
                                                                                                                       

                                                                           

  
  

  

  ט"תשס תזריע מצורע

  
  

  "התירו סופ� משו� תחילת�"
  

 "אר� חמדה"ראש כולל , יוס� כרמלב הר

  

  

  

  
  : פרשת תזריע פותחת בעניני מצוות ברית המילה

  ). גב "ויקרא י" (%ַב$�# ַהְ"ִמיִני ִי �ל ְ�ַ�ר ָעְרָלת�"
. הסוגיא במסכת שבת האריכה בבירור השאלה מני, שמותר וא� חובה למול את הר+ הילוד ביו# השמיני ואפילו בשבת

  : בריה בקיצורנביא את ד
 דברי רבי אליעזר מנא ליה לרבי אליעזר הא, דוחי, את השבת) כל ההכנות הדרושות  לביצועה(מילה וכל מכשיריה "
עד כא, לא פליגי רבנ, עליה אלא ...  . ואפילו בשבת. "וביו# השמיני ימול בשר ערלתו" דאמר קרא ...? )מה מקורו(

מניי, . ... )י"רש.למשה מסיני (הלכה: אמר עולא? מנל,. דברי הכל דוחה שבת . )עצמה (אבל מילה גופה, במכשירי מילה
,  דוחה את השבת. מה מילה שהיא אחת מאיבריו של אד# :  רבי אלעזר ב, עזריה אומר?לפיקוח נפש שדוחה את השבת

של אד# ומה מילה שאינה אלא לקיו# מצוה יחידית באבר אחד מאבריו  (קל וחומר לפיקוח נפש שדוחה את השבת
. )'א בש# בעלי התוס"רשב (קל וחומר לפקוח נפש שהוא לקיו# כל המצות שישמור ויעשה כל המצות, דוחה את השבת

  .)ב"ע/א"קלב ע" ( ביו# אפילו בשבת.אמר קרא ביו# :  ורבי יוחנ, אמר...
  

ג# א# ,  למול ביו# השמיניצרי+ ומותר, כי בי, לרבנ, שהלכה כמות# ובי, לרבי אליעזר ב, יעקב, היוצא מ, הסוגיא הוא
או מהפסוק " הלכה למשה מסיני"הלכה זו מקורה או ב). למרות שפעולת המילה כרוכה בחילול שבת(הוא חל בשבת 

, של מילה" מכשירי המצוה"מותר לא רק למול אלא לעשות את כל , לרבי אליעזר ב, יעקב". %ַב$�# ַהְ"ִמיִני "בפרשתנו 
  ". בתחילול ש"אפילו תו+ כדי 
שהוכיח כי ג# רבנ, היו מסכימי# ע#  רבי , ל"ש ישראלי זצ"הבאנו את דבריו של מר, הגר ,ח"תזריע תשסבדברינו לפרשת 
לכ, זהו מקור ההלכה המוסכמת על הכל . מערב שבת" מכשירי המצווה"ת א# אי אפשר היה לעשות א, אליעזר ב, יעקב

הלכה זו היא הבסיס להיתר ההלכתי של אנשי מערכת הבטחו, וכמוב, של אנשי מערכת ". התירו סופ, משו# תחילת,"
 ,א# כ+. יש חשש שלא ילכו בפע# הבאה, שהרי א# לא נתיר לה# לחזור. החוזרי# לבית# בתו# משמרת#, הרפואה

משמע שג# איסורי , ל"ש ישראלי זצ"מדברי מר, הגר. שלא נית, לעשותו או להכינו מערב שבת" מכשיר מצוה"החזרה היא 
י "בש# הגר. בסיו# משמרתו, תורה נדחי# בגלל די, זה ולכ, מותר לרופא לחזור הביתה בשבת במכוניתו הפרטית

   .)קנה' עמ, ריג' סי', כר+ א, "קהילות יעקב"בעל האורחות רבינו (". ש"חזו, אי"קנייבסקי פורס# שכ+ פסק ג# ה
ש ישראלי הצליח "אומנ# רק מר, הגר). ד"קצ' מ סי"ג וחו"ר' ח סי"או, ס"חת, ת"שו" (חת# סופר"לשניה# קד# ה

  .להסביר את שורש ההיתר מתו+ הסוגיא
  

 יהודי ובפיו "Ask The Rabbi"  לפרויקט" לאר� חמדה"התקשר , באסרו חג פסח שנה זו. נסיי# בסיפור קצר ועדכני
  :השאלה הבאה

ת "עיינו בשו(הוא שומר כמוב, על הלכות יו# טוב שני בפרהסיא . ב ועובד כרופא בבית חולי# ש#"ישראלי הנמצא בארה
באותו יו# פגש ).  פירוט ההלכות למעשה.תשובה נה ' חלק התשובה לו וב' חלק ב, תשובות מ ומא' חלק א: 'במראה הבזק'

באסרו חג , לצערנו. הרופא בבית החולי# יהודי מקומי שהגיע יו# קוד# באמבולנס כמלווה לאביו שהיה במצב קריטי
לא , כיו, שיהודי זה חייב בשמירת יו# טוב שני. האב כבר לא היה זקוק לעזרתו של הב,, ב" יו# טוב שני בארה.בישראל 

הרופא הישראלי הבטיח ליהודי המקומי לשאול עבורו . היה יכול להתקשר לרב ולשאול א# מותר לו לחזור חזרה לביתו
  ". אר� חמדה"והפנה את השאלה ל

אר� "א בקרוב על אתר ואת פרטי התשובה תוכלו למצ. שיחזור לביתו ע# נהג שאינו יהודי: הייתהלשאלתו התשובה 
   ."חמדה

  
  :נסיי# בברכה המסורתית בירושלי# בימי# אלה

  "!קי� בריא"
  

   ל" זאשר וסרטיל נ הרב"לע
  ט"כסלו תשס' ע ט"נלב

  

   יעקבנ רבי "לע  
  ב, אברה# ועיישה סבג

  
  

  ר"אר� חמדה ע
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  קיח$קיבבבא קמא דפי� , אייר'  א$ניס�' כה
  

  הדר� למסכת בבא קמא
  הרב עופר לבנת

פירוש האמירה הוא ...". הדר, על+ מסכת"סכת נהוג לומר בסיו# מ. ה נסיי# את מסכת בבא קמא"ביו# ראשו, הקרוב בע
דברי . בסיו# ג# נהוג לומר דברי תורה על הסוגיה האחרונה במסכת. שאנחנו מצהירי# שנחזור שוב ללמוד את המסכת

הכוללי# דברי תורה על הסוגיות האחרונות של הרבה " הדר,"ובמהל+ הדורות נכתבו ג# ספרי " הדר,"תורה אלו מכוני# 
  .ג# אנחנו נל+ בדר+ זו ונעסוק בסוגיה האחרונה במסכת בבא קמא. מסכתות

