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תשע"ח

ענווה – תכונת יסוד של מנהיג בישראל
הרב יוסף כרמל ,ראש כולל 'ארץ חמדה'
משה רבנו ,האיש שגדל כנסיך בבית פרעה ,כבנה המאומץ של בת המלך ,מי שניהל משא ומתן עם פרעה עצמו ,שחשב עצמו
כמלך מלכי המלכים ,מגיע בפרשתנו לשיא נוסף.
הכתוב בפרשתנו מתאר את מעמדו הרם ,הן בין אחיו והן בחברה המצרית ,וז"ל הכתוב:
"גַּם הָ אִ ישׁ מֹ שֶׁ ה גָּדוֹל ְמאֹד בְּ אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִם בְּ עֵ ינֵי עַ בְ ֵדי פַ ְרעֹ ה וּבְ עֵ ינֵי הָ עָ ם" )שמות י"א ג(.
אע"פ כן ,היה משה רבנו ,עניו שבענווים וז"ל הגמרא' " :לא מרבכם מכל העמים חשק ה' בכם  ,'...אמר להם הקדוש ברוך
הוא לישראל :חושקני בכם ,שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה אתם ממעטין עצמכם לפני ... ,נתתי גדולה למשה ואהרן
 אמר ונחנו מה) "...חולין דף פט ע"א( .משה לא חשב עצמו ל"גדול"!נשווה את משה רבנו לאדם אחר ,בעל פוטנציאל עצום ,שקיבל מחמאה נדירה מן הנביא:
ִשׁאַל אִ ישׁ בִּ ְדבַ ר הָ אֱהִ ים כֵּן כָּל עֲצַ ת א ֲִחיתֹ פֶ ל גַּם לְ ָדוִ ד גַּם לְ אַבְ שָׁ ם" )שמואל ב ט"ז כג(.
" ַועֲצַ ת א ֲִחיתֹ פֶ ל אֲשֶׁ ר יָעַ ץ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם ַכּאֲשֶׁ ר י ְ
למרות זאת ,האיש הזה סיים את חייו בצורה טרגית )שם ,י"ז כג( ולא הייתה לו השפעה משמעותית על עם ישראל.
ננסה להבין מדוע.
אחיתופל נתן לאבשלום שתי עצות.
הראשונהַ " :ו ֹיּאמֶ ר א ֲִחיתֹ פֶ ל אֶ ל אַבְ שָׁ ם בּוֹא אֶ ל פִּ לַגְ שֵׁ י אָבִ י אֲשֶׁ ר הִ נִּיחַ לִ ְשׁמוֹר הַ בָּ יִת וְ שָׁ מַ ע כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל כִּ י נִבְ אַ ְשׁתָּ אֶ ת אָבִ י וְ חָ זְ קוּ י ְֵדי
כָּל אֲשֶׁ ר אִ תָּ ) "שם ט"ז כא(.
מטרתה הייתה לכאורה ,כמו שהסביר הרד"ק" ,עצה נכונה היתה ואף על פי שהיתה לרעה כי בדבר ההוא חזקו ידי כל אשר
אתו וידעו כי לא יעשה עוד אביו שלום עמו".
