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תשס"ט

מתי "קשר רשעי אינו מ המני "? לקראת בחירות תשס"ט
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
משה רבנו מושיע של בני ישראל ומוציא ממצרי נבחר לתפקידו בידי הקב"ה .מינוי שכזה ,לכאורה מעמיד אותו במקו שבו
הוא איננו זקוק לבחירה או להכרה של הע .עיו בפרשיות הראשונות של ספר שמות ולימוד בספר במדבר ,מגלה שהמציאות
בשטח לא הייתה פשוטה .על מנהיגותו של משה היו מערערי רבי והבולטי שבה היו דת ואביר.
אנו צריכי לשאול עצמנו ,בהנחה שמנהיג זקוק להסכמת הע ,הא רשעי כמו דת ואביר אמורי להשתת בהלי
הבחירה? הא ה נמני על הציבור?
רבי מצטטי את הגמרא במסכת סנהדרי הקובעת חד משמעית:
"קשר רשעי הוא ,וקשר רשעי אינו מ המני" )סנהדרי כו ע"א(.
א כ ,אי מקו לשאלה שהעלנו .רק אנשי שאינ רשעי ,ה שאמורי להשתת בבחירות ובמת התשובה לשאלה מי
הרוב.
כדי להבי את הנושא לעומק יש צור בהבנה של המציאות בה עוסקת סוגיה זו .להל הפסוקי עליה נסמכת הסוגיא:
ֹאמר ָה ָע ַה'ֶה ָק ֶ2ר
ֹאמרֶ 4ק ֶ2ר ְלכֹל ֲא ֶ2ר י ַ
1מר יְ דֹוָד ֵא ַלי ְֶ 0ח ְז ַקת ַהָ/ד וְ יִ ְֵ .רנִ י ִמ ֶֶ ,כת ְֶ +ד ֶר ְ ָה ָע ַה'ֶה ֵלאמֹר :לֹא ת ְ
" ִ0י כֹה ַ
ֲריצ) "4ישעיהו ח' יא7יב(.
ירא 4וְ לֹא ַתע ִ
מ5רא 5לֹא ִת ְ
וְ ֶאת ָ
הגמרא מסבירה:
"מאי קשר רשעי! שבנא הוה דריש בתליסר רבוותא ,חזקיה הוה דריש בחד סר רבוותא .כי אתא סנחריב וצר עלה
דירושלי ,כתב שבנא פתקא ,שדא בגירא :שבנא וסיעתו – השלימו ,חזקיה וסיעתו לא השלימו .שנאמר "כי הנה הרשעי
ידרכו קשת כוננו חצ על יתר" )תהילי י"א( .הוה קא מסתפי חזקיה ,אמר :דילמא חס ושלו נטיה דעתיה דקודשא
ברי הוא בתר רובא ,כיו דרובא מימסרי  7אינהו נמי מימסרי .בא נביא ואמר לו " :לא תאמרו קשר לכל אשר יאמר הע
הזה קשר".
לנוחיות הקוראי נביא את הגמרא בתרגו חופשי:
"מהו קשר רשעי? לשבנא שהיה שר בכיר בממשלו של חזקיה מל יהודה היו מאה ושלושי אל תומכי7שומעי לקחו,
לחזקיהו המל היו רק מאה ועשרה אל .כאשר האשורי כבשו את כל אר יהודה וצרו על ירושלי ,רצה שבנא להבטיח את
עתידו האישי ושכנע את תלמידיו להיכנע לאשורי .הוא ג שלח מכתב באמצעות ח אל סנחריב בו הוא מביע את כניעתו
ומאשי את חזקיהו במלחמה .במכתב זה מנסה שבנא לדאוג לגורלו לאחר הכיבוש האשורי .חזקיה חשש שהוא צרי לקבל את
הכרעת הרוב ולותר על העצמאות הפוליטית והרוחנית של ע ישראל ,כדרכו של שבנא .לכ שלח הקב"ה את ישעיה הנביא כדי
להדריכו שבמקרה זה אי ללכת על פי הרוב ,כיו שקשר רשעי הוא ,וקשר רשעי אינו מ המני".
במאמרנו "רוב ומיעוט במחלוקת פוליטית" בקוב "חמדת האר" חלק ג' )עמ'  140בגרסה הוירטואלית(
הסברנו כי בימי אחז  7דור אחד קוד לחזקיה ,התלבט הנביא עצמו שמא הוא צרי לקבל את הכרעת הרוב .ההוראה האלוקית
המיוחדת בפסוקי אלה מנעה אותו מללכת בדר זו.
אכ ,במבט ראשו ,נראה שמסוגיה זו מוכח כי רק אנשי יראי שמי אמורי להכריע בסוגיות ציבוריות ,אול ,עיו מעמיק
בסוגיה מגלה את ההפ:
א .לנביא ברור כי בסוגיות ציבוריות הרוב קובע.
ב .א על פי שתפקידו העיקרי של הנביא הוא להדרי את הע בענייני ציבור על פי צרכי השעה )להבדיל מפסיקת הלכה
לדורות שהיא עניינ של חכמי התורה( ,הרוב יכול להכריע כנגדו.
ג .כאשר ,יש צור בהכרעה אחרת הנביא מקבל נבואה מיוחדת המורה לו להכריע כנגד הרוב.
ד .הרשעי שדעת אינה מתקבלת א על פי שהרוב תומ בה אינ רשעי במצוות שבי אד למקו או בי אד לחברו
אלא שה מושחתי בדרכ בתחו הלאומי .ה משתפי פעולה ע ע זר כנגד אחיה ומוכני להבטיח את עתיד
הפוליטי והקיומי באמצעות הלשנה למל זר .שבנא7שרו של חזקיה הוא הדוגמא לכ.
א כ ,מסקנתנו היא שהדר לבחירת מנהיגי ,המבוססת על בחירות דמוקרטיות חופשיות היא אכ הדר הנכונה
ג על פי מסורת ישראל .בבחירות אלה אמורי להשתת כל חלקי הציבור הנאמני לעמ )כל אחד לפי דרכו הפוליטית(,
בלי קשר לשאלה עד כמה ה מדקדקי בקיו המצוות.
רק בודדי כמו שבנא )שרו של חזקיה( ודומיו ה "קשר רשעי" שאינו מ המני.
)בעזה"י ,בשבוע הבא נתייחס להיתר ההלכתי של השתתפות ערביי ישראל בבחירות(
לע"נ הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  02"5371485פקס02"5379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

