
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ח"תשס כי תצא

  
  

  חלו� הנעל
 "אר� חמדה "לל כוראש, ארנריי�משה הרב 

  

  

  

  

  ְוִנְ ָ�ה ְיִבְמ�� ֵאָליו ְלֵעיֵני ַהְ�ֵקִני� ְוָחְלָצה ַנֲעל� ֵמַעל ַרְגל� ְוָיְרָקה ְ�ָפָניו ְוָעְנָתה ְו�ְמָרה "
  " ְוִנְקָרא ְ�מ� ְ�ִיְ#ָרֵאל ֵ�ית ֲחל() ַהָ'ַעל: ָ%ָכה ֵיָעֶ#ה ָלִאי� ֲאֶ�ר לֹא ִיְבֶנה ֶאת ֵ�ית �ִחיו

  ).י-ה ט"דברי� כ(
  : י"מוסי2 על כ1 רש

   ".'חלו) הנעל'מצוה על כל העומדי� ש� לומר "
חלו) "בתואר " זוכה"על האלמנה לחלו) את נעלו והוא , שמת ללא צאצאי�, אשת אחיו, אד� המסרב לייב� את גיסתו

  ".חלו) הנעל "- ומהו המסר הטמו7 בתואר המפוקפק, יש להבי7 מה משמעות פעולת חליצת נעלו". הנעל
  : במעמד הסנה מודגש

  ).ה' שמות ג(" ֵמד ָעָליו 8ְדַמת קֶֹד� ה(א ֵמַעל ַרְגֶלי1ָ ִ%י ַהָ:ק�� ֲאֶ�ר 8ָ�ה ע�ַ�ל ְנָעֶליָ�ַו9ֹאֶמר 8ל ִ�ְקַרב ֲהלֹ� "
  : מצינו' כשיהושע פוגש את שר צבא ד, ג� לאחר הכניסה לאר) ישראל

ַע ַו9ֹאֶמר ַ#ר ְצָבא ְי" ַע 7%ֵַ�ל ַנַעְלָ�קָֹוק ֶאל ְיה��;   "  ֵמַעל ַרְגֶל1ָ ִ%י ַהָ:ק�� ֲאֶ�ר 8ָ�ה עֵֹמד ָעָליו קֶֹד� ה(א ַו9ַַע# ְיה��;
  ).טו' יהושע ה(                                                                                                                                                                    

  

  :ל המדרש"וז, אסור בנעילת סנדל, ל לימדונו שכל מקו� שהשכינה שורה בגלוי"חז
  ). שמות רבה פרשה ב" (וכ7 הכהני� לא שמשו במקדש אלא יחפי�"

  ?מדוע, "אי7 מקו� לנעליי� במקו� קדוש"במילי� אחרות 
  : ירמסב" הכתב והקבלה"בעל 

  " והיא הוראת ההכנעה למי שעומד לפניו"
  . שבמקו� שיש גילוי שכינה אסור לנעול נעליי� המגואלות ממדר1 כפות הרגליי� על דברי� טמאי�- ואחרי� מפרשי�

  : שבת מצינו את המאמר הבא' במס
דלא הא ולא , )ב7 אנוש(יש  בר אינ-) מי שנעליו על רגליו(ודמנעלי בריגלוהי ,  ב7 חורי7- דעל חמור,  מל1-דעל סוס "

  ) א"קנב ע( ) מי שהול1 רגלי יח2 המת הקבור טוב ממנו (" דחפיר וקביר טב מיניה-הא 
עשיית דברי� ג� לא היכולת ל. ההבדל המהותי שבי7 האד� לבעלי החיי� אינו רק בנושא הדיבור: �"מסביר המלבי

תופעות אלו ה7 בטבע� ,  שאצל בעלי החיי�  ההבדל הוא).יא, איוב לה" (מעו2 השמי� יחכמנו"ו: כמו שנאמר ,מחוכמי�
פ1 יבאפיו נשמת חיי� ויכול לפעול ה' אבל האד� הוא בעל בחירה ורצו7 מכוח מה שנפח ד, ונובעות מאינסטינקטי�

  .מהדחפי� הטבעיי�
  

האד� לאדמה בי7 . לארציות ולחומר מסמל שהוא אינו כבהמה המהלכת ומחוברת, האד� הנועל נעל העשויה מעור בהמה
לכ7 . רק במדרגה שלו שייכת הדרישה להתנהגות בקדושה. מפרידה הנעל שמזכירה לאד� שהוא במדרגה מעל בעלי החיי�

  . למקו� הקדושבינינובמקו� קדוש יש להוריד את הנעליי� להראות שאי7 דבר החוצ) 
. יסור אשת אח שהוא איסור עריותהתירה את אכדי לקיימה שעד כדי כ1 , התורה רואה חשיבות עליונה במצות היבו�

כלומר הוא מעדי2 את הרגשות הטבעיי� שלו ואיננו מפעיל את כוח , "ְוִא� לֹא ַיְח=ֹ) ָהִאי� ָלַקַחת ֶאת ְיִבְמ��"לכ7 
  .הרי הוא כבהמה ואי7 מה שמפריד בינו לארציות.  חולצי� את נעלו-הבחירה והרצו7 לקיי� את ציווי התורה 

  

  :  הקני7 הנפו) ביותר הוא- קני7 סודרשל י� בכתובג� מקורו 
   ְוָנַת7 ְלֵרֵעה( ְוזֹאת ַהְ�ע(ָדה ָ�ַל� ִאי� ַנֲעל�ְוזֹאת ְלָפִני� ְ�ִיְ#ָרֵאל ַעל ַהְ א(ָ?ה ְוַעל ַהְ�מ(ָרה ְלַק�9ֵ ָ%ל ָ<ָבר "