באתרא דקפדי יש בה, , כשות וחזיז אי, בה# משו# גזל: אמר רב יהודה"היא ) קיט עמוד ב(ההלכה האחרונה במסכת 
 עבודת# נוצרה דברי רב יהודה ה# על רקע סוגיה העוסקת באומני# שקיבלו חפ� לתיקו, או לעיבוד ובמהל+." משו# גזל

הכלל העקרוני . הסוגיה דנה בשאלה א# ה# רשאי# לקחת את הפסולת לעצמ# או שה# חייבי# להחזירה לבעלי#. פסולת
רב . הוא שא# זהו דבר שבעל החפ� מקפיד עליו ומעוניי, בו אז ה# צריכי# להחזיר וא# לא ה# רשאי# לשמור לעצמ#

לכ, אד# רשאי לקחת אות# משדה , קרוני אנשי# אינ# מקפידי# עליה#יהודה מוסי� שכשות וחזיז ה# דברי# שבאופ, ע
  . אלא א# כ, מדובר במקו# שאנשי# כ, מקפידי# על כשות וחזיז, של חברו

לכ, . הוא  גור# נזק לגידולי# החקלאיי#. לצמח אחר שמגדלי# בשדה" נטפל"עשב שגדל על ידי שהוא , "טפיל"כשות הוא 
כלומר , י מסביר שהכוונה לשחת"רש, א+ חזיז. דיר שבאופ, עקרוני אי, איסור גזל בכשותמוב, מאוד מדוע רב יהודה מג

לכ, . מדוע לא יהיה איסור גזל בתבואה שאד# זרע, לכאורה תמוה. לתבואה שעדיי, לא הבשילה והיא עדיי, ירוקה
  . מפרש שהכוונה לתבואה שצמחה מאליה) סא, י# של שלמה בבא קמא י(ל "המהרש

שלא רק פועל באותה שדה רשאי לקחת , ל מלשו, הגמרא שקבעה באופ, עקרוני שאי, בה# משו# גזל" המהרשעוד מדייק
הלכה דומה לכ+ אנו מוצאי# בשולח, ערו+ . אלא כל אד# רשאי לקחת אות# כיוו, שאי, הבעלי# מקפידי# על כ+, אות#

וא# הוא דבר דליכא מא, דקפיד ביה . אל בי, מגויאסור לגזול או לעשוק אפילו כל שהוא בי, מישר): "ב, חוש, משפט שנט(
כלומר לקחת קו� מתו+ גדר ". וא� זה אוסר בירושלמי ממדת חסידות, שרי כגו, ליטול מהחבילה או מהגדר לחצות בו שיניו

 אוסר ג# זאת ממידת) ב, דמאי ג(אמנ# הירושלמי . כיוו, שזהו דבר שאי, בני אד# מקפידי# עליו, מותר באופ, עקרוני
נראה , לכ, לגבי כשות וחזיז. בסו� לא תישאר גדר, הטע# המבואר בירושלמי הוא שא# כול# ייקחו קוצי# מהגדר. חסידות

  . שא� א# בני אד# ייטלו את כל הכשות והחזיז הבעלי# לא יקפידו בכ+ ואי, כא, איסור אפילו ממידת חסידות
כלומר במתא מחסיא אנשי# מקפידי# על כשות ". ומתא מחסיא אתרא דקפדי הוא: אמר רבינא: "המסכת מסתיימת

, במתא מחסיא הייתה אחת הישיבות הגדולות בבבל. כשות וחזיז משדה של אד# אחר, וחזיז ולכ, אסור לקחת במקו# זה
בישיבה זו לימדו ג# אחרוני האמוראי# רבינא ורב אשי והיא פעלה עד סו� תקופת . ישיבת סורא שהוקמה על ידי רב

י מסביר שלאנשי מתא מחסיא היו בהמות והיו "רש. י+ להבי, מה הייתה פשר הקפדת# של אנשי מתא מחסיאצר. הגאוני#
אול# ממימרא נוספת של רבינא נראה שאנשי מתא מחסיא באופ, כללי היו . זקוקי# לכשות ולחזיז כמאכל לבהמותיה#

  . אנשי# קפדני# בנושא ממו,
א+ במקו# , זהו חילול הש#, ח בשר מהקצב בלא לשל# ורק מבטיח שישל#קובעת שאד# שלוק) פו עמוד א(הגמרא ביומא 

ש# מציי, רבינא שמתא מחסיא הוא מקו# כזה . אי, זה חילול הש#, שהקצבי# מקפידי# לחזור ולתבוע את התשלו#
נשי מצירו� שני מימרותיו של רבינא נית, ללמוד שההקפדה על ממו, אפיינה את א. שהקצבי# דואגי# לתבוע את חוב#

  .מתא מחסיא
שמעו ) "יב, ישעיהו מו(דורשת את הפסוק ) יז עמוד ב(הגמרא בברכות . בכ+ נוכל לפרש גמרא נוספת על אנשי מתא מחסיא

שא� על פי שה# רואי# את כבודה של התורה , על הגויי# במתא מחסיא שה# אבירי לב" אלי אבירי לב הרחוקי# מצדקה
לכאורה דברי הגמרא . ה# לא מתגיירי#) שאז היו האספות הגדולות ללימוד תורהבחודש אדר וחודש אלול (פעמיי# בשנה 

א הסביר שבעצ# "שליט' ר הרב נחו# אליעזר רבינובי�"מו? מה התביעה הזאת כלפי הגויי# של מתח מחסיא, תמוהי#
 לא מקרי, הדבר, שכיצד למרות שאצל# מתקיי# המרכז התורני הגדול, הגמרא באה לבקר את היהודי# במתא מחסיא

כיוו, שאנשי מתא מחסיא הקפידו על ממונ# ולא עסקו " הרחוקי# מצדקה"התשובה לכ+ היא המש+ הפסוק . כלפי הגויי#
ולכ, היא לא , תורה זו לא הייתה תורה שהתבטאה ג# בחסד, למרות שלימוד התורה הגיע לשיאו בעיר#, בצדקה כראוי

נזכה שלימוד התורה שלנו יהיה של תורת חסד ונזכה להקרי, מאורה של יהי רצו, ש. הצליחה להקרי, כלפי הגויי# במקו#
  .תורה ג# לאנשי# שעדיי, רחוקי# ממנה

 .       הדר, על+ מסכת בבא קמא
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  .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 עסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי וי"  שער לדי,"המדור 
  .בכ+ נבנה נדב+ נוס� בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב .הדי, על פי די,

  

