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 הפועל "משפט והלכה בישראל"כמו ,  ממונותילעניינ הדי� לחיזוק הפניה לבתי" חמדת ימי�"ג� השנה נקדיש את גליו� 
  .שאר בתי הדי� החברי� בפורו� בתי הדי� לממונות של הציונות הדתיתו" אר� חמדה"לצד מכו� 

  
מה מבדיל אות� מבתי המשפט האזרחיי� של מדינת ? ממונות ילעניינמה מיחד את בתי הדי� , רבי� מקשי� ושואלי�

מה עוד שפסקי הדי� של בתי  ,ורבי� מחוקי המדינה מחייבי� ג� בבתי הדי� לממונות" דינא דמלכותא דינא"הרי ? ישראל
  .הדי� ניתני� לאכיפה רק מכח חוק הבוררות של כנסת ישראל

  

  :נביא אחת מה� ותשובות רבות יש לשאלה זו , ממונותינמלבד החובה ההלכתית לפנות דווקא לבתי הדי� לעניי
מי שמבצע את חיקור הדי� ואמור לסייע לבית המשפט לגלות את האמת הוא עור! , על פי שיטת המשפט הנהוגה בישראל

, לשכנע את בית המשפט או במילי� אחרות, כל אחד מעורכי הדי� יעשה כל מאמ�. המייצג את אחד הצדדי� בלבד, הדי�
השופט איננו רשאי להיות שות� . ' האמיתיתתמונה'מביא אל בית המשפט את ה, השופט כי חיקור הדי� שהוא ער!את 

גילה השופט כי המציאות שונה מכפי , ג� א� באופ� אקראי. אסור לו לנסות ולברר את האמת באופ� עצמאי, בחיקור הדי�
  .אסור לו להתחשב בכ!, שניסה אחד מהצדדי� להציגה

  

  :ו חסרונות רבי� נזכיר רק חלק מה�לשיטה ז
  .כדי שיפעל א! ורק לטובת מרשו, המקבל שכר מצד אחד בלבד, העברת מרכז הכובד של חיפוש האמת לעור! הדי�  .א
לא "� "וכ! פסק הרמב) ב"סוטה ט ע" (ניכרי� דברי אמת"ל קבעו "חז. ניתוק הקשר הישיר בי� הדייני� לבעלי הדי�  .ב

התרשמות בית הדי� מדבריו של בעל הדי� ללא מסכי� או מסנני� ). ח א "סנהדרי� כ" (�יהיה הדיי� שומע מפי התורגמ
 .יש לה חשיבות עליונה בחקר האמת, למיניה�

רק לעשירי� יש יכולת לשכור את שרות . באה לידי ביטוי משמעותי בבחירת עור! הדי�, יכולתו הכלכלית של בעל הדי�  .ג
 על ,עלול הצד החלש לשל� מחיר כבד, וה לשני הצדדי�ויכולת כלכלית שכאשר אי� . עורכי הדי� מהשורה הראשונה

מצות עשה לשפוט  ":�"כלשו� הרמב. מצב זה סותר לחלוטי� את עקרו� השוויו� עליו בנוי הצדק היהודי. לא עוול בכפו
  ).א" הש�" (אי זהו צדק המשפט זו השויית שני בעלי דיני� בכל דבר, השופט בצדק שנאמר בצדק תשפוט עמית!

  
המצב , הפועלי� על פי ההלכה ועל פי המסורת עתיקת היומי� של צדק יהודי,  ממונותילעניינבבתי הדי� , לעומת זאת

  .שונה לחלוטי�
  .המנסי� לחפש את האמת אלהה�   % יהימשוחררי� מכל פנ %   לחלוטי��אובייקטיבישלשה דייני�   .א
כא� בא לידי ביטוי עקרו� . � מהצגת הדברי� מכלי ראשו�הדייני� ה� החוקרי� את בעלי הדי� וביכולת� להתרש  .ב

פתח פי! " יטענו עבורו בבחינת הדייני� במידת הצור! ".אי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו"נוס� והוא החזקה של 
 ".לאל�

 . זוכה לאוז� קשבת של הדייני�, וג� מי שאינו יודע להתנסח בבהירות וברהיטות, ג� מי שאי� ידו משגת  .ג

 
  , לכל מי שדמותה היהודית של מדינת ישראל חשובה לו, נקרא, �לכ

   ממונות ולהיות שות� בתחייתו של המשפט העברי ילעניינלחזק את בתי הדי� 
 ".ראשית צמיחת גאולתנו"כחלק מ
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  נה. מטבבא קמא דפי� , שבט'  כז.'כא
  חלק�רק בתשלו�  שהזיקו א7 נית3 לחייב רבי�

  רב עופר לבנתה

א� על פי שבאופ� עקרוני ראוי שכל אחד , נת� שא�  יש שני מזיקי�' את דינו של ר) ב"ע/א"ד� נג ע(למדנו השבוע בד� היומי 
, לכ� שני שוורי� מועדי� שנגחו. גובי� את השאר מהשני, א� משו� מה לא נית� לחייב אחד מה�, ישל� מחצית מהנזק

גובי� את כל הנזק , שאז אי אפשר לחייבו, א! א� אחד השוורי� היה של הקדש.  מהנזקמחייבי� כל אחד מבעלי השור חצי
  .מבעל השור השני

א� דיי� טעה בדי� , ישנ� מצבי� בה�. הקשה על הלכה מעניינת בשולח� ערו! מכוח עיקרו� זה) ג, מ תי"חו" (קצות החוש�"ה
כל אחד משל� שליש , בר בהרכב של שלושה דייני� שטעוא� מדו. הדיי� חייב לשל� לבעל הדי�, וחייב  לשל� שלא כדי�

ודעתו , מתוכו שני דייני� טעו וחייבו אד� שלא כדי� א! דיי� אחד לא טעה, מה הדי� כאשר הרכב של שלושה דייני�. מהנזק
ו ושני הדייני� שטע, פוסק שהדיי� שצדק פטור מלשל�) ג, מ כה"חו(א "הרמ? לא התקבלה כיוו� שהייתה דעת המיעוט

א הוא שכיוו� ששני הדייני� לא היו יכולי� "נימוקו של הרמ. משלמי� שני שליש מהנזק והשליש שנותר מפסיד בעל הדי�
נת� ' הקצות מקשה מדוע שלא נפעיל כא� את העיקרו� של ר. לא נית� לחייב אות� בכל הנזק, לגמור את הדי� בלי השלישי

  ?נחייב את האחרי� בכל הנזק, נית� לחייב את הדיי� השלישיכיוו� שלא , ונחייב את השני� לשל� כל אחד חצי
" שור ת� של שלמי�"דנה לגבי ) ד� יג(הגמרא . הקצות מיישב זאת על פי סוגיה שלמדנו לפני מספר שבועות בד� היומי

ובשור של שלמי� הבעיה היא שרק החלק מהבשר שהבעלי� אוכלי� , בשור ת� הנזק משתל� רק מגופו של שור. שהזיק
הגמרא אומרת שלא נית� . אינו ממונ� ולא נית� לגבות ממנו נזק, האימורי�, א! החלק שקרב על המזבח, נחשב לממונ�

אלא מחשבי� איזה חלק של הנזק מתייחס לבשר ואיזה לאימורי� וגובי� רק , לגבות את כל התשלו� מהבשר של הבעלי�
הגמרא מסבירה שדי� זה נכו� ג� לפי דינו של . מפסיד הניזקאת החלק בנזק שמתייחס לאימורי� . את החלק המתייחס לבשר