לע"נ רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג
ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
נית לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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כט' טבת" ו' שבט ,בבא קמא דפי כח"לד

חיובו של אד שר ברשות הרבי והזיק
הרב עופר לבנת
למדנו השבוע בד היומי )לב עמוד א( שא אד ר ברשות הרבי והזיק לאד אחר שהל ש שהוא חייב ,כיוו שהדר
הרגילה לנוע ברשות הרבי היא בהליכה ,ריצה נחשבת שינוי .אמנ ,אומרת הגמרא ,שבערב שבת בי השמשות ,אד שר
ברשות הרבי והזיק  7פטור ,כיו שיש רשות לרו כחלק מ ההכנות לשבת.
הלכה זו נפסקה בשולח ערו )חוש משפט סימ שעח סעי ח( .הרמ"א ש )על פי הנמוקי יוס בש הרמ"ה בד טו עמוד ב
בדפי הרי"( מסייג הלכה זאת שאמנ בסת אנו מניחי שאד שר ערב שבת בי השמשות עושה כ לכבוד שבת ,א א
נודע שריצתו לא הייתה לכבוד שבת אלא לשאר חפציו ,הוא חייב על הנזק.
הסמ"ע )סעי קט יא( הבי שלפי הרמ"א רק אד שר לצורכי שבת פטור ,א א ר לעיסוקיו ,על א שעושה כ כדי
לגומר לפני שבת ,הוא חייב .אמנ התוספות יו טוב )בבא קמא פרק ג משנה ו( הוכיח מלשו הרמב" )חובל ומזיק פרק ו
הלכה ט( שכתב "וא היה ערב שבת בי השמשות פטור מפני שהוא ר ברשות כדי שלא תכנס שבת והוא אינו פנוי" ,שג א
ר לעיסוקיו כדי לסיימ לפני שבת הדבר נחשב ריצה לכבוד שבת והוא פטור .ערו השולח )שעח ,יח( פסק כ ג לשיטת
הרמ"א.
עוד דנו הפוסקי מה הדי א אד ר בכל זמ ,לצור מצווה אחרת והזיק .המרדכי )בבא קמא סימ לח( פסק שרק מי שר
בכניסת שבת פטור ,כיוו שיש לח של זמ ,א א אד ר לשאר מצוות כגו שר לבית הכנסת או לבית המדרש ,כיוו שיש
פנאי ,הוא חייב .בדומה לכ פסק החוות יאיר )סימ רז הובא בפתחי תשובה שעח סעי קט ג( על אד ששמע את השמש
קורא לבוא לקידוש לבנה ור כדי להספיק לומר את ברכת הלבנה ברוב ע ובדר הזיק ,שא על פי שיש מצווה לומר ברכת
הלבנה ביחד ע הציבור ,מכל מקו כיו שאפשר לומר את ברכת הלבנה ביחיד ,אי הדבר בהול כמו ריצה לכבוד שבת ולכ
חייב .אמנ א אד ר מסיבה הקשורה לפיקוח נפש כגו להציל משריפה ,או מטביעה ,פסק ערו השולח שודאי פטור
כיוו שחייב לרו בכל כוחו וזהו קל וחומר מאד שר לכבוד שבת.

בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי" את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת בית
הדי על פי די .בכ נבנה נדב נוס בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