  ?כיצד, קנינו של קט�
  אוריאל אליהוהרב 

  . בירור סוגיית די, נתינת מתנות כהונה לקט,נעסוק בנושא באמצעות, השבוע נמשי+ לברר מה כח קניינו של קט,
:) יבמות צט" (וכול, משגרי, לה# לבתיה#', שוטה וקט, וכו, ואלו ה, חרש. תנו רבנ, עשרה אי, חולקי, לה, תרומה בבית הגרנות"

 הפרשת מבואר שאי, חולקי# לקט, תרומה בגור, משו# זילותא דתרומה אבל אפשר לתת לו לביתו ויוצא בעל השדה ידי חובת
  .תרומה

  .או לא" דעת אחרת מקנה"נחלקו הראשוני# הא# במתנות כהונה פועל די, 
דהיינו שהבעלי# קובע למי תחולק , "טובת ההנאה לבעלי#"שהרי , "דעת אחרת מקנה"שמשו, משפיירא סובר שיש ג# כא, ' ר

  .לכ, נחשב הדבר שהוא הנות,, התרומה
 –ע "יהושע ומתנות עניי# לר' ש# הקנה את המעשרות לר, ב, גמליאל והזקני#בהא דר: מ יא"הוא הביא הוכחה מהסוגיא בב

  .וכתירו� רב פפא ש#, "דעת אחרת מקנה"הועילה מתנתו משו# דחשוב , פ שלא עמד בצד חצירו ואינה משתמרת לה#"ואע
מ בשהקנה לה# ג# את "בב' ומבאר את הגמ, ולא נחשב הבעלי# דעת אחרת מקנה" אי, טובת הנאה ממו,"ת סובר ש"לעומתו ר

  .לעניי, החצר מהני ג# לעני, מעשרות" דעת אחת מקנה"ג כיוו, שאיכא "החצר ובכה
  .ז דנו האחרוני# בנתינת כס� פדיו, הב, משאר מתנות כהונה לקט,"עפ

ש בה# וי' סובר שבכל מתנות כהונה אפשר לתת לקט, משו# דדעת אחרת קטנה מהני ליה מדאו) בקונטרס מי# חיי#(ח "בעל הפר
  .ש משפיירא"כ פסק כר"וא. מ"דעא

אלא . א לתת# לקט,"לכ, לכאורה א. ל שאי, במתנות כהונה דעת אחרת מקנה"ת וצ"פסק כר) ד"ג סק"רמ' סי(ח "ובקצוה
  .וצרי+ להבי, מדוע. ל מוכח שודאי אפשר"ביבמות הנ' שמהגמ

ג "רמ' ע סי"סמ(, מ לא מהני"שוטה אפילו דעאוהרי נפסק להלכה שב,ח מהא דמהני הת# א� נתינה לשוטה"ועוד הקשה קצוה
  ).ט ודלא כלבוש שסובר דמהני א� בשוטה"ק כ"ס

  .ח"ח שאכ, מהני נתינת מתנות כהונה ופדיו, הב, לקט, אבל לא מטעמו של הפר"וביאר קצוה
  :הוא הסביר זאת בשתי דרכי#

כ "א. ששבט הכהונה זכה בה#, ו, הכהני#ולכ, חשיב כבר כממ, ושיעבודא דאורייתא, מתנות כהונה הינ# חוב של ישראל  .א
  .כ שמה נתינה"ל שנתינה בע"כש# דקיי, צ זכיית המקבל"אי, כא, אלא פרעו, חוב ודי בהסתלקות הנות, וא

ז "לפ. מ"מ ובשוטה א� לא מהני דעא"פ שאי, כא, דעא"אע. צ לדעת המקבל מהני נתינה א� לשוטה וקט,"מכיו, שא
 .זכה, , המתנות של הקט, וא# יקח# כה, אחר ממנוח אי"פ שהנות, יצא י"לכאורה אע

ז שלו " הנית, לו בשכרו ה.שביאר שקט, שיש לו ממו, מדאוריתא כשעשה מלאכה :) סנהדרי, סח(' פ דברי התוס"ע  .ב
 .מדאוריתא

  .ז כשכר מעשה ידיו של הכה, וא� קט, ושוטה זוכה בה#"ה" חל� עבודתכ#"ה במתנות כהונה דכתיב בה# "ה
  

ואפילו א# יפקיר# בעל השדה יוצא ידי , צ נתינה וזיכוי במתנות כהונה"כתב דמהני מטע# שא) ח"ש# סק(שפט בנתיבות המ
  .חובה

  .א לתת לקט,"ולכ, בשנה זו א. ח ביעור עד שיזכה בה# הכה,"אמנ# בשנת הביעור חייב לזכות# לכה, ולא יצא י
  .ט, את המתנות זכה בה, ויצא הישראל ידי חובתושא# אכל הק, מחדש נתיבות המשפט, י לזכות בקני,"פ שקט, א"אע

וא� , יכול כה, אחר לקחת# מהקט,, ח אבל כל שלא אכל# הקט,"לכ, א# יאכיל פדיו, בנו לקט, או את שאר המעשרות יצא י
  .ח מעשרות בשנת הביעור"הישראל לא יצא ידי חובת פדיו, הב, ולא י

  :ות מדאוריתאכ מצאנו שלוש דרכי# בהסבר האפשרות של קט, לקנ"א
  ).ח"וקצוה' תוס(שכר עבודתו   .א
 ).מ"נתה( מה שאכל   .ב

  ).ח"קצוה(פירעו, חובו לקט,   .ג
  

  
  

  משפטי שאול
  ל "י זצר מר, הגאו, הרב שאול ישראל"המכיל פסקי די, עקרוניי# של מו הוצאה מחודשת של הספר

  . בשבתו בבית הדי, הגדול בירושלי#
  )לח� לקניה(   806מחיר הספר  .בספר ג# משא ומת, בנושאי# אלה ע# גדולי הדור

  

  
  

  ? ובמסגרת החוקלפי ההלכהע לפתור בעיותרוצי� 
   " גזית–אר� חמדה "די�   בתי ה רשת : פנו אל

  02$5379626: פקס       077$2158215: טלפו�

ORG.ERETZHEMDAH@BEITDIN  



   

   
3333        

 

        פרשות תזריע מצורעפרשות תזריע מצורעפרשות תזריע מצורעפרשות תזריע מצורע

        
  

 
  

  הרב מרדכי הוכמ�
 

   שיתרו האכיל לישראלַהָ.�

  ִחיד3ת ִמ2ִי ֶקֶד�
המשורר מספר שהיו סלעי# שהתבקעו ויצאו מה# מי# עוד לפני ירידת . 'ֶד#ִחיד�ת ִמ8ִי ֶק '. ) עח(המשורר אס� מספר בתהלי# 

