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תשס"ט

"אלה תולדות יעקב יוס "  "ראוי היה יוס לצאת ממנו י"ב שבטי"
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"

בפתיחה לפרשתנו מכריזה התורה שוב :חלומו של יוס התקיי! כל האחי ירדו למצרי והשתחוו ליוס .יוס
הצליח לכפות על האחי להוריד אליו את כל המשפחה כולל בנימי .כמו שהבטחנו בשבוע שעבר )בפרשת ויחי(,
נשתדל להסביר את הקשרי המיוחדי שיש בי יוס ובנימי.
שני בניו של יוס נושאי בשמ זכר למעמדו של יוס .מנשה הבכור מזכיר את ימי הנשיה והשכחה כביכול ,ימי
החוש בבור .אפרי מזכיר את המהפ האדיר שהושיב את יוס על כס המשנה למל .
לבנימי עשרה בני ,כמפורט בפרשת ויגש:
ָ$ר ְ) "#בראשית מ"ו כא(.
ֲמ ֵא ִחי ָורֹא) (מ ִ'י וְ (ח ִ'י ו ְ
ֵרא וְ ַנע ָ
/ֵ )0ל ָ .
ָב ֶכר וְ ְ
ָמ ֶַ /לע ו ֶ
2בנֵי ִבנְ י ִ
" ְ
ג ה נקראו על ש מה שאירע ליוס .כ מסביר המדרש:
"בשעה שעמד יוס ע בנימ אמר ליה )לו( אית )יש( ל בני ,אמר ליה אי )כ( ,אמר ליה )לו( כמה ,אמר ליה
)לו( עשרה ,ומה שמהו ,אמר ליה )לו( הוה לי חד אח )היה לי אח אחד( והיו מעשיו נאי ונעימי ונשבה ממני
והוצאתי אות לש המאורע אשר לו ,בלע שנתבלע בי האומות ,ובכר שהוא בכור ,ואשבל שנשבה ממני ,גרא
שנעשה גר באר אחרת ,ונעמ שהיו מעשיו נאי ונעימי ,אחי שהוא אחי ,וראש שהיה לי ראש והוא ראש,
מפי שהיה יפה עד מאד בכל דבר ,וחפי שלא ראה בחופתי ואני לא ראיתי בחופתו ,וארד שהיה כוורד
שושני" )בראשית רבה פרשה צד אות כא(.
שני עשר בני אלה היו אמורי להיות בניו של יוס כמבואר במדרש:
"תנא דבי רבי ישמעאל אותו היו יו חג היה והלכו כול לבית ע"ז שלה והיא אמרה לה חולה אני
אמרה אי לי יו שאזקק ליוס כיו הזה ,ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי באותה שעה נראה לו דמות
דיוקנו של אביו אמרה לו יוס עתידי אחי שיכתבו על אבני אפוד ואתה עמה רצונ שימחה שמ מביניה
ותקרא ורועה זונות  ,...מיד ותשב באית קשתו ויפוזו זרועי ידיו נע צפרניו בקרקע ,מידי אביר יעקב מש
רועה אב ישראל מש זכה ונקרא אב ישראל שנאמר רועה ישראל האזינה נוהג כצא יוס אמרו ראוי היה
יוס לצאת ממנו י"ב שבטי כדר שיצא מאביו שנאמר אלה תולדות יעקב יוס וכו' ואעפ"כ יצאו מבנימי
אחיו וכול נקראו על שמו" )ילקוט שמעוני בראשית פרשת וישב רמז קמו(.
אכ מנהיגי שיצאו מבנימי נחשבו כראשי בית יוס כמו שמצאנו בענינו של שמעי ב גרא ב הימיני מבחורי
שבא לקבל את פני דוד לאחר מרד אבשלו .וז"ל הכתוב:
י7ס ָל ֶר ֶדת ִל ְק ַראת ֲאדֹנִ י ַה ֶֶ 6ל ְ " )שמואל ב י"ט כא(.
אתי ַהִ 78רא)ְ 7ל ָכל ֵ/ית ֵ
"וְ ִהֵ9ה ָב ִ
בפוטנציאל אדיר זה של "ראוי היה יוס לצאת ממנו י"ב שבטי" טמונה ג סכנה גדולה .יוס עלול היה לחשוב
שהוא איננו זקוק לאחיו בדר אל הגשמת חזו האבות – הקמת ע אשר ישמר את " ֶֶ #ר ְ יְ קֹוָק ַלעֲ;7ת ְצ ָד ָקה
2מ ְ) ָ'ט" )בראשית י"ח יט( .לכ ,כפי שהסברנו בשבוע שעבר בדברינו לפרשת ויחי ,הברכות של יוס ובנימי ה
ִ
חלק מהברכות של כל האחי והברכות של בני יוס בפרשת "וזאת הברכה" ה חלק מברכות כל השבטי.
יה ֶאת ֵ/ית יִ ְ; ָר ֵאל" )רות ד' יא(
רק באיחוד כוחותיה של רחל ולאה " ֲא ֶ)ר ָ/נֶ <ֵ )ְ 2
נוכל להתמודד ג היו ע האתגרי הניצבי בפנינו.
לע"נ הרב אשר וסרטיל ז"ל

נלב"ע ט' כסלו תשס"ט
אר חמדה ע"ר
רח' המ"ג  5ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  025371485פקס025379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

לע"נ רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג
ERETZ HEMDAH
5 Ha-Mem Gimmel St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
נית( לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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טוכא טבת ,בבא קמא דפי ידכ