כיוו� שרק במקו� ששני הגורמי� שהזיקו פעלו באופ� עצמאי נית� לחייב אחד מה� בכל הנזק כאשר לא נית� לחייב , נת�' ר
לא נית� ,  השניואי� אחד מה� יכול להזיק ללא, כיוו� שהבשר והאימורי� ה� שני מרכיבי� של שור אחד, א! כא�. את שניה�

  .לחייב אחד מה� בכל הנזק
אלא , שלושה דייני� המהווי� בתי די� אינ� פועלי� כל אחד באופ� עצמאי. א"על פי זה מיישב הקצות את הקושיא על הרמ

לכ� א� בית הדי� טעה על פי . הוא אשר מחייב את בעל הדי�, על כל מרכיביו, ה� ביחד מהווי� בית די� והפסק של בית הדי�
אי אפשר לחייב את שני הדייני� שטעו בכל הנזק כיוו� שה� לא פעלו באופ� עצמאי , ובעל דעת המיעוט פטור, כרעת הרובה

  . דהיינו שני שליש, לכ� ה� חייבי� רק לפי חלק� בבית הדי�.  אלא רק כחלק מבית הדי�
יב את שני המזיקי� א! בפועל אי אפשר לגבות מה קורה כאשר נית� לחי.  נת�' נביא מחלוקת מעניינת נוספת בעני� דינו  של ר

ה הסובר שג� במקרה "מביא את דעת הרמ) כט, מ תי"חו(הטור . כיוו� שאי� לו ממה לשל� או משו� שהוא ברח, מאחד מה�
רק במקו� . אול� הטור חולק עליו וסובר שבמקרה זה לא מחייבי� את השני בכל הנזק. כזה מחייבי� את השני בכל הנזק

   ).לז, מ תי"חו(שתי דעות אלה הובאו בשולח� ערו! . ור מעיקר הדי� מחייבי� את השני בכל הנזקשאחד פט
  
  

  
  

  .הלכה פסוקה/  משפטי שאול –את מקומו של המדור משפט והלכה " שער לדי�"בחודשי� הקרובי� יתפוס מדור 
  

 פתח להבנת מושגי יסוד בתחו� עבודת בית יפתח לציבור הרחביעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ו"  שער לדי�"המדור 
  .בכ! נבנה נדב! נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי� על פי די�

  

  

  הפסקת שמירה בתו7 הזמ3
  אורי גנ�הרב 

להחזיר את החפ� למפקיד בתו! הזמ� יכול  , לשמור תקופה מסוימת,עצמובגליו� זה נדו� בשאלה הא� שומר שקיבל על 
  . ולהפטר מאחריות השמירהבעושק

הרי (אמר לה לשו� קידושי� ) כשהכס� כבר אצלה(כ "דנה לגבי אד� שנת� כס� לאשה בתור פקדו� ואח.) קידושי� יג(הגמרא 
הא� נאמר שיש הוכחה שהסכימה לקידושי� שהרי א� אינה מסכימה היתה . והאשה שתקה...) את מקודשת לי בכס� זה

משו� שהאשה , הגמרא אומרת שאי� זו הוכחה. לו בכ! שאינה מעונינת בקידושי�" שדר"ולצריכה להשלי! לו את הכס� 
לכ� אי� . והמפקיד יחייב אותה בתשלומי�, כ"והיא חוששת שא� תשלי! אותו יקרה לו משהו אח, קבלה את הכס� כפקדו�

  .בשתיקתה הוכחה להסכמתה מכ! שלא זרקה את הכס�
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הלא עדיי� היתה האשה "): אשכול"הוא בעל ספר ה(ד " מביא קושיה בש� הרב אב ב.)קידושי� יג(א בחידושיו ש� "הרשב
  !יכולה להשלי! את הכס� ולהודיע למפקיד שהיא מפסיקה להיות שומרת שלו ואז לא יוכל לתבוע אותה א� יקרה נזק

� לא היה לאשה פתרו� ולכ, ד ששומר אינו יכול להפסיק להיות שומר באמצע תקופת החיוב"מכח קושיה זאת למד הרב אב ב
  . ונאלצה להשאיר את הכס� אצלה

ומדוע לא יוכל השומר לחזור בו באמצע , "פועל חוזר בו אפילו בחצי היו�"שהרי אנו פוסקי� ש, א הסתפק בחידוש זה"הרשב
  ?כמו כל פועל, הזמ�

לי שא� הפקיד אצלו לזמ� ונראה ) "א"הלכה י' הלכות שאלה ופקדו� פרק ז" (מגיד משנה"ד כתב ג� ה"בשיטת הרב אב ב
כ! ג� פסק המחבר ". שיכול לומר לו קבלת עלי! שמירת זה הזמ� הקצוב,  שאינו יכול להכריחו לקבל ממנו תו! הזמ�–ידוע 

  ".וא� הפקידו אצלו לזמ� ידוע אינו יכול להכריחו לקבלו ממנו תו! הזמ� "–) 'ג סעי� א"רצ' ע חוש� משפט סי"שו(
רוצה לסייג די� זה ולומר שזה נאמר רק לגבי שומר חינ� ולא לגבי שומר ) ח"י' ות שומרי� סיהלכ" (מחנה אפרי�"בספר 
  .שכר

ולעשות את הפעולות הנדרשות , עליו לשבת ולשמור על הפקדו�, שומר שכר מצווה לשמור באופ� אקטיבי: סיבת החילוק
  . להניח חפ� כזה ואי� לו עבודה ממשיתכ"אול� שומר חינ� צרי! רק להניח את הפקדו� במקו� שרגילי� בד. לשמירה

 ולא –עבדי ה� .) "מ י"ב(מהטע� שנאמר בגמרא , "פועל חוזר בו בחצי היו�"א ש"לגבי שומר שכר נכונה טענת הרשב, לכ�
ולכ� , )אלא רק לא לפשוע, שהרי אינו צרי! לעיבוד בשמירה( אי� זה נחשב עבדות –א! להיות שומר חינ� , "עבדי� לעבדי�

  .לא נאמרה ההלכה שפועל חוזר בו בחצי היו�לגביו 
ע "וכ� בשו, א כתב די� זה ג� לגבי שומר חינ� וג� לגבי שומר שכר"בעצמו כותב ש� שהריטב" מחנה אפרי�"אול� ה

  .שהזכרנו לא חילק בי� השומרי�
  !הרי פועל חוזר בו בחצי היו�, א"חוזרת קושית הרשב, כ"א

ועל גבי זה חידש , וד דבריו עומדת ההנחה שלשומר חינ� יש מחוייבות של פועלשביס" מחנה אפרי�"יש להעיר עוד על ה
  .שכא� ג� אינו יכול לחזור בו

  . בחינ�–" פועל"מושג של התחייבות מדי� , בכלל, א! באמת יש מחלוקת עקרונית הא� יש
מ פרק שמיני "ב(י "גהות אשרשפועל העושה בחינ� אינו מחוייב כלל לבעל הבית ולעומתו דעת ה) ג"שורש קל(ק "דעת מהרי

  .שחייב לעבוד) 'א' סי
  .תלויי� ג� במחלוקת זאת" מחנה אפרי�"כ דברי ה"א

מצאנו כיוו� שונה לגמרי בהסבר דברי ) ג"ע רצ"על שו" (חת� סופר"ובחידושי ) ב"ג סק"א ורצ"ד סק"ע' סי(בקצות החוש� 
  . ד"הרב אב ב

