
 

 

 

 
 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

 

 פ"אתש מצורע-תזריע 
 

 מה עושה המצורע בין פרשת שמיני לפרשת אחרי מות?
 'ארץ חמדה'כולל  , ראשרב יוסף כרמלה

 

 

הצרעת היא הנושא המרכזי בשתי הפרשיות תזריע ומצורע. שתי פרשיות אלה נמצאות בין שני המקומות בהן דנה התורה 
 ומזכירה את מות שני בני אהרון. 

הסברנו כי חטא העגל הוא תוצאת חטא מכירת יוסף. לולא חטאו במכירת יוסף לא היו חוטאים  שמיני תשפ"אבדברינו לפרשת 
 בעגל. המסקנה היא שהזהירות בתחום של בין אדם לחברו קודמת לזהירות בתחום של בין אדם למקום. 

ר פשוט, שהרי חכמים ננסה להוכיח היום כי הצרעת גם היא תוצאה של אי זהירות בתחום של בין אדם לחברו. לכאורה הדב
לימדונו כי העונש על "לשון הרע", אחד התחומים החשובים מבין המצוות המוגדרות כבין אדם לחברו, הוא הצרעת )עיינו גם 

 (.מצורע תשס"ו -תזריע בדברינו לפרשיות 
ְזַעף נוכיח עתה עקרון זה ממה שקרה לעוזיה מלך יהודה שנצטרע, לאחר שנכנס להקטיר קטורת. כך מתואר המאורע בכתוב: " ַויִּ

ְפֵני ַהכֹ  ְצחֹו לִּ ה ְבמִּ ְרחָּ ַרַעת זָּ ים ְוַהצָּ ם ַהֹכֲהנִּ יר ּוְבַזְעּפֹו עִּ ְקֶטֶרת ְלַהְקטִּ הּו ּוְביָּדֹו מִּ יָּ ְזַבח ַהְקֹטֶרתֻעזִּ ק ֵמַעל ְלמִּ ים ְבֵבית ְיֹקוָּ . (ו  יט"דברי הימים ב כ) "ֲהנִּ
)רמזים לקשר בין מות שני בני אהרון לצרעת עוזיהו ניתן למצוא בעובדה שגם הם נענשו על שנכנסו להקטיר קטורת וגם פרשת 

 השיאים שלה הוא הכניסה להקטיר קטורת(. אחרי מות, שמזכירה את מותם, עוסקת בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים, שאחד
 ימי עוזיהו מלך יהודה היו לכאורה ימי זוהר, שהיו יכולים להיחשב מבחינות רבות ימות המשיח. 

 (:164-162)עיינו בספרי צפנת ישעיהו מעוזיה ועד אחז עמודים 
 המצב הרוחני מבחינת עבודת השם טוב. .1
 עם ישראל כולו מאוחד על אדמתו. .2
 דוד.המלך מבית  .3
 המלך מנצח בכל המלחמות. .4

 ארץ ישראל השלימה בידי עם ישראל. .5
 ארץ ישראל פורחת מבחינה חקלאית. .6
 מעמדו של עם ישראל בעולם מכובד ומרומם. .7

 בית המקדש עומד על תילו. .8
אם כך, צריך ביאור מדוע נצטרע עוזיהו? התשובה לכך נמצאת בשני ספרי נבואה: בספר עמוס מתחילתו ועד סופו )הספר מסתיים 

 ו )הפותחים )ע"פ חז"ל( במאורע בו נצטרע עוזיהו(. -במאורע בו נצטרע עוזיהו( ובספר ישעיהו בפרקים א
ה בעם כולו, מדרום ועד צפון. ההשחתה בתחום החברתי אכלה שני נביאים אלה מתארים את השחיתות החברתית שפשתה ופשט

כל חלקה טובה, הן בממלכת ישראל והן בממלכת יהודה. הטובה הגדולה שהשפיע הקב"ה על עם ישראל בתקופה זו גרמה לכך 
רה מול שהחזקים לא ידעו שובע, והם לקחו גם את המעט שנותר בידי החלשים. מערכת המשפט הושחתה וגיבתה את בעלי השר

האומללים. ה"אליטות" רמסו את השכבות הנמוכות. השופטים, הקצינים הגבוהים והעשירים, בגיבוי האליטה האינטלקטואלית, 
ְשֹּפטּוהיו אחראים לכך, כמתואר בדברי הנביא: " ים יָּתֹום ֹלא יִּ ים ֻכּלֹו ֹאֵהב ֹשַחד ְוֹרֵדף ַשְלֹמנִּ ים ְוַחְבֵרי ַגנָּבִּ ְך סֹוְררִּ ַריִּ נָּה ֹלא יָּבֹוא  שָּ יב ַאְלמָּ ְורִּ

 . (ג"כ 'ישעיהו א) "ֲאֵליֶהם
 .צרעת -עתה ברור לנו פשר עונשו של עוזיהו מלך יהודה בתקופה זו 

 
 בשבוע בו אנו חוגגים את עצמאותנו, נזכור ונזכיר את מחויבותנו מכל הבחינות, 

 להקמתה ובניינה של חברה שצדקה ומשפט הם נר לרגלה ואור לנתיבותיה.
 
 

 לע"נ לע"נ חברי הנהלת 'ארץ חמדה'
 ע''ה שרה ונגרובסקי מרת

 בת ר' משה זאב
 י' בתמוז תשע"ד

 

 

 שמואל וגב' אסתר שמש ז"ל מר לע"נ  
 כ' באב/  י"ז בסיוון

 

 ז"ל  משה וסרצוג מר לע"נ
 כ' בתשרי תשפ"א

 

 זצ"ל ראובן אברמן הרב לע"נ
 ט' בתשרי תשע"ו

 

 זצ"ל שלמה מרזל הרב לע"נ
 באייר תשע"אי' 

 

  ז"ל אשר וסוזן וסרטילהרב  לע"נ
 ט"ז בכסלו / אלול תש"ף

 

 

 ז"ל מאיר וגב' שרה ברכפלדר'  לע"נ
 ט"ז בטבת תש"ף( -)שרה 

 

 ע"ה  מרים שטרן לע"נ
 נלב"ע ה' באב תשע"ט

 

 זצ"ל הרב ישראל רוזןלע"נ 
 י"ג בחשוון תשע"ח

 

 ז"ל אליהו כרמללע"נ ר' 
 ח' באייר תשע"ו

 

 נועה רבקהלע"נ 
 מלכה ברכה ומשה בת

 

 ז"ל ר' אברהם קלייןוגיטה מרת לע"נ   
 ד' באב / י"ח באייר

 

 

 ז״ל שלמה זלמן גרינפלדבת  טובה גיטללע״נ מרת 
 גיבורה, ניצולת שואה וצדיקה שהעמידה דור ישרים יבורך

 

 ע"ה חנה צדיקיחזקאל ו לע"נ
 י"ט בתשרי תשפ"א י"א באייר תשע"ו /

 

 ז"ל שמואל רוזנהק לע"נ
 נלב"ע ו' באייר תשע"ג

 

 

 ז"ל שטרן שמחה יוסף מרדכיהרב  לע"נ
 נלב"ע כ"א באדר א' תשע"ד

  דהי" הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ  

http://www.eretzhemdah.org/newsletterarticles.asp?lang=he&pageid=4&cat=7
http://www.eretzhemdah.org/newsletterArticle.asp?lang=he&pageid=48&cat=1&newsletter=366&article=1340
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 , חוקר במכון משפט והלכה בישראלעורך: הרב הדיין עקיבא כהנא
 

 של הקבלן מחלוקת בין קבלן למזמין עבודה שהיה בעבר פועל
 80008/ תיק  שבט תשפ"א'ארץ חמדה גזית' קרית גת / 

 
 הרב עדו רכניץ, הרב ארי סט, הרב אברהם יצחק שוורץ דיינים:

 
 המקרה בקצרה:

 התובע הוא קבלן שבנה את ביתו של הנתבע. בעבר, הנתבע עבד כפועל אצל התובע. 
ואילו  ₪ 52,225הצדדים. התובע טען שהנתבע עדיין חייב לו לאחר סיום הבניה ותשלום רוב הכסף התגלעו מחלוקות בין 

 הנתבע טען שאינו חייב דבר ולהיפך, התובע הוא שחייב לו.
 

 פסק הדין בקצרה:
 .₪ 2,931, ועל התובע להעביר לקרן הפנסיה של הנתבע ₪ 24,456על הנתבע לשלם לתובע 

 
 פטיים. כדרכו של תיק בנייה, הוא עסק בשורה של נושאים טכניים ומש

 להלן כמה סוגיות מרכזיות מתוך פסק הדין:
 פועלים עבור"מ מע תשלום. א

לכל יום עבודה של פועל באתר. הצדדים נחלקו האם סכום זה  ₪ 850בשלב הראשון של הבניה סוכם שהנתבע ישלם לתובע 
 כולל מע"מ או שיש להוסיף עליו מע"מ. 