דיני קנסות בזמ( הזה
הרב עופר לבנת
השבוע למדנו בד היומי כי כיו לא דני דיני קנסות כיו שאי לנו דייני סמוכי .הסמיכה עברה מחכ לחכ ממשה
רבינו .א כיוו שנית לסמו רק באר ישראל ,מיו שבטלו מרכזי התורה באר ישראל ,בטלה הסמיכה ,עד לימינו.
להלכה נפסק כי תשלו "חצי נזק" של שור ת הוא קנס .לכ אומרת הגמרא )טו עמוד ב( שאי לחייב בתשלו על נזקי קר
של שור ת בבבל כיוו שאי ש דייני סמוכי .א על פי כ ,אומרת הגמרא שהניזק רשאי "לעשות די לעצמו" ולתפוס
מנכסי המזיק כשיעור מה שמגיע לו על פי די.
נחלקו הראשוני באשר להיתר זה .לדעת רבינו ת )ש ,תוספות ד"ה ואי תפס( נית לתפוס רק את הבהמה שהזיקה ,א לא
נית לתפוס משאר נכסי המזיק .טעמו הוא ,שכיוו שאי אנו דני דיני קנסות ,לא נוכל לברר שאכ הניזק תפס רק את אשר
מגיע לו ,ולכ יש להגביל את ההיתר לתפוס .הרא"ש )א ,כ( חולק ומתיר לתפוס ג משאר נכסי המזיק ,כיוו שלאחר שיתפוס
הבית די ישומו כמה היה ראוי שיתפוס ,וא תפס יותר ישיבו את המותר לבעליו.
עוד נחלקו הראשוני ,א בכל מקרה שיש חיוב קנס מותר לתפוס .לדעת הרמ"ה )מובא ברא"ש ש( ההיתר מוגבל רק עד
שיעור הנזק ,א בקנסות שמעניקי לאד מעבר למה שהוא ניזוק ,כמו כפל וארבעה וחמישה )קנסות לגנב( אי היתר לתפוס.
לדעת הרמ"ה ההיתר לתפוס הוא תקנה מיוחדת שתיקנו חכמי ,ותקנה זו נעשתה רק כדי שהניזק לא יפסיד ,א לא כדי הוא
ירוויח .הרא"ש חולק וסובר שההיתר לתפוס אינו תקנה ,אלא מעיקר הדי האד רשאי לתפוס .כיוו שהמזיק חייב לו ,אלא
שאי בית די בו הוא יכול לתבוע אותו ,רשאי הוא לעשות די לעצמו ,ולכ מותר לתפוס בכל הקנסות.
השולח ערו )חוש משפט א ,ה( פסק כדעת הרא"ש בשתי המחלוקות הללו .עוד מביא השולח ערו תקנה נוספת של
הגאוני שבית הדי מנדה את המזיק עד שיפייס את הניזק בכ שישל לו סכו ראוי .כיו שנידוי זה הוא בודאי רק תקנה,
כתב הש" )סעי קט יח( שלכולי עלמא מנדי רק עד שיעור הנזק ,ולא על תשלו שמעבר לכ .

בחודשי הקרובי יתפוס מדור "שער לדי" את מקומו של המדור משפט והלכה – משפטי שאול  /הלכה פסוקה.
המדור "שער לדי" יעסוק בסוגיות יסוד במשפט העברי ויפתח לציבור הרחב פתח להבנת מושגי יסוד בתחו עבודת בית
הדי על פי די .בכ נבנה נדב נוס בקירוב משפט התורה לליבו של הציבור הרחב.