  ) 'רות ד" (ְ�ִיְ#ָרֵאל
   

זהו ג� הקני7 שאנו נוהגי� . לקיו� ההתחייבות שלקח על עצמושליפת הנעל משמעותה שעבוד האד� כבעל בחירה 
בזאת החת7 מכריז שהוא . בזה הוא מחייב עצמו בכל ההתחייבויות המופיעות בכתובה. לעשות ע� החת7 מתחת לחופה

וישתדל בכל מאודו לבנות את ביתו , �ייקיי� את ההתחייבות שלו בנישואי7 כמי שמסוגל להתעלות מעל דחפיו הטבעי
  .הכרזה מאוד משמעותית ביו� חתונתו ויו� שמחת לבו. יחסיו ע� אשתו מתו1 התעלות של קדושהו

 

  רבי יעקב ב7 אברה� ועיישה סבג נ"לעמוקדש 
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  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי7"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

עבודת בית יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� "  שער לדי7"המדור 
  .בכ1 נבנה נדב1 נוס2 בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב. הדי7 על פי די7

  
  

  לזמ3 קצוב ושכירות לזמ3 שאינו קצובשכירות 
  הרב יואב שטרנברג

  .  בי7 שכירות לזמ7 קצוב ושכירות לזמ7 שאינו קצוב-ביסודות דיני שכירות נחתו� באבחנה נוספת את עיסוקנו 
בימות .  אינו יכול להוציאו מ7 החג ועד הפסח-המשכיר בית לחבירו בימות הגשמי� : "אומרת:)  מציעא קאבבא(המשנה 
אחד עיירות ואחד , ובחנויות.  שני� עשר חדש-אחד ימות החמה ואחד ימות הגשמי� , ובכרכי�.  שלשי� יו�-החמה 
  ". שלש שני�-� ושל צבעי� ל נחתומיחנות ש: רב7 שמעו7 ב7 גמליאל אומר.  שני� עשר חדש-כרכי� 

:  אמר ליה-זבניה או אורתיה או יהביה במתנה . לא עדיפת מינאי:  אמר ליה-נפל ליה ביתא , פשיטא: "ואומרת הגמרא ש�
לא :  אמר ליה-אי לא ו,  איבעי ליה לאודועי-אי הוה אפשר לאודועיה : חזינ7, כלליה לבריה. לא עדיפת מגברא דאתית מיניה

  ".עדיפת מינאי
או כשהוא צרי1 את הבית המושכר עבור בנו , כגו7 כשביתו נפל ואי7 לו בית לגור, נקלע למצוקהשכאשר המשכיר , דהיינו

שדיני� אלו אמורי� דווקא בשכירות , כותב)  כה-כד סימני� (ש "הרא. מביתולהוציא את השוכר המשכיר רשאי , שהתחת7
, ש למדנו"מדברי הרא. בשו� נסיבות, כול להוציא את השוכר באמצעאי7 המשכיר י, אבל בשכירות לזמ7 קצוב, לא קצובה

  .שישנו הבדל בי7 שכירות לזמ7 קצוב ובי7 שכירות לזמ7 שאינו קצוב
יכול , בלי להזכיר זמ7 כלשהושא� שכר השוכר , כותב) ו"סקסימ7 שיב (ע "הסמ ?כיצד נוצרת שכירות לזמ7 שאינו קצוב

 ולא קצב לו 'ידור פלוני בביתי'האומר :") אסעי2 ריב חוש7 משפט סימ7 (א "שכתב הרמוהרי זה כמו . המשכיר להוציאו מיד
שהמשכיר והשוכר סיכמו , ששכירות שאינה קצובה בזמ7 פירושה, ע מסביר"ולכ7 הסמ. "אפילו שעה אחת במשמע, זמ7

מעידה על , שלו� חודשיהעובדה שהסכימו על ת, במקרה כזה. אבל לא קבעו עד מתי ישל�, מראש על תשלו� חדשי למשל
  . כ1 שהמינימו� של השכירות הוא לחודש

  .פירושה שלא דיברו על זמ7 כלל, ששכירות שאינה קצובה בזמ7, כתב) א"ש� סק(1 "הש, לעומת זאת
שא� שיל� השוכר , כתב) בבא מציעא ש�(ש "הרא. ג� במקרה שהשוכר שיל� מראש, מ"ע יש נפק"1 והסמ"למחלוקת הש

 הרי ג� א� לא ?ש"מה חידש הרא, הקשה )סימ7 שיב(הבית יוס2 . ר יכול להוציא את השוכר קוד� הזמ7אי7 המשכי, מראש
ש "שהחידוש של הרא, י מסביר"הב. א� מדובר בשכירות לזמ7 קצוב אי7 המשכיר יכול להוציא את השוכר, שיל� מראש

לזמ7 המתאי� לסכו� , שכירות לזמ7 קצוב1 את השכירות להתשלו� מראש הרי הופ, שאפילו שלא הוגדר זמ7 שכירות, הוא
  . ששיל� השוכר

 אבל .ע מסכי� ע� הדי7 שחידש הבית יוס2"א1 לדינא הסמ, ש"שאי7 זו פרשנות הכרחית בדעת הרא, כותב) ב"סק(ע "הסמ
1 מבוסס על מחלוקת תנאי� במסכת בבא "נימוקו של הש. שדברי הבית יוס2 אינ� נכוני�וכותב , חולק) ד"סק(1 "הש

; הדמי� מודיעי7: יהודה אומר' ר.  לא מכר את הצמד-מכר את הבקר ,  לא מכר את הבקר-מכר את הצמד :): "עז(א בתר
  ".אי7 הדמי� ראיה: וחכמי� אומרי�; הדבר ידוע שאי7 הצמד במאתי� זוז, מכור לי צימד1 במאתי� זוז: אמר לו? כיצד