העצה השנייהַ " :ויֹּאמֶ ר א ֲִחיתֹ פֶ ל אֶ ל אַבְ שָׁ ם אֶ בְ ח ֲָרה נָּא ְשׁנֵים עָ שָׂ ר אֶ לֶף אִ ישׁ וְ אָקוּמָ ה וְ אֶ ְר ְדּפָ ה אַח ֲֵרי ָדוִ ד הַ ָלּ ְילָה :וְ אָבוֹא עָ לָיו וְ הוּא ָיגֵעַ
ְוּרפֵ ה י ַָדיִם וְ הַ ח ֲַר ְדתִּ י אֹת ֹו וְ נָס כָּל הָ עָ ם אֲשֶׁ ר אִ תּ ֹו וְ הִ כֵּיתִ י אֶ ת הַ מֶּ לֶ לְ בַ דּוֹ :וְ אָ ִשׁיבָ ה כָל הָ עָ ם אֵ לֶי כְּ שׁוּב הַ כֹּל הָ אִ ישׁ אֲשֶׁ ר אַ תָּ ה ְמבַ קֵּ שׁ כָּל
הָ עָ ם יִהְ יֶה שָׁ לוֹם" )שם י"ז א-ג(.
גם כאן הסביר הרד"ק" :וגם העצה הזאת האחרת היתה נכונה ואילו נעשתה היה נהרג דוד כדבריו" .לפי דעת הרד"ק העצות
שנתן אחיתופל לאבשלום היו לטובת אבשלום .לדבריו קשה ,אם כך מדוע שלח אחיתופל יד בנפשו ,לאחר שראה כי עצתו
השנייה לא התקבלה?
אחרי בקשת המחילה ,נציע את ההסבר הבא.
חז"ל במסכת סנהדרין לימדונו" :תנו רבנן :שלשה ניבטו ולא ראו ואלו הן ... :ואחיתופל ... ,אחיתופל ראה צרעת שזרחה לו
על אמתו ,הוא סבר איהו מלך ,ולא היא  -בת שבע בתו הוא דנפקא מינה שלמה) "...דף קא ע"ב(.
מכאן נלמד כי אחיתופל סבר שהוא קיבל נבואה שהמלכות מגיעה לו והוא יחליף את דוד .המרד של אבשלום נוצל בידי
אחיתופל כדי לסלק את דוד מכיסאו .התוכנית הייתה לתמוך באבשלום ,לגרום לדוד לעזוב את כס המלכות ולברוח
מירושלים ואז להכשיל את אבשלום ,בעצתו הראשונה ,בחטא עריות מאוס .כך העם יבין שאבשלום איננו ראוי למלכות כמו
אחיו אמנון.
השלב הבא יהיה הריגת דוד באמצעות עצתו השנייה .אחיתופל יצא מיד ,בראש כוח מיוחד לחסל את דוד .לאחר שדוד יהרג,
הדרך של אחיתופל אל כס המלכות תהיה פנויה ולשיטתו כך תתקיים הנבואה שקיבל לכאורה.
ה"אגו" המנופח של אחיתופל בא לידי ביטוי גם ברשימת הפעלים הארוכה המופיעה בעצה השנייה ,אני ואני ועוד פעם אני.
עכשיו מובן פשר צעדו הנואש של אחיתופל ,הוא הבין שהוא לא יהיה מלך וחלומותיו  -חזון השקר שלו ,לא יתממש.
איזו תהום פעורה בין ענוותנותו של משה רבנו וגאוותו של אחיתופל.
הבה נתפלל כי נזכה לעוד מנהיגים כמו משה.

לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע
ט' בכסלו תשס"ט
לע"נ
מר שמואל שמש ז"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע י"ז בסיוון תשע"ד

לע"נ
מרת שרה ונגרובסקי ע''ה
בת ר' משה זאב
נלב"ע י' בתמוז תשע"ד
לע"נ
אסתר שמש ע"ה
נלב"ע
כ' באב תשע"ז

לע"נ
ר' מאיר ז"ל

בן יחזקאל שרגא
ברכפלד
לע"נ
הרב ראובן אברמן זצ"ל
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
נלב"ע ט' בתשרי תשע"ו

לע"נ
הרב ישראל רוזן זצ"ל
נלב"ע
י"ג בחשוון תשע"ח

לע"נ
רבי יעקב ז"ל

בן אברהם ועיישה וחנה
בת יעיש ושמחה סבג
לע"נ
לע"נ
ר' אליהו כרמל ז"ל
הרב שלמה מרזל זצ"ל
נלב"ע
חבר הנהלת 'ארץ חמדה'
ח' באייר תשע"ו
נלב"ע י' באייר תשע"א

לע"נ בן ציון גרוסמן נלב"ע כ"ג בתמוז תשע"ז
לע"נ רנה בת יעקב פושעט ז"ל .חיוכה וחום ליבה חסרים ביותר.
לע"נ הנופלים במערכה על הגנת המולדת הי"ד
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הפרשה באנציקלופדיה התלמודית
בל יראה ובל ימצא
מבוסס על הערך :בל יראה ובל ימצא ,שבאנציקלופדיה תלמודית כרך ג.
מַ ּצ ֹות י ֵָאכֵ ל ֵאת ִ ׁש ְב ַעת הַ ּי ִָמים וְ לֹא י ֵָר ֶאה ְל ָך חָ מֵ ץ וְ לֹא י ֵָר ֶאה ְל ָך שְׂ אֹר ְ ּבכָ ל ְ ּגבֻ לֶ ָך) .יג ז(
האם אסור לראות בעיניים חמץ בפסח?
האם מותר להחזיק חמץ בביתו בפסח במקום מכוסה שאינו נראה לעין?
האיסור וגדרו .אסור לישראל להניח חמץ ברשותו בפסח ,שנאמר :וְ א י ֵָראֶ ה לְ  חָ מֵ ץ וְ א י ֵָראֶ ה לְ ְ שׂאֹר בְּ כָל גְּ ֻבלֶ) כאן(,
ונאמרִ :שׁבְ עַ ת י ִָמים ְשׂאֹר א יִ מָּ צֵ א בְּ בָ ֵתּי ֶכם )שמות יב יט( .ואם עבר והניח ,אף על פי שלא אכלו ,עבר בשני לאוין אלו )רמב"ם
חמץ ומצה פ"א ה"ב( .ובין אם הניח בביתו בין אם הניח בגבולו וברשותו ,כגון בבורות שיחין ומערות ,או שהיה רחוק מביתו ,כגון
בשדה או בעיר אחרת )עי' ברמב"ם שם פ"ד ה"א וה"ב( ,עובר בשני הלאוים )ברייתא בפסחים ה ב ורש"י ; רמב"ם שם( .אף על חמץ
הטמון ואינו נראה לעיניים עובר ,שנאמר :לא ימצא )ברייתא שם( ,ואף הוא נמצא )רש"י שם( .ואף על פי שלא נאמר "לא ימצא"
אלא בבתים ,אבל בגבולים נאמר "לא יראה" ,וכשהוא טמון הרי אינו נראה ,מכל מקום למדנו "שאור" האמור בגבולים
מ"שאור" האמור בבתים ,שאף בגבולים עובר על הטמון )ברייתא שם ורש"י(.
בל יראה ובל ימצא .איסור להשאיר
הכסף משנה )שם ה"ג על פי ספר המצוות לרמב"ם לא תעשה ר ורא( מפרש שאין עובר
ולקיים חמץ ברשותו בפסח.
אלא בבל ימצא בלבד ,אבל לא בבל יראה ,ש"לא יראה" מובנו כשהוא נראה
בבל
עובר
לעיניים דווקא .אבל דעת הרא"ש )פסחים פרק א סי' ט( שאף בחמץ הטמון
הפרקים :א .האיסורים; ב .הזמן והשיעור;
לך
יהא
יראה ,שמכיון שלא נאמר "לא תראה" ,אלא "לא יראה" משמע שלא
