
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס ויקרא

  
  

  � בלי אש"יש עש
 "אר� חמדה"כולל ראש , יוס� כרמלהרב 

  

  

  

  

  .לאחר שחלקו השני של ספר שמות עסק בבנייתו, במשכ�" העבודה "�ספר ויקרא פותח בסדרי הקרבת הקרבנות 
� ההבדלי� שבי� פרשיות תרומהרבביאו, א"הבאנו את שיטת תלמידי הגר) שה בפרלעיו�(ג "בדברינו לפרשת כי תשא תשס

  . פקודי�תצוה לפרשיות ויקהל
  . להבחנה זותהתייחסומתו! , השבוע נשתדל לבאר את השאלה מי אחראי על בני� המשכ� ואחר כ! המקדש

המצויות בפרשיות תרומה תצוה , כ�מופיעה כסיו� לפרשיות העוסקות בציווי על בני� המש, נקדי� ונאמר כי פרשית השבת
פרשת ויקהל פותחת בפרשית השבת המשמשת . דנה התורה בחטא העגל ותוצאותיו, לאחר מכ�. ותחילת פרשת כי תשא

בי� שתי " קו פרשת מי�"חטא העגל משמש כ. כהקדמה לפרשיות העוסקות בבני� המשכ� בפועל עד לסו� ספר שמות
  .התקופות

מקבילה מבחינה רוחנית לתקופה של אד� הראשו� קוד� , ופה שבי� מת� תורה וחטא העגלהתק, א"על פי תלמידי הגר
לכ� לפני . בג� עד�, הירידה הגדולה כתוצאה מחטא העגל מקבילה לנפילה הרוחנית של אד� הראשו� אחר חטאו. שחטא

אילו לא חטאו . חה שבתכדי ללמדנו שבני� המשכ� דו, מוקמה פרשית השבת לאחר הציווי על בני� המשכ�, חטא העגל
  . היו יכולי� לבנות את המשכ� ג� ביו� השבת, בחטא העגל

כי  כיו� אסור לבנות את , כדי ללמדנו הלכה למעשה, מוקמה פרשיית השבת לפני סיפור בני� המשכ�, אחרי חטא העגל
  .המשכ� בשבת

. כמו שחיטה והבערת אש" חילול שבת"ג� כאשר העבודה דורשת , זאת. בשתי התקופות ברור שמותר לעבוד במשכ� בשבת
  ?נשאלת השאלה מדוע אסור לבנות את המשכ� בשבת אבל מותר לעבוד במשכ� בשבת

  

רק לאחר מכ� הועברה האחריות על העבודה לאהרו� ובניו . משה רבנו היה הממונה על העבודה במשכ�, בימי המילואי�
דוד המל! הוא שהיה חגור אפוד בד ,  ארו� הברית לירושלי�כשהעלו את, כחלק מההכנות לבני� המקדש בימי דוד. הכהני�

  .  והוא זה שמנהל את האירוע ולא הכהני�
  : כ! מדגיש הכתוב עובדה זו. שלמה המל! הוא מקריב הקרבנות ולא הכהני�, בימי חנוכת המקדש

 ֵאת ֶזַבח ַה3ְָלִמי� ֲאֶ/ר ָזַבח ַליקָֹוק 1ָָקר ֶעְ+ִרי� 0ְ/ַנִי� ְ�לֹמֹהַוִ�ְזַ�ח :  ֶזַבח ִלְפֵני ְיקָֹוקזְֹבִחי� ְוָכל ִיְ+ָרֵאל ִע&% ְוַהֶ�ֶלְ�"
 ֶאת %7ְ! ֶהָחֵצר ֲאֶ/ר  ַהֶ�ֶל%41ַ�ְ� ַהה0א ִק6ַ/:  ְוָכל 1ְֵני ִיְ+ָרֵאלַהֶ�ֶלְ�ֶאֶל� ְוצֹא� ֵמ5ה ְוֶעְ+ִרי� 5ֶל� ַו4ְַחְנכ0 ֶאת 1ֵית ְיקָֹוק 

ת ְיקָֹוק 9ִי ָעָ+ה ָ/� ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִ&ְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַה3ְָלִמי� 9ִי ִמְז1ַח ַה8ְחֶֹ/ת ֲאֶ/ר ִלְפֵני ְיקָֹוק ָקטֹ� ֵמָהִכיל ִלְפֵני ֵבי
   ).סד�סב' מלכי� א ח" (ֶאת ָהעָֹלה ְוֶאת ַהִ&ְנָחה ְוֵאת ֶחְלֵבי ַה3ְָלִמי�

  ? בוני� את המשכ� והמקדש ובי� הזמ� בו עובדי� במשכ� ובמקדש מה פשר ההבדל בי� הזמ� בו,א� כ!
  

יש , ול�ע� יש קדושה התלויה במקו� ובמבנה". שנה, נפש, עול�" רומז לשלש סוגי קדושה �"עשחכמי� לימדונו כי הסימ� 
כדי לשמש , אחת מהקדושות הנזכרות חייבת להיות במצב פעיל. פשנ�נה ויש קדושה התלויה באד�ש� קדושה התלויה בזמ�
  .עוג� רוחני למציאות
כל אחד באופ� פרטי וכל הע� ביחד היו , היתה במדרגה גבוהה מאוד, "אד�"ה�קדושת ע� ישראל, קוד� לחטא העגל

לא , לצור! בנית המשכ�" אי שמירת השבת"ג� . א� על פי שעדיי� לא היה משכ�, " ְוָע+0 ִלי ִמְק6ָ/ ְוָ/ַכְנ7ִי 1ְת%ָכ�"בבחינת 
איבד ע� ישראל את מדרגתו זו , לאחר חטא העגל. לכ� היה מותר לבנות את המשכ� בשבת, יתה פוגעת בקדושה זוהי

לכ� כל עוד המשכ� איננו בנוי לא נית� להסתמ! על קדושת . ואפשר היה להסתמ! על קדושת המקו� או על קדושת הזמ�
תו! כדי עבודה " לחלל שבת"ל קדושה זו וממילא מותר נית� לסמו! ע, אחרי שהמשכ� בנוי. המקו� ואי אפשר לבנות בשבת

  . במשכ�
. המנהיג הוא נציג הע� ולכ� הוא הממונה על ביצוע המשימה= המל! . מצוות בניית המשכ� והמקדש היא משימה לאומית

 כתפי משימת העבודה במשכ� היא מצווה שהוטלה על. ג� לא בהתנדבות, אד� פרטי איננו יכול לקחת על עצמו משימה זו
  . לכ� דווקא ה� עובדי� במשכ� ובמקדש לאחר כינונו, הכהני�

  

  ,  הופעותיה�"עשהבה נתפלל ונעשה כל אשר לאל ידינו כדי שהקדושה תבוא לידי ביטוי בכל שלשת 
 !במהרה בימינו אמ� ,וא� נזכה יבנה המקדש ג� בשבת

  
   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע

  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב
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  צ+פדבבא קמא דפי� , ניס�'  ג+אדר' כו
  

  נזק שסופו להתרפא
  הרב עופר לבנת

בעוד שאד� שהזיק רכושו . השבוע בד� היומי נעסוק ג� בסוגיות העוסקות בחיוב תשלומי� המוטלי� על מי שחבל  באחר
מתחייב , אד� שחבל באד� אחר, )ירידת ערכו של הדבר שהזיק(של אחר חייב לפצות את הניזק רק  בשוויו של הנזק 

הוצאות (ריפוי , )הפסד ימי עבודה(שבת : לתו של הניזק להשתכר ובארבעה תשלומי� נוספי�בתשלו� על ירידת יכו
לא בכל מקרה של , אמנ�). תשלו� עבור הבושה שנגרמה לו בחבלה(ובושת ) תשלו� עבור הצער שסבל בחבלה(צער , )רפואה

  .חלקיהגמרא מפרטת מתי החיוב הוא כולל ומתי הוא . חבלה מתחייב החובל בכל התשלומי�
א� במקרה שכזה יש . הוא  כשאד� חבל באד� אחר חבלה שעתידה להתרפא לגמרי:) פה(אחד המקרי� בו הגמרא דנה 
או  כיוו� שהנזק עתיד להתרפא לגמרי והאד� ישוב , כיוו� שכרגע יש פגיעה ביכולתו להשתכר, לחייב ג� תשלו� עבור הנזק