, )הצמד-( אפשר שכוונתו רק הכלי המצמיד את שני הפרי� ,במאתי� זוז' צמד'שלדעת חכמי� אד� שאמר שמוכר , דהיינו
  . 'אי7 הדמי� מודיעי�'כלל זה נקרא . א2 שברור שהסכו� שהוא דורש גבוה מדי בשביל צמד בלבד, בלי הפרי� עצמ�

א אל, אינה יכולה להעיד עבור כמה זמ7 הוא שיל�, ג� העובדה שהשוכר שיל� סכו� כס2 מסויי�, 1"אומר הש, באותו אופ7
  . כדי7 כל שכירות שאי7 זמנה קצוב, יו� בלבד' נאמר ששיל� עבור ל

שבה נחלקו רבי יהודה , שהשאלה א� הדמי� מודיעי� או לא, מסבירקצות החוש7 . 1"חולק על הש) ב"סק(קצות החוש7 
, צמד ובקרושיל� עליו כמו על ' צמד'אד� שקנה , כגו7. וסותרת את הדמי�, היא במקרה שבו הלשו7 מפורשת, וחכמי�

וממילא יש סתירה בי7 , אינה כוללת את הבקר' צמד'א� כ7 לשו7 , ולא צמד, שהיות שיש אנשי� הקוראי� רק לבקר בקר
  כדוגמא לדבר מביא קצות  החוש7 .א� כ7 הדמי� מודיעי�, אבל במקו� שבו הלשו7 אינה אומרת דבר. הדמי� ובי7 הלשו7
או שכוונתו היתה לקנות , ואי7 ידוע א� התכוו7 דווקא לשור לחרישה,  שורשאד� שקנה, .)בבא קמא מו(את דברי הגמרא 

ששור לחרישה עולה יותר מאשר שור , וברור(על פי הסכו� ששיל� , הרי אפשר לקבוע מה היתה כוונתו, שור לאכילה
  ). לאכילה

אפשר לקבוע מהו מש1 , ולכ7. ע"כדברי הסמ, שהוא הבי7 שסת� שכירות איננה לטווח זמ7 מוגדר, מדברי קצות החוש7 עולה
ישנה , וא� כ7, יו�' סת� שכירות היא לל, 1"אבל לשיטת הש. על פי סכו� הכס2 ששיל� השוכר, הזמ7 שכלול בשכירות

וכ7 כתב נתיבות המשפט , ובמקרה כזה אי7 אומרי� הדמי� מודיעי�, סתירה בי7 סכו� הכס2 ובי7 מש1 השכירות שהוגדר
  ).ד"סק(
  

זאת . כאשר למשכיר אי7 היכ7 לגור, המשכיר רשאי להוציא את השוכר מביתו, כירות לזמ7 שאינו קצובשבש, כתבנו לעיל
ויכול , ששכירות לזמ7 קצוב יכול שתחשב כקני7 לזמ7, בגליונות קודמי� הסברנו. בניגוד לדי7 במקרה של שכירות לזמ7 קצוב

מסתבר מאוד שהיא אינה יכולה , לזמ7 שאינו קצובשכירות , אול�. שתחשב כהתקשרות חוזית בי7 המשכיר לשוכר בלבד
ואי7 המשכיר , היה השוכר אומר שקנה את הבית לזמ7 מסויי�, אילו היה מדובר בקני7 לזמ7, שכ7. להתפרש כקני7 לזמ7

, מסתבר בהחלט לומר, א� מדובר בהתחייבות חוזית בי7 המשכיר לשוכר, לעומת זאת. רשאי להוציאו משו� סיבה שהיא
הוא יכול להפר את , ולכ7 א� המשכיר נאנס והוא צרי1 את הבית שהשכיר, ות חוזית אי7 צור1 לקיי� באונסשהתחייב

  .התחייבותו לשוכר
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המשכיר חייב , במשנה נאמר שבמקרה של שכירות לזמ7 שאינו קצוב, כאמור. נתייחס לחובת ההודעה, בשולי הדברי�
ובחור2 אי7 , חובת ההודעה בימות הקי) היא שלושי� יו� מראש. להודיע לשוכר על כוונתו שלא להמשי1 את השכירות

שאז א2 א� תקופת השכירות , חובה זו אינה קיימת במקרה של שכירות לזמ7 קצוב. המשכיר רשאי להוציא את השוכר
  .יהיה המשכיר רשאי להוציא את השוכר, מסתיימת באמצע החור2

ד של "פסה; 12ד של הצי) אליעזר הלכה פסוקה גליו7 "ו למשל פסהרא(שחובת ההודעה בימינו שונה , האחרוני� כותבי�
, בימינו אי7 כל כ1 הבדל בי7 ימות הגשמי� לימות הקי). והיא מושפעת ממנהג המדינה, )37הרב שינקולבסקי הלכה פסוקה 

אי7 ,  לדיו7במקרה ששאלת מועד חובת  ההודעה עולה, לכ7. ההבדל הוא בי7 חודשי החופש הגדול ושאר השנה, וא� כבר
  . אלא יש לבחו7 את המנהג בכל מקו�, להסתמ1 על הזמני� המופיעי� במשנה

  
  

  משפטי שאול
  שבתו ל ב"ר מר7 הגאו7 הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די7 עקרוניי� של מו הוצאה מחודשת של הספר

  )לח� לקניה(    80Iמחיר הספר  .בספר ג� משא ומת7 בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. בבית הדי7 הגדול בירושלי�
  