לי� לחזור בה� מחיובי הפועלי� המוטלי� עליה� ואי� ה� מחויבי� א בכ! ששומרי� יכו"ה� טועני� שאמנ� צודק הרשב
  .א! מכל מקו� אי� זה פוטר אות� מחובת האחריות לנזקי� שיקרו לחפ�, לשמור יותר

  .חובת התשלומי� וחובת השמירה אינ� תלויות זו בזו, לדבריה�
יבל על עצמו את האחריות לכל הנזקי�  וק�לפיקדו" חברת ביטוח"יש על השומר חובת שמירה ובמקביל הוא ג� מהווה 

שומר חינ� אחראי לנזקי� שנעשו בפשיעה ושומר שכר אחראי ג� לגניבה : לפי רמת האחריות המתאימה(שיקרו לחפ� 
לכ� ג� א� נפטר השומר מחויב השמירה בפועל מכוח הזכות של פועל לחזור בו בחצי היו� . במש! תקופת השמירה) ואבידה

מחובה זאת אינו יכול לחזור . ייב בחובת האחריות על מה שיקרה לחפ� עד תו� התקופה שקיבל על עצמויהיה ח,  בכל אופ�–
  .בו

א חובת התשלו� של השומרי� נובעת מחובת� לשמור ולדעת קצות החוש� וחת� סופר זוהי חובת "שלדעת הרשב, נמצא
  .אחריות מעבר לחובת השמירה

  

  
  

  

  משפטי שאול

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

  

  
  
  

  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626.02:  פקס5382710.02: טלפו3 "משפט והלכה בישראל": פנו אל
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  הרב מרדכי הוכמ3
  

    הסוסי� של משה רבנו
  )חלק א(

ה� התלוננו שה� זוכרי� לטובה את הלח� והבשר שהיו לה� , בספר שמות מסופר שכחודש לאחר שישראל יצאו ממצרי�
בתלמוד מצויה מחלוקת . ואת ַהְ/ָלו במקו� הבשר, את המ� במקו� הלח�:  נענה לה� והעניק לה� שני דברי�’ד. במצרי�

ומבואר ש� שמשה רבנו התפלל עבור ; " בזכות משה%מ� "נאמר ) א, ד� ט(תענית בסוגיה במסכת . וע ישראל קיבלו את המ�מד
ח "הסוגיה לומדת ממזמור ע. מובאת דעה חולקת) א, ד� עו(אול� בסוגיה במסכת יומא .  המטיר לה� את המ�’ד, ע� ישראל

  ): תתיט,תהלי� (ילקוט שמעונישות הכתוב מובאות באופ� מפורט בדר. בתהילי� שהמ� היה יורד לישראל בזכות יהושע
 "'ַע �4ִ נ�2 'וכתיב הת� , 'ִאי'כתיב הכא ,  שירד לו מ� כנגד כל ישראליהושע זה . 'ֶלֶח� <ִ=יִרי� >ַכל ִאי ַקח ְלָ! ֶאת ְיה567

כסוסי�  % שמעו� אומרי� בימכא� היו רבי יוסי ור. יה אוכלומאבריו ה, ויש אומרי� על אבריו היה יורד. ' ֲא6ֶר ר2ַח 74ִאי
  ":לח� שמלאכי השרת טוחני� אותו .' ֶלֶח� <ִ=יִרי� >ַכל ִאי'אחר דבר . נתפטמו ישראל באותה שעה

בסיו� מובאת דרשה שמספרת בשבחו של .  שהמ� היה יורד לע� ישראל בזכותו של יהושע%בתחילה מובא לימוד בגזירה שווה 
  .1אול� באמצע מובאות דרשות תמוהות. 'לח� שמלאכי השרת טוחני� אותו '%מ� ומספרת שזהו ה
  

בתורה מבואר שהמ� היה יורד . אול� הדבר תמוה, הדרשה התמוהה הראשונה מספרת שהמ� היה יורד על איבריו של יהושע
שיהושע לא היה צרי! לצאת , ה לומרוא� הדרשה רוצ. 2והיה צרי! לצאת מ� המחנה לשדה כדי ללקוט אותו, סביב למחנה

מדוע היא אומרת שהמ� ? מדוע היא אינה מספרת שהמ� היה יורד על בגדיו של יהושע; לשדה מפני שהמ� היה יורד בסמו! אליו
 משמע שיהושע היה הול! ללא בגדי� ולכ� היה מסוגל %' ומאבריו היה אוכל '%מהמש! הדרשה , ובכלל! ?היה יורד על איבריו

  !?הייתכ� כדבר הזה; את המ� באופ� ישיר מעל איבריולאכול 
מכא�  '%שדורשי� את ירידת המ� על איבריו של יהושע לגנאי , שמעו�בי רבי יוסי ורהדרשה התמוהה השנייה היא דרשת� של 

אול� !! לסוסי� % משווי� את כל אוכלי המ� שמעו�בי רבי יוסי ור. '!! שמעו� אומרי� כסוסי� נתפטמו ישראלביהיו רבי יוסי ור
 % ומספר שישראל היו יוצאי� ללקוט את המ� ואוכל� אותו לאחר עיבוד והכנה ; דבריה� ה� נגד פשט הכתוב שמשבח את המ�

  :)ח, במדבר יא(כפי שרגילי� בני האד� 
  ":ת7 ע5ג7ת ְוָהָיה ַטְעמBְ 7ַטַע� ְל6ַד ַהָ?ֶמ�6ָט2 ָהָע� ְוָלְקט2 ְוָטֲחנ2 ָבֵרַחִי� א7 ָדכ2 4ְַ@דָֹכה 2ִבְ?ל2 4ַָ<ר2ר ְוָע=2 אֹ"

  ?מדוע ה� דורשי� בגנות� של אוכלי המ�? מדוע רבי יוסי ורבי שמעו� מתעלמי� מהכתוב
  

  ִחיד@ת ִמִ?י ֶקֶד�
, ל רוצי� לחדד בפנינו את הפרשנות של המשורר אס�"אלא שחז, הדרשות התמוהות אינ� מתעלמות מהכתוב בתורה בתורה

  ):עח, תהילי�(ברוח קדשו לפרשיות המ� וַהְ/ָלו 
ְק 4ִַ@ְד4ָר ְיַבBַע צAִרי�... 4ַָקע ָי� ַוFֲַעִביֵר� ...4ִEיָעה ִחיד7ת ִמDִי ֶקֶד�... ַמְ=Bִיל ְלCָס�"ְCְַתהֹמ7ת ַר4ָהַוBִ  : 7ִצאFנ@ְזִלי�ַו 