תחילתו בפשיעה וסופו באונס
הרב יואב שטרנברג
כפי שהזכרנו כבר בעבר ,מרבית השומרי פטורי ,כאשר הסיבה לאי החזרת הפקדו היא באונס .הגמרא בבבא מציעא )מב (.דנה
בשומר שקיבל בפקדו סכו כס .השומר ש אותו בתו מבנה עשוי ע .מבנה זה מספק הגנה מספיקה לכס מפני גנבי ,אול
במקרה של דליקה ,הכס אינו מוג .הגמרא אומרת ,שהשומר פשע בשמירתו ,שכ צרי לשי את הכס במקו שג דליקה לא
תזיק לו > 'כספי אי לה שמירה אלא בקרקע' .בסופו של דבר ,לא אירעה דליקה ,אבל גנב בא ולקח את הכס ,למרות שכאמור,
השומר לא היה צרי לצפות שגנב יצליח לקחת את הכס ,ונמצא שהכס נגנב באונס.
הגמרא אומרת ,שהשומר חייב .והטע הוא שהרי זה 'תחילתו בפשיעה' ,שהרי הכס הונח במקו שאינו משתמר ביחס לדליקה,
ו'סופו באונס' והכלל הוא 'תחילתו בפשיעה וסופו באונס > חייב'.
באחרוני מצאנו שתי גישות עקרוניות ,מדוע תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב.
אפשרות אחת היא ,שהיות שהשומר פשע בתחילה ,הרי הוא הביא עליו את האונס שבא אח"כ ,ואי זה אונס באמת ,וממילא
השומר לא נפטר .האפשרות השניה היא ,שמשעת פשיעה התחייב השומר לשל ,ואינו נפטר מחיוב זה אלא בהחזרת החפ ,אבל
א לא החזיר את החפ ,חייב לשל.
על מנת להבי יותר טוב את שתי האפשרויות ,נעמוד על שני מקרי הקשורי ל'תחילתו בפשיעה וסופו באונס' ומובאי בגמרא:
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א' .פשע בה ומתה כדרכה' > הגמרא )ש לו (.דנה בשומר שהיה צרי לשמור על בהמה ופשע בשמירתה .הבהמה התרוצצה
חופשיה .היא לא נגנבה ,אלא 'מתה כדרכה' )>מתה בנסיבות טבעיות( .לכאורה ,זהו מקרה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס.
הגמרא מביאה שתי דעות א חייב במקרה זה או לא ,ואומרת שלשתי הדעות אי הדי תלוי בתחילתו בפשיעה וסופו באונס:
" אתמר ,פשע בה ויצאת לאג ,ומתה כדרכה .אביי משמיה דרבה אמר :חייב ,רבא משמיה דרבה אמר :פטור .אביי משמיה דרבה
אמר :חייב ,כל דיינא דלא דאי כי האי דינא לאו דיינא הוא .לא מבעיא למא דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב > דחייב.
אלא אפילו למא דאמר פטור > הכא חייב .מאי טעמא > דאמרינ :הבלא דאגמא קטלה .רבא משמיה דרבה אמר :פטור ,כל דיינא
דלא דאי כי האי דינא לאו דיינא הוא .לא מיבעיא למא דאמר :תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור > דפטור .אלא אפילו למא
דאמר חייב > הכא פטור .מאי טעמא > דאמרינ :מלא המות ,מה לי הכא ומה לי הת?".
לדעת אביי ,פשע בה ומתה כדרכה אינו מקרה של אונס .שכ ,כיוו שיצאה הבהמה לאג נית לתלות ולומר ש'הבלא דאגמא
קטלה' .וא שזו תליה כדי לחייב את השומר ,ולא אומרי שמספק נפטר השומר ,הרי זה מפני שסו סו פשע השומר בתחילה.
לעומת זאת ,לדעת רבא ,השומר פטור .ואפילו א תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב ,זה רק כאשר יש קשר בי הפשיעה לאונס.
אבל כיוו ש'מלא המות ,מה לי הכא ומה לי הת' נמצא שג א לא היתה הפשיעה ,האונס היה בא ,ובמקרה כזה ,לא אומרי
תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב .נמצא שלדעת רבא ,תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב ,רק כאשר יש קשר סיבתי בי האונס
לפשיעה והלכה כרבא.
ב' .רועה שהניח עדרו' > הגמרא )ש צג (:דנה ברועה שהשאיר את העדר מחו לעיר ,ונכנס לעיר .בזמ שהרועה היה בעיר ,באו
חיות רעות וטרפו את העדר .הגמרא אומרת ,שמדובר שהרועה נכנס לעיר שלא בזמ הרגיל והמקובל .ואמנ ,ג אילו השומר היה
נשאר ,לא היה יכול להציל את העדר ,שהרי השומר אינו יכול להילח באריה ,אבל כיוו שפשע ונכנס לעיר ,הרי זה תחילתו
בפשיעה וסופו באונס ,והשומר חייב.
הרי" )על הסוגיא בד לו( אומר ,שלכאורה הגמרא על הרועה סותרת את הדי של רבא שכ ,ברור שהשומר לא היה יכול לשמור
מפני האריה ג אילו היה ש ,וא כ ,אי קשר סיבתי בי הפשיעה לאונס .הרי" אומר ,שהגמרא לגבי רועה שהניח עדרו היא
כדעת אביי ,אבל לדעת רבא ,באמת חייב ,וכ כתב ג הרמב" )הלכות שכירות פרק ג הלכה ח(.
לעומת זאת ,הראב"ד כתב ,שבגמ' של השומר שנכנס לעיר ,זה אונס מחמת פשיעה ,כי שמא א היה נמצא באותו מקו היתה
מתקיי בו 'ג את הארי ג הדוב הכה עבד ' .והביאו הרא"ש )בבא מציעא פרק ג סימ ז(.
א שאי מחלוקת להלכה ,א באונס שלא בא מחמת הפשיעה יש חיוב או לא ,הרי יש מחלוקת בדעת אביי .שכ ,אליבא דהרי",
אביי באמת סובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב ,א שאי שו קשר סיבתי בי האונס לפשיעה .לעומתז את ,והראב"ד
והרא"ש סוברי ,שג אביי מודה שצרי שהאונס יהיה מחמת הפשיעה ,אלא שה תולי בכל דהו ,שיתכ שאילו לא היתה
הפשיעה לא היה האונס קורה.
בגליו מהרש"א )חוש משפט סימ רצא סעי ט( מסביר ,שמחלוקת זו תלויה בשתי האפשרויות להבי את הדי של תחילתו
בפשיעה וסופו באונס .א תחילתו בפשיעה וסופו באונס נובע מכ שהאונס הוא לא באמת אונס ,א כ ברור שזה רק בתנאי
שהאונס קשור לפשיעה .אבל באונס שלא בא מחמת פשיעה ,אי טע לחייבו .אבל א החיוב הוא משעת פשיעה ,א כ שוב אי
פטור אא"כ מחזיר את החפ עצמו או דמיו ,ולכ ג א האונס אינו מחמת פשיעה ,חייב ,וזו דעת הרי" ,שסובר שתיתכ בכלל
אפשרות ,שיהיה די תחילתו בפשיעה וסופו באונס ,ג כשהאונס הוא לא מחמת הפשיעה.

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

רוצי לפתור בעיות עלפי ההלכה ובמסגרת החוק?
פנו אל" :משפט והלכה בישראל" טלפו( 025382710 :פקסBEITDIN@ERETZHEMDAH.ORG 025379626 :
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הרב מרדכי הוכמ(

יה'  של אלדד ומידד
0מי ֲא ִב ֶ
' ִ
חלק א
הוריו של משה רבינו
כאשר התורה מספרת על משה לראשונה ,היא אינה מתמקדת בשמות של הוריו ,אלא במוצא )שמות ב ,א>ג(:
ָכ ָלה ע7ד
ַ< ְצ ְ'נֵה)ְ 2ל ָֹ)ה יְ ָר ִחי :וְ לֹא י ְ
ַ< ֶרא אֹת5ִ 7י ט4ב ה0א ו ִ
ַ< ֶלד ֵ /ו ֵ
ַ< ַהר ָה ִא ָDה ו ֵ
ֵל ְ ִאי) ִמ ֵ2ית ֵלוִי וַCַ ִ8ח ֶאת ַ2ת ֵלוִי :ו ַ
" ַוֶ 8
ֶלד"...
ַ< ֶ; ֶָ F/את ַהֶ 8
ַ< ַCח לַ <ֵ 7בת ֶֹ .מא ...ו ָ
ַה ְִ Eפינ 7ו ִ
רק בהמש מסופר שאביו של משה נקרא עמר ואמו נקראה יוכבד .חז"ל מוסרי לנו 1שאחרי שפרעה גזר להמית את הזכרי,
עמר גירש את יוכבד אשתו .אול לאחר מכ הוא החזיר אותה ,והיא הרתה וילדה את משה .פרשיית לידת משה > היא
פרשיית הנישואי החוזרי של עמר ויוכבד.
אול מדוע התורה מתעלמת בפרשיה הזו משמות הורי משה? ומדוע היא מדגישה דווקא את מוצא? רמז לכ נמצא בפרשית
מינוי הזקני שבספר במדבר.