  
  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי' 
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  הרב מרדכי הוכמ3
  

  לחיזוק האמונה" עשב" וה–דניאל 
  חלק ב

  
  .ישעיהו וסוגי הלח' השוני'

עצמה המצרית כדי שזו תג7 עליה� מפני המעצמה בפרק ל בישעיה מסופר ששרי יהודה ירדו למצרי� כדי לכרות ברית ע� המ
  :וישעיה מוכיח אות� על כ1. האשורית

 ָ�ִני� לֹא �ב( ְ�מ�ַע ��ַרת ...ִ:י ָהי9 ְבצַֹע3 7ָָריו... ַההְֹלִכי� ָלֶרֶדת ִמְצַרִי� (ִפי לֹא ָ��ל( ָלע�ז ְ�ָמע�ז ַ=ְרעֹה... ה�י ָ�ִני� ס�ְרִרי�"
 ְוָנַת7 ָלֶכ�... :ְ��(ָבה ָוַנַחת ִ�ָ(ֵ�ע(7 ְ�ַהְ�ֵקט (ְבִבְטָחה ִ�ְהֶיה ְ ב(ַרְתֶכ� ְולֹא ֲאִביֶת�... 7 ִיְהֶיה ָלֶכ� ֶהָע�7 ַהֶ�ה ְ%ֶפֶר) נֵֹפל ָלֵכ...:'ד
ְו�ְזֶני1ָ ִ�ְ�ַמְעָנה ָדָבר ֵמ8ֲחֶרי1ָ ֵלאמֹר ֶזה ַהֶ<ֶר1ְ ְלכ( ב�  : (ַמִי� ָלַח) ְולֹא ִיָ%ֵנ2 ע�ד מ�ֶרי1ָ ְוָהי( ֵעיֶני1ָ רֹא�ת ֶאת מ�ֶרי1ֶָלֶח' ָצר 'ד

ְמַטר ְוָנַת7  :ְוִטֵ:אֶת� ֶאת ִצ=(י ְ=ִסיֵלי ַכְסֶ=1ָ ְוֶאת ֲאפ;ַ<ת ַמJֵַכת ְזָהֶב1ָ ִ�ְזֵר� ְ%מ� ָדָוה ֵצא �ֹאַמר ל� :ִ%י ַתֲאִמינ( ְוִכי ַתְ#ְמִאיל(
ְוָהֲאָלִפי� ְוָהֲעָיִרי�  : ��9�ַ ַהה(א ַ%ר ִנְרָחבָד3�ֵ ְוָ�ֵמ3 ִיְרֶעה ִמְקֶניָ� ְוָהָיה ר ִ>ְזַרע ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶלֶח' ְ>ב9;ת ָהֲאָדָמהַזְרֲעָ� ֲאֶ�

' דֲחבֹ�  ְ�י�� ְ:א�ר ִ�ְבַעת ַהָ?ִמי'ִ�ְבָעַתִי�  ְוא�ר ַהַחָ:ה ִיְהֶיה  ...:ֲאֶ�ר זֶֹרה ָבַרַחת 9ַבִ<ְזֶרה ְ�ִליל ָחִמי) יֹאֵכל( עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה
  ..." ה(ָכ7ַלֶ<ֶלְ� ַ � ִהיא ָ>ְפֶ>הִ%י ָער(1ְ ֵמֶאְתמ(ל ... : ֶאת ֶ�ֶבר ַע<� 9ַמַח� ַמָ:ת� ִיְרָ@א

 ִיְרֶעה ָדָמה ְוָהָיה ָד3�ֵ ְוָ�ֵמ3ֶלֶח' ְ>ב9;ת ָהֲא"הכתוב . ז בתהילי�"ישעיה מזכיר בנבואתו דברי� רבי� שנמצאי� בפרק קמ
ֶאת ' דֲחבֹ� ְ�י�� "והכתוב ".  ַיְ#ִ�יֵע1ְֵחֶלב ִחBִי' ...נ�ֵת3 ִלְבֵהָמה ַלְחָמA :ַהַ<ְצִמיַח ָהִרי' ָחִציר"מזכיר את הכתובי� " ִמְקֶני1ָ

מה הקשר בי7 תוכחתו של ישעיה לבי7 ". 9ֵרי ֵלב 9ְמַח�Dֵ ְלַעCְב�ָת'ָהרֵֹפא ִלְ�ב"מזכיר את הכתוב " ֶ�ֶבר ַע<� 9ַמַח� ַמָ:ת� ִיְרָ@א
  ?ז בתהילי�"פרק קמ

  
, שמוזכר בבריאת העול�" להי�- צל� א"ה� ראו במעצמות העולמיות גילוי של . שרי יהודה טעו בהבנת פרשיות בריאת העול�

ָה (ְרד( ִ�ְדַגת ַה�9ָ (ְבע�2 ַהKַָמִי� (ְבָכל ַח9ָה (ִמְלא( ֶאת"שהרי המעצמות הללו מביאות לידי מימוש את הכתוב   ָה�ֶר) ְוִכְב�;
וכ1 הגדיר אות7 ג� (ד בתהילי� "בפרק ק"  8ְרֵזי ְלָבנ�7 ֲאֶ�ר ָנָטע'דֲעֵצי "והמעצמות הללו מוגדרות כ; "ָהרֶֹמֶ#ת ַעל ָה�ֶר)

 שהרי –כשה� חששו מפני המעצמה האשורית ה� רצו לחסות בצילו של פרעה מל1 המעצמה המצרית , ולפיכ1). יחזקאל הנביא
  ".לִֹהי�-  ֲאֶ�ר ְ�ַג7 ָהֱאֲעֵצי ֵעֶד3"ג� הוא נמנה ע� אחד מ

