המעפילים כנגד 

 שחששושהיו אנשים , והתרגום מרמז במקום השני.  לכנעניםשהתחפשו עמלקים שכל הכנענים הם בעצם שחששובקרב ישראל 
  .ושני העמים יצאו להילחם כנגד ישראל, הצטרף לכנעני הרשע שעמלק

מטרת התרגום לרמז . גום יונתןלפיכך אין סתירה בין התיאורים השונים של תר; ולא במציאות אמיתית, מכיוון שמדובר בתחושות
  "!ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"הפחד מפני , שישראל היו צריכים להתגבר כעת על הפחד הישן שהם חששו בימי המרגלים והמעפילים

  
  "!ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"המלחמה הפסיכולוגית הראשונה מול 

  :לכלל הזה יש השלכות פשוטות כמו". לעולם אימת הגבוה על הנמוך): "כז, דברים לג(י כתב "רש
  ).כמו עמק(מטיל אימה על מי שנמצא במקום נמוך ) כמו הר( מי שנמצא במקום גבוה .א
  . אדם גבוה מטיל אימה על אדם נמוך.ב

  :כמו, אך לכלל הזה יש גם השלכות עמוקות יותר מבחינה פסיכולוגית
  .על הרות המפחידה כמי שנמצאת  את הדמבדמיונו מי שאחוז אימה מפני אדם אחר מצייר .ג
  .אדם גבוה את הדמות המפחידה בתור בדמיונו מי שאחוז אימה מפני אדם אחר מצייר .ד
  

" ָּבֵעֶמקְוָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב : "ה"התיאור שמופיע בדברי הקב. הכלל הפסיכולוגי הזה מסביר את הסתירות שבמלחמת המעפילים
". ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"מפני שלא היו הפרשי גובה בין המקום של מחנה ישראל לבין המקום של ; וייתםמתאר את הדברים כהו –

אימה אך בליבם הם חשו , המעפילים הכריחו את עצמם לצאת למלחמה. המעפילים היו אחוזי אימה מתיאורי המרגלים, מאידך
כאשר . לא האמינו באמת שיש להם סיכוי לנצח אותם והם; "הר" בנמצאים "ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני" מבחינתם הם חשו ש!עצומה

התורה מספרת על התחושות שישראל חשו  –" ַוֵּיֶרד ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני ַהּיֵֹׁשב ָּבָהר... ַוַּיְעִּפלּו ַלֲעלֹות ֶאל רֹאׁש ָהָהר" -התורה מספרת 
  .בדמיונם" הרגישו"ו" ראו" שהמעפילים "הר הדמיוני"הוהיא מספרת על ; בזמן המלחמה ההיא

וכן מבואר , היו עם של אנשים גבוהים וחסונים" ָהֱאמִֹרי "".ָהֱאמִֹרי"בספר דברים בתור " ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני "זו גם משמעות תיאור
מלחמת המעפילים ".  ְוָחסֹן הּוא ָּכַאּלֹוִניםָּגְבהֹו ֲאָרִזים ּהְּכגַֹבְוָאנִֹכי ִהְׁשַמְדִּתי ֶאת ָהֱאמִֹרי ִמְּפֵניֶהם ֲאֶׁשר ): "ט, ב(בדברי הנביא עמוס 

העם של האנשים "אך האימה שהיתה בלב המעפילים גרמה להם לראות את האויב בתור ; "ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"היתה אמנם כנגד 
   ".ָהֱאמִֹרי" בתור -" הגבוהים

  
הכתוב משווה את המלחמה למרדף של דבורים אחרי ישראל . לוגית טהורהשהתבוסה היתה מסיבה פסיכו, תרגום יונתן מרמז

המילה ".  אּוְרֲעָייָתאְוַחְייַׁשןּוְרָדפּו ַיְתכֹון ֵהיְכָמא ְדַחִדַדן "והתרגום מבאר ; "ַוִּיְרְּדפּו ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשיָנה ַהְּדבִֹרים): "מד, דברים א(
 כמו שהדבורים סובלות –התרגום מוסיף אותה כדי לרמז שהאויב סבל מהמרדף ". וסובלות "היא מיותרת ומשמעותה" ְוַחְייַׁשן"

מה הדבורה הזאת כשהיא מכה את האדם מיד : "י שם"כוונת התרגום מתבארת במדרש אגדה שמובא ברש. כאשר הן עוקצות אדם
  ".אף הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים, מתה
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אולם ישראל היו . 3ואילו ישראל רק נפצעו; מפני שהאויב מתו כמו דבורים, זו יותר מישראלשהאויב נפגע במלחמה ה, התרגום מרמז
 ולכן הם ברחו והמלחמה נחרתה בתודעה הישראלית בתור תבוסה עד ;מי שנלחם נגד הרוהם חשו נחיתות כמו , כה אחוזי אימה

  ".חרמה"
  