בית הדין הכריע כי הסכום כולל מע"מ הן משום שלפי פסיקת בתי המשפט יש חזקה שסכום לתשלום שסוכם בחוזה הוא 
 כולל מע"מ ויתכן שפסיקה זו יוצרת מנהג מדינה, והן משום שהנתבע הוא מוציא ועליו הראייה. לכן התביעה נדחית. 

 
 בחדרים עץ תקרתתוספת תשלום על ביצוע . ב

עבור ביצוע תוספת תקרת עץ בחדרים. הוסכם שהנתבע ביקש את השינוי מהתובע אולם  ₪ 10,000-של כ התובע ביקש סך
התובע לא הבהיר לנתבע שהדבר כרוך בעלות נוספת. הנתבע טען בבית הדין שחשב שהשינוי לא יהיה כרוך בעלות נוספת. 

ות לשלם עבור תוספות. לעומת זאת, התובע הנתבע אף הבהיר לתובע שמסגרת התקציב שלו מוגבלת וממילא אין לו אפשר
טען שהנתבע בהיותו פועל בניין היה אמור לדעת שהשינוי כרוך בעלות, מה גם שעבור תקרת העץ בסלון הוסכם על תוספת 

 תשלום.
בית הדין סבר שהתנהלותו של התובע לא היתה תקינה, שכן הוא ביצע עבודה הכרוכה בתשלום נוסף מבלי שהנתבע ידע מה 

יה עלותה. לדעת המיעוט, כיון שהעבודה בוצעה לבקשת הנתבע הרי שמדובר כאן ב"יורד ברשות" )שו"ע חו"מ שעא, ד( תה
ולכן היה מקום לחייב את הנתבע בתשלום מלא. אולם, לאור הספק שמא הנתבע לא ידע שהשינוי כרוך בתשלום נוסף, יש 

 לחייב את הנתבע בשני שליש מהעלות.
ר את הנתבע לחלוטין מסעיף זה, משום שהתובע היה מודע לקושי הכלכלי של הנתבע. מסתבר שהיה לדעת הרוב: יש לפטו

התובע  היה על ברור לתובע כי אילו היה מבהיר לנתבע את העלויות האמיתיות, הנתבע לא היה מסכים לשינוי. במצב כזה
 יש, רגילה בתקרה להסתפק יכול היה שהנתבע וכיוון, זאת עשה שלא כיוון. לנתבע מה עלות השינויהבהיר בצורה ברורה ל

 .זה מסעיף לחלוטין הנתבע את לפטור
 

 ג. פיצוי על איחור בהפקדת תשלומי פנסיה
הנתבע תבע פיצוי על אובדן רווחים עקב הפקדה מאוחרת של כספים לקרן הפנסיה )נזק אקטוארי(. בפסק דין קודם )תיק 

ובדן רווח ברור. במקרה זה מדובר על נזק כמעט וודאי, משום שבדרך כלל ( קבע בית הדין שיש לחייב אדם שגרם לא70072
עבור אובדן הרווחים,  ₪ 3,193כספי הפנסייה צוברים רווחים לאורך זמן, לכן בית הדין חייב את התובע בתשלום בסך 

נסיה על פי הודאתו של לקרן הפ ₪ 2,931סכום זה קוזז מחובו של הנתבע לתובע. בנוסף, חייב בית הדין את התובע להפקיד 
 התובע.

 

 
  דיןהלמעבר לפסק 

 

 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך
 

 

 

 

 

 

 

 

 לע"נ
 עליזהבת  סוזי

 כהן ז"ל
 נלב"ע כ"ד בחשוון תשע"ח

 לע"נ
 בן חיים משה

 ז"לכהן  קוקה יהודית
 נלב"ע ז' בתשרי תשע"ה

 לע"נ
 גב' לוריין

 ז"ל הופמן
 

 לע"נ
 ז"ל יעקברבי 

 וחנה ועיישה אברהםבן 
 סבג יעיש ושמחה בת

 לע"נ
 זלמן ושרה בןשלמה דוד 

 ז״ל אבנית
 טתשע" סיוןנלב"ע 

  

  הי"ד הנופלים במערכה על הגנת המולדתלע"נ 

https://www.beitdin.org.il/Article/386
mailto:info@eretzhemdah.org
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 מרדכי הוכמןהרב 
 

 והתקיפות בעירק ובאירן –ימות המשיח 
 

ה מובאת נבואה: " ח(,דבספר מיכה ) ל ֵעֶדרְוַאתָּ אֶתה ִמְגדַּ ֶדיָך תֵּ ִראֹשנָּה ַמְמֶלֶכת ְלַבת  ,ֹעֶפל ַבת ִצּיֹון עָּ לָּה הָּ ָאה ַהֶמְמשָּ ּובָּ
ם לִָּ י ְמִשיָחא ְדִיְשָרֵאלְוַאְת ". תרגום יונתן מפרש שם: "ְירּושָּ יתֵּ א ְלמֵּ א ַמְלכּותָּ ְך ֲעִתידָּ א ְדִציֹון לָּ י ְכִנְשתָּ ם חֹובֵּ ִמיר ִמן ֳקדָּ  ,ְדטָּ

ם א ִדירּוְשלֵּ ָאה ְלַמְלכּות ְכִנְשתָּ י ִשְלטֹונָּא ַקְדמָּ שמסתתר מפני  המשיח של ישראל", ובתרגום חוזר לעברית: "ואתה ְויֵּיתֵּ
 ן הראשון למלכות כנסת ירושלים".חטאי כנסת ציון, לך עתידה המלכות לבוא; ויבוא השלטו

( הוא מכנה אותו בכינוי 'בית לחם אפרתה': א,ההנביא מיכה מכנה כאן את המשיח בשם 'מגדל עדר', ובהמשך בסמוך )
ה " י עֹולָּם ...ֵבית ֶלֶחם ֶאְפָרָתהְוַאתָּ יו ִמֶקֶדם ִמימֵּ ֹאתָּ ל ּומֹוצָּ אֵּ ל ְבִיְשרָּ א ִלְהיֹות מֹושֵּ ית ובתרגום יונתן: "", ִמְמָך ִלי יֵּצֵּ ְוַאְת בֵּ

ה  תָּ א ...ֶלֶחם ֶאְפרָּ ְלמָּ י עָּ ְדִמין ִמיֹומֵּ יּה ָאִמיר ִמְלקָּ ל ִדי ְשמֵּ אֵּ יד שּוְלַטן ַעל ִיְשרָּ י ֲעבֵּ א ְלֶמֱהוֵּ ַמי ִיּפֹוק ְמִשיחָּ דָּ ". ובתרגום ִמנְָּך קָּ
אל אשר שמו אמור מקדם מימי עולם". חוזר לעברית: "ואתה בית לחם אפרתה... ממך לפני יצא משיח להיות שליט על ישר

המקומות "מגדל עדר" ו"בית לחם אפרתה" מוזכרים בחזרת יעקב ליצחק אביו שבחברון. ותרגום יונתן מבאר שאלו שמות 
 של המשיח. מדוע המשיח מכונה בשמות הללו?

 
 ההשתהות של יעקב במגדל עדר

 (אכ-)בראשית לה,כלאחר מות רחל מסופר: 
ָהלְ " ל ַויֵּּט ָאֳהלֹה מֵּ ָראֵּ ע ִיש ְ ּסַ ל ַעד ַהיֹּום: ַויִּ ת ְקֻבַרת ָרחֵּ בֶּ ָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמּצֶּ ב ַיֲעקֹב ַמּצֵּ ר:ַויַּּצֵּ דֶּ ל עֵּ  "ָאה ְלִמְגּדַ

ִמְגַדל תמוה מדוע יעקב לא מיהר והקדים להגיע ליצחק אביו שהמתין לו בחברון, אלא העדיף לשכון בארץ )באזור( שליד 
ֶדר . וצריך לומר שיעקב ראה ברוח קודשו שאותו אזור מתאים להוליד את נשמת המלך המשיח, וכעין כך פירש שם עֵּ

. ונראה שיעקב ראה שצל רוחני מעיב על האפשרות להולדת 1בתרגום יונתן שמשם עתיד לצאת מלך המשיח בסוף הימים
כב שם כדי להסיר את הקטרוג לפני שיגדל באופן שיקשה נשמה מיוחדת זו, והוא חש מעין פיקוח נפש רוחני שמצדיק להתע

 שם כדי להוליד באמצעות תפילותיו שם את נשמת המלך המשיח. ושכןלהסירו. ולכן יעקב התעכב 
 

 המהות של 'מגדל עדר'
השם 'מגדל עדר' מבטא את המהות של המשיח, משום שעם ישראל משול לעדר צאן והמגדל הוא מקום גבוה שמשמש 