  
  .ד בתהילי�"ול� ובהבנת פרק קאול� ישעיה גילה לה� שה� טועי� בהבנת פרשיות בריאת הע

  
  "טוב"בהבנת ה" צל' האד'"השיבוש  בהבנת 

אול� ה� , שהוזכר בפרשיות הבריאה" צל� האד�"שרי יהודה חשבו שהמעצמות העולמיות והעומדי� בראש� מסמלי� את 
  :ה קוק"של הראי" חזו7 הצמחונות והשלו�"וכ7 מבואר ב, טועי�
בכל ווירדו בדגת הי� ובעו2 השמי� ובבהמה ובכל האר) 'שהרדיה האמורה בתורה , י7 ספק לכל איש משכיל והוגה דעותא"

; פרטי ושרירות לבוהאיננה מכוונת לרדיה של מושל ערי) המתעמר בעמו ועבדיו רק להפיק חפצו ', הרמש הרומש על האר)
עול� 'שאמר , עשיומעל כל הטוב לכל ורחמיו ', חלילה לחוק עבדות מכוער כזה שיהיה חתו� בחות� נצחי בעולמו של ד

  "' חסד יבנה
  ):חלק שלישי פרק יג(מורה נבוכי� � ב"ג� בדברי הרמב, כ1 מבואר בקצרה

  ."רק להגיד טבעו אשר הטביעו הש� יתעלה עליו - !! שאי7 ענינו שנברא לכ1',(ְרד( ִ�ְדַגת ַה�9ָ 'כאמרו באד�"... 
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        פרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצא

        

אול� הוא ; והוא מסוגל לרדות בבעלי החיי� ובבני האד� האחרי�. וטע� טבע של מסוגלות לשל" להי�-צל� א"האד� נברא ב
האמיתי הוא בקשת " טוב"ה". טוב" בהבנת השיבושהמציאות של המעצמות הכבירות נוצרה מתו1 !! לא נברא לתכלית הזו

" יותר טוב"ה שיהי" לח�"בתחילה ה� רוצי� . אול� בני האד� השתבשו וה� רוצי� טוב גשמי. הרוחניות מהג7 עד7 העליו7
עד שה� מגיעי� , ה� מחפשי� טוב גשמי אחר, הגשמי הזה" טוב"ולאחר שנפש� אינה שבעה מה. של הבהמה" לח�"מה

  .ולאחר מכ7 להשתלטות על עמי� אחרי�, ולהשתלטות על בני האד� שסביב�, "זהב"לצבירת 
  

והוא מסוגל לקלוט נבואות ,  מהעול� העליו7שמגיע" טוב"והוא מסוגל לקלוט את ה, ישעיה מגלה שע� ישראל שונה מהגויי�
" לח� גשמי"קליטת הרוחניות אינה מתגלה אצל שרי יהודה מפני שג� ה� עסוקי� ברדיפה אחר . ורוח הקודש ברמות שונות

" ֶלֶח' ָצר"ולאחר שה� יאכלו . ה ית7 לה� תפריט שיחזיר אות� לרוחניות הזו"אול� הקב. ממאכל הבהמות" יותר טוב"שיהיה 
ְו�ְזֶני1ָ ִ�ְ�ַמְעָנה ָדָבר ֵמ8ֲחֶרי1ָ ֵלאמֹר ֶזה ַהֶ<ֶר1ְ  :ְוָהי( ֵעיֶני1ָ רֹא�ת ֶאת מ�ֶרי1ָ "–� יתחילו לקלוט את הרוחניות ויתקיי� בה� ה

ֶת� ְוִטֵ:א "–) שליטה, זהב, כס2(ובתחליפיו השוני� " לח� הטוב"ה� ימאסו ב" טוב הרוחני"וכאשר ה� יקלטו את ה". ְלכ( ב�
  ".ֶאת ִצ=(י ְ=ִסיֵלי ַכְסֶ=1ָ ְוֶאת ֲאפ;ַ<ת ַמJֵַכת ְזָהֶב1ָ

  
ָהרֵֹפא ִלְ�ב9ֵרי ֵלב 9ְמַח�Dֵ " = "ֶאת ֶ�ֶבר ַע<� 9ַמַח� ַמָ:ת� ִיְרָ@א' דֲחבֹ� ְ�י�� "" (יתרפא"בשלב הראשו7 לאחר שע� ישראל 

והוא יזרע את ). עול� הזריעה(האד� שמוזכר בפרשיית הבריאה הראשונה הוא יחל למלא כראוי את תפקיד , ")ְלַעCְב�ָת'
טוב "שמוזכר בפרשיה השניה של בריאת העול� הוא " טוב"אול� ע� ישראל יבי7 שה. האדמה כדי שתצמיח מזו7 לבעלי החיי�

  .ו לחמה של הבהמהכמ" לח� צר"והלח� של ע� ישראל יהיה . והוא לא ירצה להשתלט על בעלי החיי� ועל העול�; "רוחני
א1 האד� לא יגזי� בעבודתו לשיפור ". עשב משופר"של האד� יהיה " לח�"ואמנ� בפרשיה השנייה של הבריאה משמע שה

 ויהיה די בכ1 כדי להביא את העשב הזה –" קו) והדרדר"מה" עשב התבואה"עבודתו של האד� תהיה לברור את . אכילת העשב
בעלי ". ְ�ב(8ת ָהֲאָדָמה"וימשי1 להיראות כ" עשב"והוא ישמור על צורתו כ, ברמה נמוכההזה יוותר " לח�"ה".  לח�"להגדרת 