ייחוס אלדד ומידד לפי תרגו יונת( ב( עוזיאל
פרשיית מינוי שבעי הזקני ארעה כאשר בני ישראל החלו בדרכ מהר סיני לאר ישראל .בתחילה הע היו " ְִ Hמ ְתאֹנְ נִ י"
והדבר היה רע בעיני ד’ ולכ בערה ב אש ד’ ,והמקו נקרא ְַ 8ב ֵע ָרה .לאחר מכ האספסו שבקרבו התאוו לאכול בשר ,והדבר
היה רע בעיני ד’ ובעיני משה .ובעקבות כ משה אמר לד’ שהוא אינו יכול לשאת לבדו את הע .הקב"ה נענה למשה ,וביקש
ממשה לבחור שבעי זקני שיעזרו לו .מסופר ששני אנשי ,אלדד ומידד ,המשיכו להתנבא בנפרד מהזקני האחרי; ומשה
רבנו שיבח אות ,ואמר שהלוואי שכל ישראל יהיו נביאי כמוה .ולאחר מכ מסופר שהבשר המית את המתאווי,
ושהמקו נקרא ִק ְבר4ת ַה ֲַ 8אוָה.2
כאשר תרגו יונת ב עוזיאל מתרג את הפרשייה הזו ,הוא מספר אגב כ סיפור תמוה על הורי אלדד ומידד ,וזו לשונו
בתרגו חופשי:
ידד > בניו של אלצפ ב פרנ שילדה לו יוכבד בת לוי בזמ שגרשה
ָ)י ֲַ 6ַ /חנֶה ֵ) ָה ֶא ָחד ֶא ְל ָ#ד וְ ֵ) ַה ֵDנִ י ֵמ ָ
"וֲַ Dָ ִ8אר)ְ 2נֵי ֲאנ ִ
יה רוח נבואה"...
ֲל ֶ
ַ<נַח ע ֵ
עמר בעלה ,וְ נִ ֵLאת לו עד שלא ילדה את משה > ו ָ
דברי התרגו הללו טעוני בירור .אלצפ ב פרנ ידוע כנשיא שבט זבולו ,והוא אחד מעשרת הנשיאי שנצטוו לנחול את אר
ישראל שמעבר לירד ,כמבואר בספר במדבר )לד יח>כה(:
2ל ַמ ֵOה ְבנֵי
ידד ְֶ Hִ /סלְ ...:7
ָמ ֱא ִל ָ
ָ)י ְ ...ל ַמ ֵOה ִבנְ י ִ
$ר :וְ ֵא ֶMה ְ)מ7ת ָה ֲאנ ִ
ָ;יא ֶא ָחד ִמ ַ9ֶ :ה ִ< ְקחִ 2לנְ חֹל ֶאת ָה ֶ
ָ;יא ֶא ָחד נ ִ
"וְ נ ִ
ָ<"...:
יצ ָפ( ְֶ =ַ (2רנ ְ
ָ;יא ֱא ִל ָ
2ל ַמ ֵOה ְבנֵי ְזב2ל( נ ִ
מ2אל ְֶ )ִ /פ ָטְ :
ָ;יא ְק ֵ
ֶא ְפ ַריִ  נ ִ
א אליצפ ב פרנ נשא את יוכבד לפני לידת משה ,מסתבר שהוא היה אז לכל הפחות בגיל בר>מצוה .מאז לידת משה רבנו ועד
השנה שלפני הכניסה לאר ישראל עברו כמאה ועשרי שנה .3וא כ בזמ הכניסה לאר אליצפ ב פרנ היה אמור להיות זק
מופלג בגילו של יעקב אבינו כשהוא ירד למצריי .נראה תמוה מאוד שזק מופלג כזה ,שאולי אפשר לשאת אותו בעגלות,
מסוגל לנהל קרבות ולמדוד קרקעות ולהנחיל את האר.
אול קשר תמוה בי הנשיאי שהנחילו את האר לבי אלדד ומידד מופיע ג במסורת אחרת ביחס להוריה של אלדד ומידד,
וכדלקמ.