   כיצד זוכים לתחושה פסיכולוגית של עוצמה–חלק ב 
  !?ַהר ַהָּגדֹולִמי ַאָּתה 

 –" הר"מי שמשדר לסביבה שלו עוצמה של ,  לבד מכך".הר"הלוחמים צריכים לחוש שהם אלו שחזקים כמו , כדי לנצח במלחמה
  .האויב מתרחק מפניו

  :ניבא) ז-ו, ד(והנביא זכריה , בזמן שיבת ציון קמו מפריעים רבים לזרובבל ולשבי ציון
  ..."ַהר ַהָּגדֹול ִלְפֵני ְזֻרָּבֶבל ְלִמיׁשֹרִמי ַאָּתה : אֹות-ְצָב’  ָאַמר דִּכי ִאם ְּברּוִחיֵלאמֹר לֹא ְבַחִיל ְולֹא ְבכַֹח ֶאל ְזֻרָּבֶבל ’ ֶזה ְּדַבר ד"... 

אך הנביא גילה שהעוצמה הרוחנית של זרובבל גורמת לתחושה .  לעומת זרובבל"ַהר ַהָּגדֹול"המפריעים נחשבו כמו , מבחינה גשמית
  ".ִמיׁשֹר "ולכן המפריעים נחשבים כנגדו כמו;  בהרבהשגבוה מהם" הר" שזרובבל הוא

  
והוא שידר תחושה של עוצמה , אהרון היה ברמה רוחנית גבוהה ביותר. אהרון הכהן מילא את התפקיד שמילא זרובבל בנבואת זכריה

והוא העניק להם תחושה , אחד מישראללאהרון היה קשר אישי עם כל ". ההר הגבוה שמעל גובה ההר", כלומר; "הֹר ָהָהר"כמו 
ולכן אויבי ישראל פחדו להתקרב , התחושה הזו הוקרנה בכל מחנה ישראל". הר"גם הם חזקים כמו , שכאשר הם קשורים אליו

  .אליהם
ל לא בזמן המרגלים והמעפילים בני ישרא. שבני ישראל יעריכו את אהרון הכהן ואת פעולותיו, אמנם התחושה הזו היתה תלויה בכך

אך לאחר ". הר"שכביכול ישבו ב" העמלקי והכנעני"והם חשו רגשי נחיתות בפני , ולכן הם חששו להיכנס לארץ; העריכו את אהרון
     "הֹר ָהָהר"והתחושה שהם קשורים לאיש הזה שיש לו עוצמה של . בני ישראל החלו להעריך את אהרון, במשך נדודיהם במדבר, מכן

  .אל מלהתקרב למחנה הרתיעה את אויבי ישר-
  

  מה קרה לאחר מות אהרון
ואת התפקיד ההרתעתי שהוא סיפק לעם , מפני שהמקום הזה סימל את אהרון, "הֹר ָהָהר"בה רצה שאהרון ימות ויקבר "הקב

הם חשו שהם פגיעים כמו שהם ". הר"בני ישראל חסרו את התחושה שהם חזקים כמו , לאחר שתמו ימי האבל על אהרון. ישראל
  .ו בזמן שהמרגלים חזרו והפחידו אותםחש

  
הם היו קונים מצרכים מסוחרים גויים שהיו , אך בנוסף לכך, ה היה ממטיר להם מן השמים"מחנה ישראל ניזון מהמן שהקב

וכן ; הסוחרים האלו היו מעבירים ליושבי ארץ כנען מידע על המתרחש במחנה ישראל. 4מביאים אותם מהמקומות הסמוכים למדבר
הם .  בני ישראל מצויים בתחושה קשה כמו בזמן חטא המרגלים-שבעקבות מות אהרון " כנעני מלך ערד"הסוחרים ספרו ל. ךלהיפ

  .וייטלו אותם בשבי ויהפכום לעבדים; מחכים שבכל רגע תבוא התקפה של האויבים המפחידים
המידע על . ן ילחם בישראל וישבה אותם לעבדיםהוא הודיע לסוחרים שהוא אכ. והוא ניצל את המצב, שמע זאת" כנעני מלך ערד"ה

  .ישראל הרגישו כאלו הם כבר שבויים בידי הכנעני מלך ערד, ומרוב פחד; התכנית העתידית הגיע באמצעות הסוחרים למחנה ישראל
  

לק כך מצאנו במלחמת עמ.  אליולהתקרבכדי להילחם במחנה ישראל יש צורך . הכתוב עצמו מרמז שלא היתה מלחמה ממשית
 ִלְקַראת ַוֵּיֵצאַוֶּיֱאסֹף ִסיחֹן ֶאת ָּכל ַעּמֹו ) "כג, במדבר כא(כך מצאנו במלחמת סיחון ; "ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאלַוָּיבֹא " –) ח, שמות יז(