ְוָהֲאָלִפי� : "...וג� ה� יאכלו ממנו, לא יופלו לרעה" עול� הזריעה"של  "עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה"החיי� שפועלי� יחד ע� האד� כ
  ".ר זֶֹרה ָבַרַחת 9ַבִ<ְזֶרהֲאֶ�ְוָהֲעָיִרי� עְֹבֵדי ָהֲאָדָמה ְ�ִליל ָחִמי) יֹאֵכל( 

  
הוא ידע שמל1 אשור והממלכה האשורית אינ� , יזכה לטוב רוחני, כאשר ע� ישראל יתרפא ויבי7 נכונה את פרשיות הבריאה

ל ִ%י ָער(1ְ ֵמֶאְתמ(": "גיהנו�"והוא מיועד ל. מל1 ערי) זה הוא תוצאה של שיבוש חמור בהבנת פרשיות הבריאה". ע) בג7 עד7"
  .ניצל ממל1 אשור' ומי שזוכה לטוב הרוחני ובוטח בד...". ָ�ְפֶ�ה ַ � הוא ִהיא ַלֶ:ֶל1ְ ה(ָכ7

  
זרעי� של "מסביר מדוע דניאל הל1 להביא , שבנוי על מזו7 שדומה למזונ� של בעלי החיי�, תפריט חיזוק האמונה של ישעיה

  ".אספסת
  

  חלו' נבוכדנצר ופרשיות בריאת האד'
דניאל פתר את . 'חזהו וזרועותיו כס2 וכו, גדול שראשו זהב" צל'"פר דניאל מסופר שנבוכדנצר חל� שהוא רואה בפרק ב בס

נזכרת לראשונה בפרשיה הראשונה של בריאת " צל'"המילה ". צל�"הזהב של ה-החלו� ואמר לנבוכדנצר שמלכותו היא ראש
...".  ִ%ְדמ(ֵתנ( ְוִיְר<( ִבְדַגת ַה�9ָ (ְבע�2 ַהKַָמִי� (ַבְ�ֵהָמה (ְבָכל ָה�ֶר)Dְַצְלֵמנ�9 ַו9ֹאֶמר ֱאלִֹהי� ַנֲעֶ#ה �ָד" :)כו, בראשית א(האד� 

 -בכל מקו� שבני האד� גרי� . הזה" צל�"דניאל הסביר לנבוכדנצר שהחלו� מגלה שיש במלכות נבוכדנצר את התכונות של ה
  .7ני האד� הוא שולט ג� על החיות ועל עו2 השמי�באמצעות השליטה על ב. נבוכדנצר שולט עליה�

  
סמיכות . הזה" צל�"של זהב ורצה שכל בני העול� ישתחוו ל" צל�"שנבוכדנצר הקי� , בסמו1 לפרשיית החלו� ופתרונו מסופר

. 8לונבוכדנצר רצה שישתחוו ויתנו כבוד לממלכה ש". צל� הזהב"הענייני� מסבירה את האידיאולוגיה שעמדה מאחורי הקמת 
ומכיוו7 ". להי�-צל� א"לבריאת אד� שנברא ב" עול� הזריעה"דניאל גילה לו שהממלכה שהוא הקי� מגשימה את תכנית 

ורצה שישתחוו לדבר , שמסמל את הממלכה שלו" צל� זהב" הוא הקי� - " צל�"שהממלכה של נבוכדנצר היא ראש הזהב של ה
  .שמסמל את הממלכה שלו

  
ביאור שבעקבותיו ". צל�"והוא רצה להוסי2 לנבוכדנצר תוספת ביאור בהבנת ה, נצר מכוונתודניאל רצה להניא את נבוכד

שהאד� נברא ע� מסוגלות , � במורה נבוכי� שהובאו לעיל"דניאל רצה להסביר לו את דברי הרמב. נבוכדנצר יתבייש במעשיו
ת היא שיבוש בהבנת תכנית הבריאה ואי7 זה וממילא הממלכה הבבלי!!  א1 הוא לא נברא לש� כ1–לרדות ולשלוט בכל העול� 

  .ראוי להשתחוות לה
ועוזר ;  מחזק את האמונה בבורא עול�-שתפריט שבנוי על מאכל פשוט של בהמות , דניאל ידע את מה שהנביא ישעיה ידע

מחזיר את תפריט כזה .  אלא יורשי גיהנ�-" עצי� בג7 עד7"להפנמת הרעיו7 שהמעצמות הגדולות והעומדי� בראש� אינ� 
  .של העול� בלא רצו7 להשתרר על בעלי החיי� ועל האנשי�" זורע"האד� לתפקידו המקורי להיות ה

דניאל רצה שנבוכדנצר ימלא את התפקיד .  צמח שמשמש כמאכל לבהמות-דניאל הל1 להשיג זרעי� של אספסת , לפיכ1
רק אז לאחר שנבוכדנצר יאכל את . ע� הבקריזרע את האספסת ויאכל אותה יחד , "עול� הזריעה"האידיאלי של האד� ב

הוא יהיה מסוגל להבי7 . אמונתו של נבוכדנצר תתחזק והוא יהיה מסוגל לקבל את האמת שבדברי דניאל, התפריט הפשוט הזה
  .שהממלכה שלו היא שיבוש בהבנת תכנית הבריאה ואי7 זה ראוי להשתחוות לה

  
  .ה כבר תכנ7 את המהל1 בדר1 אחרת  בפרק הבא בספר דניאל"קבה. דניאל לא נזקק לזרעי האספסת, בסופו של דבר