   :דורש את המילי# הללומדרש תהלי# ). 1ציטוט בהערת השולי# ('ֶלֶח� 4ִ5יִרי� '.  בתור ַהָ ,והוא מתאר ש# את ; ַהָ ,
וזו (ֱהֵוי , האיברי� כלוירד לו כנגד , בואוירד ַהָ , לישראל בשבילו כנגד ששי# רי,  בשש שעות ביו# בא יתרו:אייבו' אמר ר"

  . '4ִ5יִרי�ֶלֶח#  '.) משמעות מה שכתוב ש#
. 2'ֵ�י, ֵאיִל# %ֵבי, ִסיָני'ו באייר כאשר ישראל היו בחניה "בתורה מסופר שַהָ , החל לרדת לישראל בט. הדרשה מעוררת קושי רב

בתורה מסופר שיתרו .  ישראל הגיעו להר סיני3בסיוו,' חר מכ, באורק לא; לאחר מכ, ישראל נסעו לרפידי# ונלחמו ש# בעמלק
כיצד אפשר לומר שַהָ , ירד לישראל .  שבועיי# אחרי שַהָ , החל לרדתלפחותכלומר יתרו בא למשה ולישראל . 4בא אל הר סיני
  !?והרי ישראל אכלו את ַהָ , זמ, רב לפני ביאת יתרו, בשביל יתרו
  ?מה משמעות הדבר הזה. כנגד כל האיברי# .יתרו ָמ, ירד ל שבדרשה נאמר, בנוס� לכ+

  

   ואיברי האד�ַהָ.�
  ): תתיט,תהלי# (ילקוט שמעוני מובאת ב. שקושרת בי, ַהָ , לבי, איברי האד# . דרשה דומה 

ַע ִ�, נ%, ' וכתיב הת#, 'ִאי6'כתיב הכא ,  שירד לו ָמ, כנגד כל ישראליהושע זה $ 'ֶלֶח� 4ִ5יִרי� 7ַכל ִאי6'"  @Aַקח ְלָ+ ֶאת ְיה�
כסוסי#  . שמעו, אומרי# בימכא, היו רבי יוסי ור. ומאבריו היה אוכל, ויש אומרי# על אבריו היה יורד. ' ֲאAֶר ר%ַח ��ִאי6

  ". נתפטמו ישראל באותה שעה
ומפשטותה משמע שיהושע היה הול+ . יתרו ולא בזכותו של .בדרשה הזו מבואר שַהָ , היה יורד לע# ישראל בזכותו של יהושע 
מה כוונת הדרשות שקושרות בי, ! ?הייתכ, כדבר הזה, בר#. ללא בגדי# ולכ, הוא היה אוכל את ַהָ , באופ, ישיר מעל איבריו

  ?ַהָ , לבי, איברי האד#
  

לפי . התבאר שהמשורר אס� מביא מסורת ובה פרטי# נוספי# על מסעי ישראל" המידע החסוי ממלחמת עמלק"במאמר הקוד# 
שהכילו מרכיבי# מזיני# ' נ3ְזִלי�'ויצאו מה# ,  ליוו אות# סלעי# וצורי# שהתבקעו כבר אזסו�. כאשר ישראל נסעו מי#,אס�

משה ראה יתרו, גדול בתזונה הנוזלית . 'צ:ר ֵמַחְלִמיA 6ֶֶמ� ְו9ֶַלע ִמְדַב6ֵקה% ַוֵ$ִנ '.משה רבנו מזכיר זאת בתורה . כמו שמ, ודבש
  .שחוסכת זמ, רב של הכנת מזו, רגיל למאכל אד# וג# את הזמ, של לעיסת המזו,, הזו

.  מרי#וכאשר ה# באו לָמָרה ה# התאכזבו שהמי# הרגילי# ה#; אול# ישראל רצו לאכול מזו, רגיל ולשתות מי# רגילי#
ה "הקב. ה לא ויתר לגמרי על ההנהגה הניסית"אול# הקב. ה"ומשה התייחס אז לכאב# והתפלל לקב, ישראל התלוננו על משה

שמכא, ואיל+ א# , כמו כ, משה הודיע לישראל. וללמד את ע# ישראל חוקי תורה, הורה למשה להמתיק את המי# באמצעות נס
  !!5שה# קיבלו ש#' חֹק %ִמCָAְט'ו זאת בעצמ# באמצעות העמל ב ה# יעש.ה# ירצו לשנות את תנאי מחיית# 

  

המזיני# ורצו לאכול אוכל ' נוזלי#'כאשר ישראל באו למדבר סי, ה# מאסו ב. מחויבות הזו/ישראל לא רצו להשתמש במתנה
שישראל ישארו משה רצה . ה"אול# משה לא הביא את תלונותיה# לפני הקב; ה# התלוננו על מצוקותיה# אצל משה. מוצק

, ולפיכ+. ומביני# את היתרונות שגלומי# באכילת המזו, הנוזלי', דאנשי# ששרו בי# סו� את שירת האמונה ב. כמוהו' אנשי#'
שא# ה# מתעקשי# , משה הוסי� וטע, כלפיה#.  שמחפשי# מזו, טעי#. ', סוסי#'הוא סירב להיעתר לרצונ# לחזור למדרגת 

ה שימלא את "ולהתפלל בעצמ# לקב, י# לעמול בעצמ# בחוקי התורה שה# קיבלו במרהלשנות את תנאי מחיית# ה# יכול
  .בקשת# לאוכל מוצק

  

' על אבריו'ומתו+ ההבטה ברחמי# .  מבוגר'ִאי6'יהושע ראה שיש לו איברי# של . יהושע לא יכול היה לעמוד בתחנוני ישראל
ה "הקב.  צרי+ להנהיג אות# כמו הגויי#. שכל עוד הגו� של בני ישראל אינו שונה מהגו� של הגויי# . ה "הוא טע, בפני הקב
�ָלווג# ' ָ ,' ג# .ולכ, הוא ציוה על משה להודיע לישראל שה# יקבלו אוכל מוצק , נענה לבקשת יהושעְ.  