ָחִקי�ַוְיַצו ... ַוFְִתַע4ָר ְוֵא6 ִנְ/ָקה ְבַיֲעקֹב ְוַג� �E ָעָלה ְבִיְ=ָרֵאל’  ָלֵכ� 6ַָמע ד...ל אֶֹכל ְלַנְפָ�ִלְ>ַוְיַנ2G ֵאל 4ְִלָבָב� ... ִמGַָלעְ 
 Bֶָעָפר ַוCְַמֵטר ֲעֵליֶה� :ַבעֶלֶח� 4ִEיִרי� Cַכל ִאי6 ֵציָדה 6ַָלח ָלֶה� ָל=ֹ : ֶלֱאכֹל 2ְדַג� 6ַָמִי� ָנַת� ָלמ7ַוCְַמֵטר ֲעֵליֶה� ָמ3... ִמָ@ַעל
לִֹהי� ָעָלה % ְו�E ֱא :לֹא ָזר2 ִמIֲַאָוָת� ע7ד Cְכָל� 4ְִפיֶה� :ַוFֹאְכל2 ַוFְִ=4ְע2 ְמאֹד ְוַתֲאָוָת� ָיִבא ָלֶה� :ע@Fָ EָנE 2ְכח7ל ַיִ@י� ְֵאר

  "... ִהְכִריַעָבֶה� ַוFֲַהרֹג 4ְִמ6ְַמDֵיֶה� 2ַבח2ֵרי ִיְ=ָרֵאל
ַוְיַנ2G ֵאל 4ְִלָבָב�  '%והוא אינו מבדיל בי� בקשת הלח� לבקשת הבשר , אֶֹכלהמזמור רואה בעי� רעה את בקשת בני ישראל לקבל 

 ;הוא המטיר לה� את המ� ואת ַהְ/ָלו,  כעס על ישראל’שד' �E'וה' ֵא6'שבמסגרת ה, ומשמע מהמזמור. ' ְלַנְפ�6ָאֶֹכלִלC6ְל 
  .והללו הרגו בע� ישראל

  
כשנה , בספר במדבר נאמר שאכילת ַהְ/ָלו הרגה בע� ישראל רק בפע� השניה שַהְ/ָלו ירד. לכאורה המזמור סותר את התורה

ולשיטתו אכילת המ� וַהְ/ָלו הרגה בע� ישראל '; עונש'אול� המזמור מספר שג� המ� היה מאכל של . לאחר הפע� הראשונה
  .שונהכבר בפע� הרא

  
יש אמנ� שיטה שסבורה שהמ� ירד בזכותו של משה רבנו והיא רואה במ� מאכל משובח . המשורר אס� אינו מתעל� מהתורה

ורר אס� מביא בפנינו מסורת אחרת בהבנת אול� המש". אלדד ומידד ונבואות ַהְּׂשָלו"השיטה הזו נידונה במאמר הקוד� . ביותר
  .'עונש'המסורת הזו רואה במ� מאכל של . המ� ירד בזכותו של יהושע ב� נו�, לפי המסורת של אס�. פרשיות המ� וַהְ/ָלו

  
  .�וכדלקמ'; ֵאיִל�'וכנגדה ההנהגה של ' ָמָרה'ההנהגה של ;  מנהיג בה� את ע� ישראל’שיטה זו מבדילה בי� שתי הנהגות שד
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  'ָמָרה'ההנהגה של 
בני ישראל נוכחו לראות זאת וה� שרו יחד ע� משה רבנו את .  ביטל בקריעת י� סו� את ההנהגות הטבעיות של העול�’ד

  ):כג%כב, שמות טו(לאחר מכ� באה פרשיית הנסיעה מהי� וההגעה לָמָרה ". Bִי ָגאֹה CJָה ’ד6ִCיָרה ַל"השירה הגדולה 
ַוFָבֹא2 ָמָרָתה ְולֹא ָיְכל2  : 4ִַ@ְד4ָר ְולֹא ָמְצא2 ָמִי�ְלֶֹת ָיִמי� ֶאת ִיְ=ָרֵאל ִמ�Fַ ס�2 ַוFְֵצא2 ֶאל ִמְד4ַר 26ר ַוFְֵלכ2 ַוGַFַע מ6ֶֹה"

 ֵע#’ ַו7Fֵרה2 ד’  ֶאל דַוCְִצַעק :אמֹר ַמה Iֶ6ְDִהַוLFִֹנ2 ָהָע� ַעל מ6ֶֹה Bִ : Lֵי ָמִרי� ֵה� ַעל �Bֵ ָקָרא 6ְָמK ָמָרהִמָ�ָרהִלI6ְֹת ַמִי� 
ֱאלֶֹהיָ! ְוַה6ָFָר 4ְֵעיָניו ’ ַוFֹאֶמר ִא� 6ָמ7ַע 6ְIִַמע ְלק7ל ד : ְו�6ָ ִנGָה2חֹק Gִמְָ�טַו6ְFֵַלְ! ֶאל ַהַ@ִי� ַוFְִמIְק2 ַהָ@ִי� �6ָ ָ=� ל7 

Mָיו Bָל ַהַ@ֲחָלה ֲא6ֶר ַ=ְמIִי ְבִמְצַרִי� לֹא Cִ=י� ָעֶליָ! Bִי ֲאִני דIֲַעֶ=ה ְוַהֲאַזְנIָ ְל   ":רְֹפֶאָ!’ ִמְצ7ָתיו ְו6ַָמְרBָ Iָל ח5
רבנו חננאל יישב את הקושי הזה ותר� שנעשה לה� . שלשה ימי� בלא מי�אי! הלכו אנשי� נשי� וט� , הפרשיה מעוררת קושי

ַוFְֵלכ2  '% אול� פירושו נוגד את פשטות הכתוב . יו� אחדרק חסרו� המי� היה ,  ימי� ביו� אחדשלשהשל דר! נס ה� הלכו 
לפי המסורת . א! לפי מסורת אחרת, המשורר אס� מיישב את הקושי הזה ומתאי� אותו ע� פשטות לשו� הכתוב. '6ְל6ֶֹת ָיִמי�

  !!של אס� נעשה לישראל נס אחר
  

לאחר מכ� . כאשר ישראל היו במדבר סי� ה� התלוננו על הרעב וה� קיבלו את המ� וַהְ/ָלו, ורהלפי סדר המאורעות שמסופר בת
אול� המשורר אס� מספר .  ציווה את משה להכות בצור להוציא ממנו מי�’ואז ד, ה� באו לרפידי� והתלוננו על הצמא

. הנס הגדול הזה ה� חטאו וביקשו אוכל לנפש�א� על פי שישראל ראו את . שבקיעת הצור והוצאת המי� מהסלע היתה לפני כ�
  ?הא� המשורר מתעל� מהתורה

אלא שהוא מגלה שהיו צורי� וסלעי� רבי� שנבקעו עוד לפני שנבקע הצור ; המשורר אס� אינו הופ! את סדר האירועי�
לכל . המשורר מספר שההנהגה הניסית שהתגלתה בקריעת י� סו� התלוותה לע� ישראל מאז יציאת� ממצרי�. שברפידי�

וממילא מוב� כיצד התקיימו האנשי� הנשי� . � שיצאו מהסלעוע� ישראל היה שותה מהנוזלי, אור! הדר! היו סלעי� שנבקעו
  .והט� במש! שלושת הימי� עד שבאו לָמָרה

  
נכללי� ' נ@ְזִלי�'תחת ההגדרה של . 'נ@ְזִלי�' אלא % מהסלעי� שנבקעו יצאו לא רק מי� %',  ִמGַָלענ@ְזִלי�ַו7Fִצא 'אס� מספר 

וכ! יכלו האנשי� הנשי� והט� להתקיי� בצורה טובה במש! כל , ְדַבו ֶֶמ3 כמו חומרי� מזיני� נוספי� שמצויי� במצב נוזלי
 ְדַב ַוFִֵנֵקה2 ...4ָָדד ַיְנֶח2D’ ד): "יג% יב, דברי� לב(סיוע להבנתו של אס� יש בדברי משה רבנו עצמו בשירת האזינו . הדר! הזו