ג .חמץ שאינו שלו; ד .חמץ שאינו ברשותו;
במקום הראוי לראיה.
ה .חמץ שאינו ראוי לאכילה; ו .בתערובת
חמץ
היה חמץ בתוך ביתו ולא ידע היכן הוא נמצא ,נחלקו הראשונים אם עובר בלאו:
--------)א( דעת התוס' )פסחים כא א ד"ה ואי( שאינו עובר עליו ,לפי שאין זה בגדר מצוי.
כרך ג עמודים שי-שיח
)ב( ומדברי הרמב"ם )פ"ג ה"ח( והרא"ש )שם לפי המגן אברהם תלד ס"ק ה( נראה
שמחלקים  -שאם לא ידע מתחילה מהחמץ ,אינו עובר עליו; אבל אם ידע ממנו ושכח ,עובר עליו.
)ג( והטור )סי' תלד ותמו ,לפי המג"א שם( חולק וסובר שאפילו אם לא ידע מן החמץ הנמצא בביתו כלל ,עובר משום בל יראה,
ש"לא יראה" משמעו שלא יהיה לך חמץ במקום שראוי לראיה ,אף שאינו יודע ממנו ,והרי זה דומה לאוכל חלב בשגגה
)מג"א שם(.
)ד( ובשולחן ערוך הרב )סי' תלג בקונטרס אחרון אות ג( חילק על פי דברי רש"י והר"ן ועוד  -שאם בדק את ביתו כדין ,ואחר כך
מצא חמץ בביתו שלא נמצא בשעת הבדיקה ,אינו עובר עליו ,שהוא כאנוס ,שהרי בדק; אבל אם לא בדק כלל ומצא חמץ
שלא ידע בו ,עובר עליו.
חמץ שאינו שלו .אין אדם עובר בבל יראה אלא בחמץ שלו; אבל אם אין החמץ שלו ,אף על פי שנמצא בביתו אינו עובר עליו,
שנאמר :ולא יראה לך ,ודרשו :שלך אין אתה רואה ,אבל אתה רואה של אחרים  -כגון נכרים )רש"י ושאר ראשונים(  -ושל גבוה
)פסחים ה ב; רמב"ם פ"ד ה"א( ,כגון שהקדישו לבדק הבית )רש"י שם( .במה דברים אמורים? כשהישראל לא קיבל עליו אחריות
על חמצו של הנכרי; אבל נכרי שהפקיד חמצו אצל ישראל ,והישראל קיבל עליו אחריות ,נעשה כשלו וחייב לבערו )ברייתא
פסחים ה ב; רמב"ם פ"ד ה"ג; טור ושולחן ערוך תמ א( ,שנאמר :לא ימצא) ,ברייתא שם( ,ולא נאמר שם "לך"  -ללמד שעובר אף
בשל אחרים אם הוא מופקד אצלו )רש"י שם(.
חמצו של נכרי שבבית ישראל ,אמרו בגמרא )שם ו א( :עושה לו מחיצה עשרה טפחים משום היכר .ופירשו רש"י )שם( והרמב"ם
)פ"ד ה"ב( שמדובר באופן שלא קיבל עליו אחריות ואינו עובר עליו בבל יראה ,ומכל מקום חייב לעשות היכר כדי שלא יבא
לאכול ממנו .אבל המגיד משנה )שם( הביא שהרמב"ן והעיטור פירשו שהמדובר הוא בחמץ המופקד אצל ישראל והישראל קיבל
עליו אחריות ,ועשיית המחיצה היא כמו ייחד לו בית ,שאין החמץ נמצא ברשותו של הישראל ואינו עובר עליו בבל יראה; אבל
בשלא קיבל עליו אחריות ,אין צריך מחיצה עשרה כלל ,אלא מפנהו לכל מקום שירצה כדי שלא יכשל בו.
אף חמץ של ישראל הנמצא ברשות ישראל אחר ,אותו שהחמץ נמצא אצלו אינו עובר עליו ,אם לא קיבל עליו אחריות ,כיון
שאינו שלו ,והרי זה בכלל "אבל אתה רואה של אחרים" )מאירי פסחים ד א ד"ה שכירות; ב"ח סי' תמג; מגן אברהם שם ס"ק ה;
שאגת אריה סי' פג( .אבל דעת הפני יהושע )פסחים ד א וה ב בדעת רש"י( והגר"א )סי' תמג ס"ק יא( שעל חמץ של ישראל עובר