ונפסק להלכה כדעת רבא , בשאלה זו נחלקו אביי ורבא? שבינתיי�עבור הפסד ימי העבודה " שבת"לאיתנו יש רק חיוב 
  ). וכמוב� ג� תשלומי ריפוי צער ובושת א� היו" (שבת"במקרה זה אלא רק חיוב " נזק"שאי� חיוב  

קיי� רק  כשאד� " שבת"חיוב . הראשוני� נחלקו מה הדי� במקו� שאד� הזיק את בהמת חברו נזק שעתיד להתרפאות
) ד, ש בבא מציעא ח"הובאו ברא(דעת חכמי צרפת , לכ�.  כאשר אד� מזיק את בהמת חברו או שאר רכושוולא, הזיק אד�

כיוו� שתשלו� , על א� שבעל הבהמה לא היה יכול לעבוד ע� בהמתו במש! כמה ימי�, שבמקרה זה המזיק פטור מלשל�
מביא שיש חולקי� וסוברי� שדווקא לגבי ש "אמנ� הרא. ותשלו� שבת אי� בנזק לבהמה, נזק אי� כיוו� שהבהמה תתרפא

 ג� ירידת ער! רא! בבהמה כיוו� שעשויה להימכ,  אי� רואי� את ירידת הער! הזמנית כנזקרכיוו� שאינו עשוי להימכ, אד�
  .  זמנית נחשבת כנזק ומחייבת בתשלו�
ב שכ! ג� , הוכיח מסימ� שמויש שכתבו ל(א פסק כדעת חכמי צרפת "הרמ). ו, שז(שתי דעות אלו הובאו בשולח� ערו! 

  . פסק שיש כא� ספק והמוציא מחברו עליו הראיה) ק ה"ס, שז(! "והש) הכרעת המחבר
אז המזיק חייב , מחדש שא� הנזק לבהמה לא יתרפא מעצמו אלא רק על ידי פעולות רפואיות) ג, שמ(נתיבות המשפט 

חייב , כא� שלולי הרפואה יש נזק, ו צרי! לשל� ריפויוא� על פי שעקרונית מזיק בהמה אינ. לשל� עבור הוצאות הרפואה
  . המזיק לשל� עבור הרפואה כיוו� שבמקרה זה הרפואה היא בעצ� תיקו� הנזק שעשה

ואפילו א� , חולק על הנתיבות וסובר שלעול� נזק שיכול להתרפאות אינו מוגדר כנזק) ב�א, בבא קמא סימ� יג(החזו� איש 
לכ� לדעתו א� הזיק בהמה נזק שנית� לרפאות הוא פטור מלשל� את ההוצאות . יפויצרי! להוציא הוצאות עבור הר

, זה דווקא בבעל חיי�, מסייג החזו� איש, אול�. ואי� תשלו� של ריפוי לנזק בהמה, הרפואיות כיוו� שאי� זה מוגדר כנזק
על א� שנית� לתק� ,  מזיק כליא! א� אד�, כיוו� שכאשר הוא מתרפא זה נחשב שהוא חזר לקדמותו וכאילו לא היה נזק

ולכ� המזיק חייב לשל� עבור הנזק , התיקו� של הכלי אינו מוגדר כהחזרת הכלי לקדמותו אלא כיצירת כלי חדש, את הכלי
 .  במקרה זה

    
  
  

  
  

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

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

  

  "זכי� לאד� שלא בפניו"
  אורי גנ�הרב 

, אפשר לזכות עבור אד� שאינו נמצא כא�: כלומר, "� לאד� שלא בפניוזכי "–אחד מהכללי� היסודיי� בהלכות מתנה הוא 
נחלקו הראשוני� בגדרו ). ולכ� כלל זה תק� במתנה ולא במכירה, אול� אי אפשר להתחייב במקומו(, ולקנות עבורו דברי�

שהרי , עי� של די� שליחותשזהו ס") מטבילי�"ה "ד. כתובות יא(' ותוס) ה גבי מתנה"ד. בבא מציעא יב(י "דעת רש. של די� זה
  .מ שנזכה עבורו"מ� הסת� רצונו של האד� היה למנות אותנו כשליחי� ע

  .כתב שזהו די� בפני עצמו.) קידושי� מב(א "אול� הרשב
, ונשיא אחד"מהפסוק " שלוחו של אד� כמותו"ש� לומד רב גידל בש� רב את די� .) מב(מקור לדיו� זה נמצא במסכת קידושי� 

שהרי ', על כ! שואלת הגמ. הנשיאי� היו שליחי� של כל השבט לזכות בנחלת�: כלומר, "מטה תקחו לנחל את האר�נשיא אחד מ
  !א להיות שליח של קט�"וא, היו ש� ג� קטני�

, ועדיי� שואלת הגמרא שאי� כא� זכות ברורה". זכי� לאד� שלא בפניו"לכ� אומרת הגמרא שאי� זה מקור לדי� שליחות אלא לדי� 
ולכ� אומרת הגמרא שרב , )איכא דניחא ליה בהר ואיכא דניחא ליה בבקעה( ישנ� כאלו שזכו בנחלה שאינ� מרוצי� ממנה שהרי

, ויש תוק� למעשיו ג� א� עשה משהו שאינו מוצא ח� בעיניה�, ד מעמידי� לקטני� אפוטרופוס"שב, גידל למד מהפסוק די� אחר
  .ואי� לה� זכות ערעור
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אמרה שאי� כא� די� שליחות משו� ' שהרי הגמ, אינו מטע� שליחות" זכי�" לומד מגמרא זאת ש)בחידושיו ש�(א "הרשב
  "!זכי�"ובכל זאת רצתה לומר שיהיה כא� די� , " לאו בני שליחות–קטני� "ש

, יחותאינו מדי� של" זכי�"דוחה הוכחה זאת וטוע� שאמנ� בשלב הזה סברה הגמרא ש:) טז, � קידושי�"בפירושו לרי(� "אול� הר
ל הוא מקור לדי� "א! הגמרא דחתה לימוד זה והסבירה שהפסוק הנ, "'נשיא אחד וכו"אלא די� עצמאי ונלמד מהפסוק של 

אכ� אינו מועיל בקטני� כש� . איננו נלמד מפסוק מיוחד אלא הוא שיי! לדי� שליחות" זכי�"ובשלב המסקנה די� , אפוטרופוס
  ). מועילה זכיה לקטני�אלא שמדרבנ�(ששליחות אינה מועילה בה� 

, אי� זכי� לקט� אלא מדרבנ�' שלדעת תוס, ויש נפקא מינה לגבי זכיה לקטני�, ראינו שישנה מחלוקת א� זכיה היא מטע� שליחות
  .א מדאורייתא"ולדעת הרשב

, " מדרבנ�ג דלית ליה שליחות אית ליה זכיה"קט� אע: "ש� נאמר, :)בבא מציעא עא(' שאלה זו תלויה בגרסאות בגמ, באמת
וזה מתאי� , ומשמע שיש לקט� זכיה מ� התורה, "מדרבנ�"ישנ� גרסאות שלא גרסו , מאיד!. 'וגרסה זאת מתאימה לשיטת תוס

  .א"לשיטת הרשב
ונאמר שזכי� לקט� מדאורייתא אי� זה סותר את , "מדרבנ�"כתבו שג� א� לא נגרוס ") מטבילי�"ה "ד. כתובות יא(' תוס, אול�

אבל בזכות גמורה יש ,  אי� זה אלא בדברי� שאינ� זכות גמורה–פ שאי� שליחות לקט� "אע. הוא מטע� שליחות" זכי�"ההבנה ש
  .לו שליחות

אלא שכיוו� שאי� לו דעת , ג� לקט� יש שליחות, מבחינה מהותית, מסביר שבעצ�.) א לכתובות יא"חידושי רע(רבי עקיבא איגר 
אז אי� הבדל בי� קט� לגדול ולשניה� מועיל , ואי� צרי! מינוי שליחות ספציפי, "זכי�"� א! כאשר יש די, אי� הוא יכול למנות שליח

ה� חילקו בי� זכות גמורה לזכות שאינה , נראה שחילקו אחרת' רבי עקיבא איגר מציי� שבתוס, אול�. (מטע� שליחות" זכי�"די� 
  ).ודבריה� צריכי� ביאור, גמורה