אולם הפרט ".  ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ִלְקָראָתם הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלִּמְלָחָמהַוֵּיֵצא עֹוג") לג, במדבר כא(כך מצאנו במלחמת עוג ; "ִיְׂשָרֵאל ַהִּמְדָּבָרה
ַוִּיָּלֶחם  יֵֹׁשב ַהֶּנֶגב ִּכי ָּבא ִיְׂשָרֵאל ֶּדֶרְך ָהֲאָתִרים ֲעָרד ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ַוִּיְׁשַמע" -ונאמר רק ,  אינו מופיע כאן)'ַוֵּיֵצא'/'ַוָּיבֹא'( הזה ההכרחי
  !הוא עשה זאת בהבל פיו! בלא לבוא אליהם – מלך ערד נלחם בם ושבה מהם שבויים ".ֶׁשִבי ִמֶּמּנּו ִּיְׁשְּבַוְּבִיְׂשָרֵאל 

ולא מוזכר שהאויב הצליח לשבות אנשים שהיו ֶנֱחָׁשִלים ; לא נפלו אנשים מישראל במלחמה, לפיכך. מדובר היה במלחמה פסיכולוגית
  .או שגרו בקצה המחנה

  
  והנדר של יעקב –הנדר של ישראל 

הם ידעו שהם צריכים להביע את ביטחונם . עם ישראל ידע שאסור להם להישאר במצב הדיכאוני שהם היו שרויים בזמן המרגלים
 ַהֲחֵרם ַּתֲחִריםם  ְלָפֶניָך ְוִהִּכיָתלֶֹהיָך-ֱא’ ּוְנָתָנם ד... ְוָנַׁשל ּגֹוִים ַרִּבים ִמָּפֶניָך "–) ב-א, דברים ז(ובכללן , ה הבטיח להם"בהבטחות שהקב

  ...".אָֹתם
 לשון הכתוב מזכירה כתוב דומה ".ְוַהֲחַרְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי ָנתֹן ִאםַוּיֹאַמר ’ ַלדַוִּיַּדר ִיְׂשָרֵאל ֶנֶדר ": הכתוב מספר

לִֹהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרְך ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד - ִיְהֶיה ֱאִאםֵלאמֹר ַוִּיַּדר ַיֲעקֹב ֶנֶדר " -) כא-כ, בראשית כח(
מהווה קיום  –" לִֹהים-ִלי ֵלא’ ְוָהָיה ד "הפרשנים התלבטו האם הכתוב". לִֹהים-ִלי ֵלא’ ְוָהָיה דְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי : ִלְלּבֹׁש

הסתמך על " הכתב והקבלה"בעל , לעומת זאת. ובכל כיוון פרשני קיים קושי; עקב או שזהו המשך הבקשה של יעקבהנדר של י
  .שמסמלת בטחון ותפילה לקיום הביטחון, "אמן"נגזרה בנדר של יעקב מהמילה " אם"וביאר שהמלה , המכילתא

  
בטחון בני ישראל הביעו .  במשמעות של הבעת בטחון-מופיעה גם כאן " אם"שהמלה ,  בנדר של בני ישראל מרמזתהדומההלשון 
שעם ישראל נדר קרבנות והקריב , לפי ההבנה הזו מסתבר. ושהם יצליחו להחרים את עריהם, ה ייתן את העם הזה בידם"שהקב
  ".ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד"כדי להביע את בטחונו בניצחון העתידי על , אותם

  
הם חשו כאלו הם כבר באו וכבשו והחרימו את הכנענים ". הר" שהם חזקים כמו -הם חש שוב ו; הביטחון חלחל לכל בני ישראל

ספרו " ְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד"הסוחרים הגויים שחזרו ל". ָחְרָמה"ולכן בני ישראל קראו לאזור שבו ישבו הכנענים ; שתכננו להתקיף אותם
 וכבשו באוחשו כאלו בני ישראל כבר " ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד"ו, צב התהפךואז המ; להם על תחושת הבטחון והעליונות של עם ישראל

 ְּבֵני ְּבבֹאַוִּיְׁשַמע ַהְּכַנֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד ְוהּוא יֵֹׁשב ַּבֶּנֶגב ְּבֶאֶרץ ְּכָנַען : "'מסעי'זו המשמעות הפשוטה של הכתוב בפרשת . והחרימו אותם
. והניצחון במלחמה הזו היה בידי ישראל, "הפרחת שמועות"היתה מלחמה פסיכולוגית של " ֶלְך ֲעָרדַהְּכַנֲעִני ֶמ"מלחמת ". ִיְׂשָרֵאל

  .אליהם והחרימו אותם" באו" שבני ישראל מרגישים כאילו הם כבר -" שמע"בשלב הסופי האויב 
  
  
  



   

   
3333        

 