. מסופר שהתופעה הזו אירעה בעת שבני ישראל עברו בתו! י� סו�) נוסחא א לג(אבות דרבי נת� ב". צGר ֵמַחְלִמי6 ֶֶמ3 ְוHֶַלעִמ
  .המשורר אס� מלמדנו שהתופעה הזו המשיכה ללוות את ע� ישראל ג� בהמש! דרכ�

  
רק מחוסר ברירה ה� נאלצו ; ה� רצו וחיפשו מי� ואוכל רגילי� שאינ� יוצאי� מסלע, אול� בני ישראל לא חפצו בהנהגה הזו

משה . ה� התלוננו על משה, כאשר ישראל באו לָמָרה ה� התאכזבו לראות שהמי� הרגילי� ה� מרי�". מי� של נס"לשתות 
וכמו ,  הורה לו להמתיק את המי� באמצעות נס’ד.  לא ויתר לגמרי על ההנהגה הניסית’אול� ד, ’התייחס לכאב� והתפלל לד

שהוא רוצה שה� יחיו בהנהגה ניסית קבועה שתהיה תלוי , ל הודיע בזאת לישרא’ד. כ� ללמד את ע� ישראל חוקי תורה
  .בשמירת חוקי התורה שהוא נות� לה�

  
  'ֵאיִל�'ההנהגה של 

  :)כז, שמות טו (ֵאיִל� למקו� אחר שנקרא % מָ@ָרהבני ישראל נסעו , לאחר מכ�
  ":י� ַוFֲַחנ2 �6ָ ַעל ַהָ@ִי�ַוFָבֹא2 ֵאיִלָמה ְוIֵ6ְ �6ָי� ֶעְ=ֵרה ֵעינֹת ַמִי� ְו6ְִבִעי� Iְָמִר"

ה� . שאפשר לשתות� ללא צור! בנס של השלכת ע� למי�, בני ישראל מצאו ש� מי� רגילי�.  היתה חניה נוחהֵאיִל�החניה ב
. 'צGר ֵמַחְלִמי6 ֶֶמ3 ְוHֶַלע ִמְדַב '%בלא הכרח לינוק , מצאו ש� ג� תמרי� רגילי� שאפשר ללעוס ולאכול אות� באופ� רגיל

שג� ה� הוסיפו להרגשת הנוחות של החניה , בתור מספרי� משמעותיי�' ְו6ְִבִעי�'ו' Iֵ6ְי� ֶעְ=ֵרה'הכתוב מדגיש את המספרי� 
  .הזו
  

קשור לברכה " שני� עשר"המספר . ! מגלה שהמספרי� הללו קשורי� לנושאי� שה� בעייתיי� מבחינת ע� ישראל"העיו� בתנ
ֵני� 2ְלִי6ְָמֵעאל 6ְַמְעIִיָ! ִהDֵה 4ֵַרְכIִי אֹת7 ְוִהְפֵריִתי אֹת7 ְוִהְר4ֵיִתי אֹת7 4ְִמאֹד ְמאֹד : ")כ, בראשית יז(של ישמעאל הב� הדחוי ְ

 :)כב, בראשית לה(כאשר המספר הזה מופיע לראשונה אצל בני יעקב הוא מופיע בדיעבד בעקבות חטא ...".  ְנִ=יִא� י7ִלידָעָ�ר
, מני� זה של בני יעקב היה מני� זמני". ְֵני� ָעָ�ר ַוFְִהי2 ְבֵני ַיֲעקֹב %פ%Fֵֶלְ! ְרא2ֵב� ַוBַ6ְFִב ֶאת 4ְִלָהה ִ<יֶלֶגC 6ִביו ַו6ְFִַמע ִיְ=ָרֵאל  ַו"...

" שמחה ועצב בקרב בגיא מלח"במאמר . שבטי�' שלושה עשר'וה� הפכו ל, ובסופו של דבר בני ישראל לא נשארו במספר הזה
, נראה שא� כא�.  העול� שהגויי� קשורי� אליו%ל כסמל לעול� הטבע "! ואצל חז"משמש בתנ" שני� עשר"התבאר שהמספר 

,  מספר שמתאי� להנהגת עול� הטבע%" שרהשתי� ע" קשורה למספר ֵאיִל�התורה מרמזת לנו שהחניה הנוחה של ע� ישראל ב
  .הנהגה שמתאימה לגויי�

  
 מקבלי� את המספר % כאשר מוני� את משפחות העמי� שיצאו מנוח לאחר המבול . קשור ג� הוא לגויי�" שבעי�"המספר 

אול� התורה ...".  ָנֶפ6ְִבִעי�קֹב ַוְיִהי Bָל ֶנֶפ6 יְֹצֵאי ֶיֶרְ! ַיֲע" :)ה, שמות א(המספר הזה מוזכר ג� ביחס לבני יעקב ". שבעי�"
: י מסביר ש�"וכפי שרש; "ַיNֵב Jְב5לֹת ַעִ@י� ְלִמְסַ<ר 4ְֵני ִיְ=ָרֵאל): "ח, דברי� לב(מדגישה שהמספר הזה מרמז לקשר אל הגויי� 
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 ידוע שמני� הפרי� ובמסורת ישראל". הציב גבולות עמי� שבעי� לשו�, ולמספר שבעי� נפש של בני ישראל שירדו למצרי�"
התורה , נראה שא� כא�. מפני שמקריבי� את הפרי� הללו עבור אומות העול�, "שבעי�"שמקריבי� בחג הסוכות עולה ל

ומתאי� להנהגת עול� ;  מספר שקשור לגויי�%" שבעי�" קשורה למספר ֵאיִל�מרמזת לנו שהחניה הנוחה של ע� ישראל ב
  .הטבע

  
 רצה ’שבני ישראל לא רצו את ההנהגה הניסית שד', ְו6ְִבִעי�'ו' Iֵ6ְי� ֶעְ=ֵרה'ת המספרי� התורה מגלה לנו באמצעות הדגש

  . הנהגה טבעית כמו של הגויי�% 3את מה שה� חיפשו ורצו למצוא' ֵאיִל�'וה� מצאו ב; להנהיג אות�
  השתיקה של משה ואהרו3 לנוכח בקשת הלח� והבשר

   ):ד%א, שמות טז( נסעו למקו� אחר והתלוננו  ה�ֵאיִל�לאחר שישראל היו בהנהגה של 
ַוFְִסע2 ֵמֵאיִל� ַוFָבֹאBָ 2ל ֲעַדת 4ְֵני ִיְ=ָרֵאל ֶאל ִמְד4ַר ִסי� ֲא6ֶר 4ֵי� ֵאיִל� 2ֵבי� ִסיָני 4ֲַחִמָ?ה ָעָ=ר י�7 ַלחֶֹד6 ַהֵ?ִני ְלֵצאָת� ֵמֶאֶר� "

4ְֶאֶר� ִמְצַרִי� ’ ַוFֹאְמר2 ֲאֵלֶה� 4ְֵני ִיְ=ָרֵאל ִמי ִי�Iֵ מ2ֵתנ2 ְבַיד ד :י ִיְ=ָרֵאל ַעל מ6ֶֹה ְוַעל Eֲהרֹ� 4ִַ@ְד4ָר Bָל ֲעַדת 4ְֵנַו�Cִ@נG :ִמְצָרִי�
   :ת Bָל ַהMָָהל ַהPֶה 4ָָרָעב6ִ4ְְבIֵנ2 ַעל ִסיר ַה4ָָ=ר C4ְְכֵלנ2 ֶלֶח� ָל=ַֹבע Bִי ה7ֵצאֶת� אָֹתנ2 ֶאל ַהִ@ְד4ָר ַהPֶה ְלָהִמית ֶא