 להיות דומי# לגישת# הרוחנית שמשמעותהצחו, מפני שישראל פירשו את ההודעה הזו כני, תפילתו של יהושע גרמה לשיבושי#
 ישראל רצו .)6כמבואר בהערת השולי#(אלא שפעמי# שיש לה# איש צדיק שמתפלל עליה# , לגויי# אי, כוחות מיוחדי#. לגויי#

ה הקדי# "הקב. אול# זה היה ניתוח מוטעה של מה שארע.  בלא מחויבות אישית לעמול בתורה. להישאר בדרגה הנמוכה הזו 
  .ה המתי, שישראל יפרעו את חוב# לעמול בתורה"אול# הקב; מילא את בקשת# לאוכל מוצקו
  

   ומה שנגר� ממנו$הנסיו� ברפידי� 
משה סירב וטע, .  ישראל באו לרפידי# ולא היה לה# מי# וה# רצו שמשה ימלא את תפקידו כנביא ויתפלל עבור#,לאחר מכ,

כ, .הע# לא ידע מי הביא לפני, בר#.  פרעו את חוב# הקוד# לעמול בתורה מפני שה# טר#.ה הביא את חסרו, המי# "שהקב
.  ה# שבו והתלוננו עליו.אלא שעתה הוא מקשיח את עמדותיו, הע# היו סבורי# שמשה התפלל עליה# אז. לירידת ַהָ , וַהGְָלו

' ַהַ Jֶה' באמצעות .ויוציא בפניה# מי#  '%ר ְ�חֵֹרבַהI'אל ' ִמHְִקֵני ִיְ�ָרֵאל'ה הורה לו שייקח עימו כמה "והקב; ה"משה פנה לקב
  .שלו
  

משה הצטווה להראות לה# ). 7כמבואר בהערת השולי#(משמעותה יצירת שינוי בעול# באמצעות עמל התורה ' ַהַ Jֶה'הפעלת 
' ַהַ Jֶה'ות שהיו על צירופי שמ(אלא באמצעות עמל התורה ; שהוא אינו מוציא את המי# באמצעות תפילה כפי שהע# סבורי#
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ה " הקב.לפי הבנת ישראל . אול# ע# ישראל לא השתכנע מדבריה#. הזקני# חזרו וסיפרו לע# את מה שה# ראו). 'שלו וכדו

מפני שמייד עמלק בא , אול# ה# שילמו על טעות#.  בלא צור+ לעמול בתורה.'  ְ�ִקְרֵ�נ%'דֵיA ; 'נענה לדרישותיה# בלא תנאי
  . ולפיכ+ הגויי# יבואו וילחמו עימ#.ישראל רצו להיות דומי# לגויי# . להילח# בה#

  

שתפילתו על ַהָ , גרמה בסופו של דבר למלחמת , משה הודיע ליהושע.  לשי# ק� לטעויותיה# של ישראל. משה החליט אז 
שה החליט שהפע# כל מ. והוא הורה ליהושע לבחור חיילי# ולצאת להילח# בעמלק; עליו לשאת באחריות, ולפיכ+; עמלק

רֹאL 6נִֹכי ִנIָב ַעל  '.העמל יער+ במקו# גבוה לפני כול# , ולפיכ+; ישראל יראו שעמל התורה הוא זה שמביא את הישועה
  .' ְ�ָיִדילִֹהי�$:ַמֵ?ה ָהֱא ַהִ>ְבָעה

' ַהַ Jֶה'אר במחנה ופעל באמצעות ואילו משה נש. כ, בכוח התפילה האישית שלו.כאשר הוא נעזר ג#' ַ�ח%ָריו'יהושע יצא ע# 
מה שהשפיע על ההצלחה בקרב היו . שתפילתו אינה מצליחה להכריע את עמלק, במהל+ הקרב התברר ליהושע ולישראל. שלו

ישראל ניצחו רק . כמו כ, התברר שהמחויבות לעמול בתורה קיימת ג# על שאר ישראל. ועמלו בתורה' ַ Jֶה' שאחזו ב.ידי משה 
  .'ְוNֲהרֹ, ְוח%ר Mְָמכ% ְבָיָדיו ִמHֶה ֶאָחד %ִמHֶה ֶאָחד '.אהרו, וחור באו ועזרו למשה בעמל התורה מפני ש

  

  צדקת טענותיו של משה
"). המידע החסוי ממלחמת עמלק"וכפי שהתבאר באריכות במאמר הקוד# (אס� מרמז במזמור לכל השתלשלות האירועי# הזו 

  .ולגלות מה שארע לאחר מכ,,  בא להוסי� על המזמור. יתרוהמדרש שמספר שַהָ , ירד לישראל בשביל 
  

 ה# האמינו למשה שעמל התורה הוציא . מחולל את ניסי המלחמה ' ַהַ Jֶה'כאשר ישראל ראו במו עיניה# שעמל התורה של 
; ה"ולקבל ש# בעצמ# תורה מפי הקב, 'חֵֹרב'משה שיכנע אז את ישראל להגיע יחד עימו ל. '4ְחֵֹרבַהI%ר ', מי# מ, לה# לפני כ

שעדי� להיות , ישראל היו מוכני# לקבל אז ג# את השקפתו של משה. שה# קיבלו כבר במרה' חֹק %ִמCָAְט'תורה שתתווס� על ה
 היה צרי+ לחדול . ַהָ , , לכאורה. זונה כזו חוסכת זמ, רב והיא מפנה את הזמ, לעמל התורהמפני שת; מזיני#' נ3ְזִלי�'ניזוני# מ
  ?מדוע. אול# למרות זאת התורה מספרת שישראל המשיכו ואכלו את ַהָ , ארבעי# שנה. מלרדת אז

  

ל לרדת לישראל כשבועיי# לפני המדרש אינו מתעל# מכ+ שַהָ , הח. ואומר שַהָ , ירד לישראל בשביל יתרו, המדרש עונה על כ+
יתרו היה זה שהמשי+ לבקש !! המדרש מסביר שיתרו החלי� את יהושע בתפקידו!!  ללא קשר ליתרו.שה# באו להר חורב 

. מבוגר הוא צרי+ לאכול אוכל מוצק כמו הגויי#' ִאיA'ה שכל עוד יש לו איברי# של "יתרו טע, לפני הקב. רחמי# על איבריו
  . והוא הוריד לו ולכל ישראל את ַהָ ,.ה נענה לתפילתו "הקב; ר עצמו ועבור כל ישראליתרו התפלל עבו

  

  וחטא העגלשש שעות 
  ?מה משמעות הדבר"  ביו# בא יתרושש שעותב ".המדרש מספר 

ְרא ַוַ$: ")א, שמות לב(פרשיית חטא העגל פותחת בכתוב . לחטא העגל ולחטא אד# הראשו, ג#' שעות שש'ל קושרי# את "חז
  :נאמר) ו, בראשית רבה יח(ובמדרש ; ..." מAֶֹה ָלֶרֶדת ִמ, ָהָהרב66ֵָֹהָע# Oִי 
ְולֹא ' .  אד# שנאמר.וסיסרא, וישראל, ואלו ה, אד#, 'שעות שש'ות, ואמר רבי אליעזר שלשה ה, שלא המתינו בשל"