הנפקד ,אפילו אם לא קיבל עליו אחריות ,שלא נתמעט חמץ של אחרים מ"לך" אלא של נכרים ולא של ישראל.
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)מתוך ח"ב(

מלמו ,שבדיה

Malmo, Sweden

תמוז תשנ"א

כמות המזון לעירובי חצרות
שאלה
האם עירוב חצרות שנערך בשבע מצות ,מספיק גם כאשר מגיעים לחצר אורחים מרובים?
האם דירה של יהודים השומרים שבת רק באופן חלקי מבטלת את העירוב?

תשובה
א .עירוב חצרות נעשה בצורה הבאה .הרב מכין את העירוב )כמפורט לקמן( ,מברך את הברכה "...אשר קדשנו במצוותיו וצוונו
על מצות עירוב" ,מזכה את העירוב לכל דיירי הבנין באמצעות אדם מבוגר שאיננו סמוך על שולחנו ,המגביה את העירוב
טפח אחד לפחות ,והרב אומר "הרי זה לכל דיירי הבנין ואורחיו ,להם ולכל מי שיתוסף מיום זה ואילך" )זכיה זו מועילה גם
בלי שידעו עליה השותפים בעירוב זה( .ומוסיף הרב ואומר" :בעירוב זה יהא מותר לכל דיירי הבנין ואורחיו להוציא מדירה
לדירה ומחדר לחדר ומן הבנין לחצר".1
ב .כמות המזון הנדרשת היא כגרוגרת לכל אחד מבעלי הבתים ,אך כשיש יותר משמונה עשר משתתפים ,אין צריך יותר מי"ח
גרוגרות .2בדיעבד שבע מצות הן שיעור מספיק לענין זה ,אבל לכתחילה יש לקחת שמונה מצות לפחות.3
ג .ישראל שאינו מודה בעירוב ,אף אם נתן חלק בעירוב או שהקנוהו לו ,אינו מועיל ואף אוסר על האחרים ,עד שיבטל רשותו
להם .ואם הוא מחלל שבת בפרהסיא ,הרי שאף ביטולו איננו מועיל ,עד שישכרו ממנו את מקומו כדין עכו"ם .4לגבי
היהודים השומרים שבת בצורה חלקית בלבד  -הדרים בבנין  -לכתחילה צריך שיבטלו את רשותם ,5ובדיעבד ,במציאות שבה
חי השואל ,אם הם מודים בעירוב ורוצים להשתתף בו ,העירוב מועיל.
_______________________________________________________
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שו"ע )אורח חיים סי' שסו ,סעיפים ט ,י ,יד וטו( ושם ב"באור הלכה" ד"ה בשעה.
שם )סי' שסח ,ג( מביא המחבר שתי דעות ביחס לשיעור ,שש או שמונה ביצים .כביצה  -הוא לשיטת הגר"ח נאה 57.6 ,סמ"ק ,וכן יש
לנהוג להלכה בענין זה.
דבר זה תלוי בשעור ב"כזית" ,וממילא בשאלה האם יש במצה אחת כזית אחד או יותר.
שם )סי' שפה ,ב(.
שם "באור הלכה" ד"ה או ,ועיין "שמירת שבת כהלכתה" )פרק יז סע' יח הערה פו(.

שם צוות המשיבים ובברכת התורה,
הרב יוסף כרמל
הרב משה ארנרייך
ראשי הכולל
גם אני מאשר:
הרב שאול ישראלי

הרב אביחי ניסן בן חיה
דוד חיים בן רסה Rassa

אורנית מרים בת דליה

מתפללים לרפואתם השלימה של:
ברה
רועי משה אלחנן בן ג'ינה ֶד ָ
יהושפט יחזקאל בן מילכה
פריאל דפנה חיה בת שרה
יוסף )יוסי( בן חנה
בתוך שאר חולי עם ישראל

אליעזר יוסף בן חנה ליבא
ליליאן בת פורטונה
יפה בת רחל יענטע