   ...:ֶאל מ6ֶֹה ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכ� ֶלֶח� ִמ� ַהָ?ָמִי� ְוָיָצא ָהָע� ְוָלְקטQְ 2ַבר י�7 4ְי7מ7 ְלַמַע� ֲאַנ2DGֶ ֲהֵיֵלְ! 4ְת7ָרִתי ִא� לֹא’ דַוFֹאֶמר 
ֶאת IְלD5ֵֹתיֶכ� ֲא6ֶר �IֶE ַמLִיִנ� ָעָליו ְוַנְחנ2 ָמה לֹא ’ ֱאכֹל ְוֶלֶח� 44ֶַֹקר ִלְ=4ַֹע 6ְ4ִמַֹע דָלֶכ� 4ֶָעֶרב 4ָָ=ר ֶל’ ַוFֹאֶמר מ6ֶֹה 4ְֵתת ד

  ":’ָעֵלינ2 ְתלD5ֵֹתיֶכ� Bִי ַעל ד
  :הפרשיה מעוררת כמה שאלות

 ומבקש ’והוא פונה אל ד, תיה�הוא לא נשאר אדיש לתלונו, כאשר בני ישראל מתלונני� על משה, במקומות האחרי� בתורה
לאחר מכ� מתחילה פרשיה חדשה .  מענה לתלונותיה�’אול� כא� הפרשיה מסתיימת בלא שמשה מבקש מד. 4פתרו� למצוקה

 וג� בשרולאחריה מתחילה פרשיה נוספת בה מודיע משה לישראל שה� יקבלו ג� ; לח� מודיע בה למשה שהוא יית� לע� ’שד
  .לח�

 התייחס ’מדוע ד? מדוע משה לא התפלל עבור הע�? ה הזו שונה משאר פרשיות התלונות של ישראלמדוע פרשיית התלונ
ולאחר מכ� הוא נזקק להודיע , מדוע משה הודיע בתחילה רק על קבלת הלח�? לתלונות ישראל למרות שלא התפללו כראוי

  ?שיקבלו ג� בשר וג� לח�
  

מפני שבני ישראל לא סבלו מרעב ,  יתייחס לתלונות הרעב בני ישראל’משה ואהרו� לא התפללו כא� שד, לשיטת המשורר אס�
אול� . 'צGר ְו6ֶֶמ� ֵמַחְלִמי6 ִמHֶַלעְדַב6 'וישראל היו יונקי� מה� , לאור! כל הדר! ליוו אות� סלעי� וצורי� שהתבקעו. אמיתי

ישראל ג� לא רצו . משי! ולאכול אוכל רגילישראל רצו לה;  מהתמרי� שהיו ש�%מאוכל רגיל ' ֵאיִל�'לאחר שישראל נהנו ב
 '4ָָ=ר '%ישראל רצו לאכול כעת את סוג אוכל שה� היו רגילי� לאכול במצרי� . 'ֵאיִל�'להסתפק בתמרי� שהיו מנת חלק� ב

  .'ֶלֶח� ָל=ַֹבע'ו
י! ולשתות מהצורי� למרות שה� היו יכולי� להמש'; מרה'משה התפלל כבר פע� אחת עבור הע� והוא המתיק לה� מי שתיה ב

כש� שהאב מעניק לבנו , משה התפלל אז למילוי תאוות�. אול� הוא לא רצה שזו תהיה הנהגה קבועה. והסלעי� שהתבקעו
לא הזדהה , שהיה שות� למשה בהנהגת הע�, ג� אהרו�. א! הוא לא רצה לחזור על כ!; הקט� את תאוותיו השטותיות מדי פע�

ואי� זה מ� הראוי ; אוכל ניסי שמופיע בצורה נוזלית,  בחר לעמו הנהגה ראויה’היו סבורי� שדמשה ואהרו� . ע� תלונות ישראל
  . שע� ישראל יבחר לאכול אוכל אחר

  
  .אול� היה איש אחר שהתפלל עבור הע� למילוי משאלותיה�

______________________________________________________  
  
 .י על פרשיית המ�"ובמכילתא דרשבתא דרבי ישמעאל מכילהדרשות הללו מופיעות ג� ב   1
ה2 4ַָ/ֶדה ’ד 4ָ6ַת ַה�7F ַל...ַוFֹאֶמר מ6ֶֹה"   2   )כה ,שמות טז". (ַה�7F לֹא ִתְמָצא5
, חפ�רבי יוחנ� ב� זכאי משתמש ש� בכתוב הזה בתור רמז לאד� שמוצא בתורה את מה שליבו . סמ! להבנה הזו נמצא ג� במגילת תענית   3

מפני שהיו הצדוקי� . בעשרי� ושבעה ביה תבת סלתא למסק על מדבחא/ עשרי� ושבעה בחשו�/: " דורש ממנו’ואינו מחפש את האמת שד
 קרא לו ... ולא היו יודעי� להביא ראיה מ� התורה אלא אחד שהיה מפטפט כנגדו ואומר? מני� לכ�: אמר לה� רב� יוחנ� ב� זכאי...אומרי�

�י� ֶעְ�ֵרה ֵעינֹת ַמִי� ְוְִבִעי� ְ�ָמִרי�' :כאירב� יוחנ� ב� זְֵ � שוטה ולא תהא : אמר לו?אמר לו מה עני� זה אצל זה. 'ַוCָבֹאG ֵאיִלָמה ְוָ
אול� הכתוב הזה משמש אצל רב� יוחנ� ב� , הכתוב הזה אינו קשור אמנ� לויכוח ע� הצדוקי�...". תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה של!

  . חפ� ממנו’ולא את מה שד, כסמל לאד� שמוצא בתורה את הרהורי ליבוזכאי 
) ג, שמות יז(כאשר ישראל התלוננו ברפידי� . '’ ד ֶאל ַוCְִצַעק' נאמר %',  ָהָע� ַעל מ6ֶֹה Lֵאמֹר ַמה Iֶ6ְDִהַו�CִֹנG'כאשר ישראל התלוננו במרה    4

 ַעל מ6ֶֹה ְוַעל ַו�CִֹנG) ב, במדבר יד(כאשר ישראל התלוננו במרגלי� .  '’דַוFְִצַעק מ6ֶֹה ֶאל ' נאמר %' ָע� ַעל מ6ֶֹה ָהַוCֶָל3ַוFְִצָמא �6ָ ָהָע� ַלַ@ִי� '
 Bָל ַו�CִֹנG') ו, במדבר יז(לאחר שמקטירי הקטורת נשרפו וישראל התלוננו . 'ַעל ְ�ֵניֶה� מ6ֶֹה ְוEֲהרֹ� ַו�Cִֹל' נאמר %', Eֲהרֹ� Bֹל 4ְֵני ִיְ=ָרֵאל