 ולא בא ' שעותשש'כי באו  .'  מAֶֹה66ְֵרא ָהָע# Oִי בַֹוַ$' .ר שנאמ,  וישראל;ותוו והוא בשל' שעותשש'לא באו  .' 66ָ%ִיְת�ֹ
  ..."משה

  ):תשלב, תורה(ילקוט שמעוני לאור המסורת שמובאת ב' שש'נית, לבאר את הקשר שבי, חטא העגל לבי, המספר 
 ו קוזמיו,למי שהל+ אצל הזהבי לעשות לאשת, מה הדבר דומה משל ל...מימיה# לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה"
ָוֶאMֵ, ֶנֶז# ַעל 'שנאמר  . 'אזניכ#'ה אני משבח אתכ# ב" כ+ אמר הקב...והיא הולכת אצל המכש� לעשות לו כשפי#, )תכשיט(

  ]".ֵניֶה#ֲאAֶר ְ�Lְז [ַוִ$ְתCְָרק% Oָל ָהָע# ֶאת ִנְזֵמי ַהHָָהב'שנאמר  .  'אזני#' ואת מכעסת אותי ב';CֵNְ+ ַוֲעִגיִלי# ַעל Lְזָנִיְ+
וג# העונשי# מתוארי# באופ, קיצוני כאילו ; המסורת הזו מגלה שהכתוב מתאר חטא קל באופ, קיצוני כאילו היה חטא גמור

ולהשתחרר מהנהגות של דר+ ,  יכולת להאמי, בו ובניסיו.ה העניק לע# ישראל במעמד הר סיני "הקב. ה# היו עונשי# גמורי#
אול# ע# ישראל לא רצה . 'ַוֲעִגיִלי# ַעל Lְזָנִיְ+ '.נה הזו לתכשיטי זהב שעל האוזניי# הנביא יחזקאל מדמה את המת. הטבע

התורה משווה את הביטחו, החילופי הזה לבטחו, . והעדי� לחזור למדרגת הביטחו, בפעילות באופ, טבעי, במתנה הזו
וכעי, כ+ מבואר בדברי הצדיק . 'ֲאAֶר ְ�Lְזֵניֶה# ת ִנְזֵמי ַהHָָהבַוִ$ְתCְָרק% Oָל ָהָע# ֶא '.ולהסרת תכשיטי הזהב הרוחניי# '; כשפי#'ב

 .  זה שאיבדו את רוח משה רבינו...לא שעשו את העגל ממש... ': )297גליו, החברותא (ל "הירושלמי הרב אשר פריינד זצוק
  ". והוא העגל. נתפס בה# מלא+ המות

  

וכעי, כ+ . ענייני# הגשמיי# שנראי# כנמוכי# וכרחוקי# מהקדושהב' קבורה'שטמונה ו' תורה'מסמל את ה" שש"המספר 
  :וזו לשונו בתרגו# חופשי, )ד� סד ב, כר+ ב, תיקוני#( בזוהר חדש מרומז ג#

משה (וזה הרועה הנאמ, , אותו שהכל כלול בו. ' ִי8ֵָ�אֶ>יאOָל 'ובה# ...  ספירותששכלול ' וקו# עמוד האמצעי שאתה הוא "
  "...')א(ַבַ>ְי אֹת� ַוִ@ְק4ֹר' בו שנאמר) רבינו

ישראל העדיפו לעמול בענייני העול# . אלא שה# לא רצו לעמול בתורה באופ, ישיר, בעבודה זרה ממש' עגל'ישראל לא חטאו ב
ל מרמזי# לכ+ באומר# שבני "וחז, "שש"ישראל העדיפו לעסוק במה שמסומל במספר .  תורה8'קבורה' שג# בה# טמונה ו.הזה 

  .' שעותשש'חטאו ב) וכ, אד# הראשו,(שראל י
  

  לִֹהי#.ֶלֱאָכל ֶלֶח# ִע# חֵֹת, מAֶֹה ִלְפֵני ָהֱא
' קבורה' והוא מגלה שיתרו בא להתחבר לע# ישראל באמצעות התורה שטמונה ו."  ביו# בא יתרושש שעותב ".המדרש אומר 

  .בתו+ עניני העול# הזה
שהוא לא יוכל להתעל# מדרישת איבריו לבוא על סיפוק# ולאכול אוכל , ה"י הקבאול# יתרו טע, בפנ. יתרו בא כדי להתגייר

' נ3ְזִלי�'מבוגר והוא לא יוכל להסתפק לאור+ זמ, ממוש+ באכילת ה' ִאיA'הוא ראה שיש לו איברי# של . מוצק כמו הגויי#
 והתעלמות מדרישת .# מאיברי הגויי# איברי בני ישראל אינ# שוני. שהוא טוע, ג# עבור ע# ישראל, יתרו הוסי�. המזיני#

  .האיברי# תביא בסופו של דבר לתגובה שלילית ולנזקי# בחיי האמונה והתורה
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        פרשות תזריע מצורעפרשות תזריע מצורעפרשות תזריע מצורעפרשות תזריע מצורע

        
יספק את התאווה לאכול בשר סת# ' יתרו ויתר על הצור+ שה. לחפש את הקדושה שבתו+ האכילה. יתרו בא בגישה של פשרה

שנית, , ויתרו הראה בכ+; קרבנות שחלק מ, הבשר שב# נאכל ג# על ידי הבעלי#ה# ' ְזָבִחי#'. 'עָֹלה %ְזָבִחי#'יתרו הקריב . כ+
  .להעלות ולתק, ג# את הרצו, לאכול בשר

גנוזה ' מ,'בתו+ ה. ה"ג# אכילת ַהָ , היא סוג של התקרבות לקב. בנוס� לכ+ יתרו התפלל למת, לח# עבורו ועבור ע# ישראל
ישראל לא .  כפי שה# היו עושי# מעת שַהָ , החל לרדת.בתורה הגנוזה הזו וישראל ימשיכו להתעסק , 9)'שש שעות'(תורה 

ה נענה לבקשתו והמטיר בשבילו ובשביל כל ישראל "ואכ, הקב. וה# יאפו ויבשלו את ַהָ , לפני השבת, ילקטו את ַהָ , בשבת
$ִלְפֵני ָהֱאִע# חֵֹת, מAֶֹה ֶלֱאָכל ֶלֶח� כֹל ִזְקֵני ִיְ�ָרֵאל ַוָ$בֹא Nֲהרֹ, ְו '–יחד עמו ) ָ ,(' לח#'וכל ישראל נהנו מאכילת ה. את ַהָ ,
$ִלְפֵני ָהֱא '.שמקרבת את האד# להיות עומד ומשרת " עבודה ".) ָ ,(' לח#'אפשר לעשות מאכילת ה. ) יב,שמות יח(' לִֹהי�
  .'לִֹהי�

  

  ַוַ@ַעD Eֹל ֲא6ֶר 7ָמר $ַוִ@6ְַמע מ6ֶֹה ְלק3ל חְֹתנ3 
ונראה שבאופ, אישי הוא העדי� שלא לאכול עדי, ; )ָ ,(' לח#'שה עצמו אינו נזכר ש# בי, אלו שאכלו יחד ע# יתרו מהמ
אול# הפרשיה הסמוכה מרמזת שיתכ, והוא קיבל את הדרכתו של . המזיני#' נ3ְזִלי�'ולהמשי+ ולשתות את ה, )ָ ,(' לח#'מה

  ):כד.יג, שמות יח(יתרו 
ַו$ֹאֶמר מAֶֹה ְלחְֹתנ� Oִי ָיבֹא ֵאַלי ָהָע# ... ת ַוֵ$Aֶב מAֶֹה ִלCAְֹט ֶאת ָהָע# ַוַ$ֲעמֹד ָהָע# ַעל מAֶֹה ִמ, ַה�ֶֹקר ַעד ָהָעֶרבַוְיִהי ִמָ ֳחָר"

לִֹהי# . ַעMָה Aְַמע ְ�קִֹלי ִאיָעְצָ+ ִויִהי ֱא...ְ+ָנבֹל Mִ�ֹל MָN #Tַה Tַ# ָהָע# ַהHֶה ֲאAֶר ִעָ ... ַו$ֹאֶמר חֵֹת, מAֶֹה ֵאָליו... לִֹהי#.ִלְדרAֹ ֱא
ְוָהָיה Oָל ַהUָָבר ַהTָדֹל ָיִביא% ֵאֶליָ+ ְוָכל ... לִֹהי#.ְוMָNה ֶתֱחֶזה ִמOָל ָהָע# NְנAֵי ַחִיל ִיְרֵאי ֱא... לִֹהי#.ִעָ ְ+ ֱהֵיה MָNה ָלָע# מ%ל ָהֱא

  ":ַוַ@ַעD Eֹל ֲא6ֶר 7ָמרַוִ$Aְַמע מAֶֹה ְלק�ל חְֹתנ� ... :# ְוָהֵקל ֵמָעֶליָ+ ְוָנְ�א% ִאMְָ+ַהUָָבר ַהVָטֹ, ִיCְAְט% ֵה
  

מפני שאז התורה מגיעה בצורה הטהורה , משה היה סבור מתחילה שעדי� שישראל יקבלו את הדרכות התורה באופ, ישיר ממנו
  . עדי� שישראל יקבלו את התורה בצורה עקיפה. טובתו של משה שלטובת הע# ול, אול# יתרו הסביר למשה. ביותר

 מובא שרבי יהושע סבור שמשה עשה בסופו של 10במכילתא. 'ַוַ@ַעD Eֹל ֲא6ֶר 7ָמרַוִ$Aְַמע מAֶֹה ְלק�ל חְֹתנ�  '.לאחר מכ, נאמר 
יתרו שכנע ). ָ ,(' לח#' משה לאכול ג# מהמסתבר שיתרו שכנע את, לשיטתו של רבי יהושע!!  כל מה שיתרו הדרי+ אותו. דבר 
 .למרות שמשה היה סבור אחרת .  הוא צרי+ לאכול כמו כול#. ולא לנבול . שכדי שהוא יוכל להחזיק מעמד לאור+ זמ, , אותו

  .הוא ביטל את דעתו מפני דעת חותנו
  

__________________________________________________  
  
ל ִ�ְלָבָב# ִלLAְל . ֵאַוְיַנ9:...  ִמXַָלענ3ְזִלי�ַו$�ִצא ... לִֹהי# Oְִסָל#.ְוָיִ�ימ% ֵבא...  ְלַמַע, ֵיְדע% �Uר Nֲחר�,... Nִ�יָעה ִחיד�ת ִמ8ִי ֶקֶד#...�ַמְ�Oִיל ְלLָס"   1

... ַוִ$ְתַעָ�ר ְוֵאA ִנGְָקה ְבַיֲעקֹב ְוַג# �N ָעָלה ְבִיְ�ָרֵאל' ָלֵכ, Aַָמע ה : ִא# ָיִכי, Aְֵאר ְלַע � ֲהַג# ֶלֶח# י%ַכל Mֵת...ַוָ@ז:ב: ַמִי� צ%ר ִהDָהֵה, ...  ְלַנְפAָ#אֶֹכל
לֹא ָזר% ִמMֲַאָוָת# ... :עDָ F3ָנ�Fל ַיִ י#  %ְכח6ְֵאר Oֶָעָפר ַוַ@ְמֵטר ֲעֵליֶה�... ִאיL 6ַכל ֶלֶח� 4ִ5יִרי� ... ֶלֱאכֹלַוַ@ְמֵטר ֲעֵליֶה� ָמ�...  ִמָ ַעל6ְָחִקי�ַוְיַצו 

  ).תהילי# עח" (...:ַבח:ֵרי ִיEְָרֵאל ִהְכִריַעלִֹהי# ָעָלה ָבֶה# ַוַ$ֲהרֹג ְ�ִמAְַמ8ֵיֶה# .ְו�N ֱא :ע�ד Lְכָל# ְ�ִפיֶה#
 ד.א, שמות טז   2
  א, שמות יט   3
 ה.א, שמות יח   4
וכעי, !!".  והוא יעשה צורכיה#.  אשר ילמד#משפטי� ואת החוקי� שיקבלו עליה# את ה;התחיל להוכיח#...: "# המפרש הפשט, כתב"הרשב   5

  ".לעשות נסי#' חֹק %ִמCָAְט'אמר קודשא ברי+ הוא מכא, הרי ): " א,ד� רעב,  שמות,תוספת(זוהר כ+ ב
  ".עליה# בזכותו א# יש בה# אד# כשר שיגי, . היש בה ע�: ")כ, במדבר יג(י "רשכמבואר ב   6
ליקוטי# והשמטות סימ, (' דברי יציב'ת "שול ב"זצוק יקותיאל יהודה הלברשט# ברהקלויזנבורג .צאנזר מ"כעי, כ+ מבואר בדברי האדמו   7

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

. שטמונה במקומות גשמיי# ונמוכי#" תורה"מסמלת " קבורה"ומגלה שפעמי# שג# ה', קבורה'לבי, ' שש'קושר בי, המספר " זוהר חדש"ה   8
מסופר שלאחר כשנה לשהיית בני ישראל במדבר ה# אכלו את ַהָ , ) יא(בספר במדבר . רי# באור נוס� את פרשיות ַהָ , והשלודברי# אלו מאי