ייחוס אלדד ומידד לפי רבי הלל שהיה מאר ישראל
בפירוש דעת זקני מבעלי התוספות מובאת שיטה נוספת שסבורה שאלדד ומידד היו אחי משה .אול היא חולקת על תרגו
יונת ב עוזיאל ,ולשיטתה ה היו אחי מהאב ולא אחי מהא .וזו לשו הפרוש בתוספת ביאור:
"אחי משה היו!! כי כשנתנה תורה ונאסרו על העריות ,פרשו כול )מ העריות( שנאמר 'וַַ )ְ ִ8מע מ ֶֹ)ה ֶאת ָה ָע ֶֹ /כה
ְל ִמ ְ) ְ'ח ָֹתיו'; ודרשינ על עסקי משפחותיו .וג עמר אבי משה פירש מיוכבד שהיתה אשתו ,4ונשא אשה אחרת והוליד
ממנה אלדד ומידד .אלדד > אל דוד ,מידד > מי דוד ,כלומר חלו דוד.
ומצאתי קונטריס מר' עמר מר' הלל שהיה מאר ישראל ,אני הלל ראיתי קבר אלדד ומידד והיה כתוב עליה 'אלדד
ומידד אחי אהר מ האב )מפני שעמר היה אביה( ולא מ הא' .ויש אומרי אלדד > הוא אלידד ב כסלו ,מידד > הוא
קמואל ב שפט .ואיתמר במדרש ר' תנחומא שלפי שמיעטו עצמ זכו להיות יתרי על הזקני ה' דברי  ...הזקני לא
נכנסו לאר וה אלידד ב כסלו וקמואל ב שפט נכנסו לאר...
ותימא לי )ותמוה לי( היא אפשר לומר שהיו אחי משה > ,וה אלידד ב כסלו שהיה ממטה בנימי ,ומידד הוא קמואל ב
שפט שהוא ממטה אפרי .וצרי לומר ,דמא דאית ליה הא לית ליה הא )שמי שסבור שה בני עמר הלוי > חולק על כ
שה היו אלידד וקמואל(".
בתחילה מובאת מסורת שאלדד ומידד היו אחי משה שנולדו בעקבות האיסור על העריות .לאחר מכ מובאת מסורת בקונטרס
מר' הלל שהוא ראה את קברותיה והיה כותב עליה "אלדד ומידד אחי אהרו מ האב ולא מ הא" .ולאחר מכ מובאת
מסורת שאלדד היה נשיא שבט בנימי ומידד היה נשיא שבט אפרי וה זכו ונכנסו לאר .אול מחבר פרוש בעלי התוספות
מקשה ,שנראה שג המסורת הזו כתובה בקונטרס > א הדבר לא נראה הגיוני.
לפי המסורת שאלדד ומידד היו בניו של עמר > ה היו צריכי להיות לויי כמו עמר אביה .אול לפי המסורת שאלדד >
הוא נשיא שבט בנימי ,ומידד > הוא נשיא שבט אפרי; > לא יתכ שעמר הלוי היה אביה .ולכ מחבר פרוש בעלי התוספות
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החליט שאלו מסורת סותרות .ר' הלל מעיד שהוא ראה את קברותיה וכתוב עליה שה היו בני עמר הלוי ,אול קיימת
מסורת אחרת )שלא מר' הלל( ולפיה ה היו נשיאי שבט בנימי ושבט אפרי.
אול הפתרו של מחבר פירוש בעלי התוספות לא עונה על קושי נוס שבמסורת של ר' הילל .בעל "הכתב והקבלה" מקשה,
שפרשיית המסע לאר ישראל ומינוי הזקני התרחשה קרוב לשתי שני אחר מת תורה ושמיעת האיסור על העריות .א
עמר גירש את יוכבד ונשא אישה אחרת שהספיקה ללדת אות ,ה היו צריכי להיות תינוקות כבני שנה .א בכתוב מבואר
שה היו מזקני ישראל.
א נצליח להבי כיצד עמר נשא אישה שהספיקה ללדת בתו פחות משנתיי את הנביאי הזקני אלדד ומידד ,נוכל להבי
ג את המסורת שעמר הלוי היה אביה של נשיאי שבט בנימי ושבט אפרי.
כדי להבי את המשמעות הפנימית של המסורות הללו > צרי לעיי בילקוט שמעוני.