ל עדר הצאן שמפוזר במרעה; וכך באופן סמלי המשיח שומר על ישראל שמפוזרים סביבו. אולם למגדל יש לשמירה ע
משמעות נוספת. ה'מגדל' מוזכר לראשונה בספור על המגדל שרצו בנו בני האדם לבנות בבבל והקב"ה מנע מהם לבנותו 

שיאחד את בני האדם סביב אידיאל שמטרתו ספוק  ופיזר אותם. ה'מגדל' של בבל הוא ספור על נסיון להקמת 'כפר גלובאלי'
כל הצרכים החומריים של האנושות ללא צורך בהישענות על בורא העולם. אך דבר זה מנוגד לתכניתו של בורא העולם 

שרוצה שבני האדם יבינו שהם תלויים בו ויהיו קשורים אליו ויתפללו אליו כדי שיסייע בידם לספק את צרכיהם, וכמו כן 
הבורא שיחיו את חייהם לפי החוקים שקבע עבורם שהם שבע מצוות בני נוח. ואמנם בעתיד המשיח יפיץ אמונה רוצה 

בעולם וילמד את אומות העולם את חוקי הבורא. ניתן לומר שהמשיח מכונה 'מגדל' משום שכאשר הוא ינהיג את המגדל 
ם  ִכי ָאז)הכפר הגלובאלי( שיבנו בני האדם יהיה זה מגדל רצוי, " ה ִלְקֹרא ֻכלָּם ְבשֵּ ה ְברּורָּ פָּ ְבדֹו ְשֶכם ד'ֶאְהֹּפְך ֶאל ַעִמים שָּ ְלעָּ

ד ". במובן מסויים ניתן יהיה להתייחס אז לאנושות בתור עדר אחד גדול שמונהג על ידי ראש המגדל שהוא המשיח. ֶאחָּ
ַפט ְבֶצֶדק ַדִלים ְוהֹוִכיַח (: "ד,ו יאישעיהבאותה העת לא יצטרך עם ישראל להילחם בחרב גשמית, ועל אותה העת נאמר ) ְושָּ

ע שָּ ִמית רָּ יו יָּ תָּ ֶבט ִּפיו ּוְברּוַח ְשפָּ ה ֶאֶרץ ְבשֵּ י ָאֶרץ ְוִהכָּ  ".ְבִמישֹור ְלַעְנוֵּ
 

 המהות של 'בית לחם"
ת מיכה מכנה את המשיח גם בשם 'בית לחם אפרתה'. ומשום שהשמות "בית לחם" ו"אפרתה" מורים על מהות נוספ

 שהמשיח מבטא, וכדלקמן.
המובן הפשוט של "לחם" הוא מאכל שמורכב מגרגרי תבואה שנטחנה והורטבה ונדבקה ונילושה לעיסה ונאפתה כגוש אחד. 

 מלחיםכאדם שהוא (: "ג,ויקרא רבה גומצאנו שחז"ל השתמשו בשורש לח"מ במשמעות של חיבור שני דברים לגוף אחד )
". גם המילה מלחמה היא מהשורש לח"מ. ונראה שסיבת הדבר היא שכאשר זורעים תבואה שתי נסרים ומדביקן זה לזה

ורוצים לקצור אותה ולאכול לחם, פעמים רבות שבאים שבטים נוודים לשדוד אותה, וחקלאים בודדים אינם יכולים 
ו את עם ישראל להתאחד להתנגד להם, והם צריכים להתאחד כדי לגרשם. וכפי שהיה בימי גדעון שהשבטים השודדים אילצ

סביב גדעון שהנהיג אותם להילחם בשבטים הנודדים. ואכן באותה מלחמה מסופר שהשומר המדייני חלם שהוא רואה 
לגוף אחד שיצא להילחם  והולחם"לחם שעורים מתהפך במחנה". ה"לחם" המתהפך הזה סימל את עם ישראל שהתאחד 

מתאים לפעול בו כדי להוליד בקרבתו את נשמת המלך שיאחד את עם  בשבטים הנודדים. והשם "בית לחם" נראה ליעקב
 ישראל כדי להילחם.

 
 אפרתי במשמעות חשוב

ַתִים צֹוִפים צד נדרש זה של חשיבות של הנהגה קיים גם בשם 'אפרת'. בתחילת ספר שמואל מסופר " מָּ רָּ ד ִמן הָּ ַוְיִהי ִאיש ֶאחָּ
נָּה ֶבן יְ  ִים ּוְשמֹו ֶאְלקָּ ַהר ֶאְפרָּ ם ֶבן ֱאִליהּוא ֶבן ֹתחּו ֶבן צּוף מֵּ לכאורה לא מובן מה מוסיף לנו הכתוב בכינוי  ".ֶאְפָרִתיֹרחָּ

'אפרתי' שהרי כבר בתחלה כתוב שאלקנה היה מהר אפריים. ומתבקש שהכינוי 'אפרתי' הוא כינוי לאיש חשוב, וכך ביארו 
ה,ב( "ת ארושם במדרש ובמפרשים. ובאופן דומה ביארו במדרש את הכתוב ) ית ֶלֶחם ְיהּודָּ ִתים ִמבֵּ " ש'אפרתים' ֶאְפרָּ

משמעותו איש חשוב. ואף כאן שם המקום "אפרתה" מראה על סגולה מיוחדת שקיימת באזור שמסייעת להולדת נשמת 
 המלך שהוא האיש החשוב שבעם ישראל.
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 הקבורה בדרך אפרת היא בית לחם

רתה", ובכך הוא מרמז לפתרון שאלה שיש לשאול על יעקב אבינו. יעקב הנביא מיכה מכנה את המשיח בכינוי "בית לחם אפ
ראה חשיבות בקבורה במערת המכפלה וביקש מיוסף שיקבור אותו במערת המכפלה. ויוסף עצמו ביקש מבני ישראל שיעלו 

לחם למערת את עצמותיו עימם לארץ ישראל. מדוע אם כן לא טרח יעקב להעביר לאחר זמן את עצמות רחל מקברה שבבית 
המכפלה. והרי בעבר היה מנהג של 'ליקוט עצמות' והיו מעבירים את עצמות הנפטר ממקום קבורה זמני למקום הקבורה 

 המשפחתי. מדוע לא נהג כך יעקב ברחל, והרי הוא ראה בה את אשתו העיקרית.
 

כה עימו בפעילותו בדרך לפריה מתבקש שיעקב ראה ברוח קדשו שבמובן הרוחני רחל עדין קיימת בעולם הזה, והיא ממשי
כאשר , ְבֶדֶרְך ֶאְפָרת ִהוא ֵבית ָלֶחםורביה, אלא שכעת היא עושה זאת באמצעות תפילותיה לה'. ולכן מתאים שתהיה קבורה 

תהשם  ֶחם מזכיר "פריה" וכן "חשיבות", והשם ֶאְפרָּ ית לָּ מזכיר את משמעות ה"לחם" שהיא התאחדות לגוף אחד שנלחם  בֵּ
 באמצעות תפילותיה. -להולדת נשמת המשיח  –מסייעת לרחל הנמצאת בדרכה למטרה  "בדרך"ך, והקבורה תחת מל

 
בבא מציעא לרחל יש את הכוח הזה יותר משאר האבות והאמהות, מכיוון שהיא לא הגיעה אל המנוחה במערת המכפלה. ב

הו צריך להעיר אותם לשם כך. אולם רחל לא ( מובא שגם אבותינו הקדושים פועלים בעולם הנשמות, אלא שאלידף פה, ב)
ההבנה שרחל נותרה  הגיעה אל המנוחה הזו והיא נמצאת איתנו יותר, ויכולה להמשיך ולפעול בעולם הנשמות ביתר קלות.