וכ� במקומות הנוספי� שלא מוזכרת ש� . 'ֶאל ְ�ֵני אֶֹהל מ@ֵעד מ6ֶֹה ְוEֲהרֹ� ַוCָבֹא'  נאמר %' :’ד �IֶE ֲהִמ�Iֶ ֶאת ַע� ...ֲעַדת 4ְֵני ִיְ=ָרֵאל 
 . ומבקש עזרה’משה היה פונה לד, לשו� תלונה אלא לשו� חילופית

  

   לפרשת תרומה'חמדת ימי�'עלו� ב ,ה"בע ,יובא  � של משה רבנוהסוסי של  המאמר' חלק ב
  
  

  ה"בנימי3 בוני� ע' ר רחל בת ר"נ אמו"לע
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  )ו"מתו! ח(

   Jerusalem, Israel                          ישראל, ירושלי�
             ה"מרחשוו� תשס

  שינויי� בניגו3 בקריאת התורה להדגשת התוכ3 והגברת ההקשבה

  שאלה

  .ויחד ע� זאת אני קורא בסגנו� מיוחד, ומשתדל להקפיד על רמת דיוק מרבית, ורא בתורה בקביעות בפני ציבוראני ק
  : הסגנו� המיוחד מתבטא בכמה עקרונות מרכזיי�

, לדוגמה. עוצמת קול גבוהה: ה מדבר"כגו� בציטוטי� של אד� או הקב. שינויי� בעוצמת הקול בהתא� לתוכ� העניי� .1
  ??איכה: ד� הראשו�ה לא"קריאת הקב

למע� ספות הרוה "יש דעות שונות בי� הפרשני� על המילי� : לדוגמה, לעתי� צמידות לשיטה מחייבת הכרעה פרשנית
או שמא ה� תגובת ,  א� מילי� אלו ה� חלק מדברי האיש ההול! בשרירות לבו–בתחילת פרשת ניצבי� " את הצמאה

  .ה"הקב
 קריאה בקול –הכה� המקריא לאישה החשודה כסוטה : לדוגמה. טוי הרגשות בי–בציטוטי� של דיבור המבטא רגשות  .2

 .בקול מלא פחד" אמ� אמ�"האישה הסוטה עונה . מאיי� ומפחיד
  .ה בעקבות חטא העגל וחטא המרגלי�"ביטוי הכעס של הקב

 . קריאה אטית–" וינהגהו בכבדות", בפרשת בשלח: לדוגמה. שינויי� במהירות הקריאה לפי התוכ� .3
  . קריאה מהירה–החל הנג� ',  אהר� ר� לכפר על בני ישראל כי יצא הקצ� מלפני ד–רשת קורח בפ

  
 –טועני� המתנגדי� , לעומת זאת. וכ� מצמצ� את הפטפוטי�, סגנו� קריאה זה משפר את ההקשבה אצל מבוגרי� וילדי�

  ".חדש אסור מ� התורה"ו, לא מצאנו כ� אצל אבותינו
  

  תשובה

  : 2 מאוד1היא בהחלט חיובית, ל קריאה בתורה תגביר ותשפר את רמת ההקשבה וההבנה של השומעי�א� צורה מיוחדת ש

אלא ישתדל לקרוא , אמנ� לגבי הכרעה פרשנית נראה שאי� לשליח של הקהל להכריע על דעת עצמו כפי הבנה מסוימת
  .4פי הפשט% שעל3בצורה המאפשרת את כל ההבנות

  .5פי הטעמי� עדי� לקרוא כמותה%שכאשר יש הכרעה פרשנית על, טעמי המקראפי %יוצאת מכלל זה היא הכרעה על
עלולי� להפריע , על א� שיתרמו להקשבת חלק מ� המתפללי�, יש להדגיש ששינויי� מדרכי קריאה רגילות, למרות האמור

  .6הואיל ומדובר כא� ברגשות סובייקטיביי�, תופעה זו היא קשה לצפייה מראש. למתפללי� אחרי�
מכל מקו� א� הדבר פוגע בחלק מ� המתפללי� או , למרות שייתכ� שיהיה בקריאה של! הידור, � נראה שבנדו� שלנולכ

וההקפדה על שלו� בבית ,  הרי שעדי� לקרוא בקריאה רגילה– וכל שכ� א� חלילה הוא גור� למחלוקת –מפריע להקשבת� 
� "כתבו הפוסקי� שבכלל הדברי� הצריכי� למי שהוא ש "":כ� החיי�"ונסיי� בדברי . הכנסת תיחשב כהידור יותר גדול

  .7"…שיהא מעביר על מידותיו
  

__________________________________________________________________ 

 
א בגמר" …ויש לו נעימה וקולו ערב… אי� מורידי� לפני התיבה אלא אד� הרגיל): "א"תענית טז ע(ואפשר לדמותה לדברי הגמרא    1

אבל דרישות אלו מובאות ג� לגבי שליח ציבור , )ה ויש לו יגיעה"ד, י ש�"כמו שאומר רש(מדובר בשליח ציבור בתעניות גשמי� 
ח "או(ע "בדברי מר� המחבר בשו, "ומשתדלי� להיות שליח צבור קולו ערב ורגיל לקרות): "יא' תפילה פרק ח הל(� "רגיל ברמב

: מסביר) ש�(י על הגמרא "רש".  ויש לו נעימה וקולו ערב ורגיל לקרות תורה נביאי� וכתובי�…� צרי! שיהיה"ש): "ד' נג סע' סי
  ".וקולו ערב נמי משו� שיהבי דעתייהו למשמע: "כתב) פח' סע(� "ת רא"ובשו".  בסומי קלא שמוש! הלב–נעימה "

ז יכוונו לב� ויטו אוז� "שעי, כדי שתערב לציבוראבל יוכל להנעי� קולו ): "ב' שער ג סו� סע" (שערי אפרי�"כפי שמתבטא בספר    2
  ".לקול קריאתו ומצא ח� ושכל טוב בעיני אלקי� ואד�

מט בטור הראשו� ' עמ, ה בד� לה"כח אות יח ד' ב סי" (קול מבשר"ת "ייתכ� שלקריאה מעי� מה שתיארת מכווני� הדברי� שבשו
כ כזה כי קריאת� ש� "יו לאר� תימ� וארצות המזרח סיפר גבספר מסע' וכ� ראיתי לחכ� א: "שכתב) מוסד הרב קוק' בהוצ

  ".בטעמי� היא ממש פירוש הדברי� וכמו שהוא באמת
פרעסבורג שנת ' א בהוצ"ד� ה ע, בסו� חלק הדקדוק(שכותב ) פרחו�' ר אברה� הידוע �"שלמה ב' לר" (מחברת הערו!"ועוד ראה ב

ואת הבלבול ואת השאלה וכל , ואת התחנה, ואת הגערה, קורא את התמהא אחרי� בלשוננו שיבי� ה�ואנו יש לנו ענייני) "תרד
נראה שכוונתו היא לטעו� שטעמי המקרא אמורי� ". כול� מ� הטע� שלה� תבי� כאילו הנביא כנגד! מדבר ל! פני� בפני�... דבר

וימת מצביעות על צורות אלא ג� דר! מנגינותיה� המוסיקליות שבמידה מס, לתרו� להבנת הפסוקי� לא רק בתפקיד תחבירי
  . וטוני� של דיבור

'  שהמחבר קרא לרAבאות " מחברת הערו!"במבוא ל' וע" (הכוזרי"הוא בדברי " מחברת הערו!"סביר לחשוב שמקור דברי 
יש דקויות ועמוקות ", )לפי תרגומו של אב� שמואל, במאמר שני פסקה עב(מופיע " כוזרי"ב"). מרבותי"יהודה הלוי אחד 