מימיה לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה
בילקוט שמעוני תורה )רמז תשלב( מובאת מסורת ביחס לפרשיית המתאונני:
ֹאכל ְִ /ק ֵצה ַה ֲַ 6חנֶה( .מימיה לא חטאו חטא
ַ< ְב ַער ֵָ /א) ד’ ַו< ַ
@זנֵי ד’ַ ,וַ )ְ ִ8מע ד’ וַַ ִ8חר  7'0ו ִ
"ו ְַי ִהי ָה ָע ְִ 5מ ְתא ְֹנ ִני ) ַרע ְְ 2
גמור ולא לקו מכה גמורה ... ,משל למה הדבר דומה למי שהל אצל הזהבי לעשות לאשתו קוזמיו )תכשיט( ,והיא הולכת
אצל המכש לעשות לו כשפי .אמר לה בתי אני הול לעשות ל קוזמיו ואת הולכת לעשות לי כשפי!! כ אמר הקב"ה
@זנ ִָי ְ<' ,ואת מכעסת אותי ב'אזני'
ילי ַעל ְ
ֲג ִ
ַ ְ '0וע ִ
ָא ֵ< ֶנזֶ ַעל ֵ
אני משבח אתכ ב'אזניכ' שנאמר )יחזקאל טז ,יב( 'ו ֶ
ֵיה[ '!!".
@זנ ֶ
ָהב ] ֲא ֶDר ְְ 2
שנאמר )שמות לב ,ג( 'וְַ ִ8ת ָ' ְרקHָ 2ל ָה ָע ֶאת ִנ ְז ֵמי ַהָ B
לשיטת הילקוט שמעוני ,ע ישראל לא חטא מימיו בחטא החמור של 'חטא העגל' ובחטאי החמורי של ' ְַ 8ב ֵע ָרה' ו' ִק ְבר4ת
ַה ֲַ 8אוָה'; אלא שהכתוב מתאר חטאי קלי באופ קיצוני כאילו היו חטאי גמורי .וג העונשי )מכות( מתוארי באופ
קיצוני כאילו ה היו עונשי גמורי.
הילקוט שמעוני מסביר ,שבמעמד הר סיני הקב"ה העניק לע ישראל יכולת להאמי בו ובניסיו ,ולהשתחרר מההשתדלות בדר
@זנ ִַי ִל ְ)מ ַֹע" .אי הכוונה
הטבע באמצעות ה"הישמעות" לעמל התורה והתפילה .יכולת זו מכונה בכתוב )דברי כט ,ג( > " ְ
לשמיעה גשמית באוזניי רגילות ,אלא שהקב"ה העניק לע ישראל "אוזניי רוחניות" .התנ" מתאר לשבח את "אוזני ד’ ",
כלומר את "האוזניי שד’ ברא לע ישראל" ,והנביא יחזקאל מדמה את המתנה הזו לתכשיטי זהב שעל האוזניי.
א בחטא העגל ע ישראל מאס במתנה הזו ,והכתוב מדמה את המאיסה הזו להורדת התכשיטי > "וְַ ִ8ת ָ' ְרקHָ 2ל ָה ָע ֶאת
ֵיה!!" .בני לוי נצטוו לענוש את החוטאי ,והכתוב מספר שבני לוי הרגו את החוטאי .במאמר
@זנ ֶ
ָהב' ֲא ֶDר ְְ 2
' ִנ ְז ֵמי ַהָ B
"מלחמת בית הילל ובית שמאי" התבאר שמדרשי חז"ל רבי מרמזי שלא מדובר ב"הרג" ממש; אלא ש"בני לוי" העדיפו לבטוח
בד’ ולהמשי ולעמול בתורה ,וה נצטוו להתייחס אל מי שהיה שונה מה ובטח בהשתדלות הטבעית > כאל אנשי "מתי"
ו"הרוגי".
הילקוט שמעוני קושר בי חטא העגל לבי חטא ה' ִמ ְתאֹנְ נִ י' ועונש ה' ַ< ְב ֵע ָרה' ,כדי ללמדנו שהמשמעות הפנימית של הפרשיות
הללו > זהה .ע ישראל ראה שהקב"ה שב ומנהיג אות בהנהגה ניסית; והענ וארו הברית נוסעי לפניה ומכיני את הדר
לאר ישראל .ע ישראל נוכח לראות שבאופ סמלי הקב"ה שב והלביש על אוזניה את 'נזמי הזהב' שהורדו מה בחטא העגל.
@זנֵי ד’ " .ע ישראל שב וראה את ה"תכשיט"
אול ג כעת ע ישראל חזר על "חטא העגל"; > "וַיְ ִהי ָה ָע ְִ Hמ ְתאֹנְ נִ י ַרע ְְ '/
@זנֵי ד’ > כדבר רע .ע ישראל רצה בהשתדלות הטבעית ככל הגויי.
שד’ הלביש עליה > את ' ְ
ַ< ְב ַער ֵָ /א) ד’ " .אול הילקוט שמעוני אומר" :מימיה לא חטאו חטא גמור ולא
ע ישראל נענש על כ  ,והכתוב אומר > "ו ִ
לקו מכה גמורה"; והוא מרמז שהעונש הזה היה עונש סמלי ,והכוונה היא שד’ התייחס אליה כאל אנשי "שרופי"
ו"מתי".
היסוד של הילקוט שמעוני > "מימיה לא חטאו חטא גמור ולא לקו מכה גמורה" > מסביר ג את הפרשיות הסמוכות ,את
יה' של אלדד ומידד.
פרשיית מינוי הזקני וקברות התאווה; ויסוד זה מסביר ג את המסורת התמוהות בעני ' ִמי ֲא ִב ֶ
בעזהשי"ת נמשי בביאור המסורות הללו במאמר הבא.
______________________________________________________________
1
2
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תרגו יונת ב עוזיאל ש ,ובתלמוד )סוטה ד יב ,א( ,וכ במדרשי.
ֲרה ָב
ֹאכל ְִ /ק ֵצה ַה ֲַ 6חנֶה...:וְַ ִ8ק ָרא ֵ) ַה ָ6קַ 7הה2א ְַ 8ב ֵע ָרה ִHי ָבע ָ
ַ< ְב ַער ֵָ /א) ד’ ַו< ַ
"וַיְ ִהי ָה ָע ְִ 5מ ְתאֹנְ נִ י ַרע ְ@2זְ נֵי ד’ וַַ )ְ ִ8מע ד’ וַַ ִ8חר  7'0ו ִ
ַא ִכ ֵלנ;ָ /ָ 2ר ...:וַַ )ְ ִ8מע מ ֶֹ)ה ֶאת ָה ָע ֶֹ /כה ְל ִמ ְ) ְ'ח ָֹתיו ִאי)
ֹאמרִ 2מי י ֲ
ָ)ב 2וְַ ִ8ב/ְ ַ. 2Hנֵי יִ ְ; ָר ֵאל ַוְ 8
אס ְפ (ס ֲא ֶ)ר ְִ /ק ְרִ 7/ה ְתֲ <ַ 220אוָה ַו( 8
ֵא) ד’ :וְ ָה ַ
ֹאמר ד’ ֶאל מ ֶֹ)ה ֶא ְס ָפה ִMי
א2כל $נ ִֹכי ְל ַב ִ#י ָל ֵ;את ֶאת ָHל ָה ָע ַהֶUהַ ...וֶ 8
ֹאמר מ ֶֹ)ה ֶאל ד’ ...לֹא ַ
2ב ֵעינֵי מ ֶֹ)ה ָרעַ :וֶ 8
$הל 7וַַ ִ8חר  0ד’ ְמאֹד ְ
ְל ֶפ ַתח ֳ
ר2ח ֲא ֶ)ר ָע ָליו וַַ <ֵ ִ8על ִ) ְב ִעי ִאי) ַה ְֵ Uקנִ י
ָאצל ִמ ָה ַ
ֵרד ד’ ֶָ /ענָ וַיְ ַד ֵ/ר ֵא ָליו ַוֶ 8
ֶאסֹ ִ) ְב ִעי ִאי) ִמ ְִ Uק ֵני ָה ָעַ ...וֶ 8
ִ) ְב ִעי ִאי) ִמ ְִ Uקנֵי יִ ְ; ָר ֵאלַ ...וֱ 8
ר2ח וְ ֵה ָ6ה ַ( Hְ /ת ִבי וְ לֹא
יה ָה ַ
ֲל ֶ
ַ<נַח ע ֵ
ידד ו ָ
ָ)י ֲַ 6ַ /חנֶה ֵָ Dה ֶא ָחד ֶא ְל ָEד וְ ֵַ Dה ֵFנִ י ֵמ ָ
ָספ :2וֲַ Dָ ִ8אר)ְ 2נֵי ֲאנ ִ
ַ/א 2וְ לֹא י ָ
ר2ח וְַ ִ8תנ ְ
יה ָה ַ
ֲל ֶ
נ7ח ע ֵ
וַיְ ִהי ְַ H
2מי יִ ֵ< ָHל
<0ה ִלי ִ
ֹאמר ל 7מ ֶֹ)ה ַה ְמ ַקֵ9א ָ
ֹאמר ֲאדֹנִ י מ ֶֹ)ה ְָ Hל ֵאַ :וֶ 8
הַ )7ע ִ /נְ 2מ ָ) ֵרת מ ֶֹ)ה ִמ ְ( /ח ָריו ַוַ 8
ַע יְ (
ַ/אֲ 6ַ /ַ 2חנֶהַ ...:וַ 8
ֹה ָלה וְַ ִ8תנ ְ
ָצאָ 2הא ֱ
יְ
ֲ; ָרה
$ס ע ָ
ַ0ספֶ 2את ַה ְָ Lלו ַה ְַ 6מ ִעיט ַ
ָק ָה ָעַ ...וְ 8
ָסע ֵמ ֵאת ד’ ַו ָ8גָז ַ; ְלוִ י ִמ ַהַ ...ָ8וָ 8
ר2ח נ ַ
יה ...:וְ ַ
ֲל ֶ
יאי ִHי יִ ֵ< ד’ ֶאת ר2ח 7ע ֵ
ַע ד’ נְ ִב ִ
ֳח ָמ ִרי ...וְ  0ד’ ָח ָרה ָב ָע ַו ַ ְ 8ד’ ָָ /ע ַמ ָHה ַר ָ/ה ְמאֹד :וְַ ִ8ק ָרא ֶאת ֵ) ַה ָ6קַ 7הה2א ִק ְבר4ת ַה ֲַ 8אוָה ִHי ָ) ָק ְברֶ 2את ָה ָע ַה ְִ 6ת ִ20י) ":במדבר
יא א>לד(.
"ֵ /ֶ ...מ$ה וְ ֶע ְ; ִרי ָ)נָה $נ ִֹכי ַה) "...78דברי לא ,ב(
מפני שהיתה דודתו ,והיא נאסרה עליו לאחר מת תורה.