במובן מסויים בעולם הזה והיא ממשיכה להתפלל על בניה מוזכרת גם בנבואת ירמיה, ששומע את רחל מתפללת על בניה 
 ז(:ט-לא,יד)

ּנּו: ּכֹ ּכֹה ָאַמר ד'" ינֶּ י אֵּ נֶּיָה ּכִ ם ַעל ּבָ חֵּ ֲאָנה ְלִהּנָ יָה מֵּ נֶּ ה ַעל ּבָ ל ְמַבּכָ ִכי ַתְמרּוִרים ָרחֵּ ָמע ְנִהי ּבְ ָרָמה ִנש ְ ְ  קֹול ּבְ ה ָאַמר ד' ִמְנִעי קֹולֵּ
תֵּ ְ  ָכר ִלְפֻעּלָ י יֵּש  ש ָ ְמָעה ּכִ יַנִיְ  ִמּדִ ִכי ְועֵּ ְ  ְנֻאם  ִמּבֶּ ְקָוה ְלַאֲחִריתֵּ ץ אֹויֵּב: ְויֵּש  ּתִ רֶּ אֶּ בּו מֵּ בּו ָבִנים ִלְגבּוָלם:ד' ְנֻאם ד' ְוש ָ  " ְוש ָ

כאשר אבדה מלכות מישראל ובני ישראל גלו מארצם, רחל היא זו שמתפללת על חזרת הבנים לארצם ולגבולם, משום 
 בני יעקב ועל מלכות ישראל יותר משאר האבות והאמהות. שמבחינה רוחנית רחל נשארה בעולם הזה בתפקיד של תפילה על

 
 המשיח מסתתר

תרגום יונתן מדייק בלשונות הנביא מיכה, ומסביר שהמשיח שישראל מצפים לבואו נמצא אלא שהוא מסתתר מחמת חטאי 
מהות נעלה יותר  היא 'כנסת ירושלים'. ומשמע ש'כנסת ירושלים', וכאשר המשיח יקבל את המלכות היא תגיע ל'כנסת ציון'

, ולכן כאשר המלכות תגיע ל'כנסת ירושלים' יתגלה המשיח. להבנת הדברים נוכל להיעזר בדברי הרב קוק 'כנסת ציון'מאשר 
’ ה עמ”)מאמרי הראיבקריאתו להקמת תנועה שתיקרא 'דגל ירושלים', שם הוא עומד על ההבדל שבין 'ציון' לבין 'ירושלים' 

333:) 
ם " ... התכונה החלוצית של בניין אצל ההבטאה של מלכותנו, כוחנו העולמי 'ציון'מאז מראשית תולדותינו התבלט שֵּ

טוב צפון גם בתחייה החילונית שלנו הדוגלת בשם -כוח כביר ורב …האומה ותחייתה בארצה כובשת לה את דרכה בחיים
... מקום של קדושתנו מצד עצמה בתור המגמה היותר גבוההאת המטרה של 'ציון'... )מאיד ( 'ירושלים' מבטאת בהבלטתה 

בית המקדש, בית תפילה העתיד של כל העמים, המקום שבו ישבו הסנהדריה הגדולה, אשר ממנה יצאה ותצא תורה לכל 
 ישראל"

, לםללאומיות של אומות העו ודומה בחיצוניותכלומר, בעם ישראל קיימים שני צדדים, האחד הוא צד ממלכתי לאומי ה
הכינוי ואת הצד התורני שבעם ישראל ו האלוקיתוהשני הוא צד נעלה יותר המבטא את הקדושה  מבטא אותו. הכינוי 'ציון'ו
. נראה שלכך גם כוונת הנביא היא הכלי החומרי החיצוניש'ציון'  אותו, והוא המימד הפנימי שמתגלה דרךמבטא  'ירושלים'

ִראֹשנָּהם, וכאשר 'כנסת ציון' תקבל שהמעלה העליונה )"מיכה, והוא מתאר שיש מתח בין שני הצדדי לָּה הָּ "( מגיעה ַהֶמְמשָּ
 לאנשי הצד התורני )'כנסת ירושלים'(, אזי יתגלה המשיח.

 
 נשמה שמסתתרת

הנביא מיכה פונה אל המשיח )'מגדל עדר'( בלשון נוכח ומשמע שהוא רואה אותו. אלא שבן אדם לא יכול להאריך ימים עד 
הובכל זאת מיכה מדבר אליו )"ימינו,  "( ומנבא שהוא יתגלה והמלכות תגיע ל'כנסת ירושלים'. ואמנם כפי שהתבאר ְוַאתָּ

לעיל מיכה רואה את נשמת המשיח שכבר נולדה לעולם גם קודם שנולדה בגוף, ובהגיע העת המתאימה היא תיכנס בתוך גוף 
 אל )דף סח,ב(:של אדם. רעיון זה שנשמת המשיח כבר קיימת, מובא גם בספר ארבע מאות שקל כסף לרבי חיים ויט

 נשמה'א ב"המל  המשיח יהיה ודאי צדיק נולד מאיש ומאשה, אלא שביום ההוא יגדל צדקתו... ואז ביום ההוא בזמן הקץ ת
 דר  משה רבנו ע"ה, כי היה ילוד עדן ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז זכה להיות גואל. והוא על נתונה בגןדשלו  'נשמה של

 לים חלק נשמתו"מעט עד שהש אשה, והגדיל מעט
בנבואת 'מגדל עדר' ובנבואת 'בית לחם אפרתה' משתמש מיכה בדימויים של יולדת שאמורה ללדת, והוא מנבא שכלל 

 ישראל יעבור תהליך הדומה ללידה עד שנשמת המשיח תבוא ותשכון בתוך גוף של אדם פרטי, ובכך נרחיב לקמן.
 

 תהליך הלידה שבנבואת מגדל עדר
 (:י-ט,דר' מופיעות שתי תקופות שיעבור עם ישראל. התקופה הראשונה היא )בנבואת 'מגדל עד 

ת צִ " ָדה: חּוִלי ָוֹגִחי ּבַ יֹּולֵּ ְ  ִחיל ּכַ ֱחִזיקֵּ י הֶּ ְ  ָאָבד ּכִ ְ  ִאם יֹוֲעצֵּ ין ּבָ ְ  אֵּ לֶּ ַע ֲהמֶּ ה ָתִריִעי רֵּ ה ָלּמָ ְרָיה ַעּתָ ְצִאי ִמּקִ ה תֵּ י ַעּתָ ָדה ּכִ יֹּולֵּ יֹּון ּכַ
ַכְנּתְ  ף ֹאְיָבִיְ : ְוש ָ ְ  ד' ִמּכַ ם ִיְגָאלֵּ ִלי ש ָ צֵּ ּנָ ם ּתִ ל ש ָ בֶּ ה ּוָבאת ַעד ּבָ דֶּ ָ ש ּ  "ּבַ

בתקופה הראשונה יכיר עם ישראל שהמבנה הבטוח המוכר להם של מלך עם יועצים לא יחזיק מעמד. עם ישראל יגלה 
אינם מתבוללים בין הגויים שרוצים לבבל, ואז יתברר לעם ישראל שבאופן פלאי הם ממשיכים להתקיים כיחידה עצמאית ו

 לבוללם ולבולעם, ויתברר להם שד' הוא המושיע אותם.
-אי,דלאחר מכן מיכה מנבא על שלב שעם ישראל חזר לארצו והוא משמיד את העמים שקמים עליו מסביב כדי להילחם בו )

 (:יד
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 מצורע-תזריע
ֱחָנף " ים ָהֹאְמִרים ּתֶּ ְספּו ָעַלִיְ  ּגֹוִים ַרּבִ ה נֶּאֶּ ָעִמיר ְוַעּתָ ָצם ּכֶּ י ִקּבְ ִבינּו ֲעָצתֹו ּכִ בֹות ד' ְולֹא הֵּ ה לֹא ָיְדעּו ַמְחש ְ ּמָ ינּו: ְוהֵּ ינֵּ ִציֹּון עֵּ ְוַתַחז ּבְ

ים ַר  ה ַוֲהִדּקֹות ַעּמִ ים ְנחּוש ָ ְרזֶּל ּוַפְרסַֹתִיְ  ָאש ִ ים ּבַ ְ  ָאש ִ י ַקְרנֵּ י ַבת ִציֹּון ּכִ ים ְוַהֲחַרְמּתִ ּגְֹרָנה: קּוִמי ָודֹוש ִ יָלם ַלֲאדֹון ד' י לַ ּבִ ְצָעם ְוחֵּ ּבִ
ל: ָראֵּ ט ִיש ְ ֹפֵּ ת ש  ִחי אֵּ ט ַיּכּו ַעל ַהּלְ בֶּ ֵּ ש ּ ינּו ּבַ ם ָעלֵּ דּוד ָמצֹור ש ָ ְתּגְֹדִדי ַבת ּגְ ה ּתִ ץ: ַעּתָ ל ָהָארֶּ  "ּכָ

המיכה מנבא שעמים רבים יקיפו את עם ישראל כדי להילחם בם, ועם ישראל ינצח אותם. ובסיום הוא מנבא " ִתְתֹגְדִדי  ַעתָּ
ינּו לֵּ ם עָּ צֹור שָּ א ַעל ...". תרגום יונתן מפרש שם: "ַבת ְגדּוד מָּ ן ְבחּוְטרָּ חָּ ְיִרין ֲעלָּּה ִבְציָּר ַדֲהוֹו מָּ א ְדצָּ ן ַקְרתָּ ְכַען ִתְסַתְיִעין ְבַמִשְריָּ

ל אֵּ נֵּי ִיְשרָּ א ַית ַדיָּ תָּ אשונה שבה עם ישראל היה מושפל אלא ". התרגום מבאר שמיכה אינו חוזר לתאר את התקופה הרִליסָּ
ממשיך ומתאר את התקופה השניה המפוארת שעם ישראל מביס את אויביו, והוא מסביר שהצורך של אנשים מישראל 
להתגייס לגדודי צבא ולהילחם להסרת המצור, הוא משום שיש בהם אנשים שהיו מכים בבוז את דייני ישראל. ומשמע 

י ישראל המורים להם את חוקי תורת ישראל, לא היה צורך להתגייס לגדודי צבא כדי שאם היו כולם מכבדים את דיינ
 להילחם להסרת המצור.