  . ישנ� שתי משמעויות שצרי! להבחי� ביניה�" זכיה לקט�"לסיו� נציי� שלמושג של 
 .ובזה עסקנו בגליו� הקוד�, י מעשה קני� שעושה בעצמו"קט� שזוכה ע  .א

 .ובזה עסקנו הפע�, אחרי� שעושי� מעשה קני� לטובת הקט�  .ב

  
  

  

  משפטי שאול

ל בשבתו בבית הדי� "ר מר� הגאו� הרב שאול ישראלי זצ"המכיל פסקי די� עקרוניי� של מו מחודשת של הספרהוצאה 
  )הלח  לקני(    80Aמחיר הספר  .בספר ג� משא ומת� בנושאי� אלה ע� גדולי הדור. הגדול בירושלי�

  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 

  ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN 5379626+02:  פקס5382710+02: טלפו� "משפט והלכה בישראל": פנו אל

 

 
  

  הרב מרדכי הוכמ�

 
  המידע החסוי ממלחמת עמלק

 נענה לתפילתו ואמר לו שימנה את ’ד. ' ַעל ָהֵעָדהִאי�'ימנה  ה"הוא ביקש שהקב, לק מ� העול�כשהגיע זמנו של משה להסת
  ): קלט,במדבר(הפרשיה הזו נדרשת בספרי . יהושע כמנהיג במקומו

"�להטיל  שלא �   פירשו הכתוב1 ולמה לא.) כה,תהלי� עח ('ִאי�ֶלֶח� 1ִCיִרי� 5ַכל 'זה יהושע שנאמר  �  ַעל ָהֵעָדהִאי
  ".מחלוקת בי� בניו ובי� אחיו

ַע �1ִ נ�0':  ציווה על משה להודיע על הבחירה ביהושע באופ� המיידי והמפורש ביותר’ד E/%ְוִצ0ִיָתה אֹת% ... ַקח ְלָ! ֶאת ְיה
מדוע הספרי אומר . חלוקת על יהושעדווקא הגילוי המפורש מונע מ, אדרבא. 'ְלַמַע� ִיְ/ְמע0 9ָל ֲעַדת 1ְֵני ִיְ+ָרֵאל... ְלֵעיֵניֶה�

  ?'ִאי�'שהכתוב לא פירש מיהו ה
  .כדי להבי� את כוונת הספרי צרי! להעמיק בהבנת הכתוב בתהילי� שמוזכר בו

  

  ִחיד7ת ִמ6ִי ֶקֶד�
  :ח בתהלי�"שבמזמור ע' ִחיד%ת ִמ8ִי ֶקֶד�'הספרי מרמז על פתרו� כמה מ� ה

�ֵבא         ְוָיִ+ימ0 ...  ְלַמַע� ֵיְדע0 %6ר Cֲחר%�...ַוֲאב7ֵתינ8 ִסְ:ר8 ָלנ8ֲאֶ/ר ָ/ַמְענ0 ַו8ֵָדֵע� . ִחיד7ת ִמ6ִי ֶקֶד� 1ִCיָעה ...ַמְ+9ִיל ְל5ָס�"
לִֹהי� 0ְבת%ָרת% ֵמֲאנ0 �א ָ/ְמר0 1ְִרית ֱאלֹ : נ%ְ/ֵקי ר%ֵמי ָקֶ/ת ָהְפכ0 1ְי%� ְקָרבְ�ֵני ֶאְפַרִי�... ְולֹא ִיְהי0 9ֲַאב%ָת�... י� 9ְִסָל�ִקלֹ

ל � ֵאַוְיַנ=8... ַו%4ִצא נ%ְזִלי� ִמHַָלע... ְיַבGַע צEִרי� 1ִַ&ְד1ָר...  1ַָקע ָי� ַו4ֲַעִביֵר�...:ַו4ְִ/9ְח0 ֲעִליל%ָתיו ְוִנְפְלא%ָתיו ֲאֶ/ר ֶהְר5� :ָלֶלֶכת
ַו4ְִתַע1ָר ְוֵא/ ’ ָלֵכ� ָ/ַמע ד : ֲהַג� ֶלֶח� י0ַכל 7ֵת ִא� ָיִכי� ְ/ֵאר ְלַע&%...ֵה� ִה9ָה צ0ר ַו4ָז0ב0 ַמִי�...ְלַנְפָ/� אֶֹכל1ְִלָבָב� ִלְ/5ל 

ַוַ�ְמֵטר ... ִאי�ֶלֶח� 1ִCיִרי� 5ַכל  ... ֶלֱאכֹלַוַ�ְמֵטר ֲעֵליֶה� ָמ�...  ִמָ&ַעלְ�ָחִקי�ַוְיַצו ... ִנIְָקה ְבַיֲעקֹב ְוַג� �C ָעָלה ְבִיְ+ָרֵאל
לִֹהי� ָעָלה ָבֶה� ַו4ֲַהרֹג 1ְִמְ/ַמ8ֵיֶה� �ְו�C ֱא :לֹא ָזר0 ִמ7ֲַאָוָת� ע%ד 5ְכָל� 1ְִפיֶה�... :ע7< ָ?ָנ< 0ְכח%ל ַיִ&י� ְ�ֵאר 9ֶָעָפר ֲעֵליֶה�

  "...8ַבח8ֵרי ִיְ@ָרֵאל ִהְכִריַע
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 ’ישראל היו צריכי� להתבונ� בניסי� הללו ולהבי� שד. 'נ%ְזִלי�' בקע עבור ישראל סלעי� והוציא מש� ’ שדהמשורר אס� מספר
, אס� מספר שבעקבות הבקשה לקבלת אוכל. ' ְלַנְפָ/�אֶֹכל'ולפיכ! יש לראות בעי� רעה את בקשת� לקבל ; דואג לכל צרכיה�

  . ַהIְָלו והללו הרגו בע� ישראללכ� הוא המטיר לה� את המ� ואת,  העניש את ישראל’ד
  

 המטיר לישראל את המ� וַהIְָלו במדבר ’ ד�מסופר שבתחילה ) יז� טז(בספר שמות . לכאורה המזמור סותר את המסופר בתורה
אול� המזמור הופ! את המאורעות ומספר .  בקע לה� צור והוציא ממנו מי�’ ד�כשה� הגיעו לרפידי� , ורק לאחר מכ�; סי�
  .וציא לה� מי� מ� הצור לפני ירידת המ� וַהIְָלו ה’שד

וג� זאת רק כעבור כשנה מאז הפע� הראשונה שהוא , מסופר שרק אכילת ַהIְָלו הרגה בע� ישראל) יא(בספר במדבר , כמו כ�
  .אול� המזמור מספר שאכילת המ� וַהIְָלו הרגה בע� ישראל כבר בפע� הראשונה. ירד

  

0ַבח0ֵרי  '�ופשטות לשו� המזמור ; )2כמבואר בהערת השולי�(! חיילי� לוחמי� "מציינת בתנ' ח0ֵרי ִיְ+ָרֵאל1ְ'בנוס� לכ! הלשו� 
 כמו לחיילי� שנכשלו �מדוע המזמור מתייחס למי שאכל את המ� .  מורה על כישלו� בקרב נגד צבא האויב�' ִיְ+ָרֵאל ִהְכִריַע

  ?בקרב נגד האויב
  

  ?אלבזכות מי ירד המ� לישר
ֲאֶ/ר ָ/ַמְענ0 ַו8ֵָדֵע� ַוֲאב%ֵתינ0  '�מסורת שהוא קיבל מאבותיו ; Iְָלואס� מציג בפנינו מסורת אחרת של הבנת פרשיות המ� וַה

מביאה מסורת שהמ� ירד ) א, ד� ט(תענית הסוגיה במסכת . מסורות בזכות מי ירד המ�� בתלמוד קיימת מחלוקת. 'ִסLְר0 ָלנ0
ילקוט מסורת זו מובאת ג� ב; מביאה מסורת שהמ� ירד בזכות יהושע) א, ד� עו(ול� הסוגיה במסכת יומא א; בזכות משה

  ): תתיט,תהלי� (שמעוני
 "'�ַע �1ִ נ�0 'וכתיב הת� , 'ִאי�'כתיב הכא ,  שירד לו מ� כנגד כל ישראליהושע זה + 'ֶלֶח� Bִ�יִרי� Aַכל ִאי E/%ַקח ְלָ! ֶאת ְיה