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

קיפטאו( ,דרו אפריקה

Capetown, South Africa

תמוז תש"ס

קיו קונצרט בביתהכנסת כדי לקרב רחוקי
שאלה:
בקהילתי רוצי לערו קונצרט מוסיקלי – "כלייזמר" – בבית הכנסת .הדבר נעשה כבר בעבר ,והכניס לא מעט כס לבית
הכנסת ,וכ נכחו במקו אנשי רבי שאינ מגיעי בדר כלל לבית הכנסת .השאלה היא ,הא מותר לאפשר זאת?
מצאתי תשובה של ה"שרידי אש" ,הנראית קרובה ביותר לנתוני כא )חלק ב סימ יב( ש הוא פסק כי במקרה של
קונצרט שאיננו חילוני" ,אפשר שאי הרבני מחויבי לריב ולהתקוטטות ע ראשי העדה בשביל זה מאחר שיש מקו
להקל בזה מצד הדי יש מקו להתיר ,ובלבד שיהיו ניגוני יהודיי" .אול הוא מסייג את תשובתו לזמ השואה בלבד,
ומדגיש זאת בסו התשובה.
השאלה היא הא יש מקו להוסי – על סמ העניי העקרוני של תשובתו ושיקוליו להתיר ,את הנושא הכספי ,קרי
הכנסה נוספת לבית הכנסת שאינו עשיר ,וכ את השיקול של אנשי שאינ באי א פע לבית הכנסת ,ויכול להיות שדר
דבר כזה נית לחזק את הקשר שלה למקו .או שמא אי לקיי אירוע מעי זה מכל וכל ,ג כאשר מדובר על ניגוני
יהודי ,וכו'.
אוסי עוד שסירוב מצידי ,עלול לגרו למתח ע ראשי הקהל.