סיום זה יש בו גם כדי להסביר מדוע המשיח מסתתר. המשיח עצמו עוסק והוגה בתורה והוא שייך לקבוצה שנקראת 'כנסת 
יע לה והיא מבזה את מי שנמנה את חברי 'כנסת ירושלים', וכל עוד 'כנסת ציון' חוטאת וסבורה שהמעמד הגבוה מג

 ירושלים' הוא אינו מוכן להתגלות.
 

 תיאור הלידה שבנבואת 'בית לחם אפרתה'
ה: "ב(,)מיכה הבהמשך בנבואת 'בית לחם אפרתה' חוזר תיאור הלידה שעם ישראל צריך לעבור  דָּ לָּ ה יָּ דָּ ת יֹולֵּ ן ִיְתנֵּם ַעד עֵּ כֵּ  ,לָּ

יו ְישּובּו לְוֶיֶתר ֶאחָּ אֵּ י ִיְשרָּ יו" -". באמצע הכתוב מדובר על מישהו יחיד שיש לו אחים ן ַעל ְבנֵּ ", ומשמע לכאורה ְוֶיֶתר ֶאחָּ
שבסיום שלב זה של חבלי הלידה כבר יתגלה המשיח ואליו מתייחסת לשון היחיד, ויהיו אנשים שיתייחסו אליו כמו לאח 

שם על המשיח שיהיה מלך מבית דויד ששייך לשבט יהודה, והוא  שלהם, ואכן רש"י ואבן עזרא ורד"ק ועוד פירשו שמדובר
 אותו יחיד שאליו יתקבצו שאר אחיו משבט יהודה וגם שאר גלויות ישראל והם ישובו לארץ ישראל ויהיו לממלכה אחת.

יַלדאולם תרגום יונתן התעלם מלשון היחיד ותירגם: " א ְלמֵּ יְדתָּ לֵּ ן ִיְתַמְסרּון ְכִעַדן יָּ יהֹון ְבנֵּי  ,ְבכֵּ יהֹון ִיְסַתְמכּון ֲעלֵּ ּוְשַאר ֲאחֵּ
ל אֵּ יו". יונתן אינו מתרגם את "ִיְשרָּ יהֹון" כאחים של אדם יחיד, אלא בתור "ֲאחֹוִהי" בתור "ֶאחָּ " כאחים של רבים. וזאת ֲאחֵּ

בחבלי הלידה האלו משום שהוא מבין שמלך המשיח עדין לא יתגלה בתור נשמה השוכנת בתוך גוף אדם יחיד. לשיטתו, 
בתחילה יימסר עם ישראל בידי אומות העולם ויגלה מארצו )וכמבואר בנבואה הקודמת, כך יתברר לישראל שד' הוא 

יהֹוןהשומר עליהם בגלויות שלא יאבדו בין הגויים(. עד שתגיע העת ועם ישראל יוליד מתוכו קבוצה קטנה )' '( ְשַאר ֲאחֵּ
 ס איתן שאליו יתקבצו בהמשך בני ישראל האחרים שמפוזרים בגלויות השונים.שתחזור לארץ ישראל ותקים בו בסי

יו" -תרגום יונתן מסביר שלשון מיכה  אין כוונתה שהמשיח יתגלה ואחיו ושאר ישראל יתקבצו אליו, אלא  -" ְוֶיֶתר ֶאחָּ
אליו יתקבצו הגלויות. שבאותה העת נשמת המשיח תופיע בתוך קבוצה של אנשים שיחזרו לארץ ויקימו בה את הבסיס ש

רעיון זה שנשמת המשיח מתגלה בתוך אנשים מישראל מוזכר גם בדברי האדמו"ר מפיאסעצנא הי"ד בספר דרך המלך 
 )עמוד שסד(:

ש בכל אחד ניצוץ של נשמת משיח מפני יכן  ם הראשון,איתא בספרים הקדושים שכמו שיש בכל איש ישראל שורש מאד"
את נשמת ישראל אם לא כדי שיבואו ל ד' צָ אָ כי למה  ,מפני שהוא תכלית הכל כנודע ,שהיה ראש וראשית לכל הנשמות
 ..."לתכלית השלימות ויתגלה המשיח

ונמצא שכוונת תרגום יונתן היא שכאשר אנשים עולים לארץ ישראל על מנת להקים ולחזק בה את הבסיס שאליו יתקבצו 
די ביטוי מעשי את הניצוץ שיש בם מנשמת המשיח. המשיח הוא הגלויות הם פועלים עם נשמת המשיח, והם מביאים לי

 האח הגדול שלהם שאינו נראה, והם האחים הקטנים שלו שנראים ופועלים את רצונו.
 

ֲהֵקֹמנּו ָעָליו ִשְבָעה ֹרִעים  וַּ
בּו ִכי ַעתָּ מיכה ממשיך ומנבא: " יו ְויָּשָּ ם ד' ֱאֹלהָּ ה ְבֹעז ד' ִבְגאֹון שֵּ עָּ ַמד ְורָּ י ָאֶרץְועָּ ִויקּום ", ויונתן מתרגם "ה ִיְגַדל ַעד ַאְפסֵּ

י ְש  י ְכַען ַיְסגֵּ י ְגלּוְתהֹון ֲארֵּ ינֵּ יּה ִויתּובּון ִמבֵּ הֵּ י ֱאלָּ א ַדיָּ ם ְייָּ ִבְרכֹות ְשמָּ אְוִיְשלֹוט ִבְתקֹוף ִמן ֳקדָּ י ַאְרעָּ פֵּ יּה ַעד ְסיָּ ". כלומר, מֵּ
יקום וישלוט בכוח שיקבל מאת ה', ובאותה העת ישובו בני ישראל  –בית לחם אפרתה  –המשיח שהוזכר לפני כן 

 מגלויותיהם, ויתפרסם שמו של המשיח בכל העולם.  ומיכה מתאר פעולות נוספות שלו:
ְבָעה רִֹעים " ֹמנּו ָעָליו ש ִ ינּו ַוֲהקֵּ ַאְרְמֹנתֵּ נּו ְוִכי ִיְדרְֹ  ּבְ י ָיבֹוא ְבַאְרצֵּ ּור ּכִ לֹום ַאש ּ ּור ְוָהָיה זֶּה ש ָ ץ ַאש ּ רֶּ ת אֶּ י ָאָדם: ְוָרעּו אֶּ ֹמָנה ְנִסיכֵּ ּוש ְ

נּו: ְגבּולֵּ נּו ְוִכי ִיְדרְֹ  ּבִ י ָיבֹוא ְבַאְרצֵּ ּור ּכִ ַאש ּ יל מֵּ יָה ְוִהּצִ ְפָתחֶּ ץ ִנְמרֹד ּבִ רֶּ ת אֶּ ב ְואֶּ רֶּ חֶּ  "ּבַ
 ויונתן מתרגם:

ַאְרָעָנא וַ " י יֵּעּול ּבְ ָלָמא ָלָנא ֲאתּוָרָאה ֲארֵּ ן ש ְ כֵּ י ִמּבְ א:ִויהֵּ י ֱאָנש ָ ְבָעא ַמְלִכין ּוְתַמְנָיא ַרְבְרבֵּ י ֲעָלָנא ש ַ ִבְרְנָיָתָנא ּוְנַמנֵּ י ִיְדרֹוְ  ּבְ  ֲארֵּ
ַאּתּור ְדָלא יֵּ  יְזִביָנָנא מֵּ ֵּ ָהא ִויש  ַרּכָ ְתקֹוף ּכְ א ְוַית ַאְרָעא ִנְמרֹוד ּבִ ַחְרּבָ ַאְרָעָנא ְוָלא ְוִיְרעּון ַית ַאְרָעא ְדַאּתּור ּבְ רֹוְך ִיְד עֹול ּבְ

נָּא:  "ִבְתחּומָּ
כלומר השלום שיהיה בימי המשיח יהיה כרוך במלחמה מסוג חדש, אם נשמע שהממלכות המזרחיות שבארץ אשור ובארץ 

נמרוד )בבל( רוצות לבוא לארצנו ולגבולנו למלחמה נקים עלינו שבעה מלכים ושמונה מנהיגים והם ילחמו בחרב בארצם של 
 בולנו.האומות האלו כדי שלא יבואו בג