�כסוסי�  � שמעו� אומרי� בימכא� היו רבי יוסי ור. ומאבריו היה אוכל, ויש אומרי� על אבריו היה יורד. 'ר ר0ַח %1 ֲאֶ/ִאי
  "נתפטמו ישראל באותה שעה

במאמר ! ?הייתכ� כדבר הזה; בדרשה משמע שיהושע היה הול! ללא בגדי� ולכ� הוא היה אוכל את המ� באופ� ישיר מעל איבריו
 שיעזור ’משה הגיב לתלונותיה� ופנה לד, התבאר שבכל המקומות שישראל התלוננו על משה" הסוסים של משה רבנו"הקוד� 

למשה שישראל  הודיע ’ופתאו� ד; ’ משה לא התפלל לד� אול� כאשר ישראל באו למדבר סי� והתלוננו שה� רוצי� אוכל . לו
  . החליט להיענות לה�’התבאר שהמסורת של אס� מסבירה מדוע ד. יקבלו את המ� ואת ַהIְָלו

  

הללו ' נ7ְזִלי�'ה. ' ִמHַָלענ7ְזִלי�ַו%4ִצא  '�סו� ליוו אות� סלעי� וצורי� שהתבקעו �אס� מגלה שכבר כאשר ישראל נסעו מי�
משה רבנו ראה . 'צ8ר ֵמַחְלִמי/ ֶ�ֶמ� ְוֶ=ַלע ִמְדַב�ַו4ִֵנֵקה0  '� רבנו מזכיר זאת בתורה ומשה, הכילו מרכיבי� מזיני� כמו שמ� ודבש

. מפני שהיא חסכה זמ� מרובה של הכנת מזו� רגיל למאכל אד� וג� את הזמ� של לעיסת המזו�, יתרו� גדול בתזונה הנוזלית הזו
, ’אנשי� ששרו בי� סו� את שירת האמונה בד. כמוהו' אנשי�'ארו משה רצה שישראל יש. אול� ישראל רצו לאכול מזו� רגיל

 �', סוסי�'הוא סירב להיעתר לרצונ� לחזור למדרגת , ולפיכ!. ומביני� את היתרונות שגלומי� באכילת המזו� הנוזלי
  .שמחפשי� מזו� טעי�

הוא ' על אבריו'ומתו! ההבטה ברחמי� .  מבוגר'ִאי�'והוא ראה שיש לו איברי� של , המסורת מרמזת שיהושע התבונ� באיבריו
 נענה לבקשת ’ד.  צרי! להנהיג אות� כמו הגויי�� שכל עוד הגו� של בני ישראל אינו שונה מהגו� של הגויי� �  ’טע� בפני ד

  .ְ+ָלווג� ' מ�' ג� � ולכ� הוא ציוה על משה להודיע לישראל שה� יקבלו אוכל מוצק , יהושע
  

   ולאוכלי המ�+ַהCְָלו ההתייחסות הכפולה לאוכלי 
כאשר הספרי אומר שהכתוב . אול� התורה הסתירה זאת). 'ִאי�' �(שהמ� ירד בגלל מעורבות יהושע , המשורר אס� מרמז
ולכ� התורה הסתירה את המעורבות ,  הוא מתכוו� לומר שלשיטת אס� ירידת המ� הסתיימה באופ� שלילי�הסתיר את יהושע 

  .של יהושע
אס� מתאר את מה . והוא מוכיח את שיטתו, אול� אס� סבור כ!; � שאכילת המ� הסתיימה באופ� שלילילא כול� סבורי

ַו4ֹאְכל0  '� מ� האוכל שבעובתחילה הוא מספר שישראל אכלו וא� . שאירע לאחר ירידת המ� והתיאורי� שלו בנויי� על סתירה
 ִמ7ֲַאָוָת� ע%ד ָזר8לֹא  ' � הרג אות� לפני שה� בלעו את האוכל ’ הוא מספר שדאול� מיד. ' ְוַתֲאָוָת� ָיִבא ָלֶה�ַוִ�ְ@ְ�ע8 ְמאֹד
  .' 8ַבח8ֵרי ִיְ@ָרֵאל ִהְכִריַעלִֹהי� ָעָלה ָבֶה� ַו4ֲַהרֹג 1ְִמְ/ַמ8ֵיֶה��ְו�C ֱא :5ְכָל� 1ְִפיֶה�

נה לשהיית בני ישראל במדבר ה� אכלו את מסופר שלאחר כש) יא(בספר במדבר . שרשי הסתירה לכאורה מצויי� בתורה עצמה
. שה� יאכלו בשר במש! חודש ימי� עד שה� ימאסו בו, משה הצטווה להודיע לע�. וה� התאוו לאכול ג� בשר, המ� בלבד

  שה�� לכל הע� � ציווה את משה להודיע ’הייתכ� שד, בר�. אול� כאשר ַהIְָלו הגיע מסופר שאוכלי ַהIְָלו מתו באופ� מיידי
  !? המית אות� מייד כשאכלו את הבשר’ובסופו של דבר ד; יאכלו בשר במש! חודש ימי�

  

ר ולא לקו מימיה� לא חטאו חטא גמו) "תשלב, תורה(הובאו דברי הילקוט שמעוני " אלדד ומידד ונבואות ַהְּׂשָלו"במאמר הקוד� 
. ולפיכ! ישראל לא הוכו מכה גמורה;  א! לא חטא גמור�שהרצו� לאכול בשר הוא חטא , הילקוט שמעוני מרמז". מכה גמורה

א! ישראל אכלו מַהIְָלו במש! כחודש ימי� עד . כבר ברגע שה� נגסו בו" מתי�" התייחס אל מי שאכל את ַהIְָלו כאל אנשי� ’ד
היא תיתכ� ג� ביחס לפע� הראשונה , מכיוו� שמדובר בהתייחסות סמלית.  מאסו באכילת הבשר וה�� התממשה ’שהבטחת ד

 �את ישראל כבר בפע� הראשונה שה� קיבלו אותו ' המית'ל משמע שַהIְָלו "ואכ� במאמרי חז. שישראל קיבלו את ַהIְָלו
  .3כשהוא החל לרדת יחד ע� המ�

ג� המ� לא נית� לישראל אלא לאחר שה� התלוננו על המזו� . ג� לגבי המ�לשיטת אס� ההתייחסות הזו מתבקשת מאליה 
' מתי�' התייחס אליה� כאל ’ד, ולשיטתו. אול� ירידת מדרגה נחשבת כהריגה;  מילא את תאוות� לאכול מזו� מוצק’ד. הנוזלי

  . מ� המ��ג� כשנגסו בפע� הראשונה 
  

  מלחמת עמלק לפי ראייתו של אס<
ָהְפכ0  '� ' 1ְֵני ֶאְפַרִי�'אס� מספר ש.  הובילו להידרדרות נוספת�מספר שהרחמי� של יהושע על בקשת הע� המשורר אס� מוסי� ו

אול� הדבר אינו . ל רבי� מבארי� שהכוונה לקרב קדו� שבני אפרי� נהרגו בו"מדרשי חז. וברחו מ� המערכה' 1ְי%� ְקָרב
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בנוס� לכ! אס� מסביר שהבריחה התרחשה .  ולא הריגה�המערכה מפני שאס� מתאר בריחה מ� , מתאי� לפשוטו של הכתוב
ספורנו ה. והרי דיני התורה הראשוני� ניתנו רק לאחר יציאת מצרי�; קיבלו תורה שה� מיאנו ללכת בה' ְ�ֵני ֶאְפָרִי�'משו� ש

שמות (שמתוארי� בו ג� שלבי� של בריחה , שפשטות הכתוב מתייחסת לקרב שיהושע נלח� בעמלק, אומר בפרושו לתהילי�
  ".ְוָהָיה 9ֲַאֶ/ר ָיִרי� מֶֹ/ה ָיד% ְוָגַבר ִיְ+ָרֵאל ְוַכֲאֶ/ר ָיִניַח ָיד% ְוָגַבר ֲעָמֵלק): "יז
  

. ברחו' בני אפרי�' ש�ואילו אס� מספר ; ברחו' ישראל '�ר שכאשר עמלק גבר בתורה מסופ. אול� הדברי� עדי� טעוני� ברור
ואילו אס� משמיט את השלב החשוב הזה של ;  וגברו על עמלק�בתורה מסופר שבסופו של דבר ישראל התעשתו , בנוס� לכ!