תשובה:
בנסיבות שתוארו בשאלה ,כאשר מדובר על עידוד אנשי שכרגיל אינ מגיעי לבית-הכנסת 1ובמקו מחלוקת ,הרי אע"פ
שבאופ רגיל אי לערו  2קונצרטי > ג של מוזיקה יהודית > בבית>הכנסת ,יש מקו להתיר 3במקרה הנדו .יש לנצל את
המעמד ג 4לאמירת דברי תורה ,5כ שיביא את המשתתפי להיות קשורי יותר ללימוד תורה וקיו מצוות ,ובפרט
לקשר ע בית>הכנסת וחיי יהודי בכלל.
קונצרטי שאינ עוני להגדרות דלעיל אסור לערו בבית>הכנסת.6
____________________________________________
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בעני קדושת בית>כנסת כתב רמב" )הל' בית הבחירה פרק ז הלכה א(" :מצווה לירא מ המקדש שנאמר 'ומקדשי תראו ,ולא מ
המקדש אתה ירא אלא ממי שציוה על יראתו'" .מדרבנ יש מצוה לירוא מבית>הכנסת ומבית>מדרש ,שנאמר "ואהי לה למקדש
מעט" )יחזקאל יא( ,כמבואר בגמרא )מגילה כט ע"א( ונפסק בשולח ערו )אורח חיי סי' קנא סעי א( .ועיי בדברי ה"פרי מגדי"
ב"משבצות זהב" )ש ס"ק א ובסי' קנג בתחילת דבריו( ,וכ העלה להלכה בשו"ת "צי אליעזר" )חלק ט סי' טז( שרוב הפוסקי
כתבו ,שקדושתו מדרבנ.
דיני מורא בית>הכנסת נחלקו לשלושה חלקי ,וה :א .קלות ראש קצת ,כמו שיחה בטלה )לא בזמ התפילה(; אכילה ושתייה
שנאסרו ,אלא א כ התנו מתחילה שיותרו; ב .קלות ראש כמו שחוק והיתול שלעול אסור; ג .תשמישי>חול שאי ראוי לעשות
בו ,עיי בשו"ת "שרידי לקרוא לאד ,יכנס וילמד מעט או יאמר כמה פסוקי ואח"כ יקרא לו )שו"ע או"ח סי' קנא סי' א( .ואי
מחשבי אש" )ח"ב סי' יב( .אי נכנסי לבית>הכנסת לצור פרטי ,כגו מפני הגשמי ,וא צרי להכנס לצורכו ,כגו בו חשבונות,
אא"כ ה חשבונות מצוה כמו צדקה ,עיי שו"ע )ש(.
יש להמנע מלעשות בבית>הכנסת דברי רשות אלא א כ הותנה מתחילת בנייתו לעשות ,עיי "מג אברה" )סי' קנא ס"ק יד(
ו"משנה ברורה" )ש ס"ק לח( .אומנ ב"פרי מגדי" ו"אשל אברה" )ש ס"ק ד( פסקו שתנאי כזה היה מועיל רק בבבל ,אבל
ב"ברכי יוס" וכ "מג גיבורי" התירו בשעת הדחק.
שו"ת "שרידי אש" )ח"ב סי' יב( הסכי שבתי>הכנסת שבארצות המזרח שנהגו להאכיל ש עניי ,נחשבו למקו שהתנו עליו
מתחילה שיהא מותר להשתמש בו לצרכי רשות ,אבל בתי>הכנסת שבאשכנז ,שלא הורגלו להשתמש בה לצור כזה ,לא נאמר
שמסתמא הוי כמו שהתנו מתחילה.
אומנ עינינו הרואות שבדורות האחרוני ג בקהילות אשכנז באירופה משתמשי בבית>הכנסת לצור רשות ,וא כ נאמר
שמסתמא זה כאילו היתנו מתחילה.
צורכי רבי מותר לעשות בבית>הכנסת ,וכ מצינו בגמרא שבת )קג ע"א( "הולכי לבית>הכנסת לפקח על עסקי רבי בשבת" ,ועיי
בנצי"ב ב"העמק שאלה" שהוכיח מש ,שמותר לעשות צורכי רבי בבית>הכנסת ,ואפילו בשבת ,וכ פסק בשו"ת "שרידי אש" )ש
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עמ' כד( ,לערו קונצרטי של מוזיקה יהודית דהוי צורכי רבי והותר ,א מכיו שאסרו נגינה בכלי השיר לאחר חורב המקדש ,יש
לדו בנושא בכובד ראש.
מובא בשו"ע או"ח )סי' תקס סע' ג( "גזרו שלא לנג בכלי שיר ובכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמח בה" ,וברמ"א )ש(
העיר "לצור מצוה הכל מותר" .ועיי עוד בשו"ת "חת סופר" )חלק ה סי' קצב בד"ה לנג( .וכ כתב )ח"ו סי' פד ד"ה וא יאמרו(:
"א הותר קצת לשמח חת וכלה ,כי המה עגומי הגלות והותר לשמח ,אבל בבית ד' אי שמחה לפניו".
ועיי ב"מלמד להועיל" )או"ח סי' טז( שכתב ,שידוע שבעיר פראג נהגו לקבל שבת בכלי זמר מפני המצוה של קבלת שבת.
שו"ת "שרידי אש" הנ"ל כתב שיש להקל במקו מחלוקת מפני שמצד הדי אינו אסור ,א מכיו שמר ה"חת סופר" אסר ,אינו
רוצה להתיר .אלא שנראה ,שהיו יש מקו להתיר כליזמרי יהודי כצור מצוה ,שבכ מקרבי את היהודי לערכי רוחניי,
ובמיוחד יהודי כאלה שבלא זה אינ מגיעי לבית>הכנסת.
צורכי מצוה מותר לעשות בבית>הכנסת ,ירושלמי )פרק קמא פסחי( וכ תוספות בגמרא פסחי )קא ע"א ד"ה דאכלוה( ממעשה
שנהגו לעשות קידוש החודש בבית>הכנסת ועשו סעודה .וכ נפסק בשו"ע )או"ח סי' קנא סע' ד(.
שו"ת "שרידי אש" )ש( התיר להעביר הרצאות בבית>הכנסת למרות שה תשמישי חול ,במקרה שעשו תנאי על כ מתחילת בנייתו,
ולרוב האחרוני מותר אפילו בסתמא .והוסי כ"סני" דהוי צור מצוה ,שעל>ידי ההרצאות תתעודד רוח של היהודי אחרי
הסבל הנורא שעברו בתקופת השואה ,וכמו כ נאמר שקיבו יהודי הקהילה בבית>הכנסת ימנע מה ללכת לרעות בשדות זרי.
עוד הוסי בשו"ת "שרידי אש" הנ"ל שיש כא צורכי רבי משו שאי לקהילה מקו אחר לשמוע את ההרצאות.
שו"ת "שרידי אש" הנ"ל .על פי גמרא מגילה )ש( וכ נפסק בשו"ע > כשרוצה להיכנס לצורכו הפרטי ,יכנס וילמד תורה ואח"כ
יעשה צורכו .והוכיח מהראבי"ה )סי' תקצא מגילה( שתשמיש חול מותר אגב גררא של לימוד.
שו"ת "שרידי אש" הנ"ל > מפני שאסור לנג ולשמוע כלי שיר וכל מיני זמר וכל משמיעי קול של שיר לשמוח בה .ובגמרא סוטה
)מח ע"א( מצינו "אודנא = אוז ,ששמעה זמרה ,תעקר" .ובאמת מסקנת הפוסקי לאסור אע"פ שבאר אשכנז יש שהולכי
לקונצרטי ,על כל פני אי לנו להתיר לערו אות בבית>הכנסת.
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