הרד"ק הבין שבאותה העת המשיח כבר התגלה, ופירש שהמשיח הוא זה שימנה את המנהיגים שיצאו להילחם בממלכות 
המזרחיות, אך מדברי התרגום משמע שעם ישראל הוא זה שימנה על עצמו את המנהיגים שיצאו להילחם בהם, והרד"ק 

ר"ל עם מלך  'עמו'כמו  'עליו'ויתכן לפרש  'עלנא' -' עליו'ואני תמיה איך תרגום הקשה על התרגום שלא נצמד לכתוב: "
 ...".המשיח

ה ְבֹעז ה'כלומר הרד"ק הבין מדברי מיכה " עָּ ַמד ְורָּ ..." שהמשיח כבר התגלה ולכן ברור היה לרד"ק שהמשיח ימנה בעצמו ְועָּ
ים האלו יחד עם המשיח. את המלכים שיצאו להילחם בממלכות המזרחיות, או לכל הפחות שעם ישראל ימנה את המלכ

אולם לא כך ראה תרגום יונתן את המציאות העתידית, והוא ראה שעם ישראל יקים עליו מעצמו את המלכים האלו ללא 
התייעצות עם המשיח. וזאת משום שתרגום יונתן הבין שנשמת המשיח עדין לא תתגלה בתוף גוף של אדם פרטי, ולכן עם 

 וי המלכים.ישראל לא יתייעץ עימו בענין מינ
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 מצורע-תזריע
 ִשְבָעה ֹרִעים ּוְשֹמָנה ְנִסיֵכי ָאָדם

אבן עזרא ורד"ק פירשו שלפי פשוטו של הכתוב אין לפרש את המספרים "שבעה" ו"שמונה" כמספרים מדוייקים, אלא 
באופן כללי, והכוונה שעם ישראל יקים על עצמו שרים רבים שיילחמו כנגד המעצמות המזרחיות וימנעו  בתור סמלים לרבוי

אמרו חכמים אין בין העולם הזה : "ב(,הלכות מלכים יבמהן מלבוא בגבולנו ולהילחם בנו בארצנו. כבר כתב הרמב"ם )
ן לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו, שדברים סתומין וכל אלו הדברים וכיוצא בה ...לימות המשיח אלא שיעבוד מלכיות בלבד

 ...".הן אצל הנביאים, גם החכמים אין להם קבלה בדברים אלו, אלא לפי הכרע הפסוקים
לא ברור לגמרי כיצד להגדיר את תקופתנו, אך אין להכחיש את הנראה לעיניים, שמתקיים בארצנו קיבוץ גלויות גדול. 

ופן מוחץ את האויבים הקרובים שקמו עליו מסביב. וכמו כן זכה עם ישראל גם לפעול ושבימינו זכה עם ישראל לנצח בא
להרחקת איומים מצד המעצמות המזרחיות. עירק שהיתה בזמנו המעצמה המזרחית המסוכנת בנתה כור אטומי ופעלה 

טומי. וכמו מעצמה להשגת פצצה גרעינית כדי לסכן את ישראל, ומדינת ישראל פעלה בשטח עירק והפציצה את הכור הא
מזרחית נוספת שהיא אירן פעלה ופועלת כדי להשגת נשק גרעיני וטילים כדי לסכן אותנו והיא מנסה לבוא בגבולנו. ואנו 

 שומעים מידי פעם על פעולות מסתוריות שנעשות בארצם של האירנים כדי למנוע מהם לבצע את זממם.
ינו, והמפלגות הפוליטיות הרבות שנבחרות בארצנו לכנסת, הן הביטוי לא מן הנמנע לומר שנבואות מיכה החלו להתגשם בימ

םהמעשי לדברי מיכה " י ָאדָּ ה ֹרִעים ּוְשֹמנָּה ְנִסיכֵּ יו ִשְבעָּ לָּ ֹמנּו עָּ ". מפלגות אלו בוחרות מתוכן את הממשלה שהיא זו ַוֲהקֵּ
במעצמות המזרחיות בארצן וכדי  ששולחת את הצבא להילחם באויבים שמסביב, והיא זו ששולחת את הצבא כדי להילחם

למנוע ממעצמות אלו לבוא בגבולנו. מפלגות מביאות לידי ביטוי מעשי את רצונה של נשמת המשיח להילחם במעצמות 
 המזרחיות ולהרחיקן מלאיים עליו. והחיילים שנלחמים נגד אויבי ישראל הם חיילים של נשמת המשיח.

 
 תשובה ומשיח

ח נולדה בזכות תפילות יעקב במגדל עדר ובזכות תפילות רחל מקברה שבבית לחם אפרתה, כפי שהתבאר לעיל נשמת המשי
ולכן הנביא מיכה מכנה את המשיח בשמות של מקומות אלו. ונשמה זו פועלת באמצעות המפלגות שבעם ישראל כדי להכות 

אלי. והצורך להתגייס לגדודי צבא את אויבי ישראל. אך כפי שמבאר תרגום יונתן את נבואות מיכה, זהו אינו המצב האידי
ל" –שנלחמים באויב, הוא מפני ש'כנסת ציון' מבזה את דייני ולומדי התורה  אֵּ ט ִיְשרָּ ת ֹשפֵּ ֶבט ַיכּו ַעל ַהְלִחי אֵּ ". וכל עוד ַבשֵּ

 יָחא ְדִיְשָרֵאלְמִש ְוַאְת 'כנסת ציון' חוטאת, נשמת המשיח לא תתגלה בתוך גוף של אדם פרטי, וכפי שרמז תרגום יונתן "
א ְדִציֹון י ְכִנְשתָּ ם חֹובֵּ ִמיר ִמן ֳקדָּ ". וכאשר 'כנסת ציון' תפסיק לחטוא ותיתן המעלה הראויה לדייני ולומדי התורה, אזי ְדטָּ

א ַמלְ  ...ְמִשיָחא ְדִיְשָרֵאלְוַאְת תתגלה נשמת המשיח )שהוא מלומדי התורה( בתוך גוף של אדם יחידי: " ְך ֲעִתידָּ ילָּ יתֵּ א ְלמֵּ  ,כּותָּ
ם א ִדירּוְשלֵּ ָאה ְלַמְלכּות ְכִנְשתָּ י ִשְלטֹונָּא ַקְדמָּ ". ומובטחים ישראל שיעשו תשובה ותתגלה נשמת המשיח בתוך אדם ְויֵּיתֵּ

 (:ה ,הלכות תשובה זפרטי, וכפי שכתב הרמב"ם )
אלא בתשובה, וכבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה  כל הנביאים כולן צוו על התשובה ואין ישראל נגאלין"

 "בסוף גלותן ומיד הן נגאלין שנאמר והיה כי יבאו עלי  כל הדברים וגו' ושבת עד ד' אלהי  ושב ד' אלהי  וגו'.
ולפי מה שהתבאר במאמר נראה שהתשובה שמוזכרת שם שתהיה "בסוף גלותן", תהיה כשישראל כבר יהיו בארצם, 

של תשובה זו היא שרוב ישראל לא יסתפקו בבחירת ממשלה שתשלח את הצבא להילחם את מלחמותיהם, אלא ומהותה 
ירצו לתת את המעלה הראויה ל'כנסת ירושלים' שהם עוסקי התורה. והיינו שהם ירצו שימלוך עליהם מלך מבית דויד 

דיפות שניה הם ירצו שהוא גם ילחם את שיעסוק בתורה ויחזק אותם בשמירת התורה ויכפה אותם לשמור אותה, ורק בע
ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות (: "ד ,יא)הלכות מלכים מלחמותיהם. וכמוזכר בדברי הרמב"ם ב
וילחם מלחמות ה', הרי זה בחזקת שהוא  ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה,כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, 

 ...".משיח
 

_______________________________________________________ 
 

א ְמִשי" 1 י ַמְלכָּ ִתיד ְדִאְתְגלֵּ ן עָּ א ְדִמַתמָּ ֶדר ַאְתרָּ א ְבסֹוף יֹוַמיָּא:ּוְנַטל ַיֲעֹקב ּוְפַרס ְלַמְשְכנֵּיּה ִמן ְלַהלָּא ְלַמְגְדלָּא ְדעֵּ  "חָּ

 
 

 לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימין בונים ע"ה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 info@eretzhemdah.org : ניתן ליצור קשר עם הכותבים דרך

 

 

 

 

 

 

 

 

 :השלימה של םמתפללים לרפואת
 

 טל שאול בן יפה ניר רפאל בן רחל ברכה ישראל בן רבקה
 ישראל עמיחי בן לאה חנן הראל הכהן בן דרורה אריה יצחק בן גאולה מרים

 רבקה רינה בת גרונה נתנה מאירה בת אסתר שרה הכהן משה בן
  חווה ָראְנָלה בת ָפייָלא נטע בת מלכה

 
 

 לבתוך שאר חולי עם ישרא
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 )מתוך שו"ת קורונה(
 

     Padova, Italy               פדובה, איטליה  
 אייר תש"פ

   
 מוזיקה בספירת העומר

 
 שאלה

מוזיקה בספירת העומר? יש אדם מבוגר שנמצא בבדידות בימי הקורונה וזה יכול להועיל לו האם מותר לשמוע דיסק של 
 מאד לשמור על מצב רוח חיובי ולהפיג את הבדידות?