  
  התפריט לשיפור האמונה של נבוכדנצר

שהחיות והעופות , הוא ראה ע) גבוה מאוד. חלו� נוס2, שנבוכדנצר חל�) בתרגו� מאוד חופשי(בפרק ד בספר דניאל מסופר 
מה . הורה לקצו) את הע) ולפזר את החיות והעופות ממנולאחר מכ7 ירד מלא1 מהשמי� ו. חוסי� בצילו ושיש בו מזו7 לכל בשר

  .הואיאכל את עשב השדה ע� הבקר במש1 שבע שני�, לבב האנוש הוחל2 בלבב חיות.  שיוותר הוא השרש המרכזי
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ע� הבקר כדי " עשב השדה"שנגזר עליו לאכול את , הע) הוא נבוכדנצר מל1 בבל. דניאל פתר לנבוכדנצר ג� את החלו� הזה

ה שולט מלמעלה על בני האד� והוא הציב בראש הממלכה "זאת כדי שידע שהקב. יר אצלו את האמונה בבורא העול�להגב
וירדו בדגת הי� 'מ7 השמי� רצו לגלות לנבוכדנצר שהרדיה האמורה בתורה ". שפל שבאנשי�"הבבלית את נבוכדנצר המוגדר כ

איננה מכוונת לרדיה של מושל ערי) המתעמר בעמו ועבדיו ', בכל הרמש הרומש על האר)וובעו2 השמי� ובבהמה ובכל האר) 
הידרדר והגיע " ְ�ַפל ֲאָנִ�י�"שהוא נבוכדנצר , אלא שזו מסוגלות של המי7 האנושי. פרטי בשרירות לבוהכדי להפיק את חפצו 

  .וות לתופעה השפלה הזולפיכ1 בודאי שאי7 ראוי להקי� צל� של זהב לכבודה של הידרדרות זו ולצוות על כול� להשתח. אליה
  

וישעיה הנביא גילו שההידרדרות הזו החלה מתו1 ) כפי שהארכנו להסביר בשבוע הקוד�(המשורר ברוח קדשו בתהילי� 
התרופה להידרדרות של נבוכדנצר תהיה הירידה ממעמדו , לפיכ1. של הבהמות" עשב"יותר מה" טוב"החיפוש אחר מזו7 שיהיה 

אמנ� לאחר שבע שני� של אכילת . 9לאכול את עשב השדה יחד ע� הבקר במש1 שבע שני�הוא יצטר1 . וההשתוות לבקר
  .אז הוא חזר הוא לכס מלכותו'; והתפלל לד, "דעת"התפריט להגברת האמונה נבוכדנצר קיבל 

  
מועיל  שתפריט צמחי פשוט של מאכל בהמות -) שהאמורא שמואל נקט בה(ישעיהו הנביא  ודניאל , שיטת� של משורר תהילי�

  !?מדוע התורה לא המליצה בעצמה על התפריט הזה לע� ישראל.  מעוררת שאלה–מאוד לחיזוק האמונה בבורא עול� 
ניווכח שהתפריט הזה מומל) , � מביא אות� בהלכותיו"ובדר1 שהרמב, אמנ� א� נעיי7 היטב בצוויי התורה על שנת השמיטה

  .באי�ת נארי1 בכ1 במאמרי� ה"ובעזהשי. ג� על ידי התורה
  

_____________________________________________________________  
  
וההתייחסות אל . )לח, דניאל ב(: (ְבָכל ִ<י דארי7 ְ�ֵני ֲאָנָ�א ֵחיַות ָ�ָרא ְוע�2 ְ�ַמ9ָא ְיַהב ִ�יָד1ְ ְוַהְ�ְלָט1ְ ְ�ָכְ?ה�7 אנתה ה(א ֵראָ�ה ִ<י ַדֲהָבא"   7

ֶאת ָהEֶר� ֶאת �נִֹכי ָעִ#יִתי : "שמוזכר בפרשית בריאת העול� מופיעה ג� בנבואת ירמיה" צל�"מי שיש בו תכונות של הנבוכדנצר כאל 
�נִֹכי ָנַתִ�י ֶאת ָ%ל ָהֲאָרצ�ת ָהֵאֶ?ה ְוַעָ�ה  :ֲאֶ�ר ַעל ְ=ֵני ָה�ֶר) ְ�כִֹחי ַהָ ד�ל (ִבְזר�ִעי ַהְ'ט(ָיה (ְנַתִ�יָה ַלֲאֶ�ר ָיַ�ר ְ�ֵעיָניָהEָד' ְוֶאת ַהDְֵהָמה 

 )ה, ירמיהו כז" (: ָנַתִ�י ל� ְלָעְבד�ְוַג' ֶאת ַחַ?ת ַהFֶָדהְ�ַיד ְנב(ַכְדֶנאQַר ֶמֶל1ְ ָ�ֶבל ַעְבִ<י 
דצל� דנבוכדנצר לאו עבודת בנו ת�  אומר ר- :'שלא השתחוו לצל�'ה "ד ;א,  ד2 גבמסכת עבודה זרהתוספות וכעי7 כ1 ביאר רבנו ת� ב   8

 ..."כוכבי� הוא אלא אנדרטי עשוי לכבוד המל1
ְוִעְ#ָ�א ): "כב, דניאל ד" (טל השמי�"וג� מהרטבה ב, תהלי1 שיפור האמונה של נבוכדנצר היה מורכב מאכילת עשב השדה כמו החיות   9

מבואר שבטל השמי� יש מסוגלות להגברת ) מהדורא קמא סימ7 קנט(7 "בליקוטי מוהר...".  ָל1ְ ְמַצְ�ִעי97ִמBַל ְ�ַמָ?אְכת�ִרי7 ָל1ְ ְיַטֲעמ(7 
) שידוע בתור תפריט של אמונה" (עשב השדה"ונראה שהשילוב של . אול� הוא מבאר ש� שבטל הזה יש ג� סיכו7. 'האמונה והבטחו7 בה