        וישלחוישלחוישלחוישלח
        

   הקשיים שבספר יהושע ובספר שופטים–חלק ג 
  ָחְרָמהֶמֶלְך): "יד, יב(בימי יהושע  התבצעו בפועל ,שבתורה" ָחְרָמה"ֲעָרד ו"זור כבושי א, כפי שהתבאר בחלק הראשון של המאמר

  :מעורר קושי) יז-א, א(אמנם הכתוב בתחילת ספר שופטים ".  ֶאָחדֲעָרדֶאָחד ֶמֶלְך 
 ַיֲעֶלה ִהֵּנה ְיהּוָדה’ ַוּיֹאֶמר ד: ל ַהְּכַנֲעִני ַּבְּתִחָּלה ְלִהָּלֶחם ּבֹוֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו ֶא’  ַוִּיְׁשֲאלּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַּבדמֹות ְיהֹוֻׁשַעַוְיִהי ַאֲחֵרי "

 ִאּתֹו  ֲעֵלה ִאִּתי ְבגֹוָרִלי ְוִנָּלֲחָמה ַּבְּכַנֲעִני ְוָהַלְכִּתי ַגם ֲאִני ִאְּתָך ְּבגֹוָרֶלָך ַוֵּיֶלְךְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ְיהּוָדהַוּיֹאֶמר : ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ְּבָידֹו
ּוְבֵני ֵקיִני חֵֹתן ...  ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְברֹוןְיהּוָדהַוֵּיֶלְך :  ְוַהְּׁשֵפָלהְוַהֶּנֶגב ָיְרדּו ְּבֵני ְיהּוָדה ְלִהָּלֵחם ַּבְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ָהָהר ְוַאַחר... ִׁשְמעֹון

 ַוַּיּכּו ֶאת ִׁשְמעֹון ָאִחיו ֶאת ְיהּוָדהַוֵּיֶלְך :  ַוֵּיֶלְך ַוֵּיֶׁשב ֶאת ָהָעםְּבֶנֶגב ֲעָרדַּבר ְיהּוָדה ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ָעלּו ֵמִעיר ַהְּתָמִרים ֶאת ְּבֵני ְיהּוָדה ִמְד
  : ָחְרָמהַהְּכַנֲעִני יֹוֵׁשב ְצַפת ַוַּיֲחִרימּו אֹוָתּה ַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר 

. הוא אותו אזור שנכבש כבר בחיי יהושע והוא מוזכר בספר יהושעשהכיבוש שמתואר בספר שופטים , מפשטות הכתובים משמע
כדי ליישב את הקשיים האלו צריך . שהרי לפי פשטות תחילת ספר שופטים הכבוש הזה התרחש לאחר מות יהושע, הדבר מעורר קושי

  .לעיין בקושי נוסף שמצוי בתרגום יונתן
של בית ) האנשים"(, כלומר; "ְדֵבית ְיהּוָדה"תרגום יונתן מתרגם , וכוונתו לשבט יהודה" יהודה"ך מזכיר את השם "כאשר התנ

ַוּיֹאֶמר : "בכתוב. ללא שינוי" יהודה"ובכמה מקומות הוא משאיר את השם , אולם בספר שופטים תרגום יונתן חורג מהרגלו". יהודה
 ִׁשְמעֹון ָאִחיו ֶאת ְיהּוָדהַוֵּיֶלְך : "וכן בכתוב".  סק עמי אחוהייהודה לשמעוןואמר : " מופיע בתרגום–"  ְלִׁשְמעֹון ָאִחיו ֲעֵלה ִאִּתיְיהּוָדה

וקרא ית שמא ...  ומחו ית כנענאהיהודה עם שמעון אחוהיואזל : " מופיע בתרגום-" ָחְרָמהַוִּיְקָרא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר ... ַוַּיּכּו ֶאת ַהְּכַנֲעִני
 לות דבית יהודהואזלו : " מופיע בתרגום כרגיל–..."  ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְברֹוןְיהּוָדהַוֵּיֶלְך : "לעומת זאת בכתוב". דקרתא חרמה

  ?מה פשר השינויים בתרגום...". כנענאי דיתבין בחברון
   

   יהודה אחי שמעון-עתניאל 
  : מרמזת לכוונת התרגום) א, דף טז(הסוגיה במסכת תמורה 

  ". אחי שמעון שמוהודהי -ומה שמו , הוא עתניאל הוא יעבץ, תנא"
 .עתניאל מדובר באדם פרטי שנקרא גם בשם -ללא שינוי " יהודה"שבמקומות שתרגום יונתן השאיר את השם , הסוגיה מרמזת
שתלמידיה פרשו מענייני העולם , ושהוא פתח ישיבה; ולא התפתה לתאוות העולם, שעתניאל היה אדם שלמד תורה, בסוגיה מבואר