 
 תשובה

 .1מוזיקה שאינה משמחת ומביאה לידי ריקוד, מותרת בשמיעה לכל הדעות, אף בימי הספירה
המצב ישפיע על בריאותו הנפשית ואפילו רק על מצב רוחו )שהרי למצב מצווה לעודד אדם מבוגר השרוי בבידוד ויש חשש ש

. היתר לגבי ריקוד ממש תלוי בכל 2הרוח השפעה ישירה על הבריאות(, לשמוע מוזיקה שתעודד את רוחו ותיתן מרגוע לנפשו
 .3ואת מצבו מקרובת השואל מקרה לגופו ויש להתייעץ עם רב המכיר א

נוהגים שלא לשמוע מוזיקה בתקופת האבלות שבימי הספירה, אם הם חשים בבדידות  אף שאר בני אדם שברוב השנים
 מחמת מגפת הקורונה, רשאים לנהוג השנה כדעת הפוסקים המקלים ולשמוע מוזיקה מחמת הצורך הנפשי.

 .4ישנה עדיפות לשמיעת מוזיקה של שירות ותשבחות לקב"ה
 

. 5ל השנה משום אבלות על חורבן בית המקדש, ולמעשה נוהגים להקלנחלקו הפוסקים האם יש להימנע משמיעת כלי שיר כ
, ויש שכתבו שאין 6יש מהפוסקים שכתבו שאף שנוהגים להקל כל השנה, בתקופת האבלות שבימי הספירה יש להחמיר

 . 7חילוק בין ימי הספירה לשאר השנה, ומותר לשמוע מוזיקה אף בימי הספירה
 

________________________________________________________ 
 

ואמנם שם מדובר על מוזיקה שהיא . שהיו מחללין בהלוית המת( קנא עמוד א)ישנם סוגי מוזיקה שאינם משמחים כמבואר במסכת שבת   1
שחילק ( שם)ל בגיטין "כמו כן ניתן ללמוד זאת משיטת המהרש. מוזיקה שוניםשישנם סוגי משם ניתן ללמוד אך  ,ותלחלק ממעשה האב

בין שירת הגרדים לדבקרים שאצל הגרדים שירה זו משמחת ולכן אסורה ואילו שירת הדבקרי ענינה לא היה השמחה אלא צורך אחר ולכן 
בספר הליכות אויעררבך ז "ם הגרשכתבו בשכן ו .בין מוזיקה המשמחת לבין מוזיקה שאיננה משמחת: יש מקום לחלק בין סוגי המוזיקה

 .המביאה לריקודיםמשמחת יקה זשבספירת העומר נאסרה רק מו[ אב יא יד-מועדי השנה ניסן]שלמה 
 .שימוש במחשב או טלפון סלולרי בליל הסדר למי שנמצא במצוקה נפשיתעיין בהרחבה בתשובתנו על   2
ולכן אין להקל אלא במקום צורך . האבלות ימי הספירה מריקודים ומחולות שנהגו להימנע בתקופת( ק א"ס, תצג)מבואר במגן אברהם   3

 .מובהק
 (.ג, ח תקס"או)ע "כמבואר בשו   4
אל תשמח ישראל אל גיל ( "א, הושע ט: )שרטט וכתב להו? זמרא מנא לן דאסיר: שלחו ליה למר עוקבא( "א"גיטין דף ז ע' )מובא בגמ  5

אבל , הוא אמינא הני מילי זמרא דמנא, אי מההוא" בשיר לא ישתו יין ימר שכר לשותיו( "כד ט ישעיהו: )ולישלח להו מהכא". כעמים
 ."ל"קמ, דפומא שרי

ואסרו כל מיני שיר בין בכלי : "ל"זו ולאיסור שמיעת זמר בזמן הזה וז' מביא בשם הראשונים שלושה פרושים לגמ( ח סימן תקס"או)הטור 
ריש "בלא משתה נמי ודוקא למי שרגיל בכך כההיא דאיתא בירושלמי ' מפרשים דאפי' המשתה והתוסי כגון לשורר בבית "בין בפה ופירש

ל משמע דבכלי אסור לשמוע בכל ענין ובפה "ם ז"פירוש בשכבו ובקומו היו מזמרין לפניו ומלשון הרמב" גלותא הוה קאים ודמיך בזמרא
אף בלא משתה ואין חילוק בין לשון עברי ולשון ערבי כל שכן אם הן דברי  דוקא על היין אבל הוא ביאר בתשובת שאלה דאפילו בפה אסור

ניבול שאסור לשומעו אף בלא מליצה וניגון והני מילי שירת אהבים כגון לשבח יפה ביופיו וכיוצא בו אבל מותר לומר שירות ותשבחות על 
 "היין בבית המשתה

הוסיפו אף למי שרגיל תמיד ' ותוס}לא האיסור בכלי שיר הוא דווקא על היין בבית המשתה על היין וממי' פירשו שאלת הגמ' י ותוס"רש
וצריך לבאר בדעתו כיצד למד )ם הבין שבכלי שיר ישנו איסור תמיד ובכל מקום ובשירת הפה אסר רק על היין "ואילו הרמב{. בכך כמלכים

ואילו ( ם"קסו שמבאר דעת הרמב' א ס"ח" אגרות משה"ת "לכאורה השוותה בין כלי שיר לבין שירת הפה ועיין שו' שהרי הגמ' את הגמ
עוסקת לאו דווקא בשירה על היין אלא גם ללא יין ולכן אסר הן שמיעת כלי נגינה והן שירת הפה בכל מקרה ' ם בתשובה למד שהגמ"הרמב

 .'חוץ משירות ותשבחות לה
  :נחלקו הפוסקים כמי לפסוק ומצאנו שלש שיטות

וכן גזרו שלא לנגן בכלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח "פסק ( אורח חיים סימן תקס סעיף ג)מרן בשולחן ערוך   .א
ואסור לשומעם (, טור)כגון המלכים שעומדים ושוכבים בכלי שיר או בבית המשתה , ויש אומרים דוקא מי שרגיל בהם: הגה; בהם

ם בפסקיו שנגינה בכלי "לפי זה מרן המחבר פסק כרמב". בשיר לא ישתו יין: מראסורה שנא, ואפילו שיר בפה על היין; מפני החורבן
 . שיר אסורה תמיד ושירת הפה אסורה על היין

שאף איסור נגינה בכלי שיר הוא בדווקא על היין ובבית המשתה וכן למי שרגיל בהם שאצלו הדבר מההוה ' י ותוס"א פסק כרש"הרמ  .ב
 .י שם"ובב' שמחה יתירה כמבואר בתוס

ם בתשובה שאין חילוק כלל בין בית המשתה וכל שירה הן שירת הפה והן כלי נגינה "פסק כרמב( על הטור שם( )ח"ב" )בית חדש"  .ג
הביאה מהפסוק של יין לאו דווקא בית המשתה אלא עיקר ' ומה שהגמ'. נאסרו בכל מקום ובכל זמן חוץ משירת שירות ותשבחות לה

 .יקההמוז= הקפידא בגלל השיר 
שזימרת בני "ח "ופירש הב" אסיר –דגרדאי , שרי -זמרא דנגדי ודבקרי : אמר רב הונא( "סוטה מח עמוד א' )ח הוכיח שיטתו מהגמ"הב

אדם בשעה שמושכין המשאוי או בשעה שמנהגין השור לחרישה מותר שאינו אלא לתקן מלאכתן אבל הנגינות שמנגנים האורגים והוא 
וכל שכן שאסור לשמוע " אל תשמח ישראל אל גיל כעמים"ותן אסורין שאינן אלא לשמח לבבם ואסור כדכתיב הדין שאר האומנין באומנ

 ."וכן הנשים המזמרות בפה בעת מלאכתן יש למחות בהן… כלי זמר
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 מצורע-תזריע
ולא בתשובה ולכן הכריע " יד החזקה"ם ב"תמה על מרן המחבר מדוע פסק כרמב" מגן אברהם. "נחלקו הפוסקים האחרונים כיצד להכריע

ואמנם כשהביא ראיתו מסוטה פירש . )ח מסוטה והביא פסקו שגער בנשים המשוררות"ם בתשובה וכן הביא ראית הב"ח שפסק כרמב"כב
 .(ע"ח שפירש לשמח לבבם ולקמן נפרש שאין זה אותו פירוש וצ"י ולא כב"את הגרדאי ששירתם היא שחוק בעלמא כפירוש רש