  .הקרב
" הבריחה של בני אפרים"אמר במ. אלא שהוא מביא מסורת שמנתחת את מהל! הקרב בעמלק, ו על התורה"אס� אינו חולק ח
 � ' ְ�ֵני ֶאְפָרִי�'אס� מכנה את כל ישראל בש� .  כסמל למי שבוטחי� בכוח זרוע�4!"משמש בתנ' ְ�ֵני ֶאְפָרִי�'התבאר שהש� 

אול� כאשר ה� היו משעבדי� את ליב� . וברחו מ� המערכה' ְפכ0 1ְי%� ְקָרבָה'ובשלב זה ה� ; בשלב שה� בטחו בו בכוח זרוע�
  .ואז ה� היו מנצחי�', ישראל'לאביה� שבשמי� ה� ראויי� להיקרא 

  

  ' ְ�ֵני ֶאְפָרִי�'השלב הראשו� שגר� לתבוסה של 
 'חֹק 8ִמְ�ָ:ט'�התורה הזו היא ה. הקיבלו תורה שה� מיאנו ללכת ב' ְ�ֵני ֶאְפָרִי�'אס� מסביר שהבריחה התרחשה משו� ש

  .)כו�בכ, שמות טו(שישראל קיבלו לפני כ� בפרשיית המי� במרה 
וכאשר ישראל באו לָמָרה ה� התאכזבו ; המזיני� שליוו אות� בדרכ�' נ7ְזִלי�'ישראל לא אהבו את ה, לפי המסורת של אס�

 לא ויתר לגמרי על ’אול� ד, ’התייחס אז לכאב� והתפלל לדמשה . וה� התלוננו על משה, לראות שהמי� הרגילי� ה� מרי�
, וכמו כ� להודיע לישראל. וללמד את ע� ישראל חוקי תורה,  הורה לו להמתיק את המי� באמצעות נס’ד. ההנהגה הניסית

  !!5 קיבלו ש�שה�' חֹק 0ִמְ/Lָט' ה� יעשו זאת באמצעות עמל התורה ב�שמכא� ואיל! א� ה� ירצו לשנות את תנאי מחיית� 
  

המזיני� ורצו לאכול ' נוזלי�'כאשר ישראל באו למדבר סי� ה� מאסו ב. מחויבות הזו/אול� ישראל לא רצו להשתמש במתנה
משה טע� . ’אול� משה לא הביא את תלונותיה� לפני ד; ישראל באו והתלוננו על מצוקותיה� אצל משה. כבר אוכל מוצק

  . שימלא את בקשת� לאוכל מוצק’ולהתפלל בעצמ� לד, ורה שה� קיבלו במרהשה� צריכי� לעמול בחוקי הת, כלפיה�
  

 שיית� לה� אוכל מוצק כבר ’יהושע התפלל לד. והוא שיבש את תוכניתו של משה, יהושע לא יכול היה לעמוד בתחנוני ישראל
הודעה הזו כניצחו� לרצונ� ישראל פירשו את ה.  נענה לתפילתו ואמר למשה להודיע לישראל על קבלת האוכל המוצק’ד. כעת

כמבואר בהערת (אלא שפעמי� שיש לה� איש צדיק שמתפלל עליה� , לגויי� אי� כוחות מיוחדי�. להיות דומי� לגויי�
אול� זה היה ניתוח מוטעה של מה .  בלא מחויבות אישית לעמול בתורה�וישראל רצו להישאר בדרגה הנמוכה הזו ; )6השולי�
  .שארע

 חזר בו מ� המחויבות שהציב בפניה� ’וה� טעו וחשבו שד; ה� טעו וחשבו שמשה נכנע והתפלל עליה�. פולהישראל טעו טעות כ
 הקדי� ומילא את בקשת� לאוכל ’ד.  לא חזר בו מהתכנית הזו’ אול� ד� נענה אמנ� לתפילת יהושע ’ד.  לעמול בתורה�במרה 
  . המתי� שישראל יפרעו את חוב�’אול� ד;  לפני שה� ימלאו את מחויבות� לעמול בתורה�מוצק 

  

  'ְ�ֵני ֶאְפָרִי�'השלב השני שגר� לתבוסה של 
 �סיבת המריבה עולה מתו! דברי משה . ולא היה לה� מי� וה� רבו ע� משה, 7)ז�א, שמות יז(לאחר מכ� ישראל באו לרפידי� 

   ".’ ֶאת דDְַנ=�8 ַמה ,ִעָ�ִדיַמה 7ְִריב�0 "
 הביא עליה� את ’משה הסביר לה� שד. ביא שיתפלל עבור� למילוי מצוקותיה� ומשה לא הסכי�ישראל רצו שמשה יהיה הנ

 � א! ה� לא פרעו את חוב� ;  הקדי� ונת� לה� את המ� ואת ַהIְָלו’ד.  מפני שה� טר� פרעו את חוב� הקוד��חסרו� המי� 
ָ/�  '�' מרה'כ� ב� הטיל עליה� לפני’את המחויבות שדכדי להזכיר לע� ' Dְַנ=�8'משה השתמש במילה . ועדי� לא עמלו בתורה

ויבקשו לבדוק הא� ; ’ את דינסווה� , משה הסביר לה� שאי� זה ראוי שה� יהפכו את היוצרות. 'ִנָ=ה8 ְוָ/� חֹק 8ִמְ�ָ:טָ+� ל% 
  .ומוכ� להיענות למצוקותיה� בלא שיעמלו בתורה,  נמצא עימ� ללא תנאי’ד
  

 בלא � והמטיר לה� מ� ושלו ,  נענה לבקשת� לאכול אוכל מוצק’הע� זכר שד. ע מי הביא לירידת המ� וַהIְָלואול� הע� לא יד
. אלא שעתה הוא מקשיח את עמדותיו וה� שבו והתלוננו עליו, ה� היו סבורי� שמשה התפלל עליה� אז. שה� עמלו בתורה

ויוציא בפניה� מי� מ� , בתור נציגי הע�' ִמRְִקֵני ִיְ+ָרֵאל'מו כמה  הורה לו שייקח עי’ד. ’למשה לא נותרה ברירה והוא פנה לד
  .שלו' ַהַ&Sֶה' באמצעות �הצור 

  

קלויזנבורג �צאנזר מ"וכעי� כ! מבואר בדברי האדמו;  הפעלת שינוי בעול� באמצעות עמל התורה�משמעותה ' ַהַ&Sֶה'הפעלת 
  ):ליקוטי� והשמטות סימ� קטז('  יציבדברי'ת "שול ב"זצוק יקותיאל יהודה הלברשט� ברה

 דהיינו .כ��� ג'למעלה מטבע' ב'טבעי ' ויש...,  כ� במתנהגי� בדרכי התורה... 'מלכותא דרקיעא כעי� מלכותא דארעא' "...
טבעי 'שזה כעי� ,  למכות מצרי� ובהבקעת י� סו�'ַהַ&Sֶה'ובזה מוב� עני� ... ,כעי� זה שעושי� פעולה בצירופי שמות וכדומה

  ..."'שמיימי
 והיא עמל �יש התנהגות טבעית ' למעלה מטבע' שג� בענייני� שמוגדרי� כ�משה הצטווה להראות לזקני� שיסכימו לבוא עימו 

אלא באמצעות עמל ; משה הצטווה להראות לה� שהוא אינו מוציא את המי� באמצעות תפילה כפי שהע� סבורי�. התורה
  ).'שלו וכדו' ַ&Sֶהַה'צירופי שמות שהיו על (התורה 

  

ומשה הוציא ; ולא וויתר על חובת העמל בתורה,  לא וויתר תכניתו’ה� סיפרו שד. הזקני� חזרו וסיפרו לע� את מה שה� ראו
ישראל יכולי� . שכל אחד מישראל יכול לעשות זאת, והזקני� הוסיפו והודיעו.  רק לאחר שהוא עמל בתורה עבור��את המי� 

  . שיית� לה� מי�’ ולבקש מד�� שה� קיבלו במרה לעמול בעצמ� בחוקי
 'ְרִפיִדי�'משה קרא ל.  בניסיו� והצליח’הע� הניח שג� הפע� הע� העמיד את ד. אול� נראה שע� ישראל לא השתכנע מדבריה�

 0ְמִריָבה ַמָ=הָ&ק%� ַו4ְִקָרא ֵ/� ַה '�ש� זה משק� את האופ� שע� ישראל הבי� את מה שהתרחש ש� . ' 0ְמִריָבהַמָ=ה '� בתחילה 
’ דֵי/ ; ' נענה לדרישותיה� בלא תנאי’ ד�לפי הבנת ישראל . ' ִא� 5ִי�ְ�ִקְרֵ�נ8’ ֲהֵי� דֵלאמֹר ’  ֶאת דַנ=ָֹת�ַעל ִריב 1ְֵני ִיְ+ָרֵאל ְוַעל 

  .אול� לניתוח המוטעה של ישראל היה מחיר כבד.  בלא צור! לעמול בתורה�' 1ְִקְר1ֵנ0
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        פרשת ויקראפרשת ויקראפרשת ויקראפרשת ויקרא
        

  

  היערכות של משה במלחמת עמלקה
  :)יג� ח, שמות יז( מייד לאחר מכ� עמלק בא לרפידי� כדי להילח� בישראל

ַע 1ְַחר ָלנ0 ֲאָנִ/י� ְוֵצא ִהTֵָח� 1ֲַעָמֵלק ָמָחר 5נִֹכי ִנUָב ַעל  :ַו4ָבֹא ֲעָמֵלק ַוTָ4ִֶח� ִע� ִיְ+ָרֵאל 1ְִרִפיִד�" E/%רֹא/ ַו4ֹאֶמר מֶֹ/ה ֶאל ְיה
ַע 9ֲַאֶ/ר 5ַמר ל% מֶֹ/ה ְלִהTֵָח� 1ֲַעָמֵלק 0מֶֹ/ה Cֲהרֹ� ְוח0ר ָעל0 רֹא/ ַהVְִבָעה :לִֹהי�  1ְָיִדי�ַהVְִבָעה 0ַמSֵה ָהֱא E/%ְוָהָיה  :ַו4ַַע+ ְיה

ִויֵדי מֶֹ/ה 9ְֵבִדי� ַו4ְִקח0 ֶאֶב� ַו4ִָ+ימ0 ַתְח7ָיו ַו4ֵֶ/ב ָעֶליָה ְוCֲהרֹ�  : ֲעָמֵלק9ֲַאֶ/ר ָיִרי� מֶֹ/ה ָיד% ְוָגַבר ִיְ+ָרֵאל ְוַכֲאֶ/ר ָיִניַח ָיד% ְוָגַבר
ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַע&% ְלִפי ָח :ְוח0ר 7ְָמכ0 ְבָיָדיו ִמRֶה ֶאָחד 0ִמRֶה ֶאָחד ַוְיִהי ָיָדיו ֱאמ0ָנה ַעד 1ֹא ַה3ֶָמ/ E/%ֶרבַו4ֲַחלֹ/ ְיה:"  

. משה הבי� שמלחמת עמלק באה בגלל שישראל רצו להישאר בהשתדלויות הטבעיות שלה� ושיהיה לה� נביא שיתפלל עבור�
 דורש מה� לעמול בתורה כדי ’משה ידע שג� הפע� ד.  ולפיכ! הגויי� יבואו וילחמו עימ��ישראל רצו להיות דומי� לגויי� 

, לאחר שמשה ניתח את המצב. בלא תנאי' ְ�ִקְרֵ�נ8’ ֵי� ד'ובטוחי� ש, י� כמוהווהוא ידע שישראל אינ� סבור; לנצח את עמלק
  .הוא החליט לשי� ק� לשלשת האירועי� המבלבלת שהתחילה בעת שיהושע התפלל עבור� למ�

  

ושע והוא הורה ליה. ולכ� עליו לשאת באחריות; שתפילתו על המ� גרמה בסופו של דבר למלחמת עמלק, משה הודיע ליהושע
ולפיכ! ; משה החליט שהפע� כל ישראל יראו שעמל התורה הוא זה שמביא את הישועה. שיבחר חיילי� ויצא להילח� בעמלק

  .' 1ְָיִדילִֹהי�+8ַמHֵה ָהֱא רֹא� ַהFְִבָעה5נִֹכי ִנUָב ַעל  '�העמל הזה יער! במקו� גבוה לפני כול� 
  

ואילו משה . כ� בכוח התפילה האישית שלו�כאשר יהושע נעזר ג�, ק בחרב גשמיתכדי להילח� בעמל' 1ַח0ָריו'יהושע יצא ע� 
שלמרות שתפילתו הצליחה , במהל! הקרב התברר ליהושע. שלו' ַהַ&Sֶה'נשאר במחנה כדי לפעול בכוח התורה באמצעות  

. ועמלו בתורה' ַ&Sֶה'שאחזו ב � מה שהשפיע על ההצלחה בקרב היו ידי משה .  היא לא הצליחה להכריע את עמלק�להוריד מ� 
ישראל .  והמחויבות לעמול בתורה קיימת ג� על שאר ישראל� שאי� די בעמל התורה של משה �כמו כ� התבררה צדקת הטענה 

  .'ְוCֲהרֹ� ְוח0ר 7ְָמכ0 ְבָיָדיו ִמRֶה ֶאָחד 0ִמRֶה ֶאָחד '� ניצחו רק מפני שאהרו� וחור באו ועזרו למשה בעמל התורה 
  

   8ַבח8ֵרי ִיְ@ָרֵאל ִהְכִריַע ...ַוַ�ְמֵטר ֲעֵליֶה� ָמ� ֶלֱאכֹל
והתעורר קושי .  מורה על כישלו� בקרב נגד צבא האויב�' 0ַבח0ֵרי ִיְ+ָרֵאל ִהְכִריַע '�בתחילת המאמר התבאר שהלשו� , כזכור
. מוסי� ומתאר זאת בלשו� של כישלו� בקרבומדוע הוא , מדוע המשורר אס� מספר שאוכלי המ� מתו כשה� נגסו ממנו, כפול

  . באופ� שונה מהרגיל�אס� מפרש את החלטת משה לשלוח את יהושע להלח� בעמלק , ולפי מה שהתבאר
 שאי� די �וח את יהושע כדי להודיע באופ� רשמי שמשה החליט לשל, התבארה השיטה" הבריחה של בני אפרים"במאמר הקוד� 

ויהושע נמשח להיות המשיח ; )יוס�(הכוח הצבאי הגשמי מיוחס למשיח ב� אפרי� . ויש צור! ג� בכוח צבאי גשמי, בכוח התורה
  .אול� אס� מוסר בפנינו מסורת חולקת. הראשו� של הכוח הזה

הסיבה שיהושע נשלח להלח� בעמלק !!  אי� שו� צור! בכוח צבאי� אס� מספר שכאשר ישראל עמלי� בתורה כפי שנדרש מה� 
  .והידרדרות זו הביאה למלחמת עמלק; היתה מפני שהוא גר� להידרדרות האמונה של בני ישראל

 נעוצה בהידרדרות האמונה שהחלה קוד� �' ָהְפכ0 1ְי%� ְקָרב... ְ�ֵני ֶאְפַרִי�'אס� מספר שהסיבה שבמלחמת עמלק היה שלב ש
כאשר יהושע התפלל . הוכרעו בקרב כבר כשה� נגסו מ� המ�' 1ַח0ֵרי ִיְ+ָרֵאל'ומסביר ש, אס� מנתח עבורנו את האירועי�. לכ�

, כשה� נגסו מ� המ�, וכבר אז.  הוא גר� לה� לנסיגה ברמת האמונה� שישראל יקבלו את המ� עוד לפני שה� יעמלו בתורה 
  .אל מי שהוכרעו בקרבאפשר היה להתייחס אליה� כאל מתי� וכ

אול� הספרי מסביר שהתורה הסתירה את הפרט החשוב הזה ; התורה לא סיפרה שיהושע התפלל שישראל יקבלו את המ�, בר�
  .ת בביאור דברי הספרי"במאמרי� הבאי� נרחיב בעזהשי.  כדי שלא לעורר מחלוקת על יהושע�
  

_____________________________________________________ 

  
, בגרסת הספרי קיימות מחלוקות נוספות. וכ� היתה הגרסה לפני מפרשי� נוספי�, א"ובהגר) תשעו, תורה(כ! היא הגרסה בילקוט שמעוני  1