הלא ה� , וה� באות במקו� התנועות השכיחות בדיבור פני� בפני� שעליה� דברנו,  להסברה המלאה של כוונת המדברהמשמשות
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ואת המקו� בו רצה , � לעניי�ה� מצייני� את המקו� בו התכוו� המדבר להפסיק בי� עניי; הטעמי� בה� אנו קוראי� במקרא
בי� הדברי� שאמר� המדבר במהירות לדברי� שאמר� , � נושא לנשואוכ� מבדילי� ה� בי� שאלה לתשובה ובי, �להמשי! בעניי

אבל , אלה אינ� לגמרי ברורי� לנו" כוזרי"ג� דברי ה". על כל אלה אפשר לכתוב חיבורי� שלמי�, ובי� הציווי לבקשה, במתו�
, ש�" הכוזרי"על " דאוצר נחמ"ונראה שככה הבי� בפירוש " (מחברת הערו!"נראה שנית� להבינ� כמו שהצענו בהסבר דברי 

  ...").יצוייר ע� הנגינות כיצד היתה הפעולה הזאת בחיפזו� או במתינות: "שכתב, ה והחיפזו� מ� המתו�"בד
אבל לא את (האלה " מחברת הערו!"מציי� את דברי , 9' בפתח דבר עמ, )תשס' החל לפחות ממהד" (סימני�"בתיקו� סופרי� 

היינו , של הדגשות שונות בזמ� קריאת התורה כדי להמחיש לשומעי� את תוכ� המילי�" מקור חשוב למנהג"כ, ")כוזרי"דברי ה
נראה יותר שמדברי� על תכונות " כוזרי"וג� ב" מחברת הערו!"נציי� שלדעתנו ג� ב. כנראה מעי� מה שמתואר בשאלה שלנו
להסיק שא� אחת ממטרות הטעמי� מ הגיוני "מ. בלי שו� התייחסות לתוספות משלנו, מיוחדות ששייכות כבר לטעמי� עצמ�

  .הרי שלהוסי� הדגשות כאלה מעצמנו יהיה דבר חיובי, היא לתרו� לחוויית השומעי�
פ שאי� לו לשנות "ובזה אע): "א"פי יומא נב ע%על" (מקראות שאי� לה� הכרע"לגבי ) טו' שער ג סע" (שערי אפרי�"וכמו שכתב    3

יקרא תיבה זו ע� התיבה שלפניה , ות הפסק במקו� זה ולא יעשה עצמו מכריעמ יש לו לקורא שלא לעש"מ… הטעמי� הכתובי�
עיי� לקמ� , "מקראות שאי� לה� הכרע"לגבי המקרה הספציפי הזה של " (ה יודע הכרעות" והקב–ושלאחריה בתכיפה אחת 

  ).5בהערה 
מלכתחילה לא נאמרו בתור פרשנות ש, ל"נראה פשוט מסברה שבקריאה בציבור אי� צריכי� להתייחס לדרשות הרבות של חז   4

  .למרות חשיבות� הרבה, לפשט
שטוע� שיש להחזיר בעל קורא , )קמב' ח סי"טור או" (בית יוס�"י ב� חביב המובא ב"של מהר" עוד יש לומר"פי ה%כ� נראה על   5

כ� "וממנו ג� , )ק ד"� סש" (משנה ברורה"וכ� מביא ". שינוי עני�"ויש בטעות זו , "בטעמי� שה� פירוש הפסוק ממש"כשטעה 
ואמנ� אינו " …מחזירי� אותו… ז"ה בנגינת הטעמי� כשהעני� משתנה עי"דה": "שלח� עצי שטי�"בש� ) ק ח"ש� ס" (החיי�

הואיל , אבל מסברה נראה ליישמו ג� למקרה כזה, מפורש בדבריה� שדיברו ג� כשהטעמי� מכריעי� בי� שני פירושי� אפשריי�
  .מעניקי� לטעמי המקרא כוח פרשנות מכריעונראה שהפוסקי� האלה 

מקראות "ידי קריאה בצורה החלטית לגבי %פי הטעמי� על%שאי� להכריע על" שערי אפרי�" הבאנו את דברי 3בהערה , ואמנ�    
. חמש מקראות אי� לה� הכרעה: "שכתב) א"יומא נב ע(א "אבל מכל מקו� נראה למעשה לפסוק כדברי ריטב, "שאי� לה� הכרע

דאלו השתא דאיכא פסוקא , ה פירושה שאי� לה� הכרע מלשו� התיבות כל היכא דליכא פסוקא דקראי או הפסק טעמי�נרא
  ".דקראי והפסק טעמי� נתברר ספקו

א� היינו , "מקראות שאי� לה� הכרע"ג� באות� , נראה שהיה מייחס הכרעה פרשנית לטעמי�) ד' סע" (אבקת רוכל"ת "וג� בשו
דבפיסוק טעמי "פי הטעמי� היא רק מפני %ל לא הכריעו על"הוא כותב שהסיבה שחז. ו טעמי� ה� הנכוני�יודעי� בוודאות אל

ב "חגיגה ד� ו ע(א "עיי� במהרש, ואמנ�". דעזרא איכא כמה מילי דאית בהו פלוגתא בי� מערבאי למדנחאי ובי� ב� אשר לב� נפתלי
  .פות אולי נראה שהטעמי� אינ� מכריעי�שמדייק שמלשו� בעלי התוס) ה לפסוקי טעמא"על תוספות ד

 –הנזכר ש� ' קולו ערב ורגיל לקרות'"הסביר שסיבת הדרישה ) �"ה אמנ� טע� הרמב"עו ד' סי, החדשות(ט צהלו� "ת מהרי"שו   6
שמיע ולא י: "כתב) ג' שער ג סע" (שערי אפרי�"ב". היינו מפני שהוא צור! לשליח צבור כדי שיהיה תפלתו רצויה בעיני כל הע�

ויש קצת קוראי� נקדני� שמדקדקי� בקריאת� הרבה ): "א' ש� בסו� סע(וג� כתב , "שמבלבל בזה דעת השומעי�, קולות גדולות
  ".ידו על התחתונה, וכל המשנה ממה שהצבור רגילי� בדבור או במעשה... יותר מהצור!

לא יתפלל , א� רואה שיש מחלוקת בשביל התפלה"ש, )ק יא"תקפא ס' סי" (משנה ברורה"ויש לציי� את דברי . נג אות כג' ח סי"או   7
, א� יש בו יראת שמי�"מתבטא בחריפות ש) כב' נג סע' ח סי"או" (ערו! השלח�"וב". פ שיתפלל מי שאינו הגו�"אע] כשליח צבור[

 ".וכל מצוה שהוא במחלוקת אינה מצוה, יברח מהעמוד א� רואה אפילו רק יחידי� שאי� רוצי� בו

 
  
  

  ,וות המשיבי� ובברכת התורה� צבש
  

  ה ארנריי!          הרב יוס� כרמלמשב הר
  שי הכוללרא

  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
  הרב ישראל רוז�

  
  

  ההסתדרות הציונית העולמית-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  

  

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

" שלח� ערו!"הספרי� עוסקי� בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע�"מתמודדות ע� המציאות בעול� מודרני מתפתח בדר! של 
         ".תורת חיי�" ההופ! את התורה לתו! ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי
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