מתה מחמת מלאכה
הרב יואב שטרנברג
השבוע נעסוק בפטור השיי לכל השומרי ,ובכלל שואל ,פטור 'מתה מחמת מלאכה'.
הגמרא בבבא מציעא )צו (:דנה אד ששאל ,בהמה והכחישה מחמת העבודה שעבדה .לכאורה ,השואל ,שחייב באונסי ,חייב
לפצות את הבעלי על ירידת השווי .אול ,הגמרא מביאה את דעת רבא ,שמחדש שלא זו בלבד שא הבהמה הכחישה מחמת
מלאכה ,פטור השומר ,אלא אפילו א הבהמה מתה מחמת מלאכה פטור השומר .נימוקו של רבא' :לאו לאוקמא בכילתא
שאלתה' ,דהיינו ,השואל לא שאל את הבהמה כדי להניחה בביתו ,אלא כדי להשתמש בה.
לכאורה ,הסבר הגמרא תמוה .נכו הדבר שהשואל לא שאל את הבהמה כדי להניחה בביתו ,אלא כדי להשתמש בה .אבל הרי
שואל חייב ג באונסי .א כ ,מדוע הוא פטור מתשלו כאשר הבהמה מתה מחמת מלאכה? בביאור טע הפטור של 'מתה
מחמת מלאכה' נחלקו הראשוני:
הרמב" )חידושי לבבא מציעא ש( כתב:
"וי"ל דשואל ודאי חייב באונסי אבל לא בפשיעה דמשאיל ,וכא משאיל פשע בה שהשאילה למלאכה והיא אינה יכולה לסבול
אותה וכגו שמתה מחמת אובצנא דמלאכה".
לדעתו הפטור של השואל הוא בגלל 'פשיעת המשאיל'.
לעומת זאת ,הרשב"א )חידושי ש( כתב:
"נראה לי דהיינו עיקר טעמיה דרבא דודאי מא דמשאיל פרה לחברו למלאכה מידע ידע דעבידא לאכחושי בבשרא דלאו לאוקמה
בכילתא שאלה ואפילו הכי ,לא ש ליה מעיקרא בכחשא וכיו דלאו בכחש קפיד א במתה מחמת מלאכה נמי לא קפיד דמה לי
קטלה כלה מה לי קטלה פלגא".
לדעתו הפטור של השואל הוא בגלל מחילתו של המשאיל.
הגמרא )ש צז (.דנה במי ששאל חתול מחברו ,כדי שיבריח את העכברי שבביתו .בגמרא ישנ שתי לישנות ,לגבי המש הסיפור.
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בלישנא הראשונה ,החתול מת כיוו שהעכברי הרגו אותו .בלישנא השניה ,החתול מת מאכילת יתר של עכברי.
הרמ"ה )מובא בטור ,חוש משפט סימ שמ סעי ו( כותב ,שמי ששאל בהמה ללכת בדר מסויימת ,ומתה הבהמה בדר מחמת
חיות רעות או ליסטי וכדומה ,הרי זה נחשב מתה מחמת מלאכה .והביא כראיה את הדי בלישנא קמא ,שהעכברי הרגו את
החתול .הרא"ש )מובא בטור ש( חלק עליו ,וכתב שבמקרה של החתול ,הוא נשכר לאכול את העכברי ,ומת מחמת העבודה ,אבל
לגבי הלסטי והחיות הרעות ,אי זה מתה מחמת מלאכה ,כיוו שג א לא היתה נלקחת למלאכה זו ,יתכ שהיתה נאנסת באופ
זה.
הבית יוס )בדק הבית ש( הסכי לדברי הרמ"ה .והסביר ,שג במקרה של הרמ"ה ,אילו הבהמה לא היתה יוצאת מ העיר ,לא
היו באי לסטי וחיות רעות .ונמצא שהיא מתה מחמת המלאכה שנשכרה אליה.
בשולח ערו נחלקו הדעות .המחבר )סעי ג( פסק כרמ"ה ,והרמ"א הביא את דעת הרא"ש .הש" )סק"ה( כתב ,שדעת הרא"ש
נובעת מהסברו של הרמב" ,לדי מתה מחמת מלאכה .הרא"ש סובר ,שכיוו שהפטור הוא רק כאשר המשאיל פשע ,הרי שאי
אפשר לחייב ,אלא כאשר הבהמה מתה מחמת המלאכה שנשאלה לה .אבל ,העובדה שהבהמה מתה או נגנבה על ידי לסטי בדר,
אינה עניי לפשיעה של המשאיל ,ולכ הרא"ש צודק .אמנ ,לטעמו של הרשב"א יש לומר ,שכיוו שהמשאיל ידע שבדר יש
סכנות ,הרי מחל על אונסי מעי אלו.
בתרומת הדש ד במקרה של אד ששאל חרב להילח במלחמה .בפועל ,ניצח הצד השני ,ולקח את כלי נשק של המנוצחי.
משאיל החרב טע ,שהשואל חייב לשל לו על החרב ,כיוו שהשואל חייב באונסי .אבל תרומת הדש כתב ,שכיוו שהחרב
נשאלה לצור המלחמה ,הרי המשאיל היה מודע לסיכוני ,ולכ השואל פטור כדי 'מתה מחמת מלאכה' .הש" )סק"ו( כותב,
שלסברת הרא"ש דלעיל ,שכמותה פסק הרמ"א ,אי כא פטור של מתה מחמת מלאכה .כיוו שהמשאיל לא פשע ,שהרי הסי עשה
את מלאכתו ולא נשבר ,אלא שהמנצחי לקחו אותו .אבל ,אליבא דהרשב"א נית להבי את שיטת תרומת הדש , ,שג אונס
שנבע מתהלי השימוש נחשב מתה מחמת מלאכה.

משפטי שאול
הוצאה מחודשת של הספר המכיל פסקי די עקרוניי של מו"ר מר הגאו הרב שאול ישראלי זצ"ל בשבתו
בבית הדי הגדול בירושלי .בספר ג משא ומת בנושאי אלה ע גדולי הדור.
מחיר הספר ) ? 80לח לקניה(

רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו  02"5382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 02"5379626 :

הרב מרדכי הוכמ

אלדד ומידד " ונבואות ַה ְָ .לו
חלק א'
בספר שמות מסופר שכחודש לאחר שישראל יצאו ממצרי ,ה התלוננו שה זוכרי לטובה את הלח והבשר שהיה לה
ה@ ָלו במקו הבשר .בספר במדבר מסופר
במצרי .הקב"ה נענה לה והעניק לה שני דברי :את המ במקו הלח ,ואת ְ
מה ְ@ ָלו  7ומתו.
שכעבור כשנה בני ישראל אכלו את המ בלבד ,וה התאוו לאכול בשר; וד’ המטיר לה ְָ Cלו ,והמתאווי אכלו ַ
ה@ ָלו חדל לרדת בינתיי?1
צרי להבי ,מדוע ְ
ה@ ָלו מתבארות במקומות אחרי .בתלמוד 2משמע ,שכל מה שארע בירידת ַה ְ@ ָלו בפע
קושי נוס נובע מהאופ שפרשיות ְ
השניה ארע כבר בפע הראשונה .כ עולה ג מפשטות מזמור ע"ח שבספר תהילי; וכ נמצא מפורש ג ב"מדרש הגדול" על
ספר שמות:3
בָ Cלו ראשו ,ילמד סתו מ המפורש"
בָ Cלו שני ארע לה ְ
"כל מה שארע לה ְ
מה ְ@ ָלו כאשר הוא ירד בשנית? הא ה שכחו שאכילת
אול ,א ַה ְ@ ָלו הרג בישראל כבר בפע הראשונה ,מדוע ישראל אכלו ַ
ַה ְ@ ָלו הורגת בה?
ירידת ַה ְ@ ָלו בשנית היתה כרוכה בהשראת נבואה על זקני ישראל ,והפרשיה רוממה את הנביאי אלדד ומידד .ברור הקשר
שבי אלדד ומידד לבי מאורעות ַה ְ@ ָלו מגלה הבנה נוספת בפרשיות הללו.