  .תורה ובתפילההזה והיו עמלים רק ב
  

נוצרה מחלקת בין יהושע לבין עתניאל כיצד יש להמשיך ולהוריש את הגויים ; שלאחר השלב הראשוני של כבוש הארץ, ל מרמזים"חז
 כמו מלחמה והתיישבות -יהושע היה סבור יש להוריש אותם באמצעים גשמיים רגילים שהגויים משתמשים בהם . מן הארץ

יהושע ורוב ישראל , לשיטת עתניאל. ילו עתניאל היה סבור שיש להוריש אותם באמצעות עמל התורהוא; והיאחזות חקלאית בקרקע
, עתניאל כתב ספר". מתים"וכמו " גויים"יהושע ורוב ישראל נחשבים כמו , מבחינתו.  השתלטה עליהם"החשיבה הגויית"ו, טועים

ש אזור ירושלים ואזור חברון והנגב התרחש בפועל בחיי יהושע  כבו.החולקת לפי ראייתו הרוחנית –והוא תיאר בו את מה שהתרחש 
  ".מות יהושע"עתניאל כותב שהמאורעות האלו התרחשו לאחר , לפיכך. בעיני עתניאל" מת" אך בתקופה שהוא נחשב ל–

שבספר המיתה של יהושע שמתוארת בכתוב הראשון . והביא בו קטעים מהספר של עתניאל, שמואל הנביא כתב את ספר שופטים
שמואל ראה צורך לספר בהמשך ספר . ולכן אין שם תואר כבוד ליהושע; כפי שהיא תוארה בידי עתניאל" מיתה סמלית"שופטים היא 

  ).5כמבואר בהערת השולים(ושם חולקים ליהושע כבוד , שופטים על המיתה האמיתית של יהושע
  

 –" שמעון" שנקרא בשם פרטי מאחיוביקש ) עתניאל" (יהודה "והוא מרמז שאדם פרטי שנקרא בשם; תרגום יונתן מרמז למה שארע
שאר השבטים לא . אלא באמצעות עמל תורתם, הם לא נלחמו בחרב גשמית. להצטרף אליו למלחמה כדי להוריש את הכנעני מהארץ

עתניאל רמז . שלהםוגם את שאר תלמידי הישיבה , אולם שבט יהודה הוקירו וכיבדו אותם; כבדו את השקפת עתניאל ושמעון אחיו
והעניק להם את העוצמה הפסיכולוגית שהיתה דרושה ; שעמל התורה שלו ושל אחיו סייע לשבט יהודה שנלחמו בחרב גשמית, בספרו

  . להם כדי לנצח במלחמות
זאת משום . שבט יהודה, כלומר; "הודהדבית י" בתור –" ַוֵּיֶלְך ְיהּוָדה ֶאל ַהְּכַנֲעִני ַהּיֹוֵׁשב ְּבֶחְברֹון "-בכיבוש חברון התרגום תרגם את 

אולם ידוע היה מהתורה שלצורך כיבוש . שאחזו בחרב גשמית" שבט יהודה"שבכיבוש חברון אפשר היה להדגיש ולכבד את הצד של 
 הוא זה -שעמל תורתם ; "חרמה"ושמעון אחיו הדגישו בכיבוש ) עתניאל(יהודה , לפיכך. יש צורך בעוצמה פסיכולוגית" חרמה"

יהודה ואזל :  "והוא תרגם, התרגום מפענח עבורנו את רמזי הפרשיה הזו. שסייעה לנצחון" תחושת הגובה"עניק לשבט יהודה את שה
  ".וקרא ית שמא דקרתא חרמה...  ומחו ית כנענאהעם שמעון אחוהי

  
מעון אחיו ספקו לשבט יהודה וש) עתניאל(יהודה ". חרמה"תרגום יונתן מרמז לנו לפתרון הקשיים של הפרשיה העמומה של כבוש 

 הם ממשיכי דרכו של אהרון - עמלי התורה -עתניאל ושמעון אחיו . שאהרון הכהן סיפק בזמנו לכל עם ישראל" תחושת הגובה"את 
  .הידועה" חרמה"והם אלו שבזכותם נכבשה בסופו של דבר ; הכהן

  
   ותיקון חטא המרגלים-עתניאל 

סיומו אך ; שתחילת הכתוב הוא כפשוטו, ן מסיק"הרמב! אומרת דרשני" חרמה"ת כבוש בשפרשיי, בסיכום המאמר נמצאנו למדים
 שהכתוב אינו -תרגום יונתן מרמז גם הוא . שהתקיימה רק בימי השופטים,  והתורה כתבה כאן נבואה על שם העתיד!אינו כפשוטו

  .הכתוב כולו אינו כפשוטו, אך לשיטתו; כפשוטו
  

  . הכנעני מלך ערד היא פרשיית תיקון לחטא המרגליםפרשיית, לשיטת תרגום יונתן
 - "האמורי" ושהם גבוהים כמו "הר" נמצאים על "ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני"שובני ישראל חשו ; המרגלים החדירו לעם ישראל רגש נחיתות