התיר לאשה לזמר כדי להרדים " שער הציון"ב( שם)ולעומת זאת ( ק יג"תקס ס' ח סי"או)ח "הוא הביא את דברי הבאף " משנה ברורה"
ח ונתיר "א רק שירה על היין נאסרה ולכן בכל מקום שיש צורך בשירה לא נאסור כב"תינוקה כיון שלשיטת מרן המחבר ופשיטא שלרמ

 .ח ואפילו שלא על היין"אוסר כב אך משמע שסתם שירה ללא צורך הוא. שלא על היין
ם בהלכותיו שכל כלי שיר אסורים ואילו שירה "מביא את שלש השיטות ומכריע כשיטת הרמב( קסו' א ס"ח ח"או" )אגרות משה"ת "בשו

על הפסוק בענין ' ם אלא רק על פירוש הגמ"לא חולקים על הרמב' י ותוס"ש שלשיטתו ניתן לומר שאף רש"ועיי. )בפה נאסרה רק על היין
כיון שהגרדים הרי שרים בכל יום , ח מהסוגיא בסוטה"ואף על פי שדחה ראית הב(. מ"השירה בפה ולא על נגינה בכלי השיר שאסורה בכ

הוסיף ואמר שבעל נפש , ואם כן נחשבים כמו המלכים שרגילים בשירה ולכן אסורה שירתם ואין בכך להוכיח שכל שירה בפה אסורה
 .חוץ מדבר מצוה ,יאסור שירה בכל מקוםח ו"יחמיר כב

א שהטעם שרגילות אוסרת אף שלא בבית המשתה כיון שמדובר על מלכים שכל "והרמ' י פשט התוס"ח דחוקה עפ"לכאורה דחייתו את הב
ת על הגרדים ואם כן לא שייך לומר זא", בית יוסף"וכן ביאר מרן ב,הזמן שומעים מוזיקה ומתענגים עליה ואצלם יש בדבר שמחה יתירה 

בסוטה ' שפירש את הגמ( יז' א ס"גיטין פ)ל "שהביא שיטת המהרש( מה' א ס"ח" )יחוה דעת"ת "אמנם עיין בשו. ששרים תוך כדי מלאכתן
  .ש"ואולי יש לפרשו אחרת וכדלקמן עיי" אגרות משה"כ

מרדיו וטייפ מוזיקה ואפילו בכלי שיר אם לא על והתיר לשמוע ( א סימן מה"ח" )יחווה דעת"ת "שיטה שלישית כתב הרב עובדיה יוסף בשו
פ שבדרך כלל פוסק הוא כמרן המחבר שהחמיר "ואע. א והביא כדרכו אחרונים רבים לבסס דבריו"י והרמ"היין ובבית המשתה וכרש

ם "שאף הרמב ם ואף אם הלכה כמותו יתכן"ראשית יתכן שאין הלכה כרמב. ם הרי שכאן לדעתו יש להתיר כיון שיש ספק ספיקא"כרמב
י כפירוש "ם יודה לרש"כ אף הרמב"שכתב שאפילו בשירה בפה אסור על היין הרי על היין הולך אף על הרישא שמדברת בכלי נגינה וא

". חלקת יעקב"ל ואם כן כלל לא גזרו עליו וכשיטת "ג ואף אם לא נפרש כך הרי שברדיו ניתן לומר שאין זה מכשיר שהיה בזמן חז"כנה
 ."ב"והמחמיר תע" וסיים דבריו

כפירוש המאירי ורב האי גאון שהחילוק בין שירת הגרדים לשירת הנגדי ' ח מהסוגיא בסוטה כיון שפירש הגמ"ש עוד שדחה ראית הב"ועיי
. לפי זה אין ראיה כלל לאסור שירה בפה. ודבקרי שבשירת הגרדים היו דברים מכוערים ודברי פריצות ולכן נאסרה בניגוד לשירת הדבקרי

ח שלשמח לבבם אלא שחוק והיתול "י שפירש ששירת הגרדים היתה לשחוק בעלמא ולא כביאור הב"על פי דבריו ניתן לפרש כך אף ברש
כצורך  כיון שפירש את שירת הנגדי ודבקרי, י לא משמע כן"אמנם מפירש. לעיל" מגן אברהם"ודלא כ, ודברים מכוערים ולכן נאסרה

 .העבודה ואם כן החילוק הוא בין שירה שהיא לצורך עבודה לשירה שאיננה לצורך ולא בין שירה נאה לשירה מכוערת ופרוצה
מנהג העולם , ולמעשה .אם מותרת כל השנה נגינת כלי שיר או שירה בפה, נמצינו למדים שהלכה זו תלויה במחלוקת ראשונים ואחרונים

 .להקל
ה" )או"ח ח"א סימן קסו וכן ח"ג סימן פז( אסר לשמוע מוזיקה מכלי שיר בספירת העומר כיון שלשיטת הרמב"ם בשו"ת "אגרות מש  6

)הובאה באריכות לעיל( כל השנה נאסרת שמיעת מוזיקה ואף אם כל השנה נקל כרמ"א ונתיר הרי בימים שיש למעט בשמחה יש לאסור 
מים שצריך למעט בשמחה אך כיון שצריך לנהוג בהם מנהגי אבילות הרי שמוכח כרמב"ם. לשיטתו אף שלא מצאנו הגדרה לימים אלו כי

 האג"מ כתב שבספיה"ע גם האשכנזים צריכים לנהוג כספרדים בגלל זכר לחורבן הערת מו"ר הגר"י אריאל:  .שצריך למעט בשמחה
 לותדבריו מתאימים יותר לבין המצרים ולא לספיה"ע שהאבל הוא על תלמידי ר"ע וחורבן הקהי

 הגרמ"פ חזר בו לעניין ספיה"ע  ואכן בספר מסורה למשה 
 נשארה רק הסברה של ניגוני ריקודים ומחולות. יתר הניגונים גם בכלים מותרים

מוכח מדבריו שמוזיקה . או ישירות מכלי נגינה( או כל מכשיר משמיע מוזיקה אחר)וכן כתב שאין חילוק בין מוזיקה הנשמעת מרדיו וטייפ 
 .נחשבת בהגדרת שמחה ולכן נאסרה בספירת העומר ופשיטא שאף באבילות יש לאסור

לשיטתו הגדרת שמחה היא כוללת גם הנאה . שאסור לאבל לקנות בגד חדש כיון שהוא שמח מכך(  סעיף יח' סא' ד ס"ד ח"יו)כן פסק 
   .להנאתו, נפשית ולכן אסר אף שמיעת מוזיקה מרדיו

ובימי הספירה יש . פסק שאין הבדל בין שמיעת נגינת כלי שיר ישירה לבין שמיעת שירים מרדיו( ו סימן לד"ח" )יחוה דעת"ת "בשו גם 
 .ו שבאבל שאסור בשמחה יש לאסור"להחמיר ולאסור וק

מגן "ים ומחולות שאסר ו מרקוד"אסר שמיעת מוזיקה בספירת העומר וטעמו שיש לאסור השמעת מוזיקה ק( א קיא"ח" )מנחת יצחק"גם 
אמנם תשובתו היא על השמעה ישירה מכלי נגינה ולא על שמיעה . היה ראוי לאסור, והוסיף שאפילו אם היה הדבר רק מנהג". אברהם

שם כתב ( טו סימן לג' ח" )ציץ אליעזר"ת "אמנם עיין בשו. ו שעשה מרקודים ומחולות ואין זה נוגע לנדון דידן"מרדיו ולכן מובן הק
כך , ובימי שלשת השבועות ובימי הספירה כיון שריקודים ומחולות נאסרו, ששמיעת מוזיקה מרדיו הרי היא כמו שמיעת מוזיקה חיה

 .נאסרה שמיעת כל סוגי המוזיקה
בהתייחסו לשאלה האם מותר לשמוע מוזיקה מרדיו בשלושת השבועות כתב ( 215עמוד )א רבינוביץ "לגרנ" מלומדי מלחמה"ת "בשו  7

מכיון שאין אנו אוסרים שמיעת מוזיקה מרדיו כל ימות השנה כיון שאין . שמוזיקה של שמחה כגון מוזיקה בבית המשתה נאסרה כל השנה
 . אנו מגדירים אותה כשמחה הרי אין שמיעת מוזיקה מרדיו אסורה אף בשלושת השבועות כיון שאין גזירה מיוחדת על מוזיקה

שאפילו אם כל כלי שיר נאסרו הרי על רדיו לא נגזרה הגזירה ( ב, סב" )חלקת יעקב"ת "הביא דעת שו( א סימן מה"ח" )יחוה דעת"ת "בשו
 .ומותר
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