3
3
33

פרשת בא

מימיה לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה
בילקוט שמעוני )תורה ,תשלב( מובאת מסורת ,שמאירה באור חדש את הקשיי הללו:
ֹאכל ְִ +ק ֵצה ַה ֲַ Iחנֶה( .מימיה לא חטאו חטא
ְַ Fב ַער ֵָ +א 2ד’ ַוַ F
"ו ְַי ִהי ָה ָע ְִ 2מ ְתא ְֹנ ִני ) ַרע ְְ 34זנֵי ד’ ,וַַ 2ְ ִ/מע ד’ וַַ ִ/חר  5GHו ִ
גמור ולא לקו מכה גמורה ... ,משל למה הדבר דומה ,למי שהל אצל הזהבי לעשות לאשתו קוזמיו )תכשיט( ,והיא הולכת
ְ GH
ָא ֵֶ Fנזֶ ַעל ֵ
אצל המכש לעשות לו כשפי ...כ אמר הקב"ה אני משבח אתכ ב'אזניכ' שנאמר )יחזקאל טז ,יב( 'ו ֶ
ֵיה[
3זנ ֶ
ָהב ] ֲא ֶ<ר ְְ 4
3זנ ִָי ְ ,'8ואת מכעסת אותי ב'אזני' שנאמר )שמות לב ,ג( 'וְַ ִ/ת ְָ Gרק0ָ 4ל ָה ָע ֶאת ִנ ְז ֵמי ַהָ 9
ילי ַעל ְ
ֲג ִ
ַוע ִ
'!!".
הילקוט שמעוני מגלה ,שע ישראל לא חטא מימיו בחטא החמור של 'חטא העגל' או בחטאי החמורי של ' ִמ ְתא ְֹנ ִני'
ו' ִק ְבר>ת ַה ַ= ֲאוָה'; אלא שהכתוב מתאר חטאי קלי באופ קיצוני כאילו היו חטאי גמורי; וג העונשי )מכות( מתוארי
באופ קיצוני כאילו ה היו עונשי גמורי.
הקב"ה העניק לע ישראל במעמד הר סיני  7יכולת להאמי בו ובניסיו ,ולהשתחרר מהנהגות של דר הטבע .יכולת זו מכונה 7
3זנ ִָי ְ .('8ע
ילי ַעל ְ
ֲג ִ
3זנ ִַי ִל ְ2מ ַֹע" )דברי כט ,ג(; והנביא יחזקאל מדמה את המתנה הזו לתכשיטי זהב שעל האוזניי )' ַוע ִ
" ְ
ישראל לא חטא ב"עגל" בעבודה זרה ממש ,אלא שהע מאס במתנה הזו ,והכתוב מדמה את המאיסה הזו להורדת התכשיטי
ֵיה!!" .בני לוי נצטוו לענוש את החוטאי .הכתוב מספר שבני לוי הרגו את
3זנ ֶ
ָהב' ֲא ֶ<ר ְְ 4
" 7וְַ ִ/ת ְָ Gרק0ָ 4ל ָה ָע ֶאת ' ִנ ְז ֵמי ַהָ 9
החוטאי .במאמר "מלחמת בית הילל ובית שמאי" התבאר שמדרשי חז"ל רבי מרמזי שלא מדובר ב"הרג" ממש; אלא ש"בני
לוי" העדיפו לבטוח בד’ ולהמשי ולעמול בתורה ,וה נצטוו להתייחס אל מי שהיה שונה מה ובטח בהשתדלות הטבעית 7
כאל אנשי "מתי" ו"הרוגי".
הילקוט שמעוני מלמדנו ,שזו ג המשמעות הפנימית של פרשיות ' ַ= ְב ֵע ָרה' ו' ִק ְבר>ת ַה ַ= ֲאוָה' .הקב"ה שב והנהיג את ע ישראל
בהנהגה ניסית; והענ וארו הברית נוסעי לפניה ומכיני את הדר לאר ישראל .ע ישראל נוכח לראות שבאופ סמלי
הקב"ה שב והלביש על אוזניה את 'נזמי הזהב' .אול ג כעת ע ישראל שב וראה את ה"תכשיט" הזה כדבר רע; ה רצו
ְַ Fב ַער ֵָ +א 2ד’" .אול הילקוט שמעוני מרמז שזהו
בהנהגה טבעית ככל הגויי .ע ישראל נענש על כ ,והכתוב אומר " 7ו ִ
עונש סמלי ,והכוונה היא שד’ התייחס אליה כאל אנשי "שרופי" ו"מתי".
ההנהגה הטבעית שע ישראל חפ בה ,באה לידי ביטוי בדרישת לאכול בשר; והפרשיה הסמוכה בתורה מגלה זאת.