 רצו להישאר במדבר והעדיפו ולכן הם לא, בני ישראל חשו כאלו האויב כבר בא ושבה אותם לעבדים. למרות שהדבר לא היה נכון
, "חרמה"ולכן הם חשו תבוסה עד ;  בלא לתקן את רגש הנחיתות שלהם-הדמיוני " הר"המעפילים יצאו למלחמה ב. לחזור למצרים

  .למרות שהאויב נפגע יותר מהם
והיה קשור אליו תחושה ו למי שהעריך אות והוא סיפק ;"הֹר ָהָהר" עוצמה של -הוא סימל עבור עם ישראל , כל עוד אהרון היה חי

הם חשו כאלו הכנעני מלך ערד ". חטא המרגלים"בני ישראל חשו פחד ונחיתות כמו בזמן , לאחר מותו". הר"שגם הוא חזק כמו 
  .ומלך ערד הצטרף לחששותיהם והודיע שבכוונתו לבצע זאת. נלחם בם ושבה אותם לעבדים

 כמו –בני ישראל נדרו נדר שהביע בטחון ותפילה , לפיכך. ה" לכך סיוע מאת הקבוצריך, אין זה פשוט לתקן רגש נחיתות באופן אמיתי
קריאת . והעניק להם תחושת בטחון כאלו הם כבר כבשו והחרימו את ערי הכנעני מלך ערד, ה סייע בידם"הקב. הנדר של יעקב אבינו
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תרגום יונתן ". חרמה"וגית בימי המרגלים ב תיקן את התבוסה הפסיכול–מלמדת שהניצחון הפסיכולוגי הזה " חרמה"שם האזור 
  ".ָהֲעָמֵלִקי ְוַהְּכַנֲעִני" -והוא מרמז שמבחינת ישראל זה היה האויב הישן , מצטרף למגמה של התורה

  
 את הצילוולא כתוב שלאחר מכן ,  למחנה ישראלבאולכן לא כתוב שהכנעני ; ואף אחד לא נשבה בפועל, המלחמות לא התבצעו בפועל

האזור נכבש בפועל רק לאחר .  מפני שהאזור לא נכבש בפועל– הנחיל את האזור שנכבש לאחד משבטי ישראל לאמשה רבנו . השבויים
כמבואר , ההבנה שמלחמת הכנעני מלך ערד היא מלחמה פסיכולוגית מרומזת במקום נוסף בתרגום יונתן. שבני ישראל נכנסו לארץ

  .6בהערת השולים
הפרשיה שבתחילת ספר שופטים מרמזת שעתניאל ותלמידי . והוא נעשה בפועל על ידי שבט יהודה, עכבוש חרמה נעשה בימי יהוש

שנצרכת כדי " גובה" את תחושת ה-ועמל תורתם סיפק לשבט יהודה שהעריך אותם . הם ממשיכי דרכו של אהרון הכהן, הישיבה שלו
  .לגבור על האויב

  
_________________________________________________  

 
"  ָּדִודֵהִׁשיבָּכל ֲאֶׁשר ָלְקחּו ָלֶהם ַהּכֹל "...; )טז, בראשית יד" ( ְוַגם ֶאת ַהָּנִׁשים ְוֶאת ָהָעםֵהִׁשיב ֵאת ָּכל ָהְרֻכׁש ְוַגם ֶאת לֹוט ָאִחיו ּוְרֻכׁשֹו ַוָּיֶׁשב"   1

  ).יט, שמואל א ל(
 . של ישראלהתבוסהעל שם " ָחְרָמה"שהמקום נקרא אז בשם , ם מתבררמהעיון בתרגום בשני המקומות שמתארים את תבוסת המעפילי   2
שרדפו אחריהם בהכה ופצוע אבל לא הרגום כדי שלא יגדילו פיהם ונמצא שם : "מובא דיוק בפרשיה" דעת זקנים מבעלי התוספות"בפירוש    3

 ".שלא מנה בכאן הנופלים במלחמה כדרך בשאר מלחמות, ותדע. שמים מתחלל
  ב,  בסוגיה ביומא דף עהכמבואר   4
; )ה, דברים לד" (’ ַוָּיָמת ָׁשם מֶֹׁשה ֶעֶבד ד. "שמופיע במקומות אחרים דומים ובהמשך, "’ ֶעֶבד ד"התיאור הראשון משמיט מיהושע את התואר    5

  ).ח, שופטים ב, כט, הושע כדי " (’ֶעֶבד ד ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַעַוָּיָמת "; )א, יהושע א" (’ ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֶֹׁשה ֶעֶבד ד"
לפי פשטות הכתוב ".  ַוִּיָּקֵבר ָׁשם ַוְיַכֵהן ֶאְלָעָזר ְּבנֹו ַּתְחָּתיומֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹןּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָנְסעּו ִמְּבֵארֹת ְּבֵני ַיֲעָקן : "נאמר) ו, י(בספר דברים    6