. שה# יאכלו בשר במש+ חודש ימי# עד שה# ימאסו בו והבשר יעורר בה# גועל, משה הצטווה להודיע לע#. וה# התאוו לאכול ג# בשר, בלבד
 שה# יאכלו בשר במש+ .  לכל הע# .ציווה את משה להודיע ' הייתכ, שה, בר#.  מסופר שאוכלי ַהGְָלו מתו באופ, מיידיאול# כאשר ַהGְָלו הגיע

התבאר שהילקוט שמעוני " ידד ונבואות השלואלדד ומ"במאמר !   ?ה המית אות# מייד כשאכלו את הבשר"ובסופו של דבר הקב; חודש ימי#
 א+ לא חטא .שהרצו, לאכול בשר הוא חטא , הילקוט שמעוני מרמז". מימיה# לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה: "עונה על כ+ ואומר

א+ ישראל . ברגע שה# נגסו בוכבר " מתי#"ה התייחס אל מי שאכל את ַהGְָלו כאל אנשי# "הקב. ולפיכ+ ישראל לא הוכו מכה גמורה; גמור
  . וה# מאסו באכילת הבשר.ה התממשה "אכלו מַהGְָלו במש+ כחודש ימי# עד שהבטחת הקב

 ָקְבר: ַהMֲַאָוה Oִי Aָ# ִקְבר3תַוִ$ְקָרא ֶאת Aֵ# ַהָ ק�# ַהה%א  : ָ�ָע# ַמOָה ַרָ�ה ְמאֹד'הַוַ$ְ+ ... ַהָ�ָ�ר ע�ֶד%8 ֵ�י, 8ֵAִיֶה# '.התורה מוסיפה ומספרת ש# 
שמוזכרת ' קבורה'ה. שמתוארת ש# היא קבורה סמלית מפני שהמתאווי# לא מתו ממש' קבורה'לפי מה שהתבאר ה, בר#. 'ֶאת ָהָע# ַהִ ְתNִ%י#

  .שטמונה בדרכ# של המתאווי#' תורה'מסמלת הכרה מסוימת ב' אוכלי הבשר'ביחס ל
שמחה ועצב בקרב בגיא "וכפי שהתבאר כבר במאמר , ל במשמעות הזו"+ ובאגדות חז"מקומות נוספי# בתנמופיעי# ב' קבורה'ו' שש'המספר 

  ".מלח
פרקי וכ, משמע ב, השליליי#מסמל את הכוחות " שני# עשר"ואלו המספר , מסמל את הכוחות הטהורי#" שש"ל המספר "בכמה מאגדות חז   9

  ". כנפי#שני� עשרוסמאל מ,  כנפי#ששושרפי# מ): "יב, חורב, היגר(דרבי אליעזר 
 : נאמר)  את קרבני לחמי.פיסקא ו , מנדלבוי#( דרב כהנא בפסיקתא. 'ְ�ֵהמ�ת ְ�ַהְרֵרי Lֶל�'ובאופ, דומה קיימת המחלוקת לגבי החיה הפלאית 

ה, יעשק נהר ולא ', ומה טעמ. חדשי# הוא עושה אות, גמייה אחת ששהל כל מה שהירד, מכנס רהושע ב, לוי אמי' תני ר, כ, הוא שותהיומה
החיה ".  חדש הוא עושה אות, גמייה אחתלשני� עשרורבני, אמרי, כל מה שהירד, מכנס ). כג: איוב מ(יחפז יבטח כי יגיח ירד, אל פיהו 

סבור שהעיסוק הזה הוא יהושע ב, לוי ' ר"). שמואל וֵ�יַצת ָהֶאֶל�"וכפי שמבואר במאמר (# הזה הפלאית הזו מסמלת את העיסוק בענייני העול
וא מסומל באמצעות סבורי# שהעיסוק הזה הוא שלילי ולכ, ה" רבני,"ו; ")חדשי# ששה"(' שש'טהור ולכ, הוא מסומל באמצעות המספר 

  ").שני# עשר חדש("' שני# עשר'המספר 
  ) ב, מסכתא דעמלק.יתרו (מכילתא דרבי ישמעאל   10
  

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

   Vienna, Austria                       אוסטריה, וינה
  א"אלול תשנ

  שינוי ש� לועזי לש� עברי בזמ� הבר מצוה

  שאלה

  ?המצוה רוצי# לתת לו ש# עברי.כיצד לנהוג בילד שקבל ש# לועזי ובזמ, בר
  

  תשובה

 א+ כל זה בתנאי שאמנ# ישתמש ,2 וא� רצוי לעשות כ,1יכול אד# לשנות את הש# הלועזי שנית, לו בקטנותו לש# יהודי
  .3כאשר הוא עולה לתורה וכאשר הוא חות# על מסמכי#, בשמו החדש

  
____________________________________________________  

  
  .ע' ב סי" חוש, משפט ח"אגרות משה"ת "שו   1
  .לה' ג סי" אב, העזר ח"אגרות משה"ת "משמע משו  2
אי, , משתמש בשמו החדשכולכ, אינו , הכנסת.שא# אינו הול+ לבית, ועיי, ש# שכתב. קב' ד סי"אב, העזר ח" אגרות משה"ת "שו  3

  .226עמוד , ז"ח" שדי חמד"עיי, בו. זה נקרא שינוי הש#

 

  
  

  ,בש# צוות המשיבי# ובברכת התורה
  

  הרב משה ארנריי+          הרב יוס� כרמל
  ראשי הכולל

  
  :חברי הועדה המייעצת

  הרב זלמ, נחמיה גולדברג
  הרב נחו# אליעזר רבינובי�

  הרב ישראל רוז,
  
  

  
  

   ההסתדרות הציונית העולמית-רכז לשירותים רוחניים לקהילות בשיתוף המ

  
  

  

  ' ו$'חלקי� א, "במראה הבזק"ת "שו
התשובות . השאלות מבטאות את המצב מיוחד של קהילות ישראל בכל קצוות תבל בימינו אנו. ולהתשובות לשאלות מרבני הג

" שלח, ערו+"הספרי# עוסקי# בארבעת חלקי ה". דרכיה דרכי נע#"מתמודדות ע# המציאות בעול# מודרני מתפתח בדר+ של 
         ".תורת חיי#"תו+ ניסיו, לקחת בחשבו, ג# את החלק החמישי ההופ+ את התורה ל

  )02.5371485' טל(   )לח� לקניה( G 360במקו# 6  300 מחיר מבצע לששת הכרכי# 
   480Gבמקו�  G 400מחיר מבצע לששת הכרכי� !  במהדורה מהודרת"במראה הבזק"ת " שו!!!חדש

  