עוגות שהוציאו ממצרי טעמו בה טע מ
ע ישראל גורש ממצרי ללא "צידה" ,והוא הוציא עמו בצק ליו אחד בלבד .אול למרות זאת ,ה"עוגות" שה אפו מ הבצק
1כל4
4בנֵי יִ ְָ Cר ֵאל ְ
הזה הספיקו לה במש שלושי יו  7עד היו שה התלוננו על משה ואהרו .בתורה נאמר )שמות טז ,לה( " ְ
Hר ִָ +עי ָָ 2נה" .התלמוד מביא ברייתא שמקשה על כ ,שהרי המ החל לרדת לע ישראל רק כשלושי יו לאחר
ֶאת ַה ְָ I
יציאת ממצרי ,והברייתא מתרצת את קושייתה )קידושי ד לח ,א(:
Hר ִָ +עי ָ2נָה'  7וכי ארבעי שנה אכלו? והלא ארבעי שנה חסר שלשי יו אכלו! אלא לומר
1כלֶ 4את ַה ְָ I
4בנֵי יִ ְָ Cר ֵאל ְ
"' ְ
ל ,עוגות שהוציאו ממצרי  7טעמו בה טע מ ".
כוונת הברייתא לבאר שהמ היה מאכל פלאי וניסי ,א ג העוגות שע ישראל אפו מ הבצק היה בה "טע" של פלא .רק נס
יכול להסביר כיצד ע ישראל ניזו מהעוגות הללו במש שלושי יו .התורה רצתה להדגיש בפני ע ישראל שה ניזונו ב"נס"
במש ארבעי שנה ,וכשהיא אמרה "מ" היא התכוונה ל"נס" ,ולפיכ היא לא הבדילה בי הנס של העוגות לבי הנס של המ
עצמו.
בתנ" מופיעי ניסי נוספי שדומי לנס ה"עוגות" .אליהו ביר את האלמנה שזנה אותו )מלכי א יז ,יד( " ַ0ד ַה ֶַ Kמח לֹא
ֶַ 2על ְGנֵי ָה ֲא ָד ָמה" .ועל אליהו עצמו מסופר שהוא אכל " Nעגַת ְר ָצ ִפי וְ ַצ ַַ Gחת
ִת ְכ ָלה וְ ַצ ַַ Gחת ַה ֶֶ Lמ לֹא ֶת ְח ָסר ַעד יFֵ 5ת ד’ ֶ M
Hר ִָ +עי ַליְ ָלה ַעד ַהר ָה ֱאלֹ ִקי ח ֵֹרב" .4ה"ניסי" של אליהו נמשכו כל עוד היו
Hר ִָ +עי י 5וְ ְ
ילה ַה ִהיא ְ
ֵל ְ ְ+כ ַֹח ָה ֲא ִכ ָ
ָמיִ " ַ " 7וֶ /
זקוקי לה .מדוע ה"נס" של ע ישראל ת כעבור שלושי יו?! מדוע ה לא יכלו להמשי ולהיות ניזוני מ ה"עוגות"
הללו עד שיגיעו לאר ישראל?!
הניסי של אליהו נמשכו כל עוד חפצו ב .א ישראל רצו לחזור ולאכול כמו שה היו רגילי לאכול במצרי .ישראל התלוננו
מ?תנ? ְביַד ד’ " מגלה
1כ ֵלנֶ 4ל ֶח ָלַֹ Cבע" .הלשו " ֵ
מ?תנ? ְביַד ד’ ְֶ +א ֶר ִמ ְצ ַריִ  ְְ 2ִ +ב ֵFנַ 4על ִסיר ַה ָCָ +ר ְְ +
)שמות טז ,ג(ִ " :מי יִ ֵֵ F
שאי הכוונה למוות ביד המצרי ,אלא ל"מוות ביד ד’ " .ישראל שמעו שמי שמעדי להישאר בהרגלי האכילה שהורגל ב
נחשב  7בעיני ד’  7ל"מת" .אול ישראל העדיפו להיחשב ל"מת" ובלבד שה יחזרו להתענג על הרגלי האכילה שלה )במדבר
רבה ,ז ,ד(:
" ...זכורי אות הימי שהיינו במצרי בשעה שהיינו מבשלי קדירות קדירות של בשר ויושבי ואוכלי פכסמי ופותי
מ?תנ? ְביַד ד’"...
בתו הזו של בשר לואי מתנו ש ולא הוציאנו הא7להי מש שנאמר )שמות טז( 'מי ית ֵ

ירידת המ לישראל בזכות משה
במסכת תענית )ד ט ,א( מובא שישראל זכו לקבל את המ מפני שמשה רבנו התפלל עבור .בילקוט שמעוני מבואר שג מתנת
ַה ְ@ ָלו באה לישראל בזכות משה .5משה רבנו ביקש מד’ שיענה לבקשות ישראל; והקב"ה נענה לה והמטיר לה את ה'מ'
כמענה לבקשת ה'לח' ואת ה'שלו' כמענה לבקשת ה'בשר',
אול קיי הבדל ניכר בי שני סוגי המאכלי האלו .משה ,שהיה איש של " ַה ָָ Lמיִ " ,ראה בירידת המ עליית מדרגה עבור
ישראל .עד עתה ה ניזונו מ העוגות בנס נסתר ,ומעתה ה ניזוני מ המ שהוא נס גלוי של " ֶל ֶח ִמ ַה ָָ Lמיִ " .א הגעת
ה" ְָ Cלו" אל המדבר היא תופעה שמתרחשת מדי פע בפע ,והיא נחשבת ירידת מדרגה ביחס להסתפקות שהיתה לה עד עתה
מ העוגות; ובעיני ד’ ובעיני משה  7מי שמתאווה לאכול מאכל רגיל כזה נחשב לאיש "מת".
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משה ידע כבר בפע הראשונה ,שמי שמתאווה לאכול בשר נחשב  7בעיני ד’  7לאיש "מת" .אול בפע הראשונה משה ביקש
מד’ שלא יתייחס כ לישראל; ולכ ההתייחסות הזו אינה כתובה ש .משה התייחס אז לע ישראל כמו אב שמתייחס לבנו
הקט שמתאווה לדברי שטותיי .ההתייחסות הזו מכונה " ֲַ 0א ֶ2ר יִ ָ@א ָהא ֵֹמ ֶאת ַהֹ/נֵק" )במדבר ,יא ,יב(; ומשמעותה שהאב
מספק לבנו הקט את תאוותיו השטותיות ,וממתי לזמ שבנו הקט יגדל ויחדל מלהתאוות לה .משה הבי שישראל יצאו זה
עתה ממצריי ,וה דומי לתינוק; ולפיכ ה מתאווי לאכילת ה"לח" וה"בשר" שהיו מורגלי ב .ולכ משה התפלל אז
לד’ ,שיוריד לע ישראל ג את ה"מ" וג את ה"שלו".
אול לאחר כשנה ,ע ישראל החל במסע לאר ישראל כאשר הענ וארו הברית נוסעי לפניה בניסי גלויי .משה הניח
שע ישראל "התבגר" ויכול להיות דבוק בניסי ולהתנתק מהרגלי האכילה שהורגל ב .ולפיכ ,משה המשי להתפלל שירד
מ לישראל מפני שהמ היה אוכל של נס גלוי .אול הוא הפסיק להתפלל לירידת ְָ Cלו.
ההתרחשויות שאירעו לאחר מכ מרומזות בפרשיית המתאונני ובפרשיית מינוי הזקני.