 אך הדבר סותר את התיאור שבספר במדבר שאהרון מת בשנה ;מֹוֵסָרהום שנקרא במק) ג שם"כמבואר ברס (בתחילת המסעותאהרון מת , הזה
התרגום סותר , לכאורה.  נלחם בישראל במוסרהשעמלק מלך ערד תרגום יונתן בספר דברים מוסיף לספר על מלחמה ".הֹר ָהָהר"הארבעים ב

התבאר שהתורה " המספד המסתורי על אהרון"במאמר . ראת עצמו מפני שהתרגום כתב בספר במדבר שהמלחמה הזו היתה בסביבות הֹר ָהָה
. והחשיבו אותו כאלו הוא מת, אלא שהיה שלב שישראל לא החשיבו את התפקיד של אהרון הכהן, מרמזת שאהרון לא מת ממש במוסרה

ומה שארע כעבור ארבעים שנה בעקבות מיתתו ; מפני שתחושת הביטחון שלהם נפגעה, עצמם נפגעו מכךשישראל , התרגום מוסיף ומרמז
והוא הודיע שהוא מתכנן להילחם בהם ולשבות אותם , עמלק מלך ערד שמע על הפחד של בני ישראל.  ארע גם אז–האמיתית של אהרון 

עם ישראל החליט לחזור , במוסרה. ים מדובר בתשובה מבחינה פסיכולוגיתובשני המקר; בשני המקרים מדובר במלחמה פסיכולוגית. לעבדים
, ה"בהֹר ָהָהר בני ישראל החליטו להביע את אמונם בהבטחות הטובות של הקב. וממילא חזרה אליהם תחושת הבטחון, ולהחשיב את אהרון

  .ומילא חזרה אליהם תחושת הבטחון

 
  

  ה"בנימין בונים ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע

  
  

  
  
  

 כל מקום שאסרו משום מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסור
  הרב עקיבא כהנא

  
  .'כל מקום שאסרו חכמים משום מראית העין אפילו בחדרי חדרים אסור' שאת אמירתו של רב) ב"סד ע(הגמרא מביאה 
או ,  בשבת במקום נסתרשנחלקו האם מותר לשים בגד רטוב לייבוש,  שאמירה זו של רב תלויה במחלוקת תנאיםהגמרא כותבת

ב "קלט ע(א "ריטב. זה נאסר גם במקום נסתר, שכיון שבמקום גלוי זה נאסר מפני מראית העין שיחשבו שמותר לכבס בשבת
  .אבל הגאונים פסקו כרב,  שבירושלמי פסקו לא כרבכותבים) ה ובשוק"חולין דף מא ד(' ותוס) ה תנאי"ד

שמפריעים לזרם המים בצינור , שאומרת שצינור שעלו בו קשקשין) א"ס ע(ם  מהגמרא שמקשה) ה ממעכן"ד(בכתובות ' תוס
כט ועוד אחרונים שמותר , מכאן למד המנחת יצחק ו. (וכך הוא משחרר את הסתימה" ממעכן ברגלו בצינעא בשבת", לזרום

שכל ,  שכללו של רבויוצא,  שאסור לעשות זאת בפרהסיא אלא בצינעאומשמע) לפתוח סתימה בבית הכסא באופנים מסוימים
,  שאם כל החשש זה רק שיראו שעשה איסור דרבנןבכתובות מתרץ'  תוס.אינו נכון, דבר שנאסר בפרהסיא נאסר גם בצינעא

למעוך את הלכלוכים עם , אמנם. גם אם יש איסור משום מראית עין לעיני כל, מותר לעשות בצינעא, ויחשבו שמותר לעשות כן
זה , אבל כששוטח בגד רטוב ליבוש בשבת. לא יחשבו להתיר איסור דאורייתא, גם אם רואים אותו, שעושה זאת בשינוי, הרגל

  .יכול להוביל את האנשים לחשוב שמותר לכבס בשבת
הקשו על מימרתו של רב מאדם שתולה פעמון לבהמה ויוצאת ) ב"סד ע( שבגמרא בשבת 'הקשה על תירוץ תוס) כאן(חתם סופר 
 .הכלל של רב תקף גם עליו, ומשמע שלמרות שזה איסור דרבנן, ואסור בשוק שהוא רשות הרביםשמותר בחצר , עמו בשבת
 .אבל להלכה איננו סוברים אותו אלא באיסור דאורייתא,  שאמנם שיטת רב היא שגם באיסור דרבנן הכלל תקףס"מתרץ חת

שיש איסור , כה כמו הסוגיא בכתובותאלא שהל,  שהסוגיא בשבת חולקת על הסוגיא בכתובותתירץ) נו, שא(ומגן אברהם 
   גם בצנעא רק כשמדובר באיסור דאורייתאמראית עין 