  .ת במאמרי� הבאי�"וה� תתבארנה בעזהשי
ַו4ְַרא י5%ב 9ִי ָהְיָתה ). "ב, שמואל א כו" ( ְלַבGֵ/ ֶאת 6ִָוד 1ְִמְד1ַר ִזי�ָרֵאלְ�ח8ֵרי ִיְ@ַו4ָָק� ָ/א0ל ַו4ֵֶרד ֶאל ִמְד1ַר ִזי� ְוִא%7 ְ/לֶֹ/ת ֲאָלִפי� ִאי/ " 2

  ).ט, שמואל ב י" ( ַו4ֲַערְֹ! ִלְקַראת ֲאָר�ְ�ח8ֵרי ִיְ@ָרֵאלֵאָליו Lְֵני ַהִ&ְלָחָמה ִמLִָני� 0ֵמ5ח%ר ַו4ְִבַחר ִמ9ֹל 
א "מהרש". (ילמד סתו� מ� המפורשאלא ד �,  ובההוא דפרשת בשלח אינו מפורש דנענשו על כ!. בערכי�'פעמי� חטאו בְ+ָלו כדאמרי' ב" 3

  .על ספר שמות" מדרש הגדול"וכ� נמצא ג� ב). ב, יומא ד� עה; חידושי אגדות
ודיע לו שהוא יצליח הנביא ה,  מל! יהודה שכר מאה אל� חיילי� של ממלכת ישראל כדי שיעזרו לו להילח� באדו�ֲאַמְצָיה0כאשר  4

ְ�ֵני  '+ שהיה מורכב מעשרה שבטי� בש� ישראלהנביא מכנה ש� את צבא ממלכת ). ח�ז, דברי הימי� ב כה(במלחמה דווקא בלעדיה� 
  . כל מי שבוטחי� בכוח זרוע��לאפרי� ' בני� רוחניי�'מפני שהש� הזה מסמל ג� '; ֶאְפָרִי�

!!".  והוא יעשה צורכיה��  אשר ילמד�משפטי� ואת החוקי� שיקבלו עליה� את ה;וכיח�התחיל לה: "...� המפרש הפשט� כתב"הרשב 5
  ".לעשות נסי�' חֹק 0ִמְ/Lָט'אמר קודשא ברי! הוא מכא� הרי ): " א,ד� רעב,  שמות,תוספת(זוהר וכעי� כ! ב

  ". א� יש בה� אד� כשר שיגי� עליה� בזכותו� היש בה ע : ")כ, במדבר יג(י "רשכמבואר ב 6
 ִע� מֶֹ/ה ַו4ֹאְמר0 7ְנ0 ָלנ0 ַמִי� ַוָ�ֶרב ָהָע� :ַו4ֲַחנ0 1ְִרִפיִדי� ְוֵאי� ַמִי� ִלְ/7ֹת ָהָע�’ ַו4ְִסע0 9ָל ֲעַדת 1ְֵני ִיְ+ָרֵאל ִמִ&ְד1ַר ִסי� ְלַמְסֵעיֶה� ַעל Lִי ד" 7

 ַעל מֶֹ/ה ַו4ֹאֶמר ָלָ&ה Rֶה ֶהֱעִליָתנ0 ִמִ&ְצַרִי� ַוָ�ֶל� ָהָע�ַו4ְִצָמא ָ/� ָהָע� ַלַ&ִי�  :’י ַמה Dְַנ=�8 ֶאת דַמה Dְִריב�8 ִעָ�ִדְוִנְ/7ֶה ַו4ֹאֶמר ָלֶה� מֶֹ/ה 
ֶאל מֶֹ/ה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָע� ’ ַו4ֹאֶמר ד :ָקלEִניֵלאמֹר ָמה ֶאֱעֶ+ה ָלָע� ַהRֶה ע%ד ְמַעט 0ְס’ ַו4ְִצַעק מֶֹ/ה ֶאל ד :ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת 1ַָני ְוֶאת ִמְקַני Uָ1ַָמא

ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָ! 3ָ� ַעל ַה0Uר 1ְחֵֹרב ְוִה9ִיָת ַב0Uר ְוָיְצא0 ִמֶ&08 ַמִי�  :ְוַקח ִא7ְָ! ִמRְִקֵני ִיְ+ָרֵאל 0ַמSְָ! ֲאֶ/ר ִה9ִיָת %1 ֶאת ַהְיאֹר ַקח 1ְָיְדָ! ְוָהָלְכ7ָ
1ְִקְר1ֵנ0 ’ ֵלאמֹר ֲהֵי/ ד’  ֶאת דַנ=ָֹת� 0ְמִריָבה ַעל ִריב 1ְֵני ִיְ+ָרֵאל ְוַעל ַמָ=הַו4ְִקָרא ֵ/� ַהָ&ק%�  :ָ/ָתה ָהָע� ַו4ַַע+ �9ֵ מֶֹ/ה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְ+ָרֵאלְו

  ":ִא� 5ִי�
  
  

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

      Tennessee, USA                                     ב      "ארה, טנסי
  ה   "אייר תשס

  כשרותו של חז� המשמש בבית כנסת קונסרבטיבי

  שאלה

  ?הא� אד� שמשמש כחז� בשכר בבית כנסת קונסרבטיבי יכול להתנדב למלא מקו� כחז� בבית כנסת אורתודוקסי
  

  תשובה

א� הוא עובר . אפילו באופ� ארעי ואפילו בדיעבד,  פסול מלשמש כחז� בכל מקרהרי האמונהו מאמי� בעיקנשאינאד� . א
 .1ואי� לענות אחריו אמ�, ידו בשו� דבר�לפני התיבה אי� יוצאי� ידי חובה על

 .יש לחלק, בעניי� מי שמאמי� בעקרי האמונה ושומר מצוות א! עובד לפרנסתו כחז� בבית כנסת קונסרבטיבי.  ב

 ואי� שינויי� ,כגו� שתמיד יש מניי� של גברי�( עובר עברות בבית הכנסת הקונסרבטיבי אי� הואבעבודתו � א.  1
הצור! ג�  יכול לשמש כחז� בשעת הוא, )ובמיוחד א� עבודתו ש� היא לצור! קירוב רחוקי�, אסורי� בתפילה

  .בבית כנסת אורתודוקסי
 לחז� בבית כנסת אורתודוקסי ג�  אי� למנותו לכתחילה, עברות הוא עובר הקונסרבטיביא� בעבודתו בבית הכנסת   .2

  . 3ומותר לענות אמ� על ברכותיו, בדיעבד יוצאי� ידי חובה בתפילתו. 2פעמי�באופ� חד
 אותופעמי כדי להחזיר � לשמש כחז� באופ� חדאד� זהא� נראה לרב שיש לאפשר ל, 2למרות האמור בסעי�  .3 

או כשכבר סוכ� ופורס� שהוא , "יארצייט" בכגו�( פת שלו מהיהדות וכדומהבתשובה או למנוע התרחקות נוס
   .4והחכ� עיניו בראשו, ולהתיר יש להביא שיקולי� אלה בחשבו�, )ישמש כחז� וביטול הדבר יפגע בו וירחיק אותו

 ל הרב צרי!שיקול מרכזי בהחלטתו ש.  מסויימת שיש בקהילה הסובייקטיבי�צרי! להיות כפו� לתנאי� כל האמור. ג
תנועה ידי כ! לגיטימציה בציבור או בעיני החז� עצמו למעשיו או להשקפותיה של ה�עללהיות שלא תיווצר 

  . 5 בכללתקונסרבטיביה
  

_________________________________________________  
  
מי פוסק כי מ פיינשטיי� "הגר.  בברכה באירוערפורמי או קונסרבטיבי" רב"לגבי כיבוד ) נ' ח ב סי"או( "אגרות משה"ב הדוגמלעיי�    1

הוא אינו מוציא את השומעי� ואי� לענות אחריו ,  אי� ברכותיו ברכות כללשמחזיק בהשקפותיה� של הרפורמי� או הקונסרבטיבי�
ועל , "ומדיחי�כופרי� ממש ומומרי� להכעיס ומסיתי� "שכ� ה� ,  שהללו גרועי� מסת� עוברי עברות)כא' ג סי(וכ� ביאר שוב . אמ�
  .וכ� לקמ� בתשובה כה, 4עיי� עוד לקמ� בסו� הערה ". אי� ברכת� כלו�"כ� 