פרשיית 'תבערה' ופרשית ה'אספסו@'
משה הודיע לע ,שה יצטרכו להסתפק באכילת המ; וההנהגה הזו נחשבת ל"תכשיט" שד’ מלביש לה על "אוזניה" .אול
ישראל טענו שה עדיי לא הגיעו לדרגה הזו ,וה ראו כדבר "רע" את ה"אוזניי" שד’ הלביש לה )ו ְַי ִהי ָה ָע ְִ 2מ ְתא ְֹנ ִני ַרע
ְַ Fב ַער ָ+
3זנֵי ד’( .משה הודיע לה שעקב סירוב לעלות בדרגה רוחנית ,ד’ מתייחס אליה כאל אנשי שבוערי באש " 7ו ִ
ְְ '4
ֵא 2ד’" .הילקוט שמעוני מבאר שאי מדובר באש רגילה ,והאנשי שנפגעו ממנה המשיכו לחיות ולתפקד כרגיל; ומבחינה
חיצונית אי אפשר היה להבדיל בי ה"מתי" ש"בערו"  7לבי ה"חיי" ש"לא בערו":
"ירדה אש מ השמי והיתה קופלת בה מחתה והולכת ,ולא היה בי המתי ובי החיי כלו".
אול הע צעק אל משה ,שיתפלל לד’ שיפסיק להתייחס אליה כאל "שרופי" בגלל רצונ להמשי ולאכול בשר; משה נענה
לה והתפלל וד’ סלח לה  7האש המיוחדת הזו שקעה.
הכתוב אומר שהאש המיוחדת אכלה " ְִ +ק ֵצה ַה ֲַ Iחנֶה" ,והילקוט שמעוני מביא ש שיטה ולפיה האש המיוחדת אכלה דווקא
בגדולי ישראל " 7בקציני שבה בגדולי שבה" .שיטה זו סבורה שג בפרשיית הסמוכה ,פרשיית ה'אספסו' שהתאווה
לאכול בשר ,ה'אספסו' הללו היו גדולי ישראל; וה אלו שעוררו את הע לבקש בשר .בגרסות הקדומות של אונקלוס המילה
'אספסו' מתורגמת כ"רברבי" ,שפירושה אנשי גדולי וחשובי .ג אונקלוס ,שמשתדל לפרש את התורה כפשוטה ,מגלה
לנו שהאספסו היו גדולי ישראל.
א שיטה זו טעונה ברור .מדוע גדולי ישראל מכוני בש 'אספסו'? ומדוע הקב"ה הורה למשה לסמו ולהאציל מרוחו על
בעלי התאווה הללו?
המש ,8בעז"ה ,בעלו חמדת ימי לפרשת בשלח.
____________________________________________________
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המפרשי דנו בשאלה הזו .רש"י )ערכי ד טו ,ב( כתב" :כשהתחיל המ לירד היה ְָ Cלו יורד עמו ...ולאחר זמ מרובה התאוו יותר".
שה ְ@ ָלו היה יורד רק לחלק מ הע ,או רק מידי פע .אול מפשטות הפרשיה משמע
הרמב" אומר בפרושו )שמות טז ,יב( שיתכ ַ
ה@ ָלו היתה מספקת והיא השקיטה את תלונות הע כבר בפע הראשונה שהוא ירד .וא הרמב" עצמו כותב כ בתחילה )ש(
שירידת ְ
ָבא ָל ֶה'; כי מה ית לה ומה יוסי לה בשר ליו אחד או
ָת י ִ
" 7כי על שני הדברי נתלוננו ובשניה שמע את תלונת ' 7וְ ַת ֲאו ָ
ה@ ָלו ראשו ,והאספסו אשר בקרבו
לשני!!" .בעלי התוספות )ערכי ,ש( הביאו פירוש נוס בש הר"ר יוס קרא..." :שפסק לה ְ
התאוו תאוה לפי שלא היה לה ְָ Cלו ,וירד לה ְָ Cלו שני" .פרוש זה מסביר את פשטות הפרשיות שבתורה ,אול הוא מצרי ברור מדוע
ַה ְ@ ָלו פסק מלרדת בינתיי.
בסוגיה ביומא )ד עה ,ב( נאמר" :כתיב ְש ָלו וקרינ ,סליו ,אמר רבי חנינא :צדיקי אוכלי אותו בשלוה ,רשעי אוכלי אותו ודומה לה
בָ Cלו כדאמרי' בערכי .ובההוא דפרשת בשלח אינו מפורש דנענשו על
כסילוי .".וכתב ש המהרש"א )חידושי אגדות(" :ב' פעמי חטאו ְ
כ 7 ,אלא דילמד סתו מ המפורש".
מובא ג ב"תורה שלמה" אות פג
מלכי א יט ו7ח
4ב ָקר יִ ֵָ Lחט ָל ֶה") .ילקוט שמעוני תורה רמז תתז(
"עד עכשיו לא עמד משה שהוא מספיק ֲ 7הצֹא ָ