. כי יש לחשוש שאנשים יאמרו שהוא מטייח את הגג,  שביום טוב אסור להזיז סולם מחוץ לביתכותב) ד, יום טוב ה(ם "רמב
 והקשו .כאן מותר משום שמחת יום טוב, יתשדבר שאסור משום מראית עין אסור גם בב, למרות הכלל של רב, אבל בתוך הבית

שהיא מקור דין זה של ) א"ט ע( שלפי דבריו הגמרא היתה צריכה לומר טעם זה במסכת ביצה מ"מ ומג"ד לח"עליו ראב
ם " שלדעת הרמבמבאר) שם(ח " הצל?ואומרת שזה לא כשיטת רב, והגמרא שם שואלת איך מותר להזיז סולם בבית, ם"הרמב

אם יש בהם שמחת , גם דברים שאסורים משום מראית עין, אמנם ביום טוב מותר לעשות בצינעה, ק להלכהכללו של רב נפס
אלא שאנחנו פוסקים ביום טוב שלא כרב , לא שזו שיטת רב, כלומר(ומשום שמחת יום טוב פוסקים בזה שלא כרב , יום טוב
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אלא , ם לא אמר זאת לפי רב"מכיון שהרמב, ם"מב מדוע הגמרא לא תירצה על רב את מה שכתב הר לכן לא קשה).מטעם זה
  .לפי ההלכה

,  שאם אדם רוצה להתחתן עם בת של אשת אביו שגדלה עמו בביתכותב) ה ומותר"א ד"הובא בתוספות יבמות כא ע(ירושלמי 
תר להם  שמוואומר הירושלמי. יש בזה איסור מראית עין שיחשבו שהיא אחותו, כי היא לא אחותו, למרות שהוא מותר בה

 מהכלל שכל דבר שנאסר משום מראית עין אסור גם בחדרי מקשה) תנינא סח(א " רעק.להתחתן במקום שלא מכירים אותם
יחשוב , הסוג הראשון שבו דיבר רב הוא חשש שאדם שרואה אותך מבצע פעולה,  שיש שני סוגים של מראית עיןומתרץ? חדרים

 לעומת .הוא יחשוב שמותר לכבס בשבת, למשל, שהפעולה הנוספת מותרתכתוצאה מכך הוא יחשוב , שביצעת פעולה נוספת
ומראית עין כזו , אלא רק יחשדו שאותו אדם נושא את אחותו,  כאן אין חשש שאנשים יחשבו שמותר לשאת את אחותוזאת

  .הותרה בחדרי חדרים
  

אמנם יש שלושה ) סימן שא סעיף מהע "ושו, כ, ם שבת כב"רמב(מראית עין אסורה גם בחדרי חדרים כשיטת רב : לסיכום
דבר שרק חוששים שהוא . ג. ביום טוב מותר משום שמחת יום טוב. ב) 'תוס(דבר שחוששים שעבר איסור מדרבנן . א: חריגים

  .ולא חוששים שיבואו להתיר איסור אסור, עבר איסור
  
  
  

  

  

 )ה"מתוך ח(
  

  New York, USA                           ב"ארה, ניו יורק
 ב"שסשבט ת

  
  קביעת מועד השבת באינטרנט

  
  שאלה

. או לפי מקום הבעלים, או מקום המשתמש) אם יש דבר כזה(לפי מקום האתר , כיצד נקבע מתי חל יום שבת לעניין האינטרנט
  . לאתרים באינטרנט אין כלל מקום, אם הזמן והמקום תלויים האחד בשני

  
  תשובה

  .1לפי מקום המשתמש
  

_________________________________________________________  
  
שאחד , מכיון שמובא בפוסקים, אזלינן לפי מקבל השכר" שכר שבת"אך נראה שלענין . שהרי הבעיה היא הכשלת המשתמש, פשוט   1

אכה הרי אותו היום מיועד למל, אך אם אצלו כלל אינו שבת, שיעבוד לפרנסתו בשבת, שלא רצו, הוא" שכר שבת"הטעמים שאסרו 
, ויתכן שאף כאשר אצל הבעלים שבת ואצל המשתמש חול? מדוע לא יוכל לקבל שכר מאדם שעשה מלאכה בהיתר, ואם כן, לפרנסתו

  .שכן סוף סוף הוא מקבל שכר על מלאכה שכלל לא נעשתה בשבת, "שכר שבת"אינו אסור מצד 
  
 

  

  

  ,ם צוות המשיבים ובברכת התורהבש

  יוסף כרמלהרב משה ארנרייך          הרב 
  ראשי הכולל

  
  
  

 :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמן נחמיה גולדברג

  הרב נחום אליעזר רבינוביץ
  הרב ישראל רוזן

  
  
  

   
  