  .ונה בבורא העול� להגברת האמ- יחדיו –וה� פועלי� , סיכו7-יוצרי� שילוב חסר" טל"ביחד ע� ה

 

  
  ה"בנימי3 בוני' ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  )א"מתו1 ח(

   Israel  ,salemJeru                  ישראל, רושלי'י
  א"תנש, רחשוו7מ

  �"תנבהיחס למספרי' 

  אלהש

 4תו1 (יוצאי מצריי� המספר שישי� ריבוא , למשל. לאור הידיעות על העול� העתיק, 1 קשי� מאוד בעיני"מספרי� בתנה
, ואולי יש להתייחס למספרי� שלא כפשוט�. 'וכו) עשרות אלפי�(מספרי הרוגי� במלחמות , ) נפש-70מ, דורות בלבד

כסמלי� וכמרמזי� לדברי� ) 'שבע סימ7 ברכה וכו,  הוא לשו7 גוזמהתשלש מאו - למשל (, ל"בדומה למספרי� אצל חז
  .נסתרי�

  
  שובהת

כ7 הדבר . ג� ביחס למספרי� הנזכרי� בה, י התורה מראה בעליל שאי7 מקרא יוצא מידי פשוטותבוננות מקיפה בפסוקה
התורה כולה , מ"מ, ישי� רבואששבעי� איש לא יתרבו תו1 זמ7 קצר ל, י הטבע"שעפ, למרות. ביחס למספר בני ישראל, ג�



   

   
3333        

 

        פרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצאפרשת כי תצא

        

 

, כבר בראשית הירידה למצריי�. מקראותכ1 ג� מוכח מפשטי ה. לאבות ולבני ישראל', מליאה בהשגחה ניסית גלויה של ה
פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד ", התורה מספרת שבאר) מצרי� בני ישראל. 1הובטח ליעקב שזרעו יהיה ש� לגוי גדול

שעמדו בראש , לא היו פרעה מל1 מצרי� ובלק מל1 מואב, אלמלי פסוק זה היה כפשוטו. 2"מאוד ותמלא האר) אות�
הנה כסה את עי7 "ולא היה בלק אומר . 3"רב ועצו� ממנו: "י� מבני ישראל ואומרי� עליה�חושש, ממלכות גדולות

  .4"האר)
  
, עליה�' ות נאמנה לגודל השגחת הדויהי זה בעיניה� לע. טרח להזכיר לדור הנכנס לאר) נס גדול זה, � משה רבינוג

בשבעי� נפש ירדו . ת האלה אשר ראו עיני1הוא תהלת1 והוא אלוקי1 אשר עשה את1 את הגדולות ואת הנוראו: "באומרו
  .5"אלוקי1 ככוכבי השמיי� לרוב' אבותי1 מצרימה ועתה שמ1 ה

  
צבאות העמי� התבססו בעיקר על , ת� ימי�וי הידוע לנו על א"עפ. 1"ג� ביחס למספרי ההרוגי� במלחמות בתנ, 7 הדברכ

. יכולתה הצבאית של מדינה נמדדה בעיקר לפי גודל צבאה. ופחות דגש נית7 על פיתוח כלי מלחמה, יכולתו של הלוח� הרגלי
. מספר גדול מאוד של הרוגי�, בדר1 כלל, והתוצאה היתה. אלו באלו, הקרב היה בעצ� כתישה אדירה של שני צבאות, לכ7

 לנו מ אי7"מ. 6כולל ג� המספרי� המוזכרי� בה, אי7 לנו ג� להתעל� מתכני� עמוקי� המלווי� כל פרט בתורה, ע� כל זה
ל "בעוד שחז. 7"לשו7 חכמי� לעצמ7, לשו7 תורה לעצמה: "'אמרו בגמ, ל"להתייחס אל דברי התורה כמו אל מאמרי חז
  .כ במציאות"מתגלמת ג, התורה מראה לנו אי1 תורת חיי� זו, ביקשו להעביר אלינו מסרי� רוחניי� עמוקי�

  
____________________________________________________________  

  
  .'ג, ו"מ, בראשית   1
  .'ז', א, שמות   2
  .'ו, ב"במדבר כ', ט, ש�   3
  .'ה, ש�   4
  .ב"כ-א"כ', י, דברי�   5
מ "מי מרו� ממעייני הישועה להגרי. ב"י, ד"י, במדבר, מדרש רבה. י ש�"וברש. 'ח, ב"ל, עיי7 דברי�, לדוגמא בייחס למספר שבעי�   6

  ".תנו רבנ7"ה "ד, א"ע', ל, קידושי7 ד, ופני יהושע. ב"ע', ד, עיי7 זוהר שמות, ריבואובייחס למספר שישי� . 'ר' פ עמ"חרל
  .ב"ע, ז"חולי7 ד2 קל   7

  
  
  
  

  ,� צוות המשיבי� ובברכת התורהבש
  

  ה ארנריי1          הרב יוס2 כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :אני מאשר ג�
   שאול ישראליהרב

  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-לות בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהי

  
  
  
  

  

  ' ו,'חלקי' א, "במראה הבזק"ת "שו
. השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. תשובות לשאלות מרבני הגולה

ת הספרי� עוסקי� בארבע". דרכיה דרכי נע�"התשובות מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר1 של 
        ".תורת חיי�"תו1 ניסיו7 לקחת בחשבו7 ג� את החלק החמישי ההופ1 את התורה ל" שלח7 ערו1"חלקי ה

  )לח� לקניה(  360I  300P במקו� מחיר מבצע לששת הכרכי� 