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי בוני ע"ה
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)מתו ח"ו(

איטליה

Italy

טבת תשס"ג

די צאצא כה שנשא בת גיורת
שאלה
אישה שהתגיירה על7פי בית7די בעיר ורונה שבאיטליה ,לא המתינה ג' חודשי והתחתנה ע יהודי אחרי חודש מהגיור
)בנוגע להבחנה( .אחרי ט' חודשי ילדה בת ,שכשהגדילה התחתנה ע כה .הגיור היה בכ"ב בתמוז בשנה מסוימת ,החתונה
בכ"ח במנח7אב באותה שנה והלידה בג' בסיוו שאחר7כ .צאצאי הא הגיורת ונכדיה הכהני חיי בקהילתנו ,וכיוו
ששמעו שיש מי שהוציא לעז על כהונת ,ה פנו אלי כדי לברר את המצב.
השאלה היא ,הא יש איזה פקפוק בכשרות של כהני אלה? ואי להתנהג עמ ,שהרי תמיד עלו כראשו לקריאת
התורה ,עשו פדיו בכור ובירכו ברכת כהני )לפי מנהגי המקו(?

תשובה
מותר לכה לשאת בת גר או בת גיורת ,א אחד מהוריה יהודי.
אסור לכה לשאת בת גר וגיורת ,א בדיעבד לא תצא ,וג הוולד אינו מתחלל לכהונה 1א מדובר בבת שהורתה ולידתה
בקדושה ,2דהיינו שהגיור קד להריו.
לפי התאריכי הנ"ל ,מזמ הגיור ועד הלידה עברו יותר מתשעה חודשי מלאי ,לכ אי מקו לספק שמא ההריו קד
לגיור .1לכ אנו מניחי שהבת נולדה מהאב היהודי והא הגיורת לאחר הנישואי ,ומשו כ הבת מותרת להינשא לכוה
לכתחילה ,והוולדות כהני כשרי למהדרי.2
אילו היה מדובר במקרה שהבת נולדה קוד שעברו תשעה חודשי מלאי מהגיור ,ומאיד גיסא עברו יותר משבעה
חודשי מאז נישואיה ליהודי ,יש מקו להסתפק א ההריו קד לגיור.3
אול ג במקרה כזה ,נראה שאי לחשוש שהבת פסולה לכהונה ,מכמה טעמי:
א .כאשר יש ספק א הוולד בא מזנות של ראשו או מנישואי של שני ,יש להכריע שהוא בא מ הנישואי ,כיוו שרוב
בעילות אחר הבעל .רק כאשר שני הבועלי ה בזנות או בנישואי יש מקו להסתפק ,6לכ נכריע שהוולד הוא
מהנישואי ולא מזנות קוד הגיור.
ב .כיוו שנפסק להלכה שגיורת שלא הייתה נשואה לפני הגיור אינה צריכה הבחנה ,7אי מקו להסתפק לגבי הוולד ,שמא
נולד מגוי לפני הגיור.8
ג .ג א נפסוק שצרי הבחנה לכתחילה בגיורת פנויה ,ייתכ שזה משו חומרא שהחמירו בגזרת הבחנה ,א לגבי הוולד נראה
שאי לחשוש לזנות של הגיורת לפני גיורה.9
______________________________________________________
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שו"ע )אבה"ע סי' ז סע' כא( ,על7פי הגמרא )קידושי עח ע"ב(.
הרמב" כותב )איסורי ביאה פרק יט הל' יב( שבת גר וגיורת" ,א נשאת לא תצא ,הואיל והורתה ולידתה בקדושה" ,ובפשטות
מדויק מזה שא הורתה הייתה שלא בקדושה תצא ,למרות שלידתה הייתה בקדושה .ה"בית יוס" )אבה"ע סי' ז( מצטט את
הרמב" ,וכותב עליו ש"פשוט הוא דא לא כ ,אפילו נשאת תצא ,שכבר נתבאר דגיורת אפילו פחותה מבת ג' פסולה לכהונה".
בר ,ראה בדברינו בשו"ת "במראה הבזק" )ג תשובה קנה( ,שצידדנו שלמעשה אי לחייב גירושי ,בהסתמ על האחרוני
שמגדירי אותה כבת גרי שנולדה כיהודייה רגילה ,ולא כאחת שבעצמה מוגדרת כגיורת.
כ פשוט במשנה )יבמות ק ע"א( ,שהספק הוא רק במקרה שנוכל לומר שהוא ב ט' לראשו ,א אי חוששי שהוא ב י' לראשו.
עיי בתוספות )נידה לח ע"א ד"ה שיפורא גרי( שאי הוולד משתהה יותר מרע"א יו ,שה ט' חודשי מלאי של ל' יו .הגמרא
)יבמות פ ע"ב( אומרת שבאישה שהל בעלה למדינת הי אנו תולי שהוולד מהבעל כל זמ שלא עברו י"ב חודש ,וכ פסק השו"ע
)אבה"ע סי' ד סע' יד( .לכאורה משמע מש שחוששי ג לאפשרות של עיבור מעבר לט' חודש ,אול זהו איננו חשש אמיתי אלא
שש אנו תולי ג במציאות דחוקה כדי לקיי את חזקת הכשרות של הא .ראיה לדבר ,שבמקרה שיש עדי דבר מכוער ואי לא
חזקת כשרות אי תולי שהוולד מהבעל א עברו ט' חודשי )עיי ברמ"א ש סי' ד סע' יד ובב"ש ש ס"ק יח(.
אמנ ייתכ שהוולד נולד מבעילה שבי הגיור לנישואי ,א היות שבתקופה זו הייתה כבר גיורת יש לה חזקת כשרות ואיננו
חוששי שנבעלה ,כל זמ שאי לנו עדות ברורה על כ.
ג א אי ידוע לנו שנבעלה בהיותה גויה ,כיו שהגויות נחשדו על כ ,כפי שביארנו בהערה .4
זו שיטת ה"חלקת מחוקק" )סי' ג ס"ק יב( ,וכ כתב ה"נתיבות לשבת" )ש ס"ק ח( ,על7פי רש"י )יבמות ק ע"ב ד"ה אלא לאו
בזנות( .לדבריה ,הכלל "רוב בעילות אחר הבעל" קובע שרוב הנשי מתעברות מבעליה ולא מניאו .אול פשטות דברי הרמ"א
)ש סי' ג( ,ט והב"ש )ש ס"ק טז( שאפילו כשיש ספק א הוולד מזנות או מנישואי הוא נחשב ספק ,כיוו שהכלל "רוב בעילות
אחר הבעל" הוא רק במקרה שיש ספק לגבי וולד מבעילה שלאחר הנישואי א הוא מהבעל או מהנוא ,א כא הנוא אינו עומד
מול הבעל.