הטוב שבציבור בחכמה ובמעשי� ... ריק� מעבירות ושלא יצא עליו ש� רע אפילו בילדותו... הגו�"חז� אלא ללכתחילה אי� למנות    2
ש� (" במראה הבזק" בוכ�ע "משמע בשו ).ג תשובה ו" (במראה הבזק" ת"בשו עוד עיי�ו).  ד' נג סע'ח סי" או,א" ורמע"שו..." (טובי�
  . פעמי� הדי� ג� באופ� חד�שכ) 2הערה 

 פי האמור במשנה במנחות�על, יש א� נימוק נוס� לאסור עליו לשמש כחז�, מי שמשמש כחז� בבית כנסת רפורמי או קונסרבטיבי
כהני� ששימשו (= ואי� צרי! לומר לדבר אחר ,לא ישמשו במקדש) דה זרהא� שאי� זו עבו(בבית חוניו  כהני� ששימשו "):א"קט ע(

  .פותתוסבי ו" ברש,ועיי� ש� בגמרא" 'א! לא יעלו כהני הבמות'שנאמר , )לעבודה זרה
 שהוא ,דומה לכה�ב , החז� הוא שליח הציבור להתפלל בעבור�."מקדש מעט"ובית כנסת הוא , התפילה עומדת במקו� הקרבנות

  כנסתכחז� בבית) וקל וחומר כשעדיי� משמש( נית� ללמוד מכ! שאי� ראוי שמי ששימש .ר להקרבת הקרבנותשליח הציבו
  . קונסרבטיבי ישמש כחז� בבית כנסת

 ולו ג� ,יש צור! למנוע מצב שיתפרש כמת� לגיטימציה לתנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות ולמילוי תפקידי� אצל�, כמו כ�
  .לצרכי פרנסה וכדומה

, )ד סימ� יט"יו(� שיק "ת מהר"בשועיי� עוד ) והצור! בהרחקה מתנועות אלה, הדמיו� לכהני� ששמשו בבית חוניו (בנושא זה
  . ) יג'ח ג סי"או( "אגרות משה" וכ� ) קכ'א סי( "אפרקסתא דעניא" ו)כ�ח סימני� טו ו"או( "ערוגות הבוש�"

 ישראל –פי שחטא �על�ישראל א�"ו, אינה מוציאה את ברכותיו מכלל ברכהוהעובדה שאד� עובר עברה , סוכיוו� שאינו אפיקור   3
  ". הוא

חולי� ה (עובד עבודה זרה וכגוי לכל דבר כ, שהרי מעיקר הדי� דינו כמומר לכל התורה, לגבי מחלל שבת במזיד בפרהסיא ישנה בעיה
, הזה לצר� ג� מחלל שבת בפרהסיא למניי�בשעת הדחק יש פוסקי� שהקלו בזמ� , ע� זאת).  טו'� שבת פרק ל הל"א ורמב"ע

 ובעיקר ג תשובה ו , ב'א תשובה ז סע" (במראה הבזק"ת "שו עוד בעניי� זה באה ר.ובמקרי� מסוימי� א� לאפשר לו לשמש כחז�
" ודי�צירו� עוברי עברה למניי� ושאר כיב"עוד עיי� במאמרו של הרב יוס� כרמל בנושא . )�5 ו2ובמקורות המצויני� ש� בהערות 

  )ק ו"שפה ס' ח סי"ע או"שו" (משנה ברורה"עיי� ג� ב" מחלל שבת בפרהסיא"בהגדרת ). יח" שרידי�"בתו! (
, כמו כ�. יש מקו� להקל בשעת הצור! א� לכתחילה, 3וכמו שהעלינו בהערה , שבדיעבד יוצאי� ידי חובה בתפילה של חז� כזהכיו�    4

, שהרי אי� מדובר בכהני�,  אי� כא� איסור גמור מעיקר הדי� אלא רק דבר שאינו ראוי,לגבי ההשוואה לכהני� ששימשו בבית חוניו
  ). לגבי אד� כזה שעשה תשובה–ש� ( מקורות שהזכירו סברה זו מש!וראה בה, מקדש וקרבנות ממש

פי להקל מול שידו� בכל מקרה לגופו תו! בחינת הצור! הספצי, נראה שהדבר מסור לשיקול דעתו של הרב במקו�, ל"לאור הנ
 א(ל "הנ" במראה הבזק"ועיי� עוד ב. ויכריע לגופו של עניי�, ל ומול החשיבות שבהרחקה מתנועות אלה"האיסור לכתחילה הנ

  ).ח ובמקורות המצויני� בה�, התשובות וכ� ,  ו תשובהג,  זתשובה
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ח המשיכה שלה� כלפי ומבחינת כ( השתנה , בתנועות אלה על עתיד היהדותשנלח�, מ פיינשטיי�" הגרהיהבו שיש להעיר כי המצב 
 . וכיו� יש לעשות כל מאמ� להציל� מ� ההתבוללות,)יהודי� אחרי�

יש להקל ולמנותו אפילו , א� אד� כזה הפסיק לשמש כחז� אצל הקונסרבטיבי� ועשה תשובה: נקודה נוספת שיש להעיר לגביה   5
 .� או א� גוזרי� תענית ציבור בגלל צרה כלשהיחו� מאשר בימי� נוראי, בכ! א� הציבור רוצה, לחז� קבוע

  .אי� להעבירו מתפקידו, ואפילו בימי� הנוראי�, לחז�) שעשה תשובה(א� כבר מינו אד� כזה , בדיעבד
' סי(� "ת רא" עיי� בשו–פוסקי� רבי� דנו בבעל עברות שחזר בתשובה והקלו להתיר לו לשמש כחז� , 2למרות האמור בריש הערה 

ששב ) מומר(שדנו בדינו של אד� שעבד עבודה זרה ) כח' ד סי"יו(ש הלוי "ת מהר"ובשו) קנז' סי(א ששו� "למהר"  אמתתורת"ב, )פח
שהביא , )ק ח"נג ס' סי" (מג� אברה�"ועיי� ג� ב. מלבד בתעניות שגוזרי� על הציבור ובימי� הנוראי� –ומסקנת� להקל , בתשובה

, א! ש� מדובר במי שעבר עברות אחרות ולא עבודה זרה, ל ועוד"ת מהרש"� משווהביא ש� ג(דבריה� ומשמע שפסק כ! להלכה 
עטרת "וכ� עיי� ש� ב).  חמור יותר לעניי� זה–וייתכ� שמי ששימש כחז� וכדומה במקו� של מי שאינ� מאמיני� בעיקרי האמונה 

  ).ח" אשל אברה�" ("פרי מגדי�"וב) ק ז"ס" (באר היטב", "זקני�
מלבד בתעניות , וג� מדבריו נראה שלהלכה יש להקל א� חזר בתשובה) ק כב"ובעיקר בס, ק יד וטז"ש� ס(עניי� ד� ב" משנה ברורה"
אפילו , שמחמיר במינוי בעל תפקיד בקהילות רפורמיות לחז�, � שיק שצוי� בהערה הקודמת"עיי� ג� במהר. ובימי� נוראי� ל"הנ

מתיר לאד� כזה שעשה ) יג' ח ג סי"או" (אגרות משה", לעומתו. � נוראי�ומדגיש במיוחד שאסור למנותו לחז� בימי, עשה תשובה
  .תשובה לשמש כחז�

נג ' סי" (באר היטב"ו) ז"ג סק"נ' סי" (מג� אברה�",  שבדיעבד בכל מקרה אי� להעביר בעל תשובה מתפקידו כחז�,לעניי� האמור
 ).ק טו"ש� ס" (משנה ברורה"ו) ק ז"ס

  
  

  
  ,התורהבש� צוות המשיבי� ובברכת 

  

  הרב משה ארנריי!          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  

  :חברי הועדה המייעצת
  הרב זלמ� נחמיה גולדברג

  הרב נחו� אליעזר רבינובי�
  הרב ישראל רוז�

  
  
  
  

  
  

  
  ת ההסתדרות הציונית העולמי-בשיתוף המרכז לשירותים רוחניים לקהילות 

  
  
  
  

  

  ' ו+'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . וות תבל בימינו אנוהשאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצ. תשובות לשאלות מרבני הגולה
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         ".תורת חיי�"תו! ניסיו� לקחת בחשבו� ג� את החלק החמישי ההופ! את התורה ל
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