3
3
33

פרשת בא
7

8

9

כ מפורש בגמרא )יבמות לה ע"א( על7פי לישנא בתרא דשמואל .הרי" )יבמות י ע"א( והרמב" )גירושי פרק יא הל' כב( פסקו
כדעת ר' יוסי ,שבזנות אי צור בהבחנה ,מפני שהאישה מתהפכת כדי שלא להתעבר מזנות ,וכ כתב השו"ע )ש סי' יג סע' ו(.
ואפילו לפי הרמ"א )ש סי' יג סע' ו( ,שהחמיר על7פי הרא"ש והרז"ה לפסוק כר' יהודה לחשוש להבחנה בבת ישראל שזינתה או
נתפתתה או נאנסה ,לא גזרו בגיורת.
אול הרמב" )ש הל' כא( כתב שגיורת צריכה המתנה .ה"מגיד משנה" )ש( כתב שזהו דווקא בנשואה ,שהרי הרמב" פסק כר'
יוסי ,שאי חוששי להבחנה בזנות .אול ה"בית יוס" הבי את הרמב" כפשוטו .א בשו"ע )ש סי' יג סע' ה( חזר לפסוק כדעת
ה"מגיד משנה" ,וא כ אי די הבחנה בגיורת שאינה נשואה .הרדב"ז )א סי' קצו( פסק על7פי הרמב" כפשוטו כנגד ה"מגיד
משנה" ,והובא ב"פתחי תשובה" )ש ס"ק ה( ,אלא שברדב"ז עצמו משמע שאינו כותב דבריו אלא לחומרא ,א לא בנידו דיד
שהוא דיעבד לעניי פסילה לכהונה של הוולד.
מטע זה כתב ה"פני משה" )סי' ג ס"ק י( שאפילו לדעת הב"ש והרמ"א ,בהסבר הכלל "רוב בעילות אחר הבעל" יש להקל ,כיוו
שאישה מזנה מתהפכת ,וכ מפורש בשו"ת התשב" )ב סי' צא( .ה"נתיבות לשבת" )ס"ק כ( כתב שהרמ"א שהחמיר כא בספק
מזנות או מנישואי לשיטתו ,שפסק שחוששי במזנה שלא נתהפכה ,אול במקרה של גיורת ,שאי חוששי שלא נתהפכה ,ג
הרמ"א יודה שתולי בבעל .ב"עצי ארזי" )ס"ק כ( כתב שאפילו לר' יהודה ,שבמקרה של זנות רגילה אנו חוששי שאינה מתהפכת
וגוזרי הבחנה – היינו במקו שאנו מסתפקי בי זנות אחת לשנייה ,א לא כשמסתפקי בי זנות לנישואי ,שאז ודאי תולי
בנישואי.
כ עולה מדברי הראשוני בטע החילוק של שמואל בי זנות של ישראלית ,שצרי בה הבחנה ,לזנות של גיורת ,שאי צרי :רש"י
)יבמות לה ע"א ד"ה הוא דאמר כר' יוסי( מסביר שגיורת אפילו נשואה ,מעיקר הדי אינה צריכה הבחנה ,מפני שמתהפכת כיוו
שדעתה להתגייר ,ולכ כשבאו לגזור גזרו רק בגיורת נשואה ולא בזנות .המאירי מסביר שדווקא בישראלית ,שאינה רגילה בזנות ,יש
חשש שלא התהפכה ,אול גויות שרגילות בזנות בוודאי מתהפכות .טע נוס במאירי ,מפני שבגיורת יש ספק ספיקא שמא לא
נבעלו ,ואפילו נבעלו שמא נתהפכו ,לעומת ישראלית בזנות שוודאי נבעלה ,וכ כתבו התוספות חד מקמאי בש הראב"ד .א נקבל
הנחות אלה ,אזי ג א נחליט לגזור בגיורת הבחנה לכתחילה ,אי מקו להסתפק בדיעבד לגבי הוולד .אול הרמב" ,הרשב"א
והריטב"א סברו שלא גזרו בגיורת מפני שאינו שכיח ,ולדבריה היה מקו לומר שבמקרה שבדיעבד מתעורר ספק ,יש לדונו כמו
ספק זנות בישראלית.
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